
  
  
  
  
  
  

  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة  
  (شركة مساھمة سعودية)  

  
  (غير مراجعة) الموحدة القوائم المالية األولية  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  المنتھيتين أشھر والستة لثالثةا فترتيل  
  لمراجعي الحسابات محدودالفحص الوتقرير   

  
    



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساھمة سعودية)

  (غير مراجعة)الموحدة القوائم المالية األولية 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  المنتھيتين أشھر الستةلفترتي الثالثة و
  

  ةـصفح                
  

    ١                 الحساباتمراجعي محدود لالفحص التقرير 
  

    ٢                   الموحدة األولية الماليقائمة المركز 
  

    ٣                   الموحدة األولية دخلقائمة ال
  

    ٤                   الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية
  

    ٥               الموحدة األولية قائمة التغيرات في حقوق المساھمين
  

  ٢٢ـ  ٦            الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  

    





  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ٢٢إلى رقم  ٦ر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم تعتب

-  ٢  -  

  (غير مراجعة) الموحدة األولية قائمة المركز المالي

      غير ذلك)(جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر 
  

    يونيو ٣٠كما في                              

    ٢٠١٣             ٢٠١٤            إيضاح        
ل(مع                           ة)دَّ

  الموجودات
  :متداولةال موجوداتال

    ٧١٫٦٩٧٫٥٧٣      ٨٤٫٥٤٩٫٧٣٨        وما يماثلهالنقد 
    ٢٠٠٫٢٧٥٫٣٤٢      -            ٤    األجل ةقصير اتاستثمار

    ١٩٦٫١٧٦٫٣١٣      ٢٣٣٫٧٧٠٫٣٢٣      صافي، ذمم مدينة
    ٦٠٫٠١٤٫٨٨٣      ٧١٫٩٣٨٫١٠٣        ، صافيمخزون
    ٥٧٫٧٤٠٫٧٣٨      ٧٥٫٩٥١٫١٢١      ، صافيأخرى موجوداتو مقدما اتمدفوع

    ٢٫٧١٧٫٩٢٨      ٢٫٨٣٤٫٧٠٠      ، صافيعالقة ويمطلوب من أطراف ذ

            ٥٨٨٫٦٢٢٫٧٧٧      ٤٦٩٫٠٤٣٫٩٨٥    

  :الموجودات غير المتداولة
    ١٢٣٫٨٣٦٫٣٧٨      ١٣٧٫٥٩١٫٧٨٩    ٥        اتاستثمار
    ٥٥١٫٢٠٣٫٠٢٨      ٨٧٦٫٧٧٩٫٣٢٥    ١    ، صافيومعدات ومصنع ممتلكات

    ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠      ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠    ٦    موجودات غير ملموسة

            ٧٠٢٫٢٨٣٫٤٠٦      ١٫٠٤١٫٦١٥٫١١٤    

    ١٨٣٫٩٠٦٫٩٠١٫٢      ١٫٥١٠٫٦٥٩٫٠٩٩      جوداتمومجموع ال
  

  ساھمينحقوق المالمطلوبات و
  :متداولةالمطلوبات ال

    ٦١٫٢٣٥٫٥٦٤      ٥٩٫٨٢٢٫٤٧٨      تجارية ذمم دائنة
    ٩٫٠٠٠٫٠٠٠      ١٢٣٫٦٥٨٫٨٧١    ٧    تمويل مرابحات قصيرة األجل

    ٤١٫٤٣١٫٠٤٩      ٥١٫٥٨٣٫٧٥٤      ومطلوبات أخرى مستحقة مصاريف
    ٨٤٠٫٥٠١      ٧٢٠٫٢١٢      مطلوب ألطراف ذوي عالقة

    ٠٫٠٠٫٠٠٠١٠      ٢٫٩٨٣٫٤٠٢        زكاةالمخصص 
            ١٢٢٫٥٠٧٫١١٤      ٢٣٨٫٧٦٨٫٧١٧    

  :المطلوبات غير المتداولة
    ٥٥٫٥١١٫٩٠١      ٦٩٫٠٥٧٫١٤٠      للموظفين نھاية الخدمةمكافأة مخصص 

    ٠١٥٫٠١٩٫٨١٧      ٣٠٧٫٨٢٥٫٨٥٧      المطلوباتمجموع 
  

  :المساھمينحقوق 
    ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠      ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١        رأس المال

    ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥      ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥    ١      احتياطي نظامي
    ٢٫٥٥٢٫٨٩٦      ١٤٫٥١٧٫٩٤٨      احتياطي القيمة العادلة

    ٩٥٧٫٠٨٢٫٠٢٤      ٣١٨٫٠٦٣٫٩٧٩          أرباح مبقاة

    ٦٨٫١٨٨٧٫٢١١٫١      ١٫٢٠٢٫٨٣٣٫٢٤٢      مجموع حقوق المساھمين

    ١٫٢٩٠٫٩٠٦٫١٨٣      ١٫٥١٠٫٦٥٩٫٠٩٩      ساھمينمحقوق الالمطلوبات ومجموع 

  ٨    والتزامات محتملة ارتباطات



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ٢٢إلى رقم  ٦ر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم تعتب

-  ٣  -  

  (غير مراجعة) الموحدة األولية دخلالقائمة 

      (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

    يونيو ٣٠في  أشھر المنتھية الستةلفترة          يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھية في       

         ٢٠١٣           ٢٠١٤           ٢٠١٣           ٢٠١٤    

    ٣٧١٫٥٢٤٫٤٣٨    ٤٤٣٫٠٥٥٫٢٧٩    ١٨٧٫٧٩٣٫٤٣٣    ٢٢٧٫٦٤٠٫٠٣٦    التشغيل إيرادات
  )٦٥٣٫٤٥١٫٦٢٠  (  )٢٤٥٫٧٢٢٫١٠٧  (  )٧٣١٫١١٦٫١٠٧  (  )١٢٥٫٧٥٠٫٧٤٢  (  تكاليف التشغيل

    ١٦٥٫٠٧٢٫٧٨٥    ١٩٧٫٣٣٣٫١٧٢      ٨٠٫٦٧٦٫٧٠٢    ١٠١٫٨٨٩٫٢٩٤    اإلجماليربح ال
  

  :المصاريف التشغيلية
    )٦٫٤٢٤٫٠٧٥  (  )١٠٫٠٠٠٫٦٣٦  (    )٣٫٢٩٠٫٤٥٧(    )٦٫٨٥٣٫٦٠٠  (  بيع وتسويق

    )٧٦٫٦٨٦٫١٥٩  (  )٩٢٫١١٥٫٤٩١  (    )٤٠٫٩٩٤٫٠٨٣(    )٥٠٫٥٣٣٫٩٣٠  (  وإدارية عمومية
    )١٣٫٣٨٧٫٢٥٩  (  )٢٢٫٠٣٤٫٣٥٠  (    )٦٫٢٠٣٫٤٢٠  (    )١١٫٠٤٣٫٣٢٤  (  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  
    ٦٨٫٥٧٥٫٢٩٢      ٧٣٫١٨٢٫٦٩٥      ٣٠٫١٨٨٫٧٤٢      ٣٣٫٤٥٨٫٤٤٠    من العملياتالدخل 

