شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
وتقرير املراجع املستقل

شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
فهرس القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م

صفحة
7 -2

تقرير املراجع املستقل
قائمة املركز املالي املوحدة

8

قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

9

قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة

10

قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة

11

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

12

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

63 - 13

-1-

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎ اﳌﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م

ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

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

ﻛﻤﺎ
 ٣١د ﺴﻤ
٢٠٢٠م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻛﻤﺎ
 ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٩م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

٥
٦
٧
٨
٩

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

٢٬٤١٧٬٠٧٩٬٢٢٤
٣٩٣٬٧٢٢٬٨٧١
١٥٧٬٠١١٬٦٥٩
١١١٬٢٠٤
٣٨٬٣١٩٬٣٥٤
٣٬٠٠٦٬٢٤٤٬٣١٢

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

١١
١٢
١٣
٢٤
١٤
١٥

١٦٥٬٦٩٢٬٨٤٣
٨١٬٧٩٩٬٦٢٨
٢٬٤٢٢٬٤٠١
٤٬٨٣٨٬٩٣٢
٥٩٥٬٦٢٣٬٧٤٧
١٣٠٬٦٤٤٬٤٢٢
٩٨١٬٠٢١٬٩٧٣
٣٬٩٨٧٬٢٦٦٬٢٨٥

١٠٤٬٥٣٤٬٣٣٦
٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦
٦٬٥٩٥٬٠٩٠
١٬٩٦١٬٧٢٢
٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
٦١٤٬٥٨٠٬٣٣٠
٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦

١

٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٦١٬١٤٢٬٣٠٥
٣٦٬٨٢١٬٧٢٨
٧٦٢٬١٣٦٬٣٢٦
-

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١١٬١٤٢٬٣٠٥
٢٧٬١٠٩٬٠١٠
٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

)(٣٩٢٬٣٥٧
١٬٧٥٩٬٧٠٨٬٠٠٢
٩٠٬٠٣٠٬١٤٧
١٬٨٤٩٬٧٣٨٬١٤٩

)(٣٦٧٬٠٩٦
١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤
١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

١٬١٩٧٬٨٩٠٬٣٤٠
٥٬٥٩٣٬١٩١
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٣٬٥٣٢٬٦٦٦
١٬٤١٠٬٠١٦٬١٩٧

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

١٩٣٬٠٢٤٬٥٦٧
١٣٣٬٨٤٤٬٦٢٧
١٥٬٥٥٥٬١٨٥
٣٣٬٩٩٤٬٩٣٦
٢٨٢٬٩٠٨٬٩٩٠
٩٬٢٤٥٬٧٥١
٢٩٬١٢٠٬٤٧٦
٦٬٧٦٤٬٨١٦
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
١٨٬٠٥٢٬٥٩١
٧٢٧٬٥١١٬٩٣٩
٢٬١٣٧٬٥٢٨٬١٣٦
٣٬٩٨٧٬٢٦٦٬٢٨٥

١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣
٦٧٬٤٠٨٬٤٩٥
١٧٬٢١٢٬٩٢٢
٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠
١١٢٬١٠٦٬٣٤٣
١٣٬٤١١٬٢٢٧
٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢
٧٦٦٬٤٦٤
٤٬٦٤٥٬١٦٣
٤٢٠٬٦٧١٬٨٤٩
١٬٣٩٣٬٩٣٦٬٤٩٢
٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦

إﺟﻤﺎ اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ اﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
رأس اﳌﺎل
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ– ﻋﻼوة إﺻﺪار
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
أر ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
اﻷﺛﺮ اﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة
إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻻﻟ اﻣﺎت ﻏ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺮاﺑﺤﺎت وﻗﺮوض ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟ ام ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣ ﻮز ﺿﻤﺎن ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻖ إ ﻃﺮف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻏ ﻣﺘﺪاول
اﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن
اﻻﻟ اﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﻮن
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟ اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼ ة اﻷﺟﻞ
ا ﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺎت وﻗﺮوض ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟ ام ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
ﻣ ﻮز ﺿﻤﺎن ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺰ ﺎة

إﻳﻀﺎح

١
١٦
١٧
١٨
١٣
١٩
٢٠
٢١
٢٤
١٧
١٧
١٨
١٣
٢٢
٢٣

إﺟﻤﺎ اﻻﻟ اﻣﺎت
إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ اﻣﺎت

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٤ﺟﺰءا 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 اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
إﻳﻀﺎح
٢٤
١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧
١٬٣١٨٬٢٥٣٬٩٩٥
)(٨٠٤٬٢٤١٬٢٩٠
)(٨٦٨٬٥٢٩٬١٣٠
٤٤٧٬٨٤٧٬٣٨٧
٤٤٩٬٧٢٤٬٨٦٥
٢٥
)(٢٣٬٦٤٣٬١٣٨
)(٢٥٬٥٢٢٬٤٧٨
٢٦
)(٢٦١٬٩٥٧٬٩٩٥
)(٢٨١٬٤٤٧٬١٤٠
)(٧٬٨٥٥٬٥٤٦
(١٧٬٦٠٠٬٢٠٥) ١٤،١٢
١٥٤٬٣٩٠٬٧٠٨
١٢٥٬١٥٥٬٠٤٢
٢٧
٢٦٬٤٤٤٬٧٢٦
٣٥٬٠٨٠٬٨٠١
)(٢٥٬٠٩٧٬١٦٢
(٢٥٬٤٠٣٬١٠٢) ١٨،١٧
٧
)(٤٬١١٢٬١٣٨
)(٢١٬٢٨٧٬٠٨٠
١٥١٬٦٢٦٬١٣٤
١١٣٬٥٤٥٬٦٦١
٢٣
)(٤٬٧١٠٬١٨٢
)(١٣٬٤٣٩٬١٥٤
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
١٠٠٬١٠٦٬٥٠٧

اﻹﻳﺮادات
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮ ﺢ
ﻣﺼﺎرﻒ ﺑﻴﻊ و ﺴﻮ ﻖ
ﻣﺼﺎرﻒ إدار ﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ر ﺢ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات وﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ،ﺻﺎ
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮ ﻞ
ﺣﺼﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎة
اﻟﺰ ﺎة
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ :
ﻣﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة

ر ﺤﻴﺔ اﻟﺴ ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وا ﻔﻀﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ ﻣﺴﺎ

اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٧

٩٧٬١٢٧٬١٧٧
٢٬٩٧٩٬٣٣٠
١٠٠٬١٠٦٬٥٠٧

١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢

٢٩

١٫١٣

١٫٦٨

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٤ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮاﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﻳﻀﺎح
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻌﺎد ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
اﳌﻮﺣﺪة
اﻟﺘﻐ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺘﻐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ا ﺘﻔﻆ
ً
ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل
أر ﺎح ﺑﻴﻊ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

١٠٠٬١٠٦٬٥٠٧

١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢

٨

) (٢٥٬٢٦١

)(١١١٬٢٠٣

٨

١١٬٩٢٦٬٣٣٠

-

٨

-

٦٨٨٬٨٥٥

أﺛﺮ اﻟﺘﻐ
اﳌﻮﻇﻔ ن

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻻﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺣﺼﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﻌﺎﺋﺪ إ :
ﻣﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة

١٩

)(٥٬٤٨٢٬١٥٦

)(٣٩١٬١٢٣

٧

٢٤٣٬٠٨٩
٦٬٦٦٢٬٠٠٢

)(٩٦٬٦٧٥
٨٩٬٨٥٤

٦٬٤٤٦٬٨٥١
٢١٥٬١٥١
٦٬٦٦٢٬٠٠٢
١٠٦٬٧٦٨٬٥٠٩

٨٩٬٨٥٤
٨٩٬٨٥٤
١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻌﺎﺋﺪ إ :
ﻣﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة

١٦

١٠٣٬٥٧٤٬٠٢٨
٣٬١٩٤٬٤٨١
١٠٦٬٧٦٨٬٥٠٩

١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦
١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٤ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.

- ١٠ -

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐ ات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م

رأس اﳌﺎل
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

٩٧٬١٢٧٬١٧٧
٦٬٤٧٢٬١١٢
١٠٣٬٥٩٩٬٢٨٩
٣٨٬٤٣٥٬١٢٢

١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

)(٢٥٬٢٦١
)(٢٥٬٢٦١
-

-

-

)(٩٤٬٨٨٢٬٠٠٠

-

-

٩٬٧١٢٬٧١٨

)(٩٬٧١٢٬٧١٨

-

-

٩٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

-

-

-

-

٦١٬١٤٢٬٣٠٥

٣٦٬٨٢١٬٧٢٨

٧٦٢٬١٣٦٬٣٢٦

-

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥
)(١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
-

٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
٢٠١٬٠٥٧
١٤٧٬١١٧٬٠٠٩
)(٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺻﺪار أﺳ ﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

١

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

اﺳ ﺒﻌﺎد أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ

١-١٠ ،١

-

٢٨

-

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٩م
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺻﺪار أﺳ ﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺮاء أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح
ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٩م

-

١
١
٢٨

)(١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

-

٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

)(٣٦٧٬٠٩٦

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٦

٢١١٬١٤٢٬٣٠٥
-

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
-

أر ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﻳﻀﺎح

ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح
ﻣﺤﻮل إ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﺗﺎر ﺦ
اﻷﺳﺘﺤﻮاذ ﻋ ﺷﺮ ﺎت ﺗﺎ ﻌﺔ
ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
"ﻋﻼوة إﺻﺪار"
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

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

اﻷﺛﺮاﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻏ اﳌﺴﻴﻄﺮة
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

-

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

٩٧٬١٢٧٬١٧٧
٦٬٤٤٦٬٨٥١
١٠٣٬٥٧٤٬٠٢٨
٢٢٨٬٨٨٨٬٠٠٠

٢٬٩٧٩٬٣٣٠
٢١٥٬١٥١
٣٬١٩٤٬٤٨١
-

١٠٠٬١٠٦٬٥٠٧
٦٬٦٦٢٬٠٠٢
١٠٦٬٧٦٨٬٥٠٩
٢٢٨٬٨٨٨٬٠٠٠

)(٩٤٬٨٨٢٬٠٠٠

-

)(٩٤٬٨٨٢٬٠٠٠

-

-

-

)(٣٩٢٬٣٥٧

١٬٧٥٩٬٧٠٨٬٠٠٢

٨٦٬٨٣٥٬٦٦٦
٩٠٬٠٣٠٬١٤٧

٨٦٬٨٣٥٬٦٦٦
١٬٨٤٩٬٧٣٨٬١٤٩

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
-

)(٢٥٥٬٨٩٣
)(١١١٬٢٠٣
)(١١١٬٢٠٣
-

١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
٨٩٬٨٥٤
١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
)(٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠

-

١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
٨٩٬٨٥٤
١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
)(٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

)(٣٦٧٬٠٩٦

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

-

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

-

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٤ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
- ١١ -

إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳌﺴﺎ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠٢٠م

إﻳﻀﺎح

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎة
ﻌﺪﻳﻼت
٩٤٬٩٠٨٬٥٩٧
اﺳ ﻼ ﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
٥
١٧٦٬٦٢٢
إﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
٦
ﻣﺨﺼﺺ اﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن
٢٣٬٧٨٢٬٩٥٠
١٩
٥٩١٬١٩٨
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون
١١
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
١١٬٣٠٣٬٥٦٨
١٢
٦٬٢٩٦٬٦٣٧
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
١٤
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
٦٨٬١٢٧
)(١٦٬٣٨٥٬٠١٨
ﻣ ﺎﺳﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
٩
٢١٬٢٨٧٬٠٨٠
ﺣﺼﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮ ﺎت زﻣﻴﻠﺔ
٧
)(٢٬١٣٦٬٠٠٠
ﺗﻮز ﻌﺎت أرﺎح ﻣﻦ اﺳ ﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
٩
اﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
٢٥٬٨٢١٬٩٦٩ ١٨،١٧
اﻟﺘﻐ ات
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
)(١٥٥٬٨٠٨٬٧٥٠
٤٥٬٩٩٩٬٩٧٦
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
)(١٣٬٥٦٢٬٦٤١
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
١٤٬٩٦٤٬٤٥٢
)(١٨٬٩٦٤٬٨٨١
ﻣﺨﺰون
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
٣٥٬٨٨٨٬٩٠٠
)(١٬٦٥٧٬٧٣٧
اﻟ اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
١٣٬٦٣٧٬٦٦١
٤٬٠٥٦٬٨٣٠
ﻣ ﻮز ﺿﻤﺎﻧﺎت
٢٠٣٬٨١٥٬٢٠١
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
)(٤٬٦٤١٬٦٣٦
٢٣
اﻟﺰ ﺎة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
)(١٥٬٨٧٢٬٢٩٧
١٩
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
١٨٣٬٣٠١٬٢٦٨
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻷ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ
)(١٢٩٬٣٧٣٬١٨٩
٥
اﳌﺪﻓﻮع ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
)(٢٨٠٬٠٠٠
٦
اﳌﺪﻓﻮع ﺷﺮاء أﺻﻮل ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
)(٢٧٦٬٦٨٦٬١٣٠
ﺻﺎ اﳌﺴﺪد ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋ ﺷﺮ ﺎت ﺗﺎ ﻌﺔ
٢٬١٣٦٬٠٠٠
ﺗﻮز ﻌﺎت أرﺎح ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﺳ ﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
)(٢٣٬٣٣١٬١٠٠
٩
ﻣﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
)(٤٢٧٬٥٣٤٬٤١٩
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ
اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
٤٢٧٬٩١١٬٠٩٩
ﻐ اﳌﺮاﺑﺤﺎت واﻟﻘﺮوض
)(١٦٬٣٨٨٬٨٠٩
١٨
ﻣﺴﺪد ﻟﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر
١
ﻣﺴﺪد ﻟﺸﺮاء أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
)(٩٤٬٨٨٢٬٠٠٠
٢٨
ﺗﻮز ﻌﺎت أرﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
)(٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢
ﺗﻮز ﻌﺎت أرﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ -ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎ ﻌﺔ
)(٢٥٬٠٨٨٬٩٧٦
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮ ﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
٢٨٦٬٥٥١٬٣١٤
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ) /اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ( اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
٤٢٬٣١٨٬١٦٣
ﺻﺎ اﻟﺘﻐ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺧﻼل اﻟﻔ ة
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
١٣٠٬٦٤٤٬٤٢٢
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١
زﺎدة رأس اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ إﺻﺪار أﺳ ﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
١٢٬٧٤٧٬٠١٥
٥
إﺛﺒﺎت أﺻﻞ واﻟ ام ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮ
اﺳ ﺒﻌﺎد أﺳ ﻢ ﺧﺰﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ
١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٤ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
١١٣٬٥٤٥٬٦٦١
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١٥١٬٦٢٦٬١٣٤
٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠
١٧١٬١٢٠
٢٢٬١٣٢٬٩١٨
)(٦١٬٣٠٢
١٬٨٨١٬٢٣٣
٥٬٩٧٤٬٣١٣
٨٥٬٤١٦
)(١٣٬٣٨٥٬٨٦٥
٤٬١١٢٬١٣٨
٢٥٬٠٩٧٬١٦٢
٢٠٬٨٥١٬٤٧٧
٤٨١٬٢٠٢
)(١٬٧٤٠٬٦٧٩
)(٨٬٩٨٥٬٣٨١
)(١٥٬٧٠٠٬٤٣٠
١١٬٥٤٣٬٦٣٦
١١٬٩٨٣٬١٢١
)(٣٬٤٥٥٬٥٦٢
٢١٬٣٩٢٬٢١٥
٣٢٦٬٤٩٧٬٤٢٦
)(٧٬٣٣٤٬١٢٤
)(١٢٬٠٣٦٬٤٩٤
٣٠٧٬١٢٦٬٨٠٨
)(٢٠١٬٠٦٢٬٣٣٦
٢٨٬٧٦١
٢٬٤٣٧٬٠٠٠
)(٢٢٬٣٢١٬١٠٢
)(٢٢٠٬٩١٧٬٦٧٧
٣١٢٬٦٢٧٬٨٢٥
)(١٨٬٥٠٦٬١٧٩
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
)(١٢٣٬٨٧٠٬٤٠٠
)(٢٤٬٠٤٠٬٣٧٥
)(٤٤٬٢٤٢٬٠٠٧
٤١٬٩٦٧٬١٢٤
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٣٬٠٤٣٬٩١٨
-

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -1نبذة عامة
تأسست شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة") في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة بموجي الس ل
التجاري رقم  1010128530وتاريخ  13ربيع الثاني 1415هـ (املوافق  18سبتمبر 1994م) بمدينة الريا .
بتاريخ  14جماد ا ول 1429هـ (املوافق  20مايو 2008م) أعلي مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية
مقفلة .وبتاريخ  28ذي القعدة 1433هـ (املوافق  14أكتوبر 2012م) ،حصلت الشركة على موافقة ال هات الرسمية لتحويلها
إلى شركة مساهمة عامة عي طريق إ دار  14.2مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  142مليون ريال سعودي .واتيجة
لالكتتاب ،تم قيد عالوة إ دار قدرها  371مليون ريال سعودي في االحتياطي النظامي للشركة .أ بحت الشركة مدرجة في
السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ  4فر 1434هـ (املوافق  17ديسمبر 2012م) .قامت الشركة بتغيير اسمها مي "شركة
دله للخدمات الصحية القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة ال معية العامة غير العادية املنعقدة
بتاريخ  16فر 1438هـ (املوافق  16اوفمبر 2016م).
النشاط
يتمثل نشاط املجموعة في تشغيل وإدارة و يااة امل ش ت واملراكز الصحية ،وتجارة ال ملة والتجزئة في ا دوية واآلالت وا جهزة
الطبية وال راحية وا طراف الصناعية ،وأجهزة املعوقين وأجهزة املستشفيات وتص يع ا دوية واملستحضرات الصيدالاية
والعشبية والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتعبئة والتغليف في اململكة العربية السعودية.
رأس املال
بلغ رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ وقدره  900مليون ريال سعودي مجون مي  90مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ وقدره  750مليون ريال سعودي مجون مي  75مليون سهم
بقيمة اسمية قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد).
بتاريخ  21جماد الثاني  1440هـ املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة ال معية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة
مي  590مليون ريال سعودي إلى  750مليون ريال سعودي ( 59مليون سهم إلى  75مليون سهم) عي طريق منح أسهم مجااية
بواقع سهم واحد لجل  3.69سهم .اتيجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل مبلغ  160مليون ريال سعودي مي االحتياطي
ل
النظامي "عالوة إ دار" إلى رأس املال .قامت الشركة بتاريخ  25ابريل 2019م بتعديل النظام ا ساس ي وفقا لذلك.
بتاريخ  25محرم  1442هـ املوافق  13سبتمبر 2020م تمت موافقة ال معية العامة غير العادية على تو ية مجلس إدارة
الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجااية ملساهمي الشركة ليصبح رأس املال مي  750مليون ريال سعودي إلى
 900مليون ريال سعودي ( 75مليون سهم إلى  90مليون سهم) .اتيجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل مبلغ  150مليون
ل
ريال سعودي مي االحتياطي النظامي "عالوة إ دار" إلى رأس املال .جاري تعديل النظام ا ساس ي وفقا لذلك.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
أسهم الخزينة
بتاريخ  21جماد الثاني  1440هـ املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة ال معية العامة غير العادية على شراء الشركة لعدد
يصل إلى  3,750,000سهم مي أسهمها واالحتفاظ بها كأسهم خزينة ،على أن يجون تمويل عملية الشراء مي موارد الشركة
ل
الذاتية ،وتفويض مجلس اإلدارة ب تمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرا
مي تاريخ قرار ال معية العامة غير العادية .وقد بلغ عدد ا سهم التي تم شراؤها ما قدره  3,740,000سهم بقيمة قدرها
ل
 190,452,878ريال سعودي وبذلك تجون الشركة قد أنهت شراء أسهم الخزينة ضمي العدد املصرح لها وفقا ملوافقة ال معية
العامة غير العادية.
وفقا لقرار ال معية العامة غير العادية املنعقدة في  25محرم 1442ه املوافق  13سبتمبر 2020م واملشار اليه أعاله واملتضمي
املوافقة على منح أسهم مجااية للمساهمين ،وحيث أن الشركة تمتلك أسهم خزينة عددها  3,740,000سهم فقد حصلت
على أسهم خزينة إضافية قدرها  748,000سهم كنصيي مي ا سهم املجااية ليصبح إجمالي أسهم الخزينة في حوزة الشركة
 4,488,000سهم بمبلغ وقدره  190,452,878ريال سعودي.
بتاريخ  15اوفمبر  2020م تم استبعاد أسهم الخزينة بالجامل ضمي عملية مبادلة أسهم للستحواذ على شركة درع الرعاية
القابضة ( راجع ايضاح رقم )1-10
الفروع
رقم السجل التجاري

