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 املراجع املستقل تقر�ر

 

 ح��مـ�نا�  ـادة املساهمــــــــــــــ�ن            ــــــــالــى الســ

 شـركة دلھ ل�خدمات ال�حية 

 "شركة مساهمة سعودية"

 

 اململكة العر�يـة السعودية –الر�اض 

 

 الرأي

والشر�ات التا�عة لها (�شار ال��م مجتمع�ن  )"الشركة"(لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة لشركة دلھ ل�خدمات ال�حية 

والدخل الشامل م، وقائمة الر�ح أو ا�خسارة  ٢٠١٩د�سم��    ٣١املوحدة كما ��  بـ"ا�جموعة")، وال�ي �شمل قائمة املركز املا��  

اآلخر املوحدة، وقائمة التغ��ات �� حقوق امللكية املوحدة، وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ، 

 بما �� ذلك م�خص للسياسات ا�حاسبية املهمة.  ،  )٣٣() إ�� رقم ١واإليضاحات املرفقة مع القوائم املالية املوحدة من رقم (

ــا�� املوحـــد  و�� رأي  ــاليـــة املوحـــدة املرفقـــة �عرض �شـــــــــــــ�ـــل عـــادل، من جميع ا�جوانـــب ا�جوهر�ـــة، املركز املـ ــا، فـــإن القوائم املـ نـ

  م وأدا��ا املا�� املوحد وتدفقا��ا النقدية املوحدة للســــــــــنة املن��ية ��٢٠١٩د�ســــــــــم��  ٣١للمجموعة كما �� 
ً
ذلك التار�خ، وفقا

تمــدة �� اململكــة العر�يــة الســـــــــــــعوديــة واملعــاي�� واإلصــــــــــــــدارات األخرى املعتمــدة من الهيئــة  للمعــاي�� الــدوليــة للتقر�ر املــا�� املع

 السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن.
 

 أساس الرأي

 للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة ��
ً
ودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك املعاي�� ة السعالعر�ي  اململكة لقد قمنا باملراجعة وفقا

التفصيل �� قسم "مسؤوليات مراجع ا�حسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة" الوارد �� تقر�رنا.  مو�حة بمز�د من

راجعتنا السعودية ذات الصلة بم العر�ية اململكة �� نحن مستقلون عن ا�جموعة وفًقا لقواعد سلوك و آداب املهنة املعتمدة

 للقوائم املال
ً
 لتلك القواعد. و�� اعتقادنا فإن أدلة املراجعة ية املوحدة، وقد وفينا أيضا

ً
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

عد �افية ومناسبة لتوف�� أساس إل 
ُ
 رأينا.بداء ال�ي حصلنا عل��ا �

 
 األمور الرئيسة للمراجعة 

عند مراجعتنا للقوائم املالية  امل�ي، األهمية ا�جوهر�ة ل�ي �انت لها، بحسب حكمناللمراجعة �� تلك األمور ا األمور الرئيسة

م. وقد تم تناول هذه األمور �� سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ك�ل، ٢٠١٩د�سم��  ٣١املوحدة للسنة املن��ية �� 

 منفصال عن هذه األمور. ت
ً
 ما ي��: تضمن األمور الرئيسة للمراجعةوعند ت�و�ن رأينا ف��ا، ونحن النقدم رأيا

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

- ٣ - 

 

 

 

 

 

 

 

 الهبوط ��  بند األعمال اإل�شائية تحت التنفيذ و األصول غ�� امللموسة غ�� محددة العمر اإلنتا��

 �� مراجعتنا الرئي��ي مراجعة األمر كيفية  أمر مراجعة رئي��ي

ا �ان ، بتار�خ �ل تقر�ر ما��، بتقييم ما إذا�جموعةتقوم 

قيمة بند األعمال هناك أي مؤشر ع�� وجود هبوط �� 

اإل�شائية تحت التنفيذ، و �� حالة وجود أي مؤشر، يتم 

 تقدير القيمة القابلة لالس��داد. 

 بدراسة الهبوط �غض النظر عن 
ً
تقوم ا�جموعة أيضا

امللموسة  غ�� � غ�وجود  مؤشرات للهبوط �� بند األصول 

، و�تم تقدير القيمة القابلة محددة العمر اإلنتا��

 ت�اليف البيع أو لالس�� 
ً
داد ال�ي تمثل القيمة العادلة ناقصا

 أ��ما أع��.قيد االستخدام القيمة 

م بلغت القيمة الدف��ية لألعمال ٢٠١٩د�سم��  ٣١كما �� 

مليون ر�ال سعودي  ٣٦٥٬٧اإل�شائية تحت التنفيذ 

األصول  كما بلغتمليون ر�ال سعودي)، ٢١٣٫٢م: ٢٠١٨(

د�سم��   ٣١كما ��    غ�� امللموسة غ�� محددة العمر اإلنتا��

م: ٢٠١٨(مليون ر�ال  سعودي  ١٦٫٢مبلغ وقدره  م٢٠١٩

 .مليون ر�ال سعودي) ١٦٬٢

نا هذا أمر مراجعة رئي��ي �سبب األح�ام والتقديرات اعت�� 

ال�ي استخدم��ا اإلدارة �� تحديد القيمة القابلة لالس��داد، 

ن االف��اضات املتعلقة بالظروف اإلقتصادية وال�ي تتضم

املتوقعة، وخاصة النمو �� األسواق ال�ي �عمل ف��ا 

ات تأث�� املنافس�ن ا�جموعة �ش�ل رئي��ي، اف��اض

سي�ن للمجموعة ع�� اف��اضات اإليرادات املتوقعة الرئي 

ستخدم �� نموذج و�جما�� هامش الر�ح، معدل ا�خصم امل 

 . قيمة اإلستخدام

 
 

 ما ي��: إجراءاتنات من تض

تقييم املن�جية املستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد  -

القيمة القابلة لإلس��داد ع�� أساس القيمة قيد 

ومقارن��ا بما يتطلبھ معيار ا�حاسبة االستخدام 

. كما قمنا "الهبوط �� قيمة األصول" )٣٦الدو�� رقم (

 باختبار الدقة ا�حسابية للنموذج املستخدم. 

دقة مدى إرتباط بيانات اإلدخال بالرجوع إ��  اراختب  -

األدلة الداعمة، مثل املوازنات املعتمدة، والنظر �� 

قارنة مع النتائج مدى معقولية هذه املوازنات بامل

 التار�خية ألداء ا�جموعة.

 االستخدام  قيمةمن�جية حسابات  فحص -

واستخدام �عض االف��اضات بما �� ذلك معدالت 

 ت النمو طو�لة االجل.ا�خصم ومعدال 

ف��اضات ال تحليالت ا�حساسية ع�� ا ءإجرا -

رئيسية، و�ش�ل رئي��ي معدل نمو املبيعات ومكرر ال 

ال��ائية ومعدالت ا�خصم، من أجل تقييم القيمة 

 األثر ا�حتمل.

 .قمنا بفحص مدى كفاية إفصاحات ا�جموعة -
 

 ).٦ / ٥ / ٩-٣ / ٧-٣ / ٦-٣ملز�د من التفاصيل، راجع اإليضاحات أرقام (
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 ) "عقود اإليجار"١٦تطبيق املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم (

 �� مراجعتنا الرئي��ي مراجعة األمر كيفية  أمر مراجعة رئي��ي

قامت ا�جموعة بتطبيق املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم 

 من "عقود اإليجار" ) ١٦(
ً
م وحل هذا ٢٠١٩يناير  ١اعتبارا

سبة الدو�� رقم عيار ا�جديد محل متطلبات معيار ا�حاامل 

 "عقود اإليجار". )١٧(

 ل�ل عقد إيجار لتحديد 
ً
 مفصال

ً
أجرت اإلدارة تحليال

وتحديد التغي��ات  ،االختالفات ب�ن متطلبات املعيار�ن

املطلو�ة ال�ي يتع�ن إجراؤها ع�� السياسات ا�حاسبية 

 والقياس.  والضوابط الرقابية وعمليات اإلثبات

�ش�ل أسا��ي   )١٦�عدل املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� رقم (

املعا�جة ا�حاسبية لعقود اإليجار التشغيلية مع اإلع��اف 

عقود اإليجار ات ��امال و املستأجرة بحق استخدام األصول 

 املقابلة.

 األثر إثبات مع رج�� اختارت ا�جموعة تطبيق املعيار بأثر

يناير  ١وهو  التطبيق تار�خ �� األو�� للتطبيق ال��اك�ي

 عليھم ٢٠١٩
ً
نتج عن ذلك االع��اف بحق استخدام   ، . و�ناءا

م ٢٠١٩يناير    ١مليون ر�ال سعودي كما ��    ٤٣أصول بمبلغ  

مليون ر�ال سعودي كما   ٣٦٫٤بمبلغ    عقود إيجارات  ال��امو 

 �� ذلك التار�خ.

 بتقييم متطلبات اإلفصاح للمع
ً
يار قامت اإلدارة أيضا

 �� القوائم املالية املوحدة.القيام ��ا ا�جديد املطلوب 

عيار ألول أمر مراجعة رئي��ي نظرا لتطبيق امل اعت��نا هذا 

أح�ام جوهر�ة من مرة من جانب ا�جموعة والستخدام 

 قبل اإلدارة تتعلق بالشروط الواردة �� العقود.

 ما ي��: إجراءاتناتضمنت 

عيار الدو�� للتقر�ر املا�� فحص تقييم اإلدارة لتأث�� امل  -

وقياس حق استخدام  إثبات) من حيث ١٦قم (ر 

ن�ج املتبع �� مل وفهم اعقود االيجار ات ال��اماألصول و 

 .التنفيذ

املستخدمة �� حساب عقود بيانات ال دقة قيمنا  -

فحص ال د من خالل و عقال عينة من اإليجار ل 

 املستندي.

حق استخدام األصول عينة من  أعدنا احتساب -

 ع�� شروط عقود  عقود اإليجار اتال��امو 
ً
بناءا

  .اإليجار

 املستخدمة.مدى مالءمة معدالت ا�خصم قيمنا  -

منا مدى كفاية إفصاحات ا�جموعة املدرجة �� ي ق -

القوائم املالية املوحدة فيما يتعلق بتطبيق املعيار 

 ا�جديد.

 .) ١٧ /  ٥ / ٢-٤ / ١-٤ / ٣-٣ ملز�د من التفاصيل، راجع اإليضاحات أرقام (

 



 

 

- ٥ - 

 

 

 

 
  اإليرادات من العقود مع العمالء

 �� مراجعتنا الرئي��ي مراجعة األمر كيفية  الرئيسة املراجعة أمور 

 ر�ال مليون  ١٬٢٥٢ قدرها بإيراداتجموعة ا� اع��فت

 ١٬١٨٠: م٢٠١٨( م٢٠١٩للسنة املن��ية �� سعودي 

 ).سعودي ر�ال مليون 

 من تجزئة بيع يرادات�و  طبية،  خدمات�� اإليرادات  تتمثل 

 الصيدالنية والتجميلية. املنتجات

من خالل خمس خطوات، كما هو باإليراد    ا�جموعة  �ع��ف

) ١٥و�� للتقر�ر املا�� رقم (منصوص عليھ �� املعيار الد

يرادات من العقود مع العمالء" وتحتاج من هذه "اإل 

 ا�خطوات إ�� تقديرات من االدارة.

 نظر  عة رئي��يأمر مراجاعت��نا هذا  
ً
��   ةاملستخدم  ماح�أل ل   ا

 باألخص  عوض متغ��، دات األداء ولوجو ال��امتقدير 

توقيت ومقدار   أنكما    ، شر�ات التأم�ن  اع��اضات  معدالت

 لها ي�ون  أن يمكناإليرادات املع��ف ��ا �� الف��ة املالية 

 تأث�� 
ً
 جوهر�  ا

ً
 .للمجموعة املا�� األداء ع�� ا

  

 ي��:ما  إجراءاتناتضمنت 

يرادات وفقا لسياسات إل ع��اف بااال  �حة مراجعة -

املعيار الدو�� للتقر�ر ب  ل��اماالا�جموعة، وتقييم 

 .) "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥املا�� رقم (

تصميم وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية  اختبار -

 يرادات. اإل دورة  ع��ال�ي تطبقها ا�جموعة 

 و�عد قبل  تمتال�ي البيع  معامالتعينة من  اختبار -

لتقييم ما إذا �ان  ةاملوحداملركز املا��  قائمةتار�خ 

 االع��اف باإليرادات تم �� الف��ة ال�حيحة.

 املتعلقالعوض املتغ��  احتسابطر�قة  تقييم -

 شر�ات التأم�ن.لعينة من االع��اضات الطبية ب 

 طر�ق عن ن،�الرئيسي  لعمالءل  ا�خصومات تقييم  -

طبقا للشروط  املمنوحة ا�خصومات اباحتس إعادة

 .التعاقدية

إليرادات استنادا إ�� ل مراجعة تحليلية  اءجر إ -

 اتجاهات املبيعات وهوامش الر�ح.

قيمنا مدى كفاية إفصاحات ا�جموعة املدرجة  -

 بالقوائم املالية املوحدة.
 

 ).٢٢ / ٦-٤ / ٥-٤ / ١٧-٣(التفاصيل، راجع اإليضاحات أرقام ملز�د من 

 

 أخرى مات لو مع

ــا   اإلدارة �� املســـــــــــــؤولـــة عن املعلومـــات األخرى. تتضـــــــــــــمن املعلومـــات األخرى املعلومـــات املوجودة �� التقر�ر الســـــــــــــنوي، ولك��ـ

ة املوحدة املعلومات األخرى القوائم املالي  عنرأينا  �شــمل التتضــمن القوائم املالية املوحدة وتقر�ر مراجع ا�حســابات ع��ا. ال 

 .   من الضمان االستنتا�� �� هذا الشأني ش�ل كذلك ال �ع�� عن أو 
   

فيمـا يتعلق بمراجعتنـا للقوائم املـاليـة املوحـدة، فـإن مســـــــــــــئوليتنـا �� قراءة املعلومـات األخرى، وعنـد القيـام بـذلـك، يتم النظر  

صــــــــــول عل��ا  تم ا�حفيما اذا �انت املعلومات األخرى غ�� متســــــــــقة �شــــــــــ�ل جوهري مع القوائم املالية املوحدة أو معرفتنا ال�ى 

خالل عملية املراجعة، أو يظهر بطر�قة أخرى أ��ا محرفة �شــــــــ�ل جوهري. واذا خلصــــــــنا، من خالل العمل الذي قمنا بھ، إ��  

وجود تحر�ف جوهري �� هـذه املعلومـات األخرى فـإننـا مطـالبون بـالتقر�ر عن هـذه ا�حقيقـة. وليس لـدينـا مـا نقرر عنـھ �� هـذا  

 الشأن.  
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 رة وامل�لف�ن با�حوكمة عن القوائم املالية املوحدةاإلدا مسؤوليات

 للمعـاي�� الـدوليـة للتقر�ر املـا�� املعتمـدة ��  
ً
اإلدارة �� املســـــــــــــؤولـة عن إعـداد القوائم املـاليـة املوحـدة وعرضـــــــــــــهـا العـادل، وفقـا

�ن القانوني�ن وأح�ام نظام  لمحاسـب اململكة العر�ية السـعودية، واملعاي�� واإلصـدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السـعودية ل 

الشــــــر�ات، و�� املســــــؤولة عن الرقابة الداخلية ال�ي تراها اإلدارة ضــــــرور�ة لتمكي��ا من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من  

 التحر�ف ا�جوهري سواًء �سبب غش أو خطأ.

 

ــأة مســـــــتمرة وعن  ة ا�جوعند إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن اإلدارة �� املســـــــؤولة عن تقييم قدر  موعة ع�� البقاء كمنشـــــ

اإلفصـاح بحسـب مقت�ـ�ى ا�حال، عن األمور املتعلقة باالسـتمرار�ة، واسـتخدام أسـاس االسـتمرار�ة ��  ا�حاسـبة، ما لم تكن  

 ك.هناك نية لدى اإلدارة لتصفية ا�جموعة أو إيقاف عمليا��ا، أو ما لم يكن لد��ا أي خيار آخر واق�� سوى القيام بذل 
 

 إن �جنة املراجعة للمجموعة �� املسؤولة عن اإلشراف ع�� آلية التقر�ر املا�� �� ا�جموعة.
 

 مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا �� الوصــــول إ�� تأكيد معقول فيما إذا �انت القوائم املالية املوحدة ك�ل تخلو من التحر�ف ا�جوهري، ســــواء 

من التأكيد، لكنھ ال   لبب غش أو خطأ، و�� إصـــــــدار تقر�ر املراجع الذي يتضـــــــمن رأينا. التأكيد املعقول هو مســـــــتوى عاـســــــ � 

. يمكن  
ً
 عن �ل تحر�ف جوهري م�ى �ان موجودا

ً
 ملعاي�� املراجعة ســتكشــف دائما

ً
يضــمن أن املراجعة ال�ي تم القيام ��ا  وفقا

عـ 
ُ
التحر�فـات جوهر�ـة إذا ـ�ان من املتوقع بـدرجـة معقولـة أن تؤثر، منفردة أو ��   دأن تنشـــــــــــــأ التحر�فـات عن غش أو خطـأ، و�

 .مجملها، ع�� القرارات االقتصادية ال�ي يتخذها املستخدمون ع�� أساس هذه القوائم املالية املوحدة
 

 للمعـاي�� الـدوليـة للمراجعـة املعتمـدة �� اململكـة العر�يـة الســـــــــــــعو 
ً
ة، فـإننـا نقوم بممـارســـــــــــــة  يـ دوكجزء من عمليـة املراجعـة وفقـا

 ا�حكم امل�ي وا�حافظة ع�� تطبيق مبدأ الشك امل�ي خالل املراجعة. باإلضافة إ��:
 
تحديد وتقييم مخاطر التحر�ف ا�جوهري �� القوائم املالية املوحدة، ســـــــــــــواء �ســـــــــــــبب غش أو خطأ، وتصـــــــــــــميم وتنفيـذ   •

جعة �افية ومناســــــــــبة لتوف�� أســــــــــاس لرأينا. وُيعد  ار إجراءات مراجعة �ســــــــــتجيب لتلك ا�خاطر، وا�حصــــــــــول ع�� أدلة م

 ألن الغش قـد ينطوي  
ً
خطر عـدم اكتشـــــــــــــاف التحر�ف ا�جوهري النـاتج عن غش أع�� من ا�خطر النـاتج عن خطـأ، نظرا

 ع�� تواطؤ أو تزو�ر أو إغفال ِذكر أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.

لة باملراجعة من أجل تصـــــميم إجراءات املراجعة املناســـــبة �� ظل الظروف  صـــــ ل التوصـــــل ا�� فهم للرقابة الداخلية ذات ا •

 القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مناســــبة الســــياســــات ا�حاســــبية املســــتخدمة، ومدى معقولية التقديرات ا�حاســــبية واإلفصــــاحات املتعلقة   •

 .ة��ا ال�ي أعد��ا اإلدار 

التوصــــل إ�� إســــتنتاج �شــــأن مدى مناســــبة اســــتخدام اإلدارة ألســــاس االســــتمرار�ة �� ا�حاســــبة، وما إذا �ان هناك عدم   •

 إ�� أدلة  
ً
 حول قدرة ا�جموعة ع�� البقاء كمنشـــــــــأة مســـــــــتمرة اســـــــــتنادا

ً
 كب��ا

ً
تأكد جوهري متعلق بأحداث قد تث�� شـــــــــ�ا

وجود عدم تأكد جوهري، فإنھ علينا أن نلفت االنتباه �� تقر�رنا إ��  �املراجعة ال�ي تم ا�حصـــــــــــول عل��ا. و إذا خلصـــــــــــنا إ�

اإلفصــــــاحات ذات العالقة الواردة �� القوائم املالية املوحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا �انت تلك اإلفصــــــاحات 

تقر�ر املراجع. ومع ذلـك، فـإن   اســـــــــــــتنتـاجـاتنـا إ�� أدلـة املراجعـة ال�ي يتم ا�حصـــــــــــــول عل��ـا ح�ى تـار�خ غ�� ـ�افيـة. و�ســـــــــــــتنـد

 مستقبلية قد تتسبب �� توقف
ً
 أو ظروفا

ً
 ا�جموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة. أحداثا

تقو�م العرض العــام للقوائم املــاليــة املوحــدة، وهي�لهــا ومحتواهــا، بمــا ف��ــا اإلفصــــــــــــــاحــات، ومــا إذا �ــانــت القوائم املــاليــة   •

 تمثلها بطر�قة تحقق العرض العادل. ياملوحدة �ع�� عن  املعامالت واألحداث ال�

ا�حصــــول ع�� ما يكفي من أدلة املراجعة املناســــبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للمنشــــآت أو األ�شــــطة التجار�ة داخل   •

ا�جموعة إلبداء رأي �� القوائم املالية املوحدة. ونحن مســـــــؤولون عن توجيھ عملية مراجعة ا�جموعة واإلشـــــــراف عل��ا  

 .. ونظل وحدنا املسؤول�ن عن رأي املراجعةاهوتنفيذ
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نحن نتواصـــــــــــــل مع امل�لف�ن بـا�حوكمـة  فيمـا يتعلق بجملـة أمور من بي��ـا نطـاق املراجعـة وتوقي��ـا ا�خطط لهـا والنتـائج املهمـة  

 للمراجعة، بما �� ذلك أي أوجھ قصور مهم �� الرقابة الداخلية اكتشفناها أثناء املراجعة. 
 

ــا   يفيد أننا قد ال��منا للم�لف�ن ب نقدم أيضــــــــ
ً
ــلة املتعلقة باالســــــــــتقالل، ونبلغهم  ا�حوكمة بيانا باملتطلبات األخالقية ذات الصــــــــ

 عنـد اإلقتضـــــــــــــاء  
ً
بجميع العالقـات واألمور األخرى ال�ي قـد ُ�عتقـد �شـــــــــــــ�ـل معقول أ��ـا تؤثر ع�� اســـــــــــــتقاللنـا،  ونبلغهم أيضـــــــــــــا

 بالتداب�� الوقائية ذات العالقة.
 

، نحـدد تلـك األمور ال�ي ـ�انـت لهـا األهميـة البـالغـة عنـد مراجعـة ل�ي نتواصـــــــــــــل �شـــــــــــــأ��ـا مع امل�لف�ن بـا�حوكمـةاألمور اومن ب�ن 

عد هذه األمور �� األمور الرئيســـــــــة للمراجعة. ونو�ـــــــــح هذه األمور �� تقر�رنا  
ُ
القوائم املالية املوحدة للف��ة ا�حالية، ومن ثم �

ادرة للغاية، أن األمر ينب�� أال يتم اإلبالغ  فصاح العل�ي عن األمر، أو عندما نرى، �� ظروف ن ما لم تمنع األنظمة أو اللوائح اإل 

عنھ �� تقر�رنا ألن التبعيات الســـــــــــلبية للقيام بذلك من املتوقع �شـــــــــــ�ل معقول أن تفوق فوائد املصـــــــــــ�حة العامة امل��تبة ع��  

 .هذا اإلبالغ
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 (شركة مساهمة سعودية)ل�خدمات ال�حية  دلھ شركة

 قائمة املركز املا�� املوحدة

   م٢٠١٩د�سم��  ٣١كما �� 

 كما ��
د�سم��  ٣١ 

 م ٢٠١٩

 كما ��
د�سم��  ٣١ 

 م ٢٠١٨
ر�ال سعودير�ال سعودي احإيض 

األصول 
 غ�� املتداولة األصول 

٥٢٬١٠٢٬٥٢٠٬٩٧٣١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١ عقارات وآالت ومعدات
٦١٨٬٧١٩٬٦٩٢١٨٬٨٩٠٬٨١٢ أصول غ�� ملموسة

٧١٤٠٬٩٥١٬٩١٩١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢ استثمار �� شركة زميلة
٨٣٬٥٨٤٬٥٨٥٥٬٤٤٣٬٩٣٤ الشامل اآلخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

-  ٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧ ٩ أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا�خسائر
٢٬٣٠١٬٤٨٤٬١٣٦٢٬١٢٢٬٦٩٤٬٥٥٩

 األصول املتداولة
١٠١٠٤٬٥٣٤٬٣٣٦٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥مخزون

٨٣٬٣٠١٬٧٥٨ ١١٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦ مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
١٢٦٬٥٩٥٬٠٩٠٥٬١٩٤٬٥٦٠ عالقة أطراف ذاتمستحق من 

٢٢١٬٩٦١٬٧٢٢٢٬٤٤٢٬٩٢٤ أصول عقود مع العمالء
١٣٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦مدينون تجار�ون 

١٤٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩٤٦٬٣٥٩٬١٣٥نقد وما �عادلھ
٦١٤٬٥٨٠٬٣٣٠٥٨٢٬٢٥١٬٣٩٨

٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧جما�� األصول إ

 اتل��امواال امللكيةحقوق 
امللكيةحقوق 

الشركة ملساه�يحقوق امللكية العائدة 
١٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس املال

١٥٢١١٬١٤٢٬٣٠٥٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥عالوة إصدار –إحتياطي نظامي
١٥٢٧٬١٠٩٬٠١٠٢٧٬١٠٩٬٠١٠محول من صا�� الر�ح –إحتياطي نظامي 

- ) ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨(١أسهم خز�نة
٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤أر�اح مبقاة

األثر امل��اكم لتقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
 ) ٢٥٥٬٨٩٣( ) ٣٦٧٬٠٩٦(الدخل الشامل اآلخر

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦امللكيةإجما�� حقوق 
لةات غ�� املتداو ل��اماال

١٦٨٣٩٬٢٦٨٬٥٦٩٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١األجل ةطو�ل  اتمرابح
-١٧٥٬٥٨٥٬٦٨٨ عقود إيجار طو�ل األجل  ال��ام

٤٦٨٬٢٤٤٣٬٦٧١٬٤٣١األجل طو�ل محجوز ضمان
١٨١٢٧٬٩٤٢٬١٤٢١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥منافع املوظف�ن ال��ام

٩٧٣٬٢٦٤٬٦٤٣٦٨٣٬٧٦٥٬٨٦٧
ات املتداولةل��اماال

١٩١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣١٠١٬٥١٠٬٨٢٢ر�ونن تجادائنو 
٢٠٦٧٬٤٠٨٬٤٩٥٧٠٬٨٦٤٬٠٥٧مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

٢٢١٧٬٢١٢٬٩٢٢٥٬٢٢٩٬٨٠١ات عقود مع العمالءال��ام
١٦٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠األجل ةمرابحات قص�� 

١٦١١٢٬١٠٦٬٣٤٣٥٬٩١٦٬٦٦٦ األجل  ةا�جزء املتداول من مرابحات طو�ل 
-١٧١٣٬٤١١٬٢٢٧عقود إيجار قص�� األجل ال��ام

-٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢األجل قص�� محجوز ضمان
١٢٧٦٦٬٤٦٤١٬١٠٦٬٦١٣مستحق ألطراف ذات عالقة

٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠-٢٦توزيعات أر�اح مستحقة
٢١٤٬٦٤٥٬١٦٣٧٬٢٦٩٬١٠٥الز�اة

٤٢٠٬٦٧١٬٨٤٩٤١٩٬٩٧٥٬٠٤٤
١٬٣٩٣٬٩٣٦٬٤٩٢١٬١٠٣٬٧٤٠٬٩١١اتل��امإجما�� اال

٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧اتل��امواال امللكيةإجما�� حقوق 

 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال  جزءا )٣٣(  رقم ح�ى )١(رقم اإليضاح من املرفقة اإليضاحات �عت��

 رئیس مجلس اإلدارة            الرئیس التنفیذي      المدیر المالي التنفیذي
 طارق عثمان القصبي    أحمد صالح بابعیر     خالد محمد سعودي
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 (شركة مساهمة سعودية)ل�خدمات ال�حية  دلھ شركة

 املوحدة اآلخر  الشامل ا�خسارة والدخل و أ ح ر�قائمة ال
 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 .املوحدةيتجزأ من هذه القوائم املالية  ال جزءا  )٣٣( ح�ى رقم )١(�عت�� اإليضاحات املرفقة من اإليضاح رقم 

 د�سم�� ٣١للسنة املن��ية �� 

 م ٢٠١٨

 ر�ال سعودي

 م ٢٠١٩

 إيضاح ر�ال سعودي

 اإليرادات ٢٢ ١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧ ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١

 ت�لفة اإليرادات ) ٨٠٤٬٢٤١٬٢٩٠( )٧٤٤٬٦٠٦٬٥٥٢(

 مجمل الر�ح ٤٤٧٬٨٤٧٬٣٨٧ ٤٣٦٬٣٣٥٬٤٩٩

  مصار�ف بيع و�سو�ق ٢٣ ) ٢٣٬٦٤٣٬١٣٨( )٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢(

 مصار�ف إدار�ة وعمومية  ٢٤ ) ٢٦١٬٩٥٧٬٩٩٥( )٢٦٥٬٤٤٥٬٢٠٢(

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ١٣،١١ ) ٧٬٨٥٥٬٥٤٦( ٥٦٣٬٢٨١

 ر�ح التشغيل  ١٥٤٬٣٩٠٬٧٠٨ ١٤٦٬١٥٥٬٢٠٦

  أخرى، صا�� وخسائر إيرادات ٢٥ ٢٦٬٤٤٤٬٧٢٦ ١٢٬٤٧٤٬٧٨٨

 ت�اليف تمو�ل ١٧، ١٦ ) ٢٥٬٠٩٧٬١٦٢( )١١٬٥٣٢٬٣٤٣(

 من خسارة شركة زميلة ا�جموعةحصة  ٧ ) ٤٬١١٢٬١٣٨( )١٬٧٩٨٬٠٢٧(

 صا�� الر�ح قبل الز�اة ١٥١٬٦٢٦٬١٣٤ ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤

  الز�اة ٢١ ) ٤٬٧١٠٬١٨٢( )٣٬٥٤١٬١٦٩(

 صا�� الر�ح ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢ ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

 صا�� الر�ح العائد إ�� مساه�ي الشركة ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢ ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

 الدخل الشامل اآلخر

 تصنيفها ضمن الر�ح أو ا�خسارةبنود لن �عاد 

٨ ) ١١١٬٢٠٣( ٢٦٬١٠٢ 

التغ�� �� أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

-  ٨ ٦٨٨٬٨٥٥ 

القيمة العادلة من ق ملكية ب أدوات حقو أر�اح بيع 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

 منافع املوظف�ن  ل��امالتقييم االكتواري ال ١٨ ) ٣٩١٬١٢٣( ٦٬٢٧٤٬٨٩٤

-  )٧ ) ٩٦٬٦٧٥ 

ر للشركة حصة ا�جموعة من الدخل الشامل اآلخ

 الزميلة

 الدخل الشامل اآلخر ٨٩٬٨٥٤ ٦٬٣٠٠٬٩٩٦

 شامل الدخل ال ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦ ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

 الدخل الشامل العائد إ�� مساه�ي الشركة  ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦ ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

 صا�� الر�ح ر�حية السهم األساسية وا�خفضة من ٢٧ ٢٫٠٢ ١٫٨٩

 رئیس مجلس اإلدارة     الرئیس التنفیذي      مالي التنفیذيالمدیر ال
 طارق عثمان القصبي    أحمد صالح بابعیر     خالد محمد سعودي
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 (شركة مساهمة سعودية)ال�حية  ل�خدمات دلھ شركة
 املوحدة امللكيةقائمة التغ��ات �� حقوق 

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 إيضاح

 رأس املال

 ر�ال سعودي

 احتياطي نظامي

 "عالوة إصدار"

 ر�ال سعودي

 احتياطي نظامي

"محول من صا�� 

 الر�ح"

 ر�ال سعودي

 سهم خز�نةأ 

 ر�ال سعودي

 أر�اح مبقاة

 سعودير�ال 

األثر امل��اكم 

لتقييم أدوات 

حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 ر�ال سعودي

إجما�� حقوق 

 امللكية

 ر�ال سعودي

 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 
 ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦ ) ٢٥٥٬٨٩٣( ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤-٢٧٬١٠٩٬٠١٠ ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨،٨،٧م ٢٠١٩يناير  ١كما �� 

 ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢ ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢- -- -صا�� الر�ح 

 ٨٩٬٨٥٤ ) ١١١٬٢٠٣( ٢٠١٬٠٥٧- -- - الدخل الشامل اآلخر
 ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦ ) ١١١٬٢٠٣( ١٤٧٬١١٧٬٠٠٩- -- -الدخل الشامل 

 -- --- ) ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ مجانية أسهم إصدار

 ) ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨( -- ) ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨( -- - ١ خز�نة أسهم شراء

 ) ٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠(- ) ٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠( -- -- ٢٦ توزيعات أر�اح

 ١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤ ) ٣٦٧٬٠٩٦( ٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣ ) ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨( ٢٧٬١٠٩٬٠١٠ ٢١١٬١٤٢٬٣٠٥ ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠١٩د�سم��  ٣١كما �� 

م ٢٠١٨د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 ١٬٦٨٩٬١٤٥٬٥٩٥ ) ٢٨١٬٩٩٥( ٧٠١٬١٧٦٬٢٧٥ ٢٧٬١٠٩٬٠١٠ ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٩ م �عد التعديل٢٠١٨ يناير ١كما �� 

 ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥ - ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥ -- -صا�� الر�ح 

 ٦٬٣٠٠٬٩٩٦ ٢٦٬١٠٢ ٦٬٢٧٤٬٨٩٤ -- - ١٨،٨ الدخل الشامل اآلخر

 ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١ ٢٦٬١٠٢ ١٤٨٬٠٣٣٬٣٤٩ -- -الدخل الشامل 

 ) ٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠(- ) ٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠( -- - ٢٦ توزيعات أر�اح

 ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦ ) ٢٥٥٬٨٩٣( ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤ ٢٧٬١٠٩٬٠١٠ ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠١٨د�سم��  ٣١كما �� 

