
 
 
 
 
 
 

 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )غير مراجعة(الموحدة القوائم المالية األولية  

 2015 يونيو 30في  المنتهيتين أشهروالستة لثالثة ا تيفترل 

 محدود لمراجعي الحساباتالفحص الوتقرير  

 



 

 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 ة()شركة مسامهة سعودي

 )غري مراجعة( املوحدة القوائم املالية األولية
 2015 يونيو 30يف  تنياملنتهي أشهروالستة لثالثة ا يتلفت 

 
  ةــــــــــصفح احملتوايت
  1    احلساابتراعي  دود ل  الفحص احملتقرير 

  2    ا وحدودة األ لية قائمة ا ركز ا ايل
  3    ا وحدودة األ لية دودخلقائمة ال
  4    ا وحدودة األ لية لتدودفقات النقدوديةقائمة ا

  5    ا وحدودة األ لية قائمة التغريات يف حقوق ا سامهني
 24 - 6 ا وحدودة القوائم ا الية األ ليةحول  إيضاحات
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 )غري مراجعة( املوحدة األولية قائمة املركز املايل
   ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي

  يونيو 30كما يف                    
  2014         2015        إيضاح 

 املوجودات
 :موجودات متداولة

 84.549.738  77.441.111   ما مياثلهالنقدود 
 233.770.323  242.824.933  ، صايفذمم مدودينة

 71.938.103  113.496.117  ، صايفخمز ن
 75.951.121  82.695.507  ، صايف موعولات أخرى مدودفوعات مقدودما  

  2.834.700  659.638  مطلوب من أطراف ذ ي عالقة، صايف
  327.609.751  985.469.043  

 :موجودات غري متداولة
 -        5.547.778  ذمم مدودينة طويلة األعل

 137.591.789  142.627.662 4   استثمارات
 -        141.900.000 5   زميلةيف شركة  استثمار
 876.779.325  1.060.106.976 1   ، صايفت ميدودا  مصنع ممتلكات

  27.244.000  27.244.000  موعولات غري ملموسة
  6.4162.471.37  1.041.615.114  

   1.510.659.099  743.522.41.89  جوداتو جمموع امل
 سامهنيحقوق املاملطلوابت و 

 :مطلوابت متداولة
 123.658.871  177.266.968 6   متويل مراحبات قصرية األعل

 -        47.833.333 6   اجلزء ا تدودا ل من متويل مراحبات طويلة األعل
 59.697.790  72.108.466  جتارية ذمم لائنة

 51.583.754  45.298.160  مصاريف مستحقة  مطلوابت أخرى
 844.900  1.383.200  مطلوب ألطراف ذ ي عالقة

  2.983.402  41.5680.4  زكاةالخمصص 
  569.347.931  238.768.717  

 :مطلوابت غري متداولة
 -        148.666.667 6   متويل مراحبات طويلة األعل

  69.057.140  036.669.81  خمصص مكافأة هناية اخلدودمة للموظفني
  703.335.230  69.057.140  

   307.825.857  398.578.267  جمموع املطلوابت
 :املسامهنيحقوق 
  472.000.000  472.000.000  رأس ا ال

 -        118.000.000 1   الزايلة ا قرتحة يف رأس ا ال
 398.251.315  398.251.315  احتياط  نظام 

 14.517.948  19.170.693  لالستثمارات ا تاحة للبيع احتياط  القيمة الياللة
  318.063.979  833.337.830  أرابح مبقاة

  1.202.833.242  5255.34.631.1  جمموع حقوق املسامهني
  1.510.659.099  743.252.41.89  سامهنيجمموع املطلوابت وحقوق امل

 7   والتزامات حمتملةارتباطات 
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 )غري مراجعة(املوحدة األولية  دخلالقائمة 
  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي

 

  يونيو 30يف  ة أشهر املنتهيةستلفتة ال    وـييون 30ة يف ـر املنتهيـأشه الثالثةرة ـلفت  إيضاح 
        2015         2014         2015         2014   

 427.013.811  485.624.746  219.445.334  245.228.242   ، صايفالتشغيل إيرالات
 (644.025.245 ) (282.604.456 ) (672.660.125 ) (333.984.414 )  تكاليف التشغيل

