








































 شركة دله للخدمات الصحية 
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
 م (غير مراجعة) ٢٠٢١  سبتمبر   ٣٠أشهر المنتهيتين في    لتسعة أشهر وا   الثالثة لفترتي  

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٩ 

 تمويل المرابحة والقروض . ١٢
 

 
 سبتمبر ٣٠

  م٢٠٢١
       ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢٠
    غير المتداولة: 

 ١٬١٩٧٬٨٩٠٬٣٤٠  ١٬٠٨٧٬٣١٦٬٤٦٣ قروض وتمويل مرابحة طويل األجل
    

    متداولة: 
 ٣٣٬٩٩٤٬٩٣٦  ١٥٧٬٤٥١٬٥٦٩ مرابحة قصير األجلتمويل 

 ٢٨٢٬٩٠٨٬٩٩٠  ٢٧١٬٦٨١٬٦٠٢ الجزء المتداول من قروض وتمويل مرابحة طويل األجل
 ٣١٦٬٩٠٣٬٩٢٦  ٤٢٩٬١٣٣٬١٧١ إجمالي تمويل المرابحة المتداول 

 ١٬٥١٤٬٧٩٤٬٢٦٦  ١٬٥١٦٬٤٤٩٬٦٣٤ إجمالي القروض وتمويل المرابحة 
 

لسعودي وتحمل إن عقود المرابحة مدرجة بالريال ا  اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من البنوك المحلية.لدى المجموعة عقود   )١
مستشفيات وتم الحصول على عقود المرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق طبية    رسوم تمويل على أساس السعر السائد في السوق.

  مر.تحت اإلنشاء وجديدة. إن عقود المرابحة مضمونة بسندات أل
  

رابحة متاح م تمويل م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في  ٪١٠٠لدى شركة دله للخدمات الصحية والشركات التابعة المملوكة لها بنسبة 
  ١,٤٣١مليون لایر سعودي)، المستخدم منها مبلغ  ٢٫١٦٠م: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٬٠٢١استخدامه بمبلغ 

مر مليون لایر سعودي)، ومضمونة بسندات أل  ١٫٤٢٦م:  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م (٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي كما في  
في   وقدره  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠كما  مبلغ  بإجمالي  (  ٢٬٢٠٨م  سعودي  لایر  لایر    ٢٫٢٠٨م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون  مليون 

  سعودي).
  

ة وزار  نطويل األجل م  للحصول على قرضاتفاقية    المجموعةأبرمت    )  م٢٠٢١  سبتمبر  ٢هـ (الموافق  ١٤٤٣محرم    ٢٥في  
 إتمام ة في  استراتيجية الشركلتمويل    قسط نصف سنوي)  ١٦(يسدد على    سنوات  ١٠لمدة    مليون لایر سعودي  ٣٥٧قيمة  ب  المالية
شفى أرض مست  صكرهن  ل  باإلضافة سندين ألمر  بمضمون  القرض طويل األجل    إن  في الرياض.  نشاءات بمستشفى دله نماراال

  لم يتم صرف مبلغ القرض بعد. ،دله نمار
  

بمبلغ   )٢ قرضها  بتسديد  للمجموعة،  تابعة  شركة  القابضة،  الرعاية  درع  شركة  (  ٧٩٫٥قامت  سعودي  لایر  سمبر دي  ٣١مليون 
 بنك محلي بنفس المبلغ.  مليون لایر سعودي) لشركة المملكة القابضة وحصلت على تمويل جديد من ٨٢٫٢م: ٢٠٢٠

 
  لایر مليون    ٥٫٨م، يشتمل رصيد القروض على قرض بشركة مركز مكة الطبي "شركة تابعة" بمبلغ  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠كما في  

ن مليون لایر سعودي). إن القرض مضمون بره   ٥٫٩م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١سعودي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية (
 على أرض المستشفى والمباني المقامة عليها واألجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية واألثاث والمفروشات.

 
 ٣٠م ( ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في      تسعةالالمرابحة ال شيء خالل  بلغت تكاليف التمويل المرسملة المتعلقة بتمويل  

 مليون لایر سعودي).  ٧٫١م:  ٢٠٢٠ سبتمبر
 

مليون   ٢٥٫٥  ختصرةالم  الموحدة  األوليةالربح أو الخسارة    قائمةبلغت تكاليف التمويل المتعلقة بتمويالت المرابحة المثبتة في  
مليون   ١٥٫١م:  ٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في    تسعة  م (خالل ال٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في    تسعة  لایر سعودي لل
 لایر سعودي). 

  






