
  
  
  
  
  
  

  شركة دلة للخدمات الصحیة القابضة  
  (شركة مساھمة سعودیة)  

  
  (غیر مراجعة)الموحدة القوائم المالیة األولیة   
  ٢٠١٥ مارس ٣١المنتھیة في  لثالثة أشھرفترة ال  
 محدود لمراجعي الحساباتالفحص الوتقریر   

  



  
  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة

  (شركة مسامهة سعودية)
  (غري مراجعة) املوحدة املالية األوليةالقوائم 

  ٢٠١٥ مارس ٣١املنتهية يف  لثالثة أشهرلفرتة ا
  

    ةــــــــــصفح  
تراجعي دود ملالفحص احملتقرير      ١     احلسا

    ٢     املوحدة األولية قائمة املركز املايل
    ٣     املوحدة األولية دخلقائمة ال

    ٤     املوحدة األولية قائمة التدفقات النقدية
    ٥     املوحدة األولية قائمة التغريات يف حقوق املسامهني

  ٢٣ - ٦  املوحدة القوائم املالية األوليةحول  إيضاحات
  





  دلة للخدمات الصحية القابضةشركة 
 (شركة مسامهة سعودية)

  املوحدة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاً  ٢٣إىل رقم  ٦تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
- ٢ -  

  (غري مراجعة) املوحدة األولية قائمة املركز املايل
لر   ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  مارس ٣١كما يف      
  ٢٠١٤           ٢٠١٥         إيضاح

  املوجودات
  :موجودات متداولة

  ١١٩٫٥٢٧٫٩٣٦    ٦٥٫٦٣٠٫٨٦٧  وما مياثلهالنقد 
  ٢٣٠٫٢٩٨٫٢٢٠    ٢٥٢٫١٩٢٫٥٨٦  ، صايفذمم مدينة

  ٦٨٫٨٢٩٫٥٣٧    ١١٧٫٦٣٢٫١٩١  ، صايفخمزون
  ٦٥٫٨٨٩٫٤٨٤    ٨٢٫٦٣٦٫٧٠٤    ، صايفوموجودات أخرى مدفوعات مقدماً 

  ٣٫٠١٢٫٤٤٢    ٣٤٨٫٣٫١٢٩    مطلوب من أطراف ذوي عالقة، صايف
٥٥٧٫٦١٩٫٤٨٧    ٩٦٫٦٢٢١٫٥٢١  

  :موجودات غري متداولة
  -       ٥٫٥٤٧٫٧٧٨  مدينة طويلة األجلذمم 

  ١٣٥٫٤٦٦٫٥٤٤    ١٤١٫٦٩٨٫٩٨٩  ٤    استثمارات
  -         ١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠  ١    زميلةيف شركة  استثمار
  ٨٥١٫٩٠٢٫٤٠٢    ١٫٠٣٦٫٨٨٤٫١١١  ١    ، صايفومعدات ومصنع ممتلكات

  ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠    ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠    موجودات غري ملموسة
٦٦١٢٫٩٤٫١٫٠١٤    ١٫٣٥٣٫٢٧٤٫٨٧٨  

    ١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥    ٥٧٤٫٩٦١٫٨٧٤٫٤  جوداتو جمموع امل
ت و    سامهنيحقوق املاملطلو

ت متداولة   :مطلو
  ٧٨٫٨٩٩٫٣١٢    ١٢٥٫٨٥٤٫٠٣٥  ٥    متويل مراحبات قصرية األجل

  -         ٢٩٫٩٥٨٫٣٣٣  ٥    اجلزء املتداول من متويل مراحبات طويلة األجل
  ٦١٫٧٣٥٫٠٠٤    ٨٥٫٠٢٣٫٥٧٥  جتارية ذمم دائنة

ت أخرى   ٤٥٫٧٥٤٫٠٣٣    ٤٧٫٨٢٤٫٣٧٢    مصاريف مستحقة ومطلو
  ٦١٣٫٢٣٥    ١٫٤٠٧٫٠٣٣  مطلوب ألطراف ذوي عالقة

  ١٢٫٩١٣٫٧٦٤    ١١٫٣٣٦٫٤٩٨  زكاةالخمصص 
١٩٩٫٩١٥٫٣٤٨    ٦٤٫٨٤٠٣٫٣٠١  

ت غري متداولة   :مطلو
  -         ١٦٦٫٥٤١٫٦٦٧  ٥    متويل مراحبات طويلة األجل
اية اخلدم   ٦٥٫٠٨٩٫١٤٢    ٧٩٫٧٣٧٫٦٤٠    ة للموظفنيخمصص مكافأة 

٦٥٫٠٨٩٫١٤٢    ٢٤٦٫٢٧٩٫٣٠٧  
ت     ٢٦٥٫٠٠٤٫٤٩٠    ٣٥٫١٨٣٥٤٧٫٦  جمموع املطلو

  :املسامهنيحقوق 
  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠    رأس املال

دة املقرتحة يف رأس املال   -         ١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ١    الز
  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥    ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  احتياطي نظامي

  ١٢٫٣٧٩٫٧٠٥    ١٨٫٣٨٥٫٣٧٤    لالستثمارات املتاحة للبيع حتياطي القيمة العادلةا
ح مبقاة   ٢٨٣٫٧٣٥٫٠٥٥    ٢٧٢٫٩٧٦٫٧٣٢    أر

ح مقرتحة   ٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠    ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦    توزيعات أر
  ١٫٢٣٧٫١٦٦٫٠٧٥    ٤٢١٫١٫٣٢٦٫٨١٣    جمموع حقوق املسامهني

ت وحقوق امل   ١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥    ٧٤٥٫٤٩٦٫١٫٨٧٤    سامهنيجمموع املطلو
  ٧    والتزامات حمتملةارتباطات 



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

  املوحدة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاً  ٢٣إىل رقم  ٦تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
- ٣ -  

  (غري مراجعة)املوحدة األولية  دخلالقائمة 
لر   ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  مارس ٣١يف  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية      إيضاح
   ٢٠١٤            ٢٠١٥  

  ٢٠٧٫٥٦٨٫٤٧٧    ٢٤٠٫٣٩٦٫٥٠٤    ، صايفالتشغيل إيرادات
  )٣٦٥٫٩٧١٫١٩١(  )٤٧٢٫٢٧٠٫٣٨١  (  تكاليف التشغيل

  ٨٧٫٥٩٧٫١١٢    ١٠٢٫١٢٦٫٠٣٢    اإلمجايلربح ال

  :املصاريف التشغيلية
  )٣٫١٤٧٫٠٣٦(    )٤٫٨٧٦٫٦٨١  (  بيع وتسويق

  )٤٤٫٧٢٥٫٨٢١(    )٠٥٥٫٩٨٤٫٤٧  (  ١    وإداريةعمومية 
  ٣٩٫٧٢٤٫٢٥٥      ٤٩٫٢٦٥٫٢٩٦    من العملياتالدخل 

  ٢٫٢٧٠٫٦٧٧      ٢٫١٤١٫٦٣٩    ات أخرى، صايفإيراد
  -          )١٫٣٣٥٫٠٧١  (  أعباء متويلية

  ٤١٫٩٩٤٫٩٣٢      ٥٠٫٠٧١٫٨٦٤    الدخل قبل الزكاة
  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(    )٢٫٢٥٠٫٠٠٠  (  الزكاة

  ٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢      ٨٦٤٫٤٧٫٨٢١    فرتةصايف الدخل لل

  رحبية السهم:
  ٠٫٨٤    ١٫٠٤    للفرتة الدخل من العمليات

  ٠٫٨٦    ١٫٠١    لدخل للفرتةصايف ا

  ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠      ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

  املوحدة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاً  ٢٣إىل رقم  ٦تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
- ٤ -  

  (غري مراجعة) املوحدة األولية قائمة التدفقات النقدية
لر   ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  مارس ٣١يف  ر املنتهيةـلفرتة الثالثة أشه  
  ٢٠١٤            ٢٠١٥          إيضاح

  :لتدفقات النقدية من العملياتا
  ٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢      ٤٧٫٨٢١٫٨٦٤      لفرتةل دخلالصايف 