 جزء )٣٣(رقم ح�ى  )١(�عت�� اإليضاحات املرفقة من اإليضاح رقم 
ً
 املوحدةيتجزأ من هذه القوائم املالية  ال  ا

 رئیس مجلس اإلدارة            الرئیس التنفیذي      المدیر المالي التنفیذي
 طارق عثمان القصبي     أحمد صالح بابعیر     خالد محمد سعودي
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 (شركة مساهمة سعودية)ل�خدمات ال�حية  دلھ شركة

 املوحدة النقديةقائمة التدفقات 
 م٢٠١٩د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 د�سم��  ٣١للسنة املن��ية ��   
  

 إيضاح
 م ٢٠١٩

ر�ال سعودي
 م ٢٠١٨

ر�ال سعودي
 األ�شطة التشغيلية

 ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤ ١٥١٬٦٢٦٬١٣٤  صا�� الر�ح قبل الز�اة
  �عديالت

 ٧٣٬٨٨٣٬٢١١ ٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠ ٥ اس��ال�ات عقارات وآالت ومعدات
 ١٥٦٬٨٦٠ ١٧١٬١٢٠ ٦إطفاء أصول غ�� ملموسة

 ٢٦٬٤٢٨٬٥٧٩ ٢٢٬١٣٢٬٩١٨ ١٨ مخصص ال��ام منافع املوظف�ن
 )٥٦٣٬٢٨١( ٥٬٩٧٤٬٣١٣ ١٣ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 ٢٢٬٢٦٨ ١٬٨٨١٬٢٣٣ ١١ وأرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما  مخصص 
 ٢٬٦٣٢٬٨٧٥ )٦١٬٣٠٢( ١٠مخصص مخزون

 ٣٨٬١٦٠ ٨٥٬٤١٦  عقارات وآالت ومعدات بيع خسائر
 ٣٧٣٬١٢٣-  خسائر بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارة

-  )١٣٬٣٨٥٬٨٦٥( ٩ أو ا�خسارةأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح  م�اسب تقييم
 ١٬٧٩٨٬٠٢٧ ٧٤٬١١٢٬١٣٨حصة الشركة �� خسارة شركة زميلة

 ١١٬٥٣٢٬٣٤٣ ١٧٢٥٬٠٩٧٬١٦٢، ١٦االعباء التمو�لية
التغ��ات ��

 )٧٦٬٣٨٤٬٤٢٠( ٢٠٬٨٥١٬٤٧٧مدينون تجار�ون
 )٢٬٤٤٢٬٩٢٤( ٤٨١٬٢٠٢العمالءأصول عقود مع 

 )٤٬٨٠٧٬٤٣٩( )١٬٧٤٠٬٦٧٩(ةاألطراف ذات العالق
 ٣٤٬٢٨٨٬٣٣٩ )٨٬٩٨٥٬٣٨١(مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 )١١٬٤٧٣٬٦٣٣( )١٥٬٧٠٠٬٤٣٠(مخزون
 ١١٬٦٧٥٬٦٠٥ ١١٬٥٤٣٬٦٣٦دائنون تجار�ون

 ٥٬٢٢٩٬٨٠١ ١١٬٩٨٣٬١٢١ال��امات عقود مع العمالء
 ٦٬١٥٥٬٣٦٥ )٣٬٤٥٥٬٥٦٢(مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 - ٢١٬٣٩٢٬٢١٥محجوز ضمانات
 ٢٢٣٬٨٤٢٬٤٨٣ ٣٢٦٬٤٩٧٬٤٢٦ النقد الناتج من التشغيل

 )١٠٬٢٣٨٬٠٩٩( ) ٧٬٣٣٤٬١٢٤( ٢١الز�اة املدفوعة
 )٩٬٢٩٤٬٣٩١( )١٢٬٠٣٦٬٤٩٤( ١٨منافع املوظف�ن املدفوعة

 ٢٠٤٬٣٠٩٬٩٩٣ ٣٠٧٬١٢٦٬٨٠٨صا�� التدفقات النقدية الناتجة من األ�شطة التشغيلية
 األ�شطة االستثمار�ة

 )٢٥٥٬٧١٢٬٥٧٥( )٢٠١٬٠٦٢٬٣٣٦(٥إضافات عقارات وآالت ومعدات ومشروعات
 ٢٤٬٧١٣ ٢٨٬٧٦١املتحصل من بيع عقارات وآالت ومعدات

 )٥٬٩٨٠٬٠٠٠( -٧املدفوع  إ�� إستثمارات �� شر�ات زميلة
- ٢٬٤٣٧٬٠٠٠الدخل الشامل اآلخركية بالقيمة العادلة من خالل املتحصل من بيع أدوات حقوق مل

-  )٢٢٬٣٢١٬١٠٢( ٩ أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةلشراء  مدفوع
 ٢٧٬٧٥١٬٨٧٧-أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا�خسارةاملتحصل من بيع 

 )٢٣٣٬٩١٥٬٩٨٥( )٢٢٠٬٩١٧٬٦٧٧(املستخدمة �� األ�شطة االستثمار�ة صا�� التدفقات النقدية
 األ�شطة التمو�لية 

 ٤٥٢٬٧٥٦٬٤٨١ ٨٩٦٬٦١١٬٩٩٩ املرابحاتاملتحصل من 
 )٣٠٨٬١٩٩٬٢٧٧( )٥٨٣٬٩٨٤٬١٧٤( اتمرابحلاملسدد ل 
-)١٨٬٥٠٦٬١٧٩( ١٧عقود ايجارل املسدد 
-)١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨( ١شراء أسهم خز�نةل  املسدد

 )١٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠()١٢٣٬٨٧٠٬٤٠٠( ٢٦توزيعات أر�اح مدفوعة
 )١١٬٥٣٢٬٣٤٣()٢٤٬٠٤٠٬٣٧٥(أعباء تمو�لية مدفوعة

 )١٤٬٤٧٥٬١٣٩( )٤٤٬٢٤٢٬٠٠٧( املستخدمة �� األ�شطة التمو�لية صا�� التدفقات النقدية  
 )٤٤٬٠٨١٬١٣١( ٤١٬٩٦٧٬١٢٤ صا�� التغ�� �� النقد وما �� حكمھ خالل الف��ة

 ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦ ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥عامنقد وما �� حكمھ �� بداية الال
 ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥ ٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩عامنقد وما �� حكمھ �� ��اية الال

 املعامالت غ�� النقدية:
- ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ ز�ادة رأس املال عن طر�ق إصدار أسهم مجانية 

-٤٣٬٠٤٣٬٩١٨  ثبات أصل وال��ام عقود ايجار تمو���إ

 .املوحدة املالية القوائم هذه من يتجزأ ال  جزءا )٣٣( رقم ح�ى )١( رقم اإليضاح من املرفقة اإليضاحات �عت��

 رئیس مجلس اإلدارة            الرئیس التنفیذي                   المدیر المالي التنفیذي
 طارق عثمان القصبي     أحمد صالح بابعیر    خالد محمد سعودي



  )شركة مساهمة سعودية( للخدمات الصحية هشركة دل

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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 نبذة عامة -1

ملكة العربية السعودية كشركة ذات مس ولية محدودة بموج  السجل تأسست شركة دله للخدمات الصحية )"الشركة"( في امل

 م( بمدينة الرياي.1994سبتمبر  18هـ )املوافق 1415ربيع الثانن  13وتاريخ  1010128530التجاري رقم 

ة مقفلة. م( أعلن مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودي2008مايو  20هـ )املوافق 1429جماد  ا ول  14بتاريخ 

م(، حصلت الشركة على موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة 2012أكتوبر  14هـ )املوافق 1433ذي القعدة  28وبتاريخ 

مليون ريال سعودي. و تيجة لالكتتاب، تم  142مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  14.2مساهمة عامة عن طريق إ دار 

ليون ريال سعودي في االحتياطن النظامن للشركة. أ بحت الشركة مدرجة في السوق املالية م 371قيد عالوة إ دار قدرها 

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

 فر  16جمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ الصحية القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة ال

 م(.2016 وفمبر  16هـ )املوافق 1438

يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة و يا ة املنششت واملراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في ا دوية واآلالت وا جهزة 

ة املستشفيات وتصنيع ا دوية واملستحضرات الصيدال ية الطبية والجراحية وا طراف الصناعية، وأجهزة املعوقين وأجهز 

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

 .تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوفيفية وعملة العري للمجموعة

 رأس املال 

مليون سهم بقيمة اسمية  75مليون ريال سعودي ميون من  750م مبلغ وقدره 2019ديسمبر  31مال الشركة كما في بلغ رأس 

مليون سهم بقيمة  59مليون ريال سعودي ميون من  590م مبلغ وقدره 2018ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد ) 10قدرها 

 ريال سعودي للسهم الواحد(. 10إسمية 

م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة 2019فبراير  26هـ املوافق  1440د الثانن جما 21بتاريخ 

مليون سهم( عن طريق منح أسهم مجا ية بواقع  75مليون سهم إلى  59مليون ريال سعودي ) 750مليون ريال سعودي إلى  590من 

مليون ريال سعودي من اإلحتياطن النظامن"عالوة  160يادة رأس املال بتحويل مبلغ  تيجة لذلك تمت ز  .سهم 3.69سهم واحد ليل 

 لذلك.2019ابريل  25إ دار" إلى رأس املال. قامت الشركة بتاريخ 
ً
 م بتعديل النظام ا ساس ي وفقا

 أسهم الخزينة

مومية غير العادية على شراء الشركة لعدد م( تمت موافقة الجمعية الع2019فبراير  26هـ )املوافق  1440جماد الثانن  21بتاريخ 

سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن ييون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية،  3,750,000يصل إلى 

 من تاريخ وتفويض مجلس اإلدارة بوتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشر شهر 
ً
ا

سهم بقيمة  3,740,000م ما قدره 2019ديسمبر  31وقد بلغ عدد ا سهم التي تم شراؤها حت   .قرار الجمعية العامة غير العادية

 ملوافقة  190,452,878قدرها 
ً
ريال سعودي. وبذلك تيون الشركة قد أنهت شراء أسهم الخزينة ضمن العدد املصرح لها وفقا

 العادية. الجمعية العمومية غير
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 تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة، الشركة و شركاتها التابعة ) يشار لهم بـ"املجموعة"(. وفيما يلي  بذة عن الشركات التابعة:

 

الحصة في حقوق امللكية 

%   

 الشركة التابعة
 كما في

 ديسمبر 31 
 كما في

 ديسمبر  31 
بلد التشغيل والتأسيس 

 شاط الرئيس يالن والسجل التجاري 

   م2018 م2019 

اململكة العربية  ٪100 ٪100 شركة دله فارما
 السعودية

السجل تجاري رقم 
1010410613 

توز ع وتصنيع ا دوية الصيدال ية 
 والعشبية ومستحضرات التجميل

شركة أفياء النخيل 

للخدمات املسا دة 

 (1)املحدودة

اململكة العربية  100٪ 100٪
 السعودية
 تجاري رقمالسجل ال

1010404576 

توفير القو  العاملة وخدمات 
الدعم للمستشفيات واملراكز 

 الطبية

شركة مستشفى دله  مار 

 الصحية

اململكة العربية  100٪ 100٪
 السعودية

السجل التجاري رقم 
1010495218 

 
 

تشغيل وإدارة وتجهيـز وتطوير 
املستشفيات ومرافق الرعاية 
ت الصـحية، واملراكز واملجمعا

 والعيادات الطبية و تملك ا راض ي

٪ في شركة أفياء 1م(، استحوذت الشركة على حصة امللكية املتبقية بنسبة 2018 وفمبر  1هـ )املوافق  1440 فر  2بتاريخ (1) 

. ٪100٪ إلى 99خدمات املسا دة املحدودة وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة، وبذلك تغيرت حصة الشركة من لالنخيل ل

 ٪ كا ت مملوكة من طرف آخر  يابة عن الشركة.1علما بأن نسبة الـ 

 الفروع 
 

 املدينة  رقم السجل التجاري  بيان

    

 الخفجي  2057004206 املركز الرئيس ي )فرع لشركة دلة للخدمات الصحية(

 الرياي  1010132622 )مستشفى دله النخيل )فرع لشركة دلة للخدمات الصحية

 جدة  4030278471 رما لألدوية )فرع شركة دله فارما(مصنع دله فا

 الدمام  2050071905 مستودع أدوية )فرع شركة دله فارما(

 الرياي  1010128997 مستودع أدوية )فرع شركة دله فارما(

 جدة  4030140769 مستودع أدوية )فرع شركة دله فارما(

 دةج  4030265250 مستودع أدوية )فرع شركة دله فارما(
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 املحاسبة  أسس -2

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة فى اململكة العربية السعودية واملعاي
ً
ير أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا

 واإل دارات ا خر  املعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القا و يين. 

 الريال السعودي. إن العملة الوفيفية وعملة العري للمجموعة هي 
 

 :أعدت القوائم املالية املوحدة بالتيلفة التاريخية، باستثناء

 لتقييم اكتواري  التزام  -
ً
 .منافع املوففين والذ  يقاس وفقا

 أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح والخسائر التي تقاس بالقيمة العادلة. -

 ر والتي تقاس بالقيمة العادلة.اآلخن خالل الدخل الشامل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة م -

 

 ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

 املعايير الجديدة غير جارية التأثير 3-1

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

 ى القوائم املالية املوحدة للمجموعة.ال يتوقع أن ييون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار عل
 

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير 3-2

 م2019يناير  1تسري من 

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

 ( تجميع ا عمال"3تحسينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم" )، في العملية املشتركةتتعلق بالحصة املح 
ً
  .تفظ بها سابقا

 ( 11تحســـــــــينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم“ ) في العملية “الترتيبات املشـــــــــتركة 
ً
، تتعلق بالحصـــــــــة املحتفظ بها ســـــــــابقا

 املشتركة. 

 ( ضــــــــــــريبة الدخل"، تتعلق بشثار ضــــــــــــريبة الدخل ملدفوعات 12تحســــــــــــينات على معيار املحاســــــــــــبة الدولي رقم" ) ا دوات املالية

 املصنفة على أنها حقوق ملكية.

 ( تيلفة االقتراي"، تتعلق بتيلفة االقتراي املؤهلة للرسملة.23تحسينات على معيار املحاسبة الدولي رقم" ) 

 ( عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل".23التفسير الدولي" ) 

 ( ا  9تعديالت على معيار الدولي للتقرير املالي رقم" ).دوات املالية"، تتعلق بخصائص الدفع املسبق مع التعويض السلبي 

 ( االســـــــــتثمارات في املنشـــــــــشت الزميلة واملشـــــــــروعات املشـــــــــتركة"، تتعلق بنســـــــــ  28تعديالت على معيار املحاســـــــــبة الدولي رقم" )

 االستثمار طويلة ا جل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة.

 ( "مزايا العاملين"، تتعلق بتعديالت الخطة، تقليصها او تسويتها.19الدولي رقم ) تعديالت على معيار املحاسبة 

( "عقود اإليجار" 16لم يكن لتطبيق أيا من هذه املعايير أثر على القوائم املالية املرفقة باســـــــــــــتثناء املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 كما سيرد الحقا.
 

 سبية الهامةالتغير في السياسات املحا 3-3

 "عقود اإليجار" (16تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 لتحديد ترتيبات اإليجار ومعاملتها في القوائم املالية ليل 16يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )
ً
( "عقود اإليجار"  موذًجا شـــــامال

( "عقود اإليجار" محل معيار املحاســــــــبة الدولي رقم 16قارير املالية رقم )من املؤجرين واملســــــــتأجرين. يحل املعيار الدولي إلعداد الت

 . 2019يناير 1( "عقود اإليجار" والتفسيرات ذات الصلة، وقد أ بح ساري املفعول للفترات املحاسبية التي تبدأ في أو بعد 17)
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وفقــا  2019ينــاير  1وهو  التطبيق تــاريخ في ا ولي للتطبيق التراكمي ا ثر إثبــات مع رجعي اختــارت املجموعــة تطبيق املعيــار بــأثر

( "عقود اإليجــار" وبــالتــالي لم يتم إعــادة عري معلومــات 16من املعيــار الــدولي للتقرير املــالي رقم ) 7ج   /، ب 5للفقرات أرقــام ج، 

 عن ذلك
ً
 ل للر يد االفتتاحي لألرباح املبقاة.تثبت املجموعة ا ثر التراكمي للتطبيق ا ولي "إذا وجد" على أ ه تعدي املقار ة، وبدال

( "عقود اإليجار" يطبق بشـــــــــيل كبير متطلبات محاســـــــــبة املؤجر في املعيار املحاســـــــــبي الدولي 16إن املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 املستأجر. مختلفة بالنسبة الىة ( إال أ ه يقدم معالجات محاسبي17)رقم 

( 16ف عقد اإليجار حيث يعتمد على مفهوم السيطرة. يميــــــــــــــز املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )في تعري ييرتبط التغيير بشيل رئيس 

بين عقود اإليجار وعقود الخدمة وذلك على أساس ما إذا كان استخدام ا  ل يخضع للسيطرة. تعتبـــــر السيطرة موجودة إذا كان 

 :لد  الشركة ما يلي

 تصادية بشيل كبير من استخدام ا  ل؛ والحق في الحصول على جميع الفوائد االق 

 الحق في توجيه استخدام هذا ا  ل. 