  
    ٤٫٨٢٤٫٠٧٠      ٤٫٧٢٤٫٨٦٩      ٢٫٦٧٩٫٢٩٧      ٢٫٤٥٤٫١٩٢    ، صافيأخرى راداتإي

    )٧٠٧٫٧٥٣  (    )١٤٠٫٤٣٦  (    )٧٠٧٫٧٥٣  (    )١٤٠٫٤٣٦  (  أعباء تمويلية

    ٧٢٫٦٩١٫٦٠٩      ٧٧٫٧٦٧٫١٢٨      ٣٢٫١٦٠٫٢٨٦      ٣٥٫٧٧٢٫١٩٦    الدخل قبل الزكاة

    )٨٫٨٧٫٠١٥١٠  (    )٢٫٩٤٣٫٢٧٢  (    )٫٥٢٢٫٥١٩٨  (    )١٫٤٤٣٫٢٧٢  (  الزكاة
  

    ٧٣١٫٦٧٥٫٢٦      ٧٤٫٨٢٣٫٨٥٦      ٢٣٫٦٤٠٫٧٦٤      ٣٤٫٣٢٨٫٩٢٤    فترةصافي الدخل لل
  

  ربحية السھم:
  

    ٥١٫٤      ٥١٫٥      ٤٠٫٦      ٠٫٧١    الدخل من العمليات

  من العمليات) الخسارةالدخل/(
    )١٢٫٠  (    ٤٠٫٠      )١٤٫٠  (    ٠٫٠٢    غير التشغيلية  

    ٣٣٫١      ١٫٥٩      ٠٫٥٠      ٠٫٧٣    صافي الدخل للفترة

    ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠      ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠      ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠      ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ٢٢إلى رقم  ٦ر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم تعتب

-  ٤  -  

  (غير مراجعة)الموحدة  األولية قائمة التدفقات النقدية

      (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

    يونيو ٣٠في  أشھر المنتھية الستةلفترة          

    ٢٠١٣            ٢٠١٤           إيضاح  

ل(مع                    ة)دَّ
  :لتدفقات النقدية من العملياتا

    ٦٢٫٦٧٥٫٧٣١      ٧٤٫٨٢٣٫٨٥٦      لفترةل دخلالصافي 
  بنود غير نقدية:تعديالت ل

    ١٦٫٩٢٥٫٦٠٢      ٢٢٫٣٣٥٫٧٢٨      ومعداتومصنع ممتلكات  اتاستھالك
    ١٣٫٣٨٧٫٢٥٩      ٢٢٫٠٣٤٫٣٥٠      مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

    ٨٫٩٠٦٫٦٦١      ١٢٫٥٧٢٫٢٤٥      للموظفين نھاية الخدمةافأة مكص مخص
    )٢٢٫٧٥٨  (    ٣٫٨٢٩      ومعداتومصنع لكات بيع ممت(أرباح)  خسائر

    ١٠٫٠١٥٫٨٧٨      ٢٫٩٤٣٫٢٧٢      مخصص الزكاة
  :رأس المال العاملفي  اتتغيرال

    )٤٩٫٧٩٨٫٨٢٥  (    )٣١٫٥٤٥٫١١٨  (    ذمم مدينة
    )٢٦٫٢٥٣٫٣٥٥  (    )١٣٫٤٨٣٫٩٨٢(    مخزون
ً  اتمدفوع     ٨٫٨٠٦٫٣٩٦      )١٢٫٤٦٩٫٤٧٧  (    أخرىموجودات و مقدما

    )١١٠٫٤١٦  (    ٨٢٫٤٧٠      عالقةمطلوب من أطراف ذوي 
    ٦٫٣٦٢٫٨٨٩      ٦٫٣٠٧٫٥٩١      تجارية ذمم دائنة
    ١٧٦٫٣٨٦      ١٠٫٣٢١٫٠٤٠      ة ومطلوبات أخرىمستحق مصاريف

    )٢٩٩٫٦٢٤  (    )٢٢٧٫٨٧٨  (    مطلوب ألطراف ذوي عالقة
    )٢٫٥١٨٫٨٩٢  (    )٤٫٠٤٧٫٩٦٨(    ة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفينمكافأ

    )٠١٤٫٩٢٣٫٥  (    )١١٫٤٣٠٫٣٦٢  (    زكاة مدفوعة

    ٤٢٫٣٢٩٫٩١٨      ٧٨٫٢١٩٫٥٩٦      عملياتالن مالناتج  ي النقدصاف
  

  :أنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدية من 
  )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (    -              األجل قصير استثمارإضافات على 
  )١٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠  (    )١١٥٫٠١٧  (    استثمارات متاحة للبيعإضافات على 
    )٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  (    -              استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاقإضافات على 

  -            ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥    قصير األجل المتحصل من استحقاق استثمار
  )١٣١٫٠٧٤٫٨٢٣(    )٧٥٫٤٥٠٫٧٦٣  (    ومعدات ومصنع ممتلكاتعلى إضافات 

    ٥٩٦٫٧٤٠      ١٠٫٠٩٠      معداتومتحصالت بيع ممتلكات ومصنع 
    )٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  (    -            ١    إضافات إلى موجودات غير ملموسة

  )٤٦٤٫٤٤٧٫٠٨٣  (    ٢٤٫٤٤٤٫٣١٠      االستثمارأنشطة  )المستخدم فيالناتج من ( صافي النقد
  

  :التمويلأنشطة التدفقات النقدية من 
    ٣٫٩٦٨٫٧٦٧      ٢٫٧٠٩٫٢٢١      قصيرة األجل تمويل مرابحاتفي صا

    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠  (    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠  (  ٩    توزيعات أرباح مدفوعة

    )٦٦٫٨٣١٫٢٣٣  (    )٦٨٫٠٩٠٫٧٧٩  (    المستخدم في أنشطة التمويل صافي النقد
  

  )٤٨٨٫٩٤٨٫٣٩٨  (    ٣٤٫٥٧٣٫١٢٧      وما يماثلهالنقد يد رصفي  التغيرصافي 
  ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١      ٤٩٫٩٧٦٫٦١١      الفترةبداية  رصيد النقد وما يماثله كما في

    ١٦٨٫٣٢٠      -              الفترة تحوذ عليه خاللسله المرصيد النقد وما يماث

    ٧١٫٦٩٧٫٥٧٣      ٨٤٫٥٤٩٫٧٣٨      الفترةنھاية  كما في وما يماثلهالنقد د يرص
  

  ألنشطة غير نقدية: إضافيةمعلومات 

    ٥٫٤٢٩٫٤٨٨      ٨٫٨٤٥٫٣١٤    ٥    متاحة للبيعغير محققة من إعادة تقييم استثمارات  أرباح
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التغيرات في حقوق المساھمين األولية الموحدة (غير مراجعة)

   السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ باللایر
  

  األولية الموحدة الماليةوائم جزءا ال يتجزأ من ھذه الق ٢٢إلى رقم  ٦تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

-  ٥  -  

    

  رأس المال

     احتياطي نظامي 

   أرباح مبقاة

  

  إيضاح
  

    عالوة إصدار
  تحويالت من
  صافي الدخل

احتياطي القيمة  
  العادلة

مجموع حقوق 
  المساھمين

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

  ٧٤٫٨٢٣٫٨٥٦    ٧٤٫٨٢٣٫٨٥٦   -   -   -   -     صافي الدخل للفترة

  )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(   -   -   -   -   ٩  توزيعات أرباح 