  بنود غري نقدية:تعديالت ل
  -           ٤٫١٤٨٫٣٥٣    ١    شطب مصاريف اكتتاب مؤجلة

  ١١٫٠٦٩٫٦٦٩      ١١٫٨٥٠٫٥٥١    ومعداتومصنع ممتلكات  اتاستهالك
  ٣٫١٤٤٫٢٦٠      )٥٫٠٢٣٫٥٢٣(  ١    ، صايفخمصص ديون مشكوك يف حتصيلها(رد) 

اية اخلدمة للموظفنيمكخمصص    ٥٫١١٠٫٢٢٩      ٦٫٨٧٥٫٤٤٩      افأة 
  ٢٣    ٧٫٢٧٠    ومعداتومصنع لكات بيع ممت خسائر

  ١٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٫٢٥٠٫٠٠٠    خمصص الزكاة
  :رأس املال العامليف  اتتغري ال

  )٨٫٨٤٥٫١٢٩  (    )٧٫٦١٧٫٠٩٨  (  ذمم مدينة
  )١٠٫٣٧٥٫٤١٦  (    )٢٣٫٠٣٨٫٥٢١  (  خمزون

  )٢٫٩٦١٫٧٣٩  (    ٣٫٤٠٢٫٨١٧    وموجودات أخرى مدفوعات مقدماً 
  )٤٨٫٥٨٩  (    )٢٫٣٠٩٫٦٧٢(  عالقةمطلوب من أطراف ذوي 

  ٨٫٣٣٢٫٨٠٩      ١٥٫٧٠٣٫٠٩٤    جتارية ذمم دائنة
ت أخرى مصاريف   ٤٫٦٠٤٫٠١١      )٦٢٤٫٥٩٧  (    مستحقة ومطلو

  )٤٤٧٫٥٤٧  (    ٥٧٠٫٨٣٨    مطلوب ألطراف ذوي عالقة
اية اخلدمة املدفوعة للموظفني   )٥٥٣٫٩٥٠  (    )١٫٨٦٤٫٢٠٠  (  مكافأة 

    ٥١٫٠٢٣٫٥٦٣      ٦٢٥٫١٥٢٫٥٢    عملياتالن مالناتج   النقدصايف
  :أنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدية من 

  )١٢٨٫٠١٥  (    )٢٣٩٫٧٧٤  (  ٤    استثمارات متاحة للبيعإضافات على 
  -         )١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠  (  ١    زميلةار يف شركة إضافات على استثم

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠      -          ٤    استحقاق استثماراملتحصل من 
  )٣٩٫٢٩٣٫٨٨٥  (    )٣٥٫٢٤٢٫٤٠٦  (    ومعدات ومصنع ممتلكاتعلى إضافات 

  -             ٢٩٫٦٤٩      معداتو متحصالت بيع ممتلكات ومصنع 
    ٠٠١٫٨٧٦٠٫٥    )١٧٧٫٣٥٢٫٥٣١  (    االستثمار أنشطةالناتج من  )املستخدم يف( صايف النقد

  :أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 
  ٣٩٫٠٩٧٫٤٩٦    ٥٣١٫٤٥٦٫٩٠٧    مراحبات قصرية األجل املتحصل من متويل

  )٨١٫١٤٧٫٨٣٤  (  )٥٤٢٫١٧٠٫٢١٢  (  املسدد من متويل مراحبات قصرية األجل
  -           ٦٫٥٠٠٫٠٠٠٣١    األجل طويلةمراحبات  املتحصل من متويل

    )٤٢٫٠٥٠٫٣٣٨  (  ٦٩٥٫٧٨٦٫٥١٢      أنشطة التمويل(املستخدم يف) الناتج من  صايف النقد
  ٢٥٣٫١٥٦٩٫٥    ٥٨٦٫٧٨٩    وما مياثلهالنقد يد رصيف  التغريصايف 

  ٤٩٫٩٧٦٫٦١١      ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨    رصيد النقد وما مياثله كما يف بداية الفرتة
    ٥٢٧٫٩٣٦٫١١٩      ٦٥٫٦٣٠٫٨٦٧    لفرتةااية  كما يف  وما مياثلهالنقد د يرص

  ألنشطة غري نقدية: إضافيةمعلومات 
ح غري حمققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع   ٦٫٧٠٧٫٠٧١      ٥٫٠٥٠٫١٩٨    ٤    أر



  بضةشركة دلة للخدمات الصحية القا
  (شركة مسامهة سعودية)

  املوحدة قائمة التغريات يف حقوق املسامهني األولية
لر   ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  املوحدة ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءاً  ٢٣إىل رقم  ٦تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
- ٥ -  

 رأس املال

 احتياطي نظامي

ح مبقاة  إيضاح أر
دة املقرتحة يف  الز

 عالوة إصدار رأس املال
  ويالت منحت

 صايف الدخل

 احتياطي القيمة
لالستثمارات  العادلة

 املتاحة للبيع
ح  توزيعات أر

 مقرتحة
جمموع حقوق 
 املسامهني

  ١٫٢٧٣٫٩٤١٫٣٥٩  -  ٣٩٠٫٣٥٤٫٨٦٨ ١٣٫٣٣٥٫١٧٦ ٢٧٫١٠٩٫٠١٠ ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥ - ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ (مراجعة)٢٠١٥يناير  ١
  ٤٧٫٨٢١٫٨٦٤   -   ٤٧٫٨٢١٫٨٦٤ - - - - - صايف الدخل للفرتة

دة املقرتحة يف رأس املال   -   -  )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١ الز
ح مقرتحة   -   ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠   )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ٦ توزيعات أر

ح غري احملققة  التغري يف األر
 من االستثمارات املتاحة للبيع  

٤   
- -  -  -  ٥٫٠٥٠٫١٩٨   -   -  ٥٫٠٥٠٫١٩٨  

  ١٫٣٢٦٫٨١٣٫٤٢١   ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠   ٢٧٢٫٩٧٦٫٧٣٢  ١٨٫٣٨٥٫٣٧٤  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠     (غري مراجعة)٢٠١٥مارس ٣١

  ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢  -   ٣١٤٫٠٤٠٫١٢٣ ٥٫٦٧٢٫٦٣٤  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  - ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ (مراجعة)٢٠١٤يناير  ١
  ٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢   -    ٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢  - - -- - صايف الدخل للفرتة

ح مقرتحة   -    ٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠   )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  -  -  - -  -  ٦ توزيعات أر
ح غري احملققة   التغري يف األر

 من االستثمارات املتاحة للبيع  
٤   

- - -  -  ٦٫٧٠٧٫٠٧١   -    -   ٦٫٧٠٧٫٠٧١  

  ١٫٢٣٧٫١٦٦٫٠٧٥   ٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠   ٢٨٣٫٧٣٥٫٠٥٥  ١٢٫٣٧٩٫٧٠٥  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥ -  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠     (غري مراجعة)٢٠١٤مارس ٣١



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ٦ -  

  معلومات عامة  -١
  

سست شركة دلة للخدمات الصحية القابضة ("الشركة") يف اململكة العربية السعودية كشركة ذات 
هـ ١٤١٥ ربيع اآلخر ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠مسؤولية حمدودة مبوجب السجل التجاري رقم 

ض١٩٩٤سبتمرب  ١٨(املوافق  مايو  ٢٠هـ (املوافق ١٤٢٩ مجادى األوىل ١٤وبتاريخ  ،) مبدينة الر
) أصدر جملس إدارة الشركة قرارًا بتحويل شركة دلة للخدمات الصحية القابضة إىل شركة مسامهة ٢٠٠٨

لتحويلها إىل شركة مسامهة عامة من خالل  النظامية اتوافقاملسعودية مقفلة. حصلت الشركة على 
 ١٤هـ (املوافق ١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨مليون سهم من أسهم الشركة بتاريخ  ١٤٫٢اكتتاب عام لعدد 

 ٣٧١نتج عن ذلك عالوة إصدار مببلغ  ،مليون ريـال سعودي ١٤٢) وبقيمة امسية قدرها ٢٠١٢أكتوبر 
مت إدراج سهم الشركة يف السوق  ،الحتياطي النظامي للشركةمليون ريـال سعودي ومت إدراجها ضمن ا

  ).٢٠١٢ديسمرب  ١٧هـ (املوافق ١٤٣٤صفر  ٤املالية السعودية بتاريخ 

تتمثل أغراض الشركة يف تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز الصحية وجتارة اجلملة والتجزئة يف األدوية 
راف الصناعية وأجهزة املعوقني وأجهزة املستشفيات وتصنيع واآلالت واألجهزة الطبية واجلراحية واألط

األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتعبئة 
  والتغليف يف اململكة العربية السعودية.