( 16قامت املجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشـــــــــــادات ذات الصـــــــــــلة املنصـــــــــــوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 "عقود ا يجار" على جميع عقود اإليجار لديها. 

 ة كمستأجرالتأثير على محاسبة الشرك

( "عقود ا يجار" من كيفية قيام املجموعة بحساب عقود اإليجار املصنفة سابًقا على أنها 16غيـر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

(، والتي كا ت تثبت خارج القوائم املالية فقد قامت املجموعة باثبات ما 17عقود إيجار تشغيلية بموج  معيار املحاسبة الدولي )

 : يلي

 حق استخدام أ ل 

 يثبت أوليا بــ:

 اإليجار الذي هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات اإليجار املستقبلية؛ عقد لتزامال ا ولي القياس مبلغ 

 اإليجار عقد بداية تاريخ قبل أو في تمت إيجار عقد أي دفعات  
ً
 مستلمة؛ إيجار حوافز أي  اقصا

 الشركة كمستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تياليف أي 

 فيه يوجد الذي املوقع وإعادة العقد، محل ا  ـــــــل وإزالة تفكيك في الشـــــــركة كمســـــــتأجر ســـــــتتكبدها التي للتياليف تقدير 

 ا  لية. الحالة إلى ا  ل

 دةإعا بأي عدلالقيمة و  في هبوط خسائر مجمع وأي استهالك مجمع حا منها أيو يقاس حق استخدام ا  ل الحقا بالتيلفة مطر 

 اإليجار. عقد لتزامإل قياس

 تستهلك املجموعة حق استخدام ا  ل على املدة املقدرة لعقد االيجار بطريقة القسط املتساوي.

 عقد اإليجار  التزام

 االقتراي في تـاريخ بـدايـة العقـد، ويتم اســـــــــــــتخـدام معـدل املـدفوعـة غير اإليجـار لـدفعـات الحـاليـة حيـث يتم إثبـاتـه أوليـا بـالقيمـة

 .ي للشركةاإلضاف

 :عقد االيجار الحقا كما يلي التزاميقاس 

 اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة ليعكس الدفتري  املبلغ زيادة 

 اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري  املبلغ تخفيض 

 اإليجار. لعقد تعديالت أو التقويم إعادة أي ليعكس الدفتري  املبلغ قياس إعادة 
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 ملعيار املحاسبة 16الي رقم )بموج  املعيار الدولي للتقرير امل
ً
(، يتم اختبار "أ ل حق االستخدام" للتحقق من ا خفاي قيمته وفقا

 .( "الهبوط في قيمة ا  ول"36الدولي رقم )

 

 مدة عقود اإليجار

  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة باعتبارها اإليجار عقد مدة تقوم املجموعة بتحديد
ً
 :من كل مع جن  إلى جنبا

 الخيار؛ هذا ممارسة من معقولة بصورة كا ت الشركة متأكدة إذا اإليجار عقد تمديد بخيار املشمولة الفترات 

 الخيار هذا ممارسة عدم من معقولة بصورة كا ت الشركة متأكدة إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار املشمولة الفترات. 

 

  12صــيرة ا جل )مدة اإليجار بالنســبة لعقود اإليجار ق
ً
أو أقل( والعقود منخفضــة القيمة )مثل أجهزة الكمبيوتر الصــخصــية  شــهرا

وا ثاث املكتبي( "إذا وجدت"، اختارت املجموعة االعتراف بمصـــروفات اإليجار على أســـاس القســـط الثابت على النحو املســـموح به 

( 17اســـــــــــــبـة عنهـا وفقـا ملعيـار املحـاســـــــــــــبـة الـدولي رقم )( وهي  فس الطريقـة التي كـان يتم املحـ16في املعيـار الـدولي للتقرير املـالي رقم )

  ."عقود اإليجار"

 

 ( "عقود اإليجار"16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 
األثر على قائمة املركز 

 م2019ديسمبر  31كما في  املالي
 

 م2019يناير  1كما في 

 
بدون تطبيق 
 األثر 16معيار  رقم 

بعد تطبيق 
 16قم معيار  ر 

بدون تطبيق  
 األثر 16رقم  معيار 

بعد تطبيق 
 16معيار  رقم 

 2,102,520,973 26,600,186 2,075,920,787 عقارات وآالت ومعدات
 

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

مصروفات مدفوعة 

مقدما وأر دة مدينة 

 83,808,296 (6,597,611) 90,405,907 أخر  

 

83,385,508 (6,597,611) 76,787,897 

التزامات عقود إيجار 

 5,585,688 5,585,688 - طويلة ا جل

 

- 20,208,585 20,208,585 

التزامات عقود إيجار 

 13,411,227 13,411,227 - قصيرة ا جل

 

- 16,237,722 16,237,722 

 724,696,633 1,005,660 723,690,973 أرباح مبقاة
 

613,209,624 - 613,209,624 
     

 األثر على قائمة األرباح والخسائر  والدخل الشامل اآلخر
 م2019ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

بدون تطبيق معيار   
 األثر 16رقم 

بعد تطبيق معيار  
 16رقم 

 1,066,199,285 (2,062,447) 1,068,261,732  تيلفة اإليرادات و املصروفات اإلدارية

 25,097,162 1,056,787 24,040,375 التمويل تياليف
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 م2019ديسمبر   31للسنة املنتهية في  

بدون تطبيق معيار   األثر على قائمة التدفقات النقدية
 األثر 16رقم 

بعد تطبيق معيار  
 16رقم 

  افي التدفقات النقدية الناتجة من ا نشطة التشغيلية
288,620,629 18,506,179 307,126,808 

 (44,242,007) (18,506,179) (25,735,828) املستخدمة في ا نشطة التمويلية افي التدفقات النقدية 

 أسس تجميع القوائم املالية 3-4

املوحدة، قائمة اآلخر الشامل والدخل و الخسارة أتشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على قائمة املركز املالي املوحدة، قائمة الربح 

دة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة وكذلك اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة التغيرات في حقوق امللكية املوح

 (. 1ات و تائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم )التزامللمجموعة، حيث تشتمل على أ ول و 

طرة للشركة على شركة مستثمر فيها، فقط عند تحقق الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها املجموعة. تتحقق السي

 العنا ر الثالثة التالية للشركة:

سلطة على الشركة املستثمر فيها، أي وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة على توجيه ا نشطة ذات ا همية الخا ة بالشركة  -

 املستثمر فيها

ستثمر فيها  -
ُ
 عوائد متقلبة من ارتباطها با عمال امل

 الشركة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدهاقدرة  -

 لهذا االفتراي، وعندما ييون لد  
ً
وبشيل عام، هناك افتراي بأ ه ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا

ثمر فيها، فون الشركة تأخذ بعين االعتبار كافة الشركة نسبة أقل من ا غلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املست

 الحقائق والظروف لتقييم ما إذا كا ت لديها سلطة على الشركة املستثمر فيها، و شمل ذلك:

 الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها -

 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخر   -

 خا ة وأية حقوق تصويت محتملةحقوق التصويت ال -
 

تقوم الشركة بوعادة تقويم ما إذا كا ت لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في 

 عنصر أو أكثر من عنا ر السيطرة الثالثة السابقة. 

يطرة عليها، ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة عند بدء ممارسة الس

ات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة التزامالشركة التابعة. تدرج أ ول و 

 من تاريخ ا تقال السيطرة ولحين فقدان هذه السيطرة.
ً
 اعتبارا

 
وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة ا م وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حت  وإن يعود الربح أو الخسارة 

أد  ذلك إلى أن ييون ر يد حقوق امللكية غير املسيطرة بالسال ، بمعن  أ ه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حت  

 ر املسيطرة.و إن  تج عن ذلك القيد عجز  في ر يد الحصص غي
 

 تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة التابعة، التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 
 

 في حالة فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة، فون الشركة:

 ات الشركة التابعةالتزامتقوم بالتوقف عن إثبات ا  ول )بما في ذلك الشهرة( و  -

 م بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية  ية حقوق ملكية غير مسيطرةتقو  -

 تقوم بالتوقف عن إثبات الفروقات املتراكمة، املقيدة ضمن حقوق امللكية -
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 تقوم بوثبات القيمة العادلة للعوي )املقابل( املستلم -

 تقوم بوثبات القيمة العادلة  ي استثمار محتفظ به -

 ي الربح أو الخسارةتقوم بوثبات أي فائض أو عجز ف -

 في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو ا رباح املبقاة، إذا
ً
 تقوم بوعادة تصنيف حصة الشركة ا م من البنود املثبتة سابقا

 ات أو اال ول ذات الصلة.لتزامإقتض   ا مر ذلك،  كما هو مطلوب اذا قامت الشركة باستبعاد اال

 رةتجميع األعمال والشه 3-5

يتم املحاسبة عن عمليات تجميع ا عمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تيلفة االستحواذ كمجموع للعوي املحول، 

 الذي تم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها. 

وم الشركة بقياس حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها إما بالقيمة ليل عملية من عمليات تجميع ا عمال، تق

العادلة أو بالحصة التناسبية لصافي ا  ول القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عليها. يتم تحميل تياليف االستحواذ املتكبدة في 

 قائمة الربح أو الخسارة.

ات املالية املتوقعة من حيث التصنيف املالئم لها لتزامية، يتم تقييم اال ول واالعندما تستحوذ الشركة على أعمال تجار 

 وتحديدها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. 

الوحدات املولدة للنقد، والتي هى يتم توز ع الشهرة املكتسبة، من خالل دمج ا عمال، والتراخيص ذات االعمار غير املحددة على 

تيون قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها،  غراي اختبار هبوط القيمة الدفترية للشهرة والتراخيص املخصصة ليل وحدة من 

 الوحدات املولدة للنقد.

 ات املحاسبية للمجموعة. يتم إجراء التسويات على القوائم املالية للشركات التابعة إذا تطل  ا مر ذلك لتتماش   مع السياس

ات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بين شركات لتزاميتم حذف كافة اال ول واال

    املجموعة عند توحيد القوائم املالية.

 العقارات واآلالت واملعدات 3-6

تهالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. تشتمل التيلفة تدرج العقارات واآلالت واملعدات بالتيلفة بعد خصم االس

قيمة استبدال أجزاء العقارات واآلالت واملعدات وتياليف االقتراي للمشار ع تحت التشييد طويلة ا جل إذا تم استيفاء معايير 

ت واملعدات على فترات، تقوم املجموعة الـتأهيل للرسملة. عندما تيون هناك حاجة الستبدال أجزاء مهمة من العقارات واآلال 

بوثبات هذه ا جزاء كأ ول فردية ذات أعمار إ تاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. يتم إثبات كافة تياليف اإل الح 

بعد استخدامه الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتياليف املتوقعة الستبعاد ا  ل  والصيا ة ا خر  في

 ضمن تيلفة ا  ل املعني.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود العقارات واآلالت واملعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية 

حصالت من استخدامه. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر  اتجة عن التوقف عن إثبات ا  ول على أساس الفرق بين  افي مت

 .ا  لاالستبعاد والقيمة الدفترية لأل ل، ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد 

تقيد ا عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتيلفة  اقصا خسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت، وال تستهلك حت  تبدأ ا  ول في 

 العمليات التجارية.

عند نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها  ة وا عمار اإل تاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت واملعداتيتم مراجعة القيمة املتبقي

 على الفترات املستقبلية، إذا كان ذلك مناسبا.
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 يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مد  العمر اإل تاجي املقدر كما يلي:

 عدد السنوات 

 55 مبانن

 سنوات أو مدة العقد أيهما أقل 5 بانن املستأجرةتحسينات امل

 10-3 آالت ومعدات

 8-6 معدات طبية

 10-5 أثاث وتركيبات

 4 سيارات

 

 األصول غير امللموسة 3-7

يتم االعتراف با  ول غير امللموسة املقتناة بشيل منفصل بالتيلفة. إن تيلفة ا  ول غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية 

 ميع أعمال تمثل قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. تج

بعد اإلثبات ا ولي، تدرج ا  ول غير امللموسة بالتيلفة  اقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن ا  ول 

مصاريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل غير امللموسة املنتجة داخليا، باستثناء تياليف التطوير، ال تتم رسملتها، ويتم إثباتها ك

 الشامل اآلخر املوحدة عند تكبدها.

 يتم تقدير ا عمار اإل تاجية لأل ول غير امللموسة لتيون إما محددة أو غير محددة.

 األصول غير امللموسة ذات االعمار اإلنتاجية املحددة 

ا عمار املحددة في نهاية كل فترة مالية. تتم املحاسبة عن التغيرات في  يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لأل ول غير امللموسة ذات

العمر اإل تاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية اليامنة في ا  ل بتغيير فترة اإلطفاء أو 

يتم إثبات مصروف اإلطفاء لال ول غير امللموسة ذات طريقتها، حس  ما هو مالئم، وتعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية. 

ا عمار املحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ضمن ف ة املصاريف التي تتفق مع وفيفة اال ول غير 

 امللموسة.

 األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة 

لموسة ذات ا عمار اإل تاجية غير املحددة، ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها ال يتم إطفاء اال ول غير امل

سنويا، إما بشيل فردي أو على مستو  الوحدة املدّرة للنقد. يتم مراجعة تقييم ا عمار غير املحددة سنويا لتحديد ما إذا كا ت 

 تكن كذلك، يتم تغيير العمر اإل تاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.ا عمار غير املحددة ما زالت محتملة. وإذا لم 

لموسة بالفرق بين  افي متحصالت االستبعاد والقيمة امليتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات اال ول غير 

 ا  ول لخسارة عندما يتم استبعاد الدفترية لأل ل، ويتم إثباتها في الربح أو ا

 يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار باتباع طريقة القسط الثابت. 

 االستثمار  في الشركة الزميلة  3-8

 عليها. إن التأثير الهام هو املقدرة على املشاركة في القرارات املتعلقة  الشركة
ً
 هاما

ً
الزميلة هي تلك الشركة التي ييون للمجموعة تأثيرا

 ت املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. بالسياسا

يتم املحاسبة عن استثمارات املجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية. وبموج  هذه الطريقة، يقيد االستثمار 

مة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في الحصة من  افي ا ول الشركة الزميلة. في الشركات الزميلة بالتيلفة. يتم تعديل القي

 يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار.
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أي  تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة حصة املجموعة من  تائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عري

تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات املستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، عندما 

ييون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فتقوم املجموعة بوثبات حصتها من هذا التغيير. يتم استبعاد الربح 

 حققة الناتجة عن املعامالت بين املجموعة والشركة الزميلة بقدر حصة املجموعة في الشركة الزميلة.أو الخسارة غير امل

تظهر حصة املجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر املوحدة خارج الربح 

 التشغيلي.

ة لنفس فترة إعداد القوائم املالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تسويات لتتماش   يتم إعداد القوائم املالية للشركة الزميل

 السياسات املحاسبية للشركة الزميلة مع تلك الخا ة باملجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط في قيمة االستثمار في 

شركة الزميلة. تحدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد ال

ا خفضت قيمته. وعندما ييون ذلك، تقوم املجموعة باحتساب مبلغ الهبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد 

 قيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة في الربح أو الخسارة.للشركة الزميلة وبين ال

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة ، تقوم املجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ به بالقيمة العادلة. يتم إثبات 

طرة املشتركة، والقيمة العادلة لالستثمارات املحتفظ أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة، عند فقدان التأثير الهام أو السي

 بها واملتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخسارة.

 

 الهبوط في قيمة األصول غير املالية  3-9

يمة. تقوم املجموعة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد اال ول غير املالية قد تعري لهبوط في الق

في حال وجود مثل هذا املؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة  حد اال ول، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لأل ل. إن القيمة القابلة لالسترداد لأل ل تمثل القيمة العادلة لأل ل أو وحدة توليد 

 تياليف 
ً
االستبعاد أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى، ويتم تحديدها  حد ا  ول الفردية إال في حال عدم قيام ا  ل النقد  اقصا

بتوليد تدفقات  قدية داخلة تيون مستقلة بشيل رئيس عن تلك املولدة من أ ول أو مجموعة من اال ول ا خر . عندما تزيد 

وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر ا  ل منخفض القيمة ويتم القيمة الدفترية   ل ما أو عندما تزيد قيمة 

 تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.

عند تقييم القيمة االستخدامية، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم 

 يعكس التقديرات الحالية في 
ً
السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة با  ل. عند تحديد القيمة العادلة  اقصا

 في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك املعامالت، يتم استخدام 
ً
تياليف االستبعاد، يتم أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديثا

ستخدام مضاعفات التقييم وأسعار ا سهم املتداولة في السوق للشركات يتم دعم هذه الحسابات با  موذج تقييم مناس .

 املتداولة  أو املؤشرات ا خر  املتوفرة للقيمة العادلة.