املدينة

املركز الرئيس ي (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية)

2057004206

الخفجي

مستشفى دله النخيل (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية(

1010132622

الريا

مصنع دله فارما لألدوية (فرع شركة دله فارما)

4030278471

جدة

مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

2050071905

الدمام

مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

1010128997

الريا

مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

4030140769

جدة

مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

4030265250

جدة

بيان
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
الشركات التابعة
تتضمي هذه القوائم املالية املوحدة ،الشركة و شركاتها التابعة ( يشار لهم بـ"املجموعة") .وفيما يلي ابذة عي الشركات التابعة:

الشركة التابعة
شركة دله فارما
(ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ذات مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ـ ـي ـ ــة
محدودة)

الحصة في حقوق
امللكية %
كما في
كما في
31
31
ديسمبر ديسمبر
2020م 2019م
٪100
٪100

شـركة أفياء النخيل للخدمات ٪100
املسـ ـ ـ ـ ــااــدة املحــدودة (ش ـ ـ ـ ــركــة
ذات مسؤولية محدودة)

٪100

ش ـ ـ ـ ــركة مس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــفى دله امار ٪100
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة (ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة ذات
مسؤولية محدودة)

٪100

شـ ـ ــركة درع الرعاية القابضـ ـ ــة - %58,64
(شركة مساهمة مقفلة)()1

ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ــة م ــرك ــز م ـك ـ ــة ال ـط ـب ــي - %89,36
(شركة مساهمة مقفلة)()2

بلد التشغيل
والتأسيس والسجل
التجاري

رأس املال

النشاط الرئيس ي

توزيع وتصـ ـ يع ا دوية
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـي ـ ــة 4,000,000
الصــيدالاية والعشــبية
السعودية
ي
ومس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
الس ـ ـ ـ ـ ل تجار رقم
التجميل
1010410613
توفير القو الع ـ ــامل ـ ــة
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـي ـ ــة 50,000
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم
السعودية
ي
للمســتشــفيات واملراكز
الس ل التجار رقم
الطبية
1010404576
تشغيل وإدارة وتجهي ـ ــز
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـي ـ ــة 5,000,000
وتطوير املس ـ ــتش ـ ــفيات
السعودية
ي
وم ـ ـ ـراف ـ ـ ــق ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
السـ ل التجار رقم
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،واملراكز
1010495218
واملجمعــات والعيــادات
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة و تـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك
ا راض ي
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـي ـ ــة  125,000,000إدارة املس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــفي ــات
ال ـ ـخ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـراك ـ ــز
السعودية
ي
الطبية والتش ــخيص ــية
الس ـ ـ ـ ـ ل تجار رقم
واملـ ـخـ ـتـ ـب ــر الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـيـ ـل ــي
1010379441
وت ـ ـق ـ ــديـ ــم ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الطبية وشراء ا راض ي
ل ـب ـن ـ ــاء امل ـب ـ ــانــي ع ـل ـي ـه ـ ــا
واس ـ ـ ـ ــتثمار هذه املباني
ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــع أو اإليـ ـ ـج ـ ــار
لصالح الشركة.
 152,000,000م ـ ـ ـ ـ ـزاولـ ـ ـ ـ ــة نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
اململكة العربية
املستشفيات العامة
السعودية
ي
الس ل تجار رقم
4031021286

()1بتاريخ  29ربيع ا ول 1442ه (املوافق  15اوفمبر 2020م) املوافق أتمت املجموعة عملية االستحواذ على شركة درع الرعاية
القابضة لتصبح ملكية الشركة  %58,64مي أسهم الشركة وقد تم تحويل العو املتفق عليه (راجع ايضاح رقم .)1-10
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تتضمي القوائم املالية املوحدة لشركة درع الرعاية الشركة والشركات التابعة لها التالية :

الشركة
شركة مشاريع الخدمات
الطبية

شركة مركز العيادات
االستشارية املحدودة
شركة يدلية العيادات
الحديثة املحدودة

النشاط
إنشاء وتطوير املستشفيات الخا ة واملراكز الطبية
واملختبرات والخدمات الطبية ومراكز التشخيص.
يشمل هدف الشركة توفير الخدمات الطبية وحيازة
العقارات االستثمارية لتطويرها
املرخص لها بتقديم الخدمات الطبية وتنظيم وإدارة
وتشغيل املراكز الطبية واملستشفيات
تجارة ال ملة والتجزئة في ا دوية واملستحضرات
الطبية.

النسبة
اململوكة
بشكل
مباشر
%100

النسبة
اململوكة
بشكل غير
مباشر
-

%100

-

%99

%1

()2بتاريخ 07جمادي ا ولى 1442ه (املوافق  22ديسمبر 2020م) أكملت الشركة عملية االستحواذ على شركة مركز مكة الطبي
بشراء أسهم تعادل  %78,59بقيمة  161مليون ريال سعودي باإلضافة إلى شراء أسهم تعادل  %3,26بقيمة  6,7مليون ريال،
وكان لد الشركة حصة مسبقة تعادل  %7,5مي أسهم الشركة لتصبح ملكية شركة دلة للخدمات الصحية بعد إكتمال
اإلستحواذ  %89,36مي أسهم شركة مركز مكة الطبي .وقد تم تحويل العو املتفق عليه (راجع ايضاح رقم )2-10
 -2أسس اإلعداد
ل
أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة فى اململكة العربية السعودية واملعايير
واإل دارات ا خر املعتمدة مي الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.
إن العملة الو يفية وعملة العر

للمجموعة هي الريال السعودي.

أعدت القوائم املالية املوحدة بالتجلفة التاريخية ،باستثناء:
-

ل
التزام منافع املو فين والذ يقاس وفقا لتقييم اكتواري.
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح او الخسارة التي تقاس بالقيمة العادلة.
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تقاس بالقيمة العادلة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -3ملخص السياسات املحاسبية الهامة
 1-3املعايير والتفسيرات الجديدة واملعدلة جارية التأثير
قامت املجموعة بتطبيق بعض املعايير والتعديالت ول مرة ،والتي تسـ ـ ــري على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2020م ،لم
تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخر ادرة وغير جارية التأثير.
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  :3تعريف األعما ل
توض ـ ـ ـ ــح التعــديالت على املعيــار الــدولي للتقرير املــالي ( " :)3عمليــات تجميع ا عمــال" أاــه لجي يتم اعتبــار ا عمــال بمثــابــة أعمــال
تجارية ،ف اه يجي أن تتض ــمي أي مجموعة متجاملة مي ا نش ــطة وا ــول ،كحد أدنى ،مدخالت وعمليات موض ــوعية تس ــهم
معا بش ـ ـ ـ ــجل كبير في القدرة على تحقيق املخرجات .عالوة على ذلك ،توض ـ ـ ـ ــح التعديالت أن ا عمال التجارية يمكي أن تتواجد
دون أن تش ـ ـ ـ ـمــل جميع املــدخالت والعمليــات الالزمــة لتحقيق املخرجــات .لم يكي لهــذه التعــديالت أي أثر على القوائم املــاليــة
املوحدة للمجموعة ،لكنها قد تؤثر على الفترات املستقبلية في حالة إبرام املجموعة أي عمليات تجميع أعمال.
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي (  )7واملعيار الدولي للتقرير املالي (  )9ومعيار املحاسبة الدولي (  - ) 39إحالل
سعر الفائدة املرجعي
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي (  )9ومعيار املحاسبة الدولي (  ) 39ا دوات املالية :يوفر اإلثبات والقياس ل
عددا مي
اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية املخاطر التي تتأثر مباشرة ب حالل سعر الفائدة املرجعي .تتأثر أداة التغطية إذا
اتش عي اإلحالل عدم تأكد مي توقيت و /أو قيمة التدفقات النقدية املستندة إلى املؤشرات املرجعية للبند املغطى أو أداة
تغطية املخاطر .لم يكي لهذه التعديالت أي أثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة ل
اظرا اه ليس لديها أي أدوات تغطية
مخاطر مرتبطة بعمولة.
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي (  )1ومعيار املحاسبة الدولي (  :)8تعريف األهمية النسبية
ل
ل
جديدا لألهمية ال سبية ينص على أن "املعلومات تجون ذات أهمية نسبية إذا كان مي املتوقع بشجل
تعريفا
تقدم التعديالت
معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو ح بها على القرارات التي يتخذها املستخدمون الرئيسيون للقوائم املالية املعدة لغر
ٌ
عام وذلك على أساس تلك القوائم املالية ،والتي توفر معلومات مالية عي امل شأة امل ِعدة للقوائم املالية ".توضح التعديالت أن
ا همية ال سبية تتوقف على طبيعة وح م املعلومات ،سواء كاات بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخر  ،في سياق
ل
القوائم املالية .إن "تحريف املعلومات يجون
جوهريا إذا كان مي املتوقع بشجل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها
املستخدمون الرئيسيون للقوائم املالية .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة وليس مي
املتوقع أن يجون لها أي أثر مستقبلي عليها.
اإلطار املفاهيمي للتقرير املالي الصادر بتاريخ  29مارس 2018
ُ
إن اإلطــار املفــاهيمي ليس معيـ لـارا وال تلغي املفــاهيم الواردة فيــه املفــاهيم أو املتطلبــات الواردة في أي معيــار آخر .يتمثــل الغر
ُ
عديي على تطوير س ـ ــياس ـ ــات
مي اإلطار املفاهيمي في مس ـ ــاعدة مجلس معايير املحاس ـ ــبة الدولية في وض ـ ــع املعايير ،ومس ـ ــاعدة امل ِ
محاســبية متســقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ســاري ،ومســاعدة جميع ال هات على فهم املعايير وتفســيرها .ســيؤثر ذلك
على امل شـ ت التي قامت بوضــع ســياســاتها املحاســبية ل
بناء على اإلطار املفاهيمي .يتضــمي اإلطار املفاهيمي املعدل بعض املفاهيم
ال ديدة ،والتعريفات املحدثة ومعايير إثبات ا ـ ـ ــول وااللتزامات ،ويوض ـ ــح بعض املفاهيم الهامة .لم يكي لهذه التعديالت أي
أثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  : 16امتيازات اإليجار املتعلقة بجائحة كورونا
في  28مايو  ، 2020أ در مجلس معايير املحاسبة الدولية تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي " 16عقود اإليجار" –
امتيازات اإليجار املتعلقة بجوفيد. 19 -توفر التعديالت إعفاء للمستأجريي مي تطبيق إرشادات املعيار الدولي للتقرير املالي 16
املتعلقة باملحاسبة عي تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عي جائحة كوفيد  . 19 -كوسيلة عملية ،يمكي
ل
للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار املرتبط بجوفيد 19 -مي املؤجر يعد تعديال لعقد اإليجار .يقوم املستأجر
الذي يقوم بهذا االختيار باملحاسبة عي أي تغيير في دفعات اإليجار ااتش عي امتياز اإليجار املرتبط بجوفيد 19 -بنفس الطريقة
ل
التي يقوم فيها باملحاسبة عي التغيير ل
وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي  ، 16إذا لم يكي التغيير تعديال لعقد اإليجار .تسري
التعديالت على الفترات املالية السنوية التي تبدأ في  1يوايو  2020أو بعد ذلك التاريخ ،مع السماح بالتطبيق املبكر لها .لم يكي
لهذه التعديالت أي أثر على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
 2-3املعايير الصادرة وغير سارية التأثير
فيما يلي ل
بيااا باملعايير والتفسيرات ال ديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية التأثير حتى تاريخ إ دار القوائم املالية للمجموعة.
تعتزم املجموعة إتباع هذه املعايير والتفسيرات ال ديدة واملعدلة ،عندما ينطبق ذلك ،عند سريانها.
التعديالت على معيار املحاسبة الدولي (  :)1تصنيف االلتزامات كمتداولة وغير متداولة
في يناير  ، 2020أ ـ ـ ــدر مجلس معايير املحاس ـ ـ ــبة الدولية تعديالت على الفقرات  69و  76مي معيار املحاس ـ ـ ــبة الدولي رقم ()1
الخا ة بتص يف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
 ما املقصود بحق تأجيل السداد
ل
 إن حق التأجيل يجي أن يجون موجودا في نهاية الفترة املالية
 إن التص يف ال يتأثر باحتمالية ممارسة امل شأة لحقها في تأجيل السداد
 إاه فقط إذا كاات إحد املشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي افسها أداة حقوق ملكية ،فلي تؤثر شروط
االلتزام على تص يفها.
تسري التعديالت على الفترات املالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023م.
الرجوع إلى اإلطار املفاهيمي  -التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 3
أ ــدر مجلس معايير املحاس ــبة الدولية ،في مايو 2020م  ،تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي " 3عمليات تجميع ا عمال"
بالرجوع إلى اإلطار املفاهيمي .وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار املفاهيمي إلعداد وعر القوائم املالية الصادر في
عام ، 1989بالرجوع إلى اإلطار املفاهيمي للتقرير املالي الص ــادر في مارس  2018دون تغيير جوهري في متطلباته .وأض ــاف املجلس
أي ل
ـتثناء ملبدأ اإلثبات املنص ــو عليه في املعيار الدولي للتقرير املالي  3ل
ض ـ ـا اس ـ ل
تفاديا إل ــدار أرباح أو خس ــائر محتملة "في اليوم
الثاني "ت ش ــأ عي االلتزامات وااللتزامات املحتملة التي تقع ض ــمي اطاق معيار املحاس ــبة الدولي  37أو التفس ــير رقم  21الص ــادر
عي ل نة تفس ـ ــير املعايير الدولية للتقرير املالي :الرس ـ ــوم ،إذا تم تكبدها بش ـ ــجل مس ـ ــتقل .وفي الوقت ذاتهَّ ،
قرر املجلس توض ـ ــيح
التوجيهات اإلرشــادية الحالية الواردة في املعيار الدولي للتقرير املالي  3بشــأن ا ــول املحتملة التي لي تتأثر باســتبدال الرجوع إلى
إطار إعداد وعر القوائم املالية .تسـ ـ ـ ــري التعديالت على الفترات املالية السـ ـ ـ ــنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ، 2022ويتم
تطبيقها بأثر مستقبلي.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
املمتلكات واآلالت واملعدات :املتحصالت قبل االستخدام املقصود  -التعديالت على معيار املحاسبة الدولي 16
في مايو  ، 2020أ ــدر مجلس معايير املحاســبة الدولية "املمتلجات واآلالت واملعدات  -املتحصــالت قبل االســتخدام املقصــود"،
والذي يحظر على امل ش ت الخصم  -مي تجلفة أي بند مي بنود املمتلجات واآلالت واملعدات  -أي متحصالت بيع البنود املنتجة
ل
أثناء إحضــار ذلك ا ــل إلى املوقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة .وبدال مي ذلك ،تقوم امل شــأة
ب ثبات املتحصالت مي بيع هذه البنود ،والتجاليف املتعلقة ب اتاج تلك البنود ،في الربح أو الخسارة.
يسـري التعديل على الفترات املالية السـنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ ،ويجي تطبيقه بأثر رجعي على بنود
املمتلجات واآلالت واملعدات املتاحة لالس ـ ــتخدام في أو بعد بداية الفترة ا ولى املعروض ـ ــة عندما تقوم امل ش ـ ــأة بتطبيق التعديل
ول مرة .ليس مي املتوقع أن يجون للتعديالت أي أثر جوهري على املجموعة.
العقود املتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار املحاسبة الدولي 37
في مايو  ، 2020أ ـ ــدر مجلس معايير املحاسـ ــبة الدولية تعديالت على معيار املحاسـ ــبة الدولي  37لتحديد التجاليف التي يتعين
ل
على امل شأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
خاسرا .تطبق التعديالت "طريقة التجلفة املتعلقة مباشرة".
تش ـ ـ ـ ــتمل التجاليف املتعلقة مباش ـ ـ ـ ــرة بعقد تقديم البض ـ ـ ـ ــاعة أو الخدمات على كل مي التجاليف اإلض ـ ـ ـ ــافية وتوزيع التجاليف
املرتبطة مباشـ ـ ــرة بأنشـ ـ ــطة العقد .ال تتعلق التجاليف العمومية واإلدارية مباشـ ـ ــرة بالعقد ويتم اسـ ـ ــتبعادها ما لم يتم تحميلها
ـ ـرا حة على الطرف املقابل بموجي العقد .تسـ ــري التعديالت على الفترات املالية السـ ــنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد
تف بعــد بجميع التزامــاتهــا في بــدايــة الفترة املــاليــة
ذلــك التــاريخ .س ـ ـ ـ ــوف تطبق املجموعــة هــذه التعــديالت على العقود التي لم ِ
السنوية التي تطبق فيها التعديالت ول مرة.
املعيــار الــدولي للتقرير املــالي (  )9األدوات املــاليــة – األتعــاا ال ي تكون في حــدود اختبــار نس ـ ـ ـ ـبــة  ٪ 10لغرض التوقف عن
إثبات االلتزامات املالية
كجزء مي التحسينات السنوية لألعوام  2020- 2018على املعايير الدولية للتقرير املالي ،أ در مجلس معايير املحاسبة الدولية
ل
تعديال على املعيار الدولي للتقرير املالي  .9يوضـ ـ ــح التعديل ا تعاب التي تقوم امل شـ ـ ــأة ب دراجها عند تقييم ما إذا كاات شـ ـ ــروط
ل
ل
جوهريا عي ش ــروط االلتزام املالي ا ــلي .تش ــتمل هذه الرس ــوم فقط على تلك
االلتزام املالي ال ديد أو املعدل تختلف اختالفا
الرس ـ ــوم املدفوعة أو املس ـ ــتلمة بين املقتر وال هة املقرض ـ ــة ،بما في ذلك الرس ـ ــوم املدفوعة أو املس ـ ــتلمة مي قبل املقتر أو
ال هة املقرض ـ ـ ـ ــة ايابة عي اآلخر .تطبق امل ش ـ ـ ـ ــأة هذا التعديل على االلتزامات املالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية
ل
الفترة املالية السنوية التي تطبق فيها امل شأة أوال هذا التعديل .يسري التعديل على الفترات املالية السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  ، 2022مع الس ـ ـ ـ ــماح بالتطبيق املبكر،س ـ ـ ـ ــوف تطبق املجموعة هذا التعديل على االلتزامات املالية التي تم تعديلها أو
ل
تبديلها في أو بعد بداية الفترة املالية السـ ـ ـ ــنوية التي تطبق فيها امل شـ ـ ـ ــأة أوال هذا التعديل .ليس مي املتوقع أن يجون للتعديالت
أي أثر جوهري على املجموعة.
 3-3أسس تجميع القوائم املالية
تش ـ ــتمل هذه القوائم املالية املوحدة على قائمة املركز املالي املوحدة ،قائمة الربح أو الخس ـ ــارة املوحدة وقائمة الدخل الش ـ ــامل
اآلخر املوحــدة ،قــائمــة التغيرات في حقوق امللكيــة املوحــدة وقــائمــة التــدفقــات النقــديــة املوحــدة وكــذلــك اإليضـ ـ ـ ـ ــاحــات املتممــة
للقوائم املالية املوحدة للمجموعة ،حيث تشتمل على أ ول والتزامات واتائش أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في
اإليضاح رقم (.)1
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الش ــركات التابعة هي الش ــركات التي تس ــيطر عليها املجموعة .تتحقق الس ــيطرة للمجموعة على ش ــركة مس ــتثمر فيها ،فقط عند
تحقق العنا ر الثالثة التالية للمجموعة:
 سلطة على الشركة املستثمر فيها ،أي وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة على توجيه ا نشطة ذات ا همية الخا ةبالشركة املستثمر فيها
ُ
 عوائد متقلبة مي ارتباطها با عمال املستثمر فيها قدرة املجموعة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدهال
وبشــجل عام ،هناك افترا بأاه ي تش عي امتالك أغلبية حقوق التصــويت ســيطرة .وتأييدا لهذا االفترا  ،وعندما يجون لد
املجموعة نس ـ ـ ــبة أقل مي ا غلبية في حقوق التص ـ ـ ــويت أو حقوق مماثلة في الش ـ ـ ــركة املس ـ ـ ــتثمر فيها ،ف ن الش ـ ـ ــركة تأخذ بعين
االعتبار كافة الحقائق والظروف لتقييم ما إذا كاات لديها سلطة على الشركة املستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخريي في الشركة املستثمر فيها الحقوق الناتجة عي ترتيبات تعاقدية أخر حقوق التصويت الخا ة وأية حقوق تصويت محتملةتقوم املجموعة ب عادة تقويم ما إذا كاات لديها ســيطرة على الشــركة املســتثمر فيها إذا ما أشــارت الحقائق والظروف إلى وجود
تغير في عنصر أو أكثر مي عنا ر السيطرة الثالثة السابقة.
يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة عليها ،ويتم التوقف عي ذلك عند فقدان السيطرة على
الش ـ ــركة التابعة .تدرج أ ـ ــول والتزامات وإيرادات ومص ـ ــاريف الش ـ ــركة التابعة املس ـ ــتحوذ عليها خالل الفترة في القوائم املالية
ل
املوحدة اعتبارا مي تاريخ ااتقال السيطرة ولحين فقدان هذه السيطرة.
يعود الربح أو الخســارة وكل بند مي بنود الدخل الشــامل اآلخر إلى مســاهمي الشــركة ا م وإلى حقوق امللكية غير املســيطرة حتى
وإن أد ذلك إلى أن يجون ر ــيد حقوق امللكية غير املس ــيطرة بالس ــالي ،بمعنى أاه يتم قيد الخس ــائر على الحص ــص غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير
الـمسيطرة حتى و إن اتش عي ذلك القيد ع ز في ر يد الحصص غير املسيطرة.
تتم املحاسبة عي التغيرات في ملكية الشركة التابعة ،التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
في حالة فقدان املجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،ف ن املجموعة:
-

