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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ديسمرب  ٣١لفرتيت الثالثة أشهر والسنة  املنتهيتني يف 

 
  ةــــــــــصفح احملتو�ت

 ١    احلساابتراجعي دود ملالفحص احملتقرير 
 

 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
 

  





 شركة دلة للخدمات الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة قائمة المركز المالي
  ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودی تریـاال(جمیع المبالغ بال

 
 دیسمبر ۳۱كما في    

 ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  إیضاح 
      الموجودات

      موجودات متداولة:
 ۹۳٫٤۰۳٫۰٥٦  ۱۸٦٫٥٥٦٫٦٤۱   النقد وما یماثلھ

 ۲٥۹٫٤۹۳٫۳٦۸  ۲۸٦٫۷۱۲٫۹۷۸   ذمم مدینة، صافي
 ۸۷٫۹۸۰٫٤۱٥  ٦۹٬۱٤۹٬٦٤۹   مخزون، صافي

 ۱۰۳٫۹۲۷٫٦۲۰  ۷٦٫٤۷٤٫٦۷۸   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى، صافي
 ۸۲٥٫۰٤۷  ۸٤٤٫۱۸۳   مطلوب من أطراف ذوي عالقة، صافي

   ٦۱۹٬۷۳۸٬۱۲۹  ٥٤٥٫٦۲۹٫٥۰٦ 
      موجودات غیر متداولة:

 ۱۳۸٫۰۰۰٫٤۲٦  ٥۹٫۸٦٤٫٦۰٦  ٤ استثمارات
 ۱٤۱٫٤۲٤٫۸۹٥  ۱٤۲٫۸۱٤٫۰۸٦  ٥ استثمار في شركة زمیلة

 ۱٫۱٤٤٫۹۰۷٫۲۷٦  ۱٫٤۰۳٫٦۰۷٫۲۳۹  أ-۱ ممتلكات ومعدات، صافي
 ۳۰٫٦٦٦٫۲۷۰  ۱۹٫۲۱۸٫۷۸٥  د-۱ موجودات غیر ملموسة

   ۱٫٦۲٥٫٥۰٤٫۷۱٦  ۱٫٤٥٤٫۹۹۸٫۸٦۷ 
 ۲٫۰۰۰٫٦۲۸٫۳۷۳  ۲٬۲٤٥٬۲٤۲٬۸٤٥   مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساھمین

      مطلوبات متداولة:
 ۸۲٫۲٦۰٫۸٦٦  ۸٦٫۸٤۱٫۸۷٦  ٦ تمویل مرابحات قصیرة األجل

 ٦٥٫٥۸۳٫۳۳٤  ۷۱٫٥۰۰٫۰۰۰  ٦ الجزء المتداول من تمویل مرابحات طویلة األجل
 ٦٤٫٦۲٥٫۱٥۲  ٦۹٫٥۸۲٫۳٦۰   ذمم دائنة تجاریة

 ٥۰٫۰٦٦٫۱۸۸  ٦٤٫٥۷۲٫٦۸٤   مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٥٦۷٫٦٥۷  ۷۲۰٫۰۷۸   مطلوب ألطراف ذوي عالقة

 ۹٫۷۱٥٫٤۷۹  ۱۳٫۲۳۰٫۳۱۱   مخصص الزكاة والضریبة
   ۳۰٦٫٤٤۷٫۳۰۹  ۲۷۲٫۸۱۸٫٦۷٦ 

      مطلوبات غیر متداولة:
 ۲٤٥٫٤٥۳٫۷۱٦  ۳۲۳٫۰۲۸٫٦۳۰  ٦ تمویل مرابحات طویلة األجل

 ۸۹٫۳٤۹٫۲۷۳  ۱۰٤٫٦۱۳٫۷۱۲   مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
   ٤۲۷٫٦٤۲٫۳٤۲  ۳۳٤٫۸۰۲٫۹۸۹ 

 ٦۰۷٫٦۲۱٫٦٦٥  ۷۳٤٫۰۸۹٫٦٥۱   مجموع المطلوبات 
      حقوق المساھمین:

 ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ج-۱ رأس المال
 ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥  ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥   احتیاطي نظامي

 ۱٤٫٥٤۳٫٤٥۷  )٤٫٦٤۲٫٤٥۸(   لالستثمارات المتاحة للبیع احتیاطي القیمة العادلة
 ۳۹۰٫۲۱۱٫۹۳٦  ٥۲۷٬٥٤٤٬۳۳۷   أرباح مبقاة

 ۱٫۳۹۳٫۰۰٦٫۷۰۸  ۱٬٥۱۱٬۱٥۳٬۱۹٤   مجموع حقوق المساھمین
 ۲٫۰۰۰٫٦۲۸٫۳۷۳  ۲٬۲٤٥٬۲٤۲٬۸٤٥   مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

     ۸ ارتباطات  و التزامات محتملة

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ۲۳إلى رقم  ٦الصفحات من رقم تعتبر اإلیضاحات المرفقة في 
- ۲ - 



 شركة دلة للخدمات الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الدخل األولیة الموحدة (غیر مراجعة)قائمة 
  ما لم یذكر غیر ذلك) ةالسعودی الت(جمیع المبالغ بالریا

 
 ديسمرب ٣١املنتهية يف  لسنةل  ديسمرب ٣١لفتـرة الثالثة أشهـر املنتهيـة يف   
 ۲۰۱٥  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  ۲۰۱٦ إيضاح 

 ۹۸٥٫٤٤۱٫۱۹۷  ۱٫۱٦۲٫۷۸۸٫۹۸۷  ۲۷٦٫٥۰۰٫٦٦۱  ۳۱٦٫۲٤۱٫۳۸۲  إيرادات التشغيل، صايف
 )٥۷۸٫۳۰٦٫۲٥٤(  )٦۲٥٫۹٦۷٫۸٥۸(  )۱٥۹٫٦۹۱٫۱٦٤(  )۱٦٤٫۹٥۱٫۳٥٥(  تكاليف التشغيل

 ٤۰۷٫۱۳٤٫۹٤۳  ٥۳٦٫۸۲۱٫۱۲۹  ۱۱٦٫۸۰۹٫٤۹۷  ۱٥۱٫۲۹۰٫۰۲۷  جممل الربح

         مصاريف تشغيلية:

 )۱۷٫۰۱۸٫۷۰۰(  )۲۰٫۳۷٥٫٦٦٤(  )۳٫۲٥۰٫۱۱٦(  )٥٫۷۰۹٫۸۱۳(  بيع وتسويق
 )۲۱۹٫۷۳۹٫۸۰۹(  )۲۸٤٬۳۲٥٬۸۸۸(  )٥٦٫٥٥۲٫٥۳٥(  )۸۷٬۳٤۰٬۸۷٦(  عمومية وإدارية

 ۱۷۰٫۳۷٦٫٤۳٤  ۲۳۲٬۱۱۹٬٥۷۷  ٥۷٫۰۰٦٫۸٤٦  ٥۸٬۲۳۹٬۳۳۸  الدخل من العمليات
 )٤۷٥٫۱۰٥(  ۱٫۳۸۹٫۱۹۱  )٤۷٥٫۱۰٥(  ۸۹٤٫۱۹۰  حصة يف أرابح شركة زميلة

 --  )۱۱٫۰۹۱٫۰۰۰(  --  )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( د -۱ خسائر هبوط يف القيمة
 ۹٫٤٦۳٫۲۰٦  ۱۹٫۲۳٥٫۳۹۸  ۲٫۷۱۰٫۱٤۱  ۲٫۳٤٥٫۰۹٤ ۳-٤ إيرادات أخرى، صايف

 )٤٫٦۳۳٫٥٥٦(  )۱٫۸۰۹٫۲۳۳(  )۱٫۲۲۰٫۷۸٥(  )۲۹٥٫۰۳۳(  أعباء متويلية
 ۱۷٤٫۷۳۰٫۹۷۹  ۲۳۹٬۸٤۳٬۹۳۳  ٥۸٫۰۲۱٫۰۹۷  ٥٥٬۱۸۳٬٥۸۸  والضریبة الدخل قبل الزكاة