ية قدرها بشراء أرض جبوار مستشفى دلة مبساحة إمجال ٢٠١٤خالل عام قامت الشركة  - أراضي
دف إقامة برج طيب يشمل على عيادات ومراكز  من طرف ذو عالقة مرت مربع حبي النخيل ٦٫٣٠٠

 ٩٧٫٥طبية متخصصة وجممع جتاري طيب ومرافق أخرى ليكون امتدادًا جملمع مستشفى دلة وذلك مقابل 
ظامية لنقل ملكيتها وقد مت سداد قيمة هذه األرض ومت االنتهاء من اإلجراءات الن ال سعودي.ـمليون ري

  لصاحل الشركة.

قدو والدكتور عرفان العام ("الشركة املستحوذ عليها")  خالل عام قامت الشركة  - مستشفى 
قدو والدكتور عرفان العام. وقد مت تقييم الشركة  ٢٠١٤ بتوقيع اتفاقية لالستحواذ على مستشفى 

تنوي إصدار أسهم جديدة  الشركة كانتسعودي، و  الـــمليون ري ٧٥٠املستحوذ عليها مببلغ إمجايل قدره 
إلضافة إىل مبلغ نقدي قدره  ٧٫٤٧١٫٩٨٠ لصاحل الشريكني يف الشركة املستحوذ عليها تبلغ سهمًا 

مت انتهاء ) ٢٠١٥مارس  ٣١املوافق  (هـ  ١٤٣٦ خرةآلمجادى ا ١١ بتاريخ ال سعودي.ـمليون ري ١٥٠
 يف الشركة املستحوذ عليها بتجديد تلك االتفاقية وعليه نيكيشر صالحية اتفاقية االستحواذ ومل يرغب ال

دة رأس املال ؤجلةاملكتتاب اال مصاريف  شطببفقد قامت الشركة  جراءات االكتتاب وز واليت   املتعلقة 
عام  مني خالل الربع األول مليون ريـال سعود ٤٫١والبالغة  كانت مدرجة ضمن املوجودات املتداولة

٢٠١٥.  

بتحصيل  ٢٠١٥مارس  ٣١قامت الشركة خالل الثالثة أشهر املنتهية يف  -ذمة مدينة مشطوبة حتصيل 
بذمة مدينة مت  لصايف بعد خصم مصاريف التحصيل والذي يتعلق مليون ريـال سعودي ٩٫٦قدره مبلغ 

ل يف قائمة الدخ مصاريف عمومية وإداريةضمن بقيد دائن وقد مت إدراجها  ،شطبها يف سنوات سابقة
  األولية املوحدة.
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- ٧ -  

  (تتمة) معلومات عامة  -١
لتقدم بطلب لالستثمار يف شركة  ٢٠١٤قامت الشركة خالل عام  - شركة الدكتور حممد راشد الفقيه

دف لبناء مستشفى عام يف شرق مدينة  الدكتور حممد راشد الفقيه، وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة 
ض. وبتاريخ  ) مت ختصيص حصة لصاحل شركة دلة ٢٠١٤ديسمرب  ٢وافق هـ (امل ١٤٣٦صفر  ١٠الر

مليون ريــال سعودي  ١٢٩من رأس مال هذه الشركة تقدر مببلغ  ٪٣٠للخدمات الصحية القابضة قدرها 
يب، وقد مت سداد مليون ريــال سعودي والذي ميثل رسوم التطوير وأتعاب الرتت ١٣إلضافة إىل مبلغ 

ومت تسجيل االستثمار كاستثمار يف شركة زميلة. مل  ٢٠١٥من عام ألول قيمة االستثمار خالل الربع ا
  .٢٠١٥مارس  ٣١شركة الزميلة نشاطها كما يف تبدأ هذه ال

دة املقرتحة يف رأس املال  ربيع  ٢٩أوصى جملس إدارة الشركة يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ  -الز
دة رأس )٢٠١٥فرباير  ١٨هـ (املوافق ١٤٣٦ اآلخر وذلك عن طريق حتويل  ٪٢٥مال الشركة بنسبة  بز
ح املبقاة عن طريق منح أسهم جمانية ملسامهي الشركة  ١١٨مبلغ  مليون ريـال سعودي من حساب األر

سعودي  مليون ريـال ٤٧٢مال الشركة من  بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم قائمة. وبذلك يزيد رأس
مليون سهم. وقد مت  ٥٩مقسمة إىل  ن ريـال سعوديمليو  ٥٩٠مليون سهم اىل  ٤٧٫٢مقسمة اىل 

دة مقرتحة يف رأس املال حلني عرضها على املسامهني يف االجتماع القادم للجمعية العامة غري  إدراجها كز
  العادية للمسامهني العتمادها.

ا التابعة التالية األولية تتضمن القوائم املالية ت الشركة وشركا (جمتمعني "اجملموعة")  املوحدة املرفقة حسا
  واليت تعمل مبوجب سجالت جتارية منفصلة:

  مارس ٣١نسبة امللكية كما يف        
  ١٤٢٠  ٥٢٠١    بلد التأسيس رقم السجل التجاري  الشركة التابعة
  -   ٪٩٨ اململكة العربية السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دلة فارما

شركة أفياء النخيل للخدمات
 دودةاملساندة احمل

 
اململكة العربية السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦

 
٩٩   ٪٩٩٪  

حيث أن  ٪١٠٠متتلك الشركة فعليًا شركيت دلة فارما وأفياء النخيل للخدمات املساندة احملدودة بنسبة 
  الشركتني مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة.هاتني قي حقوق امللكية يف 

سيس شركة دلة شركة دلة فارما إبريل  ١٣هـ (املوافق ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ١٣فارما بتاريخ : مت 
مليون ريـال سعودي ويتمثل نشاطها يف  ٤وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة برأس مال قدره  ،)٢٠١٤

جتارة اجلملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية واحلليب ومستلزمات األطفال 
ت الطبية واجلراحية وقطع غيارها وصيانتها واملواد الكيميائية واالسترياد واملنظفات واألجهزة واملستلزما

الشركة حتويل نشاط فرع الشركة (دلة  وقررتوالتصدير والتسويق للغري وإدارة املصانع واملستودعات. 
ته إىل شركة دلة فارماوموجوداته و فارما)    .٢٠١٥يناير  ١بدءاً من  مطلو

سيس شركة أفياء النخيل للخدمات املساندة املساندة احملدودة شركة أفياء النخيل للخدمات : مت 
وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة  ،)٢٠١٤يناير  ١٤هـ (املوافق ١٤٣٥ربيع الثاين  ١٣احملدودة بتاريخ 

ريـال سعودي ويتمثل نشاطها يف إقامة وصيانة املستشفيات واملراكز الطبية  ٥٠٫٠٠٠برأس مال قدره 
ا بشكل للخدمات املساندة احملدودة  األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيلساندة واخلدمات امل بتقدمي خدما

  .للمجموعةرئيسي 



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ٨ -  

  معلومات عامة (تتمة)  -١

ت الفروع التالية للمجموعة واليت تعمل حتت  األولية تتضمن القوائم املالية كما املوحدة املرفقة حسا
  سجالت جتارية منفصلة:
  املدينة   جل التجاريالس  اسم الفرع

  اخلفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة
ض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دلة   الر

  الدمام    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  مستودع األدوية (دلة فارما)
ض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧ مستودع األدوية (دلة فارما)   الر
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩ مستودع األدوية (دلة فارما)
  مخيس مشيط    ٥٨٥٥٠٥٣٦٣٢  مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع األدوية (دلة فارما)
ض    ١٠١٠٣٨١٤٧٠  مستودع األدوية (دلة فارما)   الر

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩  مصنع دلة فارما
ض    ١٠١٠٤٢٨٦١٣  جممع عيادات شركة دلة للخدمات الصحية   الر