 181.369.786  203.020.290   93.772.674  100.894.258   اإلمجايل ربحال
 

 :مصاريف تشغيلية
 (10.000.636 )  (9.260.575 )  (6.853.600 )  (4.383.894 )  بيع  تسويق
  (98.186.455 ) (786.562.801 )  (53.460.634 )  (802.507.06 ) 1    إلاريةعمومية 
 73.182.695   84.973.153   33.458.440   35.707.857   من اليملياتالدودخل 

 
 4.724.869   5.083.581   2.454.192   2.941.942   إيرالات أخرى، صايف

  (140.436 )  (378.265.2 )  (140.436 )  (043.194.1 )  أعباء متويلية
 77.767.128   87.678.469   35.772.196   37.606.605   الدودخل قبل الزكاة

  (2.943.272 )  (00.0000.4 )  (1.443.272 )  (50.0007.1 )  الزكاة

  74.823.856   69678.4.38   34.328.924   535.856.60   فتةصايف الدخل لل
 

 رحبية السهم:
  1.55   01.8   0.71   60.7   للفرتة الدودخل من اليمليات
  1.59   71.7   0.73   60.7   صايف الدودخل للفرتة

  47.200.000   47.200.000   47.200.000   47.200.000   دودل األسهم القائمةا توسط ا رعح لي

 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 ودية()شركة مسامهة سع
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 )غري مراجعة( املوحدة األولية قائمة التدفقات النقدية
  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي

 
  يونيو 30يف  ر املنتهيةـأشه الستةلفتة      
  2014         2015        إيضاح 

 :لتدفقات النقدية من العملياتا
 74.823.856   83.678.469   لفرتةل دودخلالصايف 

 بنود غري نقدية:تعديالت ل
 -       4.148.353  1   شطب مصاريف اكتتاب مؤعلة

 22.335.728   25.323.013    ميدودات مصنع ممتلكات  اتاستهالك
 6.070.964   2.516.193  1   ، صايفخمصص ليون مشكوك يف حتصيلها

 12.572.245   12.347.654   افأة هناية اخلدودمة للموظفنيمكخمصص 
 3.829   (667 )   ميدودات مصنع لكات بيع ممت ( خسائرأرابح)

 2.943.272   4.000.000   خمصص الزكاة
 :رأس املال العامليف  اتتغري ال

 (15.581.732 )  (5.856.923 )  ذمم مدودينة
 (13.483.982 )  (18.902.447 )  خمز ن

 (12.469.477 )  3.411.776    موعولات أخرى مدودفوعات مقدودما  
 82.470   181.017   عالقةمطلوب من أطراف ذ ي 

 6.182.903   2.787.985   جتارية ذمم لائنة
 10.321.040   (3.150.809 )  مستحقة  مطلوابت أخرى مصاريف

 (103.190 )  547.005   مطلوب ألطراف ذ ي عالقة
  (4.047.968 )  (5.405.009 )  هناية اخلدودمة ا دودفوعة للموظفني مكافأة

  (11.430.362 )  (9.044.930 )  زكاة مدودفوعة
   78.219.596   096.580.68   عملياتالن مالناتج   النقدصايف

 :أنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدية من 
 (115.017 )  (383.128 ) 4   استثمارات متاحة للبيعإضافات على 

 -      (141.900.000 ) 5   زميلةإضافات على استثمار يف شركة 
 100.000.000   -        4   استحقاق استثمارا تحصل من 

 (75.450.763 )  (71.958.747 )   ميدودات  مصنع ممتلكاتعلى إضافات 
  10.090   600.58   ميدودات  متحصالت بيع ممتلكات  مصنع 

   24.444.310  (214.183.275 )  أنشطة االستثمارناتج من ال (املستخدم يف) صايف النقد
 :أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 

 144.066.152   638.308.068   مراحبات قصرية األعل ا تحصل من متويل
 (141.356.931 ) (597.608.440 )  ا سدودل من متويل مراحبات قصرية األعل

  -       196.500.000   لاألع طويلةمراحبات  ا تحصل من متويل
 -       (60.000.000 )  ا سدودل من متويل مراحبات طويلة األعل