 )۹٫٦۷۳٫۹۱۱(  )۱٤٫۰۱۱٫٥۳۲(  )۳٫٤۲۳٫۹۱۱(  )۳٫۱۹٥٫۳۳۲(  والضریبة  الزكاة
 ۱٦٥٫۰٥۷٫۰٦۸  ۲۲٥٬۸۳۲٬٤۰۱  ٥٤٫٥۹۷٫۱۸٦  ٥۱٬۹۸۸٬۲٥٦  صافي الدخل للفترة

        ج-۱ رحبية السهم:

 ۲٫۸۹  ۳٫۹۳   ۰٫۹۷  ۰٬۹۹  الدخل من العمليات للفرتة

 ۲٫۸۰   ۳٫۸۳  ۰٫۹۳  ۰٫۸۸   صايف الدخل للفرتة

 ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰   ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰   ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ۲۳إلى رقم  ٦الصفحات من رقم تعتبر اإلیضاحات المرفقة في 
- ۳ - 



  شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مساهمة سعودية)

  

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

  ديسمرب ٣١املنتهية يف  لسنةل  
  ٢٠١٥   ٢٠١٦ إيضاح 

        النقدية من العمليات:التدفقات
 ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨ ٠١٫٤٨٣٢٫٥٢٢ صافي الدخل للفترة

       تعديالت لبنود غير نقدية:
 ٤٫١٤٨٫٣٥٣  -ب-١ شطب مصاريف اكتتاب مؤجلة

 -  ١١٫٤٤٧٫٤٨٥د-١ خسائر هبوط في القيمة
 ٥٦٫٣٠٣٫٣٧٧  ٥٧٬٥٢٤٬١٣٦ استهالكات ممتلكات ومعدات
 ١٤٫٨٧٩٫٢٠٤  ٣٤٬٩٧٧٬٨٨١تحصيلها، صافيمخصص ديون مشكوك في 

 ٥٫٩٣٣٫٤٥٤  ٢٥٬٣٧٣٬٤٣٢ مخصص مخزون 
 ٢٢٫٦٩٩٫٩٩٣  ٣٧٫١٠٦٫٠١٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٫٠٩٨٫٦٥٩  ٢٧٦٬٣٦٩ ممتلكات ومعدات ستبعادإ خسائر
 ٤٧٥٫١٠٥   )١٫٣٨٩٫١٩١(شركة زميلة/خسائر  )أرباح(حصة في

 ٩٫٦٧٣٫٩١١  ١٤٫٠١١٫٥٣٢ والضريبة مخصص الزكاة
 -  )٩٬٤١٦٬٠١٢(٣-٤ربح محقق من بيع إستثمارات متاحة للبيع

       التغيرات في رأس المال العامل:
 )٣١٫٦٦٧٫٩١٣(  )٦٢٬١٩٧٬٤٩١(ذمم مدينة

 ٦٧٩٫٨٠١  )٦٫٥٤٢٫٦٦٦(مخزون
 )١٧٫٨٩٨٫٤٧٤(  ٢٧٫٤٥٢٫٩٤٢مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٢٫٤٠٠٫٠٨٨  )١٩٬١٣٦( من أطراف ذوي عالقة مطلوب
 )٤٫٦٩٥٫٣٢٩(  ٤٬٩٥٧٬٢٠٨ ذمم دائنة تجارية

 ١٫٦١٧٫٢١٩  ١٤٫٥٠٦٫٤٩٦مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 )٢٦٨٫٥٣٨(  ١٥٢٫٤٢١ مطلوب ألطراف ذوي عالقة

 )٨٫٠٧٧٫١١١(  )٢١٫٨٤١٫٥٧٦(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 )٩٫٠٤٤٫٩٣٠(   )١٠٫٤٩٦٫٧٠٠( مدفوعةزكاة

 ٢١٤٫٣١٣٫٩٣٧  ٣٤١٬٧١٥٬٥٤٦ صافي النقد الناتج من العمليات
       التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:

 -  ٤٦٨٫٣٦٥٫٩١٧المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع 
 )٣٨٣٫١٢٨( -٤إضافات على استثمارات متاحة للبيع

 )١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠(  -٥استثمار في شركة زميلةإضافات على 
 )١٩٠٫٠٤٧٫١٩٨(  )٣١٦٬٥٠١٬٤٦٨( إضافات على ممتلكات ومعدات

 ٢٦٧٫٠٦١  ١٫٠٠٠ متحصالت بيع ممتلكات ومعدات
 )٣٫٤٢٢٫٢٧٠(  - إضافات إلى موجودات غير ملموسة

  )٣٣٥٫٤٨٥٫٥٣٥(   )٢٤٨٬١٣٤٬٥٥١(  صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 
    

 ١٫٣١٨٫٧٨١٫٩٩١  ٤٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠  المتحصل من تمويل مرابحات قصيرة األجل
 )١٫٣٧٣٫٠٨٨٫٤٦٥(  )٤٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠(  المسدد من تمويل مرابحات قصيرة األجل

 ٣٢٩٫٠٣٧٫٠٥٠  ١٫٢١٥٫٦٧٩٫٠٧٧  المتحصل من تمويل مرابحات طويلة األجل
 )٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٫١٢٩٫٦٠٦٫٤٨٧(  المسدد من تمويل مرابحات طويلة األجل

 )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠( ٧  توزيعات أرباح مدفوعة
 ١٤٩٫٥٣٠٫٥٧٦  )٤٢٧٫٤١٠(  الناتج من أنشطة التمويل  /(المستخدم في)صافي النقد

 ٢٨٫٣٥٨٫٩٧٨  ٩٣٫١٥٣٫٥٨٥  صافي التغير في رصيد النقد وما يماثله
 ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  رصيد النقد وما يماثله كما في بداية الفترة

 ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  رصيد النقد وما يماثله كما في نهاية الفترة
      معلومات اضافية غير نقدية هامة :

 ١١٫٥٩١٫٨٤٣   ٩٬٣٦٠٬٢١٥  شطب ديون معدومة لذمم مدينة

 ١٫٢٠٨٫٢٨١  )١٩٬١٨٥٬٩١٥( ٤ إستثمارات متاحة للبيعأرباح غير محققة من إعادة تقييم 



  شركة دلة للخدمات الصحية 
  (شركة مسامهة سعودية)

  حقوق املسامهني األولية املوحدةقائمة التغريات يف 
لريـاال     ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ 

  

  

    

  رأس املال

    احتياطي نظامي 

ح مبقاة   أر

   

  إيضاح
   

 عالوة إصدار
 
 

  حتويالت من
  صايف الدخل

  احتياطي القيمة 
  املسامهنيجمموع حقوق   علالستثمارات املتاحة للبي العادلة

  ١٫٣٩٣٫٠٠٦٫٧٠٨   ٣٩٠٫٢١١٫٩٣٦   ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠   (مراجعة)٢٠١٦يناير  ١

  ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١   ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١                صايف الدخل للفرتة
ح   )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(   )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(               ٧ توزيعات أر

ح غري احملققة  التغري يف األر
 ٤ من االستثمارات املتاحة للبيع  

 
  

 
       )١٩٫١٨٥٫٩١٥(     )١٩٫١٨٥٫٩١٥(  

 ١٫٥١١٫١٥٣٫١٩٤  ٥٢٧٫٥٤٤٫٣٣٧  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥ ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )(غري مراجعة٢٠١٦ديسمرب ٣١

                      

  ١٫٢٧٣٫٩٤١٫٣٥٩   ٣٩٠٫٣٥٤٫٨٦٨   ١٣٫٣٣٥٫١٧٦   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠   (مراجعة)٢٠١٥يناير  ١
  ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨   ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨   -   -    -   -   صايف الدخل للفرتة
دة يف رأس املال   -   )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(   -   -    -   ١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ج-١ الز

ح   )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   -   -    -   -  ٧ توزيعات أر
ح غري احملققة  التغري يف األر

