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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

 املوحدة قائمة املركز املايل
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 ديسمرب ١٣كما يف      
 ٢٠١٣         ٢٠١٤        إيضاح

 (معدَّلة)       
 )١١يضاح (إ    

 :املوجودات
 :موجودات متداولة

 ٤٩٫٩٧٦٫٦١١  ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨ ٤   هاثلالنقد وما مي
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -         ٥   قصرية األجل وديعة إسالمية

 ٢٢٤٫١٠٠٫١٨٠  ٢٣٩٫٥٠٦٫٧١٥ ٦   ، صايفذمم مدينة
 ٥٨٫٤٥٤٫١٢١  ٩٤٫٥٩٣٫٦٧٠ ٧   ، صايفخمزون
 ٦٣٫٤٨١٫٦٤٤  ٨٦٫٠٨٤٫٧٧١ ٨   ، صايفأخرى موجوداتو  مقدماً  اتمدفوع

 ٣٫٠٧٦٫٥٤٥  ٨١٩٫٦٧٦ ١٤  ، صايفمطلوب من أطراف ذوي عالقة
 -        ٤٫١٤٨٫٣٥٣ ١   مصاريف اكتتاب مؤجلة

٤٩٩٫٠٨٩٫١٠١  ٧٫٢٦٣٩٫١٠٤٩ 
 :موجودات غري متداولة
 -        ٥٫٥٤٧٫٧٧٨  ذمم مدينة طويلة األجل

 ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧ ٩   استثمارات
 ٨٢٣٫٦٧٨٫٢٠٩  ١٫٠١٣٫٥٢٩٫١٧٥ ١٠  ، صايفومعداتومصنع ممتلكات 

 ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠ ١١  موجودات غري ملموسة
٩٧٩٫٥٥٣٫٦٦٧  ١٫١٨٢٫٧٢٩٫٩٧٠ 

  ١٫٤٧٨٫٦٤٢٫٧٦٨ ٦٧٢٫٩٢٧٫٢٣٣٫١ جوداتو جمموع امل
 حقوق املسامهنياملطلوابت و 

 :تداولةاملطلوابت امل
 ١٢٠٫٩٤٩٫٦٥٠  ١٣٦٫٥٦٧٫٣٤٠ ١٢  قصرية األجل متويل مراحبات

 -        ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢  اجلزء املتداول من متويل مراحبات طويلة األجل
 ٥٣٫٥١٤٫٨٨٧  ٦٩٫٣٢٠٫٤٨١  جتارية ذمم دائنة
 ٤١٫٢٦٢٫٧١٤  ٤٨٫٤٤٨٫٩٦٩ ١٣  أخرى مستحقة ومطلوابت مصاريف

 ٩٤٨٫٠٩٠  ٨٣٦٫١٩٥ ١٤  عالقة ذويمطلوب ألطراف 
 ٤٧٠٫٤٩٢٫١١  ٩٫٠٨٦٫٤٩٨ ١٢  زكاةالخمصص 

٢٢٨٫١٤٥٫٨٣٣  ٢٧٩٫٢٥٩٫٤٨٣ 
 :مطلوابت غري متداولة

 -        ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢  طويلة األجل متويل مراحبات
  ٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣  ٧٤٫٧٢٦٫٣٩١ ٥١  للموظفني �اية اخلدمةمكافأة خمصص 

٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣  ١١٩٫٧٢٦٫٣٩١ 
  ٢٨٨٫٦٧٨٫٦٩٦ ٣٩٨٫٩٨٥٫٨٧٤ جمموع املطلوابت

 :نيحقوق املسامه
 ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦  رأس املال

 ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥ ١٧   احتياطي نظامي
 ٥٫٦٧٢٫٦٣٤  ١٣٫٣٣٥٫١٧٦  لالستثمارات املتاحة للبيع احتياطي القيمة العادلة

 ١٤٫٠٤٠٫١٢٣٣  ٣٩٠٫٣٥٤٫٨٦٨ أرابح مبقاة
 ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢  ١٫٢٧٣٫٩٤١٫٣٥٩  جمموع حقوق املسامهني

  ١٫٤٧٨٫٦٤٢٫٧٦٨  ٦٧٢٫٩٢٧٫٢٣٣٫١  حقوق املسامهنياملطلوابت و ع جممو 
 ٢٣  التزامات حمتملةو ارتباطات 

 املوحدة قوائم املاليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ال ٢٦إىل رقم  ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
- ٢ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

 الدخل املوحدةقائمة 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف            
 ٢٠١٣          ٢٠١٤            احـإيض    

  ٧٤٩٫٦٥٣٫٢٣٥  ٨٩٥٫١٠٣٫٧٦٤  التشغيل اتإيراد
 )٤٢٢٫٢٠٧٫٦٨٠ ( )٤٩٩٫٦١٣٫٩٠٧ ( تكاليف التشغيل

 ٣٢٧٫٤٤٥٫٥٥٥  ٣٩٥٫٤٨٩٫٨٥٧  الربح اإلمجايل
 

 :يليةغالتش املصاريف
 )١٦٫١١٧٫٠٩٣(  )٢٣٫٨٠٠٫٦٥٣( ١٨  بيع وتسويق

 )١٤٩٫٥٣٧٫٢٥٢(  )١٧٩٫١٤٨٫٨٩٦( ١٩  وإداريةعمومية 
 )٥٢٤٫٢٦٠٫٢٠(  )٤٧٫٤٥٦٫٤٥٩( ١٤و  ٨و  ٦ ، صايفشكوك يف حتصيلهاخمصص ديون م

  ١٣٧٫٥٣١٫٠٠٥ ١٤٥٫٠٨٣٫٨٤٩  الدخل من العمليات
 ١٠٫٩٣١٫٥٣٨   ١١٫٥٣٩٫٢٥٧  ٢٠     ، صايفأخرى إيرادات
 )٣٤٣٫٢٧٧(  )٤٦١٫٩٩٣ ( يةمتويلأعباء 

  ١٤٨٫١١٩٫٢٦٦ ١٥٦٫١٦١٫١١٣  الدخل قبل الزكاة
 )٤٨٦٫٣٦٩٫١١( )٩٫٠٤٦٫٣٦٨ ( ١٢   الزكاة

 ٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧١ ٤٫٧٤٥١١٤٧٫١  لسنةلدخل الصايف 
 

 السهم: يةرحب
  ٢٫٩١   ٣٫٠٧  ٢٢     للسنة الدخل من العمليات

  ٢٫٨٩   ٢٣٫١  ٢٢     لسنةلدخل الصايف 
 ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠   ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٢     املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

 املوحدة قوائم املاليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ال ٢٦إىل رقم  ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
- ٣ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

 املوحدة ت النقديةقائمة التدفقا
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف          
 ٢٠١٣          ٢٠١٤           احـــإيض 

 (معدَّلة)     
 )١١ يضاحإ(  

 التدفقات النقدية من العمليات:
 ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧  ١٤٧٫١١٤٫٧٤٥  لسنةلدخل الصايف 

 تعديالت لبنود غري نقدية:
 ٣٦٫١٢٣٫٤٨٣   ٤٥٫٠٤٠٫٤٢٣  ١٠     ات ممتلكات ومصنع ومعداتاستهالك 
 ٢٤٫٢٦٠٫٢٠٥   ٤٧٫٤٥٦٫٤٥٩  ١٤و  ٨ و ٦ مشكوك يف حتصيلهاديون خمصص  
 ١٦٫٥٧٠٫٧٧٣   ٢١٫٩٦٢٫٨١٥  ١٥     خمصص مكافأة �اية اخلدمة للموظفني 
 )٥٨٫١٦٥(  ٣٢٫١٩٢  ٢٠     ومعداتومصنع بيع ممتلكات  )أرابح(/ خسائر  

 ١١٫٤٨٦٫٣٦٩  ٩٫٠٤٦٫٣٦٨  ٢١     خمصص زكاة
 تغريات يف رأس املال العامل:ال

 )٨٨٫٥٩٢٫١١٩(  )٦٤٫٨١٧٫٨٣٦ ( ذمم مدينة
 )٢٤٫٦٩٢٫٥٩٣(  )٣٦٫١٣٩٫٥٤٩ ( خمزون

 ٣٫٠٦١٫٩٧١   )٢٣٫٧٩٠٫٦٠٥ (  أخرى وموجودات مدفوعات مقدماً 
 ) ٤٦٩٫٠٣٣(  )١٤٨٫٥٨٩ (  مطلوب من أطراف ذوي عالقة

 )١٫٣٥٧٫٧٨٨(  ١٥٫٨٠٥٫٥٩٤   جتارية ذمم دائنة
 ٨٫٠٥١   ٧٫١٨٦٫٢٥٥   أخرى مصاريف مستحقة ومطلوابت 
 )١٩٢٫٠٣٥(  )١١١٫٨٩٥ (  مطلوب ألطراف ذوي عالقة 

 )٥٫١٦٢٫٠٤٢(  )٧٫٧٦٩٫٢٨٧ ( ١٥     للموظفنياملدفوعة دمة اخل�اية  مكافأة
 )٣٥٫٩٢٣٫٠١(  )١١٫٤٣٠٫٣٦٢ ( ١٢  زكاة مدفوعة

 ١٠١٫٦٩٦٫٩٦١  ٧٢٨٫٤٣٦٫١٤٩  صايف النقد الناتج من العمليات

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
 )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -         ٩      قصرية األجل إضافة على وديعة إسالمية

 -         ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩      مية قصرية األجلاملتحصل من استحقاق وديعة إسال
 ٩٨٫٦٠٠٫٠٠٠   -         ٩      املتحصل من استحقاق استثمار قصري األجل

 )١٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠(  )١١٥٫٠١٧ ( ٩      متاحة للبيع استثمارات إضافات على
 )٢٨٫١٢٥٫٠٠٠(  -         ٩      إضافات على استثمارات مقتناة حىت اتريخ االستحقاق

 )٤٢٣٫٣٠٦٫٢٦٤(  )٢٣٥٫١٨٢٫٨٤٦ ( ١٠     ومعداتومصنع ممتلكات على إضافات 
 ١٫١٩٠٫٥٢٦   ٢٥٩٫٢٦٥   ومعداتومصنع متحصالت بيع ممتلكات 

 )٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠(  -         ١١     إضافات إىل موجودات غري ملموسة
 ) ٨٤٫٧٣٨٦٥٧٫٤(  )٥٩٨٫٠٣٨٫٥١٣ (  صايف النقد املستخدم يف أنشطة االستثمار

 )يتبع(       

 املوحدة قوائم املاليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ال ٢٦إىل رقم  ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
- ٤ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

 املوحدة (تتمة) قائمة التدفقات النقدية
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف          
 ٢٠١٣          ٢٠١٤       إيضاح

 (معدَّلة)      
 )١١إيضاح (    

 من أنشطة التمويل:التدفقات النقدية 
 ١٩٩٫٩٣١٫٠٨٦  ٥٥٢٫٦٦٥٫٢٩٢   متويل مراحبات قصرية األجل املتحصل من

 )٨٤٫٠١٢٫٦٦٩ ( )٥٣٧٫٠٤٧٫٦٠٢ (  املسدد من متويل مراحبات قصرية األجل
 -         ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠   متويل مراحبات طويلة األجلاملتحصل من 

 )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠ ( )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠( ٢٤  توزيعات أرابح مدفوعة
 -         )٤٫١٤٨٫٣٥٣ ( مصاريف اكتتاب مؤجلة

 ٤٥٫١١٨٫٤١٧   ٦٦٩٫٣٣٧   أنشطة التمويل الناتج من صايف النقد
 )٦٠٥١٠٫٦٦٩٫٣( ١٥٫٠٦٧٫٤٦٧  يف النقد وما مياثله التغريصايف 

 ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١  ٤٩٫٩٧٦٫٦١١  نقد وما مياثله كما يف بداية السنة
 ٢٠١٦٨٫٣  -         خالل السنة عليهستحوذ املنقد وما مياثله 

 ٤٩٫٩٧٦٫٦١١   ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨  ٤   نقد وما مياثله كما يف �اية السنةال

 :معلومات إضافية ألنشطة غري نقدية
 ٣٠٫٥٠٤٫٣٦٦   ٩٦٠٫٤٧٢٫٣٣  ٦   شطب ديون معدومة لذمم مدينة
 ٦٠٤٫٣٦٣   -         ٨   وموجودات أخرىمقدماً شطب ديون معدومة ملدفوعات 

 ٨٫٥٤٩٫٢٢٦   ٧٫٦٦٢٫٥٤٢  ٩   متاحة للبيع تقييم استثماراتإعادة  حمققة منأرابح غري 

 املوحدة قوائم املاليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ال ٢٦إىل رقم  ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
- ٥ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)

 املوحدة قائمة التغريات يف حقوق املسامهني
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 احتياطي نظامي

 عالوة إصدار  رأس املال إيضاح
 حتويالت من
 صايف الدخل

احتياطي القيمة 
لالستثمارات  العادلة

 أرابح مبقاة  املتاحة للبيع
 جمموع حقوق

 املسامهني
 ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢  ٣١٤٫٠٤٠٫١٢٣  ٥٫٦٧٢٫٦٣٤  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٤يناير  ١

 ١٤٧٫١١٤٫٧٤٥  ١٤٧٫١١٤٫٧٤٥  -  -  -  -   لسنةلدخل الصايف 
 )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  ٢٤ ابحتوزيعات أر 

 من التغري يف األرابح غري احملققة
٧٫٦٦٢٫٥٤٢ -  ٧٫٦٦٢٫٥٤٢ -  -  - ٩ االستثمارات املتاحة للبيع   

 ١٫٢٧٣٫٩٤١٫٣٥٩  ٣٩٠٫٣٥٤٫٨٦٨  ١٣٫٣٣٥٫١٧٦  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٤ديسمرب  ٣١

 ١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩  ٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦  )٢٫٨٧٦٫٥٩٢(  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٣يناير  ١
 ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧  ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧  -  -  -  -   لسنةلدخل الصايف 

 )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  ٢٤ توزيعات أرابح
 التغري يف األرابح غري احملققة

٨٫٥٤٩٫٢٢٦ -  ٨٫٥٤٩٫٢٢٦ -  -  - ٩  من االستثمارات املتاحة للبيع  
 ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢  ٣١٤٫٠٤٠٫١٢٣  ٥٫٦٧٢٫٦٣٤  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٣ديسمرب  ٣١

 املوحدة قوائم املاليةجزءاً ال يتجزأ من هذه ال ٢٦إىل رقم  ١تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 (شركة مسامهة سعودية)
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 معلومات عامة -١
 

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

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

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

نتج عن ذلك عالوة إصدار  ،مليون ريـال سعودي ١٤٢) وبقيمة امسية قدرها ٢٠١٢أكتوبر  ١٤
مت إدراج سهم الشركة  ،عودي ومت إدراجها ضمن االحتياطي النظامي للشركةمليون ريـال س ٣٧١مببلغ 

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

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

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

قد مبايعة لالستحواذ على كامل بتوقيع ع ٢٠١٣عام قامت الشركة خالل  –مصنع دلة فارما 
 ).١١موجودات ومطلوابت املصنع (إيضاح 

اهليكل اإلنشائي من بتوقيع عقد  ٢٠١٣ خالل عامقامت الشركة  -توسعة العيادات اخلارجية 
مت يف اتريخ الحق لتاريخ هذه القوائم و  ارجية ملستشفى دلة مبدينة الر�ضمشروع توسعة العيادات اخل

 .)٢٦إيضاح انظر ( االفتتاح والتشغيل املبدئي هلذه العياداتاملالية املوحدة 

مبساحة  إبمتام شراء أرض تقع يف غرب مدينة الر�ض ٢٠١٣خالل عام قامت الشركة  - أراضي
مليون ريـال سعودي إلنشاء مستشفى  ٥٩٫٥مرت مربع وذلك بقيمة إمجالية قدرها  ٤٠٫٠٠٠تقدر بـ 

 ١٢٠٫٠٠٠س املنطقة مبساحة قدرها رض أخرى بنفأمتام شراء كذلك إبجديد عليها. وقامت الشركة  
وقد  نشاء هذه املستشفى.إلغرض  سعودي ريـالليون م ١٣٣٫٨وذلك بقيمة امجالية قدرها مربع  مرت

  ٢٠١٣خالل عام  قامت الشركة ابلبدء إبنشاء مستشفى غرب الر�ض 

مرت مربع وذلك  ٤٥٫١٤٢مبساحة  كما قامت الشركة إبمتام شراء أرض تقع يف مشال مدينة الر�ض
 مليون ريـال سعودي إلنشاء مستشفى عليها. ١٠١٫٨بقيمة إمجالية قدرها 
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 معلومات عامة (تتمة) -١

مرت مربع حبي  ٦٫٣٠٠قامت الشركة بشراء أرض جبوار مستشفى دلة مبساحة إمجالية قدرها  ذلكك
يشمل على عيادات ومراكز  هبدف إقامة برج طيب) ١٤(انظر إيضاح  من طرف ذو عالقة النخيل

طبية متخصصة وجممع جتاري طيب ومرافق أخرى ليكون امتدادًا جملمع مستشفى دلة وذلك مقابل 
 ال سعودي.ـمليون ري ٩٧٫٥

ولقد مت سداد قيمة هذه األراضي ابلكامل ومت االنتهاء من اإلجراءات النظامية لنقل ملكية هذه 
 األراضي لصاحل الشركة. 

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

ال سعودي، وستقوم الشركة مقابل استحواذها على ـــمليون ري ٧٥٠املستحوذ عليها مببلغ إمجايل قدره 
لشريكني يف الشركة املستحوذ عليها إبصدار أسهم جديدة لصاحل هذين الشريكني عددها حصص ا

ال سعودي. وخيضع إمتام عملية ـمليون ري ١٥٠سهمًا ابإلضافة إىل مبلغ نقدي قدره  ٧٫٤٧١٫٩٨٠
االستحواذ ملوافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة مبا يف ذلك هيئة السوق املالية ووزارة التجارة 

صناعة ووزارة الصحة ابإلضافة إىل موافقة اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة على ز�دة وال
رأمساهلا عن طريق إصدار أسهم جديدة لصاحل البائعني إىل جانب استيفاء شروط نظامية وجتارية مت 

ة رأس املال. بلغت االتفاق عليها بني األطراف. وتقوم الشركة حاليًا إبمتام إجراءات االكتتاب وز�د
مليون ريـال سعودي واليت مت  ٤٫١مبلغ  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١املصاريف املتعلقة هبذه اإلجراءات حىت 

 تسجيلها كمصاريف اكتتاب مؤجلة حلني االنتهاء من إجراءات االكتتاب وز�دة رأس املال.

الستثمار يف ب لابلتقدم بطل ٢٠١٤قامت الشركة خالل عام  - الدكتور حممد راشد الفقيه شركة
وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة هتدف لبناء مستشفى عام يف شرق  ،شركة الدكتور حممد راشد الفقيه

لصاحل  حصة ) مت ختصيص٢٠١٤ديسمرب  ٢هـ (املوافق  ١٤٣٦صفر  ١٠مدينة الر�ض. وبتاريخ 
مليون  ١٢٩غ تقدر مببل هذه الشركة من رأس مال ٪٣٠قدرها  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة

 يب.تال سعودي والذي ميثل رسوم التطوير وأتعاب الرت ــمليون ري ١٣ال سعودي ابإلضافة إىل مبلغ ــري
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واليت (جمتمعني "اجملموعة") تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حساابت الشركة وشركاهتا التابعة التالية 
 ة منفصلة:تعمل مبوجب سجالت جتاري

 ديسمرب ٣١نسبة امللكية كما يف       
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  بلد التأسيس  رقم السجل التجاري  الشركة التابعة

 -  ٪٩٨  اململكة العربية السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دلة فارما
شركة أفياء النخيل 

للخدمات املساندة 
 احملدودة

 

 اململكة العربية السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦

 

٩٩٪  - 

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

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

يف جتارة اجلملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية واحلليب ومستلزمات األطفال 
كيميائية واالسترياد واملنظفات واألجهزة واملستلزمات الطبية واجلراحية وقطع غيارها وصيانتها واملواد ال

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

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

ريـال سعودي ويتمثل نشاطها يف إقامة وصيانة املستشفيات واملراكز  ٥٠٫٠٠٠حمدودة برأس مال قدره 
بتقدمي ساندة احملدودة للخدمات امل األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيلالطبية واخلدمات املساندة 

 .للمجموعةخدماهتا بشكل رئيسي 
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يت تعمل حتت والللمجموعة تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حساابت الفروع التالية  كما
 سجالت جتارية منفصلة:

 املدينة  السجل التجاري  اسم الفرع
 اخلفجي  ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة

 الر�ض  ١٠١٠١٣٢٦٢٢  فى دلةمستش
 الدمام  ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  مستودع األدوية (دلة فارما)
 الر�ض  ١٠١٠١٢٨٩٩٧  مستودع األدوية (دلة فارما)
 جدة  ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  مستودع األدوية (دلة فارما)
 مخيس مشيط  ٥٨٥٥٠٥٣٦٣٢  مستودع األدوية (دلة فارما)
 جدة  ٥٠٤٠٣٠٢٦٥٢  مستودع األدوية (دلة فارما)
 الر�ض  ١٠١٠٣٨١٤٧٠  مستودع األدوية (دلة فارما)

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

 
هـ ١٤٣٦ اآلخرربيع  ٣٠بل جملس إدارة الشركة بتاريخ ن قِ املرفقة م املوحدة مت اعتماد القوائم املالية 

 ).٢٠١٥ فرباير ١٩(املوافق 
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -٢
 

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

 
 أسس اإلعداد  ١-٢

املرفقة على أساس التكلفة التارخيية املعّدلة إبعادة تقييم االستثمارات  املوحدة أعـدت القوائم املالية
عايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية مل وطبقاً ملبدأ االستحقاق  وفقاً املتاحة للبيع ابلقيمة العادلة و 

 للمحاسبني القانونيني.
 

 توحيد القوائم املاليةأسس   ٢-٢
حساابت الشركة وشركاهتا التابعة اليت يكون للشركة فيها حقوق ملكية  املوحدة ةالقوائم املالي تتضمن

ر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة طأو أكثر و/أو تسي ٪٥٠فعلية بنسبة 
على توجيه سياساهتا املالية والتشغيلية. يتم استبعاد أهم املعامالت واألرصدة بني الشركات عند توحيد 

 .لقوائم املاليةا
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 تقديرات وافرتاضات حماسبية مؤثرة  ٣-٢
للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات  وفقاً  املوحدة يتطلب إعداد القوائم املالية

وااللتزامات احملتملة كما وافرتاضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوابت، واإلفصاح عن املوجودات 
، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل السنة املالية. يتم املوحدة يف اتريخ القوائم املالية

تقييم التقديرات واالفرتاضات بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن 
تقوم اإلدارة بتقديرات وافرتاضات متعلقة  توقعات ابألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف.