  ٨٫٨٤٥٫٣١٤   -   ٨٫٨٤٥٫٣١٤   -   -   -   ٥ التغير في األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  

١٫٢٠٢٫٨٣٣٫٢٤٢    ٣١٨٫٠٦٣٫٩٧٩   ١٤٫٥١٧٫٩٤٨   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠   ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  
                      

  ٢٠١٣يناير  ١
   ١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩    ٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦   )٢٫٨٧٦٫٥٩٢(   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠   ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

  ٦٢٫٦٧٥٫٧٣١    ٦٢٫٦٧٥٫٧٣١   -   -   -   -     صافي الدخل للفترة

  )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(   -   -   -   -   ٩  توزيعات أرباح

  ٥٫٤٢٩٫٤٨٨   -   ٥٫٤٢٩٫٤٨٨   -   -   -   ٥ غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع خسائرالتغير في ال
  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

   
١٫١١٢٫٨٨٧٫١٦٨    ٢٤٠٫٠٨٢٫٩٥٧   ٢٫٥٥٢٫٨٩٦   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠   ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٦  -  

  معلومات عامة  .١

في المملكة العربية السعودية كشركة ذات تأسست شركة دلة للخدمات الصحية القابضة ("الشركة")   
ھـ (الموافق ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 

) ٢٠٠٨مايو  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول  ١٤وبتاريخ  ،) بمدينة الرياض١٩٩٤سبتمبر  ١٨
أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتحويل شركة دلة للخدمات الصحية القابضة إلى شركة مساھمة سعودية 
مقفلة. ولقد حصلت الشركة على موافقة لتحويلھا إلى شركة مساھمة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد 

) وبقيمة ٢٠١٢أكتوبر  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨م الشركة بتاريخ مليون سھم من أسھ ١٤٫٢
مليون ريـال سعودي وتم  ٣٧١مليون ريـال سعودي، ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ  ١٤٢اسمية قدرھا 

 ٤إدراجھا ضمن االحتياطي النظامي للشركة، وتم إدراج سھم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 
  ).٢٠١٢ديسمبر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤ صفر

  
تتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في   

األدوية واآلالت واألجھزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجھزة المعوقين وأجھزة المستشفيات 
نية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطھرات وتصنيع األدوية  والمستحضرات الصيدال

  والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية.
  

قامت الشركة بتاريخ  - مصنع الدوارة للمستحضرات الصيدالنيـة والعشبيـة ومواد التجميل ("المصنع")  
عة ("االتفاقية") لالستحواذ على كامل ) بتوقيع عقد مباي٢٠١٣يناير  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع األول  ٢

موجودات ومطلوبات المصنع وكذلك تحويل جميع رخص المصنع وعقد إيجار األرض المقام عليھا 
مليون لایر سعودي، والذي تم سداده  ٣٨المصنع في مدينة جدة من المالك وذلك مقابل صافي عوض قدره 

ً لبنود االتف ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠بالكامل كما في  اقية. واتفق الطرفان بموجب االتفاقية على نقل كافة وفقا
باعتباره تاريخ  ٢٠١٣يناير  ١٤الحقوق وااللتزامات المرتبطة بملكية ھذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ 

ً في تاريخ االستحواذ بتسجيل  نقل السيطرة الفعلية للشركة ("تاريخ االستحواذ") وقامت الشركة مبدئيا
ً للقوائم المالية المراجعة للمصنع كما في موجودات ومطلوبات   ٣١المصنع في سجالتھا المحاسبية وفقا

مليون لایر سعودي والتي تمثل فائض قيمة  ٢٨٫٧ونتج عن عملية االستحواذ شھرة قدرھا  ٢٠١٢ديسمبر 
مت مليون لایر سعودي. قا ٩٫٣الشراء عن القيمة المبدئية لصافي الموجودات المستحوذ عليھا والبالغة 

بعمل تقييم للقيم العادلة للموجودات والمطلوبات  ٢٠١٤مارس  ٣١الشركة خالل الثالثة أشھر المنتھية في 
لة حسب متطلبات معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت والصادر من قبل الھيئة السعودية  المحوَّ

المطلوبات والشھرة المدرجة سابقاً في للمحاسبين القانونيين وقامت كذلك بتعديل القيم المبدئية للموجودات و
 ٢٠١٣ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ثالثةالتاريخ االستحواذ بأثر رجعي على القوائم المالية األولية لفترة 

لتعكس القيم الجديدة التي تم تحديدھا بموجب عملية التقييم في ظل الحقائق والظروف التي كانت موجودة 
  في تاريخ االستحواذ.

  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٧  -  

  لومات عامة (تتمة)مع  .١

يلخص الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المستحوذ عليھا قبل وبعد إجراء تسوية القيمة العادلة كما في   
  تاريخ االستحواذ:

  

  موجودات متداولة
  القيمة الدفترية قبل االقتناء  

  لایر سعودي
  تسويات القيمة العادلة  

  ريـال سعودي
  تكلفة االقتناء  

  ريـال سعودي

  ١٦٨٫٣٢٠   -    ١٦٨٫٣٢٠   النقد وما يماثله
  ٣٫٩٤٢٫١٣٦   )٦٠٠٫٠٠٠(    ٤٫٥٤٢٫١٣٦   ذمم مدينة، صافي

  ٣٫٣٥١٫٤٥٧   -    ٣٫٣٥١٫٤٥٧   مخزون
  ٢١٧٫٤٧٢   )٣٠١٫٠٠٠(    ٥١٨٫٤٧٢   مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

   ٧٫٦٧٩٫٣٨٥   )٩٠١٫٠٠٠(    ٨٫٥٨٠٫٣٨٥  
            موجودات غير متداولة

  ٥٫٥٤٩٫٤٢٩   ٢٫٣٤٥٫٠٠٤    ٣٫٢٠٤٫٤٢٥   ومعدات، صافيممتلكات ومصنع 
  ٢٢٫١٥٣٫٠٠٠   ٢٢٫١٥٣٫٠٠٠    -   موجودات غير ملموسة

  ٢٧٫٧٠٢٫٤٢٩   ٢٤٫٤٩٨٫٠٠٤    ٣٫٢٠٤٫٤٢٥   مجموع الموجودات غير المتداولة

  ٣٥٫٣٨١٫٨١٤   ٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤    ١١٫٧٨٤٫٨١٠   مجموع الموجودات

            مطلوبات متداولة

  ٥٢١٫٥٧٩   -    ٥٢١٫٥٧٩   ذمم دائنة تجارية

  ١٫٢٣٢٫٧٠٨   -    ١٫٢٣٢٫٧٠٨   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
   ١٫٧٥٤٫٢٨٧   -   ١٫٧٥٤٫٢٨٧  

            مطلوبات غير متداولة

  ٧١٨٫٥٢٧   -    ٧١٨٫٥٢٧   مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٢٫٤٧٢٫٨١٤   -   ٢٫٤٧٢٫٨١٤  مجموع المطلوبات

  ٣٢٫٩٠٩٫٠٠٠   ٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤   ٩٫٣١١٫٩٩٦  صافي الموجودات المستحوذ عليھا

  ٥٫٠٩١٫٠٠٠   )٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤(   ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  الشھرة الناشئة عن االستحواذ