ت اليت تتكون بشكل أساسي من املستحقات تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة مج يع التسو
للمركز املايل ونتائج  املوحدة ضرورية لعرض القوائم املالية األولية اجملموعةالعادية املتكررة واليت تعتربها إدارة 

لضرورة مؤشرًا دقيقًا للنتائج  الدخل والتدفقات النقدية بشكل عادل. إن نتائج الفرتة األولية ليست 
ا مع القوائم املالية  املوحدة ، وجيب قراءة القوائم املالية األوليةللمجموعةنوية الس واإليضاحات املتعلقة 

ا للسنة املنتهية يف املوحدة    .٢٠١٤ديسمرب  ٣١السنوية املراجعة واإليضاحات املتعلقة 

 ٢٠هـ (املوافق ١٤٣٦ رجب ١تاريخ بل إدارة الشركة باملرفقة من قِ  املوحدة األولية مت اعتماد القوائم املالية
  ).٢٠١٥ إبريل

  
    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -٢

ه. مت تطبيق  املوحدة األولية أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أد
  املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك. الفرتاتهذه السياسات بشكل منتظم على مجيع 

  
السعودية  التقارير املالية األولية الصادر عن اهليئة اريملع وفقاً املرفقة  األولية املوحدة القوائم املالية تضمنت

تتماشى السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوحدة مع  للمحاسبني القانونيني.
واليت تتلخص فيما  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١وية للسنة املنتهية يف تلك املستخدمة يف إعداد القوائم املالية السن

  يلي:
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- ٩ -  

  (تتمة) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -٢
  

  أسس اإلعداد  ١-٢
عادة تقييم االستثمارات املرفقة على أساس التكلفة التارخيية املعدَّ  املوحدة األولية أعـدت القوائم املالية لة 

لقيمة العادلة ستخدام طريقة حقوق امللكية املتاحة للبيع  ملبدأ  وفقاً و  واالستثمار يف الشركة الزميلة 
  ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. االستحقاق وطبقاً 

  
  توحيد القوائم املاليةأسس   ٢-٢

ا التابعة ا املوحدةاألولية  القوائم املالية تتضمن ت الشركة وشركا ليت يكون للشركة فيها حقوق حسا
أو أكثر و/أو تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها  ٪٥٠ملكية فعلية بنسبة 

ا املالية والتشغيلية. يتم استبعاد أهم املعامالت واألرصدة بني الشركات عند  القدرة على توجيه سياسا
  .توحيد القوائم املالية

  
  اسبية مؤثرةتقديرات وافرتاضات حم  ٣-٢

للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات  وفقاً  املوحدةاألولية  يتطلب إعداد القوائم املالية
ت، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف  وافرتاضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلو

املالية. يتم  الفرتةير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل ، وكذلك تقداملوحدة األولية ريخ القوائم املالية
تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات 
ملستقبل،  ألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافرتاضات متعلقة 

دراً لتعر  وفقاً واليت  ما تتساوى مع النتائج الفعلية. متت مناقشة التقديرات واالفرتاضات ذات املخاطر  يفها 
ت خالل  املالية  الفرتةالتالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلو

  الالحقة.
  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  )أ 

ت املدي ن يتم تكوين خمصص حلسا  اجملموعةنني املشكـوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي 
ت املدينني. ويتم أخذ البنود  وفقاً لن تستطيع حتصيل املبالغ املستحقة  للشروط األساسية حلسا

ت  ت املدينني مثل تعرض املدين لصعو التالية بعني االعتبار لتحديد وجود اخنفاض يف قيمة حسا
خر يف سداد الدفعات املستحقة.مالية أو احتمال إفال   سه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو 

لنسبة للمبالغ املستحقة غري ت الفردية اجلوهرية. و اجلوهرية  ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسا
 ً على الوقت ومعدالت  ، فإنه يتم عمل التقديرات بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناءً إفراد

  .التحصيل السابقة
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لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ١٠ -  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢
  

  (تتمة) تقديرات وافرتاضات حماسبية مؤثرة  ٣-٢
  
  خمصص خمزون البضاعة املتقادمة   )ب

لتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. عند تقادم البضاعة أو عندما  تسجل البضاعة 
لفة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحص ا يتم تصبح  يل. يف حالة مبالغ البضاعة اجلوهرية يف حد ذا

ا متقادمة أو  ا إال أ التقدير لكل بند على حدة، أما مبالغ البضاعة اليت ليست جوهرية يف حد ذا
لفة فيتم التقدير على أساس إمجايل، ويتم تكوين املخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو 

  بيع املتوقعة.على أسعار ال التلف بناءً 
  املوجودات غري امللموسةقيمة اهلبوط املتوقع يف   ج)

لتأكيد إذا ما كان هناك هبوط يف   ً املوجودات غري امللموسة طبقاً قيمة تقوم اجملموعة سنو
للسياسات احملاسبية للمجموعة. يتم حتديث قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات املولدة للنقد 

ذا االحتساب يتطلب استخدام التقديرات.بناًء على    احتساب القيمة املستخدمة. إن القيام 
  رة للممتلكات واملصنع واملعداتاألعمار اإلنتاجية املقدَّ   د)

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملصنع واملعدات للمجموعة من قبل اإلدارة مرة على األقل 
اية كل سنة مالية. يف حالة  اختالف العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل عن التوقعات السابقة، يتم يف 

املوحدة. قد  األولية احتساب التغريات كتغريات يف التقديرات احملاسبية وحتّمل على قائمة الدخل
ثري جوهري على القيمة الدفرتية للممتلكات واملصنع واملعدات وعلى مبلغ  يكون هلذه التقديرات 

  املوحدة.األولية ل على قائمة الدخل االستهالك احملمّ 
  االستثمارات  ٤-٢
بعة  أ)     شركات 

لدى اجملموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية يكون الشركات التابعة هي تلك اليت 
كثر من نصف حقوق املنافع االقتصادية، واليت تنشأ عادة عند  على للحصول االحتفاظ 

ثري حقوق التصويت املتوقعة القابلة للتنفيذ لتابعةالتصويت يف الشركات ا أو . تتم مراعاة وجود 
ت الشركة التابعة ل ما إذا كان للتقييمالتحويل  لمجموعة سيطرة على منشأة ما. يتم توحيد حسا

ريخ حتويل السيطرة إىل اجملموعة و  ريخ توقف السيطرة.ال من    يتم توحيدها من 
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ١١ -  

  اسبية اهلامة (تتمة)ملخص السياسات احمل  -٢
  (تتمة) االستثمارات  ٤-٢
بعة  أ)   (تتمة) شركات 

لشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيد شراء  ةيف احملاسبتستخدم طريقة الشراء 
ريخ الشراء  االلتزاماتأو  املشرتاةللموجودات  العادلةالقيمة  اليت مت تكبدها أو حتملها كما يف 

دة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة  املباشرة العائدة لعملية الشراء.ىل التكاليف إلضافة إ إن ز
د الشهرة الناجتة عن د كشهرة. تقيَّ حلصة اجملموعة يف صايف املوجودات املشرتاة القابلة للتحديد، تقيَّ 

ري امللموسة. يتم املوحدة ضمن املوجودات غ األولية شراء الشركات التابعة يف قائمة املركز املايل
هلبوط يف القيمة، وتقيد بصايف التكلفة  ً اختبار الشهرة فيما يتعلق   حسم أي خسارةبعد سنو

  ، إن وجدت.هبوط
  

ح غري احملققة الناجتة عنها وكذلك األرصدة  يتم استبعاد املعامالت بني شركات اجملموعة واألر
ا. ويتم   ققة. مت تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة استبعاد اخلسائر غري احمل كذلكاملتعلقة 

  عند الضرورة لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
  

  شركات زميلة  ب)  
ثري جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك  الشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة 

ا، ويصاحب ذلك، ملكية لنسبة  من  ٪٥٠و  ٪٢٠ترتاوح بني سيطرة على أعماهلا أو سياسا
ستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد  حقوق التصويت. يتم قيد االستثمارات يف شركات زميلة 
لتكلفة. تشتمل استثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة على الشهرة اليت حتدد عند الشراء  مبدئياً 

  .إن وجد قيمتها، يفهلبوط الحقا  لتعدو 
  

عة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل تقيد حصة اجملمو 
األولية املوحدة، كما تقّيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف 
حلركة املرتاكمة ملا بعد الشراء. عندما تكون  االحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفرتية لالستثمار 

عة يف خسائر شركة زميلة مساوية حلصتها يف الشركة الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم حصة اجملمو 
مدينة غري مضمونة، ال تقيد اجملموعة أي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو تسديدات 

  نيابة عن الشركة الزميلة.
  