تقوم املجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس املواز ات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي يتم إعدادها بصورة 

حدات توليد النقد لد  املجموعة التي يتم تخصيص اال ول الفردية عليها. تغطن هذه املواز ات منفصلة ليل وحدة من و 

والتوقعات بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل ا جل و ستخدم لتوقعات التدفقات النقدية 

 ات املستمرة في الربح أو الخسارة.تثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العملي املستقبلية بعد السنة الخامسة.

ديسمبر  وكذلك عندما تشير الظروف إلى وجود هبوط في القيمة الدفترية. يتم  31يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في 

التي تتعلق تحديد هبوط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد ليل وحدة توليد  قد )أو مجموعة من وحدات توليد النقد( و 

 بالشهرة.  

 عندما تيون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. 
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 األدوات املالية 3-10

 في لتزامتقوم املجموعة بوثبات ا  ول املالية أو اال
ً
 ألداة املالية. لا حيام التعاقدية ات املالية في قائمة املركز املالي عندما تصبح طرفا

 

 األصول املالية

 االعتراف ا ولي 

يتم تصنيف ا  ول املالية ، عند االعتراف ا ولي، كما يتم قياسها الحًقا بالتيلفة املستنفذة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر و بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ا  ول املالية عند االعتراف ا ولي على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لأل ل املالي و موذج أعمال املجموعة  يعتمد تصنيف

 إلدارتها.

خر، يج  أن يؤدي ذلك العادلة من خالل الدخل الشامل اآل لين يتم تصنيف ا  ل املالي وقياسه بالتيلفة املطفأة أو بالقيمة 

"مدفوعات من ا  ل والعوائد فقط" على املبلغ ا  لي املستحق. يشار إلى هذا التقييم باسم ا  ل إلى تدفقات  قدية تمثل 

( ويتم إجراؤه على مستو  ا داة املالية. يتم تصنيف ا  ول املالية ذات SPPIاختبار )املدفوعات من ا  ل والعوائد فقط( )

فقط" على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بغض  التدفقات النقدية التي ال تمثل "مدفوعات من ا  ل والعوائد

 النظر عن  موذج ا عمال.

يشير  موذج أعمال املجموعة إلدارة ا  ول املالية إلى كيفية إدارة أ ولها املالية من أجل توليد التدفقات النقدية. يحدد  موذج 

التدفقات النقدية التعاقدية أو من بيع ا  ول املالية أو من كليهما.  ا عمال ما إذا كا ت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل

يتم االحتفاظ با  ول املالية املصنفة واملقاسة بالتيلفة املستنفذة ضمن  موذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ با  ول املالية من 

املصنفة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ با  ول املالية

 الشامل اآلخر ضمن  موذج أعمال بهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 القياس الالحق

  غراي القياس الالحق ، يتم تصنيف ا  ول املالية إلى أربع ف ات:

 أ( أدوات دين بالتيلفة املستنفذة 

الية بالتيلفة املســـــــــــتنفذة باســـــــــــتخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضـــــــــــع للهبوط في القيمة. يتم إدراج ا رباح يتم قياس ا  ـــــــــــول امل

 والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات ا  ل أو تعديله أو ا خفاي قيمته.

 عدم إميا ية التدوير إلى ا رباح والخسائر ر معالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخب( أدوات حقوق ملكية بالقيمة 

ال يتم إعادة تدوير أرباح وخســـــــــــائر تقييم هذه ا  ـــــــــــول املالية في الربح أو الخســـــــــــارة. يتم إثبات توز عات ا رباح كويرادات في قائمة 

زء من تيلفة ا  ــل املالي، ســترداد لجتفيد املجموعة من هذه العائدات كوالربح أو الخســارة عند ثبوت حق االســتالم، إال عندما تســ

العادلة من خالل الدخل الشـــــــــــــامل وفي هذه الحالة، تثبت هذه االيرادات في الدخل الشـــــــــــــامل اآلخر. أدوات حقوق امللكية بالقيمة 

 ر ال تخضع الختبار الهبوط في القيمة.اآلخ

 جـ( أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ـــــــــــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــــــــارة في بيان املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات يتم إدراج ا  

 الصافية في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
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 الهبوط في قيمة ا  ول املالية

تطبق املجموعة املنهج املبسط في احتساب الهبوط في القيمة يتم تقدير الخسائر االئتما ية املتوقعة على ا  ول املالية باستخدام 

تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة، مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك 

 التقرير، بما في ذلك القيمة الزمتوقعات الظروف في تاريخ 
ً
 .نية للنقود حيثما كان ذلك مناسبا

يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة دليل على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة املعطاة )بمعن  حجم الخسارة إذا كان هناك 

التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة معلومات تتنبأ تعثر عن السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء على البيا ات 

 باملستقبل كما هو موضق أعاله.

ويتم حسم  قائمة ا رباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرتعترف املجموعة بأرباح أو خسائر الهبوط القيمة بشيل منفصل في 

 الدفترية اإلجمالية لأل ول املالية.   مخصصات الخسائر لأل ول املالية التي تقاس بالتيلفة املطفأة من القيمة

 استبعاد ا  ول املالية

تقوم املجموعة بولغاء ا  ل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ا  ل املالي أو تقوم بتحويل ا  ل 

حتفاظ بشيل جوهري بجميع مخاطر ومنافع امللكية إلى جهة أخر . إذا لم تقم املجموعة بنقل أو اال  املالي و مخاطر ومزايا امللكية

ات املرتبطة با  ل املالي إلى املبالغ التي قد لتزامفتستمر املجموعة باالعتراف بحصتها املحتفظ بها في ا  ول واال املاليلأل ل 

 تضطر لدفعها.

 ات املاليةلتزاماال

 ة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر.ات املالية إما بالتيلفة املستنفذة أو بالقيملتزامتصنف اال

ات املالية لد  املجموعة بالتيلفة املستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. وال يوجد لد  لتزامتم تصنيف وقياس جميع اال

 ات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أوالخسائر.التزاماملجموعة 

 

 ات مالية بالتيلفة املستنفذةالتزام

د االثبات ا ولي، يتم فيما بعد قياس القروي التي تحمل فوائد بالتيلفة املستنفذة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم بع

ات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء لتزاماالعتراف با رباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف باال

 العائد الفعلي.باستخدام طريقة معدل 

يتم حساب التيلفة املستنفذة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التياليف التي تعد جزًءا ال يتجزأ من 

 معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء كتياليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

 ات املاليةلتزامإلغاء االعتراف باال

 ات.لتزامات املالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو ا تهاء هذه االلتزامجموعة بولغاء االعتراف باالتقوم امل

 املخزون 3-11

باستخدام طريقة املتوسط املرجق،  التيلفة تحديد يتم .أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة  افي أو بالتيلفة املخزون قياس يتم

للتحقق سعر البيع  القابلة القيمة د التيلفة باستخدام طريقة الوارد أوال  ادر أوال.  يمثل  افيباستثناء ا دوية حيث يتم تحدي

 
ً
 منه التياليف الالزمة إلتمام عملية البيع. املقدر للمخزون مطروحا
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 النقد وما يعادله 3-12

 لتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتييشتمل النقد وما يعادله على النقد لد  البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ا جل وا

 تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.
 

لغري إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، يتيون النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة ا جل على النحو املحدد أعاله، 

 ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة. بعد خصم الحسابات املكشوفة لد  البنوك القائمة  نها تعتبر
ً
 جزءا

 حقوق امللكية واالحتياطيات 3-13

 رأس املال

 يمثل رأس املال القيمة اإلسمية لألسهم التي تم إ دارها.

 توزيعات األرباح

التوز ع  من قبل مقابل التوز عات النقدية أو غير النقدية السنوية على مالين حقوق امللكية عندما يتم اعتماد  التزاميتم إثبات 

الجمعية العامة للمساهمين. أما بالنسبة إلى التوز عات املرحلية فيتم اعتمادها بعد املوافقة من جا   مجلس اإلدارة. يتم قياس 

التوز عات غير النقدية بالقيمة العادلة لأل ول التي سيتم توز عها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعترف بها مباشرة في حقوق 

 لكية.امل

 االحتياطي النظامي

 للنظام ا ساس ي تحول الشركة 
ً
من  %30من  افي الربح السنوي إلى االحتياطن النظامن حت  يصل هذا االحتياطن إلى  %10وفقا

 رأس املال.

 أسهم الخزينة

لتيلفة حيث يتم إدراج تتمثل أسهم الخزينة في أسهم  أعادت الشركة شراؤها. تتم املحاسبة عن أسهم الخزا ة بوستخدام طريقة ا

 تيلفة شراء أسهم الخزينة مخصومة من حقوق امللكية.

 منافع املوظفين 3-14

 تعويضات نهاية الخدمة 

يتم قيــاس تعويضــــــــــــــات نهــايــة الخــدمــة بــاســـــــــــــتخــدام طريقــة تيلفــة الوحــدة املتوقعــة مع إجراء تقييم اكتواري بنهــايــة كــل فترة مــاليــة 

 سنوية.

 ملا يلي:وتصنف تياليف املنافع وفقا 

 تيلفة الخدمة الحالية والسابقة -

 تيلفة العوائد -

 إعادة القياس اإلكتواري  -

العمومية " و "تيلفة و  اإلدارية تدرج املجموعة أول عنصرين لتياليف املنفعة املحددة ضمن الربح أو الخسارة في بندي "املصاريف

 خر.آل " ويتم إدراج البند الثالث في الدخل الشامل ااإليرادات

 ا املوظفين قصيرة األجل مزاي

عن املزايا املستحقة للموففين بالنسبة لألجور والروات ، واإلجازة السنوية واإلجازة املرضية في الفترة التي  لتزاميتم االعتراف باال

 يتم فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل املبلغ غير املخصوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمات. 
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 تكاليف تمويالت املرابحة 3-15

 كن 
ً
 طويال

ً
تتم رسملة تياليف تمويالت املرابحة املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إ تاج أ ل مؤهل يتطل  إنشاؤه أو إ تاجه وقتا

 للغري الذي أنش ئ من أجله أو بيعه، كجزء من تيلفة ذلك ا  ل املعني. يتم تحميل كافة تياليف تمويالت 
ً
املرابحة ييون جاهزا

ا خر  على املصاريف في الفترة التي يتم تكبد تياليف التمويل فيها. تتضمن تياليف تمويالت املرابحة العمولة والتياليف ا خر  
 التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق بتمويالت املرابحات.

 الزكاة 3-16

للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة الزكوية على تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا   ظمة الهي ة العامة 

أساس البيا ات املالية املوحدة لشركة دله للخدمات الصحية وشركاتها التابعة اململوكة بشيل مباشر أو غير مباشر. يتم توز ع 

لسنة التي يحدث الربط النهائن في امخصص الزكاة املحسوب بين الشركة وشركاتها التابعة. يتم تسجيل أية فروق بين املخصصات و 

 .فيها الربط النهائن

 من العقود مع العمالء  اإليرادات  3-17

عقود  التزام( إلعداد التقرير املالي، يتم استخدام مصطلق "أ ول عقود مع العمالء" و "15بموج  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 رادات املستحقة و خصم حجم التعامل.مع العمالء" لو ف ما كان متعارف عليه كاإلي

يتم قياس اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل و ستثن  املبالغ التي تم تحصيلها  يابة عن طرف ثالث. تقوم 

 ء في املعيار الدولي املجموعة بوثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق املباد

 ( باستخدام الخطوات الخمس التالية:15للتقرير املالي رقم )

 

 تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: الخطوة األولى:

 به من قبل جميع ا طراف لتزامعند املوافقة على العقد واال 

 عند تحديد حقوق كل طرف 

 عند تعريف شروط الدفع 

  ي عندما ييون للعقد مضمون تجار 

 عندما ييون العقد قابل للتحصيل 
 

ا داء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كا ت ستحس  ليل  التزامتحديد الخطوة الثانية: 

ر  في العقد إذا ات ا خلتزامأداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن اال التزامسلعة أو خدمة متفق عليها 

 كان: 

  يمكن للعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشيل منفصل أو مع موارد أخر  متاحة بسهولة للعميل 

 يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشيل منفصل عن السلع أو الخدمات ا خر  الواردة في العقد 
 

 ملجموعة  ظير بيع سلع أو تقديم خدمات متفق عليها إلى العمالء.تحديد سعر املعاملة، وهو املبلغ الذي تتوقعه االخطوة الثالثة: 

 

 أداء ويتم على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل. التزامتخصيص سعر املعاملة ليل الخطوة الرابعة: 

 

 يتم تأديه الخدمة له.االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو  الخطوة الخامسة:
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 تقديم الخدمات الطبية

تشمل اإليرادات من الخدمات في املقام ا ول الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض   الداخليين والخارجيين. تشمل 

دمات إما بشيل منفصل الخدمات رسوم اإلقامة، والخدمات املهنية الطبية، واملعدات، وا شعة، واملختبر. يتم إثبات اإليراد من الخ

 أو مجمع مع إثبات إيرادات الصيدلية.

(،خلصت املجموعة إلى أن اإليرادات من مرض   اإلقامة الطويلة سيتم 15بموج  املعيار الدولي إعداد التقارير املالية رقم )

 االعتراف بها على مد  زمني.

 طبية وحصول املريض على الخدمة العالجية.ا داء يتحقق عند تقديم الخدمات ال التزاماملجموعة إلى ان  لصتخ

 التوزيع –بيع املنتجات 

يتم إثبات اإليرادات عندما يتم  قل السيطرة على املنتجات وعندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل. يحدث التسليم عندما يتم 

       تم  قل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.يشحن املنتجات إلى املوقع املحدد، و 

اتها بتقديم املستحضرات الصيدال ية واملنتجات ا خر  املحددة. تتحمل التزامتيون املجموعة مس ولة بشيل أساس ي عن الوفاء ب

املجموعة مخاطر املخزون قبل أن يتم  قل املستحضرات الصيدال ية واملنتجات ا خر  إلى العميل. باإلضافة إلى ذلك، لد  

 ديد سعر املنتجات الصيدال ية املحددة. املجموعة سلطة تقديرية في تح

 ا داء يتحقق عند ا تقال ملكية السلع إلى العمالء. التزاماملجموعة إلى ان  خلصت

 ات املحتملةلتزاماملخصصات واال 3-18

كن تقدير ات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة ويملتزاميتم اإلعتراف باملخصصات عندما تؤدي اال

قا ونن أو استنتاجي  اش ئ عن أحداث سابقة، مثل منازعات قا و ية أو  التزامحالي عند وجود  التزاماملبالغ بشيل موثوق. ينشأ 

 عقود.

الحالي، استنادا إلى ا دلة ا كثر موثوقية املتاحة في  لتزاميتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية اال

ات املتماثلة، يتم تحديد لتزام. وعندما ييون هناك عددا من االلتزامخ التقرير، بما في ذلك املخاطر والشيوك املرتبطة بهذا االتاري

ات كيل. يتم خصم املخصصات إلى قيمها لتزاماحتمالية أن ييون التدفق النقدي الخارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر في ف ة اال

  قيمة الزمنية للنقود جوهرية.الحالية، حين تيون ال

 تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

 املعلومات القطاعية 3-19

إن القطاع هـو جزء مـن املجموعة يعمل في أنشطة ا عمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح عن 
قطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية الت  يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيس ي وهو الصخص ال

  املسؤول عن توز ع املوارد وتقييم ا داء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.

 استخدام األحكام و التقديرات الهامة -4

م املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية يتطل  من اإلدارة إن إعداد هذه القوائ

ات لتزاماستخدام أحيام وتقديرات وافتراضات والتي بدورها تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية وعلى املبالغ املبينة لأل ول واال

ات املحتملة في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات في لتزامل واالوكذلك اإلفصاحات عن بعض ا  و 

ات وكذلك املبالغ التي تم التقرير عنها لإليرادات واملصاريف. وعلى الرغم من أ ه تم إعداد تلك التقديرات لتزامأر دة ا  ول واال

 .ا حداث أو الظروف الحالية فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتعلى أساس أفضل املعلومات املتاحة لإلدارة عن 

  يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. 
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 تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء 4-1

 على أنها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار د مدة عقد اإليجاريقامت املجموعة بتحد

 تمديد عقد اإليجار إذا كان من املؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار.

يل لد  املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. تطبق املجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من املؤكد بش

معقول ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه أم ال. بمعن  أن يتم ا خذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا 

 اقتصادًيا ملمارسة التجديد أو اإلنهاء. 

ف التي تقع تحت سيطرة بعد تاريخ بدء العقد، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظرو 

 املجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .

 معدل العائد الضمني لعقود االيجار 4-2

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ، وبالتالي ، فونها تستخدم معدل االقتراي اإلضافي 

هو معدل العائد الذي يتعين على املجموعة أن تدفعه لالقتراي على مدة  ات اإليجار. ان معدل االقتراي اإلضافي التزامس لقيا

 مماثلة ، مع ضما ات مماثلة  للحصول على أ ل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام ا  ل وفي بي ة  مماثلة. 

