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 نبذة عامة -1

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

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

 النشاط

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

والجراحية واألطراف الصناعية، وأجهزة املعوقين وأجهزة املساشفيات وتصايع األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية 

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

 ال رأس امل

مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  90مليون ريال سعودي م ون من  900م لغ وقدره  م2021 مارس 31بلغ رأس مال الشركة كما في 

مليون سهم بقيمة اسمية  90مليون ريال سعودي م ون من  900م لغ وقدره م 2020ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد ) 10

 ك.الواحدريال سعودي للسهم  10درها ق

غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من  العامةم تمت موافقة الجمعية 2019فبراير  26هر املوافق  1440جماد الثاني  21بتاريخ 

مليون سهمك عن طريق منح أسهم مجانية بواقع  75مليون سهم إلى  59مليون ريال سعودي ) 750مليون ريال سعودي إلى  590

 ة"عالو  النظامي االحتياطيمليون ريال سعودي من  160نايجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ  .همس 3.69سهم واحد ل ل 

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

مجلس إدارة الشركة  توصية العامة غير العادية علىتمت موافقة الجمعية م 2020 سبتمبر  13 املوافق هر 1442 محرم 25 بتاريخ

مليون  900 إلىمليون ريال سعودي  750 من رأس املالبزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجانية ملساهم  الشركة ليص ح 

يال سعودي من مليون ر  150. نايجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ مليون سهمك 90مليون سهم إلى  75) ريال سعودي

 لذلك. جاري .  إصدار" إلى رأس املال ة"عالو  النظامي االحتياطي
 
 تعديل النظام األسا    وفقا

 أسهم الخزينة

غير العادية على شراء الشركة لعدد يصل  العامةتمت موافقة الجمعية  م2019فبراير  26 هر املوافق 1440جماد الثاني  21بتاريخ 

بها ك سهم خزينة، على أن ي ون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية،  واالحتفاظسهم من أسهمها  3,750,000إلى 

 من اثن وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها 
 
تاريخ  عشر شهرا

ريال  190,452,878سهم بقيمة قدرها  3,740,000وقد بلغ عدد األسهم الت  تم شراؤها ما قدره  .قرار الجمعية العامة غير العادية

 ملوافقة الجمعية 
 
 غير العادية. العامةسعودي وبذلك ت ون الشركة قد أنهت شراء أسهم الخزينة ضمن العدد املصرح لها وفقا

م واملشار اليه أعاله واملتضمن 2020سبتمبر  13ه املوافق 1442محرم  25وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في 

سهم فقد حصلت على  3,740,000املوافقة على منح أسهم مجانية للمساهمين، وحيث أن الشركة تمتلك أسهم خزينة عددها 

 4,488,000كنصيب من األسهم املجانية ليص ح إجمالي أسهم الخزينة في حوزة الشركة  سهم 748,000أسهم خزينة إضافية قدرها 

 ريال سعودي. 190,452,878سهم بم لغ وقدره 

م تم اسا عاد أسهم الخزينة بال امل ضمن عملية م ادلة أسهم لإلستحواذ 2020نوفمبر  15ه املوافق 1442ربيع األول  29بتاريخ 

 ابضة.كة درع الرعاية القعلى شر 
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 الشركات التابعة

يشار لهم بر"املجموعة"ك. وفيما يلي ن ذة عن الشر ات ، الشركة وشر اتها التا عة ) واملوحدة املوجزةتتضمن هذه القوائم املالية األولية 

 التا عة:

 

الحصة في حقوق امللكية 

%  

 

 

 الشركة التابعة

 كما في
 مارس 31 

 م2021

 كما في
 ديسمبر  31 

  م2020

بلد التشغيل 
والتأسيس 

 والسجل التجاري 

 
 

 النشاط الرئيس ي رأس املال 

 شركة دله فارما

)شرررررررررررررررررررررررررررررررررركررررررررررررررررررررة ذات 

 مسؤولية محدودةك

املررررمررررلرررركرررررررة الررررعررررربرررريرررررررة  100٪ 100٪
 السعودية

السررررررجل تجاري رقم 
1010410613 

توزيع وتصايع األدوية الصيدالنية  4,000,000
 والعشبية ومستحضرات التجميل

شرررررررررررركة أفياء النخيل 

للخرردمررات املسررررررررررررررانرردة 

)شررررررررررررررررركرررررررة  املررررحررررررردودة

ذات مسرررررررررررررررررررررررؤولررررررررررريرررررررررررة 

 محدودةك

املررررمررررلرررركرررررررة الررررعررررربرررريرررررررة  100٪ 100٪
 السعودية

السرررررررررررررجررررررل التجرررررراري 
 رقم

1010404576 

توفير القوى العررررررراملرررررررة وخررررررردمرررررررات  50,000
الررررردعم للمسررررررررررررراشرررررررررررررفيرررررات واملراكز 