ح غري احملققة من املعامالت بني اجملموعة وشركا ا الزميلة إىل حد حصة اجملموعة يتم استبعاد األر
يف الشركات الزميلة. كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم العملية دليال على وجود 

  ل.هبوط يف قيمة األصل احملوّ 
  

ح واخلسائر الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل األولية  يتم قيد األر
  املوحدة.
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  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ١٢ -  

  لسياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)ملخص ا  -٢
  (تتمة) االستثمارات  ٤-٢
  االستثمارات املتاحة للبيع  )ج

تتكون االستثمارات املتاحة للبيع من أوراق مالية مدرجة/غري مدرجة يف أسواق مالية واستثمارات 
. تظهر هذه االستثمارات يف ٪٢٠صناديق مشرتكة تكون نسبة امللكية فيها تقل عن  وحداتفـي 

ريخ القوائم املالية شهراً املوجودات غري املتداولة ما مل تنوي اإلدارة بيعها خالل اثين عشر   من 
  .املوحدةاألولية 

لتكلفة وتقيَّ  األولية  اريخ القوائم املاليةلقيمة العادلة بت م الحقاً تسجل هذه االستثمارات مبدئيًا 
   كما يلي:املوحدة  

ألسواق املالية حبسب سعر السوق املتوفر كما  - يتم حتديد القيمة العادلة لألوراق املالية املدرجة 
ريخ القوائم املالية مع األخذ بعني االعتبار أية قيود متنع بيع أو نقل هذه املوحدة  األولية يف 

   االستثمارات.
على آخر سعر وحدة للصندوق  القيمة العادلة لالستثمار يف الصناديق املشرتكة بناءً  يتم حتديد -

اية  معلن    .الفرتةمن ِقبل مدير الصندوق قبل أو كما يف 
سواق مالية بطرق أخرى من خالل حتديد  - يتم حتديد القيمة العادلة لألوراق املالية غري املدرجة 

ة مدرجة يف السوق أو من خالل خصم التدفقات النقدية القيمة السوقية ألوراق مالية مشا
املتوقعة مستقبال. ويف حالة عدم توفر املعلومات وعدم وجود مؤشر يؤكد على هبوط يف قيمة 

  االستثمار تعترب التكلفة هي القيمة العادلة.
  

يف حقوق يتم إدراج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند مستقل 
  القيمة العادلة حىت استبعاد هذه االستثمارات. كاحتياطياملسامهني  

ريخ االستحقاق  )د  االستثمارات املقتناة حىت 
لتكلفة (املعدَّ  ريخ االستحقاق  ا حىت  لعالوة أو تظهر االستثمارات املقتناة بنية االحتفاظ  لة 

قصًا أي اخنفاض غري مؤقت يف قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموجودات غري  اخلصم) 
  التالية. شهراً متداولة فيما عدا االستثمارات اليت تستحق خالل االثين عشر 
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- ١٣ -  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢
  
 هااالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيل  ٥-٢

يم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود ي، إجراء تقأولية موحدة بتاريخ كل قائمة مركز مايل يتم
اخنفاض يف قيمة أصل مايل حمدد. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االخنفاض يف قائمة 

    . حيدد االخنفاض يف القيمة على النحو التايل:األولية املوحدة الدخل
لقيمة العادلة لنسبة للم  )أ فاض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة ميثل االخن -وجودات املثبتة 

قصاً خسائر االخنفاض املثبتة سابقاً يف قائمة الدخل   .املوحدة األولية العادلة 

لتكلفة لن  ب) ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة  -سبة للموجودات املثبتة 
صومة على أساس معدل العائد احلايل السائد يف السوق احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخ

  ألصل مايل مشابه.

لتكلفة املطفأة لنسبة للمو   ج) ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية  -جودات املثبتة 
ستخدام معدل العمولة الفعلية األصلية.   والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة 

  
    التقارير القطاعية  ٦-٢
 القطاع التشغيلي  أ)

    القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:
 تعمل يف أنشطة حتقق إيرادات، 
 ا من أجل اختاذ القرارات اليت تتع ستمرار بتحليل نتائج عمليا لق بتوزيع املصادر تقوم اإلدارة 

 ،وتقييم األداء
 ها معلومات مالية بشكل منفصل.تتوفر عن 

  
  القطاع اجلغرايف  ب)

نشطة حتقق إيرادات  القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم 
  يف بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.
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- ١٤ -  

  ية اهلامة (تتمة)ملخص السياسات احملاسب  -٢
    العمالت األجنبية  ٧-٢
  العملة الرئيسية  أ)

ل السعودي وهو العملة الرئيسية  للمجموعة املوحدة األولية تظهر البنود يف القوائم املالية لر
  .للمجموعة

  
 معامالت وأرصدة  ب)

ل السعودي على أساس أسعوَّ حتُ  لعمالت األجنبية إىل الر ار الصرف السائدة ل املعامالت اليت تتم 
ح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت  ريخ تلك املعامالت. يتم قيد أر يف 
لعملة األجنبية على أساس أسعار صرف  ت النقدية  وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلو

اية    .وحدةامل األولية ضمن قائمة الدخل الفرتةالعمالت السائدة كما يف 

  النقد وما مياثله  ٨-٢
يتكون النقد وما مياثله من النقد يف الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصرية 

ريخ شرائها. ، إن وجدت،األجل   ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من 
  

  ذمم مدينة  ٩-٢
ملبالغ األصلية للفو  قصًا خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل تظهر الذمم املدينة  اتري 

من  اجملموعةخمصص للديـون املشكـوك فـي حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 
حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة 

. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة تظهر حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية"و  املوحدة األولية الدخل
الحق أي مبالغ تسرتد يف وقت  تقيَّدللتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. 

  .املوحدةاألولية  يف قائمة الدخلعلى "مصاريف عمومية وإدارية"  لذمم قد مت شطبها بقيد دائن

  خمزون  ١٠-٢
أيهما أقل. حيدد سعر التكلفة  ،د املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحققيقيَّ 

ر أو للشحنة. إن صايف القيمة القابلة للتحقق متثل سعر البيع املقدَّ  / على أساس متوسط التكلفة املرجح
قصًا تكاليف استكمال العملية ومص اريف البيع. يتم تكوين خمصص مقابل يف سياق األعمال العادية 

  البضاعة املتقادمة.
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- ١٥ -  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢
  

  عمليات جتميع املنشآت والشهرة  ١١-٢
الستحواذ على أصل. أو جمموعة من األصول  تتم احملاسبة عن عمليات جتميع املنشآت اخلاصة 

لقيمة العادلة جملموع العوض وذلك كما  ستخدام طريقة االستحواذ احملاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ 
ريخ االستحواذ.   يف 

  
ت املالية  ا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف املوجودات واملطلو الستحواذ فإ عندما تقوم الشركة 

ريخ  وفقاً املقتناة وذلك  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما يف 
  االستحواذ.