 مدخالت يمكن الحصول عليها )مثل أسعار العوائد في السوق(. تقوم املجموعة بتقدير معدل االقتراي اإلضافي باستخدام

 مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة 4-3

أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تيلفة املخزون إلى  افي القيمة  للتحققيثبت املخزون بسعر التيلفة أو  افي القيمة القابلة 

عديالت التغيرات في الطل  على املخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور تتضمن العوامل املؤثرة على هذه الت .للتحققالقابلة 

النوعية وأمور الجودة، وبناًء على ذلك تقوم املجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخصص مخزون راكد 

 مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوام
ً
 ل.وبطئ الحركة. يتم دوريا

 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة  4-4

تستخدم املجموعة مصفوفة لحساب مخصص الخسائر اإلئتما ية املتوقعة للمدينون التجاريون وأ ول العقود واملستحق من 

خسارة أطراف ذات عالقة. تستند نس  املخصص إلى أعمار املبالغ املستحقة ملجموعات قطاعات العمالء املختلفة التي لها أ ماط 

 مماثلة.

تستند مصفوفة املخصص مبدئيا على معدالت التأخر في السداد التاريخية ثم يتم تعديلها لتتضمن عوامل االقتصاد الكلي للدولة. 

يتم تقييم العالقة بين معدالت التأخر في السداد ، والظروف االقتصادية املتوقعة والخسائر االئتما ية املتوقعة وهي تعتمد على 

 ات بشيل كبير. مبلغ الخسائر االئتما ية املتوقعة ييون حساس للتغيرات في الظروف االقتصادية املتوقعة. التقدير 

 االعتراضات الطبية املتوقعة  4-5

. لتوقع هذه االعتراضات تعمل برتها السابقة مع كل عميل على حدةتستند املجموعة عند تقدير االعتراضات الطبية املتوقعة على خ

افتراضات مبنية على أقرب اعتراضات  والسلع الطبية املقدمة وتلجأ إلى على قياس مد  قبول العمالء بالخدماتاملجموعة 

للمطالبات وما تو لت اليه من مفاوضات مباشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على البيا ات املتوفرة في السوق وفي الشركات 

 املثيلة.

 خصم حجم التعامل 4-6

يتم اثبات اإليرادات بخصومات على أساس حجم التعامل ويتم إثبات اإليرادات على أساس السعر املحدد في  في بعض االحيان

العقد، بعد خصم حجم التعامل. يتم استخدام الخبرة املتراكمة لتقدير الخصومات، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي 

 إليرادات.ييون فيه من املحتمل أال يحدث انعياس كبير في ا
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 .بالنسبة للعقود التي تتضمن هذا الخصم ةيتم تحليل خصومات حجم التعامل املتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل على حد

يعتمد تحديد ما إذا كان من املحتمل أن يحصل العميل على الخصم على استحقاقاته التاريخية واملعامالت املتراكمة حت  تاريخ 

 القوائم املالية.

 هبوط قيمة األصول غير املالية 4-7

يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لأل ل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة 

توليد  قد  لإلسترداد. لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من كل وحدة

وتحدد معدل الخصم املناس  إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. أثناء عملية قياس التدفقات النقدية املستقبلية 

املتوقعة، تقوم اإلدارة بوضع افتراضات حول النتائج التشغيلية املستقبلية. تتعلق هذه اإلفتراضات با حداث والظروف 

 عن النتائج الفعلية، وقد تتسب  في تعديالت جوهرية على ا ول املجموعة خالل السنوات املالية التالية. املستقبلية. قد تختلف

في معظم الحاالت، يتضمن تحديد معدل الخصم املطبق تقدير التعديالت املناسبة ملخاطر السوق والتعديالت املالئمة لعوامل 

  الخطر الخا ة با  ول.
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 عداتومآالت ، عقارات -5

 

استخدام  حق

 املباني األراض ي أصل

تحسينات املباني 

 السيارات األثاث والتركيبات املعدات الطبية اآلالت واملعدات املستأجرة

االنشاءات تحت 

 اإلجمالي التنفيذ
           

           التكلفة

 2,359,428,967 822,022,816 7,569,063 18,039,710 382,619,362 76,915,438 72,578,669 449,681,710 530,002,199 - م2018يناير  1في 

 255,712,575 92,964,355 1,450,000 13,850,165 82,686,784 9,177,789 268,164 55,315,318 - - إضافات

 (3,316,039) - - (137,261) (3,139,415) (16,363) (23,000) - - - استبعادات

 - (701,795,716) - 1,832,532 13,449,130 72,603,639 - 613,910,415 - - تحويالت

 2,611,825,503 213,191,455 9,019,063 33,585,146 475,615,861 158,680,503 72,823,833 1,118,907,443 530,002,199 - م2018ديسمبر  31في 

 244,271,558 154,544,962 - 2,428,650 39,098,703 2,670,700 2,156,825 327,800 - 43,043,918 إضافات

 (7,950,987)  - (157,237) (6,992,280) (570,000) (231,470) - - - استبعادات

 - (2,017,292) - - - (12,982,967) 2,017,292 12,982,967 - - تحويالت

 2,848,146,074 365,719,125 9,019,063 35,856,559 507,722,284 147,798,236 76,766,480 1,132,218,210 530,002,199 43,043,918 م2019ديسمبر  31في 

           االستهالك املتراكم

 587,996,377 - 5,546,845 11,438,481 253,245,995 56,761,400 51,531,388 209,472,268 - - م2018يناير  1في 

 73,883,211 - 1,114,386 2,979,535 37,350,200 5,976,344 6,299,944 20,162,802 - - استهالك السنة

 (3,253,166) -  (124,683) (3,112,834) (11,815) (3,834)  - - استبعادات

 658,626,422 - 6,661,231 14,293,333 287,483,361 62,725,929 57,827,498 229,635,070 -  م2018ديسمبر  31في 

 92,494,560 - 788,381 2,643,110 41,167,385 6,259,703 6,458,775 18,733,474 - 16,443,732 استهالك السنة

 (5,495,881) - - (139,845) (5,171,438) (38,000) (146,598) - - - استبعادات

 745,625,101 - 7,449,612 16,796,598 323,479,308 68,947,632 64,139,675 248,368,544 - 16,443,732 م2019ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية

 2,102,520,973 365,719,125 1,569,451 19,059,961 184,242,976 78,850,604 12,626,805 883,849,666 530,002,199 26,600,186 م2019ديسمبر  31في 

 1,953,199,081 213,191,455 2,357,832 19,291,813 188,132,500 95,954,574 14,996,335 889,272,373 530,002,199 - م2018ديسمبر  31في 



  )شركة مساهمة سعودية( للخدمات الصحية هشركة دل
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 وز ع مصروف اإلستهالك فيما يلي ت

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م2018  م2019  

 72,495,659  88,679,820  تيلفة اإليرادات

 1,387,552  3,814,740  (24املصروفات اإلدارية والعمومية )إيضاح 

  92,494,560  73,883,211 
     
 

 إلنشاءات تحت التنفيذا

( 920عيــــــــــادة بتيلفــــــــــة إجماليــــــــــة تقــــــــــدر بـــــــــــ ) 200ســــــــــرير و 400 مــــــــــار بســــــــــعة قصــــــــــو   هدلــــــــــاملجموعــــــــــة مشــــــــــروع مستشــــــــــفى لــــــــــد  

 100و  ســـــــــــرير 150م بطاقـــــــــــة اســــــــــتيعابية بلغـــــــــــت 2018أبريــــــــــل  8مليــــــــــون ريـــــــــــال ســــــــــعودي وقـــــــــــد تــــــــــم تشـــــــــــغيل املرحلـــــــــــة ا ولــــــــــى فـــــــــــي 

 عيادة.

ر ســـــــــــــــــــبتمب 25فـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــي النخيـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــاريخ  دلـــــــــــــــــــه املجموعـــــــــــــــــــة أعمـــــــــــــــــــال البنـــــــــــــــــــاء للتوســـــــــــــــــــعة الغربيـــــــــــــــــــة ملستشـــــــــــــــــــفى بـــــــــــــــــــدأت

 .عيادة 30سرير و  150م، بسعة 2017

 

 ملموسة غير  صول أ -6

 ترخيص تصنيع 

 تراخيص

 اإلجمالي حقوق التأجير الشهرة املنتجات
      

      التكلفة

 30,666,270 3,422,270 5,091,000 11,505,000 10,648000 م2018ديسمبر  31في 

 30,666,270 3,422,270 5,091,000 11,505,000 10,648,000 م2019ديسمبر  31في 

      

      اإلطفاء والهبوط

 11,618,598 527,598 5,091,000 3,000,000 3,000,000 م2018يناير  1في 

 156,860 156,860 - - - م2018إطفاء عام 

 11,775,458 684,458 5,091,000 3,000,000 3,000,000 م2018ديسمبر  31في 

 171,120 171,120 - - - م2019إطفاء عام 

 11,946,578 855,578 5,091,000 3,000,000 3,000,000 م2019ديسمبر  31في 

      

       افي القيمة الدفترية

 18,719,692 2,566,692 - 8,505,000 7,648,000 م2019ديسمبر  31في 

 18,890,812 2,737,812 - 8,505,000 7,648,000 م2018ديسمبر  31في 
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 )أصول غير ملموسة غير محددة العمر االنتاجي( املنتجاتالتصنيع وتراخيص خيص تراالهبوط في 

 للتأكــد غيــر امللموســة غيــر محــددة العمــر اال تــاجي لأل ــول  إختبــار إجــراء يــتمحيــث  ،اال خفــاي ســنويا إختبــار إجــراء يــتم

 أســاس علــى تحديــدها تميـ والتــي دلإلســتردا القابلــة القيمـة مــع الدفتريــة القيمـة بمقار ــة وذلــك قيمتهــا فـيهبــوط  وجــود مـن

بلــغ  ســنوات. خمــس ملــدة املتوقعــة التــدفقات النقديــة تســتخدم التــي الحاليــة القيمــة إحتســاب فــي املســتخدمة املعلومــات

 باســتخدام النهائيــة القيمــة إحتســاب تــم  .%16.67 املتوقعــة التــدفقات النقديــة إحتســاب فــي املســتخدم الخصــم معــدل

 .التوقعات فترة من ا خيرة للسنة الربحية للنمو مكرر 

  اإلســـتخدام قيـــد القيمـــة إحتســـاب يتــأثر
ً
 ـكبيـــ تـــأثرا

ً
 والتضـــخم وتيلفــة املبيعـــات  مـــو بمعـــدل املتعلقـــة باإلفتراضـــات را

 املســتخدمة العوامــل وكــذلك ســنوات خمــس ملــدة املواز ــة بعــد ملــا النقديــة إســتنباط التــدفقات فــي املســتخدمة املبيعــات

 .ئيةالنها القيمة احتساب في

 

 حقوق التأجير 

تمثل حقوق التأجير مبلغ مدفوع للهي ة الســـعودية  للمدن الصـــناعية ومناطق التقنية  ظير حق اســـت جار أري ويتم إطفاؤها على 

 م.2034ابريل  28هـ  املوافق 1456 فر  10مد  سنوات العقد املتبقية التي تنتهي في 

 

 زميلة ةشرك في ستثمار ا -7

زميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء  ةشركفي  االستثمارتيون ي

 باستخدام طريقة حقوق امللكية، وفيما يلي نسبة املساهمة:  في االستثمارحصة المستشفى عام شرق مدينة الرياي. يتم احتساب 

   )٪( الحصة في حقوق امللكية 

 اسم الشركة الزميلة

 يكما ف

 ديسمبر 31

 كما في

 ديسمبر 31

بــــلـــــــد الــــتشــــــــــــــــغــــيـــــــل 

 النشاط الرئيس والتأسيس

   م2018 م2019 

شركة الدكتور محمد راشد 

 الفقيه
31,21 ٪ 31,21 ٪ 

اململكة العربية 

 السعودية

تملك وتشغيل و يا ة 

 مستشفى ومراكز صحية
 

يمكن ، %30بدال من  %31,21في الشركة الزميلة لتصبح م قامت املجموعة بزيادة نسبة ملكيتها 2018خالل الربع ا ول من عام 

 تلخيص حركة االستثمار كما يلي:

 ديسمبر 31 كما في 
 م2019

ديسمبر  31 كما في 
 م2018

 140,978,759  145,160,732 ر يد أول املدة

 5,980,000  - إضافات

 138,707  478,566 تسويات 

 (1,936,734)  (4,590,704) حصة املجموعة في خسارة الشركة الزميلة 

 -  (96,675) حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة

 145,160,732  140,951,919 ر يد آخر املدة
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 يمكن تلخيص املبالغ اإلجمالية لبعض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:

 ديسمبر 31 كما في  
 م2019

ديسمبر  31 كما في 
 م2018

 97,403,849  38,914,022  ا  ول املتداولة

 579,625,407  698,574,269  ا  ول غير املتداولة

 69,629,799  42,397,229  ات املتداولةلتزاماال

 184,622,434  287,298,942  ات غير املتداولةلتزاماال

 (4,670,565)  (14,709,079)  الخسارة من العمليات املستمرة

 (33,933)  (275,824)  لشامل اآلخرالدخل ا

 (4,704,498)  (14,984,902)  الدخل الشامل

 422,777,023  407,792,120  حقوق امللكية

 .التقرير تاريخ في كما الزميلة لشركةالالستثمار في  الدفترية القيمة في هبوط هناك يكن لم اإلدارة، رأي في

  ل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خال -8

 الدولة 

نسبة 
امللكية 

٪ 
ديسمبر  31كما في 

 م2019

نسبة 
 امللكية

 ٪ 
ديسمبر  31كما في 

 م2018
      مدرجة

 247,669 ٪0,4 136,465 ٪0,4 ا ردن الشركة ا رد ية لصناعة ا دوية

      غير مدرجة

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

 1,748,145 ٪1,1 - - السعودية شركة ا حساء للخدمات الطبية

   3,584,585  5,443,934 

 

 أدوات حقوق امللكية غير مدرجة

 تر  اإلدارة أ ه لم تتوافر في أدوات حقوق امللكية غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم

العادلة لهذه ا دوات وبالتالي تم  القيمة معبرة عن تيون  ال قد التيلفة والتي تشير إلى أن 2-4-5الفقرة رقم ب املالية" "ا دوات ( 9)

 اعتبار أن تيلفة هذه ا دوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.

اإلحساء للخدمات الطبية والبالغة هـ قامت الشركة ببيع كامل حصتها في شركة 1440رج   28املوافق   م2019ابريل  4بتاريخ 

ريال سعودي تم ادراجه ضمن الدخل  688,855ريال سعود  والذي  تج عنه ربح وقدره  2,437,000سهم وذلك مقابل  162,500

 الشامل اآلخر.

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -9

ـــــــــــــــ قامت الشـــركة بســـداد دفعة قدرها 1440رمضـــان  9املوافق   م2019مايو  14بتاريخ  ريال ســـعودي مقابل شـــراء  22,321,102هـ

هو تحقيق عائد مرتفع على رأس  الصـــــــندوق  هدف ( 3)في  ـــــــندوق ميفك لفرص امللكية الخا ـــــــة  وحدات في  ـــــــندوق اســـــــتثماري 

 املال على املد  الطويل واالستثمار في القطاع الصحي.

طريقة بالقيمة العادلة باســـــــــــــتخدام عن طريق إدارة الصـــــــــــــندوق أ ـــــــــــــول الصـــــــــــــندوق  م تم إعادة تقويم2019ديســـــــــــــمبر  31خ بتاري

ي ريال ســـــعود 35,706,967وقد بلغت قيمة حصـــــة املجموعة في االســـــتثمار في الصـــــندوق ما قدره التدفقات النقدية املخصـــــومة، 

 (.25)إيضاح  رتم تسجيلها في ا رباح والخسائ ريال سعودي 13,385,865و تج عن ذلك تسجيل أرباح قدرها 
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 املخزون -10

 
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
 72,645,034  82,470,438 أدوية

 3,043,789  8,977,730  مواد خام

 5,821,644  5,601,306 مواد مستهلكة طبية ومستحضرات تجميل

 2,728,922  5,195,922  أخر  

 6,148,553  3,349,312  لوازم طبية

 105,594,708  90,387,942 

 (1,615,337)  (1,060,372)   اقصا: مخصص مخزون بطنء الحركة

 6 104,534,33  88,772,605 

 فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون بطنء الحركة:

 للسنة املنتهية في  
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 

 1,381,403  1,615,337 يناير 1

 2,632,875  31,898 ميون 

 -  (93,200) مردود

 (2,398,941)  (493,663) شط  

 1,615,337  1,060,372 ديسمبر 31

 وأرصدة مدينة أخرى  -11
ً
 مصروفات مدفوعة مقدما

 
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
 ملوردين

ً
 49,021,028  43,757,003 مبالغ مدفوعة مقدما

 17,138,677  12,865,558  مصاريف مدفوعة مقدما

 5,401,088  6,803,339  سلف موففين

 5,630,125  12,130,125 خطابات ضمانغطاء اعتمادات مستندية و 

 3,249,427  3,844,014 تنمية املوارد البشرية ندوق 

 9,108,490  12,536,567 أخر  

 
ً
 (6,247,077)  (8,128,310) خصص امل:   اقصا

 83,808,296  83,301,758 

  :يلي ملخص بحركة املخصصفيما 
 للسنة املنتهية في 
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31 

 6,234,341  6,247,077 يناير 1الر يد في 

 22,268  1,881,233 ميون 

 (9,532)  - شط  

 6,247,077  8,128,310 ديسمبر 31
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 األطراف ذات العالقة -12

مال مع شركات أخر  تقع ضمن إطار الجهات ذات العالقة الواردة في املعايير الدولية تقوم املجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي، بأع

 .للتقرير املالي, تتم هذه العمليات في سياق ا عمال االعتيادية و يتم قياسها بمبالغ التبادل وهي املبالغ املتفق عليها بين الطرفين 

 بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل. تتم املبيعات إلى الجهات ذات العالقة واملشتريات منها

تتضمن ا طراف ذات العالقة للمجموعة موففن اإلدارة الرئيسيين، الشركات التابعة، الشركات الزميلة وغيرها كما هو موضق 

 اد اه.