ما تتساوى مع النتائج الفعلية. متت مناقشة التقديرات  لتعريفها �دراً  وفقاً ابملستقبل، واليت 
واالفرتاضات ذات املخاطر التالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات 

 الحقة.واملطلوابت خالل السنة املالية ال
 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )أ 

يتم تكوين خمصص حلساابت املدينني املشكـوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي أبن 
للشروط األساسية حلساابت املدينني. ويتم  وفقاً لن تستطيع حتصيل املبالغ املستحقة  اجملموعة

قيمة حساابت املدينني مثل تعرض  أخذ البنود التالية بعني االعتبار لتحديد وجود اخنفاض يف
املدين لصعوابت مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو أتخر يف سداد 

 الدفعات املستحقة.

اجلوهرية  ويتم عمل تقديرات منفصلة للحساابت الفردية اجلوهرية. وابلنسبة للمبالغ املستحقة غري
على الوقت ومعدالت  اً بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناء، فإنه يتم عمل التقديرات إفراد�ً 

 التحصيل السابقة.
 

 خمصص خمزون البضاعة املتقادمة   )ب       
تسجل البضاعة ابلتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. عند تقادم البضاعة أو 

بالغ البضاعة اجلوهرية يف حد عندما تصبح اتلفة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحصيل. يف حالة م
ذاهتا يتم التقدير لكل بند على حدة، أما مبالغ البضاعة اليت ليست جوهرية يف حد ذاهتا إال أ�ا 
متقادمة أو اتلفة فيتم التقدير على أساس إمجايل، ويتم تكوين املخصص طبقا لنوع البضاعة 

 على أسعار البيع املتوقعة. ودرجة التقادم أو التلف بناءً 

 املوجودات غري امللموسةقيمة اهلبوط املتوقع يف  ج)
املوجودات غري امللموسة طبقاً قيمة تقوم اجملموعة سنوً� ابلتأكيد إذا ما كان هناك هبوط يف 

للسياسات احملاسبية للمجموعة. يتم حتديث قيمة املبالغ القابلة لالسرتداد من الوحدات املولدة 
املستخدمة. إن القيام هبذا االحتساب يتطلب استخدام  للنقد بناًء على احتساب القيمة

 التقديرات.
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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)
 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 (تتمة) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -٢
 

 االستثمارات  ٤-٢
 االستثمارات املتاحة للبيع )أ

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

 من اتريخ القوائم املالية شهراً يف املوجودات غري املتداولة ما مل تنوي اإلدارة بيعها خالل اثين عشر 
 .املوحدة

 تسجل هذه االستثمارات مبدئيًا ابلتكلفة وتقيم الحقا ابلقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية
 كما يلي:حدة  املو 
 
يتم حتديد القيمة العادلة لألوراق املالية املدرجة ابألسواق املالية حبسب سعر السوق املتوفر   -

مع األخذ بعني االعتبار أية قيود متنع بيع أو نقل هذه املوحدة كما يف اتريخ القوائم املالية 
 االستثمارات.

 
على آخر سعر وحدة  شرتكة بناءً تثمار يف الصناديق امليتم حتديد القيمة العادلة لالس -

 ة.الصندوق قبل أو كما يف �اية السنمن ِقبل مدير  للصندوق معلن
 
يتم حتديد القيمة العادلة لألوراق املالية غري املدرجة أبسواق مالية بطرق أخرى من خالل  -

حتديد القيمة السوقية ألوراق مالية مشاهبة مدرجة يف السوق أو من خالل خصم التدفقات 
لنقدية املتوقعة مستقبال. ويف حالة عدم توفر املعلومات وعدم وجود مؤشر يؤكد على هبوط ا

 يف قيمة االستثمار تعترب التكلفة هي القيمة العادلة.

يتم إدراج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن إعادة تقييم هذه االستثمارات كبند مستقل يف حقوق 
 ىت استبعاد هذه االستثمارات.املسامهني كاحتياطي القيمة العادلة ح
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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)
 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 االستثمارات املقتناة حىت اتريخ االستحقاق )ب
تظهر االستثمارات املقتناة بنية االحتفاظ هبا حىت اتريخ االستحقاق ابلتكلفة (املعدلة ابلعالوة أو 

ه االستثمارات كموجودات غري اخلصم) �قصًا أي اخنفاض غري مؤقت يف قيمتها. تصنف هذ
 التالية. شهراً متداولة فيما عدا االستثمارات اليت تستحق خالل االثين عشر 

 
 

  التقارير القطاعية  ٥-٢
 القطاع التشغيلي أ)

  القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:
 تعمل يف أنشطة حتقق إيرادات. •
تمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع تقوم اإلدارة ابس •

 املصادر وتقييم األداء.
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. •

 
 القطاع اجلغرايف ب)

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

 اقتصادية أخرى.
 

  األجنبيةالعمالت   ٦-٢
 العملة الرئيسية أ)

 العملة الرئيسية هوو ابلر�ل السعودي  للمجموعة املوحدة تظهر البنود يف القوائم املالية
 .للمجموعة

 
 معامالت وأرصدة ب)

الصرف  أسعار أساسالر�ل السعودي على  إىل األجنبيةلعمالت املعامالت اليت تتم اب ولحت
وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك  رابحأالسائدة يف اتريخ تلك املعامالت. يتم قيد 

 أساسعلى  األجنبيةاملوجودات واملطلوابت النقدية ابلعملة  حتويلاملعامالت وكذلك الناجتة من 
 .املوحدة ضمن قائمة الدخل السنةكما يف �اية أسعار صرف العمالت السائدة  
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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
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 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 النقد وما مياثله  ٧-٢
يتكون النقد وما مياثله من النقد يف الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصرية 

 ريخ شرائها.األجل ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من ات
 

 وديعة اسالمية قصرية األجل  ٨-٢
متثل الوديعة اإلسالمية قصرية األجل وديعة عالية السيولة تستحق خالل فرتة من ثالثة أشهر أو أكثر 

ألساس االستحقاق وذلك ابستخدام  وفقاً وال تزيد عن سنة من اتريخ الشراء. يتم قيد إيراد الربح 
 معدل الربح املتفق عليه.

 
 ذمم مدينة  ٩-٢

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل  �قصاً تظهر الذمم املدينة ابملبالغ األصلية للفواتري 
 اجملموعةخمصص للديـون املشكـوك فـي حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن 

م قيد هذه املخصصات يف من حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يت
. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص املوحدة قائمة الدخل

الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيد أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن يف 
 .املوحدة قائمة الدخل
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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)
 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 تمة)ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (ت -٢

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

على أساس متوسط التكلفة املرجح/أو للشحنة. إن صايف القيمة القابلة للتحقق متثل سعر البيع املقدر 
ومصاريف البيع. يتم تكوين خمصص  تكاليف استكمال العملية �قصاً يف سياق األعمال العادية 

 مقابل البضاعة املتقادمة.
 

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

العوض وذلك   ابستخدام طريقة االستحواذ احملاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ ابلقيمة العادلة جملموع
 كما يف اتريخ االستحواذ.

 
عندما تقوم الشركة ابالستحواذ فإ�ا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف املوجودات واملطلوابت املالية 

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

 
تكلفة اليت متثل الفائض يف إمجايل قيمة العوض عن القيمة العادلة لصايف يتم قياس الشهرة مبدئيًا ابل

املوجودات واملطلوابت املقتناة والقابلة للتحديد بذاهتا. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة 
العادلة لصايف موجودات الشركة التابعة اليت مت االستحواذ عليها. فإن الفرق يف هذه احلالة يدرج 

 .املوحدة رة يف قائمة الدخلمباش
بعد االعرتاف املبدئي تقاس الشهرة ابلتكلفة �قصًا أي خسائر مرتاكمة �شئة عن اخنفاض القيمة. 
ولغرض اختبار اخنفاض القيمة. يتم توزيع الشهرة املكتسبة من خالل عمليات جتميع املنشآت وذلك 

ولدة للنقد أو جمموعات من الوحدات من اتريخ االستحواذ إىل كل وحدة من وحدات اجملموعة امل
املولدة للنقد واليت من املتوقع أن تستفيد من عمليات جتميع املنشآت بصرف النظر عن ختصيص 

 املوجودات أو املطلوابت األخرى للمجموعة إىل تلك الوحدات أو جمموعة الوحدات.
 

 
- ١٥ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)
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 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 ومعداتومصنع ممتلكات   ١٢-٢
ما عدا  ،املرتاكمة واهلبوط يف القيمة تظهر املمتلكات واملعدات ابلتكلفة بعد خصم االستهالكات

ل االستهالك على قائمة مّ حيُ ال يتم استهالك األراضي. حتت التنفيذ اليت تظهر ابلتكلفة.  إنشاءات
واملعدات على  واملصنع القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة املمتلكاتعلى أساس طريقة  املوحدة الدخل
 يلي: املقدرة هلا كما اإلنتاجية األعمارمدى 

 
 عدد السنوات  
 ةسن ٣٣ - ١٦  مباين 
 العقد أيهما أقصر مدةأو  سنوات ٥ مباين مستأجرةعلى حتسينات  
 واتسن ١٠ - ٣ آالت ومعدات 
 سنوات ٨ - ٦ معدات طبية 
 سنوات ١٠ - ٥ مفروشاتأاثث و  
 سنوات ٤ وسائل نقل وانتقال 

واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيد يف قائمة  رابحاألحتدد 
 .املوحدة الدخل

، لألصلاملقدر  اإلنتاجيالعادية اليت ال تزيد جوهر� من العمر  واإلصالحاتالصيانة  مصاريفد تقيّ 
وجدت، ويتم  إنلتجديدات والتحسينات اهلامة، عند تكبدها. يتم رمسلة ا املوحدة يف قائمة الدخل

 الذي مت استبداله. األصلاستبعاد 
 

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

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

وتتضمن كذلك قيمة الشهرة الناجتة من االستحواذ واليت يتم مراجعة قيمتها دورً� للتأكد من عدم 
 وجود اخنفاض دائم يف قيمتها.
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 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  ١٤-٢
واملعدات واملوجودات غري املتداولة األخرى للهبوط يف قيمتها عندما  واملصنع راجعة املمتلكاتيتم م

تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم 
قيمته القابلة إثبات خسارة اهلبوط يف القيمة، ابملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفرتية لألصل عن 

لالسرتداد وهي القيمة العادلة لألصل �قصًا تكاليـف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض 
تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات ألدىن حد تتواجد فيه تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات 

، واليت سبق أن حدث هبوط يف الشهرةمدرة للنقد). يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف 
 قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف اتريخ كل فرتة مالية. 

 ذمم دائنة ومستحقات  ١٥-٢
مت إصدار  د مبالغ املطلوابت اليت سيتم دفعها مقابل البضائع املستلمة واخلدمات املقدمة سواءً تقيّ 

 أم ال. اجملموعةفواتري مبوجبها إىل 

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

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

 الزكاة  ١٧-٢
دخل ("املصلحة"). يتم احتساب خمصص ختضع الشركة وشركاهتا التابعة ألنظمة مصلحة الزكاة وال

عد على أساس القوائم املالية املوحدة لشركة دلة للخدمات الصحية القابضة 
ُ
الزكاة وفقاً للوعاء الزكوي امل

وشركاهتا التابعة واململوكة ابلكامل بشكل مباشر أو غري مباشر للمجموعة مث يتم توزيع خمصص الزكاة 
تابعة هلا . جيري تسجيل أية فروقات بني املخصص والربط النهائي احملتسب بني الشركة والشركات ال

 عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.

ابستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة ابململكة العربية  اجملموعةتقوم 
 السعودية وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
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 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

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

. يتم احتساب مبلغ املخصص على أساس املوحدة ل على قائمة الدخلمّ وحيُ وشركاهتا التابعة الشركة 
لقيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف اتريخ قائمة ا

. يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على أساس رواتبهم املوحدة املركز املايل
أنظمة اململكة  بينة يفالشروط امل وبدالهتم األخرية وعدد سنوات خدماهتم املرتاكمة، كما هو موضح يف

 العربية السعودية.

 اإليرادات  ١٩-٢
قبوهلا من و أيتم إثبات اإليرادات ابلصايف بعد اخلصم عند تقدمي اخلدمة أو عند تسليم البضاعة 

العمالء. تقيد اإليرادات األخرى عند حتققها. يتم قيد قيمة اخلدمات املقدمة واليت مل يصدر هبا فواتري 
 ستحقة يف �اية السنة.يف اإليرادات امل

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

احملاسبة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليـف بني  ريايملع وفقاً  التشغيلتكون مرتبطة ابلتحديد بتكلفة 
 بطريقة منتظمة. ، إن لزم األمر،التشغيل دارية وتكاليفاإلعمومية و التسويق و البيع و ال مصاريف

 مراحباتمتويل   ٢١-٢
بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن  املستلمةاملراحبات بقيمة املتحصالت  متويل يتم إثبات

تناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املراحبات اليت ترتبط مباشرة ابق متويل تم رمسلة تكاليفت .وجدت
املراحبات األخرى على قائمة  متويل يتم حتميل تكاليف .املؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات

 .املوحدة الدخل

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

على  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١مليات وصايف الدخل للسنتني املنتهيتني يف ن الدخل من العم
 .السنتنيتني اهلعدد األسهم القائمة خالل  أساس املتوسط املرجح
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 احتياطي نظامي  ٢٣-٢
، جيب على للشركة والنظام األساسي ةمبوجب أحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودي

يعادل هذا االحتياطي  من صايف الربح السنوي إىل االحتياطي النظامي حىت ٪١٠الشركة أن حتول 
ري قابل غة املالية. إن هذا االحتياطي السنمن رأس ماهلا ويتم هذا التحويل يف �اية  ٪٥٠النظامي 

 وفقاً حتياطي النظامي وذلك يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن اال للتوزيع على املسامهني حالياً.
 من نظام الشركات السعودي. ٩٨ملتطلبات املادة 

  إجيارات  ٢٤-٢
  إجيارات رأمسالية أ)

واملعدات اليت يتم اقتناؤها مبوجب عقود إجيار رأمسالية وذلك  واملصنع املمتلكات اجملموعةد تقيّ 
ة للحد على القيمة احلالي اً لغ بناءبقيد املوجودات واملطلوابت املقابلة هلا. يتم حتديد هذه املبا

 .األدىن من دفعات اإلجيار
 

توزع النفقات املالية على فرتة اإلجيار بطريقة توفر معدل حتميل اثبت ودوري على املطلوابت 
 املوحدةل استهالك املوجودات املقتناة مبوجب عقود إجيار رأمسالية على قائمة الدخل مّ القائمة. حيُ 

 قسط الثابت ملعدالت االستهالك اليت تعود هلا تلك املوجودات.ابستخدام طريقة ال

 إجيارات تشغيلية ب)
على مدى فرتة املوحدة اإلجيار مبوجب عقود اإلجيارات التشغيلية يف قائمة الدخل  مصاريفد تقيّ 

 .اإلجيار على أساس القسط الثابت

 توزيعات األرابح  ٢٥-٢
اجلمعية  يف الفرتة اليت يتم اعتماد التوزيعات فيها من قبلاملوحدة ية د األرابح املوزعة يف القوائم املالتقيّ 
 .مسامهنيمة للالعا

 تصنيف إعادة  ٢٦-٢
 .طريقة العرض للسنة احلاليةلكي تتوافـق مع  أرقام املقارنةمت إعادة تصنيف بعض 
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر -٣
خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية 

خماطر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة)، خماطر االئتمان وخماطر السيولة. 
يركز بر�مج إدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ أبوضاع السوق املالية ويسعى إىل 

 ريات العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة.التقليل من التأث
 

التدفقات وخماطر تقوم اإلدارة العليا مبهام إدارة املخاطر. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر العملة، 
 .القيمة العادلةخماطر و  النقدية لسعر العمولة، وخماطر االئتمان وخماطر السيولة

 
 والودائع اإلسالمية نقد وما مياثلهال املوحدة ائمة املركز املايلق يفدة تتضمن األدوات املالية املقيّ 

 وجوداتاملو  مقدماً  اتدفوعاملعالقة و ال ذوي طرافاألطلوب من وإىل املدينة و املم ذمالستثمارات و الوا
 املتداولة طلوابتاملستحقة و امل صاريفاملو التجارية دائنة الذمم الو  راحباتاملمتويل خرى و األ املتداولة

إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل  .خرىألا
 منها.

 
عندما يكون  املوحدة الصايف ابلقوائم املالية إثباتيتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوابت املالية و 

أو إثبات املوجودات  الصايفسوية على أساس يف إجراء املقاصة والنية إما للت قانونياً  حقاً  اجملموعةلدى 
 واملطلوابت يف نفس الوقت.

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

كي. تقوم األجنبية. متت كافة معامالت الشركة ابلر�ل السعودي والدينار األردين والدوالر األمري
 اإلدارة مبراقبة التغريات يف أسعار صرف العمالت وتعتقد أبن خماطر العملة غري جوهرية.

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

 اجملموعة. ليس لدى للمجموعةعمولة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية تذبذابت أسعار ال
 ملحيمتويل املراحبات  الودائع أو النقدية لسعر العمولة حيث أن خماطر تتعلق ابلقيمة العادلة والتدفقات

 متويل اثبت. معدلربح او 
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 األدوات املالية وإدارة املخاطر (تتمة) -٣

 ئتمانخماطر اال  ٣-٣
هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد إن خماطر االئتمان 

والودائع  تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد اجملموعةالطرف اآلخر خلسارة مالية. ليس لدى 
حسم خمصص الديون املشكوك د الذمم املدينة بعد لدى بنوك حملية ذات تصنيف ائتماين مرتفع. تقيّ 

 يف حتصيلها.

 خماطر السيولة  ٤-٣
إن خماطر السيولة هي خماطر أن تواجه منشأة ما صعوابت يف أتمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات 
املتعلقة ابألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية 

تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر بسرعة وبقيمة 
 سيولة كافية ، مبا يف ذلك اتفاقيات التسهيالت االئتمانية ملقابلة أية التزامات مستقبلية.

 القيمة العادلة  ٥-٣
ذات دراية ولديهم هي القيمة اليت يتم هبا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف إن القيمة العادلة 

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

املالية ومطلوابهتا ال ختتلف بشكل  جملموعةاأن القيمة العادلة ملوجودات  اجملموعةالعادلة. تعتقد إدارة 
 جوهري عن قيمتها الدفرتية.

 
 نقد وما مياثلهال -٤

      ٢٠١٣      ٢٠١٤  
  ٧٧١٫٨١١  ٩٥٣٫٧٤٧ صندوقنقد يف ال

 ٤٩٫٢٠٤٫٨٠٠  ٩٠٫٣٣١٦٤٫٠ نقد لدى البنوك
 ٤٩٫٩٧٦٫٦١١  ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨ 

 
  قصرية األجل وديعة إسالمية -٥
 مليون ريـال ١٠٠مبلغ  متثل ٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف  قصرية األجل ةميالوديعة اإلسالكانت  

لدى أحد البنوك احمللية كوديعة مركبة قصرية األجل متوافقة مع الشريعة  كانت مودعة سعودي
 .٢٠١٤ عامخالل  تستحقاسوق و ملعدل الربح السائد يف ال مقارب بحاإلسالمية مبعدل ر 
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 ، صايفذمم مدينة -٦
        ٢٠١٣        ٤٢٠١  

 ٢٥٢٫٨٨١٫٨٧٣  ٢٧٨٫٦٠٠٫٠١١  ذمم مدينة
  )٢٨٫٧٨١٫٦٩٣ (  )٢٩٦٫٠٩٣٫٣٩(  : خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها�قصاً 

  ٠٠٫١٨٠١٫٢٢٤  ٢٣٩٫٥٠٦٫٧١٥ 

 وفيما يلي حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:
        ٢٠١٣        ٢٠١٤  
  ٣٥٫٠٢٩٫٣٧٢   ٢٨٫٧٨١٫٦٩٣  يناير ١

  ٢٧٫٠٥٧٫٩٨٥   ٣٣٦,٩٢٦,٤٨  افاتإض
  )٢٫٨٠١٫٢٩٨(   )٥٫١٤١٫٧٧٣( رد خمصص

  )٣٠٫٥٠٤٫٣٦٦ (  )٣٣٫٤٧٢٫٩٦٠ ( ديون معدومة شطب
  ٢٨٫٧٨١٫٦٩٣  ٢٩٦٫٠٩٣٫٣٩  ديسمرب ٣١

 
 خمزون، صايف -٧

        ٢٠١٣        ٢٠١٤  
  ٤٦٫٧٢٣٫٣٣٠   ٨١٫٠٧٢٫١٠٨  أدوية

 ٣٫٢٧٠٫٤٢٦   ٥٫٦٥٥٫٦٢٥  مواد أولية
  ٤٫٧٣١٫٤٧٨   ٣٫٨٢٤٫٤٥٦  وازم طبيةل

  ٣٫١٠٧٫٤٧٦   ٢٫٧٤٣٫٤٤٣  مستهلكة وجتميلية طبيةمواد 
  ٩٠٨٫٨٠٤   ١٫٥٤٦٫٩٢٢  أخرى

  ٥٨٫٧٤١٫٥١٤   ٩٤٫٨٤٢٫٥٥٤  
  )٢٨٧٫٣٩٣ (  )٢٤٨٫٨٨٤ ( : خمصص بضاعة متقادمة�قصاً 

  ٥٨٫٤٥٤٫١٢١   ٩٤٫٥٩٣٫٦٧٠  

 وفيما يلي حركة خمصص البضاعة املتقادمة:
        ٢٠١٣        ٢٠١٤  
  ٣٢١٫٩٤٣   ٢٨٧٫٣٩٣  يناير ١

  ٣٩٣٫٢٨٧   ٨٧٫٧٨٦  إضافات
  )٣٢١٫٩٤٣ (  )١٢٦٫٢٩٥ ( خمصص رد

  ٢٨٧٫٣٩٣   ٢٤٨٫٨٨٤  ديسمرب ٣١
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 وموجودات أخرى، صايف مدفوعات مقدماً  -٨

       ٢٠١٣       ٢٠١٤  
 ١٤٫٣٥٤٫٣٢٩  ٢٠٫١٨٢٫٥٧١  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ٢٦٫٤١٤٫٠٢٢  ٣٥٫٠٢٩٫٨٠٧  مقدمة ملورديندفعات 
  ٩٫٢٧٨٫٨٧٤  ١١٫١٣٢٫٦٢٦  حمتجزات مدينة

  ٨٫٩٤٨٫٣٠٠  ١٠٫٤٠٧٫٣٨٧  إيرادات مستحقة
  ٣٫٥٤٠٫٦٦٠   ٣٫٤٧٤٫١٢٤  ذمم موظفني
  ٫٧٧٦٧١٦٫١   ٠١٠٫٨٩٦٫٧  أخرىمتداولة موجودات 