 ٤      من االستثمارات املتاحة للبيع  
 

-   -    -   ١٫٢٠٨٫٢٨١   -   ١٫٢٠٨٫٢٨١  
  ١٫٣٩٣٫٠٠٦٫٧٠٨   ٣٩٠٫٢١١٫٩٣٦   ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠   (مراجعة) ٢٠١٥ديسمرب  ٣١

  



 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 معلومات عامة -١
 

أتسست شركة دلة للخدمات الصحية  ("الشركة") يف اململكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية حمدودة 
سبتمرب  ١٨هـ (املوافق ١٤١٥ربيع اآلخر  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠مبوجب السجل التجاري رقم 

) أصدر جملس ٢٠٠٨مايو  ٢٠هـ (املوافق ١٤٢٩ مجادى األوىل ١٤وبتاريخ  ،) مبدينة الر�ض١٩٩٤
 ت النظاميةاوافقاملإىل شركة مسامهة سعودية مقفلة. حصلت الشركة على  هاإدارة الشركة قرارًا بتحويل

مليون سهم من أسهم الشركة بتاريخ  ١٤٫٢لتحويلها إىل شركة مسامهة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد 
نتج  ،سعودي ريـالمليون  ١٤٢) وبقيمة امسية قدرها ٢٠١٢أكتوبر  ١٤هـ (املوافق ١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨

مت  .النظامي للشركةسعودي ومت إدراجها ضمن االحتياطي  ريـالمليون  ٣٧١عن ذلك عالوة إصدار مببلغ 
 ).٢٠١٢ديسمرب  ١٧هـ (املوافق ١٤٣٤صفر  ٤إدراج سهم الشركة يف السوق املالية السعودية بتاريخ 

ه للخدمات إىل شركة دل القابضةللخدمات الصحية  شركة دلههلا من ري االسم التجاري يتغقامت الشركة ب
هـ املوافق ٢٣/٠٢/١٤٣٨بتاريخ نعقدة امل بناًء على موافقة اجلمعية العامة غري العادية، الصحية

 .م١٦/١١/٢٠١٦
تتمثل أغراض الشركة يف تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز الصحية وجتارة اجلملة والتجزئة يف األدوية 
واآلالت واألجهزة الطبية واجلراحية واألطراف الصناعية وأجهزة املعوقني وأجهزة املستشفيات وتصنيع األدوية 
واملستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتعبئة والتغليف يف 

 اململكة العربية السعودية.
بطاقة  -منار – لةد مستشفى عو مشر  تصميم من ابالنتهاء الشركة قامت - مشاريع حتت التنفيذ -أ

 االمجالية التكلفة قدرت عيادة على ان ينتهي العمل به على مراحل هذا وقد ٢٠٠سرير و  ٤٠٠قصوى 
مليون ر�ل  ٤٧٢عقود بقيمة  توقيع مت ذلك من كجزءو  ي،دو عس ريـال مليون ٩٢٠ مببلغ عو شر ملا هلذا

سرير و  ١٥٠ واليت تتضمن من هذا املشروع ان يتم تشغيل املرحلة االوىلإبذنه تعاىل سعودي ، ويتوقع 
 م.  ٢٠١٧عيادة خالل الربع الثالث من العام  ١٠٠

مجادى اآلخرة  ١١بتاريخ  - مستشفى ابقدو والدكتور عرفان العام ("الشركة املستهدفة")   -ب  
مل و  الشركة املستهدفةعلى ) مت انتهاء صالحية اتفاقية االستحواذ ٢٠١٥مارس  ٣١ه (املوافق ١٤٣٦

بتجديد تلك االتفاقية، وعليه فقد قامت الشركة بشطب مصاريف االكتتاب ترغب الشركة املستهدفة 
واليت كانت مدرجة ضمن املوجودات املتداولة والبالغة املال  رأس تعلقة إبجراءات االكتتاب وز�دةاملؤجلة امل

   .٢٠١٥سعودي خالل الربع األول من عام  مليون ريـال ٤٫١
 

ر�ل  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ رأمسال الشركة  ٢٠١٦ديسمرب  ٣١كما يف  -املال  رأس  -ج
) ٢٠١٥مليون سهم يف  ٥٩مليون سهم ( ٥٩) يتكون من ٢٠١٥ر�ل يف ديسمرب  ٥٩٠،٠٠٠٬٠٠٠(

 ١٢ه (املوفق لـ ١٤٣٦ذواحلجة  ٢٩قررت اجلمعية العامة غري العادية يف  ر�ل للسهم. ١٠بقيمة إمسية 
مليون ر�ل من األرابح احملتجزة إىل رأمسال  ١١٨رأمساهلا الشركة عن طريق حتويل  دةم) بز�٢٠١٥أكتوبر 

املسجلني يف اتريخ  مملوكة للمسامهني أسهم ٤سهم لكل  ١عن طريق منح  %٢٥الشركة بز�دة قدرها 
مليون  ٤٧٫٢مليون ريـال سعودي مقسمة إىل  ٤٧٢وبذلك يزيد رأس مال الشركة من  اجلمعية العمومية.

  .ر�ل للسهم ١٠بقيمة امسية   مليون سهم ٥٩ال سعودي مقسمة إىل مليون ريـ ٥٩٠سهم إىل 
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 (تتمة) معلومات عامة     -١
جمتمعني "اجملموعة") (عة التالية تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة حساابت الشركة وشركاهتا التاب

 واليت تعمل مبوجب سجالت جتارية منفصلة:
 

 ديسمرب 31نسبة امللكية كما يف       
 ٥١٢٠  ٦٢٠١  بلد التأسيس  رقم السجل التجاري  الشركة التابعة

   شركة دلة فارما
١٠١٠٤١٠٦١٣ 

 
 اململكة العربية السعودية

 ٩٨  ٪٩٨٪ 
ت للخدماشركة أفياء النخيل 
 املساندة احملدودة

 
 اململكة العربية السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦

 
٩٩  ٪٩٩٪ 

 
 تلك الشركاتحيث أن ابقي حقوق امللكية يف  ٪١٠٠بنسبة  مجيع الشركات التابعةمتتلك الشركة فعليًا 

 أخرى نيابة عن الشركة. أو شركات اتبعة مملوكة من أطراف
 
إبريل  ١٣هـ (املوافق ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ١٣شركة دلة فارما بتاريخ : مت أتسيس شركة دلة فارما    -د

ريـال سعودي ويتمثل نشاطها  ٫٠٠٠٫٠٠٠٤وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة برأس مال قدره  ،)٢٠١٤
يف جتارة اجلملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية واحلليب ومستلزمات األطفال 

واملستلزمات الطبية واجلراحية وقطع غيارها وصيانتها واملواد الكيميائية واالسترياد  واملنظفات واألجهزة
ة (دلة فارما) الشركة حتويل نشاط فرع الشرك وقررتوالتصدير والتسويق للغري وإدارة املصانع واملستودعات. 

فرتة االثين  فارما خاللشركة دلة  قامت .٢٠١٥يناير  ١بدءاً من  وموجوداته ومطلوابته إىل شركة دلة فارما
خسارة هبوط ك  ريـال سعودي  ٫٠٠٠٫٠٩١١١مبلغ   بتسجيل ٢٠١٦ ديسمرب ٣١عشر شهرا املنتهية يف 

املسجلة من االستحواذ سابقاً على مصنع دلة فارما والظاهرة يف قائمة   لموجودات غري امللموسةل يف القيمة
ر�ل سعودي من قيمة حقوق االستئجار واملدرجة  ٤٨٥٫٣٥٦كما مت إطفاء مبلغ   املركز املايل األولية املوحدة

 .بند املوجودات غري امللموسة يف قائمة املركز املايل األولية املوحدةضمن  
 

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

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

 .للمجموعةرئيسي 

 
 
 
 

 
- ٧ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 (تتمة) معلومات عامة  -١
كما تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة حساابت الفروع التالية للمجموعة واليت تعمل حتت 

 سجالت جتارية منفصلة:

 
 املدينة  السجل التجاري  اسم الفرع

 اخلفجي  ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة
 الر�ض  ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دلة