  
لتكلفة اليت متثل الفائض يف إمجايل قيمة العوض عن القيمة العادلة لصايف  يتم قياس الشهرة مبدئيًا 
ا. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة  ت املقتناة والقابلة للتحديد بذا املوجودات واملطلو

ليها. فإن الفرق يف هذه احلالة يدرج مباشرة يف قائمة لصايف موجودات الشركة التابعة اليت مت االستحواذ ع
  .املوحدة األولية الدخل

  
شئة عن اخنفاض القيمة.  قصًا أي خسائر مرتاكمة  لتكلفة  بعد االعرتاف املبدئي تقاس الشهرة 
ولغرض اختبار اخنفاض القيمة. يتم توزيع الشهرة املكتسبة من خالل عمليات جتميع املنشآت وذلك من 
ريخ االستحواذ إىل كل وحدة من وحدات اجملموعة املولدة للنقد أو جمموعات من الوحدات املولدة 
للنقد واليت من املتوقع أن تستفيد من عمليات جتميع املنشآت بصرف النظر عن ختصيص املوجودات أو 

ت األخرى للمجموعة إىل تلك الوحدات أو جمموعة الوحدات.   املطلو

  مصنع ومعداتممتلكات و   ١٢-٢
لتكلفة بعد خصم االستهالكات املرتاكمة واهلبوط يف القيمة واملصنع تظهر املمتلكات ما عدا  ،واملعدات 

لتكلفة. و إنشاءات حتت التنفيذ  ل االستهالك على قائمة مَّ حيُ ال يتم استهالك األراضي. اليت تظهر 
واملعدات  واملصنع لتوزيع تكلفة املمتلكات القسط الثابت وذلكعلى أساس طريقة  املوحدة األولية الدخل

  يلي: رة هلا كماعلى مدى األعمار اإلنتاجية املقدَّ 
  عدد السنوات    
  سنة ٣٣ - ١٦    مباين  
  سنوات أو مدة العقد أيهما أقصر ٥  حتسينات على مباين مستأجرة  
  سنوات ١٠ - ٣  آالت ومعدات  
  سنوات ٨ - ٦  معدات طبية  
ث ومفروشات     نواتس ١٠ - ٥  أ
  سنوات ٤  وسائل نقل وانتقال  
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  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢
  (تتمة) ممتلكات ومصنع ومعدات  ١٢-٢

ح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية و   يف قائمة الدخل تقيَّدحتدد األر
  .املوحدةاألولية 

ر لألصل، يف حات العادية اليت ال تزيد جوهر من العمر اإلنتاجي املقدَّ مصاريف الصيانة واإلصال تقيَّد
عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم  املوحدة األولية قائمة الدخل

  استبعاد األصل الذي مت استبداله.
  

  املوجودات غري امللموسة  ١٣-٢
ص منتجات دوائية وعشبية. ال يتم إطفاء هذه املوجودات غري تتضمن ترخيص تصنيع منتجات وتراخي

ً للتأكد من عدم وجود أي  امللموسة، حيث أن ليس هلا عمر إنتاجي حمدد بينما تتم مراجعتها سنو
  اخنفاض دائم يف قيمتها.

ً للتأكد من عدم وجود  وتتضمن كذلك قيمة الشهرة الناجتة من االستحواذ واليت يتم مراجعة قيمتها دور
  اخنفاض دائم يف قيمتها.

  اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  ١٤-٢
واملعدات واملوجودات غري املتداولة األخرى للهبوط يف قيمتها عندما تشري  واملصنع يتم مراجعة املمتلكات

م إثبات خسارة األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يت
ملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفرتية لألصل عن قيمته القابلة لالسرتداد وهي القيمة  اهلبوط يف القيمة، 
قصًا تكاليـف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع  العادلة لألصل 

صلة وحمددة (وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة املوجودات ألدىن حد تتواجد فيه تدفقات نقدية منف
، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس الشهرةاملوجودات غري املتداولة، خبالف 

ا  ريخ كل فرتة مالية. يتم عكس خسائر اهلبوط يف القيمة اليت مت إثبا ذلك اهلبوط، وذلك يف 
  للموجودات غري امللموسة خبالف الشهرة.

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٥-٢
ت اليت سيتم دفعها مقابل البضائع املستلمة واخلدمات املقدّ  تقيَّد مت إصدار فواتري  مة سواءً مبالغ املطلو

  أم ال. اجملموعةمبوجبها إىل 



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ١٧ -  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢

  املخصصات  ١٦-٢
زام قانوين قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع يف الت اجملموعةيتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 

وكذلك إمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد  ،السابق، وهناك احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام
  عليه.

  الزكاة  ١٧-٢
ا التابعة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة"). يتم احتساب خمصص الزكاة  ختضع الشركة وشركا

عد على أساس القوائم املالية وفقًا للوع
ُ
ا التابعة واململوكة لاملوحدة األولية اء الزكوي امل لشركة وشركا

لكامل بشكل مباشر أو غري مباشر للمجموعة مث يتم توزيع خمصص الزكاة احملتسب بني الشركة 
اد الربط النهائي والشركات التابعة هلا . جيري تسجيل أية فروقات بني املخصص والربط النهائي عند اعتم

  حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.
ململكة العربية  اجملموعةتقوم  ستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة 

  السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

اية اخلدمة للموظفني  ١٨-٢   خمصص مكافأة 
اية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط نظام العمل والعمال السعودي من ِقبل  يتم قيد خمصص مكافأة 

ا التابعة الشركة  . يتم احتساب مبلغ املخصص على املوحدةاألولية  ل على قائمة الدخلمَّ وحيُ وشركا
ريخ  أساس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف 

. يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على أساس املوحدةاألولية  ملايلقائمة املركز ا
م املرتاكمة، كما هو موضح يف م األخرية وعدد سنوات خدما أنظمة  الشروط املبينة يف رواتبهم وبدال

  اململكة العربية السعودية.

  اإليرادات  ١٩-٢
لصايف بعد عند التجاري وخصم الكمية واعرتاضات شركات التأمني اخلصم اد استبع يتم إثبات اإليرادات 

اإليرادات األخرى عند حتققها. يتم قيد  تقيَّدقبوهلا من العمالء.  وأتقدمي اخلدمة أو عند تسليم البضاعة 
اية السنة. ا فواتري يف اإليرادات املستحقة يف    قيمة اخلدمات املقدمة واليت مل يصدر 

حقية استالمها من يتم إثبات إيراد ح عند اإلقرار    .اجملموعة بلقِ ات توزيعات األر
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  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة)  -٢

  وعمومية وإدارية بيع وتسويق مصاريف  ٢٠-٢
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة واليت ال تكون 

لت ري احملاسبة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليـف بني مصاريف ايملع وفقاً  التشغيلحديد بتكلفة مرتبطة 
  ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.التشغيلدارية وتكاليف اإلعمومية و التسويق و البيع و ال
  متويل مراحبات  ٢١-٢

املعاملة املتكبدة، إن وجدت. يتم إثبات متويل املراحبات بقيمة املتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف 
قتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك   متويل تتم رمسلة تكاليف املراحبات اليت ترتبط مباشرة 

 األولية كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف متويل املراحبات األخرى على قائمة الدخل
  .املوحدة

  رحبية السهم  ٢٢-٢
ن مهم نصيب السهم العادي من الدخل املتاح لألسهم العادية. مت احتساب رحبية السهم متثل رحبية الس

على  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ مارس ٣١يف  لفرتيت الثالثة أشهر املنتهيتنيالدخل من العمليات وصايف الدخل 
  .الفرتتنيأساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتني 

  احتياطي نظامي  ٢٣-٢
من صايف  ٪١٠ام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، جيب على الشركة أن حتول مبوجب أحك

من رأس ماهلا ويتم هذا  ٪٥٠الربح السنوي إىل االحتياطي النظامي حىت يعادل هذا االحتياطي النظامي 
اية السنة املالية. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على املسامهني حال ياً. يتم إدراج عالوة التحويل يف 

  من نظام الشركات السعودي. ٩٨ملتطلبات املادة  وفقاً اإلصدار ضمن االحتياطي النظامي وذلك 
  تشغيلية إجيارات  ٢٤-٢

على مدى فرتة املوحدة األولية مصاريف اإلجيار مبوجب عقود اإلجيارات التشغيلية يف قائمة الدخل  تقيَّد
  اإلجيار على أساس القسط الثابت.

ح  ٢٥-٢   توزيعات األر
ح املوزعة يف القوائم املالية  تقيَّد يف الفرتة اليت يتم اعتماد التوزيعات فيها من قبل املوحدة األولية األر

  .مسامهنياجلمعية العامة لل
  إعادة تصنيف  ٢٦-٢

  ة احلالية.فرت لكي تتوافـق مع طريقة العرض لل مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة
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- ١٩ -  

  دوات املالية وإدارة املخاطراأل  -٣
إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل خماطر 
العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة)، خماطر االئتمان وخماطر السيولة. يركز 

مج إدارة املخاطر العام للمجموعة ع وضاع السوق املالية ويسعى إىل التقليل بر لى عدم إمكانية التنبؤ 
  من التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة.