تقوم بالتوقف عي إثبات ا ول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة
تقوم بالتوقف عي إثبات القيمة الدفترية ية حقوق ملكية غير مسيطرة
تقوم بالتوقف عي إثبات الفروقات املتراكمة ،املقيدة ضمي حقوق امللكية
تقوم ب ثبات القيمة العادلة للعو (املقابل) املستلم
تقوم ب ثبات القيمة العادلة ي استثمار محتفظ به
تقوم ب ثبات أي فائض أو ع ز في الربح أو الخسارة

ل
تقوم ب عادة تص ـ ـ ـ يف حصـ ـ ــة الشـ ـ ــركة ا م مي البنود املثبتة سـ ـ ــابقا في الدخل الشـ ـ ــامل اآلخر إلى الربح أو الخسـ ـ ــارة أو ا رباح
املبقاة ،إذا إقتض ى ا مر ذلك ،كما هو مطلوب اذا قامت املجموعة باستبعاد االلتزامات أو اال ول ذات الصلة.
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 4-3تجميع األعمال والشهرة
يتم املحاسبة عي عمليات تجميع ا عمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تجلفة االستحواذ ب جمالي العو املحول،
والذي يتم قياس ـ ـ ــه بالقيمة العادلة في تاريخ االس ـ ـ ــتحواذ وقيمة أي حقوق ملكية غير مس ـ ـ ــيطرة في الش ـ ـ ــركة املس ـ ـ ــتحوذ عليها.
وبـال س ـ ـ ـ ـبـة لجـل عمليـة مي عمليـات تجميع ا عمـال ،تقوم املجموعـة بـاختيـار مـا اذا كـااـت س ـ ـ ـ ــتقوم بقيـاس حقوق امللكيـة غير
املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة ال سبية في افي ا ول القابلة للتحديد للشركة املستحوذ
عليها .يتم إثبات التجاليف املتعلقة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها وتدرج ضمي املصاريف العمومية واإلدارية.
وعندما تقوم املجموعة باالسـ ــتحواذ على أعمال ،يتم تقييم ا ـ ــول املالية املسـ ــتحوذ عليها وااللتزامات املالية التي تم التعهد
بها مي أجل اجراء التصـ ـ يف والتخص ــيص املناس ــي ل
وفقا للش ــروط التعاقدية والظروف االقتص ــادية والش ــروط ذات الص ــلة
كما في تاريخ االستحواذ.
يتم ادراج أي عو محتمل مي قبل املســتحوذ بالقيمة العادلة بتاريخ االســتحواذ .يتم قياس العو املحتمل (باســتثناء تلك
املص ـ ـ ـ ــنفة كحقوق ملكية) بالقيمة العادلة ،وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة ا رباح او الخس ـ ـ ـ ــائر املوحدة .ال يتم
إعادة قياس العو املحتمل املصنف كحقوق ملكية ويتم املحاسبة عي التسويات الالحقة ضمي حقوق امللكية.
يتم  ،قياس الش ـ ـ ـ ــهرة بالتجلفة (والتي تمثل الزيادة في إجمالي العو املحول واملبلغ املثبت لحقوق امللكية غير املس ـ ـ ـ ــيطرة وأي
حصص مملوكة سابقا ،عي افي ا ول القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها وااللتزامات التي تم التعهد بها) .وفي حالة
زيادة القيمة العادلة لص ـ ــافي ا ـ ــول املس ـ ــتحوذ عليها عي إجمالي العو املحول ،تقوم املجموعة ب عادة التقدير للتأكد مي
قيامها بص ـ ـ ـ ــورة ك ـ ـ ـ ــحيحة بتحديد كافة ا ـ ـ ـ ــول املس ـ ـ ـ ــتحوذ عليها وكافة االلتزامات التي تم التعهد بها ،ومراجعة اإلجراءات
املســتخدمة في قياس املبالغ املراد إثباتها بتاريخ االســتحواذ .وإذا كان اليزال ي تش عي إعادة التقدير هذه ،زيادة القيمة العادلة
لصافي ا ول املستحوذ عليها عي إجمالي العو املحول ،يتم إثبات املجاسي في الربح والخسارة املوحدة.
بعد اإلثبات ا ولي لها ،تقاس الشهرة بالتجلفة ااقصا خسائر الهبوط املتراكمة .ولغر إجراء االختبار للتأكد مي وجود هبوط
ل
في القيمة ،تخصــص الشــهرة املســتحوذ عليها عند تجميع ا عمال – اعتبارا مي تاريخ االســتحواذ – إلى كل وحدة مي الوحدات
املولدة للنقد الخا ـ ــة باملجموعة التي يتوقع بأن تس ـ ــتفيد مي تجميع ا عمال ،بص ـ ــرف النظر عما إذا خصـ ـ ـص ـ ــت أ ـ ــول أو
التزامات أخر خا ة بالشركة املستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.
عند تخص ــيص الش ــهرة على الوحدة املولدة للنقد واس ــتبعاد جزء مي العملية ض ــمي تلك الوحدة ،يتم عندئذ إدراج الش ــهرة
املتعلقة بالعملية املس ــتبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح أو خس ــائر االس ــتبعاد .تقاس الش ــهرة املس ــتبعدة في
مثل هذه الحاالت على أساس القيمة ال سبية للعملية املستبعدة وال زء املحتفظ به مي الوحدة املولدة للنقدية
 5-3العقارات واآلالت واملعدات
تدرج العقارات واآلالت واملعدات بالتجلفة بعد خص ـ ـ ـ ــم االس ـ ـ ـ ــتهالك املتراكم وخس ـ ـ ـ ــائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت .تش ـ ـ ـ ــتمل
التجلفة قيمة اسـ ـ ـ ــتبدال أجزاء العقارات واآلالت واملعدات وتجاليف االقترا للمشـ ـ ـ ــاريع تحت التشـ ـ ـ ــييد طويلة ا جل إذا تم
استيفاء معايير ال ــتأهيل للرسملة .عندما تجون هناك حاجة الستبدال أجزاء مهمة مي العقارات واآلالت واملعدات على فترات،
تقوم املجموعة ب ثبات هذه ا جزاء كأ ـ ــول فردية ذات أعمار إاتاجية محددة وتقوم باس ـ ــتهالكها وفقا لذلك .يتم إثبات كافة
تجاليف اإل ـ ـ ـ ــالح والصـ ـ ـ ــيااة ا خر في الربح أو الخسـ ـ ـ ــارة املوحدة عند تكبدها .يتم إدراج القيمة الحالية للتجاليف املتوقعة
الستبعاد ا ل بعد استخدامه ضمي تجلفة ا ل املعني.
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يتم التوقف عي إثبـات أي بنـد مي بنود العقـارات واآلالت واملعـدات عنـد اس ـ ـ ـ ــتبعـاده أو عنـدما ال يتوقع أي منـافع اقتص ـ ـ ـ ــاديـة
مستقبلية مي استخدامه .يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ااتجة عي التوقف عي إثبات ا ول على أساس الفرق بين افي
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل ل ،ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة املوحدة عندما يتم استبعاد ا ل.
تقيد ا عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتجلفة ااقصا خسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت ،وال تستهلك حتى تبدأ ا
العمليات التجارية.

ول في

يتم مراجعـة القيمـة املتبقيـة وا عمـار اإلاتـاجيـة وطرق اس ـ ـ ـ ــتهالك العقـارات واآلالت واملعـدات عنـد نهـايـة كـل س ـ ـ ـ ـنـة مـاليـة ويتم
تعديلها على الفترات املستقبلية ،إذا كان ذلك مناسبا.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مد العمر اإلاتاجي املقدر كما يلي:
مباني
تحسينات املباني املستأجرة
آالت ومعدات
معدات طبية
أثاث وتركيبات
سيارات

عدد السنوات
55-10
 5سنوات أو مدة العقد أيهما أقل
10-3
10-4
10-5
4

 6-3األصول غير امللموسة
يتم االعتراف با ول غير امللموسة املقتناة بشجل منفصل بالتجلفة .إن تجلفة ا
تجميع أعمال تمثل قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ.

ول غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية

بعد اإلثبات ا ولي ،تدرج ا ـ ـ ــول غير امللموس ـ ـ ــة بالتجلفة ااقص ـ ـ ــا اإلطفاء املتراكم وخس ـ ـ ــائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت .إن
ا ـ ــول غير امللموس ـ ــة املنتجة داخليا ،باس ـ ــتثناء تجاليف التطوير ،ال تتم رس ـ ــملتها ،ويتم إثباتها كمص ـ ــاريف في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة عند تكبدها.
يتم تقدير ا عمار اإلاتاجية لأل ول غير امللموسة لتجون إما محددة أو غير محددة.
األصول غير امللموسة ذات االعمار اإلنتاجية املحددة
يتم مراجعــة فترة وطريقــة اإلطفــاء لأل ـ ـ ـ ــول غير امللموس ـ ـ ـ ــة ذات ا عمــار املحــددة في نهــايــة كــل فترة مــاليــة .تتم املحــاس ـ ـ ـ ـبــة عي
التغيرات في العمر اإلاتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الس ــتهالك املنافع االقتص ــادية املس ــتقبلية الجامنة في ا ــل بتغيير فترة
اإلطفاء أو طريقتها ،حس ـ ــي ما هو مالئم ،وتعالت كتغيرات في التقديرات املحاس ـ ــبية .يتم إثبات مص ـ ــروف اإلطفاء لال ـ ــول غير
امللموس ــة ذات ا عمار املحددة في قائمة الربح أو الخس ــارة والدخل الش ــامل اآلخر املوحدة ض ــمي فئة املص ــاريف التي تتفق مع
و يفة اال ول غير امللموسة.
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تطبق املجموعة معدالت اإلطفاء السنوية التالية على أ ولها غير امللموسة :
عالمة تجارية
تراخيص طبية
برامش
حقوق تأجير

عدد السنوات
5
20
5
عمر العقد

األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة
ال يتم إطفاء اال ول غير امللموسة ذات ا عمار اإلاتاجية غير املحددة ،ولكي يتم اختبارها للتأكد مي عدم وجود هبوط في
قيمتها سنويا ،إما بشجل فردي أو على مستو الوحدة املدرة للنقد .يتم مراجعة تقييم ا عمار غير املحددة سنويا لتحديد ما
إذا كاات ا عمار غير املحددة ما زالت تنطبق .وإذا لم تكي كذلك ،يتم تغيير العمر اإلاتاجي مي غير محدد إلى محدد على أساس
مستقبلي.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عي التوقف عي إثبات اال ول غير امللموسة بالفرق بين
والقيمة الدفترية لأل ل ،ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة املوحدة عندما يتم استبعاد ا ول

افي متحصالت االستبعاد

يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار باتباع طريقة القسط الثابت.
 7-3االستثمار في الشركة الزميلة
ل ل
الشركة الزميلة هي تلك الشركة التي يجون للمجموعة تأثيرا هاما عليها .إن التأثير الهام هو املقدرة على املشاركة في القرارات
املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم املحاسـ ـ ــبة عي اسـ ـ ــتثمارات املجموعة في الشـ ـ ــركة الزميلة باسـ ـ ــتخدام طريقة حقوق امللكية .وبموجي هذه الطريقة ،يقيد
االس ـ ــتثمار في الش ـ ــركات الزميلة بالتجلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالس ـ ــتثمار إلثبات التغيرات في الحص ـ ــة مي ـ ــافي ا ـ ــول
الشركة الزميلة .يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار.
تعكس قائمة الربح أو الخس ــارة والدخل الش ــامل اآلخر املوحدة حص ــة املجموعة مي اتائش عمليات الش ــركة الزميلة .يتم عر
أي تغيير في الدخل الشــامل اآلخر لتلك الشــركات املســتثمر فيها كجزء مي الدخل الشــامل اآلخر املوحدة للمجموعة .وباإلضــافة
إلى ذلك ،عندما يجون هناك تغير مثبت مباش ـ ـ ـ ــرة في حقوق ملكية الش ـ ـ ـ ــركة الزميلة فتقوم املجموعة ب ثبات حص ـ ـ ـ ــتها مي هذا
التغيير .يتم اس ـ ـ ـ ــتبعــاد الربح أو الخس ـ ـ ـ ــارة غير املحققــة النــاتجــة عي املعــامالت بين املجموعــة والش ـ ـ ـ ــركــة الزميلــة بقــدر حص ـ ـ ـ ــة
املجموعة في الشركة الزميلة.
تظهر حصة املجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة خارج الربح
التشغيلي.
يتم إعداد القوائم املالية للش ـ ـ ـ ــركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم املالية للمجموعة .عند الض ـ ـ ـ ــرورة ،يتم إجراء تس ـ ـ ـ ــويات
لتتماش ى السياسات املحاسبية للشركة الزميلة مع تلك الخا ة باملجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان مي الضـ ــروري إثبات خسـ ــارة الهبوط في قيمة االسـ ــتثمار
في الشركة الزميلة .تحدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة
قد ااخفض ــت قيمته .وعندما يجون ذلك ،تقوم املجموعة باحتس ــاب مبلغ الهبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة
للسترداد للشركة الزميلة وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة في الربح أو الخسارة املوحدة.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة  ،تقوم املجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة .يتم
إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة ،عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة املشتركة ،والقيمة العادلة لالستثمارات
املحتفظ بها واملتحصالت مي االستبعاد في الربح أو الخسارة املوحدة.
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 8-3الهبوط في قيمة األصول غير املالية
تقوم املجموعة ،بتاريخ كل قوائم مالية موحدة ،ب جراء تقويم لل تأكد مي وجود دليل على وقوع ااخفا في قيمة أ ـ ـ ـ ــل ما.
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،أو عندما يجون مي الض ـ ـ ـ ــروري إجراء اختبار س ـ ـ ـ ــنوي للتأكد مي وجود ااخفا في القيمة،
تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالس ـ ـ ــترداد لأل ـ ـ ـ ــل ،والتي تمثل القيمة ا على للقيمة العادلة لأل ـ ـ ــل أو الوحدة املدرة
ل
للنقد ااقص ـ ـ ـ ـا تجاليف البيع والقيمة الحالية ،ويتم تحديدها ـ ـ ـ ــل فردي ما لم ي تش مي ا ـ ـ ـ ــل تدفقات اقدية واردة تعتبر
مستقلة بشجل كبير عي ا ول ا خر أو مجموعات ا ول.
ل
في حالة زيادة القيمة الدفترية لأل ــل أو الوحدة املدرة للنقد عي القيمة القابلة لالســترداد ،ف ن ا ــل أو الوحدة املدرة للنقد
تعتبر منخفضة القيمة وتخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.
عند تقدير القيمة الحالية ،تخصــم التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة إلى القيمة الحالية باســتخدام معدل الخصــم ملا قبل
الض ــريبة والذي يعكس تقديرات الس ــوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة لأل ــل .وعند تحديد القيمة العادلة
ااق ل
ص ـ ـ ـ ـا تجاليف االس ـ ـ ـ ــتبعاد ،ف اه يتم أخذ آخر معامالت تمت في الس ـ ـ ـ ــوق بعين االعتبار ،وفي حالة عدم إمجااية تحديد تلك
املعامالت ،يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة.
تقوم املجموعة باحتس ـ ـ ـ ــاب االاخفا في القيمة على أس ـ ـ ـ ــاس املوازاات التفص ـ ـ ـ ــيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بص ـ ـ ـ ــورة
منفص ـ ـ ــلة لجل وحدة مي الوحدات املولدة للنقد باملجموعة التي خص ـ ـ ـص ـ ـ ــت إليها ا ـ ـ ــول التي تخص ـ ـ ــها .تغطي هذه املوازاات
والتوقعات بوجه عام فترة خمس س ـ ـ ـ ــنوات .يتم احتس ـ ـ ـ ــاب معدل النمو للمد الطويل ا جل وتطبيقه على التدفقات النقدية
املستقبلية بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االاخفا في العمليات املستمرة في قائمة الربح او الخسارة املوحدة ضمي فئات املصاريف وبما يتماش ى مع
و يفة ا ل الذي ااخفضت قيمته.
ل
يتم إجراء تقويم بتاريخ اعداد كل قوائم مالية موحدة للتأكد مي وجود دليل على أن خس ــائر االاخفا املثبتة س ــابقا لم تعد
موجودة أو أنها قد اقص ـ ـ ـ ــت .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالس ـ ـ ـ ــترداد لأل ـ ـ ـ ــل أو
ل
الوحدة املدرة للنقد .يتم عكس قيد خسـ ــارة االاخفا املثبتة سـ ــابقا فقط في حالة وجود تغير في االفتراضـ ــات املسـ ــتخدمة في
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لأل ل منذ تاريخ اثبات آخر خسارة ااخفا في القيمة.
ل
يعتبر عكس القيد هذا محدودا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالس ـ ـ ـ ــترداد عي القيمة الدفترية لأل ـ ـ ـ ــل التي كان مي املفرو
تحديدها ،بعد خصم االستهالك ،فيما لو لم يتم إثبات خسارة االاخفا لذلك ا ل في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس
هذا القيد ك يرادات أخر في قائمة الدخل الشامل املوحدة.