 الط ية

شررركة مسرراشررف  دله 

)شررركة  نمار الصررحية

ذات مسرررررررررررررررررررررررؤولررررررررررريرررررررررررة 

 محدودةك

املررررمررررلرررركرررررررة الررررعررررربرررريرررررررة  100٪ 100٪
 السعودية

السرررررررررررررجررررررل التجرررررراري 
رقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم 

1010495218 
 
 

تشرررررررررررغيل وإدارة وتجهيررررررررررررررررررررررررز وتطوير  5,000,000
املسررررررررررررراشرررررررررررررفيررررات ومرافق الرعررررايررررة 
الصررررررررررررررررررررررررررررررررررررحية، واملراكز واملجمعات 
 والعيادات الط ية و تملك األراض  

شرررررررررررررركرررة درع الرعرررايرررة 

القررررابضررررررررررررررررة )شرررررررررررررركررررة 

 ك1)مساهمة مقفلةك

املررررمررررلرررركرررررررة الررررعررررربرررريرررررررة  58,64% 58,64%
 السعودية

السررررررجل تجاري رقم 
1010379441 

125,000,0
00 

إدارة املسررررررررررررراشرررررررررررررفيررررات الخرررراصررررررررررررررررة 
واملراكز الط يررررة والايرررررررررررررخيصررررررررررررريررررة 
واملرررررخرررررتررررربرررررر الرررررترررررحرررررلررررريرررررلررررري وترررررقرررررررديرررررم 
الخدمات الط ية وشرررررراء األراضررررر   
ل ناء امل اني عليها واسررررررررررررراثمار هذه 
امل ررراني برررال يع أو اإليجرررار لصررررررررررررررررال  

 الشركة.
 شررررررررررررررركرررررررة مررركررز مرركرررررررة

الرررررررررطررررررررر ررررررررر  )شرررررررررررررررررررررركرررررررررة 

 ك2)مساهمة مقفلةك

اململكة العربية  89,36% 89,36%
 السعودية

السجل تجاري رقم 
4031021286 

152,000,0
00 

 مزاولة نشاط املساشفيات العامة

 القابضة الرعاية درع شركة علىستحواذ اال  عملية جموعةاملك أتمت م2020نوفمبر  15 ه )املوافق1442ربيع األول  29 بتاريخك1)

 من أسهم الشركة وقد تم تحويل العوض املتفق عليه  %58,64لتص ح ملكية الشركة 
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 تتضمن القوائم املالية املوحدة لشركة درع الرعاية الشركة والشر ات التا عة لها التالية :

 النشاط الشركة

النسبة 

اململوكة 

 بشكل مباشر

النسبة 

اململوكة بشكل 

 غير مباشر

شركة مشاريع الخدمات 

 الط ية

 

 

إنشاء وتطوير املساشفيات الخاصة واملراكز الط ية 

واملختبرات والخدمات الط ية ومراكز الايخيص. 

توفير الخدمات الط ية وحيازة  الشركة يشمل هدف

 العقارات االساثمارية لتطويرها

100% - 

كز العيادات شركة مر 

 االساشارية املحدودة

وتشغيل املراكز تقديم الخدمات الط ية وتنظيم وإدارة 

 الط ية واملساشفيات

100% - 

شركة صيدلية العيادات 

 الحديثة املحدودة

  تجارة الجملة والتجزئة في األدوية واملستحضرات

 لط يةا

99% 1% 

 شراء  الط   مكة مركز شركة  علىستحواذ اال  عمليةالشركة أكملت  كم2020ديسمبر  22ه )املوافق 1442جمادي األولى  07بتاريخك2)

مليون ريال، و ان لدى  6,7بقيمة  %3,26باإلضافة إلى شراء أسهم تعادل  سعودي ريال مليون  161 بقيمة %78,59أسهم تعادل 

 %89,36من أسهم الشركة لتص ح ملكية شركة دلة للخدمات الصحية  عد إكتمال اإلستحواذ  %7,5الشركة حصة مس قة تعادل 