  
التدفقات النقدية  وخماطرتقوم اإلدارة العليا مبهام إدارة املخاطر. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر العملة، 

  .القيمة العادلة وخماطر اطر السيولةلسعر العمولة، وخماطر االئتمان وخم
  

واالستثمارات والذمم  نقد وما مياثلهال املوحدةاألولية  دة يف قائمة املركز املايلتتضمن األدوات املالية املقيَّ 
األخرى ومتويل  املتداولة املدينة واملطلوب من وإىل األطراف ذوي العالقة واملدفوعات مقدمًا واملوجودات

تالتجارية مم الدائنة املراحبات والذ األخرى. إن طرق القيد املطبقة  املتداولة واملصاريف املستحقة واملطلو
ذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.   واخلاصة 

  
لقوائم املالية ت املالية وإثبات الصايف  عندما  املوحدة األولية يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلو

أو إثبات  الصايفيف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس  قانونياً  حقاً  اجملموعةيكون لدى 
ت يف نفس الوقت.   املوجودات واملطلو

  خماطر العملة  ١-٣
إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت 

ل السعودي والدينار األردين والدوالر األمريكي. تقوم اإلدارة  اجملموعةكافة معامالت   األجنبية. متت لر
ن خماطر العملة غري جوهرية.   مبراقبة التغريات يف أسعار صرف العمالت وتعتقد 

  خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  ٢-٣
قدية لسعر العمولة هي التعرض ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري إن خماطر القيمة العادلة والتدفقات الن

ت أسعار العمولة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية   اجملموعة. ليس لدى للمجموعةتذبذ
لقيمة العادلة والتدفقات متويل معدل  ملحيمتويل املراحبات النقدية لسعر العمولة حيث أن  خماطر تتعلق 

  بت.

  خماطر االئتمان  ٣-٣
لتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف إن خماطر االئتمان  هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء 

لدى بنوك حملية  تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد اجملموعةاآلخر خلسارة مالية. ليس لدى 
  د حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.الذمم املدينة بع تقيَّدذات تصنيف ائتماين مرتفع. 
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- ٢٠ -  

  األدوات املالية وإدارة املخاطر (تتمة)  -٣

  خماطر السيولة  ٤-٣
مني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات  ت يف  إن خماطر السيولة هي خماطر أن تواجه منشأة ما صعو

ألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة  املتعلقة 
وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، مبا 

  يف ذلك اتفاقيات التسهيالت االئتمانية ملقابلة أية التزامات مستقبلية.

  القيمة العادلة  ٥-٣
ا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة إن القيمة العادلة هي القيمة اليت ي تم 

املالية  اجملموعةأدوات بعض يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع 
تقد على أساس طريقة التكلفة التارخيية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تع

ا ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمتها  اجملموعةأن القيمة العادلة ملوجودات  اجملموعةإدارة  املالية ومطلو
  الدفرتية.

  
    استثمارات  -٤

  الدولة  استثمارات متاحة للبيع
نسبة 
  امللكية

  مارس ٣١كما يف 
٢٠١٤   ٢٠١٥  

           :مدرجةاستثمارات يف شركات
  رة والسياحة والصناعةشركة عسري للتجا

  ١٠٫٢٢١٫٥٢٢   ١٠٫٨٣٤٫٨١٣   ٪١ اململكة العربية السعودية والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت  
  ٣٨٨٫١٩٣   ٣٠٧٫٣٩٦   ٪٠٫٥ اململكة األردنية اهلامشية الشركة األردنية لتصنيع األدوية

  ١٠٫٦٠٩٫٧١٥   ١١٫١٤٢٫٢٠٩      إمجايل االستثمارات يف الشركات املدرجة
           استثمارات يف شركات غري مدرجة:*

  ٣٫٤٤٨٫١٢٠   ٣٫٤٤٨٫١٢٠   ٪٨ اململكة العربية السعودية مكة الطيب مركز شركة
  ١٫٤٢٨٫٠١٥   ١٫٦٥٤٫٧٩١   **٪١ اململكة العربية السعودية شركة اإلحساء للخدمات الطبية

  ٤٫٨٧٦٫١٣٥   ٥٫١٠٢٫٩١١      إمجايل االستثمارات يف الشركات غري املدرجة
  ٩١٫٨٥٥٫٦٩٤   ٩٧٫٣٢٨٫٨٦٩      )١-٤استثمارات أخرى متاحة للبيع (

 ١٠٧٫٣٤١٫٥٤٤  ١١٣٫٥٧٣٫٩٨٩      إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع
ريخ االستحقاق (   ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠   ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠      )٢-٤استثمارات مقتناة حىت 

       ١٣٥٫٤٦٦٫٥٤٤  ١٤١٫٦٩٨٫٩٨٩ 

لتكلفة. تظهر االستثمارات *    يف الشركات غري املدرجة 
  .٢٠١٤مارس  ٣١كما يف   ٪٠٫٩كانت نسبة امللكية   **



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ٢١ -  

  (تتمة) استثمارات  -٤
  
  استثمارات أخرى متاحة للبيع  ١-٤

  ميثل هذا البند استثماراً يف صندوق عقاري حملي مشرتك متوافق مع الشريعة اإلسالمية.
  

ريخ االستحق  ٢-٤   اقاستثمارات مقتناة حىت 
لدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق خالل   ١٠ميثل هذا البند استثماراً يف صكوك 

ريخ االستحقاق. ريخ الشراء وهي قابلة للبيع قبل    سنوات من 
  
  وفيما يلي حركة االستثمارات:  ٣-٤
   ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  ٢٢٨٫٦٣١٫٤٥٨    ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧   يناير ١

  ١٢٨٫٠١٥    ٢٣٩٫٧٧٤  ارات متاحة للبيعإضافات على استثم
  )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    -  املتحصل من استحقاق استثمار

ح غري حمققة   ٦٫٧٠٧٫٠٧١    ٥٫٠٥٠٫١٩٨  التغري يف أر
  ١٣٥٫٤٦٦٫٥٤٤    ١٤١٫٦٩٨٫٩٨٩  مارس ٣١
  

  متويل مراحبات  -٥
وسعية. إن هذه حصلت الشركة على متويل مراحبات من بنوك حملية وذلك لتمويل أعمال الشركة الت

ل السعودي وحتمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائد يف  لر املراحبات هي 
  .السوق، إن هذه املراحبات مضمونة مبوجب سندات ألمر من الشركة

حلصول على متويل مراحبة جديد من بنك حملي مببلغ  ٢٠١٤قامت الشركة خالل الربع الثالث من عام 
  ر ريـال سعودي لتمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات جديدة.مليا

رمسلة تكاليف متويل مراحبات مببلغ  ٢٠١٥مارس  ٣١مت خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  ريـال سعودي). ٣٨٠٫١٩١: ٢٠١٤مارس  ٣١ريـال سعودي ( ١٫٤٨٩٫٥١٣

ون ريـال سعودي تقريباً، وبلغ اجلزء غري ملي ١٫٣٧٥بلغ حجم متويل املراحبات اليت حصلت عليها اجملموعة 
 ٢٩٤: ٢٠١٤مارس  ٣١( ٢٠١٥مارس  ٣١مليون ريـال سعودي كما يف  ١٫٠٥٣املستخدم منها 

  مليون ريـال سعودي، على التوايل). ٢١٥مليون ريـال سعودي و 



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ٢٢ -  

ح مقرتحة  -٦   توزيعات أر
 فرباير ١٨هـ (املوافق ١٤٣٦ ع اآلخرربي ٢٩أوصى جملس إدارة الشركة يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 

ح نقدية على املسامهني عن العام املايل ٢٠١٥ ال ـمليون ري ٤٧٫٢مجايل قدره  ٢٠١٤) بتوزيع أر
ح مقرتحة حلني عرضها توزيعات كها  إدراجال سعودي للسهم الواحد ومت ـري ١سعودي بواقع  على أر
 مليون ريـال سعودي ٧٠٫٨: ٢٠١٣العتمادها ( للمسامهني ة االجتماع القادم للجمعية العاماملسامهني يف