 9-3األدوات املالية
تقوم املجموعة ب ثبات ا
لألداة املالية.

ل
ول املالية أو االلتزامات املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما تصبح طرفا في ا حجام التعاقدية

- 24 -

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
األصول املالية
االعتراف ا ولي
يتم تص يف ا ول املالية  ،عند االعتراف ا ولي ،كما يتم قياسها ل
الحقا بالتجلفة املستنفذة وبالقيمة العادلة مي خالل الدخل
الشامل اآلخر املوحدة و بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة املوحدة.
يعتمد تص يف ا
املجموعة إلدارتها.

ول املالية عند االعتراف ا ولي على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لأل ل املالي واموذج أعمال

لجي يتم تص يف ا ل املالي وقياسه بالتجلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجي أن يؤدي ذلك
ا ل إلى تدفقات اقدية تمثل "مدفوعات مي ا ل والعوائد فقط" على املبلغ ا لي املستحق .يشار إلى هذا التقييم باسم
اختبار (املدفوعات مي ا ل والعوائد فقط) ( )SPPIويتم إجراؤه على مستو ا داة املالية .يتم تص يف ا ول املالية ذات
التدفقات النقدية التي ال تمثل "مدفوعات مي ا ل والعوائد فقط" على أنها بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة
بغض النظر عي اموذج ا عمال.
يشير اموذج أعمال املجموعة إلدارة ا ول املالية إلى كيفية إدارة أ ولها املالية مي أجل توليد التدفقات النقدية .يحدد
اموذج ا عمال ما إذا كاات التدفقات النقدية ست تش عي تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو مي بيع ا ول املالية أو
مي كليهما .يتم االحتفاظ با ول املالية املصنفة واملقاسة بالتجلفة املستنفذة ضمي اموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ با ول
املالية مي أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ با ول املالية املصنفة واملقاسة بالقيمة العادلة
مي خالل الدخل الشامل اآلخر ضمي اموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
القياس الالحق
غرا القياس الالحق  ،يتم تص يف ا

ول املالية إلى أربع فئات:

أ) أدوات ديي بالتجلفة املستنفذة.
يتم قياس ا ــول املالية بالتجلفة املس ــتنفذة باس ــتخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخض ــع للهبوط في القيمة .يتم إدراج ا رباح
والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات ا ل أو تعديله أو ااخفا قيمته.
ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إمجااية التدوير إلى الربح او الخسارة.
ال يتم إعادة تدوير أرباح وخسائر تقييم هذه ا ول املالية في الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات ا رباح ك يرادات في قائمة
الربح أو الخس ــارة عند ثبوت حق االس ــتالم ،إال عندما تس ــتفيد املجموعة مي هذه العائدات ك س ــترداد ل زء مي تجلفة ا ــل
املالي ،وفي هذه الحالة ،تثبت هذه االيرادات في الدخل الشـ ـ ـ ــامل اآلخر .أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل
الشامل اآلخر ال تخضع الختبار الهبوط في القيمة.
جـ) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة
يتم إدراج ا ـ ـ ـ ــول املــاليــة بــالقيمــة العــادلــة مي خالل الربح أو الخسـ ـ ـ ـ ــارة في قــائمــة املركز املــالي املوحــدة بــالقيمــة العــادلــة مع
االعتراف بالتغيرات الصافية في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة املوحدة.
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الهبوط في قيمة ا

ول املالية

تطبق املجموعة املنهت املبسط في احتساب الهبوط في القيمة ،يتم تقدير الخسائر االئتمااية املتوقعة على ا ول املالية
باستخدام تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة ،مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل مي االتجاه الحالي
ل
وكذلك توقعات الظروف في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبا.
يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة دليل على احتمال التعثر عي السداد ،أو الخسارة املعطاة (بمعنى ح م الخسارة إذا كان
هناك تعثر عي السداد) .يعتمد تقييم احتمالية التخلف عي السداد بناء على البيااات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة
معلومات تت بأ باملستقبل كما هو موضح أعاله.
تعترف املجموعة بأرباح أو خسائر الهبوط القيمة بشجل منفصل في قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ويتم
حسم مخصصات الخسائر لأل ول املالية التي تقاس بالتجلفة املطفأة مي القيمة الدفترية اإلجمالية لأل ول املالية.
استبعاد ا

ول املالية

تقوم املجموعة ب لغاء ا ل املالي فقط عندما ت تهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية مي ا ل املالي أو تقوم بتحويل
ا ل املالي و مخاطر ومزايا امللكية إلى جهة أخر  .إذا لم تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بشجل جوهري بجميع مخاطر ومنافع
امللكية لأل ل املالي فتستمر املجموعة باالعتراف بحصتها املحتفظ بها في ا ول وااللتزامات املرتبطة با ل املالي إلى املبالغ
التي قد تضطر لدفعها.
االلتزامات املالية
تصنف االلتزامات املالية إما بالتجلفة املستنفذة أو بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة.
تم تص يف وقياس جميع االلتزامات املالية لد املجموعة بالتجلفة املستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي .وال يوجد لد
املجموعة التزامات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة.
التزامات مالية بالتجلفة املستنفذة
ل
مبدئيا بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم أي تجاليف معاملة م سوبة مباشرة إلى إ دار ا داة.
يتم االعتراف بالقرو البنكية
يتم ل
الحقا قياس هذه االلتزامات التي تحمل بعوائد بالتجلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  ،والتي تضمي أن
أي مصروفات عوائد على مد فترة السداد تجون بمعدل ثابت على ر يد االلتزام املدرج في بيان املركز املالي املوحد .غرا
كل التزام مالي  ،تشمل مصروفات الفائدة تجاليف املعاملة ا ولية وأي قسط مستحق الدفع.
إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية
تقوم املجموعة ب لغاء االعتراف بااللتزامات املالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو ااتهاء هذه االلتزامات.
 10-3املخزون
يتم قياس املخزون بالتجلفة أو افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد التجلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح،
باستثناء ا دوية حيث يتم تحديد التجلفة باستخدام طريقة الوارد أوال ادر أوال .يمثل افي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع
ل
املقدر للمخزون مطروحا منه التجاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.
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 11-3النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد لد البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ا جل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو
أقل ،والتي تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.
لغر إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،يتجون النقد وما في حكمه مي النقد والودائع قصيرة ا جل على النحو املحدد
ل
أعاله ،بعد خصم الحسابات املكشوفة لد البنوك القائمة نها تعتبر جزءا ال يتجزأ مي إدارة النقد للمجموعة.
 12-3حقوق امللكية واالحتياطيات
رأس املال
يمثل رأس املال القيمة اإلسمية لألسهم التي تم إ دارها.
توزيعات األرباح
يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية السنوية على مالجي حقوق امللكية عندما يتم اعتماد التوزيع مي قبل
ال معية العامة للمساهمين .أما بال سبة إلى التوزيعات املرحلية فيتم اعتمادها بعد املوافقة مي جااي مجلس اإلدارة .يتم
قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة لأل ول التي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعترف بها مباشرة
في حقوق امللكية.
االحتياطي النظامي
ل
وفقا للنظام ا ساس ي تحول الشركة  %10مي افي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي إلى %30
مي رأس املال.
أسهم الخزينة
تتمثل أسهم الخزينة في أسهم أعادت الشركة شراؤها .تتم املحاسبة عي أسهم الخزينة ب ستخدام طريقة التجلفة حيث يتم
إدراج تجلفة شراء أسهم الخزينة مخصومة مي حقوق امللكية.
 13-3منافع املوظفين
تعويضات نهاية الخدمة
يتم قياس تعويضـ ـ ـ ــات نهاية الخدمة باسـ ـ ـ ــتخدام طريقة تجلفة الوحدة املتوقعة مع إجراء تقييم اكتواري بنهاية كل فترة مالية
سنوية .وتصنف تجاليف املنافع وفقا ملا يلي:
 تجلفة الخدمة الحالية والسابقة تجلفة العوائد إعادة القياس اإلكتواريتــدرج املجموعــة أول عنص ـ ـ ـ ــريي لتجــاليف املنفعــة املحــددة ض ـ ـ ـ ــمي الربح أو الخسـ ـ ـ ـ ــارة املوحــدة في بنــدي "املصـ ـ ـ ـ ــاريف اإلداريــة
والعمومية " و "تجلفة اإليرادات" ويتم إدراج البند الثالث في الدخل الشامل اآلخر.
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مزايا املوظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بااللتزام عي املزايا املستحقة للمو فين بال سبة لألجور والرواتي ،واإلجازة السنوية واإلجازة املرضية في الفترة
التي يتم فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل املبلغ غير املخصوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمات.
 14-3تكاليف تمويالت املرابحة
ل
ل
تتم رسملة تجاليف تمويالت املرابحة املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إاتاج أ ل مؤهل يتطلي إنشاؤه أو إاتاجه وقتا طويال
ل
كي يجون جاهزا للغر الذي أنش ئ مي أجله أو بيعه ،كجزء مي تجلفة ذلك ا ل املعني .يتم تحميل كافة تجاليف تمويالت
املرابحة ا خر على املصاريف في الفترة التي يتم تكبد تجاليف التمويل فيها .تتضمي تجاليف تمويالت املرابحة العمولة والتجاليف
ا خر التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق بتمويالت املرابحات.
 15-3الزكاة وضريبة القيمة املضافة
ل
يتم تجنيي مخصص للزكاة وفقا اظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية .كما يتم تقدير
مخصص الزكاة وتحميله على قائمة الدخل املوحدة ،فيما تقيد أي فروقات في التقديرات عند اعتماد الربوط النهائية ويتم في
ذلك الوقت إجراء التسوية الالزمة للمخصص .
يتم احتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لها اململوكة ب سبة  ٪ 100على أساس موحد ،تعتبر كل مي الشركة والشركات
التابعة لها اململوكة ب سبة  ٪ 100كشركة واحدة غرا احتساب الزكاة .أما فيما يتعلق بالشركات التابعة اململوكة ب سبة
أقل مي  ،٪100فيتم احتساب الزكاة على أساس مستقل .
يتم إثبات املصاريف وا

ول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة املضافة ،فيما عدا:

 عندما تجون ضريبة القيمة املضافة املتكبدة بشأن شراء ا ول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد مي السلطات
الضريبية ،وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة املضافة كجزء مي تجلفة شراء ا ل أو كجزء مي مصروف
البند ،حسبما ينطبق ،و/أ و
 عند إ هار الذمم املدينة والدائنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة املضافة.
إن افي مبلغ ضريبة القيمة املضافة القابل لالسترداد مي ،أو املستحق إلى ،السلطات الضريبية يتم إدراجه كجزء مي الذمم
املدينة أو الذمم الدائنة في قائمة املركز املالي املوحدة.
 16-3اإليرادات من العقود مع العمالء
تعترف املجموعة ب يرادات العقود مع العمالء ل
بناء على اموذج مجون مي خمس خطوات كما هو محدد في املعيار الدولي للتقرير
املالي رقم : 15
ل
الخطوة (  )1تحديد العقد (العقود) املبرم مع العميلُ :يعرف العقد بأاه اتفاق بين طرفين أو أكثر ي ش ئ حقوقا والتزامات قابلة
للتنفيذ ويحدد املعايير الخا ة بجل عقد التي يجي الوفاء بها.
الخطوة (  )2تحديد التزامات ا داء في العقد :التزام ا داء هو وعد في عقد مع العميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل
الخطوة (  )3تحديد سعر املعاملة :يمثل سعر املعاملة مبلغ العو الذي يتوقع أن تستحقه املجموعة مقابل تحويل البضائع
أو الخدمات املوعودة إلى العميل ،باستثناء املبالغ املحصلة ايابة عي أطراف ثالثة.
الخطوة (  )4توزيع سعر املعاملة على التزامات ا داء في العقد :بال سبة للعقد الذي يتضمي أكثر مي التزام أداء واحد ،ستقوم
املجموعة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ العو الذي يتوقع أن تستحقه املجموعة مقابل الوفاء
بجل التزام أداء.
الخطوة (  )5االعتراف باإليرادات عندما تفي املجموعة بالتزام ا داء.
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تفي املجموعة بالتزام ا داء وتعترف باإليرادات بمرور الزمي  ،إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:
أ) يتلقى العميل املنافع التي يوفرها أداء املجموعة ويستهلكها في افس الوقت أثناء أداء املجموعة.
ب) أن يؤدي أداء املجموعة إلى إنشاء أو تحسين أ ل يتحكم فيه العميل عند تجويي ا

ل أو تحسينه.

ج) أن ال يؤدي أداء املجموعة الى إنشاء أ ل مع استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حق قابل للتنفيذ في استالم قيمة
ا داء املكتمل حتى تاريخه.
بال سبة اللتزامات ا داء التي لم يتم بشأنها استيفاء أحد الشروط املذكورة أعاله ،يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم
فيه استيفاء التزام ا داء.
عندما تفي املجموعة بالتزام ا داء مي خالل تقديم الخدمات املتفق عليها ،ف نها تقوم ب نشاء أ ل قائم على عقد وذلك بقيمة
العو الذي يحققه ا داء .وعندما يتجاوز مبلغ العو املستلم مي العميل مبلغ اإليرادات املعترف به ،ف اه ي شأ عي ذلك
التزام عقد.
ل
تعاقديا
يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للعو املستلم أو املستحق ،مع ا خذ بعين االعتبار شروط الدفع املحددة
واستبعاد الضرائي والرسوم .تقوم املجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كاات تعمل كأ يل
أو وكيل.
يتم إثبات االيرادات إلى الحد الذي يجون فيه مي املحتمل تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة وأاه يمكي قياس االيرادات
والتجاليف،إذ ينطبق ذلك ،بطريقة موثوقة.
عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  15بخصو املقبو مقدما مي العمالء أو أر دة املدينين ،تستخدم املجموعة طرق
عملية مالئمة ،حيث ال تقوم املجموعة بتعديل مبلغ العو وبما يخص مجون التمويل مي العقود ،حيث تتوقع املجموعة عند
انشاء العقد أن الفترة الزمنية بين التحصيل وبين تحويل السلعة أو الخدمة ستجون سنة واحدة أو أقل
تقديم الخدمات الطبية
تشمل اإليرادات مي الخدمات في املقام ا ول الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للعيادات الخارجية والتنويم .تشمل
الخدمات رسوم اإلقامة ،والخدمات املهنية الطبية ،واملعدات ،وا شعة ،واملختبر .يتم إثبات اإليراد مي الخدمات إما بشجل
منفصل أو مجمع مع إثبات إيرادات الصيدلية.
بموجي املعيار الدولي إعداد التقارير املالية رقم (،)15خلصت املجموعة إلى أن اإليرادات مي مرض ى اإلقامة الطويلة سيتم
االعتراف بها على مد زمني.
خلصت املجموعة إلى ان التزام ا داء يتحقق عند تقديم الخدمات الطبية وحصول املريض على الخدمة العالجية.
بيع املنتجات – التوزيع
يتم إثبات اإليرادات عندما يتم اقل السيطرة على املنتجات وعندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل .يحدث التسليم عندما يتم
شحي املنتجات إلى املوقع املحدد ،ويتم اقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.
تجون املجموعة مسئولة بشجل أساس ي عي الوفاء بالتزاماتها بتقديم املستحضرات الصيدالاية واملنتجات ا خر املحددة.
تتحمل املجموعة مخاطر املخزون قبل أن يتم اقل املستحضرات الصيدالاية واملنتجات ا خر إلى العميل .باإلضافة إلى ذلك،
لد املجموعة سلطة تقديرية في تحديد سعر املنتجات الصيدالاية املحددة.
خلصت املجموعة إلى ان التزام ا داء يتحقق عند ااتقال ملكية السلع إلى العمالء.
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إيرادات عقود اإليجا ر
يتم املحاسبة عي إيرادات االيجار الناتجة عي عقود االيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مد فترات عقود االيجار
وتدرج في بند اإليرادات االخر قائمة الدخل الشامل املوحدة.
إيرادات أخرى

ل
يتم إثبات جميع اإليرادات ا خر وفقا ملبدأ االستحقاق.
 17-3املخصصات وااللتزامات املحتملة
يتم اإلعتراف باملخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية الناتجة مي حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة ويمكي
تقدير املبالغ بشجل موثوق .ي شأ التزام حالي عند وجود التزام قااوني أو است تاجي ااش ئ عي أحداث سابقة ،مثل منازعات
قااواية أو عقود.
يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام الحالي ،استنادا إلى ا دلة ا كثر موثوقية املتاحة
في تاريخ التقرير ،بما في ذلك املخاطر والشجوك املرتبطة بهذا االلتزام .وعندما يجون هناك عددا مي االلتزامات املتماثلة ،يتم
تحديد احتمالية أن يجون التدفق النقدي الخارج مطلوبا للتسوية مي خالل النظر في فئة االلتزامات كجل .يتم خصم
املخصصات إلى قيمها الحالية ،حين تجون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
 18- 3عقود االيجار
عند بدء العقد ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يتضمي على إيجار .بال سبة ل ميع عقود التأجير ،تعترف املجموعة
بحق استخدام ا ول والتزامات عقود اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة ا جل و عقود إيجارات ا ول منخفضة القيمة
على النحو التالي:
حق استخدام األصول
تعترف املجموعة بحق استخدام ا ول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر ا ل ا ساس ي لالستخدام) .يتم قياس حق
ل
مطروحا منه أي خسائر متراكمة مي ااخفا القيمة واالستهالك ،ويتم تعديلها ي إعادة قياس
استخدام ا ل بالتجلفة،
اللتزامات عقود اإليجار .تشتمل تجلفة حق استخدام ا ل على مبلغ التزامات عقود اإليجار املعترف بها ،والتجاليف املباشرة
ل
ااقصا أي حوافز تأجير مستلمة .ما لم تكي املجموعة
ا ولية املتكبدة ،ومدفوعات عقود اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء،
على يقين معقول مي الحصول على ملكية ا ل املؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار ،يتم استهالك قيمة حق االستخدام املعترف
به ل
وفقا لطريقة القسط الثابت على مد العمر االاتاجي املقدر له أو مدة عقد اإليجار .يخضع حق استخدام ا ل إلى
االاخفا في القيمة.
التزامات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تدرج املجموعة التزامات عقود اإليجار املقاسة بالقيمة الحالية ملدفوعات عقود اإليجار التي يتعين
ل
مطروحا
دفعها على مد عقد اإليجار .تتضمي مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة)
منها حوافز عقود اإليجار مستحقة القبض ومدفوعات عقود اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،واملبالغ املتوقع
دفعها بموجي ضمااات القيمة املتبقية .تتضمي مدفوعات عقود اإليجار ل
أيضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي مي املؤكد أن
تمارسه املجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كاات مدة عقد اإليجار تعكس أن املجموعة تمارس خيار اإلنهاء.
يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو
الشرط الذي يؤدي الى الدفع.
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عند احتساب القيمة الحالية ملدفوعات عقود اإليجار ،تستخدم املجموعة معدل االقترا اإلضافي في تاريخ بدء عقود اإليجار
إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار
لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات عقود اإليجار املقدمة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات
عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في مدفوعات عقد اإليجار الثابتة املضمواة أو تغير في
التقييم لشراء ا ل ا ساس ي.
عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول منخفضة القيمة
تطبق املجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على املد القصير على عقود اإليجار قصيرة ا جل للمباني التجارية واإلقامة
واملجاتي (على سبيل املثال ،عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12ل
شهرا أو أقل مي تاريخ البدء وال تتضمي على خيار الشراء) .يتم
إدراج مدفوعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة ا جل وعقود تأجير ا ول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط
الثابت على مد فترة اإليجار.
 19-3املعلومات القطاعية
إن القطاع هـو جزء مـي املجموعة يعمل في أنشطة ا عمال التي ي تش عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف .يتم اإلفصاح عي
القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها مي قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيس ي وهو الشخص
املسؤول عي توزيع املوارد وتقييم ا داء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
 20 -3قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أ ول ما أو سداده عند تحويل التزامات ما بموجي معاملة اظامية
تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافترا أن معاملة بيع ا ول أو تحويل االلتزامات
ستتم إما:
 في السوق الرئيس لأل ول أو االلتزامات ،أو
 في حالة عدم وجود السوق الرئيس ،في أكثر ا سواق فائدة لأل ول أو االلتزامات.
إن السوق الرئيس أو ا كثر فائدة يجي أن تجون قابلة للو ول إليها مي قبل املجموعة.
تقاس القيمة العادلة لأل ول أو االلتزامات بافترا
يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ا