  ۸۸٫۱۲۲٫٥۲٦٤٫٢٥٢٫٩٦١   ٥ 
  )٣١٧٫٧٧١(  )٢٫٠٣٧٫٧٥٤( : خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها�قصاً 

  ٫٦٤٤٤٨١٫٦٣  ٨٦٫٠٨٤٫٧٧١ 
 وفيما يلي حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:

       ٢٠١٣       ٢٠١٤  
  ١٫٣٧٢٫١٦٢   ٧٧١٫٣١٧  يناير ١

  ٣٫٥١٨   ١٫٦٣٩٫٦٨٢  إضافات
 -       )٣٧٣٫٢٤٥( رد خمصص

  )٦٠٤٫٣٦٣(  -          معدومة شطب ديون
  ٧٧١٫٣١٧   ٣٧٫٧٥٤٢٫٠  ديسمرب ٣١

 
 استثمارات -٩

 استثمارات متاحة للبيع
 

 الدولـة
نسبة  

 امللكية
  

٢٠١٤ 
  

٢٠١٣ 
        :مدرجةاستثمارات يف شركات 

 شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة
 اململكة العربية السعودية والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت

 
١٪ 

 
٩٫٤٧٩٫٩٦١ 

 
٩٫٣١٩٫٦٢٣ 

 ٤٠٣٫٥٧٠  ٣٤٧٫٩٨٣  ٪٠٫٥  اململكة األردنية اهلامشية األردنية لتصنيع األدوية الشركة
 ٩٫٧٢٣٫١٩٣  ٩٫٨٢٧٫٩٤٤     درجةامل إمجايل االستثمارات يف الشركات

        استثمارات يف شركات غري مدرجة *:
 ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٪٨  اململكة العربية السعودية شركة مركز مكة الطيب

 ١٫٣٠٠٫٠٠٠  ١٫٤١٥٫٠١٧  **٪٠٫٩  اململكة العربية السعودية اإلحساء للخدمات الطبية شركة
  إمجايل االستثمارات يف الشركات

 املدرجة غري  
    

٤٫٧٤٨٫١٢٠  ٤٫٨٦٣٫١٣٧ 
 ٨٦٫٠٣٥٫١٤٥  ٩٣٫٥٩٢٫٩٣٦     )١-٩للبيع ( متاحة استثمارات أخرى

 ١٠٠٫٥٠٦٫٤٥٨  ١٠٨٫٢٨٤٫٠١٧     إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع   
 استثمارات مقتناة حىت اتريخ

    )٢-٩االستحقاق (  
 

٢٨٫١٢٥٫٠٠٠ 
 

٢٨٫١٢٥٫٠٠٠ 
     ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧ 

 *  تظهر االستثمارات يف الشركات غري املدرجة ابلتكلفة.
 .٢٠١٣ديسمرب  ٣١كما يف   ٪٠٫٨كانت نسبة امللكية   **
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 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مسامهة سعودية)
 املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال

 

 استثمارات (تتمة) -٩
 تثمارات أخرى متاحة للبيعاس  ١-٩

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

 استثمارات مقتناة حىت اتريخ االستحقاق  ٢-٩
ميثل هذا البند استثماراً يف صكوك ابلدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق خالل 

 الشراء وهي قابلة للبيع قبل اتريخ االستحقاق. سنوات من اتريخ ١٠

 وفيما يلي حركة االستثمارات:
          ٢٠١٣         ٢٠١٤  
  ١١٫٩٥٧٫٢٣٢  ٢٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  يناير ١ 
 :إضافات 
 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   -        وديعة إسالمية قصرية األجل  
 ١٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠   ١١٥٫٠١٧  استثمار ات متاحة للبيع  
 ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠   -        مقتناة حىت اتريخ االستحقاق استثمارات  
  ٨٫٥٤٩٫٢٢٦   ٧٫٦٦٢٫٥٤٢  أرابح غري حمققةالتغري يف  
 :املتحصل 
  -        )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( استحقاق وديعة إسالمية قصرية األجل  
  )٩٨٫٦٠٠٫٠٠٠ (  -        استحقاق استثمار قصري األجل  
 ١٫٤٥٨٢٨٫٦٣٢  ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧  ديسمرب ٣١ 
 )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -         األجل ةقصري  يف وديعة إسالمية : استثماريطرح 
 ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧  استثمارات طويلة األجل 
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 ومعدات، صايفومصنع ممتلكات  -١٠
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١  حتويالت  استبعادات  إضافات  (معدَّلة) ٢٠١٤يناير  ١  البيان

           التكلفة:
 ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨  -  -  ٩٧٫٦٢٤٫٦٧٧  ٤٣٢٫٣٧٧٫٥٢١  اضيأر 

 ٣٨٢٫٧٢٧٫٤٩٨  -  -  ١٩٢٫١٦٨  ٣٨٢٫٥٣٥٫٣٣٠  مباين
 ٤٨٫٦١٠٫٠١٦  ١٫٠٧٩٫١٣٦  -  ٣٫٤٣٧٫٤٤٧  ٤٤٫٠٩٣٫٤٣٣  حتسينات على مباين مستأجرة

 ٥٤٫٩٩٧٫٣٠١  -  )١٣٢٫٤٧٥(  ٢٫٨٠٣٫٠٣٠  ٥٢٫٣٢٦٫٧٤٦  آالت ومعدات
 ٢٨٣٫٢٩٨٫٣٤٦  -  )٨٫١٩٧٫٤١١(  ٢٧٫٢٣٥٫٣٦١  ٢٦٤٫٢٦٠٫٣٩٦  معدات طبية

 ١٩٫٧٩٠٫٨٤٩  -  )٣٩٫٤٩٦(  ٢٫١٦٠٫٦٢٤  ١٧٫٦٦٩٫٧٢١  أاثث ومفروشات
 ٧٫١٣٤٫٣١٦  -  -  ١٫٥٥٩٫٣٦٧  ٥٫٥٧٤٫٩٤٩  وسائل نقل وانتقال

 ١٣٤٫٤٩٤٫٥٨٥  )١٫٠٧٩٫١٣٦(  -  ١٠٠٫١٧٠٫١٧٢  ٣٥٫٤٠٣٫٥٤٩  *مشاريع حتت التنفيذ
 ١٫٤٦١٫٠٥٥٫١٠٩  -  )٨٫٣٦٩٫٣٨٢(  ٢٣٥٫١٨٢٫٨٤٦  ١٫٢٣٤٫٢٤١٫٦٤٥  اجملموع

           االستهالكات املرتاكمة:
 )١٦٧٫٧٠٢٫٨٣٤(  -  -  )١٢٫٣٦٢٫٩١٥(  )١٥٥٫٣٣٩٫٩١٩(  مباين

 )٣٦٫٢٥٩٫٠٨٦(  -  -  )٣٫٩٩٧٫٢٣٩(  )٣٢٫٢٦١٫٨٤٧(  حتسينات علي مباين مستأجرة
 )٥٠٫١٠٧٫٢٥٧(  -  -  )١٫٠٢٩٫٦٥٢(  )٤٩٫٠٧٧٫٦٠٥(  آالت ومعدات

 )١٧٧٫٨١٣٫٨٨٣(  -  ٨٫٠٥١٫٢٩٥  )٢٥٫٠١١٫٣٥٠(  )١٦٠٫٨٥٣٫٨٢٨(  معدات طبية
 )١١٫٥٠٤٫٥٣٩(  -  ٢٦٫٦٣٠  )١٫٨١٣٫٧٧١(  )٩٫٧١٧٫٣٩٨(  أاثث ومفروشات

 )٤٫١٣٨٫٣٣٥(  -  -  )٨٢٥٫٤٩٦(  )٣٫٣١٢٫٨٣٩(  وسائل نقل وانتقال
 )٤٤٧٫٥٢٥٫٩٣٤(  -  ٨٫٠٧٧٫٩٢٥  )٤٥٫٠٤٠٫٤٢٣(  )٤١٠٫٥٦٣٫٤٣٦(  اجملموع

 ١٫٠١٣٫٥٢٩٫١٧٥        ٨٢٣٫٦٧٨٫٢٠٩  صايف القيمة الدفرتية
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 (تتمة) ، صايفومعداتومصنع ممتلكات  -١٠

  ٢٠١٣يناير  ١ البيان

ممتلكات ومصنع 
ومعدات مستحوذ 

بعد تعديالت  عليها
العادلة  ةالقيم

   حتويالت  استبعادات  إضافات  )١١يضاحإ(
 ٢٠١٣رب ديسم ٣١

 (معدَّلة)
            التكلفة:

 ٤٣٢٫٣٧٧٫٥٢١  -  -  ٢٩٥٫٥١٤٫٢٧٥  -  ١٣٦٫٨٦٣٫٢٤٦ أراضي
 ٣٨٢٫٥٣٥٫٣٣٠  ٩٠٫٦٩٤٫٢١٨  -  -  ٣٫٤١٣٫٠٠٠  ٢٨٨٫٤٢٨٫١١٢ مباين

 ٤٤٫٠٩٣٫٤٣٣  ١٫٦٨١٫١٠٤  )٢٩٫٩٠٧(  ٣٫٠٣٦٫١٦٩  -  ٣٩٫٤٠٦٫٠٦٧ حتسينات على مباين مستأجرة
 ٥٢٫٣٢٦٫٧٤٦  -  -  ١٫٦٨٦٫٠٨٠  ١٫٧٤٠٫٤٢٩  ٤٨٫٩٠٠٫٢٣٧ آالت ومعدات

 ٢٦٤٫٢٦٠٫٣٩٦  -  )١٣٫٨٣٢٫٣٣٦(  ٥٤٫٨٢٠٫٦٦٤  -  ٢٢٣٫٢٧٢٫٠٦٨ معدات طبية
 ١٧٫٦٦٩٫٧٢١  ٧٦٤٫٠٢٣  )١٢١٫٠٦٢(  ٣٫٥٥٨٫٨١٨  ٣٠٩٫٠٠٠  ١٣٫١٥٨٫٩٤٢ أاثث ومفروشات

 ٥٫٥٧٤٫٩٤٩  -  )١٫٣٥١٫٦٩٣(  ٢٫٤٤٤٫٥٦٢  ٨٧٫٠٠٠  ٤٫٣٩٥٫٠٨٠ وسائل نقل وانتقال
 ٣٥٫٤٠٣٫٥٤٩  )٩٣٫١٣٩٫٣٤٥(  -  ٥٦٫٦٩٦٫٢٦٧  -  ٧١٫٨٤٦٫٦٢٧ * مشاريع حتت التنفيذ

 ١٫٢٣٤٫٢٤١٫٦٤٥  -  )١٥٫٣٣٤٫٩٩٨(  ٤١٧٫٧٥٦٫٨٣٥  ٥٫٥٤٩٫٤٢٩  ٨٢٦٫٢٧٠٫٣٧٩ اجملموع
            االستهالكات املرتاكمة:

 )١٥٥٫٣٣٩٫٩١٩(  -  -  )٩٫٧٤٩٫٦٦٥(  -  )١٤٥٫٥٩٠٫٢٥٤( مباين
 )٣٢٫٢٦١٫٨٤٧(  -  ٢٩٫٩٠٤  )٣٫٨٩٥٫٧٨٦(  -  )٢٨٫٣٩٥٫٩٦٥( حتسينات علي مباين مستأجرة