 الدمام  ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  األدوية (دلة فارما)مستودع 
 الر�ض  ١٠١٠١٢٨٩٩٧  مستودع األدوية (دلة فارما)
 جدة  ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  مستودع األدوية (دلة فارما)
 جدة  ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  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

 جدة  ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١  لألدوية مصنع دلة فارما

ات املرفقة مجيع التسو�ت اليت تتكون بشكل أساسي من املستحقالقوائم املالية األولية املوحدة  تتضمن
ونتائج املايل  لمركزلالقوائم املالية األولية املوحدة  العادية املتكررة واليت تعتربها إدارة اجملموعة ضرورية لعرض

يقاً للنتائج السنوية مؤشراً دق ليست ابلضرورةاألولية  الدخل والتدفقات النقدية بشكل عادل. إن نتائج الفرتة
وحدة الية املالقوائم امل املتعلقة هبا مع واإليضاحاتالقوائم املالية األولية املوحدة  ، وجيب قراءةللمجموعة

 .٢٠١٥ديسمرب  ٣١واإليضاحات املتعلقة هبا للسنة املنتهية يف السنوية املراجعة 
شخص (ر جملس اإلدارة أتسيس شركة قر م ١٤/١٢/٢٠١٦هـ املوافق ١٥/٠٣/١٤٣٨يوم األربعاء ويف 
) مليون ر�ل سعودي مملوكة ابلكامل (متويل ذايت) لشركة ٥ذات مسؤولية حمدودة، براس مال وقدره ( )واحد

دله للخدمات الصحية على ان تتضمن أغراض الشركة اجلديدة إدارة وتشغيل وجتهيز وتطوير املستشفيات 
 ١٠يضاح رقم ، راجع اال اضيلطبية ابإلضافة اىل متلك األر واملرافق الصحية واملراكز واجملمعات والعيادات ا

 لألحداث االحقة .
هـ (املوافق ١٤٣٨ ربيع الثاين ١٨بل إدارة الشركة بتاريخ مت اعتماد القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة من قِ 

  ).٢٠١٧ يناير ١٦

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة   -٢
مت تطبيق هذه  مت إدراجها أد�ه. األولية املوحدة القوائم املاليةأهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه 

 املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك. الفرتاتالسياسات بشكل منتظم على مجيع 
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 (تتمة) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة   -٢

 ة الصادر عن اهليئةالتقارير املالية األولي ارياملرفقة وفقًا ملع األولية املوحدة القوائم املالية تقوم الشركة إبعداد
ولية تتماشى السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية األ السعودية للمحاسبني القانونيني.

 ٢٠١٥ديسمرب  ٣١السنوية للسنة املنتهية يف  املوحدة املوحدة مع تلك املستخدمة يف إعداد القوائم املالية
 فيما يلي:واليت تتلخص 

 أسس اإلعداد   ١-٢
قييم االستثمارات لة إبعادة تاملرفقة على أساس التكلفة التارخيية املعدَّ  األولية املوحدة أعـدت القوائم املالية

وفقًا ملبدأ و  واالستثمار يف الشركة الزميلة ابستخدام طريقة حقوق امللكية املتاحة للبيع ابلقيمة العادلة
 ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. االستحقاق وطبقاً 

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

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

 .املالية

 تقديرات وافرتاضات حماسبية مؤثرة   ٣-٢
ململكة العربية السعودية يف ااحملاسبة املتعارف عليها  ملعايريوفقاً  األولية املوحدة يتطلب إعداد القوائم املالية

استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوابت، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات 
 الفرتةل ، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالاألولية املوحدة احملتملة كما يف اتريخ القوائم املالية

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

فرتاضات ذات املخاطر التقديرات واالما تتساوى مع النتائج الفعلية.  ابملستقبل، واليت وفقًا لتعريفها �دراً 
املالية  لفرتةاالتالية اليت قد ينتج عنها تعديالت جوهرية يف القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوابت خالل 

 -تتم مناقشتها كما يلي :  الالحقة

 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها )أ 
 جملموعةايتم تكوين خمصص حلساابت املدينني املشكـوك يف حتصيلها عند وجود دليل موضوعي أبن 

لن تستطيع حتصيل املبالغ املستحقة وفقًا للشروط األساسية حلساابت املدينني. ويتم أخذ البنود 
صعوابت لالتالية بعني االعتبار لتحديد وجود اخنفاض يف قيمة حساابت املدينني مثل تعرض املدين 

يتم و  مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو أتخر يف سداد الدفعات املستحقة.
، جلوهرية إفراد�ً ا عمل تقديرات منفصلة للحساابت الفردية اجلوهرية. وابلنسبة للمبالغ املستحقة غري

تحصيل وقت ومعدالت العلى ال إنه يتم عمل التقديرات بشكل مجاعي ويتم تكوين خمصص بناءً 
 السابقة.
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

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

تسجل البضاعة ابلتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. عند تقادم او تلف او انتهاء 
ا يتم تقدير قيمتها القابلة للتحصيل. يف حالة مبالغ البضاعة اجلوهرية يف حد ذاهتصالحية البضاعة 

يتم التقدير لكل بند على حدة، أما مبالغ البضاعة اليت ليست جوهرية يف حد ذاهتا إال أ�ا متقادمة 
 أو اتلفة أو منتهية الصالحية، فيتم التقدير على أساس إمجايل، ويتم تكوين املخصص طبقا لنوع

 البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناًء على أسعار البيع املتوقعة.

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

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

 األعمار اإلنتاجية املقدَّرة للممتلكات واملعدات د)
قل يف �اية  األ يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات للمجموعة من ِقبل اإلدارة مرة على

كل سنة مالية. يف حالة اختالف العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل عن التوقعات السابقة، يتم احتساب 
التغريات كتغريات يف التقديرات احملاسبية وحتمَّل على قائمة الدخل األولية املوحدة. قد يكون هلذه 

ك احملمَّل عدات وعلى مبلغ االستهالالتقديرات أتثري جوهري على القيمة الدفرتية للممتلكات وامل
 على قائمة الدخل األولية املوحدة.

 االستثمارات   ٤-٢
 شركات اتبعة أ)

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

ييم يف الشركات التابعة. تتم مراعاة وجود أتثري حقوق التصويت املتوقعة القابلة للتنفيذ أو التحويل للتق
ويل حتما إذا كان للمجموعة سيطرة على منشأة ما. يتم توحيد حساابت الشركة التابعة من اتريخ 

  السيطرة إىل اجملموعة وال يتم توحيدها من اتريخ توقف السيطرة.
تستخدم طريقة الشراء يف احملاسبة لقيد شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيمة 

للموجودات املشرتاة أو االلتزامات اليت مت تكبدها أو حتملها كما يف اتريخ الشراء ابإلضافة  العادلة
ىل التكاليف املباشرة العائدة لعملية الشراء. إن ز�دة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة اجملموعة إ

يف صايف املوجودات املشرتاة القابلة للتحديد، تقيَّد كشهرة. تقيَّد الشهرة الناجتة عن شراء الشركات 
تبار الشهرة ري امللموسة. يتم سنو�ً اخالتابعة يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة ضمن املوجودات غ

 ، إن وجدت.بوطه حسم أي خسارةبعد فيما يتعلق ابهلبوط يف القيمة، وتقيَّد بصايف التكلفة 
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 (تتمة) االستثمارات   ٤-٢
 

يتم استبعاد املعامالت بني شركات اجملموعة واألرابح غري احملققة الناجتة عنها وكذلك األرصدة املتعلقة 
د استبعاد اخلسائر غري احملققة. يتم تغيري السياسات احملاسبية للشركات التابعة عن كذلكهبا. ويتم  

 الضرورة لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
 شركات زميلة ب)

شركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للمجموعة أتثري جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك ال
من  ٪٥٠و  ٪٢٠سيطرة على أعماهلا أو سياساهتا، ويصاحب ذلك، ملكية لنسبة ترتاوح بني 

حقوق التصويت. يتم قيد االستثمارات يف شركات زميلة ابستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيَّد مبدئياً 
 عدلتلفة. تشتمل استثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة على الشهرة اليت حتدد عند الشراء و ابلتك

 .إن وجد قيمتها، يفهلبوط الحقا اب
 

تقيَّد حصة اجملموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل األولية 
ات. يتم الحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيا يفاملوحدة، كما تقيَّد حصتها يف التغري 

تعديل القيمة الدفرتية لالستثمار ابحلركة املرتاكمة ملا بعد الشراء. عندما تكون حصة اجملموعة يف 
خسائر شركة زميلة مساوية حلصتها يف الشركة الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، 

 أي خسائر إضافية، ما مل تتكبد أي التزامات أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة.ال تقيَّد اجملموعة 
 

يتم استبعاد األرابح غري احملققة من املعامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة إىل حد حصة اجملموعة 
لى وجود عيف الشركات الزميلة. كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل تقدم العملية دليال 

 هبوط يف قيمة األصل احملوَّل.
 