ول وااللتزامات وأنهم

يأخذ قياس القيمة العادلة لأل ول غير املالية للمجموعة بعين االعتبار قدرة املتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية
عي طريق االستخدام ا فضل وا قص ى لأل ل أو بيعه ملتعاملين آخريي في السوق يستخدمون ا ل على النحو ا فضل
وبأقص ى حد.
ل
تستخدم املجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا للظروف ،وتتوفر بشأنها بيااات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام
املدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام تلك غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة ا ول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية املوحدة ضمي التسلسل
الهرمي ملستويات القيمة العادلة املذكورة ادااه وعلى أساس مدخالت املستو ا دنى الهامة لقياس القيمة العادلة كجل:
 املستو ا ول :ا سعار املتداولة (غير املعدلة) في سوق نشط ول أو التزامات مماثلة.
 املستو الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت املستو ا دنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
 املستو الثالث :طرق تقويم تعتبر مدخالت املستو ا دنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
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بال سبة لأل ول وااللتزامات التي يتم إثباتها في القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشجل متكرر ،تقوم املجموعة بالتأكد
فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي ملستويات القيمة العادلة وذلك ب عادة تقويم التص يف (على أساس مدخالت
املستو ا دنى الهامة لقياس القيمة العادلة كجل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغر اإلفصاح عي القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات ا
ا

ول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر

ول وااللتزامات والتسلسل الهرمي ملستويات قياس القيمة العادلة املذكورة أعاله

 -4استخدام األحكام و التقديرات الهامة
يتطلي إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة مي اإلدارة إجراء ا حجام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ
اإليرادات واملصاريف وا ول وااللتزامات واالفصاحات املرفقة واالفصاح عي االلتزامات املحتملة .وقد يترتي على عدم التأكد
مي هذه االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لأل ول أو االلتزامات التي ستتأثر بذلك في املستقبل.
 1-4األحكام
تحديد السيطرة
إن الشركات التابعة هي جميع الشركات املستثمر فيها التي تسيطر عليها املجموعة .تعتبر اإلدارة أن املجموعة تسيطر على
م شأة ما عندما تتعر املجموعة بشأنها ملخاطر أو يجون لديها حقوق في العوائد املتغيرة الناتجة مي ارتباطها بالشركة
املستثمر فيها وكذلك عندما يجون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد
مي خالل قدرتها على توجيه ا نشطة ذات العالقة بالشركات املستثمر فيها.
وبشجل عام ،هناك افترا بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة .وتأخذ املجموعة بعين االعتبار كافة
الحقائق والظروف ا خر املتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كاات تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها ،ويشمل ذلك
الترتيبات التعاقدية وغيرها التي لها أثر على ا نشطة التي تؤثر على عوائد الشركات املستثمر فيها.
إن تحديد سيطرة املجموعة يتوقف أيضا على تلك ا نشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات املتعلقة با نشطة ذات
العالقة وحقوق املجموعة في الشركات املستثمر فيها.

تاريخ السيطرة
يجي على امل ش ـ ـأة املس ـ ــتحوذة أن تحدد تاريخ االس ـ ــتحواذ ،وهو التاريخ الذي تكتس ـ ــي فيه امل ش ـ ـأة املس ـ ــتحوذة الس ـ ــيطرة على
ا عمال املستحوذ عليها.
التاريخ الذي تكتســي فيه امل شــأة املســتحوذة الســيطرة على ا عمال املســتحوذ عليها هو – بشــجل عام – التاريخ الذي تحول فيه
امل ش ـ ــأة املس ـ ــتحوذة – بش ـ ــجل اظامي – العو  ،وتقتني فيه أ ـ ــول ا عمال املس ـ ــتحوذ عليها وتتحمل فيه التزاماتها ،أي تاريخ
اإلقفال.
وقد حددت إدارة املجموعة أن تاريخ الســيطرة لشــركة مركز مكة الطبي هو  22ديســمبر 2020م و غرا التوحيد اســتخدمت
اإلدارة تاريخ  31ديسـ ــمبر 2020م كأسـ ــاس لذلك ،.كما حددت اإلدارة أن تاريخ السـ ــيطرة لشـ ــركة درع الرعاية القابضـ ــة في 15
اوفمبر 2020م .وقد اس ـ ـ ــتندت االدارة في تحديد هذه التواريخ على التنفيذ الفعلي لص ـ ـ ــفقات الشـ ـ ـ ـراء  ،تحويل العو املتفق
عليه مع وجود القدرة على السيطرة على ا عمال املستحوذ عليها.
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عقود االيجار

تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء
قامت املجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها املدة غير القابلة لللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان مي املؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار.
لد املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء .تطبق املجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان مي املؤكد بشجل
ل
حافزا
معقول ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه أم ال .بمعنى أن يتم ا خذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق
ل
اقتصاديا ملمارسة التجديد أو اإلنهاء.
بعد تاريخ بدء العقد ،تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت
سيطرة املجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .

معدل العائد الضمني لعقود االيجار
ال يمكي للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني ل ميع عقود اإليجار  ،وبالتالي  ،ف نها تستخدم معدل االقترا
اإلضافي لقياس التزامات اإليجار .ان معدل االقترا اإلضافي هو معدل العائد الذي يتعين على املجموعة أن تدفعه لالقترا
على مدة مماثلة  ،مع ضمااات مماثلة للحصول على أ ل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام ا ل وفي بيئة مماثلة.
تقوم املجموعة بتقدير معدل االقترا

اإلضافي باستخدام مدخالت يمكي الحصول عليها (مثل أسعار العوائد في السوق).

 2-4التقديرات
إثبات اإليرادات
يتطلي تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي  15مي اإلدارة باجراء التقديرات التالية:

الوفاء بالتزامات ا دا ء
يتعين على املجموعة إجراء تقويم لجافة عقودها املبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بااللتزامات على مد زمني أو فترة
مي الزمي مي أجل تحديد الطريقة املالئمة إلثبات اإليرادات.

تحديد أسعار املعامالت
يتعين على املجموعة تحديد سعر املعامالت املتعلقة بجافة عقودها املبرمة مع العمالء(وبشجل رئيس ي شركات التأمين) وإلجراء ذلك،
تقوم املجموعة بتقويم ا ثر الخا بأي عو متغير في العقد ،اتيجة الخصم أو أي بنود متغيرة أخر  ،باإلضافة إلى وجود أي
بند تمويل هام وأي عو غير اقدي في العقد.

اقل السيطرة في العقود املبرمة مع العمالء
في الحالة التي يتبين فيها للمجموعة أاه يتم الوفاء بالتزام ا داء على مد فترة مي الزمي ،ف اه يتم إثبات اإليرادات عند ااتقال
السيطرة على ا ول الخاضعة للعقد إلى العمالء
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االعتراضات الطبية املتوقعة
تستند املجموعة عند تقدير االعتراضات الطبية املتوقعة على خبرتها السابقة مع كل عميل على حدة .لتوقع هذه االعتراضات
تعمل املجموعة على قياس مد قبول العمالء بالخدمات والسلع الطبية املقدمة وتل أ إلى افتراضات مب ية على أقرب تسوية
إلعتراضات املطالبات وما تو لت اليه مي مفاوضات مباشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على البيااات املتوفرة في السوق وفي
الشركات املثيلة.

خصم ح م التعامل
في بعض االحيان يتم اثبات اإليرادات بخصومات على أساس ح م التعامل ويتم إثبات اإليرادات على أساس السعر املحدد في
العقد ،بعد خصم ح م التعامل .يتم استخدام الخبرة املتراكمة لتقدير الخصومات ،ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد
الذي يجون فيه مي املحتمل أال يحدث انعجاس كبير في اإليرادات.
يتم تحليل خصومات ح م التعامل املتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل على حدة بال سبة للعقود التي تتضمي هذا
الخصم .يعتمد تحديد ما إذا كان مي املحتمل أن يحصل العميل على الخصم على استحقاقاته التاريخية واملعامالت املتراكمة
حتى تاريخ القوائم املالية.
مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
يثبت املخزون بسعر التجلفة أو افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تتم التعديالت لتخفيض تجلفة املخزون إلى افي القيمة
القابلة للتحقق .تتضمي العوامل املؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلي على املخزون ،والتغيرات التكنولوجية وتدهور
النوعية وأمور ال ودة ،ل
وبناء على ذلك تقوم املجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخصص مخزون
ل
راكد وبطئ الحركة .يتم دوريا مراجعة أية تعديالت قد ت تش عي االختالف في هذه العوامل.
مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
تستخدم املجموعة مصفوفة لحساب مخصص الخسائر اإلئتمااية املتوقعة للمدينون التجاريون وأ ول العقود واملستحق مي
أطراف ذات عالقة .تستند نسي املخصص إلى أعمار املبالغ املستحقة ملجموعات قطاعات العمالء املختلفة التي لها أاماط
خسارة مماثلة.
تستند مصفوفة املخصص مبدئيا على معدالت التأخر في السداد التاريخية ثم يتم تعديلها لتتضمي عوامل االقتصاد الكلي
للدولة .يتم تقييم العالقة بين معدالت التأخر في السداد  ،والظروف االقتصادية املتوقعة والخسائر االئتمااية املتوقعة وهي
تعتمد على التقديرات بشجل كبير .مبلغ الخسائر االئتمااية املتوقعة يجون حساس للتغيرات في الظروف االقتصادية املتوقعة.
هبوط قيمة األصول غير املالية
يحدث االاخفا في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لأل ل أو الوحدة املدرة للنقد عي القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل
القيمة العادلة ااقصا تجاليف االستبعاد أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة ااقصة تجاليف االستبعاد
على أساس البيااات املتاحة مي معامالت البيع امللزمة ،التي تمت بشروط تعامل عادل ،ول مماثلة أو أسعار السوق القابلة
ل
للمالحظة ااقصا التجاليف اإلضافية الستبعاد ا ل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية
املخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس املوازاة التقديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة
الهيجلة التي لم تلتزم بها املجموعة بعد أو االستثمارات املستقبلية الهامة التي مي شأنها تعزيز أداء الوحدة املدرة للنقد الخاضعة
الختبار االاخفا في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بصورة كبيرة بمعدل الخصم املستخدم في طريقة التدفقات النقدية
املخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم غرا االستقراء.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
قياس القيمة العادلة لألدوات املالية
في حالة عدم إمجااية قياس القيمة العادلة لأل ول املالية وااللتزامات املالية املس لة في قائمة املركز املالي املوحدة على أساس
ا سعار املتداولة في أسواق نشطة ،ف اه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقويم بما في ذلك طريقة التدفقات
ل
النقدية املخفضة .إن املدخالت لهذه الطرق تتم مي خالل ا سواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا ،وعندما ال يجون ذلك
ل
مجديا ،ف ن ا مر يتطلي ابداء درجة مي ا حجام لتحديد القيمة العادلة .تشتمل ا حجام على االعتبارات الخا ة باملدخالت مثل
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .إن التغيرات في االفتراضات املتعلقة بهذه العوامل يمكي أن تؤثر على القيمة العادلة
لألدوات املالية.
مكافأة نهاية خدمة املوظفين
تحدد تجلفة التزام املنافع املحددة للمو فين ومنافع ما بعد التو يف ا خر باستخدام عمليات التقويم االكتوارية .يتضمي
التقويم االكتواري إجراء العديد مي االفتراضات والتي قد تختلف عي التطورات الفعلية في املستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات
على تحديد معدل الخصم ،والزيادات املستقبلية في الرواتي ،ومعدالت الوفيات وإحتماالت ترك العمل .واظرا للطبيعة املعقدة
للتقويم واالفتراضات ا ساسية وطبيعتها طويلة ا جل ،ف ن التزام املنافع املحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .
تتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ إعداد كل قوائممالية.
األعمار اإلنتاجية للعقارات واالآلت واملعدات
يتم تقدير العمر اإلاتاجي لجل بند مي بنود للعقارات واالآلت واملعدات الخا ة باملجموعة ل
بناء على مد الفترة التي مي املتوقع
فيها أن يجون ا ل متاحا لالستخدام .ويعتمد هذا التقدير على تقويم جماعي للممارسات الخا ة بأعمال مماثلة ،والتقييم الفني
الداخلي ،والخبرة السابقة بشأن ا ول املماثلة وتطبيق ا حجام عندما يصبح ا ل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط
االستهالك.
يتم بصورة دورية مراجعة العمر اإلاتاجي املقدر لجل أ ل وتحديثه في حالة اختالف التوقعات عي التقديرات السابقة اتيجة
االستهالك العادي لأل ل ،أو التقادم الفني والتجاري له ،أو القيود القااواية أو القيود ا خر على استخدام ا ل .وعلى الرغم
مي ذلك ،ف اه مي املحتمل أن تتأثر النتائش املستقبلية للعمليات بصورة جوهرية بالتغيرات في املبالغ وتوقيت املصاريف املس لة
الناتجة عي التغيرات في العوامل املذكورة أعاله .وسيؤدي تخفيض العمر اإلاتاجي املقدر ي بند مي بنود للعقارات واالآلت
تداولة.
واملعدات إلى زيادة املصاريف التشغيلية املس لة وتخفيض ا ول غيرال م
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-5

عقارات وآالت ومعدات

التكلفة
في  1يناير 2019م
إضافات
استبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر 2019م

ااتجة عي استحواذ على
شركات تابعة

حق استخدام
أصول

األراض ي

43,043,918
43,043,918

530,002,199
530,002,199

229,634
12,747,015
()8,199,675
47,820,892

51,553,750
581,555,949

املباني

تحسينات املباني
املستأجرة

72,823,833 1,118,907,443
2,156,825
327,800
()231,470
2,017,292
12,982,967
76,766,480 1,132,218,210
900,576
158,826,990
1,602,322
14,519,091
()415,690
321,855,469
79,269,378 1,627,004,070

اآلالت
واملعدات

املعدات الطبية

158,680,503
2,670,700
()570,000
()12,982,967
147,798,236

475,615,861
39,098,703
()6,992,280
507,722,284

17,326,175
7,217,631
()316,731
4,902,000
176,927,311

إضافات
استبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر 2020م
االستهالك املتراكم
62,725,929
57,827,498
229,635,070
في  1يناير 2019م
6,259,703
6,458,775
18,733,474
- 16,443,732
استهالك السنة
()38,000
()146,598
استبعادات
68,947,632
64,139,675
248,368,544
- 16,443,732
في  31ديسمبر 2019م
8,362,851
5,220,460
21,143,284
- 16,723,295
استهالك السنة
()123,265
()157,496
(- )7,606,619
استبعادات
77,187,218
69,360,135
269,354,332
- 25,560,408
في  31ديسمبر 2020م
صافي القيمة الدفترية
99,740,093
9,909,243 1,357,649,738 581,555,949 22,260,484
في  31ديسمبر 2020م
78,850,604
12,626,805
883,849,666 530,002,199 26,600,186
في  31ديسمبر 2019م
تم تس يل املمتلجات واملعدات الناتجة مي عمليات اإلستحواذ بالقيمة الدفترية لعدم إكتمال دراسة توزيع سعر الشراء (ايضاح )10

- 36 -

األثاث
والتركيبات
33,585,146
2,428,650
()157,237
35,856,559

االنشاءات تحت
التنفيذ

السيارات
9,019,063
9,019,063

213,191,455
154,544,962
()2,017,292
365,719,125

اإلجمالي
2,611,825,503
244,271,558
()7,950,987
2,848,146,074

31,435,488
49,710,693
()1,104,828
587,763,637

4,643,269
2,455,007
()122,478
42,832,357

43,494
941,000
10,003,557

2,429,608
53,239,626
()326,757,469
94,630,890

267,388,984
142,432,385
()10,159,402
3,247,808,041

287,483,361
41,167,385
()5,171,438
323,479,308
38,514,962
()1,885,700
360,108,570

14,293,333
2,643,110
()139,845
16,796,598
4,063,553
()31,801
20,828,350

6,661,231
788,381
7,449,612
880,192
8,329,804

-

658,626,422
92,494,560
()5,495,881
745,625,101
94,908,597
()9,804,881
830,728,817

227,655,067
184,242,976

22,004,007
19,059,961

1,673,753
1,569,451

94,630,890
365,719,125

2,417,079,224
2,102,520,973

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي توزيع مصروف اإلستهالك
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
88,679,820
90,717,795
3,814,740
4,190,802