 )٤٩٫٠٧٧٫٦٠٥(  -  ٢٠٫٥٢٠  )٦٥٨٫٣٢٦(  -  )٤٨٫٤٣٩٫٧٩٩( آالت ومعدات
 )١٦٠٫٨٥٣٫٨٢٨(  -  ١٣٫٤٣٥٫٠٣٧  )١٩٫٧٢٤٫١٢٦(  -  )١٥٤٫٥٦٤٫٧٣٩( معدات طبية

 )٩٫٧١٧٫٣٩٨(  -  ١١٦٫٠٣٦  )١٫٤٤٦٫٠٤٧(  -  )٨٫٣٨٧٫٣٨٧( أاثث ومفروشات
 )٣٫٣١٢٫٨٣٩(  -  ٦٠١٫١٤٠  )٦٤٩٫٥٣٣(  -  )٣٫٢٦٤٫٤٤٦( وسائل نقل وانتقال

 )٤١٠٫٥٦٣٫٤٣٦(  -  ١٤٫٢٠٢٫٦٣٧  )٣٦٫١٢٣٫٤٨٣(  -  )٣٨٨٫٦٤٢٫٥٩٠( اجملموع
 ٨٢٣٫٦٧٨٫٢٠٩          ٤٣٧٫٦٢٧٫٧٨٩ صايف القيمة الدفرتية

ق بتكاليف متويل املراحبات اليت مت رمسلتها على املشاريع حتت التنفيذ.فيما يتعل ١٢انظر إيضاح  *
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 موجودات غري ملموسة  -١١
  

  الشهرة
ترخيص تصنيع 

 اجملموع  تراخيص منتجات  منتجات
 ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  (معّدلة) ٢٠١٤يناير  ١

 -  -  -  -  إضافات
 ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١

         
 -  -  -  -  ٢٠١٣يناير  ١

 ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  -  -  ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  إضافات
 ٢٠١٣ديسمرب  ٣١
 (قبل التعديل)  

 
٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤ 

 
-  - 

 
٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤ 

 )١٫٤٤٤٫٠٠٤(  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  )٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤(  القيمة العادلة تعديالت
 ٢٠١٣ديسمرب  ٣١
 (بعد التعديل)  

 
٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  ٥٫٠٩١٫٠٠٠ 

 دلة فارمامصنع   ١-١١
) بتوقيع عقد مبايعة ("االتفاقية") ٢٠١٣يناير  ١٤هـ (املوافق ١٤٣٤ربيع األول  ٢قامت الشركة بتاريخ  

وكذلك حتويل مجيع رخص  ")املصنع(" مصنع دلة فارما لالستحواذ على كامل موجودات ومطلوابت
املصنع وعقد إجيار األرض املقام عليها املصنع يف مدينة جدة من املالك وذلك مقابل صايف عوض قدره 

واتفق الطرفان  وفقاً لبنود االتفاقية. ٢٠١٣ خالل عامسعودي والذي مت سداده ابلكامل  ريـالمليون  ٣٨
 ١٤املرتبطة مبلكية هذه املوجودات واملطلوابت بتاريخ على نقل كافة احلقوق وااللتزامات  االتفاقيةمبوجب 

وقامت الشركة مبدئياً  .ابعتباره اتريخ نقل السيطرة الفعلية للشركة ("اتريخ االستحواذ") ٢٠١٣يناير 
للقوائم املالية املراجعة للمصنع كما يف  وفقاً بتسجيل موجودات ومطلوابت املصنع يف سجالهتا احملاسبية 

سعودي واليت متثل  ريـالمليون  ٢٨٫٧. ونتج عن عملية االستحواذ شهرة قدرها ٢٠١٢ديسمرب  ٣١
 ريـالمليون  ٩٫٣فائض قيمة الشراء عن القيمة املبدئية لصايف املوجودات املستحوذ عليها والبالغة 

 سعودي. 
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 موجودات غري ملموسة (تتمة) -١١
بعمل تقييم للقيم العادلة للموجودات  ٢٠١٤مارس  ٣١خالل الثالثة أشهر املنتهية يف  الشركة تماق 

حسب متطلبات معيار احملاسبة عن عمليات جتميع املنشآت والصادر من  ستحوذ عليهاواملطلوابت امل
كذلك بتعديل القيم املبدئية للموجودات واملطلوابت   وقامتقبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 

أبثر رجعي على القوائم املالية للسنة املنتهية يف  وعمل تعديل ستحواذاال سابقًا يف اتريخوالشهرة املدرجة 
لتعكس القيم اجلديدة اليت مت حتديدها مبوجب عملية التقييم يف ظل احلقائق  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١

وعليه مت تعديل أرقام املقارنة يف قائمة املركز املايل كما  .والظروف اليت كانت موجودة يف اتريخ االستحواذ
ع األدوية ا ومت إدراج موجـــودات ومطلوبــات ونتائج أعمـال هذا املصنـع حتت قط ٢٠١٣ديسمرب  ٣١يف 

 ).٢٥(إيضاح 

املستحوذ عليها قبل وبعد إجراء تسوية القيمة العادلة كما يف  يل املوجودات واملطلوابتيلخص اجلدول التا 
 :اتريخ االستحواذ

 :موجودات متداولة

قبل القيمة الدفرتية  
تعديالت القيمة 

 العادلة

 
القيمة  تعديالت

 العادلة

 
القيمة العادلة بعد 

 التعديالت
 ١٦٨٫٣٢٠  -  ١٦٨٫٣٢٠  النقد وما مياثله

 ٣٫٩٤٢٫١٣٦  )٦٠٠٫٠٠٠(  ٤٫٥٤٢٫١٣٦  ذمم مدينة، صايف
 ٣٫٣٥١٫٤٥٧  -  ٣٫٣٥١٫٤٥٧  خمزون

 ٢١٧٫٤٧٢  )٣٠١٫٠٠٠(  ٥١٨٫٤٧٢  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ٧٫٦٧٩٫٣٨٥  )٩٠١٫٠٠٠(  ٨٫٥٨٠٫٣٨٥  جمموع املوجودات املتداولة

       :موجودات غري متداولة
 ٥٫٥٤٩٫٤٢٩  ٢٫٣٤٥٫٠٠٤  ٣٫٢٠٤٫٤٢٥  ممتلكات ومصنع ومعدات، صايف

 ٢٢٫١٥٣٫٠٠٠  ٢٢٫١٥٣٫٠٠٠  -  موجودات غري ملموسة
 ٢٧٫٧٠٢٫٤٢٩  ٢٤٫٤٩٨٫٠٠٤  ٣٫٢٠٤٫٤٢٥  جمموع املوجودات غري املتداولة

 ٣٥٫٣٨١٫٨١٤  ٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤  ١١٫٧٨٤٫٨١٠  جمموع املوجودات
       مطلوابت متداولة

 ٥٢١٫٥٧٩  -  ٥٢١٫٥٧٩  ذمم دائنة جتارية
 ١٫٢٣٢٫٧٠٨  -  ١٫٢٣٢٫٧٠٨  مصاريف مستحقة ومطلوابت أخرى

  ١٫٧٥٤٫٢٨٧  -  ١٫٧٥٤٫٢٨٧ 
       :مطلوابت غري متداولة

 ٧١٨٫٥٢٧  -  ٧١٨٫٥٢٧  للموظفني خمصص مكافأة �اية اخلدمة
 ٢٫٤٧٢٫٨١٤  -  ٢٫٤٧٢٫٨١٤  جمموع املطلوابت

 ٣٢٫٩٠٩٫٠٠٠  ٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤  ٩٫٣١١٫٩٩٦  صايف املوجودات املستحوذ عليها
 ٥٫٠٩١٫٠٠٠  )٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤(  ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  الشهرة الناشئة عن االستحواذ
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

  متويل مراحبات -١٢
، وحتمل نفقات التوسعية بنوك حملية وذلك لتمويل أعمال الشركة منمراحبات متويل  علىالشركة  حصلت 

مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائدة يف السوق، إن هذه املراحبات مضمونة مبوجب 
 ألمر من الشركة. اتسند

مي ) بتوقيع عقد متويل مراحبة إسال٢٠١٤يوليو  ٢٤هـ (املوافق ١٤٣٥رمضان  ٢٧قامت الشركة بتاريخ  
ال سعودي، ويتم تسديد هذا التمويل أبقساط شهرية ملدة ست سنوات ـمع بنك حملي مببلغ مليار ري

شهر، وهتدف الشركة من متحصالت هذا التمويل أن تقوم بتمويل إنشاء  ٣٧ونصف بعد فرتة مساح 
املمول مرافق طبية ومستشفيات جديدة. وقد مت توقيع سند ألمر مقدم من قبل الشركة لصاحل البنك 

 .ال سعوديـإبمجايل قدره مليار ري

 ٣١ريـال سعودي تكاليف متويل مراحبات خالل السنة املنتهية يف  ٢٫٤٧٧٫٤٦١اجملموعة برمسلة  تماق 
 .ريـال سعودي) ٣٨٢٫٣٢٧: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمرب 

لغ حجم مليون ريـال سعودي تقريبًا و ب ١٫٤٢٠بلغ حجم متويل املراحبات اليت حصلت عليها اجملموعة  
 ٢٤٥: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمرب  ٣١مليون ريـال سعودي كما يف  ١٫٢٢٨غري املستخدم منها اجلزء 

 على التوايل). ،مليون ريـال سعودي ١٢٤مليون ريـال سعودي و 

 جدول استحقاق متويل املراحبات طويلة األجل:  ١-١٢ 
 يتلخص جدول استحقاق متويل املراحبات طويلة األجل مبا يلي: 

      ٢٠١٣      ٢٠١٤  
 ديسمرب: ٣١السنة املنتهية يف 

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥      - 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦      - 
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٧      - 
٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٨        -  

 ٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠      -  

 إن القيمة الدفرتية لتمويل املراحبات هي ابلر�ل السعودي فقط. 
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 أخرى مستحقة ومطلوابت مصاريف -١٣
      ٢٠١٣       ٢٠١٤  

  ١٧٫٩٧٣٫١١٥  ٢٠٫٧١٢٫١٤١ * مستحقات للموظفني
  ١١٫٤٦٥٫٩٨١  ١٨٫٠١٥٫٨٧٢ مصاريف مستحقة

  ١٠٫٧٩٣٫٠٩٦  ٧٫٨٧٨٫٢٤٢ ذمم دائنة أخرى
  ٢٨٤٫٦٧٥  ٢٣٦٫٨٤٢ إيرادات مؤجلة

  ٧٤٥٫٨٤٧  ١٫٦٠٥٫٨٧٢ مطلوابت أخرى
 ٤١٫٢٦٢٫٧١٤  ٤٨٫٤٤٨٫٩٦٩  

 
لموظفني رصيد اإلجازات والتذاكر واملكافآت املستحقة للموظفني ومستحقات تتضمن مستحقات ل * 

 أخرى.