  (70.800.000 )  (47.200.000 ) 8   توزييات أرابح مدودفوعة
   (68.090.779 )  628999.129.   أنشطة التمويل)املستخدم يف( الناتج من  صايف النقد

 34.573.127   397.033.12   وما مياثلهالنقد يد رصيف  التغريصايف 
  49.976.611   65.044.078   نقدود  ما مياثله كما يف بدوداية الفرتة

   84.549.738   441.111.77   الفتةهناية  كما يف  وما مياثلهنقد 
 ألنشطة غري نقدية: إضافيةمعلومات 

  -       145.603   شطب ليون ميدود مة لذمم مدودينة
  8.845.314   5.835.517  4   قييم استثمارات متاحة للبيعأرابح غري حمققة من إعالة ت
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 )شركة مسامهة سعودية(

 املوحدة قائمة التغريات يف حقوق املسامهني األولية
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 رأس املال

    احتياطي نظامي   

 أرابح مبقاة

  

 إيضاح

  
الزايدة املقتحة يف 

 عالوة إصدار رأس املال
 

 
 حتويالت من
 صايف الدخل

 احتياطي القيمة 
لالستثمارات  العادلة

 املسامهنيجمموع حقوق   املتاحة للبيع
 1.273.941.359  390.354.868  13.335.176  27.109.010  371.142.305  -  472.000.000   )مراجعة( 2015يناير  1

 83.678.469  83.678.469  -  -  -  -  -   صايف الدودخل للفرتة
 -  (118.000.000)  -  -  -  118.000.000  -  1 الزايلة ا قرتحة يف رأس ا ال

 (47.200.000)  (47.200.000)  -  -  -  -  -  8 توزييات أرابح 
 التغري يف األرابح غري احملققة

 من االستثمارات ا تاحة للبيع  
4  

- 
 

-  -  -  5.835.517  -  5.835.517  
 1.316.255.345  308.833.337  19.170.693  27.109.010  371.142.305  118.000.000  472.000.000   )غري مراجعة( 2015 يونيو 30

 )مراجعة( 2014يناير  1
  

472.000.000 
 

- 
 

371.142.305  27.109.010  5.672.634  314.040.123  1.189.964.072 
 74.823.856  74.823.856  -  -  -  -  -   صايف الدودخل للفرتة

 (70.800.000)  (70.800.000)  -  -  -  -  -  8 توزييات أرابح
 من احملققةالتغري يف األرابح غري 

 4 االستثمارات ا تاحة للبيع  
 

- 
 

-  -  -  8.845.314  -  8.845.314  
 1.202.833.242  318.063.979  14.517.948  27.109.010  371.142.305  -  472.000.000   )غري مراجعة( 2014 يونيو 30
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 معلومات عامة -1
 

( يف ا ملكة اليربية السيولية كشركة ذات أتسست شركة للة للخدودمات الصحية القابضة )"الشركة"
هـ 1415 ربيع اآلخر 13بتاريخ  1010128530مسؤ لية حمدود لة مبوعب السجل التجاري رقم 

مايو  20هـ )ا وافق 1429 مجالى األ ىل 14 بتاريخ  ،( مبدودينة الرايض1994سبتمرب  18)ا وافق 
ركة مسامهة سيولية مقفلة. حصلت الشركة على إىل ش ها( أصدودر جملس إلارة الشركة قرارا  بتحويل2008

مليون سهم من  14.2لتحويلها إىل شركة مسامهة عامة من خالل اكتتاب عام ليدودل  ات النظاميةوافقا 
 142(  بقيمة امسية قدودرها 2012أكتوبر  14هـ )ا وافق 1433ذ  القيدودة  28أسهم الشركة بتاريخ 
مليون ريـال سيولي  مت إلراعها ضمن  371صدودار مببلغ نتج عن ذلك عال ة إ ،مليون ريـال سيولي

هـ 1434صفر  4مت إلراج سهم الشركة يف السوق ا الية السيولية بتاريخ  ،االحتياط  النظام  للشركة
 (.2012ليسمرب  17)ا وافق 

يف األل ية تتمثل أغراض الشركة يف تشغيل  إلارة  صيانة ا نشآت  ا راكز الصحية  جتارة اجلملة  التجزئة 
 اآلالت  األعهزة الطبية  اجلراحية  األطراف الصناعية  أعهزة ا يوقني  أعهزة ا ستشفيات  تصنيع 
األل ية  ا ستحضرات الصيدودالنية  اليشبية  الصحية  موال التجميل  ا نظفات  ا طهرات  التيبئة 

  التغليف يف ا ملكة اليربية السيولية.