تجلفة اإليرادات
املصروفات اإلدارية والعمومية (إيضاح )26

94,908,597

92,494,560

شركة درع الرعاية القابضة
تتضمي ا راض ي أعاله أر بمستشفى اململكة (املس لة ضمي أ ول “شركة خدمات املشاريع الطبية " شركة تابعة “لشركة
درع الرعاية القابضة") وقد بلغت قيمتها كما في  31ديسمبر 2020م احو  46.7مليون ريال سعودي ،وتشمل جزء بمساحة
ل
ل
ل
 11856مترا مربعا مجواا مي بلوكات  584و  585بموجي الصك القااوني رقم  4/761بتاريخ  1403/05/03هـ .مس لة باسم
احي السمو امللجي ا مير الوليد بي طالل الذي أقر بموجي خطاب مؤرخ في  1ربيع ا ول 1442ه املوافق  18أكتوبر 2020م
بأن ا ر وجميع املرافق املوجودة عليها مملوكة لشركة مشاريع الخدمات الطبية وتم قبض كامل الثمي .يجري اقل سند
امللكية باسم شركة مشاريع الخدمات الطبية وستوا ل الشركة استخدام ا ر حتى اكتمال عملية النقل .تخضع ا ر
لسيطرة الشركة ويحق للشركة استخدام ا ر واملزايا االقتصادية املرتبطة بها.
شركة مركز مكة الطبي
تتضمي العقارات واآلالت واملعدات أر ومباني وآالت ومعدات بمستشفى مركز مكة الطبي "شركة تابعة" والتي بلغت افي
ل
قيمتها الدفترية  55,6مليون ريال .إن هذه ا راض ي واملباني وما عليها مي معدات مرهواة ضمااا لقر مي وزارة املالية (راجع
إيضاح .)17
اإلنشاءات تحت التنفيذ
لد املجموعة مشروع مستشفى دله امار بسعة قصو  400سرير و 200عيادة بتجلفة إجمالية تقدر بـ ( )920مليون ريال
سعودي وقد تم تشغيل املرحلة ا ولى في  22رجي 1439ه املوافق  8أبريل 2018م بطاقة استيعابية بلغت  150سرير و 100
عيادة.
بدأت املجموعة أعمال البناء للتوسعة الغربية ملستشفى دله في حي النخيل في تاريخ 5محرم 1439ه املوفق  25سبتمبر 2017م،
بسعة  150سرير و  30عيادة .وبتاريخ  12فر 1442ه املوافق  29سبتمبر 2020م بدأ التشغيل للتوسعة وبلغت تجلفتها
االجمالية  351مليون ريال سعودي.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -6أصول غير ملموسة
أصول غير ملموسة غير محددة العمر االنتاجي
شهرة

ترخيص تصنيع

أصول غير ملموسة محددة العمر االنتاجي
برامج

تراخيص أدوية

حقوق التأجير

اإلجمالي

التكلفة
في  1يناير 2019م
في  31ديسمبر 2019م
عند االستحواذ على شركات تابعة
إضافات
في  31ديسمبر 2020م

5,091,000
5,091,000
374,847,351
379,938,351

11,505,000
11,505,000
11,505,000

10,648,000
10,648,000
10,648,000

52,450
280,000
332,450

3,422,270
3,422,270
3,422,270

30,666,270
30,666,270
374,899,801
280,000
405,846,071

اإلطفاء
في  1يناير 2019م
إطفاء عام 2019م
في  31ديسمبر 2019م
إطفاء عام 2020م
في  31ديسمبر 2020م

5,091,000
5,091,000
5,091,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

5,502
5,502

684,458
171,120
855,578
171,120
1,026,698

11,775,458
171,120
11,946,578
176,622
12,123,200

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2020م

374,847,351

7,648,000

8,505,000

326,948

2,395,572

393,722,871

في  31ديسمبر 2019م

-

7,648,000

8,505,000

-

2,566,692

18,719,692
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
الشهرة
ل
تتضمي ا ول غير امللموسة أعاله شهرة بنحو  375مليون ريال ااتجة عي عملية اإلستحواذ على شركة درع الرعاية القابضة وشركة مركز مكة الطبي ،إن الشهرة املس لة تم احتسابها طبقا للقيم الدفترية
ل
لأل ول وااللتزامات للشركات املستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ اظرا لعدم إكتمال دراسة توزيع سعر الشراء (راجع ايضاح رقم )10
الهبوط في األصول غير ملموسة غير محددة العمر االنتاجي
يتم إجراء إختبار اإلاخفا

في القيمة سنويا للتأكد مي عدم وجود هبوط في قيمتها وذلك بطريقتين مختلفتين حسي طبيعة ا

فيما يخص تراخيص التص يع ،فقد تم استخدام تجلفة اإلحالل في إختبار ااخفا

ل كما يلي:

القيمة .

فيما يخص تراخيص ا دوية ،فقد تم اســتخدام طريقة ا رباح الزائدة والتي تقوم على أســاس توزيع العوائد املســتقبلية املتوقعة بين ا ــول املختلفة التي ســاهمت في تحقيقة ( أ ــول ملموســة  ،وأ ــول غير
ملموســة) وتم ذلك مي خالل تقدير التوقعات املســتقبلية داء هذه املنتجات خالل الخمس ســنوات القادمة مي خالل ثالثة ســيناريوهات مختلفة " متفائل  ،متشــائم  ،واقعي " ومي ثم خصــم نســبة مســاهمة
ا ــول ا خر امللموســة مي هذه ا رباح ثم خصــم ا رباح املتبقية والتي يمكي إرجاعها إلى ا ــول غير امللموســة بمعدل خصــم يعادل املتوســط املرجح لتجلفة رأس املال بعد تعديله بخصــم ال م الصــغير ،
خصم السيوله  ،وخصم خا بمخاطر الشركة ،يتراوح معدل الخصم بين  ، %14.8أو  %17.9حسي السيناريو املستخدم.
فيما يخص الش ــهرة ،ف ن الش ــهرة ااتجة مي االس ــتحواذ على ش ــركة درع الرعاية القابض ــة وش ــركة مركز مكة الطبي وقد تمت عملية االس ــتحواذ في أو قرب نهاية العام ،وبناء عليه لم يتم إجراء اختبار الهبوط في
القيمة.
ل
ل
يتــأثر إحتســاب القيمــة قيــد اإلســتخدام تــأثرا كبي ـرا باالفتراضــات املتعلقــة بمعــدل امــو املبيعــات والتضــخم وتجلفــة املبيعــات املســتخدمة فــي التــدفقات النقديــة ملــدة خمــس ســنوات وكــذلك العوامــل
املستخدمة في احتساب القيمة النهائية.
حقوق التأجير
تمثل حقوق التأجير مبلغ مدفوع للهيئة الســعودية للمدن الصــناعية ومناطق التقنية اظير حق اســتئجار أر
2034م.
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ويتم إطفاؤها على مد ســنوات العقد املتبقية التي ت تهي في  10ــفر 1456ه ـ ـ ـ ـ ـ املوافق  28ابريل

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -7استثمار في شركات زميلة
يتجون االستثمار مما يلي:

اسم الشركة الزميلة

الحصة في حقوق
امللكية كما في
 31ديسمبر 2020م

شركة الدكتور محمد راشد الفقيه

٪ 31,21

شركة مراس العربية القابضة

%17

الحصة في حقوق
امللكية كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر
بلد التشغيل والتأسيس

٪ 31,21

اململكة العربية السعودية

-

اململكة العربية السعودية

النشاط الرئيس

2019م

2020م

تملك وتشغيل و يااة مستشفى ومراكز كحية 140,951,919 119,447,616
إدارة الشركات التابعة وتوفير الدعم الالزم لها

37,564,043

-

140,951,919 157,011,659
شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
تمتلك شركة الدكتور محمد راشد الفقيه مستشفى في شرق الريا

باسم مستشفى الدكتور محمد الفقية.

في تاريخ  13محرم 1442ه املوافق  1ســبتمبر 2020م تم بدء التشــغيل للمرحلة ا ولى مي املســتشــفى .إن الطاقة االســتيعابية للمســتشــفى هي  308ســرير .تتوقع اإلدارة أن يبدا ا ثر االيجابي لعملية التشــغيل في
عام 2022م وتتوقع اإلدارة أثرا سلبيا خالل العامين ا وليين اتيجة تجاليف بداية التشغيل.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
في ضوء ما تقدم يمكي تلخيص حركة استثمار في شركات زميلة كما يلي:
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
ر يد أول املدة
حصة املجموعة في خسائر الشركة الزميلة
حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة

145,160,732
()4,590,704
()96,675

140,951,919
()21,759,811
255,508

تسويات

-

478,566

ر يد آخر املدة

119,447,616

140,951,919

يمكي تلخيص املبالغ اإلجمالية لبعض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2020م
22,206,605
815,652,911
66,008,639
432,960,723
()69,720,638
818,673
()68,901,965
338,890,154

ا ول املتداولة
ا ول غير املتداولة
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غير املتداولة
الخسارة مي العمليات املستمرة
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل
حقوق امللكية

2019م
38,914,022
698,574,269
42,397,229
287,298,942
()14,709,079
()275,824
()14,984,902
407,792,120

شركة مراس العربية القابضة
خالل شهر فبراير 2020م قامت شركة دله للخدمات الصحية بشراء ب سبة  %17مي حقوق ملكية شركة مراس العربية
القابضة وتم تس يل االستثمار كأداة مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة.
كما في  31أغسطس  2020م تحقق لشركة دله الصحية افوذ مؤثر على شركة مراس العربية القابضة وبالتالي تم تص يف
االستثمار كشركة زميلة وتم إثبات االستثمار بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ بما قدره  37,103,731ريال سعودي.
كما في  31ديسمبر 2020م لم تكتمل دراسة توزيع سعر الشراء .
بلغت حص ـ ـ ـ ــة املجموعة مي أرباح ش ـ ـ ـ ــركة مراس العربية القابض ـ ـ ـ ــة عي الفترة مي تاريخ تحقق النفوذ املؤثر حتى  31ديس ـ ـ ـ ــمبر
2020م مبلغ  472,731ريال سعودي.
في ضوء ما تقدم يمكي تلخيص حركة استثمار في شركات زميلة كما يلي:

ر يد أول املدة
محول مي أ ول مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة (ايضاح)9
حصة املجموعة في أرباح الشركة الزميلة
حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
37,103,731
472,731
()12,419
37,564,043

ر يد آخر املدة
يمكي تلخيص املبالغ اإلجمالية لبعض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:
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-

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
26,346,299
26,259,368
83,772,616
92,440,449
19,705,921
19,153,242
21,046,589
26,828,375
5,227,681
9,657,601
341,731
()221,375
5,569,412
9,436,226
43,020,106
46,458,832

ا ول املتداولة
ا ول غير املتداولة
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غير املتداولة
الربح مي العمليات املستمرة
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل
حقوق امللكية

 -8أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الدولة
غير مدرجة
الشركة ا رداية لصناعة ا دوية
شركة مركز مكة الطبي

ا ردن
السعودية

نسبة
امللكية كما في  31ديسمبر
2020م
٪
٪0,4
-

111,204
111,204

نسبة
امللكية
٪
٪0,4
٪7,5

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

شركة مركز مكة الطبي
كاات تمتلك املجموعة نس ـ ـ ـ ــبة  %7.5مي مركز مكة الطبي وكان مس ـ ـ ـ ـ ال كاس ـ ـ ـ ــتثمار في أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل
الدخل الشامل اآلخر .
في تاريخ  07جمادي ا ولى 1442ه املوافق  22ديسـ ــمبر 2020م أتمت شـ ــركة دله للخدمات الصـ ــحية السـ ــيطرة على مركز مكة
الطبي (راجع إيض ـ ـ ـ ــاح رقم )2-10وبـالتــالي تم إعـادة تقييم ال زء املحتفظ بـه س ـ ـ ـ ــابقــا كـأداة ملكيــة بـالقيمــة العــادلـة مي خالل
الدخل الش ـ ـ ـ ــامل اآلخر املوحدة لتقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االس ـ ـ ـ ــتحواذ وقد اتش عي ذلك أرباح تقييم غير محققة بلغت
 11,93مليون ريال سعودي.
شركة اإلحساء للخدمات الطبية
خالل عام 2019م قامت الشركة ببيع كامل حصتها في شركة اإلحساء للخدمات الطبية والتي كاات مثبتة ضمي االستثمارات
غير املدرجة والبالغة حصتها  162,500سهم وذلك مقابل  2,437,000ريال سعود ا مر الذي اتش عنه ربح قدره 688,855
ريال سعودي تم ادراجه ضمي الدخل الشامل اآلخر.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -9أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ندوق ميفك لفر

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
35,706,967
38,319,354

امللكية الخا ة 3

35,706,967

38,319,354
صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 3

تمتلك الشركة كما في  31ديسمبر 2020م نسبة  31( %41.6ديسمبر 2019م )%41.6 :مي وحدات ندوق ميفك لفر
امللكية الخا ة  ،3هدف الصندوق هو تحقيق عائد مرتفع على رأس املال على املد الطويل واالستثمار في القطاع الصحي.
قامت الشركة خالل الربع الثالث مي عام 2020م بزيادة استثمارها في ندوق ميفك لفر امللكية الخا ة  3بقيمة
 2,591,100ريال سعودي والذي يمثل حصة الشركة مي زيادة عدد وحدات الصندوق .لم تتأثر نسبة ملكية الشركة في وحدات
الصندوق جراء هذه الزيادة .حصلت الشركة على توزيعات أرباح بقيمة  1,116,000ريال سعودي وتم استثمارها لزيادة رأس
مال الصندوق.
إن حركة اال ول االستثمار كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2020م
35,706,967
2,591,100
21,287
38,319,354

ر يد أول السنة
إضافات
إعادة تقييم بالقيمة العادلة (ايضاح )27

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

شركة مراس العربية القابضة
خالل شهر فبراير 2020م قامت شركة دله للخدمات الصحية بشراء  %17مي حقوق ملكية شركة مراس العربية القابضة
بمبلغ  20,740.000ريال سعودي وخالل العام تحقق لشركة دلة للخدمات الصحية النفوذ املؤثر على شركة مراس العربية
القابضة وبناء عليه تم تقييم االستثمار بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول على النفوذ املؤثر ما اتش عنه أرباح قدرها
 16,363,731ريال سعودي وعليه تم تص يف االستثمار كشركة زميلة (راجع ايضاح .)7
حصلت الشركة على توزيعات أرباح مي شركة مراس العربية القابضة بقيمة  1,020,000ريال سعودي عي الفترة قبل التحول
إلى شركة زميلة.
إن حركة اال ول املالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2020م
ر يد أول السنة
إضافات
ربح إعادة تقييم بالقيمة العادلة (ايضاح )27
تحويل االستثمار ليصبح شركة زميلة (ايضاح )7

20,740,000
16,363,731
()37,103,731
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2019م
-

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -10تجميع األعمال
 1-10شركة درع الرعاية القابضة
في ضوء مذكرة التفاهم املبرمة بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة اململكة لالستثمار والتطوير واملتعلقة بعملية مبادلة
ا سهم اململوكة لشركة اململكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات
الصحية باإلضافة إلى مقابل اقدي .بتاريخ  22رمضان 1441هـ املوافق  15مايو 2020م وقعت الشركة اتفاقيات البيع والشراء
النهائية التالية والتي بموجبها تستحوذ الشركة على  ٪ 5۸.64مي أسهم (شركة درع الرعاية القابضة املحدودة) التي تمتلك
مستشفى اململكة والعيادات االستشارية:
ل
 اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة اململكة لالستثمار والتطوير لتشتري الشركة  6,۸۲۰,۳۷۰سهما في شركة درع الرعايةالقابضة املحدودة (تمثل  ٪ 54.56مي رأس املال) بقيمة  ۳۰۰مليون ريال سعودي ،وذلك مقابل:
( )1مبادلة  4,488,000سهم تمثل كامل أسهم خزينة شركة دله للخدمات الصحية( ،تمثل  ٪ 4.۹۹مي رأس املال) وبقيمة
 ۱۸6مليون ﷼ سعودي ،و
( )2مقابل اقدي قدره  ۱۱4مليون ﷼ سعودي.
 اتفاقيات مع اثنين مي املساهمين في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة لشراء  5۰۹,۲6۰مي أسهمهم في الشركة (تمثلنسبة  ٪ 4.۰۸مي رأس املال) بمقابل اقدي قدره  ۲۲مليون ريال سعودي.
بتاريخ  15اوفمبر  2020م تم تنفيذ االتفاقيات أعاله وتحويل العو

املتفق عليه بين الطرفين .

لم يتسـ ـنى إلدارة الشـ ــركة إكمال دراسـ ــة توزيع سـ ــعر الشـ ـراء لعملية االسـ ــتحواذ التي قامت الش ــركة بها خالل السـ ــنة .ويتطلي
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  3اتمام دراسة توزيع سعر الشراء خالل سنة  .وبناء عليه ستقوم الشركة خالل الفترات املالية
املقبلة ب تمام دراسـة توزيع سـعر الشـراء وإثبات اثرها في القوائم املالية حين االاتهاء مي هذه الدراسـة .ووفقا ملا هو مسـموح به
في معيار الدولي للتقرير املالي رقم  3سيتم إدخال التعديالت بأثر رجعي.
تعترف املجموعة بحقوق امللكية غير املسيطرة في شركة درع الرعاية القابضة ب سبة حصتها في افى ا
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ول القابلة للتحديد.

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
إن ا

ول واإللتزامات التي تم اإلعتراف بها اتيجة عملية اإلستحواذ هي كما يلي:
القيمة عند االستحواذ
(قيمة دفترية)
كما في
 15نوفمبر 2020م

األصول غير املتداولة
عقارات وآالت ومعدات
أ ول غير ملموسة

211,607,080
52,449
211,659,529

األصول املتداولة
مخزون
مصروفات مدفوعة مقدما وأر دة مدينة أخر
مستحق مي أطراف ذات عالقة
أ ول عقود مع العمالء
مدينون تجاريون
اقد وما في حكمه

32,408,354
22,353,538
31,500
48,877,186
70,801,691
25,079,064
199,551,333
411,210,862

إجمالي األصول
االلتزامات غير املتداولة
مرابحات طويلة ا جل
التزام منافع املو فين

60,000,000
53,166,197
113,166,197

االلتزامات املتداولة
دائنون تجاريون
مستحق طراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة وأر دة دائنة أخر
توزيعات أرباح مستحقة
الزكاة

32,116,193
20,482,832
39,569,668
10,000,000
3,600,883
105,769,576
218,935,773

إجمالي االلتزامات
افي القيمة لأل ول القابلة للتحديد

192,275,089

يطرح
إجمالى تجلفة اإلستحواذ:
العو النقدي
القيمة العادلة سهم الخزينة املحولة في تاريخ اإلستحواذ
قيمة حقوق امللكية غير املسيطرة في تاريخ اإلستحواذ
شهرة
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136,926,809
228,888,000
79,524,977
445,339,786
253,064,697

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 2-10شركة مركز مكة الطبي
بتاريخ  9ذو القعدة  1441هـ املوافق  30يوايو  2020م وقعت الشركة اتفاقية نهائية لشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي
بقيمة  161مليون ريال سعودي تمثل نسبة  %78.59مي أسهمها .باالضافة إلى عقود مع بعض الشركاء لشراء أسهم ب سبة
 %3.26وذلك بمبلغ  6,7مليون ريال سعود  ،بتاريخ  22ديسمبر 2020م تحقق للمجموعة السيطرة على شركة مركز مكة
الطبي.
لم يتسنى إلدارة الشركة إكمال دراسة توزيع سعر الشراء لعملية االستحواذ التي قامت الشركة بها خالل السنة .ويتطلي املعيار
الدولي للتقرير املالي رقم  3اتمام دراسة توزيع سعر الشراء خالل سنة  .وبناء عليه ستقوم الشركة خالل الفترات املالية املقبلة
ب تمام دراسة توزيع سعر الشراء وإثبات اثرها في القوائم املالية حين االاتهاء مي هذه الدراسة .ووفقا ملا هو مسموح به في معيار
الدولي للتقرير املالي رقم  3سيتم إدخال التعديالت بأثر رجعي.
القيمة عند االستحواذ
(قيمة دفترية)
 31ديسمبر 2020م
األصول غير املتداولة
55,807,691
عقارات وآالت ومعدات
55,807,691
األصول املتداولة
10,376,470
مخزون
1,905,812
مصروفات مدفوعة مقدما وأر دة مدينة أخر
مدينون تجاريون
45,955,316
2,968,612
اقد وما في حكمه
61,206,210
إجمالي األصول
117,013,901
االلتزامات غير املتداولة
3,907,472
مرابحات طويلة ا جل
24,966
التزام عقود إيجار طويل ا جل
مستحق إلى طرف ذات عالقة غير متداول
3,000,000
9,031,518
التزام منافع املو فين
15,963,956
االلتزامات املتداولة
دائنون تجاريون
14,140,641
8,595,592
مصروفات مستحقة وأر دة دائنة أخر
1,953,783
ال زء املتداول مي مرابحات طويلة ا جل
137,625
التزام عقود إيجار قصير ا جل
3,282,350
مستحق طراف ذات عالقة
2,660,000
مخصصات أخر
1,570,473
الزكاة
32,340,464
48,304,420
إجمالي االلتزامات
68,709,481
افي القيمة العادلة لأل ول القابلة للتحديد
يطرح  :تجلفة االستحواذ
167,806,997
العو النقدي
7,310,688
قيمة حقوق امللكية غير املسيطرة في تاريخ اإلستحواذ
ل
15,374,450
القيمة العادلة لحصة حقوق امللكية بالشركة التابعة املحتفظ بها سابقا
190,492,135
121,782,654
شهرة
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -11املخزون
كما في  31ديسمبر
2020م
106,033,948
12,152,202
24,924,016
15,554,269
9,798,021
168,462,456
)(2,769,613
165,692,843