 عالقة ويأمور متعلقة أبطراف ذ -١٤

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة  ١-١٤
واملدرجة أهم املعامالت مع األطراف ذوي العالقة اليت متت يف سياق العمل الطبيعي للشركة تتلخص 

 مبا يلي: ةاملوحد لقوائم املاليةضمن ا
 الطــرف  
  ٢٠١٣      ٢٠١٤      ذو العالقة  

 -       ٩٧٫٥٠٠٫٠٠٠ مساهم حي النخيل –شراء ارض طريق امللك فهد 
 ٤٫٩٢٣٫٨٦٨  ٦٫٢٩٥٫٧٥٥  شركة شقيقة تذاكر سفر

 ٣٫٢٩٣٫٦٠٠  ٣٫٣٩٣٫٦٠٠  رواتب ومكافآت أعضاء جملس إدارة الشركة التنفيذيني
 ٢٫٨٩٥٫٨٩٤  ٣٫٤٨٧٫٨١٠  أعضاء جملس اإلدارةمكافآت 

 ١٫١٠٨٫٥٢٧  ١٫٢٠٩٫٤٤٠ شركة شقيقة صيانة أجهزة تكييف
 ٦٩٨٫٠٠٤  ١٫٠٦٨٫٠٦٩ شركة شقيقة أخرىو مواد غذائية 

 ٢٫٩٨٠٫٠٠٠   ٦٩٣٫٨٠٠ شركة شقيقة دعم فين
 ٨٤٧٫٣١٢  ٦٥٤٫٩٥٩ مسامهني  إيرادات
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 مع أطراف ذوي عالقة أرصدة  ٢-١٤
 :عالقةأطراف ذوي  الناجتة عن املعامالت معأرصدة �اية السنة أهم  فيما يلي

 مطلوب من أطراف ذوي عالقة )أ
      ٢٠١٣       ٢٠١٤  

 ٢٫٤١٢٫٠١٢  ٢٫٢٣١٫٠٨٤ مستوصف الربكة الطيب
 ٣٨٩٫٢٩٩  ٨٠٧٫٨٢٨ شركة دلة الربكة القابضة

 ٦٣٫٦٩٥  - معهد دلة للخدمات الصحية
  ٢١١٫٥٣٩  ١٨٦٫٢٢٣ أخرى

 ٣٫٠٧٦٫٥٤٥  ٣٫٢٢٥٫١٣٥ 
  -       )٢٫٤٠٥٫٤٥٩( : خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها�قصاً 

 ٣٫٠٧٦٫٥٤٥  ٨١٩٫٦٧٦  

 وفيما يلي حركة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها:
      ٢٠١٣       ٢٠١٤  
 -       -        يناير ١

  -       ٢٫٤٠٥٫٤٥٩ إضافات
  -       ٢٫٤٠٥٫٤٥٩ ديسمرب ٣١

 
 أطراف ذوي عالقة إىلمطلوب  )ب

      ٢٠١٣       ١٤٢٠  
 ٣٦٠٫٦٨٩  ٣٨٤٫٧٥٨ شركة وكالة دارين للسفر والسياحة

 ٢٩٠٫٩٨٠  ٢٣٥٫٥٢٨ شركة دلة التجارية
  ٢٩٦٫٤٢١  ٩٠٩٫٢١٥ أخرى

 ٩٤٨٫٠٩٠  ٨٣٦٫١٩٥  
 

 خمصص مكافأة �اية اخلدمة للموظفني -١٥
  ٢٠١٣       ٢٠١٤       إيضاح 
 ٤٩٫١٢٤٫١٣٢  ٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣   يناير ١
 ١٥٫٨٥٢٫٢٤٦  ٢١٫٩٦٢٫٨١٥   السنةكّون خالل امل
 )٥٫١٦٢٫٠٤٢(  )٧٫٧٦٩٫٢٨٧(  سدد خالل السنةامل

  ٧٧١٨٫٥٢  -        ١١ مستحوذ عليها للموظفني خمصص مكافأة �اية اخلدمة
 ٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣  ٧٤٫٧٢٦٫٣٩١   ديسمرب ٣١
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

  رأس املال -٦١
عية العامة غري العادية لز�دة اجلم تأقر ) ٢٠١٢مايو  ١٦هـ (املوافق ١٤٣٣مجادى اآلخرة  ٢٥تاريخ ب

 ريـالمليون  ٤٧٢سعودي إىل  ريـالمليون  ٣٣٠من  الشركة الملشركة املوافقة على ز�دة رأس رأس مال ا
 ريـال ١٠مليون سهم بقيمة امسية  ٤٧٫٢مليون سهم إىل  ٣٣سعودي وذلك بز�دة عدد األسهم من 

 ٢٠١٢أكتوبر  ١٤هيئة السوق املالية بتاريخ قد حصلت الشركة على موافقة سعودي للسهم الواحد، و 
نوفمرب  ١٩مليون سهم خالل الفرتة من  ١٤٫٢من خالل اكتتاب عام لعدد لز�دة رأس مال الشركة 

سعودي للسهم الواحد  ريـال ٢٨ومت الطرح بعالوة إصدار بلغت  ٢٠١٢نوفمرب  ٢٥حىت  ٢٠١٢
 ريـالمليون  ٢٦٫٥تكاليف االكتتاب البالغة سعودي بعد خصم  ريـالمليون  ٣٧١٫١وبصايف مبلغ قدره 

 ٩٨ملتطلبات املادة  وفقاً سعودي وقد مت حتويل صايف مبلغ عالوة اإلصدار إىل االحتياطي النظامي وذلك 
 من نظام الشركات السعودي.

 
  احتياطي نظامي -١٧

 ٪١٠أن حيول ما نسبته  لشركة يتطلبانل والنظام األساسينظـام الشركات يف اململكة العربية السعودية  إن
من  ٪٥٠ االحتياطيالنظامي وأن يستمر هذا التحويل حىت يبلغ هذا  االحتياطيمن الربح السنوي إىل 

حيث بلغ االحتياطي  ٢٠١٤إىل االحتياطي النظامي خالل عام حتويل  عمل أي تممل ي. رأس املال
قابل للتوزيع على ظامي غري هذا االحتياطي الن إنمن رأس مال الشركة.  ٪٥٠النظامي أكثر من 

 املسامهني.

 مصاريف بيع وتسويق -١٨
      ٢٠١٣      ٢٠١٤  

 ٨٫٠٨٦٫٧٧٨  ١٤٫٠١٥٫٠٥٣ عالنوإدعاية 
 ٥٫٦٨٨٫٣٦٢  ٦٫٩١٢٫٤٣٩ ومزا� وأجوررواتب 

 ١٫٤٨٤٫١١١  ١٫٠٨٧٫٠١٨ حوافز تسويقية
  ٢٨٥٧٫٨٤    ١٤٣٫٧٨٦٫١ أخرى

 ٣١٦٫١١٧٫٠٩  ٢٣٫٨٠٠٫٦٥٣ 
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 وإداريةومية عم مصاريف -١٩
  ٢٠١٣       ٢٠١٤       إيضاح 

  ٩١٫١٣٠٫١٣١  ١٠٩٫٩٥٤٫٤٦٥  ومزا� وأجوررواتب 
 ٢٧٫٤٨٦٫٣٦٤  ٢٨٫٩٨٦٫١٢٦  مواد غذائية

  ٧٫٨٢٨٫١٧٦  ١٢٫٤٥٦٫٨١٧  صيانة وخدمات
  ١٫٠٤٥٫٠٧١  ٤٫٣١٩٫١٥٩  إجيارات

  ٢٫٨٩٥٫٨٩٤  ٣٫٤٨٧٫٨١٠ ١٤  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
  ٣٫٣٢٩٫٢٨٥  ٣٫٤١٠٫٣٢٤  رانتقاالت وسف

  ٢٫٨٥٦٫٧٣٩  ٣٫٣٤٨٫٠٩٥  سكن وإجازات
  ٢٫٤٨٩٫٧٢٢  ٢٫٦٠٥٫١٧٣  منافع عامة

  ١٫٦٧٤٫٢٤٦  ٢٫٥٢٠٫٥٢٩  أتعاب مهنية
  ١٫٥٦٤٫٨٢٨  ١٫٣٥٩٫١٣٠  أتمينات للعاملني

  ٩٠١٫٩٦٢  ١٫١٩٩٫٢١٢  استهالك
  ١٫٦٤٥٫٤٧٦  ٩٩٢٫٤١٨  استقدام موظفني

  ٫٣٥٨٤٫٦٨٩  ٤٫٥٠٩٫٦٣٨  أخرى
  ٥٣٧٫٢٥٢٫١٤٩  ١٧٩٫١٤٨٫٨٩٦ 

 صايف ،أخرى إيرادات -٢٠
       ٢٠١٣       ٢٠١٤  

  ١٫٨٣٦٫٧٦٧  ٤٫٣٩٧٫٤٩٥ دعم علمي
  ٢٫٢٩٧٫٧٦٢  ٢٫٩٢٣٫٢١٠ إجيارات

  ١٫٨٦٦٫٧٨٩  ١٫٢٥٥٫٤١٠ بوفيه
  ١٫٣٧٣٫١٤٠  ١٫٠٧١٫٦٣٠ استثمارات إيرادات

  ٥٧٧٫٣٧٢  ١٫٠٤٠٫٧٠٠ عموالت مكتسبة
  ٤٠٠٫٨٤٤  ٤٠٠٫٨٤٤ مستلمة توزيعات أرابح

  ٥٨٫١٦٥  )٣٢٫١٩٢( ومعدات ومصنع بيع ممتلكات أرابح(خسائر)/ 
  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  - أرابح بيع وكالة

  ٦٩٩٫٠٢٠٫١  ١٦٠٫٨٢٤ متنوعة
 ١٠٫٩٣١٫٥٣٨  ١١٫٥٣٩٫٢٥٧  
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 الزكاة -٢١
املقدم ملصلحة الزكاة بناءا على االقرار الزكوي  ٢٠١٣مت عمل بعض التعديالت على املعلومات املالية لعام 

 والدخل 
 

 ويالزك مكو�ت الوعاء  ١-٢١
 
          ٢٠١٣          ٢٠١٤  

 الوعاء الزكوي:
 ١٫٠٤٧٫٦٥٨٫٥٤١   ١٫١١٣٫٤٩١٫٤٣٨  املسامهنيحقوق 

  ٥٠٫٢٩٥٫٣٦٦   ٤٨٫٦٧٥٫٢٢٠  املخصصات
 موجوداتقروض مستخدمة يف متويل 

  ١١٥٫٩١٨٫٤١٨   ١١٤٫٨٦٢٫٤٨٢  غري متداولة  
  ٣٨٢٫٠٦٦٫٩١١  ٣٦٦٫٠٩٦٫٢٢٦  لصايف الدخل املعدّ 

  ١٫٤٠٤٫٩٣٨٫٧٠٧   ١٫٥٠٣٫١٢٥٫٥٠٦ 
  )٨٢٤٫٢٠٢٫٤٢٠(  )١٫٠١٣٫٥٢٩٫١٧٥( ، صايفومعدات ومصنع : ممتلكات�قصاً 

  )٩٤٫٨٣٣٫٨٢٤(  )٩٤٫٩٤٩٫٨٤١( استثمارات
 -    )٥٫٥٤٧٫٧٧٨( ذمم مدينة طويلة األجل
  )٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤(  )٠٠٠٫٢٤٤٫٢٧( موجودات غري ملموسة

  ٥٩٤٫١٤٢٫٥٧٤   ٢١٧٫٨٥٤٫٣٦١  الوعاء الزكوي
  ٦١٣٫٣٠٤٫١١   ٣٦٨٫٠٤٦٫٩  الزكاة

 خمصص الزكاة  ٢-٢١
          ٢٠١٣          ٢٠١٤  
  ٥٫٩٠٧٫١٣٦   ١١٫٤٧٠٫٤٩٢  يناير ١
 ١١٫٤٨٦٫٣٦٩   ٩٫٠٤٦٫٣٦٨  خالل السنة كّونامل
  )٥٫٩٢٣٫٠١٣(  )١١٫٤٣٠٫٣٦٢( خالل السنة  سددامل

  ١١٫٤٧٠٫٤٩٢   ٩٫٠٨٦٫٤٩٨  ديسمرب ٣١
 

  الوضع الزكوي  ٣-٢١
 وحصلت على شهادات زكاة غري مقيدة. ٢٠١٣ديسمرب  ٣١قدمت الشركة إقراراهتا الزكوية حىت 