 د تم تحويل العوض املتفق عليه من أسهم شركة مركز مكة الط  . وق

 باستكمال دراسة توزيع الشراء للشر ات املستحوذ عليها خالل  تقوم
 
 .م 2020 عاماإلدارة حاليا

 اإلعداد أسس -2

 ملعيررار املحرراسررررررررررررر ررة الرردولي رقم ) واملوحرردة املوجزةتم إعررداد القوائم املرراليررة األوليررة 
 
ك "التقرير املررالي األولي" املعتمررد في 34املرفقررة وفقررا

املرفقة مع القوائم املالية للسنة السابقة للمجموعة  واملوحدة املوجزةاململكة العربية السعودية ويجب قراءة القوائم املالية األولية 

 . م2020ديسمبر  31كما في 

املرفقة  افة املعلومات املطلوبة إلعداد مجموعة  املة من القوائم املالية املعدة  واملوحدة املوجزةال تتضمن القوائم املالية األولية 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي.
 
 وفقا

 :التاريخية، باستثناءبالت لفة  واملوحدة املوجزةاألولية أعدت القوائم املالية 

 لتقييم اكتواري  والذيمنافع املوظفين  التزام  -
 
 .يقاس وفقا

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

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

 وعملة العرضالعملة الوظيفية 

 إن العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة هي الريال السعودي. 
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 التقديراتاألحكام و  ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

املرفقة هي نفس السياسات  واملوحدة املوجزةاملط قة في إعداد القوائم املالية األولية واألح ام والتقديرات إن السياسات املحاسبية 

   .م2020ديسمبر  31املحاسبية املذ ورة في القوائم املالية للمجموعة كما في 

 زميلة اتشرك فياستثمار  -4

  مما يلي:  االساثمار ت ون ي

اسم الشركة 

 الزميلة

الحصة في حقوق 

 امللكية كما في

 م2021 مارس 31

الحصة في حقوق 

 امللكية كما في

 م2020ديسمبر  31

بلد التشغيل 

 النشاط الرئيس والتأسيس

 31كما في 

 م2021 مارس

 31كما في 

 م2020 سمبر دي

شركة 

الدكتور 

محمد راشد 

 الفقيه

اململكة العربية  ٪ 31,21 ٪ 31,21

 السعودية

تملك وتشغيل 

وصيانة 

 ياتساشفامل

 صحيةالراكز املو 

108,355,473 119,447,616 

 مراس شركة

 العربية

 القابضة

اململكة العربية  17% 17%

 السعودية

 الشر ات إدارة

 وتوفير  التا عة

 لها الالزم الدعم

37,118,072 37,564,043 

     145,473,545 157,011,659 

 شركة الدكتور محمد راشد الفقيه

  .تمتلك شركة الدكتور محمد راشد الفقيه مساشف  في شرق الرياض باسم مساشف  الدكتور محمد الفقية

الاشغيل للمرحلة األولى من املساشف . إن الطاقة االسايعابية  ءم تم بد2020سبتمبر  1ه املوافق 1442محرم  13في تاريخ 

سل يا خالل وتتوقع اإلدارة أثرا  م2022سرير. تتوقع اإلدارة أن ي دا األثر االيجابي لعملية الاشغيل في عام  308للمساشف  هي 

 اشغيل. العامين األوليين نايجة ت اليف بداية ال

 في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص حركة اساثمار في شر ات زميلة كما يلي:

 في املنتهية للفترة 

 م2021 مارس 31

 للسنة املنتهية في  

 م2020ديسمبر  31 

 140,951,919  119,447,616 رصيد أول املدة

 ك21,759,811)  (11,092,143) الزميلة ةحصة املجموعة في خسائر الشرك

 255,508  - املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلةحصة 

 119,447,616  108,355,473 رصيد آخر املدة
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 يمكن تلخيص امل الغ اإلجمالية ل عض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:

مارس  31كما في   
 م2021

 ديسمبر  31كما في  
 م2020

 22,206,605  18,427,015  األصول املتداولة
 815,652,911  799,474,753  األصول غير املتداولة
 66,008,639  139,657,030  االلتزامات املتداولة

 432,960,723  375,441,008  االلتزامات غير املتداولة
 ك69,720,638)  (35,540,354)  الخسارة من العمليات املستمرة