 مزايا االدارة العليا 
 للسنة املنتهية في  
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  

 8,809,823  9,065,012  ت املديرين التنفيذيين للمجموعةروات  وميافش

 2,966,667  2,933,334  (24)إيضاح   أعضاء مجلس اإلدارة ميافشت

 مستحق من أطراف ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 
 املعامالت

 املعامالت
 خالل السنة املنتهية في 

 
 الرصيد كما في

 ديسمبر 31
  م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 يسمبرد 31 
  م2019 

 ديسمبر 31
 م2018

الشركة الفنية لتوطين 
 التقنية

مملوكة جزئيا 
 ملساهم

 4,160,956  5,096,706  7,229,280  1,849,863 دعم فني 

          

مجموعة دله البركة 
 القابضة

 273,291  293,016  367,508  301,016 خدمات طبية  مساهم

          

دعم فني  شركة زميلة قيهشركة الدكتور محمد الف
ومبيعات 

 ادوية

636,538  -  636,538  - 

          

مملوكة  حد  شركة املشفى الطبية

عضو أقارب 
 مجلس إدارةب

 الشركة

خدمات 
 طبية

922,121  933,993  568,830  760,313 

          

أقارب عضو  خالد راشد الفقيه
مجلس إدارة 

 الشركة

استشارات 
 هندسية

328,880  -  -  - 

       6,595,090  5,194,560 
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 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 
 املعامالت

 املعامالت 
 الرصيدكما في خالل السنة املنتهية في

 ديسمبر 31
  م2019

 ديسمبر 31
 م2018

 ديسمبر 31
  م2019

 ديسمبر 31
 م2018

وكالة سفر دارين للسفر 
 والسياحة

يا مملوكة جزئ
 ملساهم

 354,036  743,174 6,672,051  5,726,349 تذاكر سفر

         
رئيس مجلس  املهندس/طارق القصبي 

 اإلدارة 
إستشارات 

 إدارية
1,147,596  697,165 -  697,165 

         
مملوكة  شركة دلة التجارية

 ملساهم
أعمال 
  يا ة

169,614  298,480 -  - 

         
دمات خ أخر   أخر  

 طبية
-  - 23,290  55,412 

      766,464  1,106,613 

  تجاريون  مدينون  -13

 
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018

 381,048,712  360,197,236 مدينون تجاريون 

 (24,868,296)  (30,842,609) يخصم:  مخصص خسائر ائتما ية متوقعة 

 329,354,627  356,180,416 

 ا يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر اإلئتما ية املتوقعةفيم

 للسنة املنتهية في  

 م2018 ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31  
 26,367,371  24,868,296  يناير 1الر يد في 

 4,628,160  14,440,953  ميون 

 (5,191,441)  (8,466,640)   مردود

 (935,794)  -  شط 

 24,868,296  30,842,609  ديسمبر  31الر يد في 

للمدينون ، و في رأي اإلدارة لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية ات الهبوط في القيمة لجميع املدينون التجاريون تم مراجعة مؤشر 

 .صص الخسائر االئتما ية املتوقعة غير تلك املذكورة كمخالتجاريون 

 النقد ومايعادله -14

 
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
 45,178,436  87,504,182  قد لد  البنوك

 1,180,699  822,077  قد في الصندوق 

 88,326,259  46,359,135 
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 النظامي االحتياطي -15

 النظامن االحتياطن إلى السنة أرباح  افي من٪ 10 تحويلالشركة  على يج  ،شركةال تأسيس وعقد السعودي الشركات لنظام وفقا

 الم رأس من٪ 30 االحتياطن لتجاوز  النظامن االحتياطن إلى تحويل إجراء يتم لم. املال رأس من٪ 30 االحتياطن هذا يبلغ حت 

  .املساهمين على للتوز ع قابل غير االحتياطن هذا. الشركة 

 املرابحة تمويل -16

  
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
     غير متداولة

 562,639,841  839,268,569  ا جل مرابحات طويلة
     متداولة

 139,837,580  69,647,000  مرابحات قصيرة ا جل
 5,916,666  112,106,343  الجزء املتداول من مرابحات طويلة ا جل 

 145,754,246  181,753,343  إجمالي املرابحات املتداولة 
 708,394,087  1,021,021,912  إجمالي تمويالت املرابحة

 
لد  املجموعة عقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من البنوك املحلية. عقود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أعباء مالية 

بشيل عام على أساس السعر السائد في السوق. عقود املرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة 

 العامل، عقود املرابحات مضمو ة عن طريق سندات  مر.مع تمويل رأس املال 

م: 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي )1,618م بلغ حجم املرابحات املتاح استخدامها للمجموعة مبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

 :م2018يسمبرد 31مليون ريال سعودي ) 1,020م  حو 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي(، املستخدم منها كما في  2.631

مليون ريال سعودي )  1,798 م بوجمالي قدره2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي(، ومضمو ة بسندات  مر كما في  708,3

 مليون ريال سعودي(. 2,851 م:2018
 

مليون  12,5: 2018مليون ريال سعودي ) 11م مبلغ وقدره 2019بلغت تياليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة خالل عام 

 ريال سعودي(.
 

مليون ريال سعودي  24,04م بمبلغ وقدره 2019عام املثبتة في ا رباح أو الخسائر لبلغت تياليف التمويل املتعلقة باملرابحات 

 مليون ريال سعودي(.  11,5م : 2018)

 عقود االيجار -17

 (.5مدرجة ضمن عقارات وآالت ومعدات )إيضاح  حق استخدام اصول 

 ديسميبر 31ة في للسنة املنتهي 

 م2018  م2019 التزام عقود اإليجار 
 -  36,446,307 إضافات خالل العام 

 -  1,056,787 وائد محملةع

 -  (18,506,179) مدفوع

 -  18,996,915 عامالر يد في نهاية ال

    يقسم إلى

 -  5,585,688 عقود إيجار طويل ا جل التزام

 -  13,411,227 عقود إيجار قصير ا جل التزام

 18,996,915  - 
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عقود االيجار ومصـــــــروف العوائد باســـــــتخدام معدل االقتــــــــــــــــــــراي اإلضـــــــافي، وهو معدل العائد الذي  التزامقامت املجموعة بوثبات 

 .الضما ات لعقود االيجار وبنفس مماثلة الالزم ملدة التمويل تقتري تتوقع استخدامه لين
 

 ستخدام ا  ول املؤجرة كضمان  غراي االقتراي.ا، ولكن ال يجوز ال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات
 

شـــــهرا وغير قابلة للتمديد وقد بلغ مصـــــروف  12كما في تاريخ التقرير لد  املجموعة عقود إيجار منخفضـــــة القيمة أو ملدة أقل من 

 ريال سعودي. 413,318م بما قدره 2019ديسمبر  31عن هذه العقود للسنة املنتهية في ا رباح أو الخسائر االيجار املسجل في 

 منافع املوظفينالتزام  -18

 :منافع املوففين التزامحركة يبين الجدول التالي 

ديسمبر  31كما في  
 م2019

 ديسمبر 31كما في  
 م2018

 106,595,301  117,454,595 يناير 1الر يد كما في 

    مشمولة في األرباح والخسائر

 22,164,767  17,050,471 تيلفة الخدمات الحالية

 4,263,812  5,082,447 تيلفة العائد

    مشمولة في الدخل الشامل اآلخر

 (6,274,894)  391,123 تقييم اكتواري 

 (9,294,391)  (12,036,494) مدفوع

 117,454,595  127,942,142 الر يد 

 
 التقرير  الجدول التالي يبين االفتراضات االكتوارية ا ساسية كما في تاريخ

 ديسمبر 31كما في  
 م2019 

 ديسمبر 31كما في  
 م2018 

 ٪4.15  %3,86 سعر الخصم

 ٪2  %2,8  مو الرات  السنوي 

 الجدول التالي يبين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ التقرير

 م2018ديسمبر  31كما في  م2019ديسمبر  31كما في  
 

 نسبة التغير لتزاماالمبلغ  غيرنسبة الت لتزاماالمبلغ 

     معدل  الخصم 

+ 0,5٪ 119,501,225 (6.6 )% 111,925,148 (4.7 )% 

- 0,5٪ 134,288,016 5 % 123,505,052 5.15 % 

      مو الرات  السنوي 

+ 0,5٪ 131,753,976 3 % 121,191,812 3.18 % 

- 0,5٪ 117,354,549 (8.3 )% 113,985,600 (2.95 )% 
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  التجاريون  نون الدائ -19

 
 ديسمبر 31كما في 
 م2019 

 ديسمبر  31كما في  
 م2018

 57,640,317  69,889,841 موردي أدوية

 24.952.496  23,952,139 موردي معدات طبية 

 10,069,784  11,889,024 موردي لوازم إدارية 

 1,306,726  1,716,182 موردي املطاعم

 7,217,906  1,606,926 موردي قطع الغيار 

 323,593  1,824,721 أخر  

 110,878,833  101,510,822 

 أرصدة دائنة أخرى مصروفات مستحقة و  -20

 
 ديسمبر 31كما في 
 م2019 

 ديسمبر 31كما في  
 م2018 

  20,817,297   24,290,380 اجازات وتذاكر سفر مستحقة

  8,535,884   8,137,783 حوافز موففين مستحقة

  8,544,573   7,680,314 ايرادات مستحقة 

  4,142,691   3,145,649 تياليف تمويل مستحقة

  2,692,388   2,560,043 مستحقات للموففين 

  1,380,435   1,574,225 تأمينات اجتماعية مستحقة

  3,479,329   1,133,005 ضريبة القيمة املضافة 

  440,307   546,307 مقدمات من العمالء

  20,831,153   18,340,789 اخر  مصروفات مستحقة 

 67,408,495  70,864,057 

 الزكاة -21

 عناصر الوعاء الزكوي 
 ديسمبر 31كما في 
 م2019 

 ديسمبر 31كما في  
 م2018 

 1,541,927,590  1,287,137,661 امللكيةحقوق 

 135,150,092  141,527,077 مخصصات

 568,556,505  845,322,501 قروي مستخدمة في تمويل أ ول غير متداولة

 169,878,507  185,806,532  افي الدخل املعدل

 2,459,793,771  2.415.512.694 

: عقارات ، آالت ومعدات،  افي
ً
 (1,953,199,081)  (2,077,309,964)  اقصا

 (152,658,586)  (180,541,738) استثمارات

 (18,890,812)  (18,719,692) أ ول غير ملموسة

 290,764,215  183,222,377 كوي الوعاء الز 

 7,269,105  4,645,163 الزكاة
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 صافي الدخل املعدل
 ديسمبر 31كما في 
 م2019 

 ديسمبر 31كما في  
 م2018 

 145,299,624  151,626,134  افي الدخل قبل الزكاة
 24,578,883  34,180,398 التعديالت

 169,878,507  185,806,532  افي الدخل املعدل

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  كة مخصص الزكاةحر 
 م2018  م2019 
 13,966,035  7,269,105 يناير 1

 3,541,169  4,710,182 ميون خالل السنة

 (10,238,099)  (7,334,124) مدفوع خالل السنة

 7,269,105  4,645,163 ديسمبر 31

 العقود مع العمالءاأليرادات من  -22

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  
 م2018  م2019 

    تصنيف اإليرادات

 889,657,826   942,118,502 إيرادات تقديم خدمات  

 291,284,225  309,970,175 إيرادات بيع أدوية

 1,252,088,677  1,180,942,051 

    توقيت إثبات اإليرادات

 421,842,155  452,347,919 على مد  زمني

 759,099,896  799,740,758 عند  قطة من الزمن 

 1,252,088,677  1,180,942,051 

 ديسمبر  31كما في  
 م2018  م2019 أرصدة العقود

 356,180,416  329,354,627 (13مدينون تجاريون )إيضاح 

 2,442,924  1,961,722 أ ول عقود مع العمالء

 5,229,801  17,212,922 ات عقود مع العمالءالتزام

 العمالءمع  عقودأصول 

في غير املفوترة عتمد على عدد الخدمات املســــــــتمرة يختلف ر ــــــــيد هذا الحســــــــاب و تتعلق أ ــــــــول العقود باإليرادات غير املفوترة. 

 .تواريخ استحقاقهاقرب ال يوجد مخصص للخسائر االئتما ية املتوقعة على أ ول العقود بسب   .نهاية العام

  مع العمالء عقودات التزام

 .دية معهمقيستند على الشروط التعا ات العقود بشيل أساس ي في خصم حجم التعامل للعمالء والذيالتزامتتمثل 

 لهاداء أو إيرادات تم الوفاء بالتزام اآل إيرادات كا ت ضــــــــــــمن التزامات العقود بداية العام م 2018و م2019 نلم يســــــــــــجل خالل عام

 .أثناء العام السابق

 

 

 



  )شركة مساهمة سعودية( للخدمات الصحية هشركة دل

 م2019ديسمبر  31ئم املالية املوحدة للسنة املنتهية في إيضاحات حول القوا

   )جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(

 

- 39 - 

 تسويقو  بيع مصاريف -23

 ديسمبر  31هية في للسنة املنت 
 م2018  م2019 

 16,433,077  16,061,092 دعاية وإعالن وترويج 

 5,280,600  4,697,800 روات  وأجور ومنافع

 943,872  662,500 حوافز تسويق

 2,640,823  2,221,746 أخر  

 23,643,138  25,298,372 

 مصاريف إدارية وعمومية -24

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م2018  م2019 

 191,280,963  196,793,255 روات  وأجور ومنافع

 23,855,153  15,270,912 مواد

 3,930,412  7,078,459  يا ة وخدمات

 6,606,969  5,695,971 منافع عامة

 5,573,907  4,452,158 أتعاب مهنية

 3,266,667  3,211,905 (12)إيضاح  ميافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة

 1,387,552  3,814,740 (5)إيضاح  استهالك

 3,858,183  2,674,957 تأمين

 2,565,759  2,284,541 أذو ات وتراخيص

 2,598,840  1,806,929 قرطاسية

 1,413,827  1,516,322 تدري  وتطوير

 3,272,881  - إيجارات

 2,632,875  (61,302) (10)إيضاح  مخصص مخزون

 13,201,214  17,419,148 أخر  

 261,957,995  265,445,202 
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  ، صافيأخرى  وخسائر  يراداتإ -25

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م2018  م2019 

 أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل

 13,385,865 (9)إيضاح ا رباح والخسائر 

 

- 

 3,351,354  4,122,197 إيجارات

 2,983,139  3,777,451 م العلمي  الدع

 2,487,213  3,245,227 وجبات طعام

 1,045,678  419,265 دعم غذاء اطفال

 (373,123)  - خسارة بيع استثمارات

 (38,160)  (85,416)  عقارات وآالت و معدات بيعخسائر 

 3,018,687  1,580,137 أخر  

 26,444,726  12,474,788 

 هامةوقرارات اجتماعات  -26

ه وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اململكة لالستثمار والتطوير 1441محرم  11م املوافق 2019سبتمبر  10بتاريخ 

واملتعلقة بعملية مبادلة ا سهم اململوكة لشركة اململكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة مقابل أسهم 

مات الصحية وباإلضافة إلى مقابل  قدي. تمتلك شركة درع الرعاية القابضة املحدودة شركة خدمات املشار ع في شركة دله للخد

 .الطبية املحدودة )مستشفى اململكة( وشركة مجمع العيادات االستشارية املحدودة وشركة  يدلية العيادات الحديثة املحدودة

ترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة املقترحة بعد إتمام عملية الدراسة اتفق الطرفان على تقييم نسبي ومبدئن للصفقة املق

م وقد تم 2019ديسمبر  31 يسري مفعول املذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية املفعول حت  .النافية للجهالة

 .م2020أبريل  30تمديد مذكرة التفاهم حت  

سهم شركة مراس العربية الطبية أمن  %10وقعت الشركة اتفاقية شراء  هـ1441ربيع ثانن  12ق املواف م2019ديسمبر  9بتاريخ 

من شركة مراس العربية  %18.9القابضة املتخصصة في مجال ط  التجميل واالسنان. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية 

 .(9)إيضاح  3ميفك لفرص امللكية الخا ة  الطبية، قبل هذه االتفاقية، بشيل غير مباشر من خالل استثمارها في  ندوق 

ه وقعت شركة دله للخدمات الصحية عقد شراكة استراتيجية طويلة االجل مع 1441محرم  2م املوافق 2019سبتمبر  1بتاريخ 

شركة سيمينز للرعاية الصحية املحدودة بغري إدارة وتشغيل اقسام االشعة ملستشفيات الشركة وأقسام ا شعة للمستشفيات 

مليون ريال  112التي تفوز بها في املناقصات الحيومية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني  قسام ا شعة، بلغت قيمة العقد 

 موزعة على مدة عشر سنوات.