 يتم قيد األرابح واخلسائر الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل األولية املوحدة.
  

 االستثمارات املتاحة للبيع ج)
تتكون االستثمارات املتاحة للبيع من أوراق مالية مدرجة/غري مدرجة يف أسواق مالية واستثمارات 

 . تظهر هذه االستثمارات يف٪٢٠امللكية فيها تقل عن  نسبة تكونصناديق مشرتكة  وحدات فـي
ألولية ا املوجودات غري املتداولة ما مل تنوي اإلدارة بيعها خالل اثين عشر شهراً من اتريخ القوائم املالية

 .املوحدة
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 (تتمة) االستثمارات   ٤-٢

األولية  م املاليةابلقيمة العادلة بتاريخ القوائ م الحقاً تسجل هذه االستثمارات مبدئيًا ابلتكلفة وتقيَّ 
  كما يلي:املوحدة  

يتم حتديد القيمة العادلة لألوراق املالية املدرجة ابألسواق املالية حبسب سعر السوق املتوفر كما  -
هذه  مع األخذ بعني االعتبار أية قيود متنع بيع أو نقلوحدة امل األولية يف اتريخ القوائم املالية

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

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

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

 العادلة.االستثمار تعترب التكلفة هي القيمة 
 

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

 االستثمارات املقتناة حىت اتريخ االستحقاق د)
ة ابلعالوة أو لبنية االحتفاظ هبا حىت اتريخ االستحقاق ابلتكلفة (املعدَّ  تظهر االستثمارات املقتناة

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

 الية وعدم إمكانية حتصيلهااالخنفاض يف قيمة املوجودات امل   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 
  القيمة على النحو التايل:. حيدد االخنفاض يف األولية املوحدة الدخل

لفة والقيمة ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني التك -ابلنسبة للموجودات املثبتة ابلقيمة العادلة  أ)
 .األولية املوحدة العادلة �قصاً خسائر االخنفاض املثبتة سابقاً يف قائمة الدخل

رتية والقيمة ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدف -ابلنسبة للموجودات املثبتة ابلتكلفة  ب)
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة على أساس معدل العائد احلايل السائد يف السوق 

 ألصل مايل مشابه.
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢
 

 (تتمة) إمكانية حتصيلهااالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم    ٥-٢

لقيمة الدفرتية ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني ا -ابلنسبة للموجودات املثبتة ابلتكلفة املطفأة  ج)
 والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املخصومة ابستخدام معدل العمولة الفعلية األصلية.

 
  التقارير القطاعية   ٦-٢
 التشغيلي القطاع أ)

  القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:
 .تعمل يف أنشطة حتقق إيرادات •
تقوم اإلدارة ابستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع 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 إيرادات 
 يف بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.

 

  العمالت األجنبية   ٧-٢
 العملة الرئيسية أ)

ئيسية السعودي وهو العملة الر  ريـالابل للمجموعة األولية املوحدة القوائم املالية تظهر البنود يف
  .للمجموعة

 معامالت وأرصدة ب)
السائدة  السعودي على أساس أسعار الصرف ريـالل املعامالت اليت تتم ابلعمالت األجنبية إىل الوَّ حتُ 

يف اتريخ تلك املعامالت. يتم قيد أرابح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت 
وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعملة األجنبية على أساس أسعار صرف 

 .األولية املوحدة ئمة الدخلضمن قا الفرتةالعمالت السائدة كما يف �اية 
 
 

 
- ١٣ - 



 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

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

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

 ذمم مدينة   ٩-٢
تظهر الذمم املدينة ابملبالغ األصلية للفواتري �قصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل خمصص 

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

تم . عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، ياملوحدة وتظهر حتت بند "مصاريف عمومية وإدارية"
م قد مت د أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمشطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيَّ 

 .األولية املوحدة يف قائمة الدخلعلى "مصاريف عمومية وإدارية"  شطبها بقيد دائن

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

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

 املتقادمة.
 

 ممتلكات ومعدات   ١١-٢
ما عدا إنشاءات  ،املرتاكمة واهلبوط يف القيمةواملعدات ابلتكلفة بعد خصم االستهالكات  تظهر املمتلكات

األولية  ئمة الدخلل االستهالك على قامَّ حيُ ال يتم استهالك األراضي. اليت تظهر ابلتكلفة. و حتت التنفيذ 
ار اإلنتاجية واملعدات على مدى األعم القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة املمتلكاتعلى أساس طريقة  املوحدة

 يلي: كمارة هلا  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 
 سنوات ١٠ - ٥ أاثث ومفروشات 
 سنوات ٤ وسائل نقل وانتقال 

 ائمة الدخلمبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قحتدد األرابح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد 
 .األولية املوحدة
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 ممتلكات ومعدات(تتمة)   ١١-٢

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

 استبعاد األصل الذي مت استبداله.

 املوجودات غري امللموسة   ١٢-٢
متثل املبالغ  وحقوق االستئجار واليت تتضمن ترخيص تصنيع منتجات وتراخيص منتجات دوائية وعشبية

ليس هلا عمر  اليت املوجودات غري امللموسة. ال يتم إطفاء املدفوعة ملستأجر للحصول على عقد إجيار أرض
يتم استنفاذ و  إنتاجي حمدد بينما تتم مراجعتها سنوً� للتأكد من عدم وجود أي اخنفاض دائم يف قيمتها.

هلا عمر إنتاجي حمدد واملتمثلة يف املبالغ املدفوعة للحصول على عقد إجيار املوجودات غري امللموسة اليت 
 أرض خالل املدة املتبقية لعقد اإلجيار.

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

  
 ودات غري املتداولةاهلبوط يف قيمة املوج   ١٣-٢

واملعدات واملوجودات غري املتداولة األخرى للهبوط يف قيمتها عندما تشري األحداث  يتم مراجعة املمتلكات
أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم إثبات خسارة اهلبوط يف 

ادلة لألصل الدفرتية لألصل عن قيمته القابلة لالسرتداد وهي القيمة العالقيمة، ابملبلغ الذي تزيد فيه القيمة 
�قصاً تكاليـف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات ألدىن 

داولة، ملتللنقد). يتم مراجعة املوجودات غري ا ولدةحد تتواجد فيه تدفقات نقدية منفصلة وحمددة (وحدات م
، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف اتريخ  الشهرةخبالف 

 كل فرتة مالية. يتم عكس خسائر اهلبوط يف القيمة اليت مت إثباهتا للموجودات غري امللموسة خبالف الشهرة.

 ذمم دائنة ومستحقات   ١٤-٢
مت إصدار فواتري  واءً مة سدفعها مقابل البضائع املستلمة واخلدمات املقدّ تقيَّد مبالغ املطلوابت اليت سيتم 

 أم ال. اجملموعةمبوجبها إىل 

 املخصصات   ١٥-٢
التزام قانوين قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع يف  اجملموعةيتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 

 عليه. وكذلك إمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد ،السابق، وهناك احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 الزكاة والضرائب   ١٦-٢
يئة"). أنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل ("اهلحسب  للزكاة وضريبة الدخل ختضع الشركة وشركاهتا التابعة

لى صاىف ناء عب الدخل ضرائباء الزكوي، كما يتم احتساب خمصص يتم احتساب خمصص الزكاة وفقاً للوع
الربط  تسجيل أية فروقات بني املخصص والربط النهائي عند اعتماد . جيريلضرائبادخل الفرتة قبل الزكاة و 

 النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخصص.