 818,673  -  الدخل الشامل اآلخر
 ك68,901,965)  (35,540,354)  الشاملالدخل 

 338,890,154  302,803,730  حقوق امللكية

 القابضةالطبية شركة مراس العربية 

الط ية من حقوق ملكية شركة مراس العربية  %17اس ة بشراء  م قامت شركة دله للخدمات الصحية 2020خالل شهر فبراير 

 القابضة وتم تسجيل االساثمار ك داة مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

القابضة وبالتالي تم تصايف الط ية م تحقق لشركة دله الصحية نفوذ مؤثر على شركة مراس العربية 2020أغسطس  31كما في 

 ريال سعودي.  37,103,731بما قدره في ذلك التاريخ االساثمار كشركة زميلة وتم إث ات االساثمار بالقيمة العادلة 

 .الشراءتوزيع سعر  دراسةم لم تكتمل 2021 مارس 31في  كما
 

 للفترة املنتهية في في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص حركة اساثمار في شر ات زميلة كما يلي:

 م2021 مارس 31

 للسنة املنتهية في  

 م2020ديسمبر  31 

 -  37,564,043 رصيد أول املدة

 37,103,731  - الخسارة محول من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 472,731  234,029 الزميلة ةحصة املجموعة في أرباح الشرك

 ك12,419)  - حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة

 -  (680,000) توزيعات أرباح مستلمة 

 37,564,043  37,118,072 املدة رصيد آخر 

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

مارس  31كما في   

 م2021

 ديسمبر  31كما في  

 م2020

 26,259,368  54,372,667  األصول املتداولة

 92,440,449  80,597,635  األصول غير املتداولة

 19,153,242  49,302,524  املتداولةااللتزامات 

 26,828,375  54,452,253  االلتزامات غير املتداولة

 9,657,601  1,376,641  من العمليات املستمرة الربح

 ك221,375)  -  الدخل الشامل اآلخر

 9,436,226  1,376,641  الدخل الشامل

 46,458,832  54,452,253  حقوق امللكية
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 تجاريون دينون م -5

 

 كما في 

 م2021 مارس 31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 657,857,522  8699,963,59 مدينون تجاريون 

 ك62,233,775)  (867,936,04) يخصم:  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 632,027,550  595,623,747 

 :املتوقعة االئتمانيةفيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر 

  

 املنتهية فيللفترة 

 م2021 مارس 31

 للسنة املنتهية في  

 م2020ديسمبر  31 

 30,842,609  62,233,775  يناير 1الرصيد في 

 33,524,567  -  ناتجة عن استحواذ على شر ات تا عة

 11,283,825  5,723,913  م ون 

 ك4,987,188)  (21,640)   مردود

 ك8,430,038)  -  شطب 

 62,233,775  67,936,048  الرصيد 

للمدينون رأي اإلدارة لم يكن هناك ه وط في القيمة الدفترية وفي ، ات اله وط في القيمة لجميع املدينون التجاريون تم مراجعة مؤشر 

 املتوقعة.صص الخسائر االئتمانية غير تلك املذ ورة كمخالتجاريون 

 املرابحة تمويل -6

  

 كما في 

 م2021 مارس 31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

     غير متداولة

 1,197,890,340  1,166,221,485  مرابحات طويلة األجل

     متداولة

 33,994,936  31,997,786  مرابحات قصيرة األجل

 282,908,990  274,936,814  الجزء املتداول من مرابحات طويلة األجل 

 316,903,926  306,934,600  إجمالي املرابحات املتداولة

 1,514,794,266  1,473,156,085  إجمالي تمويالت املرابحة

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

مرافق ط ية ومسررررررراشرررررررفيات تحت االنشررررررراء  شررررررر ل عام على أسررررررراس السرررررررعر السرررررررائد في السررررررروق. عقود املرابحة بهدف تمويل إنشررررررراء 

 وجديدة مع تمويل رأس املال العامل، عقود املرابحات مضمونة عن طريق سندات ألمر.
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مرابحات متاح اسرررتخدامها م 2021 مارس 31كما في  %100لدى شرررركة دلة للخدمات الصرررحية والشرررر ات التا عة اململوكة باسررر ة 

 ريرررررررال سرررررررررررررررررررعرررررروديك، املسرررررررررررررررررررتررررررخررررررردم مرررررر ررررررهرررررررامررررررلرررررريررررررون  2,160: م2020ديسرررررررررررررررررررمرررررربررررررر  31مررررررلرررررريررررررون ريرررررررال سرررررررررررررررررررعررررررودي ) 2,120بررررررمرررررر ررررررلررررررغ 