بشراء أرض جبوار مستشفى للة مبساحة إمجالية قدودرها  2014ل عام خالقامت الشركة  - أراضي
هبدودف إقامة برج طيب يشمل على عيالات  مراكز  من طرف ذ  عالقة مرت مربع حب  النخيل 6.300

 97.5طبية متخصصة  جممع جتاري طيب  مرافق أخرى ليكون امتدودالا  جملمع مستشفى للة  ذلك مقابل 
 سدودال قيمة هذه األرض  مت نقل ملكيتها لصاحل الشركة.  قدود مت ال سيولي.ـمليون ري

 2014يوليو  23ه )ا وافق 1435رمضان  26بتاريخ الشركة  قام جملس إلارة – مشاريع حتت التنفيذ
ح  النخيل ابلرايض.  –ابعتمال اخلطة التوسيية يف األراض  ا ملوكة للشركة مبوقع جممع مستشفى للة 

مليون  500ة تطوير ثالث مواقع حميطة مبستشفى للة بتكلفة مبدودئية قدودرها ة ا بدودئيط تضمنت هذه اخل
 ريـال سيولي.
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 )تتمة( معلومات عامة -1
 2014 خالل عام قامت الشركة  - "(املستهدفةمستشفى ابقدو والدكتور عرفان العام )"الشركة 

مببلغ  ا ستهدودفةمت تقييم الشركة بتوقيع اتفاقية لالستحواذ على مستشفى ابقدود   الدودكتور عرفان اليام.  قدود 
تنوي إصدودار أسهم عدوديدودة لصاحل الشريكني يف  الشركة كانتال سيولي،   ـــمليون ري 750إمجايل قدودره 

 ال سيولي.ـمليون ري 150سهما  ابإلضافة إىل مبلغ نقدودي قدودره  7.471.980 تبلغ ا ستهدودفةالشركة 
مت انتهاء صالحية اتفاقية االستحواذ ( 2015ارس م 31ا وافق  )هـ  1436 خرةآلمجالى ا 11 بتاريخ

 شطببفقدود قامت الشركة   عليه ،بتجدوديدود تلك االتفاقية ا ستهدودفةيف الشركة  نيكي مل يرغب الشر 
 اليت كانت مدودرعة ضمن  ا تيلقة إبعراءات االكتتاب  زايلة رأس ا ال ؤعلةا كتتاب اال مصاريف 

 .2015عام  مني خالل الربع األ ل يون ريـال سيولمل 4.1 البالغة  ا وعولات ا تدودا لة

بتحصيل  2015مارس  31قامت الشركة خالل الثالثة أشهر ا نتهية يف  -حتصيل ذمة مدينة مشطوبة 
بذمة مدودينة مت  ابلصايف بيدود خصم مصاريف التحصيل  الذي يتيلق مليون ريـال سيولي 9.6قدودره مبلغ 

يف قائمة الدودخل  مصاريف عمومية  إلاريةضمن بقيدود لائن ها  قدود مت إلراع ،شطبها يف سنوات سابقة
 األ لية ا وحدودة.

ربيع  29أ صى جملس إلارة الشركة يف اعتماعه الذي انيقدود بتاريخ  -الزايدة املقتحة يف رأس املال 
 ذلك عن طريق حتويل  ٪25بزايلة رأس مال الشركة بنسبة  (2015فرباير  18هـ )ا وافق 1436 اآلخر
مليون ريـال سيولي من حساب األرابح ا بقاة عن طريق منح أسهم جمانية  سامه  الشركة  118 مبلغ

سيولي  مليون ريـال 472مال الشركة من  بواقع سهم  احدود لكل أربية أسهم قائمة.  بذلك يزيدود رأس
مليون سهم.  قدود مت  59مقسمة إىل  مليون ريـال سيولي 590مليون سهم اىل  47.2مقسمة اىل 

إلراعها كزايلة مقرتحة يف رأس ا ال حلني عرضها على ا سامهني يف االعتماع القالم للجميية اليامة غري 
 اليالية للمسامهني العتمالها.