) ٢٠١٣فبراير  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع اآلخر  ١٠قامت الشركة بتاريخ  - توسعة العيادات الخارجية  
بتوقيع عقد الھيكل اإلنشائي من مشروع توسعة العيادات الخارجية لمستشفى دلة بمدينة الرياض بتكلفة 

ي مليون لایر سعود ٧٢مليون لایر سعودي من إجمالي التكلفة المتوقعة لھذه التوسعة والبالغة  ٢٦٫٥قدرھا 
  شھراً من تاريخ توقيع ھذا العقد. ٢٠ومن المتوقع االنتھاء من تنفيذ ھذه التوسعة خالل 

متر  ٤٠٫٠٠٠بمساحة تقدر بـ   قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع في غرب مدينة الرياض – أراضي   
الشركة  مليون لایر سعودي إلنشاء مستشفى جديد عليھا. وقامت ٥٩٫٥مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرھا 

متر مربع وذلك بقيمة اجمالية  ١٢٠٫٠٠٠كذلك بإتمام شراء ارض أخرى بنفس المنطقة بمساحة قدرھا 
مليون لایر سعودي لغرض إنشاء ھذه المستشفى. كما قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع ١٣٣٫٨قدرھا 

مليون ريـال  ١٠١٫٨متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرھا  ٤٥٫١٤٢في شمال مدينة الرياض بمساحة 
وتم االنتھاء من  ٢٠١٣سعودي إلنشاء مستشفى عليھا. ولقد تم سداد قيمة ھذه األراضي بالكامل خالل عام 

  اإلجراءات النظامية لنقل ملكية ھذه األراضي لصالح الشركة.



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٨  -  

  معلومات عامة (تتمة)  .١

إنشاء ھذه المستشفى في الربع  قامت الشركة بالبدء بإنشاء مستشفي غرب الرياض وتتوقع الشركة أن يكتمل
  مليون ريـال سعودي. ٥٠٨بتكلفة إجمالية قدرھا  ٢٠١٦الثاني من عام 

) لشراء ٢٠١٤مارس  ٣٠ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى األولى  ٢٩قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاھم بتاريخ 
العام وھي شركة  كامل حصص الشركاء الحاليين في رأس المال في شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان

وھي قابلة للتمديد  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ذات مسؤولية محدودة. وستبقى ھذه المذكرة سارية المفعول حتى 
بموافقة جميع أطرافھا. ولقد وافق الطرفان على أن يتم سداد قيمة ھذا االستحواذ عن طريق سداد نقدي 

  وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة. وإصدار أسھم جديدة بالقيمة المتبقية لصالح الشركاء الحاليين

تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتھا التابعة التالية والتي تعمل بموجب   
  سجالت تجارية منفصلة:

  يونيو ٣٠نسبة الملكية كما في             

  ٢٠١٣    ٢٠١٤    بلد التأسيس    رقم السجل التجاري    الشركة التابعة

  -    ٪٩٨    المملكة العربية السعودية    ١٠١٠٤١٠٦١٣    شركة دلة فارما
 شركة أفياء النخيل للخدمات

  المساندة المحدودة 
  

  المملكة العربية السعودية    ١٠١٠٤٠٤٥٧٦

  
٩٩٪    -  

حيث أن باقي  ٪١٠٠دلة فارما وأفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بنسبة  تمتلك الشركة فعلياً شركتي
  حقوق الملكية في الشركتين مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة.

إبريل  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ١٣: تم تأسيس شركة دلة فارما بتاريخ شركة دلة فارما
في  نشاطھاتمثل يومليون ريـال سعودي  ٤دة برأس مال قدره وھي شركة ذات مسؤولية محدو) ٢٠١٤

تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب ومستلزمات األطفال 
والمنظفات واألجھزة والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارھا وصيانتھا والمواد الكيميائية واالستيراد 

فرع الشركة (دلة  نشاط الشركة تحويل وتنويق للغير وإدارة المصانع والمستودعات. والتصدير والتسوي
  إلى شركة دلة فارما.وموجوداته و مطلوباته فارما) 

: تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة النخيل للخدمات المساندة المحدودة أفياءشركة 
وھي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ) ٢٠١٤يناير  ١٤افق ھـ (المو١٤٣٥ربيع الثاني  ١٣بتاريخ 
والخدمات في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية ريـال سعودي ويتمثل نشاطھا  ٥٠٫٠٠٠قدره 

  شركة).ال. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتھا بشكل رئيسي لمستشفى دلة (فرع المساندة األخرى
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٩  -  

  (تتمة) معلومات عامة  .١

حسابات الفروع التالية والتي تعمل تحت سجالت تجارية الموحدة المرفقة تتضمن القوائم المالية األولية كما   
  منفصلة:

    
  المدينة    السجل التجاري   اسم الفرع

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دلة
  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة

  الدمام    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥    مستودع األدوية (دلة فارما)
  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧  مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  مستودع األدوية (دلة فارما)
  خميس مشيط    ٥٨٥٥٠٥٣٦٣٢   مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠   مستودع األدوية (دلة فارما)
  الرياض    ١٠١٠٣٨١٤٧٠   مستودع األدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩   مصنع دلة فارما
  

المرفقة جميع التسويات التي تتكون بشكل أساسي من المستحقات الموحدة تتضمن القوائم المالية األولية   
العادية المتكررة والتي تعتبرھا إدارة الشركة ضرورية لعرض القوائم األولية للمركز المالي ونتائج الدخل 
ة والتدفقات النقدية بشكل عادل. إن نتائج الفترة األولية ليست بالضرورة مؤشرا دقيقا للنتائج السنوية للشرك

المالية األولية السنوية المراجعة يجب قراءة القوائم المالية األولية واإليضاحات المتعلقة بھا مع القوائم 
  .٢٠١٣ ديسمبر ٣١واإليضاحات المتعلقة بھا للسنة المالية المنتھية في 

  
ھـ ١٤٣٥ رمضان ٢٣المرفقة من ِقبل إدارة الشركة بتاريخ  الموحدة تم اعتماد القوائم المالية األولية  

  ).٢٠١٤ يوليو ٢٠(الموافق 
  
  الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

تم إدراجھا أدناه. تم تطبيق  الموحدة أھم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالية األولية  
  ھذه السياسات بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

  أسس اإلعداد  ١-٢  

المرفقة على أساس التكلفة التاريخية المعّدلة بإعادة تقييم الموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية   
عن الھيئة  لمعايير المحاسبة الصادرةاالستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ووفقاً لمبدأ االستحقاق وطبقاً 

  السعودية للمحاسبين القانونيين.
  

الھيئة وفقا لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن المرفقة  الموحدة القوائم المالية األولية م إعدادت  
 . تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالية األوليةالسعودية للمحاسبين القانونيين

والتي  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنوية للسنة المنتھية في مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية ال الموحدة
  تتلخص فيما يلي:

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٠  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢

  أسس توحيد القوائم المالية  ٢-٢  

تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتھا التابعة التي يكون للشركة فيھا   
أو أكثر و/أو تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيھا أو لديھا  ٪٥٠بنسبة حقوق ملكية فعلية 

القدرة على توجيه سياساتھا المالية والتشغيلية. يتم استبعاد أھم المعامالت واألرصدة بين الشركات عند 
  توحيد القوائم المالية.