مليون ريال سررررررررررعوديك، ومضررررررررررمونة  1,429,4 :م2020ديسررررررررررمبر 31ريال سررررررررررعودي ) مليون  1,387,8 نحو م 2021 مارس 31كما في 

 ريال سعوديك.مليون  2,208: م2020مليون ريال سعودي )  2,208 بإجمالي قدره م 2021 مارس 31 سندات ألمر كما في 

 مليون  79,5تا عة" بقيمة شركة درع الرعاية القابضة "شركة مسجل لدى قرض م 2021 مارس 31يتضمن رصيد القروض كما في 

 ، القرض مستحق لشركة اململكة القابضة.مليون ريال سعوديك 79.5م :2020ديسمبر  31)ريال سعودي 

 مليون  5.9نحو شرررررركة مركز مكة الط   "شرررررركة تا عة" بلغ مسرررررجل لدى  قرض م 2021 مارس 31القروض كما في يتضرررررمن رصررررريد 

القرض مضرررمون برهن على مليون ريال سرررعوديك.  5.9م : 2020ديسرررمبر  31)ريال سرررعودي حصرررلت عليه الشرررركة من وزارة املالية 

 .ثاث واملفروشاتوغير الط ية واأل أرض املساشف  وامل اني املقامة عليها واألجهزة واملعدات الط ية

للسنة )سعودي ال ش  ء ريال م 2020مارس  31تهية في نخالل الثالثة أشهر املت اليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة بلغت 

 مليون ريال سعوديك. 10 نحو  :م2020ديسمبر  31املنتهية في 

 مارس 31أشهر املنتهية في  الثالثةخالل املثبتة في الربح أو الخسارة املوحدة  والقروضعلقة باملرابحات بلغت ت اليف التمويل املت

 مليون ريال سعوديك.  5,92 م:2020 مارس 31املنتهية في  أشهر الثالثة سعودي )خالل  مليون ريال 8.8م بم لغ وقدره 2021

  يراداتإل ا -7

 مارس 31 أشهر املنتهية في الثالثةلفترة  

 م2020   م2021 

    تصنيف اإليرادات

 227,830,631  378,704,014 إيرادات تقديم خدمات  

 86,774,467  115,965,010 إيرادات بيع أدوية

 494,669,024  314,605,098 

    وقيت إثبات اإليراداتت

 121,270,020  136,480,682 على مدى زمن 

 193,335,078  358,188,342 عند نقطة من الزمن 

 494,669,024  314,605,098 

  

 أرصدة العقود

 كما في 

 م2021 مارس 31

 كما في 

 م2020ديسمبر  31

 595,623,747  632,027,550 ك 5)إيضاح مدينون تجاريون 

 4,838,932  2,130,059 أصول عقود مع العمالء

 15,555,185  23,009,282 التزامات عقود مع العمالء
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 هامة راراتق -8

 لتفويض الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليه م 2021مارس  23ه املوافق 1442شع ان  10بتاريخ 
 
 ووفقا

 ريال سعودي 22,500,000م بقيمة 2020قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام املالي 

 لم يتم توزيع هذه األرباح وتم تسجيلها كتوزيعات أرباح مستحقة. .م2021مارس  31حتى  .مسه ريال سعودي عن  ل 0,25بواقع 

 لتفويض الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليه، 2020ديسمبر  14ه املوافق 1442ربيع ثاني  29بتاريخ 
 
م ووفقا

ريال  45,000,000م بقيمة 2020للمساهمين عن النصف األول للعام املالي فقد قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية 

 .م 2020. تم توزيع األرباح في الربع الرا ع من عام ريال سعودي عن  ل سهم 0,5بواقع  سعودي

 لتفويض الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة بتوزيع أر 2020فبراير  26ه املوافق  1441رجب  2بتاريخ 
 
باح مرحليه، فقد م ووفقا

 ريال سعودي 52,500,000م بقيمة 2019قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام املالي 

 عد ريال سعودي  49,882,000بما قدره م 2020. تم توزيع األرباح في الربع الثاني من العام ريال سعودي عن  ل سهم 0,7بواقع 

 سهم الخزينة.خصم ما يخص أ

 األساسية واملخفضة من صافي الربحربحية السهم  -9

يتم احاساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرج  لعدد األسهم القائمة. الربح املخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم 

 لديها أي أدوات مخفضة مصدرة. تألن املجموعة ليس

 