هـ  قررت الجمعية العامة للشركة تفويض مجلس اإلدارة بتوز ع أرباح مرحلية 1440شعبان  25م املوافق 2019مايو  1بتاريخ 

 م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف بحس  الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة.2019 صف سنوي للعام املالي بشيل 

قرر مجلس اإلدارة توز ع أرباح مرحلية  قدية للمساهمين عن النصف  هـ1441ربيع أول  14املوافق م 2019  وفمبر 11وبتاريخ 

خالل الربع  ريال سعودي عن كل سهم. تم التوز ع 0.5ريال سعودي بواقع  37,500,000م بمبلغ وقدره 2019ا ول للعام املالي 

 ريال سعودي بعد خصم  صي  أسهم الخزينة. 35,630,000م، بما قدره 2019الرابع من عام 

رة بتوز ع هـ قررت الجمعية العامة للشركة املوافقة على تو ية مجلس اإلدا1440جماد ثانن  20م املوافق 2019فبراير  26بتاريخ 

 1.5ريال سعودي بواقع  88,500,000م بمبلغ وقدره 2018أرباح  قدية على مساهمي الشركة عن النصف االول من العام املالي 

 م. 2019ريال سعودي عن كل سهم. تم توز ع ا رباح خالل الربع ا ول من العام 

م بما 2017عامة على توز ع أرباح  قدية عن العام املالي هـ وافقت الجمعية ال 1439رمضان  06م املوافق 2018مايو  22بتاريخ 

 م. 2018ريال سعودي للسهم الواحد وتم توز عها خالل الربع الثانن من عام  2,5مليون ريال سعودي بواقع  147,5قدره 
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 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح -27

ا سهم القائمة. الربح املخفض للسهم هو  فس الربح ا ساس للسهم يتم احتساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرجق لعدد 

  ن املجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

 
ديسمبر  31كما في 

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
 141,758,455  146,915,952  افي الربح

 75,000,000  72,584,673 املتوسط املرجق لعدد ا سهم القائمة 

 1.89  2,02 السهم ا ساس ي واملخفضربح 

 غراي احتساب ربحية السهم، تم تعديل املتوسط املرجق لعدد ا سهم بأثر رجعي ليون سهم، و م 75يبلغ عدد ا سهم القائمة 

 .م2019عام الشركة خالل  اشترتهاوأسهم الخزينة التي  الشركة أ درتهاالتي سهم املجا ية لين يعكس تأثير ا  

ديسمبر  31) م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي عن السنة املنتهية في  94,96خسائر شركة مستشفى دله  مار  حو بلغ  افي 

 مليون ريال سعودي(. 111,9م: 2018

 ات املحتملة لتزاماالرتباطات واال -28

 ات الرأسماليةلتزاماال

ساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل، وبناء ات رأسمالية تتعلق بشيل أالتزامم، لد  املجموعة 2019ديسمبر  31كما في 

 مليون ريال سعودي(. 204,9م : 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 117,5 مستشفى دله  مار بمبلغ 
 

 ات املحتملةلتزاماال

ي تم ليون ريال سعودم 37,4م، لد  املجموعة مطلوبات محتملة على شيل ضما ات بنكية بمبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

 مليون ريال سعودي(. 24,5م : 2018ديسمبر  31إ دارها  يابة عن املجموعة في سياق النشاط اإلعتيادي )

م  لطرف ثالث  يابة عن شركة الدكتور محمد الفقية " شركة 2018تتضمن الضما ات البنكية ضمان بنين أ در خالل عام 

 .2020أكتوبر  29اريخ  مليون ريال سعودي، ينتهي بت 17,5غ زميلة" بمبل

 36,5 م :2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31كما في  مليون ريال 35,9 بمبلغ ادرة عن املجموعة  توجد اعتمادات مستندية 

 .(مليون ريال سعودي

 حاالتال لهذه النهائية النتيجة ولكن تسويتها، ىعليتم العمل حاليا  االعتيادي، العمل سياق في القا و ية، القضايا بعض هناك

 .للمجموعة املوحدة املالية البيا ات على جوهرية القضايا هذه  تائج تيون  أن اإلدارة تتوقع الو  .مؤكدة ليست
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 املخاطرإدارة وقياس القيمة العادلة و  تصنيف األدوات املالية -29

 تصنيف األدوات املالية  29-1
 ديسمبر 31 كما في 

 م2019 
ديسمبر  31كما في  

 م2018
    املاليةاألصول 

    أ ول مالية بالتيلفة املستهلكة

 5,194,560  6,595,090 مستحق من أطراف ذات عالقة

 2,442,924  1,961,722 أ ول عقود مع العمالء

 356,180,416  329,354,627 مدينون تجاريون 

 5,401,088  6,803,339 سلف موففين

 5,630,125  12,130,125 غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

 46,359,135  88,326,259 النقد وما يعادله

    أ ول مالية بالقيمة العادلة 

 5,443,934  3,584,585 خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل أدوات حقوق ملكية بالقيمة 

 -  35,706,967 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح والخسائر

    
 

 ديسمبر 31كما في  
  م2019

ديسمبر  31كما في 
 م2018

    االلتزامات املالية

    التزامات مالية بالتيلفة املستهلكة

 562,639,841  839,268,569 ا جل ةمرابحات طويل

 -  5,585,688 التزام عقود إيجار طويل ا جل

 3,671,431  468,244 محجوز ضمان طويل ا جل

 101,510,822  110,878,833 دائنون تجاريون 

 5,229,801  17,212,922 التزامات عقود مع العمالء

 139,837,580  69,647,000 ا جل ةمرابحات قصير 

 5,916,666  112,106,343 الجزء املتداول من مرابحات طويل ا جل

 -  13,411,227 التزام عقود إيجار قصير ا جل

 -  24,595,402 محجوز ضمان قصير ا جل

 1,106,613  766,464 حق  طراف ذات عالقةمست

 

 قياس القيمة العادلة 29-2

خر في تاريخ كل قائمة تقوم املجموعة بقياس ا دوات املالية، مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

 مركز مالي. 

ما بموج  معاملة  ظامية بين متعاملين  التزامأو دفعه عند تحويل القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أ ل ما 

 قد تمت إما: اتلتزاماالأو تحويل  اال ول في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراي أن معاملة بيع 

  أواتلتزاماالأو   ول لأل في السوق الرئيس ، 

 اتلتزاماالو  لال ول ائدة في حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر ا سواق ف. 
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أو  لال ول السوق الرئيس أو السوق ا كثر فائدة يج  أن تيون قابلة للو ول إليها من قبل املجموعة. تقاس القيمة العادلة 

وأنهم يسعون لتحقيق أفضل  اتلتزاماالأو   ول ا  بافتراي أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير  اتلتزاماال

 مصالحهم.
 

إن قياس القيمة العادلة   ل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل 

االستخدام ا مثل وا فضل لذلك ا  ل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام ا فضل 

التقييم التي تتناس  مع الظروف والتي تتوفر لها بيا ات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك وا مثل. تستخدم املجموعة أسالي  

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

صاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمن التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االف اتلتزاماالو  اال ول تصنف كافة 

 لذلك:
ً
 ملستويات القيمة العادلة. وفيما يلي شرحا

 

  املتماثلة. اتلتزاماالأو  لال ول ا سعار املعلنة )غير املعدلة( في سوق نشط  املستو  ا ول 

 للر د طرق التقييم التي ييون أدنى مستو  ملدخالتها املهمة لقياس ال املستو  الثانن 
ً
قيمة العادلة قابال

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 للر د  املستو  الثالث 
ً
طرق التقييم التي ييون أدنى مستو  ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 القياس املتسلسل للقيمة العادلة:يبين الجدول التالي تحليل البنود املسجلة بالقيمة العادلة طبقا ملستو  

 م2019ديسمبر  31كما في  

 املستوى الثالث املستوى الثاني  املستوى األول  

 3,448,120 - 136,465 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 35,706,967 - - أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر
 
 

 م2018ديسمبر  31كما في  

 املستوى الثالث املستوى الثاني  املستوى األول  

 5,196,265 - 247,669 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 - - - أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر

 إدارة املخاطر 29-3

 جموعة للمخاطر التالية  تيجة استخدامها لألدوات املالية:تتعري امل

 )أ ( مخاطر سعر الصرف ا جنبي

 )ب( مخاطر اإلئتمان

 )جـ( مخاطر السيولة

 )د( مخاطر العمولة
 

 مخاطر سعر الصرف األجنبي)أ( 

ير في أسعار  رف العمالت تنتج مخاطر سعر الصرف ا جنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة ا دوات املالية  تيجة للتغ

بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي، الدوالر ا مريين. وحيث أن سعر  رف  املجموعةا جنبية. لم تقم 

أسعار املجموعة . تراق  إدارة وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت ا جنبية ، الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر ا مريين

  رف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
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 مخاطر االئتمان)ب( 

اته التعاقدية، التزاملخسارة مالية في حال عجز الطرف املقابل في الوفاء باملجموعة تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعري 

املستحقة من أطراف ذات عالقة وأر دة النقد وأ ول العقود مع العمالء واملبالغ وتنشأ بصورة رئيسية من املدينون التجاريون 

 .لد  البنوك

 .املالية تمثل الحد ا قص   من التعري ملخاطر االئتمان لال ول إن القيمة الدفترية 

 وأصول العقود مع العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة املدينون التجاريون 

من "املدينون التجاريون وأ ول العقود مع ائص الفردية ليل ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصاملجموعة يتأثر تعري 

 العوامل التي قد ييون لها تأثير على مخاطر  .على حده العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة"
ً
إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضا

 .الئتمان ا خر  ا
 

 كما يلي: من أطراف ذات عالقةالء واملستحق املدينون التجاريون وأ ول العقود مع العمإن أعمار 
 

 
 ديسمبر 31 كما في
 م2019 

ديسمبر  31كما في  
 م2018

    مدينون تجاريون 

 230,155,321  196,684,425 أشهر 6ال تزيد عن 

 104,932,119  50,449,926 أشهر وأقل من سنة 6أكثر من 

 21,092,977  82,220,276 أكثر من سنة

 329,354,627  356,180,417 

    أصول عقود مع العمالء

 2,442,924  1,961,722 أشهر 6ال تزيد عن 

    مستحق من أطراف ذات عالقة

 3,161,211  1,239,861 أشهر 6ال تزيد عن 

 1,865,938  973,320 أشهر وأقل من سنة 6أكثر من 

 167,411  4,381,909 أكثر من سنة

 6,595,090  5,194,560 
 

م: 2018مليون ريال سعودي ) 30,8  هم مبلغ وقدر 2019ديسمبر  31ما في سائر االئتما ية املتوقعة كبلغ ر يد مخصص الخ

 مليون ريال سعودي(. 24,9

 النقد وما في حكمه

لصعوبة عدم الوفاء  املجموعةتتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة  .يتم إيداع النقد وما في حكمه لد  بنوك عالية الثقة

 أو من خالل  اتهاالتزامب
ً
ويهدف منهج  .مالية أخر   أ ول املرتبطة بمطلوباتها املالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد  قدا

اتها في فل الظروف التزامفي إدارة السيولة إلى ضمان أن ييون لديها سيولة كافية بشيل مستمر وقدر اإلميان للوفاء باملجموعة 

 للخطر.املجموعة خسائر غير مقبولة أو تعري سمعة العادية والظروف الحرجة، دون تكبد 

 مخاطر السيولة)جـ( 

 هذه املالية. وإلدارة با دوات املتعلقة اتهاالتزام لسداد الالزمة ا موال توفير على املجموعة مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج

من خالل االحتفاظ باحتياطيات  قدية مناسبة وعة للمجمتخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة ب املجموعة تقوم املخاطر

 ات املالية.لتزاموخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات ا  ول واال
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 املالية اتلتزاماال استحقاقات جدول 

  خالل  سنة 
 من

  سنوات 5 إلى 1 
 زيادة

  سنوات 5عن  
 

 املجموع

        م2019ديسمبر  31كما في 

 1,056,071,421  179,055,000  689,587,969  187,428,452 "" تشمل تيلفة العوائد مرابحات

 18,996,915  -  5,585,688  13,411,227 التزام عقود إيجار

 25,063,646  -  468,244  24,595,402 محجوز ضمان

 110,878,833  -  -  110,878,833 دائنون تجاريون 

 766,464  -  -  766,464 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 337,080,378  695,641,901  179,055,000  1,211,777,279 

 

  خالل سنة 
 من

  سنوات 5 إلى 1
 زيادة

  سنوات 5عن 
 

 املجموع

        م2018ديسمبر  31كما في 

 778,269,036  11,123,401  619,457,730  147,687,905 مرابحات " تشمل تيلفة العوائد"

 -  -  -  - ود إيجارالتزام عق

 3,671,431  -  3,671,431  - محجوز ضمان

 101,510,822  -  -  101,510,822 دائنون تجاريون 

 1,106,613  -  -  1,106,613 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 250,305,340  623,129,161  11,123,401  884,557,902 

 مخاطر العمولة)د( 

اتها املالية ذات العمولة التزامالعمولة   ولها و  سعر معدالت في التغيرات  تيجة القيمة في التغيرات خاطرمل املالية ا دوات تتعري

املاليـة قد تم اإلشارة  اتلتزامواال ا  ول  استحقاق أو تسعير إعادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية العمولة أسعار املتغيرة. إن

 بها. املتعلقة اإليضاحات إليها فـن

 خالل من املجموعة ربح على ا خر ، املتغيرات ثبات مع العمولة، أسعار في املحتمل املعقول  التغير حساسية أثر التالي الجدول  يبين

  على الدخل الشامل: تأثير هناك ، ليسالتمويلتغيير معدل عمولة  أثر

 علىاملحتمل  األثر

  الدخل الشامل

 التزامإجمالي 

  املرابحات

 )النقص( الزيادة 

   في معدل العمولة

 م2019ديسمبر  31كما في   1% +  1,021,021,912  10,210,219+

 م2018ديسمبر  31كما في   1% +  708,394,087  7,083,940+

 القطاعية املعلومات -30

 تقديم نفو ذلك، على وبناء الصحية، خدماتال وهو واحد س يرئي يتشغيل قطاع من أساس بشيل املجموعة عمليات تتيون 

 اململكة في تجري  املجموعة عمليات من العظم  الغالبية فون ذلك، على وعالوة ,للتطبيق قابل غير املختلفة القطاعات معلومات

 .السعودية العربية
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   )جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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  الالحقة األحداث -31

 مركز مكة الطبيوقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة   هـ 1441جماد  اآلخرة  29املوافق م 2020 فبراير 23 بتاريخ

)اململوك  يعد مستشفى مركز مكة الطبي .مقابل  قديبلالستحواذ على حصة ا غلبية في الشركة )"الصفقة املقترحة"( وذلك 

 40سرير و  120لشركة مركز مكة الطبي( أحد اهم مستشفيات القطاع الخاص في العا مة املقدسة بطاقة سريرية تصل الى 

 شركة دله للخدمات الصحية نسبة عيادة خارجية مع إميا ية ا
ً
% من أسهم شركة مركز  7.5لتوسع املستقبلي. كما تمتلك حاليا

يسري مفعول املذكرة من  .وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة املقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة .مكة الطبي

 م.2020يو يو  30 تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية املفعول حت 

 لتفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ 2020فبراير  26 بتاريخ
ً
م ملجلس اإلدارة بتوز ع أرباح مرحليه، فقد 2019مايو  1م ووفقا

 ريال سعودي. 52,500,000م بقيمة 2019قرر مجلس إدارة الشركة توز ع أرباح  قدية للمساهمين عن النصف الثانن للعام املالي 

م أوص   مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجا ية ملساهمي الشركة ليصبح رأس 2020فبراير  26 بتاريخ

مليون ريال  150يستخدم في إ دار االسهم املجا ية على أن مليون ريال سعودي.  750مليون ريال سعودي بدال من  900املال 

  دار.عالوة اإل  –سعودي من ا حتياطن النظامن 

 املقارنةأرقام  -32

 تم إعادة تبوي  بعض أرقام املقار ة للسنة السابقة لتتوافق مع تبوي  السنة الحالية.

  املوحدة املالية القوائم على املوافقة -33

 م.2020ــــر فـبــرايــــــ 26هـ  املوافق 1441رجـــــــــ   2 في الشركة إدارة مجلس قبل من املوحدة املالية القوائم على املوافقة تمت