  
  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٣-٢  

  
المحاسبية المتعارف عليھا استخدام تقديرات عايير وفقا للم الموحدة الية األوليةالقوائم الميتطلب إعداد   

وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما 
المالية. يتم  الفترةخالل  يفرا، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصالموحدة القوائم المالية األوليةفي تاريخ 

تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات 
باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، 

تمت مناقشة التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر  علية.والتي وفقا لتعريفھا نادرا ما تتساوى مع النتائج الف
التالية التي قد تنتج عنھا تعديالت جوھرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية 

  الالحقة.
  

    الھبوط المتوقع في الموجودات غير الملموسة  أ)
ً للسياسات  المجموعةتقوم    ً بالتأكيد إذا ما كان ھناك ھبوط في الموجودات غير الملموسة طبقا سنويا

. يتم تحديث قيمة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على للمجموعةالمحاسبية 
  .احتساب القيمة المستخدمة. إن القيام بھذا االحتساب يتطلب استخدام التقديرات

  
    ص ديون مشكوك في تحصيلھامخص  ب)

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي   
ستطيع تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم تلن المجموعة بأن 

حسابات المدينين، تعرض المدين  ةانخفاض في قيمأخذ البنود التالية بعين االعتبار لتحديد وجود 
لصعوبات مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة ھيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر في سداد الدفعات 

  المستحقة.
  

ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية الجوھرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوھرية   
 ً يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناء على الوقت ومعدالت  ه، فإنإفراديا

  التحصيل السابقة.
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١١  -  

  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢

  (تتمة) تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٣-٢  

    مخصص مخزون البضاعة المتقادمة  ) ج  
تحقيقھا، أيھما أقل. عند تقادم البضاعة أو عندما تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن   

اتھا يتم تصبح تالفة يتم تقدير قيمتھا القابلة للتحصيل. في حالة مبالغ البضاعة الجوھرية في حد ذ
، أما مبالغ البضاعة التي ليست جوھرية في حد ذاتھا إال أنھا متقادمة أو تالفة التقدير لكل بند على حدة

اس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف فيتم التقدير على أس
  على أسعار البيع المتوقعة. بناءً 

    االستثمارات   ٤-٢  
  االستثمارات المتاحة للبيع  )أ

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من أوراق مالية مدرجة / غير مدرجة في أسواق مالية واستثمارات 
. تظھر ھذه االستثمارات في ٪٢٠مشتركة تكون نسبة الملكية فيھا تقل عن فـي وحدات صناديق 

 الموجودات غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعھا خالل اثني عشر شھرا من تاريخ القوائم المالية
  .الموحدة األولية

 
  كما يلي: األولية م الماليةتسجل ھذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة وتقيم الحقا بالقيمة العادلة بتاريخ القوائ

 
يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة باألسواق المالية بحسب سعر السوق المتوفر كما  -

مع األخذ بعين االعتبار أية قيود تمنع بيع أو نقل ھذه  الموحدة في تاريخ القوائم المالية األولية
   االستثمارات.

لالستثمار في الصناديق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة للصندوق معلنة يتم تحديد القيمة العادلة  -
   من ِقبل مدير الصندوق قبل أو كما في نھاية الفترة.

يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى من خالل تحديد  -
ق أو من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة القيمة السوقية ألوراق مالية مشابھة مدرجة في السو

مستقبال. وفي حالة عدم توفر المعلومات وعدم وجود مؤشر يؤكد على ھبوط في قيمة االستثمار 
  تعتبر التكلفة ھي القيمة العادلة.

يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم ھذه االستثمارات كبند مستقل في حقوق 
  المساھمين كاحتياطي القيمة العادلة حتى استبعاد ھذه االستثمارات.

  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  )ب

المعدلة بالعالوة أو (المقتناة بنية االحتفاظ بھا حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة االستثمارات  تظھر
ً الخصم ثمارات كموجودات غير أي انخفاض غير مؤقت في قيمتھا. تصنف ھذه االست ) ناقصا

  الثني عشر شھراً التالية.ل امتداولة فيما عدا االستثمارات التي تستحق خال
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٢  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢

  التقارير القطاعية  ٥-٢  
  

 القطاع التشغيلي  )أ
 

  القطاع التشغيلي ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
  

  أنشطة تحقق إيرادات،تعمل في 

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع 
 المصادر وتقييم األداء،

 .تتوفر عنھا معلومات مالية بشكل منفصل 
  

  القطاع الجغرافي   )ب
 

بأنشطة تحقق القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم 
إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات 

  اقتصادية أخرى.
  

  العمالت األجنبية  ٦-٢  
  

  العملة الرئيسية  )أ
  

العملة  وي ھذلشركة باللایر السعودي والل الموحدة القوائم المالية األوليةتظھر البنود في 
  شركة.لالرئيسية ل

  
  معامالت وأرصدة  )ب

  
المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف  ليحوم تتي

رباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك أالسائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد 
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس  تحويلالمعامالت وكذلك الناتجة من 

  .الموحدة األولية ضمن قائمة الدخل فترةالصرف العمالت كما في نھاية سعر 
  

  النقد وما يماثله  ٧-٢  
  

في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل النقد يتكون النقد وما يماثله من   
  تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ شرائھا.ذات 

  
  األجل ةقصيرإسالمية  ائعود  ٨-٢  

  
زيد تستحق خالل فترة من ثالثة أشھر أو أكثر وال تالسيولة  ةعالي ائعوداألجل  ةقصير إسالمية ائعود لثمت  

ً ألساس تعاقدعن سنة من تاريخ ال االستحقاق وذلك باستخدام معدل الربح المتفق . يتم قيد إيراد الربح وفقا
  عليه.

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٣  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢

  ذمم مدينة  ٩-٢  
  

   ً ك في تحصيلھا. يتم عمل مخصص الديون المشكو تظھر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصا
من  المجموعةون المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھناك دليل موضوعي على عدم تمكن مخصص للدي

تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد ھذه المخصصات في قائمة 
الديون  . عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبھا مقابل مخصصالموحدة الدخل األولية

دخل أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقيد دائن في قائمة ال تقّيدالمشكوك في تحصيلھا. 
  .الموحدة األولية

  مخزون  ١٠-٢  
  

قل. يحدد سعر التكلفة على أ أيھماصافي القيمة القابلة للتحقق  أوسعر التكلفة  أساسيقيد المخزون على   
ن صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع المقدر في سياق إ. لشحنةل/ أو  متوسط التكلفة المرجح أساس

البضاعة مقابل يتم تكوين مخصص العادية ناقصا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.  األعمال
  .المتقادمة

  
  عمليات تجميع المنشآت والشھرة  ١١-٢  

  
 الخاصة باالستحواذ على أصل، أو مجموعة من األصول تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت  

وذلك كما في  باستخدام طريقة االستحواذ المحاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع العوض
  .تاريخ االستحواذ

  
ية عندما تقوم الشركة باالستحواذ فإنھا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المال  

  المقتناة وذلك وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.
  