 كما في 

 م2021مارس  31

 كما في  

 م2020مارس  31

 19,242,068  52,608,733 الشركة مساهم  إلى العائدصافي الربح 

 85,512,000  90,000,000 املتوسط املرج  لعدد األسهم القائمة 

 0.23  0.58 الشركة مساهم  إلى العائد ربح السهم األسا    واملخفض

ل املتوسط املرج  لعدد األسهم ب ثر رجعي ل ي تم تعديمليون سهم، وألغراض احاساب ربحية السهم،  90ي لغ عدد األسهم القائمة 

 م.2020يعكس ت ثير األسهم املجانية الت  أصدرتها الشركة وأسهم الخزينة الت  تم اسا عادها خالل عام 

من نتائج أعمال الشر ات املستحوذ عليها خالل  املجموعةم تشمل حصة 2021هذا وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج أعمال الربع األول 

 م.2020الربع األخير من العام 

 

 ات املحتملة لتزاماالرتباطات واال -10

 ات الرأسماليةلتزاماال

، لدى املجموعة التزامات رأسمالية تتعلق  ش ل أساس  عقود بناء توسعة مساشف  دله النخيل، وبناء م2021 مارس 31كما في 

 مليون ريال سعوديك.  24,6م : 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 22,4مساشف  دله نمار بم لغ 
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 ات املحتملةلتزاماال

مليون ريال سعودي في سياق  53,5، لدى املجموعة مطلوبات محتملة على ش ل ضمانات بنكية بم لغ م2021 مارس 31كما في 

مليون ريال سعوديك. تتضمن الضمانات ال نكية ضمان بن ي أصدر خالل عام  42,4م : 2020ديسمبر  31الاشاط اإلعتيادي )

أكتوبر  29مليون ريال سعودي، ياته  بتاريخ  17,5" بم لغ م لطرف ثالث نيابة عن شركة الدكتور محمد الفقية " شركة زميلة2018

 .م2021

مليون  58,2م : 2020ديسمبر  31)م 2021 مارس 31مليون ريال كما في  39,7صادرة عن املجموعة بم لغ  مسانديهتوجد اعتمادات 

 .ريال سعوديك

على تسويتها، ولكن النايجة ال هائية لهذه الحاالت ليست هناك  عض القضايا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، يتم العمل حاليا 

 وال تتوقع اإلدارة أن ت ون نتائج هذه القضايا جوهرية على ال يانات املالية املوحدة للمجموعة. .مؤكدة

 القطاعية املعلومات -11

 ش ل أسا    من قطاع تشغيلي رئيس   واحد وهو الخدمات الصحية، وبناء على ذلك، فإن تقديم معلومات  املجموعةتت ون عمليات 

تجري في اململكة العربية  املجموعةوعالوة على ذلك، فإن الغال ية العظمى من عمليات  للتط يق،القطاعات املختلفة غير قابل 

 السعودية.

 املوجزة واملوحدةاملالية األولية ( على القوائم 19أثر فيروس كورونا )كوفيد  -12

ك. منذ ذلك الحين اناشر الفيروس في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 19 م ت كد وجود فيروس  ورونا ) وفيد2020في بداية عام 

اململكة العربية السعودية وأثر  ش ل ك ير على األعمال واألنشطة التجارية  سبب تعليق األنشطة الت  تعتبر غير ضرورية بما في ذلك 

اع أسا    أو ضروري من ق ل الح ومة ونايجة القيود املفروضة على حركة عامة الناس. تم تصايف قطاع الرعاية الصحية قط

ا على عمليات املجموعة أو سلسلة التوريد الخاصة بها  .لذلك لم تفرض ح ومة اململكة العربية السعودية قيود 

هذا ولم تجد املجموعة أي مؤشرات هامة جديدة يجب رصدها يمكن  املجموعة،رصد أثر الجائحة على نشاط في تستمر املجموعة 

 م.2020ديسمبر  31أن تؤدي إلى تغيير االفتراضات والتقديرات الت  تم االفصاح ع ها في القوائم املالية كما في 

 وجزة واملوحدةاملاألولية  املالية القوائم على املوافقة -13

 قاملواف ه1442 رمضررررررررررررررررران 19 في الشرررررررررررررركرررررة إدارة مجلس ق رررررل من واملوحررررردة املوجزة األوليرررررة املررررراليرررررة القوائم على وافقرررررةملا تمرررررت

 .م2021 مايو 1