)جمتميني "اجملموعة"( ا وحدودة ا رفقة حساابت الشركة  شركاهتا التابية التالية  األ لية تتضمن القوائم ا الية
 جتارية منفصلة: اليت تيمل مبوعب سجالت 

 يونيو 30نسبة امللكية كما يف       
 1420  5201  بلد التأسيس  رقم السجل التجاري  الشركة التابعة

 ٪98  ٪98  ا ملكة اليربية السيولية  1010410613  )أ( شركة للة فارما
شركة أفياء النخيل للخدودمات 

 )ب( ا ساندودة احملدود لة
 

 السيوليةا ملكة اليربية   1010404576
 

99٪  99٪ 
 للتطويرالنخيل  موارلشركة 

 )ج(  التشغيل الطيب
 

 ا ملكة اليربية السيولية  1010434605
 

99٪  - 
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 معلومات عامة )تتمة( -1
 تلك الشركاتحيث أن ابق  حقوق ا لكية يف  ٪100بنسبة  مجيع الشركات التابيةمتتلك الشركة فيليا  
 أخرى نيابة عن الشركة. يةأ  شركات اتب مملوكة من أطراف

إبريل  13هـ )ا وافق 1435مجالى اآلخرة  13: مت أتسيس شركة للة فارما بتاريخ شركة دلة فارما  -أ 
ريـال سيولي  يتمثل  4.000.000 ه  شركة ذات مسؤ لية حمدود لة برأس مال قدودره  ،(2014

ة  األغذية  احلليب  مستلزمات نشاطها يف جتارة اجلملة  التجزئة للمستحضرات اليشبية  التجميلي
األطفال  ا نظفات  األعهزة  ا ستلزمات الطبية  اجلراحية  قطع غيارها  صيانتها  ا وال الكيميائية 

الشركة حتويل نشاط فرع   قررت االستريال  التصدودير  التسويق للغري  إلارة ا صانع  ا ستولعات. 
 .2015يناير  1بدودءا  من  ىل شركة للة فارمامطلوابته إ موعولاته   الشركة )للة فارما( 

: مت أتسيس شركة أفياء النخيل للخدودمات شركة أفياء النخيل للخدمات املساندة احملدودة -ب 
 ه  شركة ذات  ،(2014يناير  14هـ )ا وافق 1435ربيع الثاين  13ا ساندودة احملدود لة بتاريخ 

ي  يتمثل نشاطها يف إقامة  صيانة ريـال سيول 50.000مسؤ لية حمدود لة برأس مال قدودره 
للخدودمات  األخرى.  تقوم شركة أفياء النخيلا ستشفيات  ا راكز الطبية  اخلدودمات ا ساندودة 

 .للمجموعةبتقدودمي خدودماهتا بشكل رئيس  ا ساندودة احملدود لة 
شغيل موارل النخيل للتطوير  الت: مت أتسيس شركة للتطوير والتشغيل الطيبالنخيل  مواردشركة  -ج 

 ه  شركة ذات مسؤ لية حمدود لة  ،(2015 يونيو 7هـ )ا وافق 1436شيبان  20 الطيب بتاريخ
 يونيو 30مل تبدودأ هذه الشركة نشاطها كما يف   ريـال سيولي  0001.000.برأس مال قدودره 

2015. 
 تيمل حتت تتضمن القوائم ا الية األ لية ا وحدودة ا رفقة حساابت الفر ع التالية للمجموعة  اليت كما

 سجالت جتارية منفصلة:
 املدينة  السجل التجاري  اسم الفرع

 اخلفج   2057004306  اإللارة اليامة
 الرايض  1010132622  مستشفى للة

 الدودمام  2050071905  مستولع األل ية )للة فارما(
 الرايض  1010128997  مستولع األل ية )للة فارما(
 عدودة  4030140769  (مستولع األل ية )للة فارما
 مخيس مشيط  5855053632  مستولع األل ية )للة فارما(
 عدودة  4030265250  مستولع األل ية )للة فارما(
 الرايض  1010381470  مستولع األل ية )للة فارما(