أدوية
مواد خام
مواد مستهلكة طبية ومستحضرات تجميل
لوازم طبية
أخر
ااقصا :مخصص مخزون بطيء الحركة

2019م
82,470,438
8,977,730
5,601,306
3,349,312
5,195,922
105,594,708
()1,060,372
104,534,33 6

فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون بطيء الحركة:
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
1,615,337
1,060,372
1,890,944
31,898
591,198
()93,200
()493,663
)(772,901
1,060,372
2,769,613

 1يناير
ااتجة عي استحواذ على شركات تابعة
مجون (ايضاح )26
مردود
شطي
 31ديسمبر
ً
 -12مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
43,757,003
57,212,891
12,865,558
23,192,263
6,803,339
4,262,712
12,130,125
2,584,713
3,844,014
594,588
12,536,567
10,216,462
91,936,606
98,063,629
()8,128,310
()16,264,001
83,808,296
81,799,628

ل
مبالغ مدفوعة مقدما ملورديي
مصاريف مدفوعة مقدما
سلف مو فين
غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
ندوق تنمية املوارد البشرية
أخر
ل
ااقصا  :املخصص

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2020م
6,247,077
8,128,310
1,881,233
11,303,568
()3,167,877
8,128,310
16,264,001

فيما يلي ملخص بحركة املخصص:
الر يد في  1يناير
مجون
شطي
الر يد في  31ديسمبر
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -13األطراف ذات العالقة
تقوم املجموعة في إطار ال شاط اإلعتيادي ،بأعمال مع شركات أخر تقع ضمي إطار ال هات ذات العالقة الواردة في املعايير الدولية للتق رير املالي ,تتم هذه العمليات في سياق ا عمال االعتيادية و يتم
قياسها بمبالغ التبادل وهي املبالغ املتفق عليها بين الطرفين .
تتم املبيعات إلى ال هات ذات العالقة واملشتريات منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل .تتضمي ا طراف ذات العالقة للمجموعة مو في اإلدارة الرئيسيين ،الشركات التابعة ،الشركات
الزميلة وغيرها كما هو موضح ادااه.
مزايا االدارة العليا
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
رواتي ومجاف ت املديريي التنفيذيين للمجموعة

9,252,116

9,065,012

مجاف ت أعضاء مجلس اإلدارة والل ان ذات العالقة (إيضاح )26

3,572,476

3,211,905

مستحق من أطراف ذات عالقة

العالقة

طبيعة املعامالت

املعامالت
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م

الرصيد كما في  31ديسمبر
2019م
2020م

الشركة الفنية لتوطين التقنية

مملوكة جزئيا ملساهم

دعم فني

-

1,849,863

-

5,096,706

مجموعة دله البركة القابضة

مساهم

خدمات طبية

335,883

301,016

301,195

293,016

شركة الدكتور محمد الفقيه

شركة زميلة

دعم فني ومبيعات ادوية

882,071

636,538

1,440,685

636,538

شركة املشفى الطبية

مملوكة حد أقارب عضو بمجلس إدارة الشركة خدمات طبية

982,390

922,121

649,021

568,830

مدارس اململكة

مملوكة ملساهم في شركة تابعة

-

-

31,500

-

د .خالد الفقيه

أقارب عضو مجلس إدارة الشركة

585,484

328,880

-

-

2,422,401

6,595,090

استشارات هندسية
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

متداولة

العالقة

طبيعة املعامالت

املعامالت

املعامالت

لعام

لعام

2020م

2019م

الرصيد كما في  31ديسمبر
2019م

2020م

الشركة الفنية لتوطين التقنية

مملوكة جزئيا ملساهم

دعم فني

245,625

-

245,625

-

وكالة سفر داريي للسفر والسياحة

مملوكة جزئيا ملساهم

تذاكر سفر

2,230,852

5,726,349

476,281

743,174

املهندس/طارق القصبي

رئيس مجلس اإلدارة

إستشارات إدارية

668,382

1,147,596

-

-

شركة دلة التجارية

مملوكة ملساهم

أعمال يااة

-

169,614

-

-

شركة اململكة القابضة

مستثمر سابق في شركة تابعة

أعباء تمويل

4,152,225

1,350,373

2,737,270

-

شركة الحكمة التخصص ي الطبية
املحدودة ()1
أخر

مستثمر سابق و مملوكة ملساهم
بشركة تابعة

سداد مصروفات ومستحقات

770,673

-

3,282,350

-

اخر

خدمات طبية

-

-

23,290

23,290

6,764,816

766,464

غير متداولة
شركة الحكمة التخصص ي الطبية
املحدودة ()1

مملوكة ملساهم في شركة تابعة

سداد مصروفات ومستحقات

-

-

3,000,000

-

3,000,000

-

( )1يتمثل الر يد في باقي مبلغ مستحق على شركة مركز مكة الطبي "شركة تابعة" ملستثمر سابق في الشركة ،وففا التفافية بين الطرفين يسدد املبلغ على  5دفعات سنوية متساوية وتستحق الدفعات
في نهاية كل سنة مي 2019م وحتى 2023م.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -14مدينون تجاريون
كما في  31ديسمبر
مدينون تجاريون
يخصم :مخصص خسائر ائتمااية متوقعة

2020م
657,857,522
()62,233,775

2019م
360,197,236
()30,842,609

595,623,747

329,354,627

فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر االئتمااية املتوقعة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
24,868,296
30,842,609
33,524,567
14,440,953
11,283,825
()8,466,640
()4,987,188
()8,430,038
30,842,609
62,233,775

الر يد في  1يناير
ااتجة عي استحواذ على شركات تابعة
مجون
مردود
شطي
الر يد في  31ديسمبر

تم مراجعة مؤشرات الهبوط في القيمة ل ميع املدينون التجاريون ،و في رأي اإلدارة لم يكي هناك هبوط في القيمة الدفترية
للمدينون التجاريون غير تلك املذكورة كمخصص الخسائر االئتمااية املتوقعة .
 -15النقد وما في حكمه
كما في  31ديسمبر
2020م
129,551,484
1,092,938
130,644,422

اقد لد البنوك
اقد في الصندوق

2019م
87,504,182
822,077
88,326,259

 -16حقوق امللكية غير املسيطرة
فيما يلي بيان بحركة حقوق امللكية غير املسيطرة للشركات التابعة:
شركة درع
الرعاية القابضة
ر يد أول السنة
حقوق امللكية غير املسيطرة ااتجة مي استحواذ
79,524,977
على شركات تابعة
2,979,330
الحصة مي افى الربح عي الفترة
215,151
الحصة مي الدخل الشامل اآلخر
ر يد نهاية السنة

82,719,458

شركة مركز
مكة الطبي

كما في  31ديسمبر
2020م
-

7,310,689

86,835,666
2,979,330
215,151

-

7,310,689

90,030,147

حقوق امللكية غير املسيطرة الناتجة مي عمليات اإلستحواذ هرت بالقيمة الدفترية لعدم إكتمال عملية توزيع سعر الشراء
(ايضاح )10
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -17تمويل املرابحات والقروض
كما في  31ديسمبر
2020م
غير متداولة
مرابحات وقرو طويلة ا جل
متداولة
مرابحات وقرو قصيرة ا جل
ال زء املتداول مي مرابحات وقرو طويلة ا جل
إجمالي املرابحات والقرو املتداولة
إجمالي تمويالت املرابحة والقرو

2019م

1,197,890,340

839,268,569

33,994,936
282,908,990
316,903,926
1,514,794,266

69,647,000
112,106,343
181,753,343
1,021,021,912

لـد املجموعـة عقود اتفـاقيـات مرابحـات بنكيـة مع عـدد مي البنوك املحليـة .عقود املرابحـة بـالريـال الس ـ ـ ـ ــعودي وتحمـل أعبـاء
مالية بش ــجل عام على أس ــاس الس ــعر الس ــائد في الس ــوق .عقود املرابحة بهدف تمويل إنش ــاء مرافق طبية ومس ــتش ــفيات تحت
االنشاء وجديدة مع تمويل رأس املال العامل ،عقود املرابحات مضمواة عي طريق سندات مر.
لد ش ـ ـ ــركة دلة للخدمات الص ـ ـ ــحية والش ـ ـ ــركات التابعة اململوكة ب س ـ ـ ــبة  %100كما في  31ديس ـ ـ ــمبر 2020م مرابحات متاح
اس ـ ـ ـ ــتخـ ــدامهـ ــا بمبلغ 2,160مليون ريـ ــال س ـ ـ ـ ــعودي ( 31ديس ـ ـ ـ ــمبر 2019م1,618 :مليون ريـ ــال س ـ ـ ـ ــعودي) ،املس ـ ـ ـ ــتخـ ــدم منهـ ــا
كما في  31ديس ـ ــمبر 2020م احو  1,426مليون ريال س ـ ــعودي ( 31ديس ـ ــمبر2019م 1,020 :مليون ريال س ـ ــعودي) ،ومض ـ ــمواة
بسندات مر كما في  31ديسمبر 2020م ب جمالي قدره  2,208مليون ريال سعودي ( 2019م1,798 :مليون ريال سعودي).
يتضمي ر يد القرو كما في  31ديسمبر 2020م قر لشركة درع الرعاية القابضة "شركة تابعة" بقيمة  82,2مليون ريال
سـ ــعودي متضـ ــمي الفوائد ،القر مسـ ــتحق لشـ ــركة اململكة القابضـ ــة  .خالل عام 2020م  ،تم إجراء تحكيم مي قبل طرف
ثالث فيما يتعلق بترتيبات القر التاريخية ،أوص ـ ى املحكم بفوائد إضــافية قدرها  1.4مليون ريال ســعودي والتي تم االعتراف
بها وتس يلها ،هذا باإلضافة إلى الفائدة املحملة خالل السنة والبالغة  2.7مليون ريال سعودي.
يتض ـ ــمي ر ـ ــيد القرو كما في  31ديس ـ ــمبر 2020م قر بش ـ ــركة مركز مكة الطبي "ش ـ ــركة تابعة" بلغ احو  5.8مليون ريال
س ــعودي حص ــلت عليه الش ــركة مي وزارة املالية بتاريخ  6ربيع اآلخر 1412ه املوافق  13اكتوبر 1991م بموجي عقد مبرم بين
الشــركة ووزارة املالية بغر إنشــاء مبنى مســتشــفى ومباني ســكي العاملين ،بلغ اجمالي القر املمنوح للشــركة  42,59مليون
ريال سعودي ،تسلمت الشركة منه  36,31مليون ريال  ،على أن يتم السداد على  16قسط سنوي ،يستحق أول قسط بتاريخ
 6ربيع ا ول 1416ه املوافق  1سـ ـ ــبتمبر 1995م ويسـ ـ ــتحق القسـ ـ ــط ا خير في  6ربيع اآلخر 1431ه املوافق  21مارس 2011م.
وافقت وزارة املالية على تأجيل س ـ ـ ــداد القس ـ ـ ــط االول الى  27ذي ال ة 1423ه املوافق  1مارس 2003م ،ولم تقم الش ـ ـ ــركة
بسداد القسط في تاريخ استحقاقه.
بتاريخ  8جمادي االولى 1425ه  26يوايو 2004م تم دور موافقة وزارة املالية بخطاب رقم  29502/4/9على ما يلي:
ل
ل
 جدولة املتبقي مي ر يد القر على  20عاما إبتداءا مي سنه 1426ه (2006م)  ،بحيث يجون القسط السنويل
للسنوات الخمس ا ولى  1مليون ريال سعودي سنويا واملبلغ املتبقى على خمسة عشر سنة بأقساط متساوية بقيمة
 1,95مليون ريال سعودي.
 القر مضمون برهي على أر املستشفى واملباني املقامة عليها وا جهزة واملعدات الطبية وغير الطبية وا ثاثواملفروشات .
بلغت تجاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة خالل عام 2020م مبلغ وقدره  9,96مليون ريال سعودي (11 :2019مليون
ريال سعودي).
بلغت تجاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املثبتة في الربح أو الخسارة املوحدة لعام 2020م مبلغ قدره 24,7مليون ريال سعودي
(2019م 24,04 :مليون ريال سعودي).
- 51 -

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -18عقود االيجار
حق استخدام ا ول مدرجة ضمي عقارات وآالت ومعدات (إيضاح .)5
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
18,996,915
162,591
36,446,307
12,584,231
1,056,787
732,993
()1,248,979
()18,506,179
()16,388,809
18,996,915
14,838,942

التزام عقود اإليجار
ر يد أول املدة
ااتجة عي استحواذ على شركات تابعة
إضافات خالل العام
عوائد محملة
تسويات
مدفوع
الر يد في نهاية العام
يقسم إلى
التزام عقود إيجار طويل ا جل
التزام عقود إيجار قصير ا جل

5,593,191
9,245,751
14,838,942

قامت املجموعة ب ثبات التزام عقود االيجار ومصروف العوائد باستخدام معدل االقتـرا
تتوقع استخدامه لجي تقتر التمويل الالزم ملدة مماثلة لعقود االيجار وبنفس الضمااات.
ال تتضمي عقود اإليجار أي تعهدات ،ولكي ال يجوز استخدام ا

ول املؤجرة كضمان غرا

5,585,688
13,411,227
18,996,915
اإلضافي ،وهو معدل العائد الذي
االقترا .

 -19التزام منافع املوظفين
ال دول التالي يبين حركة التزام منافع املو فين:
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
117,454,595
127,942,142
62,197,715

الر يد كما في  1يناير
ااتجة عي استحواذ على شركات تابعة ( ايضاح )10
مشمولة في الربح أو الخسارة املوحدة
تجلفة الخدمات الحالية
تجلفة العائد
مشمولة في الدخل الشامل اآلخر املوحدة
تقييم اكتواري
مدفوع
الر يد

19,323,861
4,459,089

17,050,471
5,082,447

5,482,156
()15,872,297
203,532,666

391,123
()12,036,494
127,942,142

ال دول التالي يبين االفتراضات االكتوارية ا ساسية كما في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
%3,86
من  %2,4الى %4
%2,8
من  %1الى %2,6

سعر الخصم
امو الراتي السنوي
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
ال دول التالي يبين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر 2020م
مبلغ االلتزام

كما في  31ديسمبر 2019م
مبلغ االلتزام

نسبة التغير

نسبة التغير

معدل الخصم
٪0,5 +
٪0,5 -

193,643,055
214,355,684

119,501,225
134,288,016

( )%5
%5.3

()% 6.6
%5

امو الراتي السنوي
٪0,5 +
٪0,5 -

214,332,631
193,533,257

131,753,976
117,354,549

%5.3
( )%5

%3
()% 8.3

 -20دائنون تجاريون
كما في  31ديسمبر
2019م

2020م
موردي أدوية
موردي معدات طبية
موردي لوازم إدارية
موردي املطاعم

92,631,686
56,510,727
20,452,022
3,151,733

69,889,841
23,952,139
11,889,024
1,716,182

موردي قطع الغيار
أخر

2,599,313
17,679,086

1,606,926
1,824,721

193,024,567

110,878,833

 -21مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
اجازات وتذاكر سفر مستحقة
مستحقات للمو فين
حوافز مو فين مستحقة
ضريبة قيمة مضافة
تجاليف تمويل مستحقة
تأمينات اجتماعية مستحقة
ايرادات مستحقة
مخصص قضايا

2020م
35,165,451
20,363,462
15,454,928

2019م
24,290,380
2,560,043
8,137,783

12,397,883
12,384,103

1,133,005
3,145,649

2,385,203

1,574,225

1,289,879
2,660,000

7,680,314
-

مصروفات مستحقة اخر

31,743,718

18,887,096

133,844,627

67,408,495
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -22توزيعات أرباح مستحقة
بتاريخ  23ربيع ا ول 1442ه املوافق  9اوفمبر 2020م قررت ال معية العمومية لشركة شركة درع الرعاية القابضة "شركة
تابعة" عي توزيعات أرباح بمبلغ  10مليون ريال سعودي وذلك عي السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م  ،تم سداد توزيعات
أرباح بمبلغ  5مليون ريال سعودي في  9جماد ا ول 1442ه املوافق  24ديسمبر 2020م وتم سداد باقي املبلغ في 6جماد
الثاني 1442ه املوافق  19يناير 2021م.
 -23الزكاة
ال دول التالي يبين ر يد مخصص الزكاة كما في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر
2020م
شركة دلة للخدمات الصحية وشركاتها التابعة اململوكة ب سبة
%100
الشركات التابعة اململوكة ب سبة أقل مي %100
الر يد

2019م

12,542,594
5,509,997

4,645,163
-

18,052,591

4,645,163

شركة دلة للخدمات الصحية
عنا ر الوعاء الزكوي

كما في  31ديسمبر

حقوق امللكية
مخصصات
قرو مستخدمة في تمويل أ ول غير متداولة
افي الدخل املعدل

2020م
1,656,501,070
146,776,519
1,203,102,894
143,934,889

2019م
1,287,137,661
141,527,077
845,322,501
185,806,532

ل
ااقصا :عقارات  ،آالت ومعدات ،افي

3,150,315,372
()2,146,828,921

2,459,793,771
()2,077,309,964

استثمارات
أ ول غير ملموسة
الوعاء الزكوي

()732,904,503
()18,548,572

()180,541,738
()18,719,692

252,033,376

183,222,377

الزكاة

6,422,830

4,645,163
كما في  31ديسمبر

افي الدخل املعدل
2020م
105,575,625
38,359,264
143,934,889

افي الدخل قبل الزكاة
التعديالت
افي الدخل املعدل
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2019م
151,626,134
34,180,398
185,806,532