لكامل خالل عام    ).٢٠١٤مت سدادها 
  
  والتزامات حمتملةارتباطات   -٧

ارتباطات رأمسالية تتعلق بشكل رئيسي بتوسعة العيادات الشركة  لدى ٢٠١٥ مارس ٣١كما يف   )أ
ض مببلغ  مارس  ٣١( ريـال سعودي ونملي ٦٨٫٣اخلارجية ملستشفى دلة وإنشاء مستشفى غرب الر

  مليون ريـال سعودي). ٥٦٫١: ٢٠١٤
ت بنكية مببلغ ٢٠١٥ مارس ٣١كما يف   )ب مليون  ٥٫١ لدى اجملموعة التزامات حمتملة على شكل ضما

ألعمال العادية ( مارس  ٣١ريـال سعودي واليت مت إصدارها نيابة عن اجملموعة يف سياق القيام 
  ).مليون ريـال سعودي ٤٫٦: ٢٠١٤

ا حالياً إالّ أنه ال   )ج هناك بعض القضا املقامة ضد الشركة، خالل دورة أعماهلا العادية، ويتم الرتافع بشأ
ن تكون نتائج هذه القضا  ميكن حتديد النتيجة النهائية هلذه القضا بشكل مؤكد. ال تتوقع اإلدارة 

  جوهرية على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

  ات القطاعيةاملعلوم  -٨
  

    التالية: الرئيسية من قطاعات األعمال اجملموعةتتألف أنشطة   
ا وتشغيلها وصيانتها. :املستشفياتقطاع      وتتمثل أغراضه يف متلك املنشآت واملرافق الصحية وإدار

جلملة والتجزئة وكذلك تصنيع  :قطاع األدوية   وية األدويتمثل نشاطه يف استرياد وتوزيع وبيع األدوية 
   واملنظفات واملطهرات والتعبئة والتغليف. ومواد التجميل والصحية املستحضرات الصيدالنية والعشبيةو 

وتتمثل أغراضه يف تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز الصحية وجتارة اجلملة  :قطاع اإلدارة العامة  
 ة وأجهزة املعوقني وأجهزة املستشفياتوالتجزئة يف اآلالت واألجهزة الطبية واجلراحية واألطراف الصناعي

  .واخلدمات املساندة األخرى

  عماهلا داخل اململكة العربية السعودية فقط. اجملموعةتقوم و   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مسامهة سعودية)

  (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
  ٢٠١٥مارس  ٣١هر املنتهية يف لفرتة الثالثة أش
لر     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي الت(مجيع املبالغ 

  

  

- ٢٣ -  

  (تتمة) معلومات قطاعية    -٨
فرتيت الثالثة ول ٢٠١٤و  ٢٠١٥ مارس ٣١لبعض املعلومات املالية املختارة كما يف  اً فيما يلي ملخص  

  لقطاعات األعمال السابق ذكرها:ذلك التاريخ يف  أشهر املنتهيتني
  

  ٢٠١٥مارس  ٣١

  استبعادات  اإلدارة العامة  األدوية  املستشفيات  البيان
  اجملموع  بني القطاعات

 الرئيسياملركز   التشغيل
، إيرادات التشغيل

  صايف
٢٤٠٫٣٩٦٫٥٠٤  )٣٫٥٢٦٫٥٢٦(  -  ٥٫٤٦٨٫٤١٠  ١٦٫٣٧٦٫٩٧٢ ٢٢٢٫٠٧٧٫٦٤٨  

  )١٣٨٫٢٧٠٫٤٧٢(  ٣٫٥٢٦٫٥٢٦  - )٣٫٧٤٤٫١٠٣( )١٠٫٣٤٧٫٥٩٠()١٢٧٫٧٠٥٫٣٠٥( شغيلتكاليف الت
  ١٠٢٫١٢٦٫٠٣٢  -  -  ١٫٧٢٤٫٣٠٧  ٦٫٠٢٩٫٣٨٢  ٩٤٫٣٧٢٫٣٤٣  الربح اإلمجايل

  صايف الدخل
  ٤٧٫٨٢١٫٨٦٤  ٦٦٤٫٨٧٣  )١٤٫٥٩٤٫٢٩٤(  ٩١٢٫٣٢٧  )٧٦٠٫٢٠٤(  ٦١٫٥٩٩٫١٦٢  (اخلسارة) للفرتة  

  ١٫٨٧٤٫٤٩٦٫٥٧٤  )٣٧٫٠٣٣٫٧٥٧( ٧٢١٫٤٨٥٫٦٠٢ ٣٤٫٦٧٠٫٤٨٠ ١٩١٫٨٩٨٫١٥٠ ٩٦٣٫٤٧٦٫٠٩٩  جمموع املوجودات
ت   ٥٤٧٫٦٨٣٫١٥٣  )٣٢٫٦٢٣٫٣٩٨( ٣٣٤٫٧٧٩٫٧٩٤  ٦٫٧٣٤٫٢٢٨  ٥٧٫٥٣١٫٠٢٥ ١٨١٫٢٦١٫٥٠٤  جمموع املطلو
  ٣٥٫٢٤٢٫٤٠٦  -  ٧٫١٣٩٫٧٥٧  ٨٠٠  ١٣٦٫٦٨١  ٢٧٫٩٦٥٫١٦٨  النفقات الرأمسالية

  ١١٫٨٥٠٫٥٥١  -  ٧٤٫٣٢٥  ٣٣٣٫٦٠٥  ٥١٦٫٣٥١  ١٠٫٩٢٦٫٢٧٠  االستهالكات
  

  ٢٠١٤مارس  ٣١

  األدوية  املستشفيات  البيان
  استبعادات  اإلدارة العامة

  بني القطاعات
  اجملموع

 الرئيسياملركز   التشغيل
إيرادات التشغيل، 

  صايف
٢٠٧٫٥٦٨٫٤٧٧  )٤٢٨٫٧٧٩(  -  ٥٫٢٣٨٫٦٥٣  ١٢٫١٢٤٫٩٥٠  ١٩٠٫٦٣٣٫٦٥٣  

  )١١٩٫٩٧١٫٣٦٥(  ٤٢٨٫٧٧٩  -  )٣٫٨٦٢٫٢٧٩(  )٨٫٢٣٠٫٠٤٦( )١٠٨٫٣٠٧٫٨١٩(  تكاليف التشغيل

  ٨٧٫٥٩٧٫١١٢  -  -  ١٫٣٧٦٫٣٧٤  ٣٫٨٩٤٫٩٠٤  ٨٢٫٣٢٥٫٨٣٤  الربح اإلمجايل

  صايف الدخل
  ٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢  -  )٥٫٢٩٤٫٥٨٥(  ٣١٨٫٧٠٩  )١٫٥٣٧٫٤٢٨(  ٤٧٫٠٠٨٫٢٣٦  (اخلسارة) للفرتة  

  ١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥  )١٢٫٣٢٤٫٧٧٨(  ٥١٠٫٧٨٥٫٤٢٦  ٣٤٫٣٧٣٫٨١٢  ١٣٩٫٩٥٣٫٥٨٨  ٨٢٩٫٣٨٢٫٥١٧ جمموع املوجودات

ت   ٢٦٥٫٠٠٤٫٤٩٠  )١٢٫٣٢٤٫٧٧٨(  ٩٧٫٠١٤٫٣٣٠  ٥٫١٩٩٫٣٦٣  ١٩٫٤٥٦٫٨٩٤  ١٥٥٫٦٥٨٫٦٨١  جمموع املطلو

  ٣٩٫٢٩٣٫٨٨٥  -  ٣٫٣٩٤٫٧٥٣  ٢٤٫٥٥١  ٤٫٠٢٠٫١١٠  ٣١٫٨٥٤٫٤٧١  النفقات الرأمسالية

  ١١٫٠٦٩٫٦٦٩  -  ٧٤٫٣٢٥  ٣٢٩٫٢٠٨  ٤٩٢٫٥٧٨  ١٠٫١٧٣٫٥٥٨  االستهالكات
  