بية السعودية غري مقيمة ابململكة العر تقوم اجملموعة ابستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطراف 
 وذلك طبقاً لنظام اهليئة.

 خمصص مكافأة �اية اخلدمة للموظفني   ١٧-٢
يتم قيد خمصص مكافأة �اية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط نظام العمل والعمال السعودي من ِقبل 

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

. يتم دفع املبالغ املستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على أساس رواتبهم وبدالهتم األولية املوحدة املايل
ربية أنظمة اململكة الع الشروط املبينة يف اهتم املرتاكمة، كما هو موضح يفاألخرية وعدد سنوات خدم

 السعودية.

 اإليرادات   ١٨-٢
عند ني التجاري وخصم الكمية واعرتاضات شركات التأماخلصم استبعاد  يتم إثبات اإليرادات ابلصايف بعد

يتم قيد  اإليرادات األخرى عند حتققها.قبوهلا من العمالء. تقيَّد  وأتقدمي اخلدمة أو عند تسليم البضاعة 
 .ةفرت قيمة اخلدمات املقدمة واليت مل يصدر هبا فواتري يف اإليرادات املستحقة يف �اية ال

 
 .يتم إثبات إيرادات توزيعات األرابح عند اإلقرار أبحقية استالمها من ِقبل اجملموعة

 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية   ١٩-٢
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة واليت ال تكون 

ـف بني مصاريف ري احملاسبة املتعارف عليها. توزع هذه التكاليايوفقًا ملع التشغيلمرتبطة ابلتحديد بتكلفة 
 األمر، بطريقة منتظمة. ، إن لزمالتشغيلدارية وتكاليف اإلعمومية و التسويق و البيع و ال
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمة) -٢

 متويل مراحبات   ٢٠-٢
يتم إثبات متويل املراحبات بقيمة املتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت. 

  املراحبات اليت ترتبط مباشرة ابقتناء أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك متويل تتم رمسلة تكاليف
 .ولية املوحدةاأل كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف متويل املراحبات األخرى على قائمة الدخل

 رحبية السهم   ٢١-٢
ن ممتثل رحبية السهم نصيب السهم العادي من الدخل املتاح لألسهم العادية. مت احتساب رحبية السهم 

و  ٢٠١٦ديسمرب  ٣١لفرتيت الثالثة أشهر والسنة  املنتهيتني يف ل ــي الدخـات وصافـــل من العمليـالدخ
 .الفرتتنيعلى أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتني  ٥٢٠١

 احتياطي نظامي   ٢٢-٢
ى الشركة أن ، جيب علوالنظام األساسي للشركة مبوجب أحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية

 ٪٥٠من صايف الربح السنوي إىل االحتياطي النظامي حىت يعادل هذا االحتياطي النظامي  ٪١٠ل وّ حتُ 
امهني املالية. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على املسمن رأس ماهلا ويتم هذا التحويل يف �اية السنة 

من نظام  ٩٨حالياً. يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن االحتياطي النظامي وذلك وفقًا ملتطلبات املادة 
 الشركات السعودي.

 تشغيلية إجيارات   ٢٣-٢
لى مدى فرتة عاألولية املوحدة  تقيَّد مصاريف اإلجيار مبوجب عقود اإلجيارات التشغيلية يف قائمة الدخل

 اإلجيار على أساس القسط الثابت.

 توزيعات األرابح   ٢٤-٢
يها من قبل اجلمعية يف الفرتة اليت يتم اعتماد التوزيعات فاألولية املوحدة تقيَّد األرابح املوزعة يف القوائم املالية 

 .مسامهنيالعامة لل

 األدوات املالية وإدارة املخاطر -٣
أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر: خماطر السوق (تشمل خماطر إن 

خماطر )، خماطر االئتمان و وخماطر السعر العملة، خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
ة ويسعى نبؤ أبوضاع السوق املاليالسيولة. يركز بر�مج إدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية الت

 إىل التقليل من التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة.
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

  (تتمة)  األدوات املالية وإدارة املخاطر -٣

نقدية التدفقات الوخماطر تقوم اإلدارة العليا مبهام إدارة املخاطر. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر العملة 
 .وخماطر القيمة العادلة وخماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر السعر العمولةلسعر 

 
ستثمارات والذمم واال نقد وما مياثلهال األولية املوحدة دة يف قائمة املركز املايلتتضمن األدوات املالية املقيَّ 

متويل األخرى و  املتداولة تاملدينة واملطلوب من وإىل األطراف ذوي العالقة واملدفوعات مقدمًا واملوجودا
لقيد املطبقة األخرى. إن طرق ا املتداولة واملصاريف املستحقة واملطلوابتالتجارية املراحبات والذمم الدائنة 

 واخلاصة هبذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.

عندما  ولية املوحدةاأل لصايف ابلقوائم املاليةيتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوابت املالية وإثبات ا
و إثبات املوجودات أ الصايفيف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس  قانونياً  حقاً  اجملموعةيكون لدى 

 واملطلوابت يف نفس الوقت.

 خماطر العملة   ١-٣
عمالت ت يف أسعار صرف الالتغرياإن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب 

لريـال السعودي اب اجملموعةمتت كافة معامالت  ، الشركة ليس لديها تركيز جوهري ملخاطر العملة ،األجنبية
والدينار األردين والدوالر األمريكي. تقوم 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 تذبذابت 

خماطر تتعلق  ةاجملموع. ليس لدى للمجموعةأسعار العمولة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية 
 ويل اثبت.متمعدل  ملحيابلقيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن متويل املراحبات 

 السعرخماطر    ٣-٣
خماطر تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغريات يف أسعار السوق سواًء كانت هي إن خماطر السعر 

ابألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على مجيع األدوات املتداولة يف  تلك التغريات �جتة عن عوامل متعلقة
السوق. إن اجملموعة معرضة ملخاطر السعر فيها يتعلق أبسهم امللكية وذلك ابلنسبة لالستثمارات احملتفظ 

جملموعة ا هبا من قبل اجملموعة واملصنفة كاستثمارات متاحة للبيع يف قائمة املركز املايل األولية املوحدة. تقوم
 .بتنويع حمفظتها االستثمارية وذلك إلدارة خماطر السعر الناجتة عن استثماراهتا يف أسهم حقوق امللكية
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر (تتمة) -٣
 خماطر االئتمان   ٤-٣

هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف إن خماطر االئتمان 
ك حملية ذات لدى بنو  تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد اجملموعةاآلخر خلسارة مالية. ليس لدى 

نسبته إن ما . اتصنيف ائتماين مرتفع. تقيَّد الذمم املدينة بعد حسم خمصص الديون املشكوك يف حتصيله
 ٣١( ٢٠١٦ ديسمرب ٣١تقريبًا من رصيد الذمم املدينة مستحق من جهات حكومية كما يف  ٪٢٩

 تقريباً). ٪ ٣١ : ٢٠١٥ديسمرب 
 

 خماطر السيولة   ٥-٣
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 بسرعة 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   ٦-٣
إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم هبا تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة 

املالية  اجملموعة أدواتبعض يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع 
ادلة. تعتقد قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العف على أساس طريقة التكلفة التارخيية،

ها املالية ومطلوابهتا ال ختتلف بشكل جوهري عن قيمت اجملموعةأن القيمة العادلة ملوجودات  اجملموعةإدارة 
 الدفرتية.