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تقدم شركة دلة للخدمات الصحية اإلقرارات الضريبية في موعدها.
حصـ ـ ـ ــلت الشـ ـ ـ ــركة على ربوط زكوية عي ا عوام مي 2014م حتى 2018م بفروقات قدرها  19.7مليون ريال سـ ـ ـ ــعودي وجاري
االعترا والطعي عليها وفقا للطرق النظامية وتعتقد إدارة الشركة ومستشارها الزكوي أن موقف الشركة يتمتع بالقوة ولد
الشركة فر ة كبيرة في قبول االعترضات املقدمة.
شركة مركز مكة الطبي
تم تقديم القوائم املالية واإلقرار الزكوي عي الســنة املنتهية كما في  31ديســمبر 2019م للهيئة العامة للزكاة ولم تتلقى الشــركة
ربوط زكوية.
شركة درع الرعاية القابضة
قدمت الشــركة إقرارها الزكوي عي الســنوات مي 2013م حتى 2019م ولم تتلقى الشــركة الربوط النهائية لهذه الســنوات بعد.
قدمت الش ــركات التابعة إقراراتها الزكوية ل ميع الس ــنوات حتى  31ديس ــمبر 2019م .وتم االتفاق على الربط الزكوي للش ــركات
التابعة واالاتهاء منه مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة املنتهية في 31ديسمبر 2016م لشركة خدمات املشاريع الطبيه
املحدوده .خالل عام 2019م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل با ــدار ربوط زكوية اض ــافية للش ــركة للس ــنوات مي 2010م
حتى 2016م بمبلغ  0.42مليون ريال سعودي.
 -24األيرادات من العقود مع العمالء
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
تصنيف اإليرادات
965,031,960
353,222,035
1,318,253,995

إيرادات تقديم خدمات
إيرادات بيع أدوية
توقيت إثبات اإليرادات
على مد زمني
عند اقطة مي الزمي

501,943,671
816,310,324
1,318,253,995

942,118,502
309,970,175
1,252,088,677
452,347,919
799,740,758
1,252,088,677
كما في  31ديسمبر

2020م
595,623,747
4,838,932
15,555,185

أرصدة العقود
مدينون تجاريون (إيضاح )14
أ ول عقود مع العمالء
التزامات عقود مع العمالء

2019م
329,354,627
1,961,722
17,212,922

أصول عقود مع العمالء
تتعلق أ ــول العقود باإليرادات غير املفوترة .يختلف ر ــيد هذا الحســاب ويعتمد على عدد الخدمات املســتمرة غير املفوترة في
نهاية العام .ال يوجد مخصص للخسائر االئتمااية املتوقعة على أ ول العقود بسبي قرب تواريخ استحقاقها.
التزامات عقود مع العمالء
تتمثل التزامات العقود بشجل أساس ي في خصم ح م التعامل للعمالء والذي يستند على الشروط التعاقدية معهم.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -25مصاريف بيع وتسويق
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
دعاية وإعالن وترويش

11,154,536

16,061,092

رواتي وأجور ومنافع مو فين

7,599,589

4,697,800

حوافز تسويق

2,736,932

662,500

أخر

4,031,421

2,221,746

25,522,478

23,643,138

 -26مصاريف إدارية وعمومية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
رواتي وأجور ومنافع مو فين

202,874,815

196,793,255

مواد

17,203,219

15,270,912

أتعاب مهنية

16,774,645

4,452,158

6,501,855

7,078,459

منافع عامة

6,574,356

5,695,971

مجافأة أعضاء مجلس اإلدارة والل ان ذات العالقة (إيضاح )13

3,572,476

3,211,905

استهالك (إيضاح )5

4,190,802

3,814,740

تأمين

2,910,306

2,674,957

أذواات وتراخيص

2,318,771

2,284,541

قرطاسية

2,218,564

1,806,929

إيجارات

1,234,999

-

تدريي وتطوير

600,679

1,516,322

مخصص مخزون (إيضاح )11

591,198

()61,302

أخر

13,880,455

17,419,148

281,447,140

261,957,995

يااة وخدمات
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -27إيرادات ومصروفات أخرى ،صافي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
أرباح تقييم أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح او
الخسارة (إيضاح )9

16,385,018

13,385,865

إيجارات
دعم غذاء اطفال
وجبات طعام
توزيعات أرباح مستلمة (ايضاح )9
الدعم العلمي

4,545,510
759,772
3,274,883
2,136,000
3,660,000

4,122,197
419,265
3,245,227
3,777,451

خسائر بيع عقارات وآالت و معدات
أخر

()68,127
4,387,745
35,080,801

()85,416
1,580,137
26,444,726

 -28اجتماعات وقرارات هامة
ل
بتاريخ  29ربيع ثاني 1442ه املوافق  14ديسمبر 2020م ووفقا لتفويض ال معية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
مرحليه ،فقد قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح اقدية للمساهمين عي النصف ا ول للعام املالي 2020م بقيمة
 45,000,000ريال سعودي بواقع  0,5ريال سعودي عي كل سهم .تم توزيع ا رباح في الربع الرابع مي عام 2020م .
ل
بتاريخ  2رجي  1441ه املوافق  26فبراير 2020م ووفقا لتفويض ال معية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليه،
فقد قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح اقدية للمساهمين عي النصف الثاني للعام املالي 2019م بقيمة  52,500,000ريال
سعودي بواقع  0,7ريال سعودي عي كل سهم .تم توزيع ا رباح في الربع الثاني مي العام 2020م بما قدره  49,882,000ريال
سعودي بعد خصم ما يخص أسهم الخزينة.
بتاريخ 14ربيع أول 1441هـ املوافق  11اوفمبر 2019م قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية اقدية للمساهمين عي النصف
ا ول للعام املالي 2019م بمبلغ وقدره  37,500,000ريال سعودي بواقع  0.5ريال سعودي عي كل سهم .تم التوزيع خالل الربع
الرابع مي عام 2019م ،بما قدره  35,630,000ريال سعودي بعد خصم اصيي أسهم الخزينة.
بتاريخ  10شعبان 1442ه املوافق  23مارس 2021م قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح اقدية للمساهمين عي النصف
الثاني للعام املالي 2020م بقيمة  22,500,000ريال سعودي بواقع  0,25ريال سعودي عي كل سهم.
 -29ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح
يتم احتساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرجح لعدد ا سهم القائمة .الربح املخفض للسهم هو افس الربح ا ساس
للسهم ن املجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
146,915,952
97,127,177
افي الربح العائد إلى مساهمي الشركة
87,584,673
86,077,611
املتوسط املرجح لعدد ا سهم القائمة
1.68
1.13
ربح السهم ا ساس ي واملخفض
يبلغ عدد ا سهم القائمة  90مليون سهم ،و غرا احتساب ربحية السهم ،تم تعديل املتوسط املرجح لعدد ا سهم بأثر رجعي
لجي يعكس تأثير ا سهم املجااية التي أ درتها الشركة وأسهم الخزينة التي تم استبعادها خالل عام 2020م.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -30االرتباطات وااللتزامات املحتملة
االلتزامات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2020م ،لد املجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بشجل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل،
وبناء مستشفى دله امار بمبلغ  24,6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م  117,5 :مليون ريال سعودي).
االلتزامات املحتملة
كما في  31ديسمبر 2020م ،لد املجموعة مطلوبات محتملة على شجل ضمااات بنكية بمبلغ  42,4مليون ريال سعودي في
سياق ال شاط اإلعتيادي ( 31ديسمبر 2019م  37,4 :مليون ريال سعودي) .تتضمي الضمااات البنكية ضمان بنجي أ در
خالل عام 2018م لطرف ثالث ايابة عي شركة الدكتور محمد الفقية " شركة زميلة" بمبلغ  17,5مليون ريال سعودي ،ي تهي
بتاريخ  29أكتوبر 2021م
توجد اعتمادات مستندية ادرة عي املجموعة بمبلغ  58,2مليون ريال كما في  31ديسمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م 35,9 :
مليون ريال سعودي).
هناك بعض القضايا القااواية ،في سياق العمل االعتيادي ،يتم العمل حاليا على تسويتها ،ولكي النتيجة النهائية لهذه الحاالت
ليست مؤكدة .وال تتوقع اإلدارة أن تجون اتائش هذه القضايا جوهرية على البيااات املالية املوحدة للمجموعة.
 -31تصنيف األدوات املالية وقياس القيمة العادلة وإدارة املخاطر
 1-31تصنيف األدوات املالية
كما في  31ديسمبر
2020م

2019م

األصول املالية
أ ول مالية بالتجلفة املستهلكة
مستحق مي أطراف ذات عالقة
أ ول عقود مع العمالء
مدينون تجاريون
سلف مو فين
غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
النقد وما في حكمه

2,422,401
4,838,932
595,623,747
4,262,712
2,584,713
130,644,422

أ ول مالية بالقيمة العادلة
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح او الخسارة
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111,204
38,319,354

6,595,090
1,961,722
329,354,627
6,803,339
12,130,125
88,326,259

3,584,585
35,706,967

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
كما في  31ديسمبر
2020م
االلتزامات املالية
التزامات مالية بالتجلفة املستهلكة
مرابحات وقرو طويلة ا جل
التزام عقود إيجار طويل ا جل
مح وز ضمان طويل ا جل
دائنون تجاريون
التزامات عقود مع العمالء
مرابحات وقرو قصيرة ا جل
ال زء املتداول مي مرابحات وقرو طويلة ا جل
التزام عقود إيجار قصير ا جل
مح وز ضمان قصير ا جل
مستحق طراف ذات عالقة غير متداول
مستحق طراف ذات عالقة ال زء املتداول
توزيعات أرباح مستحقة
مصروفات مستحقة وأر دة دائنة أخر

1,197,890,340
5,593,191
193,024,567
15,555,185
33,994,936
282,908,990
9,245,751
29,120,476
3,000,000
6,764,816
5,000,000
87,043,026

2019م

839,268,569
5,585,688
468,244
110,878,833
17,212,922
69,647,000
112,106,343
13,411,227
24,595,402
766,464
47,388,394

 2-31قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس ا دوات املالية ،مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل
قائمة مركز مالي موحدة.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أ ل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجي معاملة اظامية بين
متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافترا أن معاملة بيع اال ول أو تحويل االلتزامات قد تمت
إما:
 في السوق الرئيس لأل ول أو االلتزامات ،أو


في حالة عدم وجود سوق رئيس ،في أكثر ا سواق فائدة لال ول وااللتزامات.

السوق الرئيس أو السوق ا كثر فائدة يجي أن تجون قابلة للو ول إليها مي قبل املجموعة .تقاس القيمة العادلة لال ول أو
االلتزامات بافترا أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ا ول أو االلتزامات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل
مصالحهم.
إن قياس القيمة العادلة ل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية مي خالل
االستخدام ا مثل وا فضل لذلك ا ل أو مي خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام ا فضل
وا مثل .تستخدم املجموعة أساليي التقييم التي تتناسي مع الظروف والتي تتوفر لها بيااات كافية لقياس القيمة العادلة،
وذلك لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية ،والتقليل مي استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تصنف كافة اال ول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية املوحدة ضمي التسلسل
ل
الهرمي ملستويات القيمة العادلة .وفيما يلي شرحا لذلك:
 املستو ا ول
 املستو الثاني
 املستو الثالث

ا سعار املعلنة (غير املعدلة) في سوق نشط لال ول أو االلتزامات املتماثلة.
ل
طرق التقييم التي يجون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للر د
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ل
طرق التقييم التي يجون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال للر د
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يبين ال دول التالي تحليل البنود املس لة بالقيمة العادلة طبقا ملستو القياس املتسلسل للقيمة العادلة:
كما في  31ديسمبر 2020م
املستوى
املستوى
املستوى
األول
الثالث
الثاني
-

أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة

-

أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات مالية بالقيمة العادلة مي خالل الربح أو الخسارة

136,465
-

111,204
38,319,354

كما في  31ديسمبر 2019م
املستوى
املستوى
املستوى
األول
الثالث
الثاني
-

3,448,120
35,706,967

 3-31إدارة املخاطر
تتعر املجموعة للمخاطر التالية اتيجة استخدامها لألدوات املالية:
(أ ) مخاطر سعر الصرف ا جنبي
(ب) مخاطر اإلئتمان
(جـ) مخاطر السيولة
(د) مخاطر العمولة
(أ) مخاطر سعر الصرف األجنبي
ت تش مخاطر سعر الصرف ا جنبي مي التغيرات والتذبذبات في قيمة ا دوات املالية اتيجة للتغير في أسعار رف العمالت
ا جنبية .لم تقم املجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي ،الدوالر ا مريجي .وحيث أن سعر
رف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر ا مريجي ،وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت ا جنبية .تراقي إدارة املجموعة
أسعار رف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
(ا) مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعر املجموعة لخسارة مالية في حال ع ز الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية،
وت شأ بصورة رئيسية مي املدينون التجاريون وأ ول العقود مع العمالء واملبالغ املستحقة مي أطراف ذات عالقة وأر دة
النقد لد البنوك.
إن القيمة الدفترية لال ول املالية تمثل الحد ا قص ى مي التعر ملخاطر االئتمان.
املدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة
يتأثر تعر املجموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لجل مي "املدينون التجاريون وأ ول العقود مع
ل
العمالء واملستحق مي أطراف ذات عالقة" على حدة .إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضا العوامل التي قد يجون لها تأثير على
مخاطر االئتمان ا خر .
إن أعمار املدينون التجاريون وأ ول العقود مع العمالء واملستحق مي أطراف ذات عالقة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2020م
مدينون تجاريون
ال تزيد عي  6أشهر
أكثر مي  6أشهر وأقل مي سنة
أكثر مي سنة

458,289,873
84,595,550
52,738,324
595,623,747

أصول عقود مع العمالء
ال تزيد عي  6أشهر
مستحق من أطراف ذات عالقة
ال تزيد عي  6أشهر
أكثر مي  6أشهر وأقل مي سنة
أكثر مي سنة

2019م
196,684,425
50,449,926
82,220,276
329,354,627

4,838,932

1,961,722

1,486,619
39,523
896,259
2,422,401

1,239,861
973,320
4,381,909
6,595,090

النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لد بنوك عالية الثقة .تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة عدم الوفاء
ل
بالتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية التي تتم تسويتها عي طريق السداد اقدا أو مي خالل أ ول مالية أخر  .ويهدف منهت
املجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يجون لديها سيولة كافية بشجل مستمر وقدر اإلمجان للوفاء بالتزاماتها في ل الظروف
العادية والظروف الحرجة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعر سمعة املجموعة للخطر.
(جـ) مخاطر السيولة
ت تش مخاطر السيولة عي عدم مقدرة املجموعة على توفير ا موال الالزمة لسداد التزاماتها املتعلقة با دوات املالية .وإلدارة هذه
املخاطر تقوم املجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة مي خالل االحتفاظ باحتياطيات اقدية مناسبة
وخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات ا ول وااللتزامات املالية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
جدول استحقاقات االلتزامات املالية
خالل سنة
كما في  31ديسمبر 2020م
مرابحات " تشمل تجلفة
العوائد"
التزام عقود إيجار
مح وز ضمان
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

كما في  31ديسمبر 2019م
مرابحات " تشمل تجلفة العوائد"
التزام عقود إيجار
مح وز ضمان
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

من
 1إلى  5سنوات

زيادة
عن  5سنوات

املجموع

341,567,873
9,245,751
29,120,476
193,024,567
6,764,816
579,723,483

1,076,072,684
5,593,191
3,000,000
1,084,665,875

202,217,039
202,217,039

1,619,857,596
14,838,942
29,120,476
193,024,567
9,764,816
1,866,606,397

خالل سنة

من
 1إلى  5سنوات

زيادة
عن  5سنوات

املجموع

187,428,452
13,411,227
24,595,402
110,878,833
766,464
337,080,378

689,587,969
5,585,688
468,244
695,641,901

179,055,000
179,055,000

1,056,071,421
18,996,915
25,063,646
110,878,833
766,464
1,211,777,279

(د) مخاطر العمولة
تتعر ا دوات املالية ملخاطر التغيرات في القيمة اتيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة ولها والتزاماتها املالية ذات العمولة
املتغيرة .إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق ا ول وااللتزامات املاليـة قد تم اإلشارة
إليها فـي اإليضاحات املتعلقة بها.
يبين ال دول التالي أثر حساسية التغير املعقول املحتمل في أسعار العمولة ،مع ثبات املتغيرات ا خر  ،على ربح املجموعة مي
خالل أثر تغيير معدل عمولة التمويل ،ليس هناك تأثير على الدخل الشامل املوحدة:
الزيادة (النقص)
في معدل العمولة

إجمالي التزام
املرابحات

األثر املحتمل على
الدخل الشامل

كما في  31ديسمبر 2020م

%1 +

1,514,794,266

15,147,943

كما في  31ديسمبر 2019م

%1 +

1,021,021,912

10,210,219+

- 62 -

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -32املعلومات القطاعية
تتجون عمليات املجموعة بشجل أساس ي مي قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات الصحية ،وبناء على ذلك ،ف ن تقديم
معلومات القطاعات املختلفة غير قابل للتطبيق ,وعالوة على ذلك ،ف ن الغالبية العظمى مي عمليات املجموعة تجري في اململكة
العربية السعودية.
 -33أثر فيروس كورونا (كوفيد  )19على القوائم املالية املوحدة
في بداية عام 2020م تأكد وجود فيروس كورواا (كوفيد  .)19منذ ذلك الحين ااتشر الفيروس في جميع أاحاء العالم بما في
ذلك اململكة العربية السعودية وأثر بشجل كبير على ا عمال وا نشطة التجارية بسبي تعليق ا نشطة التي تعتبر غير ضرورية
بما في ذلك القيود املفروضة على حركة عامة الناس .تم تص يف قطاع الرعاية الصحية قطاع أساس ي أو ضروري مي قبل
الحجومة واتيجة لذلك لم تفر حجومة اململكة العربية السعودية ل
قيودا على عمليات املجموعة أو سلسلة التوريد الخا ة
بها.
ل
شهدت املجموعة ااخفاضا في زيارات املرض ى منذ مارس  2020عندما تم تطبيق حظر التجول ال زئي ،ومع ذلك ،ف ن جميع
املرافق الصحية التابعة للمجموعة تعمل بما يتوافق مع املستجدات والتدابير الوقائية املتخذة مي ال هات املختصة.
قامت إدارة املجموعة ب عادة قياس بعض التقديرات وا حجام التي تستند عليها في عملية إعداد القوائم املالية املوحدة املختصرة
املرفقة يمكي بيانها فيما يلي:
الهبوط في قيمة األصول طويلة األجل
أعادت املجموعة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة ومعدالت الخصم املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لأل ول
طويلة ا جل وقد رأت اإلدارة أاه ال يوجد هبوط في قيمة هذه ا ول .وقد شملت دراسة اإلدارة ا ول التالية:
-

ا

-

عقارات وآالت ومعدات ،متضمنه حق استخدام ا

-

استثمار في شركة زميلة

ول غير امللموسة
ول

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
أعادت املجموعة النظر في احتمالية االفالس او التعثر لغالبية العمالء ورأت اإلدارة أن غالبية عمالء املجموعة مي كبار الشركات
في اململكة ومي الشركات التي تتمتع بمالءة مالية جيدة باإلضافة الى وجود مديوايات لد جهات حجومية وبالتالي قدرت اإلدارة
أاه ال يوجد مؤشرات حالية لتعديل اموذج الخسائر االئتمااية املتوقعة املستخدم.
توا ل اإلدارة مراقبة الوضع عي كثي مع التركيز على استدامة سلسلة التوريد ،وتوافر ا ر دة النقدية الجافية لتمويل
متطلبات التشغيل ،وتوافر ا دوية واملواد االستهالكية املطلوبة .وستستمر اإلدارة واملجلفون بالحوكمة بمراقبة الوضع ،وبمجرد
أن يجون هناك مزيد مي الوضوح بشأن التأثير ،ستقوم املجموعة ب بالغ أكحاب املصلحة ل
وفقا للمتطلبات التنظيمية.
 -34املوافقة على القوائم املالية املوحدة
تمت املوافقة على القوائم املالية املوحدة مي قبل مجلس إدارة املجموعة في  9شعبان 1442هـ املوافق  22مارس 2021م.
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