ً بالتكلفة التي تمثل الفائض في إجمالي قيمة العوض عن القيمة العادلة لصافي    يتم قياس الشھرة مبدئيا
إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة  الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتھا. أما

لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليھا، فإن الفرق في ھذه الحالة يدرج مباشرة في قائمة 
  .الموحدة األولية الدخل

ولغرض بعد االعتراف المبدئي تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة.   
اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشھرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ 
االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد والتي 

صيص الموجودات أو المطلوبات من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخ
  األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٤  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢

  ومعدات ومصنع ممتلكات  ١٢-٢  
  

ما عدا  ،المعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالكات المتراكمة والھبوط في القيمةالمصنع وتظھر الممتلكات و  
ل االستھالك على قائمة الدخل يحمّ  ال يتم استھالك األراضي. التي تظھر بالتكلفة.وإنشاءات تحت التنفيذ 

والمعدات على  والمصنع على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكات الموحدة األولية
  رة لھا كما يلي:مدى األعمار اإلنتاجية المقدّ 

    تعدد السنوا        
  سنة ٣٣ـ  ١٦    مباني  
  أو مدة العقد أيھما أقصر سنوات ٥  مباني مستأجرة علىتحسينات   
  واتسن ١٠ـ  ٣  آالت ومعدات  
  سنوات ٨ـ  ٦  معدات طبية  
  سنوات ١٠ـ  ٥  مفروشات أثاث و  
  سنوات ٤  وسائل نقل وانتقال  

  
 األولية في قائمة الدخل تقّيدالقيمة الدفترية واألرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع د تحدّ   

  .الموحدة

الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوھريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، على  مصاريف تقّيد  
عند تكبدھا. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الھامة، إن وجدت، ويتم استبعاد  الموحدة األولية قائمة الدخل

  استبداله. األصل الذي تم
  

  ةالملموسالموجودات غير   ١٣-٢  
  

تتضمن ترخيص تصنيع منتجات وتراخيص منتجات دوائية وعشبية. ال يتم إطفاء ھذه الموجودات غير   
 محدد بينما تتم مراجعتھا سنوياً للتأكد من عدم وجود أي انخفاضالملموسة، حيث أن ليس لھا عمر إنتاجي 

  في قيمتھا. دائم
  

ً للتأكد من عدم وجود   وتتضمن كذلك قيمة الشھرة الناتجة من االستحواذ والتي يتم مراجعة قيمتھا دوريا
  .انخفاض دائم في قيمتھا

  
  الھبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٤-٢  

  
الممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى فيما يتعلق بالھبوط في يتم مراجعة   

قيمتھا عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. 
الدفترية لألصل عن قيمته  يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في القيمة، بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة

القابلة لالسترداد وھي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام أيھما أعلى، ولغرض 
(وحدات مدرة ومحددة  ةمنفصلتقدير الھبوط، يتم تجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات نقدية 

التي سبق أن حدث ھبوط في قيمتھا بغرض والشھرة لة، بخالف للنقد). يتم مراجعة الموجودات غير المتداو
  ذلك في تاريخ كل فترة مالية.و ،احتمال عكس ذلك الھبوط

    



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٥  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٥-٢  
  

فواتير  إصدارتم  سواءً  ،قدمةوالخدمات المالمستلمة مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل البضائع  تقّيد  
  ال. مأ المجموعة إلىبموجبھا 

  
  المخصصات  ١٦-٢  

  
التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع في المجموعة ما يكون لدى يتم إثبات المخصصات عند  

  وكذلك إمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه. ،السابق، وھناك احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام
  

  الزكاة  ١٧-٢  
  

وشركاتھا التابعة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة"). يتم احتساب مخصص تخضع الشركة   
ً للوعاء الزكوي الُمعد على أساس القوائم المالية الموحدة لشركة دلة للخدمات الصحية القابضة  الزكاة وفقا

مباشر للمجموعة ثم يتم توزيع مخصص الزكاة وشركاتھا التابعة والمملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير 
المحتسب بين الشركة والشركات التابعة لھا . يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النھائي 

  .عند اعتماد الربط النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص
  

يمة بالمملكة العربية مع أطراف غير مق معامالت محددةجبة عن اباستقطاع الضريبة الوالمجموعة تقوم   
  .وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي السعودية

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفينمخصص   ١٨-٢  
  

من قِبل السعودي مكافأة نھاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال  يتم قيد مخصص  
. يتم احتساب مبلغ المخصص على الموحدة األوليةالدخل  قائمةعلى  يحّملوالشركة وشركاتھا التابعة 

أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ 
. يتم دفع المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفين على أساس الموحدة األولية قائمة المركز المالي

في أنظمة في الشروط المبينة كما ھو موضح  سنوات خدماتھم المتراكمة، رة وعددرواتبھم وبدالتھم األخي
  المملكة العربية السعودية.

  
  إليراداتا  ١٩-٢  

  
اإليرادات بالصافي بعد الخصم عند تقديم الخدمة أو عند تسليم البضاعة وقبولھا من العمالء. تقّيد يتم إثبات   

الخدمات المقدمة والتي لم يصدر بھا فواتير في اإليرادات اإليرادات األخرى عند تحققھا. يتم قيد قيمة 
  المستحقة في نھاية الفترة.

  
  عمومية وإداريةبيع وتسويق و مصاريف  ٢٠-٢  

  
تكون  البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال مصاريفتشتمل   

ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا. توزع ھذه التكاليف بين مصاريف مرتبطة بالتحديد بتكلفة التشغيل وفق ا
  البيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف التشغيل، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٦  -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  تمويل مرابحات  ٢١-٢  
  

المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. يتم يتم إثبات تمويل المرابحات بقيمة المتحصالت   
المرابحات التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة وذلك  تمويل رسملة تكاليف

  .الموحدة األوليةالمرابحات األخرى على قائمة الدخل  تمويل كجزء من ھذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف
  

  ربحية السھم  ٢٢-٢
  

تم احتساب ربحية السھم من تمثل ربحية السھم نصيب السھم العادي من الدخل المتاح لألسھم العادية.   
 الستةو غير التشغيلية وصافي الدخل لفترتي الثالثة من العمليات )الخسارةوالدخل (ل من العمليات الدخ

خالل  القائمة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم ٢٠١٣و  ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  المنتھيتينأشھر 
  .الفترة

  
  احتياطي نظامي  ٢٣-٢  

  
والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين  ركات في المملكة العربية السعوديةام الشبموجب أحكام نظ  

بالمئة من رأس  ٥٠بالمئة من صافي الدخل السنوي حتى بلغ ھذا االحتياطي  ١٠احتياطي نظامي بنسبة 
يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن  إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساھمين حالياً. المال.

  من نظام الشركات السعودي. ٩٨االحتياطي النظامي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 

  إيجارات  ٢٤-٢  
  

  إيجارات رأسمالية  أ)
  

والمعدات التي يتم اقتناؤھا بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك والمصنع الممتلكات  المجموعة تقّيد  
ة للحد األدنى المقابلة لھا. يتم تحديد ھذه المبالغ بناء على القيمة الحالي بقيد الموجودات والمطلوبات

  من دفعات اإليجار.
  