  استثمارات -٤
  الدولة  استثمارات متاحة للبيع

نسبة 
  امللكية

 ديسمرب ٣١يف  كما
٢٠١٥  ٢٠١٦ 

       :مدرجةاستثمارات يف شركات 
 

 شركة عسري للتجارة والسياحة والصناعة
 ٩٫٣٩٩٫٧٩٢  ۷٫۱۹٥٫۱٥۰  ٪٠٫٣  اململكة العربية السعودية والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت  

 ٣٩٨٫٢٢١  ۳۱۲٫٤٦۳  ٪٠٫٤  اململكة األردنية اهلامشية الشركة األردنية لتصنيع األدوية
 ٩٫٧٩٨٫٠١٣  ۷٫٥۰۷٫٦۱۳     إمجايل االستثمارات يف الشركات املدرجة 

        استثمارات يف شركات غري مدرجة:*
 ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ۳٫٤٤۸٫۱۲۰  ٪٧٫٥  اململكة العربية السعودية مركز مكة الطيب شركة

 ١٫٧٩٨٫١٤٥  ۱٫۷۹۸٫۱٤٥   ٪١٫١  اململكة العربية السعودية شركة اإلحساء للخدمات الطبية
 ٥٫٢٤٦٫٢٦٥  ٥٫۲٤٦٫۲٦٥     إمجايل االستثمارات يف الشركات غري املدرجة

 ٩٤٫٨٣١٫١٤٨  ۱۸٫۹۸٥٫۷۲۸     )١-٤استثمارات أخرى متاحة للبيع (
 ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ۳۱٫۷۳۹٫٦۰٦     إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع

 ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ۲۸٫۱۲٥٫۰۰۰     )٢-٤استثمارات مقتناة حىت اتريخ االستحقاق (
     ٥۹٫۸٦٤٫٦۰١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦  ٦ 

 .بعد خصم خسائر اهلبوط يف القيمة تظهر االستثمارات يف الشركات غري املدرجة ابلتكلفة  *
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 (تتمة) استثمارات -٤
 

 استثمارات أخرى متاحة للبيع   ١-٤
 الشريعة اإلسالمية.ميثل هذا البند استثماراً يف صندوق عقاري حملي مشرتك متوافق مع 

 
 استثمارات مقتناة حىت اتريخ االستحقاق   ٢-٤

إبريل  ٧ يفميثل هذا البند استثماراً يف صكوك ابلدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق 
 وهي قابلة للبيع قبل اتريخ االستحقاق. ٢٠٢٣

 
 وفيما يلي حركة االستثمارات:   ٣-٤

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ۱۳۸٫۰۰۰٫٤۲٦  يناير ١
 

١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧ 
 ٣٨٣٫١٢٨  --  إضافات على استثمارات متاحة للبيع

 -  )٦۸٫۳٦٥٫۹۱۷(  بيع إستثمارات متاحة للبيع

 ۹٫٤۱٦٫۰۱۲  ربح حمقق من استثمارات مباعة* 
 - 

 )۱۹٫۱۸٥٫۹۱٥(  غري حمققة يف (خسائر) / أرابحالتغري 
 ١٫٢٠٨٫٢٨١ 

 ٥۹٫۸٦٤٫٦۰٦  ديسمرب ٣١
 

١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦ 

  مت ادراجه ضمن االيرادات االخرى يف قائمة الدخل*   

 استثمار يف شركة زميلة -٥

من رأس مال شركة الدكتور  ٪٣٠مليون ريـال سعودي والذي ميثل  ١٢٩ميثل االستثمار يف شركة زميلة مبلغ 
ض، لبناء مستشفى عام يف شرق مدينة الر� هتدف مسامهة مقفلة الفقيه وشركاؤه وهي شركة حممد راشد 

مليون ريـال سعودي والذي ميثل فائض قيمة الشراء عن حصة رأس املال وقد مت  ١٢٫٩ابإلضافة إىل مبلغ 
 املنتهية سعودي للسنةر�ل ١٫٣٨٩٫١٩١هذا وقد بلغت احلصة يف ارابح هذه الشركة الزميلةإدراجه كشهرة. 

 .) ) ٤٧٥٫١٠٥( : ٢٠١٥ ديسمرب ٣١( ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف 

 متويل مراحبات -٦
حصلت الشركة على متويل مراحبات من بنوك حملية وذلك لتمويل أعمال الشركة التوسعية. إن هذه املراحبات 

السعودي وحتمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائد يف السوق، إن  ريـالهي ابل
 هذه املراحبات مضمونة مبوجب سندات ألمر من الشركة.
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 متويل مراحبات (تتمة) -٦

) بتوقيع عقد متويل مراحبة إسالمي ٢٠١٦يناير  ١٠ه (املوافق ١٤٣٧ربيع األول  ٣٠قامت الشركة بتاريخ 
مليون ريـال سعودي لفرتة متويل ملدة مثاين سنوات. وسوف يتم سداده  ٦٤٠مع أحد البنوك احمللية مببلغ 

ة من احلصول على هذا سنوات. هتدف الشرك ٣بعد فرتة مساح قدرها متساوية على دفعات ربع سنوية 
النخيل، علمًا أبن هذا التمويل مضمون بسندات ألمر مقدمة  –التسهيل متويل توسعات مستشفى دلة 

 .من ِقبل الشركة

ت على رمسلة تكاليف متويل مراحبا ٢٠١٦ديسمرب  ٣١يف  ملنتهيتنيا والسنة أشهرالثالثة  مت خالل فرتيت
 ٣١(على التوايل ريـال سعودي  ١١٫٥٤٣٫٩٠٢و ريـال سعودي ٣٫٨٥٤٫٥٠٥إنشاءات حتت التنفيذ مببلغ 

 .)ر�ل سعودي على التوايل ٧٫٦٨٩٫٣٩٧و  ريـال سعودي ٣٫٣٩٦٫٦٧٧: ٢٠١٥ ديسمرب

 ٢٫٠١١ بلغ إمجايل متويل تسهيالت املراحبات اليت حصلت عليها اجملموعة ٢٠١٦ديسمرب  ٣١كما يف 
ديسمرب  ٣١سعودي ( ريـالمليون  ١٫٥٣٠ املستخدم منها، وبلغ اجلزء غري سعودي تقريباً  ريـالمليون 
 .سعودي، على التوايل) ريـالمليون  ١٫٤٣٣سعودي و  ريـالمليون  ١٫٩١٠ :٢٠١٥

مت االتفاق مع البنوك املتعاقد معها على التسهيالت االئتمانية على احلفاظ على مستوى معني من املؤشرات 
 املالية وبعض املتطلبات االخرى.

 توزيعات أرابح -٧
م) ٢٠١٦مايو  ٢هـ (املوافق ١٤٣٧رجب  ٢٥وافقت اجلمعية العامة للمسامهني يف إجتماعها املنعقد بتاريخ 

عن السنة املنتهية  ريـال سعودي ٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠على توصية جملس إدارة الشركة بتوزيع أرابح نقدية مببلغ 
للسهم الواحد واليت مت سدادها ابلكامل خالل الربع  ريـال سعودي ١٫٥م بواقع ٢٠١٥ديسمرب  ٣١يف 

 .)٢٠١٥مت سدادها ابلكامل خالل عام  ريـال سعودي ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٥م (٢٠١٦الثاين من عام 
 

 ارتباطات والتزامات حمتملة -٨
ارتباطات رأمسالية تتعلق بشكل رئيسي بعقود إنشائية  اجملموعة لدى ،٢٠١٦ ديسمرب ٣١كما يف  )أ

 ريـال مليون ٣٣٢٫٩ مببلغ -منار – لةد مستشفىوإنشاء   -النخيل  – بتوسعة مستشفى دلةمتعلقة 
 سعودي). ريـالمليون  ٤٣٤٫٦: ٢٠١٥ ديسمرب ٣١( سعودي

 ريـالمليون  ٦٫٦ لدى اجملموعة ضما�ت واعتمادات بنكية مببلغ ٢٠١٦ ديسمرب ٣١كما يف  )ب
: ٢٠١٥ ديسمرب ٣١سعودي واليت مت إصدارها نيابة عن اجملموعة يف سياق القيام ابألعمال العادية (