 
- ٣٤ - 



 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

  رحبية السهم -٢٢
ر ـديسمب ٣١يف  نــتياملنتهي للسنتنيمت احتساب رحبية السهم من الدخل من العمليات وصايف الدخل 

 والبالغ ٢٠١٣و  ٢٠١٤م خالل ـدد األسهـلع حـط املرجــاس املتوســعلى أس ٢٠١٣و  ٢٠١٤
 .سهم ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠

 
  التزامات حمتملة و  ارتباطات -٢٣

ارتباطات رأمسالية تتعلق بشكل رئيسي بتوسعة العيادات الشركة  لدى ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف  )أ
: ٢٠١٣( سعودي ريـال مليون ٥٠اخلارجية ملستشفى دلة وإنشاء مستشفى غرب الر�ض مببلغ 

  ).١مليون ريـال سعودي) (انظر إيضاح  ٥٣٫٨
) بتوقيع اتفاقية لالستحواذ ٢٠١٤سبتمرب  ٣٠(املوافق  ـه١٤٣٥ذو احلجة  ٦قامت الشركة بتاريخ  )ب

على مستشفى ابقدو والدكتور عرفان العام، وخيضع إمتام عملية االستحواذ على موافقة اجلهات 
(أنظر  عامة غري العادية ملسامهي الشركةعالقة. ابإلضافة إىل موافقة اجلمعية الاحلكومية ذات ال

  .)١إيضاح 
) ابلتقدم بطلب ٢٠١٤سبتمرب  ٢١هـ (املوافق ١٤٣٥ذو القعدة  ٢٦قامت الشركة بتاريخ  )ج

  ).١(انظر إيضاح  الستثمار يف شركة الدكتور حممد راشد الفقيهل
ة التزامات حمتملة على شكل ضما�ت بنكية مببلغ لدى اجملموع ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف  )د

مليون ريـال سعودي واليت مت إصدارها نيابة عن اجملموعة يف سياق القيام ابألعمال العادية  ١٧٫٢
 مليون ريـال سعودي). ٤٫٩: ٢٠١٣(

 
إالّ  هناك بعض القضا� املقامة ضد الشركة، خالل دورة أعماهلا العادية، ويتم الرتافع بشأ�ا حالياً  )ه

أنه ال ميكن حتديد النتيجة النهائية هلذه القضا� بشكل مؤكد. ال تتوقع اإلدارة أبن تكون نتائج 
 هذه القضا� جوهرية على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

 
  توزيعات أرابح -٢٤

 إبريل ٣٠هـ (املوافق ١٤٣٥ رجب ١وافقت اجلمعية العامة للمسامهني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سعودي عن السنة  ريـالمليون  ٧٠٫٨جملس إدارة الشركة بتوزيع أرابح نقدية مببلغ  توصية) على ٢٠١٤

الربع  سعودي لكل سهم واليت مت سدادها ابلكامل خالل ريـال ١٫٥بواقع  ٢٠١٣ديسمرب  ٣١املنتهية يف 
 .مليون ريـال سعودي) ٧٠٫٨: ٢٠١٣( ٢٠١٤عام  الثاين من
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 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلر�ال
 

 القطاعية املعلومات -٢٥

 التالية:الرئيسية من قطاعات األعمال  موعةتتألف أنشطة اجمل
 

 وتتمثل أغراضه يف متلك املنشآت واملرافق الصحية وإدارهتا وتشغيلها وصيانتها. :ياتستشفاملقطاع  
 

 ويتمثل نشاطه يف تصنيع واسترياد وتوزيع وبيع األدوية ابجلملة والتجزئة. :قطاع األدوية 
 

وتتمثل أغراضه يف تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز الصحية وجتارة اجلملة  :ارة العامةقطاع اإلد 
 والتجزئة يف اآلالت واألجهزة الطبية واجلراحية واألطراف الصناعية وأجهزة املعوقني وأجهزة املستشفيات.

 أبعماهلا داخل اململكة العربية السعودية فقط. اجملموعةوتقوم 

 تنيوللسن ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ ت املالية املختارة كما يفلبعض املعلوما اً صفيما يلي ملخ
 لقطاعات األعمال السابق ذكرها: ذلك التاريخيف  تنياملنتهي

 ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ 

 األدوية املستشفيات البيان
  اإلدارة العامة

 املركز الرئيسي التشغيل
استبعادات بني 

 القطاعات
 اجملموع

 ٨٩٥٫١٠٣٫٧٦٤ )٦٫٦٣٠٫٩٢٣( - ٢١٫٦٧٣٫٤٥٦ ٦٢٫٠٥٠٫٩٩٦ ٨١٨٫٠١٠٫٢٣٥ التشغيلإيرادات 

 )٤٩٩٫٦١٣٫٩٠٧( ٦٫٦٣٠٫٩٢٣ - )١٤٫٦٤٠٫٥١٧( )٣٩٫٤٠٧٫٩٤٦( )٤٥٢٫١٩٦٫٣٦٧( تكاليف التشغيل

 ٣٩٥٫٤٨٩٫٨٥٧ - - ٧٫٠٣٢٫٩٣٩ ٢٢٫٦٤٣٫٠٥٠ ٣٦٥٫٨١٣٫٨٦٨ الربح اإلمجايل

 صايف الدخل
 ١٤٧٫١١٤٫٧٤٥ ٣٥٫٦٥٢ )٣٠٫٩٩٠٫١٠٨( ٣٫٢٦٧٫١٦٩ )٤٫٩٠١٫٧٧٦( ١٧٩٫٧٠٣٫٨٠٨ (اخلسارة) للسنة  

 ١٫٦٧٢٫٩٢٧٫٢٣٣ )٣٠٫٦٥١٫٥٠٢( ٥٧٢٫١٨٩٫٩٤٥ ٣٢٫٠٤٧٫٩٩٧ ١٧٨٫٥٧٨٫١٦٩ ٩٢٠٫٧٦٢٫٦٢٤ جمموع املوجودات

 ٣٩٨٫٩٨٥٫٨٧٤ )٢٦٫٦٣٧٫١٥٤( ٢٠٧٫٨٣٠٫٣٠٦ ٦٫٠٥٠٫٠٤٥ ٤٢٫٣١١٫٥٥٦ ١٦٩٫٤٣١٫١٢١ جمموع املطلوابت

 ٢٣٥٫١٨٢٫٨٤٦ - ١١٦٫٧٤٩٫٢٦٩ ٤٦٫٥٩٤ ٨٫١٢٧٫٥٣٧ ١١٠٫٢٥٩٫٤٤٦ النفقات الرأمسالية

 ٤٥٫٠٤٠٫٤٢٣ - ٣٦١٫٣٢٩ ١٫٣١٥٫٤٥٦ ٢٫٠٥٢٫٤١٤ ٤١٫٣١١٫٢٢٤ االستهالكات

 

 
- ٣٦ - 



 القابضة شركة دلة للخدمات الصحية
 (شركة مسامهة سعودية)
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 املعلومات القطاعية (تتمة)  -٢٥

 معّدلة)( ٢٠١٣ديسمرب  ٣١ 

 األدوية املستشفيات البيان
  اإلدارة العامة

 اجملموع
 املركز الرئيسي التشغيل

تبعادات بني اس
 القطاعات

 ٧٤٩٫٦٥٣٫٢٣٥ )١٫٠٣٦٫٥٤٨( - ٢١٫٢٥٨٫٠٠٥ ٦١٫٥١٦٫٦٣٧ ٦٦٧٫٩١٥٫١٤١ إيرادات التشغيل

 )٤٢٢٫٢٠٧٫٦٨٠( ١٫٠٣٦٫٥٤٨ - )١٥٫٩٥٢٫٧١٩( )٣٢٫٦٥٣٫٨٢٤( )٣٧٤٫٦٣٧٫٦٨٥( تكاليف التشغيل

 ٣٢٧٫٤٤٥٫٥٥٥ - - ٥٫٣٠٥٫٢٨٦ ٢٨٫٨٦٢٫٨١٣ ٢٩٣٫٢٧٧٫٤٥٦ الربح اإلمجايل

 لصايف الدخ
 ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧ - )٢٦٫٧٠٨٫٤٩٠( ٧٫٣٨٠٫٥٥٦ ٨٫٩٣٧٫٠٤٩ ١٤٧٫٠٢٣٫٧٨٢ (اخلسارة) للسنة  

 ١٫٤٧٨٫٦٤٢٫٧٦٨ )١١٫٤٢٣٫٢٥٤( ٥٤٠٫٣٤٦٫٣٦١ ٣٤٫٧٨٦٫٨٥٩ ١٢٢٫٨٨٧٫٩٢٠ ٧٩٢٫٠٤٤٫٨٨٢ جمموع املوجودات

 ٢٨٨٫٦٧٨٫٦٩٦ )١١٫٤٢٣٫٢٥٤( ١٣٥٫٧١٧٫٣٨٨ ٤٫٦٨٥٫٣٤٦ ٢٢٫٨٣٧٫٤٣٧ ١٣٦٫٨٦١٫٧٧٩ جمموع املطلوابت

 ٤٢٣٫٣٠٦٫٢٦٤ - ٢٩٩٫٤٥٠٫٨٥٨ ٧٣٠٫٤٦٧ ٩٫٤٥١٫٠٨٤ ١١٣٫٦٧٣٫٨٥٥ النفقات الرأمسالية

 ٣٦٫١٢٣٫٤٨٣ - ٢٣٤٫٨٣٧ ١٫٣٢٠٫٢٩٠ ١٫٢٢٧٫٩٧٥ ٣٣٫٣٤٠٫٣٨١ االستهالكات

 
  أحداث الحقة -٢٦

 ١٨هـ (املوافق ١٤٣٦ آلخرربيع ا ٢٩أوصى جملس إدارة الشركة يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ  )أ
 ٤٧٫٢إبمجايل قدره  ٢٠١٤) بتوزيع أرابح نقدية على املسامهني عن العام املايل ٢٠١٥فرباير 
 موافقة  على للحصول سعودي للسهم الواحد وسيتم عرضها ريـال ١سعودي وبواقع  ريـال مليون

 .امة للمسامهنييف االجتماع القادم للجمعية الععليها املسامهني 
 

 ١٨هـ (املوافق ١٤٣٦ ربيع اآلخر ٢٩ذي انعقد بتاريخ أوصى جملس إدارة الشركة يف اجتماعه ال )ب
مليون ريـال  ١١٨وذلك عن طريق حتويل مبلغ  ٪٢٥بز�دة رأس مال الشركة بنسبة  )٢٠١٥فرباير 

منح أسهم جمانية ملسامهي الشركة بواقع سهم واحد ن طريق عسعودي من حساب األرابح املبقاة 
مقسمة اىل سعودي  مليون ر�ل ٤٧٢ة من وبذلك يزيد رأمسال الشرك لكل أربعة أسهم قائمة.

 مليون سهم.  ٥٩٫٠مقسمة اىل  سعودي مليون ر�ل ٥٩٠مليون سهم اىل  ٤٧٫٢
 

 فتتاح والتشغيل املبدئياالابإلعالن عن لتاريخ القوائم املالية املوحدة  قامت اجملموعة بتاريخ الحق )ج
عيادة  ٦٥قدرها ابلر�ض بطاقة  حي النخيليف  )لعيادات الشماليةا( اخلارجية توسعة العياداتل
واألجهزة  اثثيزات واألهشاملة تكلفة البناء والتجسعودي ال ـري مليون ١٢٠بتكلفة قدرها و 

 .الطبية
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