المطلوبات توزع النفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل ثابت ودوري على   
قائمة الدخل األولية  القائمة. يحمل استھالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمالية على

  الموجودات. باستخدام طريقة القسط الثابت لمعدالت االستھالك التي تعود لھا تلكالموحدة 
  
  تشغيليةإيجارات   )ب

  
على مدى  الموحدة ف اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل األوليةيرامص تقّيد  

  .فترة اإليجار على أساس القسط الثابت
  

  توزيعات األرباح  ٢٥-٢  
  

وزيعات فيھا من قِبل اعتماد التفي الفترة التي يتم  الموحدة األوليةاألرباح الموزعة في القوائم المالية  تقّيد  
  مة للشركة.الجمعية العا

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٧  -  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر  .٣
  

تعرضھا إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل  المجموعةإن أنشطة   
مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة)، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 

سعى إلى على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع السوق المالية وي رنامج إدارة المخاطر العام للمجموعةيركز ب
  .للمجموعةالتقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي 

  
ومخاطر القيمة العادلة  تقوم اإلدارة العليا بمھام إدارة المخاطر. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر العملة،

  .والقيمة العادلة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
  

قصيرة  وما يماثله واستثماراتنقد الالموحدة  األولية تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي  
والذمم المدينة والمطلوب من وإلى أطراف ذوي عالقة والمدفوعات مقدماً  األجل واستثمارات متاحة للبيع

لذمم الدائنة التجارية والمصاريف والموجودات المتداولة األخرى وتمويل مرابحات قصيرة األجل وا
بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة 

  ضمن السياسة المحاسبية لكل منھا.

ة الموحد القوائم المالية األوليةيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية واثبات الصافي ب  
ً المجموعة عندما يكون لدى  أو إثبات  الصافيفي إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس  حقا قانونيا

  الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

  مخاطر العملة  ١-٣  
  

ھي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت إن مخاطر العملة 
تقوم اإلدارة  .والدوالر األمريكي والدينار األردني السعودي باللایرالمجموعة األجنبية. تمت كافة معامالت 

  بمراقبة التغيرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غير جوھرية.
  

  القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة مخاطر  ٢-٣  
  

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ھي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات   
مخاطر المجموعة . ليس لدى لمجموعةالمالي والتدفقات النقدية ل أسعار العمولة في السوق على المركز

معدل ربح وتمويل المرابحات تحمل  ةعيالودتتعلق بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن 
  ثابت. أو تمويل

  
  مخاطر االئتمان  ٣-٣  

  
ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف إن مخاطر االئتمان   

لدى بنوك  ةعيالودو النقد تركيز ھام لمخاطر االئتمان. يتم إيداعالمجموعة ية. ليس لدى اآلخر لخسارة مال
  الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا. تقّيدمحلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٨  -  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)  .٣

  مخاطر السيولة  ٤-٣  
  

ن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات أھي مخاطر إن مخاطر السيولة   
المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة 

سيولة كافية، بما  دوري من توفروبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل 
  .مستقبليةفي ذلك اتفاقيات التسھيالت االئتمانية لمقابلة أية التزامات 

  
  القيمة العادلة ٥-٣  

  
دراية ولديھم الرغبة  صل أو تسوية التزام بين أطراف ذويھي القيمة التي يتم بھا تبادل أإن القيمة العادلة   

المالية على  المجموعةحيث أنه يتم تجميع أدوات  في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة.
أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة 

المالية ومطلوباتھا ال تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا  المجموعةأن القيمة العادلة لموجودات  المجموعة
  .الدفترية

  
  استثمارات قصيرة األجل  .٤

  مما يلي: يونيو ٣٠تتكون االستثمارات قصيرة األجل كما في 

   ٢٠١٣    ٢٠١٤  

 ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    وديعة *

 ١٠٠٫٢٧٥٫٣٤٢    -  **استثمار متاح للبيع

   -    ٢٠٠٫٢٧٥٫٣٤٢ 

مبلغ تم إيداعه لدى أحد البنوك المحلية كوديعة مركبة قصيرة األجل تمثل الوديعة قصيرة األجل  كانت  * 
واستحقت خالل فترة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بمعدل ربح مقارب لمعدل الربح السائد في السوق 

  .٢٠١٤مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 
  

ً مبلغيمثل االستثمار المتاح للبيع كان   **  تم استثماره في وحدات صندوق استثمار محلي عالي السيولة  ا
  .٢٠١٣ولقد تم استرداد ھذا االستثمار خالل عام متوافق مع الشريعة اإلسالمية. 

  
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ١٩  -  

  استثمارات  .٥
  

    الدولة    استثمارات متاحة للبيع

نسبة 

  ٢٠١٣    ٢٠١٤    الملكية

  :مدرجةاستثمارات في شركات  -
              

  والسياحة  والصناعةشركة عسير للتجارة 

  ٧٫١١٤٫٩٨١    ١٢٫١٨٩٫٦٦٦    ٪١    المملكة العربية السعودية  والزراعة والعقارات  وأعمال المقاوالت  

  ٤٧٣٫٨٩٢    ٣٦٨٫٤٤٧    ٪٠٫٥    المملكة األردنية الھاشمية  الشركة األردنية لتصنيع األدوية

  *استثمارات في شركات غير مدرجة: -
        

٧٫٥٨٨٫٨٧٣    ١٢٫٥٥٨٫١١٣  

  ٣٫٤٤٨٫١٢٠    ٣٫٤٤٨٫١٢٠    ٪٨    المملكة العربية السعودية  مركز مكة الطبيشركة 

  ١٫٣٠٠٫٠٠٠    ١٫٤١٥٫٠١٧    ٪٩٫٠    المملكة العربية السعودية  شركة اإلحساء للخدمات الطبية

          ٤٫٧٤٨٫١٢٠    ٤٫٨٦٣٫١٣٧  

  ٨٣٫٣٧٤٫٣٨٥    ٩٢٫٠٤٥٫٥٣٩          )١-٥استثمارات أخرى متاحة للبيع (

  ٩٥٫٧١١٫٣٧٨    ١٠٩٫٤٦٦٫٧٨٩          المتاحة للبيعإجمالي االستثمارات 

  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠    ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠          )٢-٥استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق (

          ١٢٣٫٨٣٦٫٣٧٨    ١٣٧٫٥٩١٫٧٨٩  

  * تظھر االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة.
  
  استثمارات أخرى متاحة للبيع  ١-٥

  في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشريعة اإلسالمية.يمثل ھذا البند استثماراً 
  
  مقتناة حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات   ٢-٥

 ١٠يمثل ھذا البند استثماراً في صكوك بالدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق خالل 
  سنوات من تاريخ الشراء وھي قابلة للبيع قبل تاريخ االستحقاق.