 سعودي). ريـالمليون  ٦٫٢
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 (تتمة) ارتباطات والتزامات حمتملة - ٨
، خالل دورة أعماهلا العادية، ويتم الرتافع بشأ�ا حاليًا إّال اجملموعةهناك بعض القضا� املقامة ضد  )ج

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

 
 املعلومات القطاعية -٩
 

 التالية: الرئيسية من قطاعات األعمال اجملموعةتتألف أنشطة  
 
 وتتمثل أغراضه يف متلك املنشآت واملرافق الصحية وإدارهتا وتشغيلها وصيانتها. :املستشفياتقطاع  
ويتمثل نشاطه يف استرياد وتوزيع وبيع األدوية ابجلملة والتجزئة وكذلك تصنيع األدوية  قطاع األدوية: 

 تغليف.لواملستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتعبئة وا

وتتمثل أغراضه يف تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز الصحية وجتارة اجلملة  قطاع اإلدارة العامة: 
 والتجزئة يف اآلالت واألجهزة الطبية واجلراحية واألطراف الصناعية وأجهزة املعوقني وأجهزة املستشفيات

 .واخلدمات املساندة األخرى

 أبعماهلا داخل اململكة العربية السعودية فقط. اجملموعةتقوم و 

 املنتهية وللسنة ٢٠١٥و  ٢٠١٦ ديسمرب ٣١ ارة كما يفـة املختـض املعلومات املاليـلبع اً ي ملخصـا يلــفيم
  لقطاعات األعمال السابق ذكرها:ذلك التاريخ يف 

 
 ٢٠١٦ديسمرب  ٣١

 استبعادات املركز الرئيسي التشغيل األدوية املستشفيات البيان
 اجملموع بني القطاعات

 إيرادات التشغيل، 
 ۱٫۱٦۲٫۷۸۸٫۹۸۷ )۲٦٫٦۹۷٫۰۹٦( - ۲۰٫٥۱۸٫٦۳۳ ۳٦٫٦۷۰٫۲۱۱ ۱٫۱۳۲٫۲۹۷٫۲۳۹ صايف  

 )٦۲٥٫۹٦۷٫۸٥۸( ۲٦٫٦۹۷٫۰۹٦ - )۱۳٫٦٦۰٫٦۳۸( )۳٦٫۷٥٦٫٦۲۸( )٦۰۲٫۲٤۷٫٦۸۸( تكاليف التشغيل
 ٥۳٦٫۸۲۱٫۱۲۹ - - ٦٫۸٥۷٫۹۹٥ )۸٦٫٤۱۷( ٥۳۰٫۰٤۹٫٥٥۱ جممل الربح

 /صايف الدخل
 ۲۲٥٫۸۳۲٫٤۰۱ - )۲۸٫٤٦۹٫۷۷۳( ٦٫۰۸۸٫۷۸٦ )۷۸٫٥٦٥٫٦٦٤( ۳۲٦٫۷۷۹٫۰٥۲ للفرتة (اخلسارة)   

 ۲٫۲٤٥٬۲٤۲٬۸٤٥ ٥٤٫۰٦۷٫۸٥۱ ۱٫۰٦۲٫۰۸۰٫۹۷۷ ٤۱٫۹٤۸٫۹۷۱ ۱۳٤٬۱۲۰٬۹۳۰ ۹٥۳٫۰۲٤٫۱۱٦ جمموع املوجودات
 ۷۳٤٫۰۸۹٫٦٥۱ )۱۱۷٫۸۲۰٫۷٦٦( ٤۹۰٫۳۱٤٫۸۸۱ ۱۰٫۳۹۱٫۷٤۳ ۱۳۱٫٤۹۳٫۰۰٤ ۲۱۹٫۷۱۰٫۷۸۹ جمموع املطلوابت
 ۳۱٦٫٥۰۱٫٤٦۸ - ۲۸٥٫۱۳٥٫٥۰۲ ۲٫۰٥۰ ۷٦٤٫٤٤۹ ۳۰٫٥۹۹٫٤٦۷ النفقات الرأمسالية

 ٥۷٫٥۲٤٫۱۳٦ - ٤٤۰٫٥٦۸ ٤٤٤٫۲۱۸ ۳٫۰۹۸٫۸۱٦ ٥۳٫٥٤۰٫٥۳٤ االستهالكات
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 شركة دلة للخدمات الصحية 
 (شركة مسامهة سعودية)

 (غري مراجعة) املوحدة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 ٢٠١٦ ديسمرب ٣١يف  تنياملنتهي أشهر والسنة الثالثة يتلفرت 

  ما مل يذكر غري ذلك) ةالسعودي ت(مجيع املبالغ ابلريـاال
 

 املعلومات القطاعية (تتمة) -٩
 ٢٠١٥ديسمرب  ٣١

 استبعادات املركز الرئيسي التشغيل األدوية املستشفيات البيان
 اجملموع بني القطاعات

 إيرادات التشغيل، 
 ٩٨٥٫٤٤١٫١٩٧ )١٣٫٢٦٧٫٠٥٢( - ٢١٫٢٦٤٫١٣٥ ٦٠٫٢٣٩٫٧٣٤ ٩١٧٫٢٠٤٫٣٨٠ صايف  

 )٥٧٨٫٣٠٦٫٢٥٤( ١٣٫٢٦٧٫٠٥٢ - )١٥٫٤٤٦٫٢٧٣( )٤٤٫١٣٩٫٩٩٢( )٥٣١٫٩٨٧٫٠٤١( تكاليف التشغيل

 ٤٠٧٫١٣٤٫٩٤٣ - - ٥٫٨١٧٫٨٦٢ ١٦٫٠٩٩٫٧٤٢ ٣٨٥٫٢١٧٫٣٣٩ جممل الربح

 /صايف الدخل
 ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨ - )٤٤٫١٣٢٫٩٥٢( ٣٫٧٠٧٫٧٠٠ )١٧٫٩٥٦٫٣٨١( ٢٢٣٫٤٣٨٫٧٠١ للفرتة (اخلسارة)   

 ٢٫٠٠٠٫٦٢٨٫٣٧٣ )٤٧٫٦٤٢٫٢٨٢( ٨٤٨٫٧٦٧٫٩٠٣ ٣٦٫٥٣٦٫٠٨٠ ١٨٨٫٧١١٫١١٣ ٩٧٤٫٢٥٥٫٥٥٩ جمموع املوجودات

 ٦٠٧٫٦٢١٫٦٦٥ )٦٠٫٢٨٧٫١٨٠( ٤١٦٫٩٣٠٫٢٩٧ ٧٫٧٩١٫٠٢٨ ٧٠٫٩٧٢٫٧٣٥ ١٧٢٫٢١٤٫٧٨٥ جمموع املطلوابت

 ١٩٠٫٠٤٧٫١٩٨ - ١١٠٫٩٢٢٫٩٢١ ٣٢٫٧٠٠ ٧٫١٨٣٫٧٩٠ ٧١٫٩٠٧٫٧٨٧ النفقات الرأمسالية

 ٥٦٫٣٠٣٫٣٧٧ - ٤٤٠٫٥٧٠ ١٫٣٥١٫٥٤٩ ٥٫٣٤١٫٣٧٩ ٤٩٫١٦٩٫٨٧٩ االستهالكات
 

 احداث الحقة  -۱۰
 

شركة "بتأسيس شركة ذات مسؤولية حمدودة  م٢٠١٧يناير  ٨هـ املوافق ١٤٣٨ربيع اثين  ١٠ قامت الشركة يف
ي سجل جتار  ،مملوكة ابلكامل (متويل ذايت) ،دي) مليون ر�ل سعو ٥براس مال وقدره (مستشفى دلة منار الصحية" 

ق الصحية إدارة وتشغيل وجتهيز وتطوير املستشفيات واملرافيف وتتمثل أغراض الشركة اجلديدة  .١٠١٠٤٩٥٢١٨رقم 
 .لطبية ابإلضافة اىل متلك األراضيواملراكز واجملمعات والعيادات ا

 
 
 
 
 
 

 
- ٢٣ - 