  
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٢٠  -  

  استثمارات (تتمة)  .٥

  مقتناة حتى تاريخ االستحقاق (تتمة)استثمارات   ٢-٥

  وفيما يلي حركة االستثمارات:

  ٢٠١٣    ٢٠١٤  

  ١١٫٩٥٧٫٢٣٢    ٢٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  يناير  ١
  ٣٠٦٫٧٢٥٫٠٠٠    ١١٥٫٠١٧  إضافات

  ٥٫٤٢٩٫٤٨٨    ٨٫٨٤٥٫٣١٤ التغير في أرباح غير محققة
  -    )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( المتحصل من استحقاق استثمار

  ٣٢٤٫١١١٫٧٢٠    ١٣٧٫٥٩١٫٧٨٩  يونيو ٣٠
  )٢٠٠٫٢٧٥٫٣٤٢(    - يطرح: استثمارات قصيرة األجل

  ١٢٣٫٨٣٦٫٣٧٨    ١٣٧٫٥٩١٫٧٨٩  استثمارات طويلة األجل
  
  موجودات غير ملموسة  .٦
  

   الشھرة    

ترخيص 

   تصنيع منتجات

تراخيص 

  المجموع   منتجات

لة) ٢٠١٤يناير  ١   ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠   ١١٫٥٠٥٫٠٠٠   ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠  (معدَّ

  -   -   -   -  إضافات

  ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠   ١١٫٥٠٥٫٠٠٠   ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ٢٠١٤يونيو  ٣٠

  -   -   -   -  ٢٠١٣يناير  ١

  ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤    -   -    ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  إضافات

  ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤    -   -    ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤  (قبل التعديل) ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )١٫٤٤٤٫٠٠٤(   ١١٫٥٠٥٫٠٠٠   ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    )٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤(  القيمة العادلةتسويات 

  ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠   ١١٫٥٠٥٫٠٠٠   ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠  (بعد التعديل) ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  
  تمويل مرابحات قصيرة األجل  .٧
  

التوسعية، إن لدى الشركة عقود تمويل مرابحات قصيرة األجل مع بنوك محلية وذلك لتمويل أعمال الشركة 
ھذه المرابحات ھي باللایر السعودي وتحمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائدة في 

  السوق، إن ھذه المرابحات مضمونة بموجب سندات ألمر من الشركة.
  

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٢١  -  

  والتزامات محتملةارتباطات   .٨
  

بشكل رئيسي بتوسعة العيادات لدى الشركة ارتباطات رأسمالية تتعلق  ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في   )أ
مليون ريـال سعودي (انظر  ٣٠٫٨الخارجية لمستشفى دلة وإنشاء مستشفى غرب الرياض بمبلغ 

 ).١إيضاح 
ھناك بعض القضايا المقامة ضد الشركة، خالل دورة أعمالھا العادية، ويتم الترافع بشأنھا حالياً   )ب

ضايا بشكل مؤكد. ال تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائج إالّ أنه ال يمكن تحديد النتيجة النھائية لھذه الق
  ھذه القضايا جوھرية على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة.

  
  توزيعات أرباح  .٩
  

إبريل  ٣٠ھـ (الموافق ١٤٣٥ رجب ١وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
لایر سعودي عن  ٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠) على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٤

والتي تم سدادھا بالكامل خالل  لایر سعودي لكل سھم. ١٫٥بواقع  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في 
  لایر سعودي). ٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣( ٢٠١٤الربع الثاني من عام 

  
  المعلومات القطاعية  .١٠

  
  كون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:تت  

  
 المستشفيات .١

 األدوية .٢
 اإلدارة العامة  .٣

  
  وتقوم الشركة بأعمالھا داخل المملكة العربية السعودية فقط.

  تتألف أنشطة الشركة من قطاعات األعمال التالية:
  

  وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحية وإدارتھا وتشغيلھا وصيانتھا. :المستشفياتقطاع 
  

األدوية وكذلك تصنيع  ويتمثل نشاطه في استيراد وتوزيع وبيع األدوية بالجملة والتجزئة :قطاع األدوية
والمنظفات والمطھرات والتعبئة ومواد التجميل والصحية المستحضرات الصيدالنية والعشبية و
  .لتغليفوا
  
وتتمثل أغراضه في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة  :قطاع اإلدارة العامة  

الجملة والتجزئة في اآلالت واألجھزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجھزة المعوقين وأجھزة 
  .المساندة األخرىخدمات الو المستشفيات

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  سعودية)(شركة مساهمة 

  الموحدة (غير مراجعة) حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

-  ٢٢  -  

  (تتمة)المعلومات القطاعية   .١٠

 ٣٠المنتھية في  يونيو ولفترة الستة أشھر ٣٠لية المختارة كما في فيما يلي ملخص لبعض المعلومات الما  

  :لقطاعات األعمال السابق ذكرھا يونيو
  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  األدوية  ياتمستشفال  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

  ٤٤٣٫٠٥٥٫٢٧٩  -  ١٠٫٤٩٤٫٤١٨  ٢٨٫٩٤٠٫٣٠٣  ٤٠٣٫٦٢٠٫٥٥٨  إيرادات التشغيل

  )٢٤٥٫٧٢٢٫١٠٧(  -  )٧٫٧٢٥٫٦٥٦(  )١٧٫٩٨٥٫٣١٧(  )٢٢٠٫٠١١٫١٣٤(  تكاليف التشغيل

  ١٩٧٫٣٣٣٫١٧٢  -  ٢٫٧٦٨٫٧٦٢  ١٠٫٩٥٤٫٩٨٦  ١٨٣٫٦٠٩٫٤٢٤  الربح اإلجمالي

   (الخسارة) دخلالصافي 
  ٧٤٫٨٢٣٫٨٥٦  )١٣٫٦٧٤٫٨٥٩(  ٩٠٣٫٥٨٤  )٥٫١٨٨٫٠٤٧(  ٩٢٫٧٨٣٫١٧٨  لفترةل  

  ١٫٥١٠٫٦٥٩٫٠٩٩  ٤٨٦٫٢١٤٫٧٣٨  ٣٠٫٩٥٧٫٧٩٣  ١٤٦٫٨٧٥٫٦١٣  ٨٤٦٫٦١٠٫٩٥٥  مجموع الموجودات

  ٣٠٧٫٨٢٥٫٨٥٧  ١٢٣٫٥٢٨٫٩٩٢  ٥٫٦٤٧٫٥٢٣  ١٦٫١٥٥٫٠٥٢  ١٦٢٫٤٩٤٫٢٩٠  مجموع المطلوبات

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  األدوية  ياتمستشفال  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

  ٣٧١٫٥٢٤٫٤٣٨  -  ١٠٫٢١٢٫٦٠٧  ٣٣٫٣١٤٫٥١٦  ٣٢٧٫٩٩٧٫٣١٥  إيرادات التشغيل

  )٢٠٦٫٤٥١٫٦٥٣(  -  )٨٫٣٨٧٫١١١(  )١٧٫٤١٠٫٢٠٥(  )١٨٠٫٦٥٤٫٣٣٧(  تكاليف التشغيل

  ١٦٥٫٠٧٢٫٧٨٥  -  ١٫٨٢٥٫٤٩٦  ١٥٫٩٠٤٫٣١١  ١٤٧٫٣٤٢٫٩٧٨  الربح اإلجمالي

  صافي الدخل (الخسارة) 

  ٦٢٫٦٧٥٫٧٣١  )١٨٫٩٤٩٫٢٩٩(  ١٫٣٨٦٫٤٤٥  ٤٫٥٦٥٫٠٥٩  ٧٥٫٦٧٣٫٥٢٦  للفترة  

  ١٫٢٩٠٫٩٠٦٫١٨٣  ٤٤٧٫٣٠٨٫٠٣٦  ٢٩٫٨٣٣٫٤٤٦  ٨٧٫٤١٢٫٢٦١  ٧٢٦٫٣٥٢٫٤٤٠  مجموع الموجودات

  ١٧٨٫٠١٩٫٠١٥  ٢٤٫٦٠٢٫٤١٠  ٦٫٣٢٣٫١٨١  ١٤٫٧٤٠٫٣٣٩  ١٣٢٫٣٥٣٫٠٨٥  مجموع المطلوبات
  