 عدودة  4030249929  مصنع للة فارما
 الرايض  1010428613  جممع عيالات شركة للة للخدودمات الصحية

 عدودة  4030278471  لألل ية نع للة فارمامص
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 معلومات عامة )تتمة( -1
تتضمن القوائم ا الية األ لية ا وحدودة ا رفقة مجيع التسوايت اليت تتكون بشكل أساس  من ا ستحقات 

 ايل  نتائج للمركز ا ا وحدودة ضر رية ليرض القوائم ا الية األ لية اجملموعةاليالية ا تكررة  اليت تيتربها إلارة 
الدودخل  التدودفقات النقدودية بشكل عالل. إن نتائج الفرتة األ لية ليست ابلضر رة مؤشرا  لقيقا  للنتائج 

 اإليضاحات ا تيلقة هبا مع القوائم ا الية  ا وحدودة ،  جيب قراءة القوائم ا الية األ ليةللمجموعةالسنوية 
 .2014ليسمرب  31هبا للسنة ا نتهية يف  السنوية ا راعية  اإليضاحات ا تيلقةا وحدودة 

 23هـ )ا وافق 1436 شوال 7بل إلارة الشركة بتاريخ ا رفقة من قِ  ا وحدودة األ لية مت اعتمال القوائم ا الية
 (.2015 يوليو
 

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2
مت إلراعها ألانه. مت تطبيق  ا وحدودة ليةاأل   أهم السياسات احملاسبية ا طبقة يف إعدودال هذه القوائم ا الية

 ا ير ضة، ما مل يذكر غري ذلك. الفرتاتهذه السياسات بشكل منتظم على مجيع 

السيولية  التقارير ا الية األ لية الصالر عن اهليئة اري ي  فقا  ا رفقة  األ لية ا وحدودة القوائم ا الية تتضمن
ت احملاسبية ا تبية يف إعدودال هذه القوائم ا الية األ لية ا وحدودة مع تتماشى السياسا للمحاسبني القانونيني.

 اليت تتلخص فيما  2014ليسمرب  31تلك ا ستخدودمة يف إعدودال القوائم ا الية السنوية للسنة ا نتهية يف 
 يل :

 
 أسس اإلعداد  2-1

لة إبعالة تقييم االستثمارات خيية ا يدود  ا رفقة على أساس التكلفة التار  األ لية ا وحدودة أعـدودت القوائم ا الية
 بدودأ   فقا      االستثمار يف الشركة الزميلة ابستخدودام طريقة حقوق ا لكية ا تاحة للبيع ابلقيمة الياللة

  يايري احملاسبة الصالرة عن اهليئة السيولية للمحاسبني القانونيني. االستحقاق  طبقا  
 

 توحيد القوائم املاليةأسس   2-2
حساابت الشركة  شركاهتا التابية اليت يكون للشركة فيها حقوق  األ لية ا وحدودة القوائم ا الية تضمنت

أ  أكثر  /أ  تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أ  لدوديها  ٪50ملكية فيلية بنسبة 
صدودة بني الشركات عندود القدودرة على توعيه سياساهتا ا الية  التشغيلية. يتم استبيال أهم ا يامالت  األر 

 .توحيدود القوائم ا الية
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة( -2
 تقديرات وافتاضات حماسبية مؤثرة  2-3

احملاسبة ا تيارف عليها استخدودام تقدوديرات   يايري  فقا   ا وحدودةاأل لية  يتطلب إعدودال القوائم ا الية
 ا طلوابت،  اإلفصاح عن ا وعولات  االلتزامات احملتملة كما يف  افرتاضات تؤثر على مبالغ ا وعولات 

ا الية. يتم  الفرتة،  كذلك تقدودير مبالغ اإليرالات  ا صاريف خالل ا وحدودة األ لية اتريخ القوائم ا الية
تقييم التقدوديرات  االفرتاضات بشكل مستمر  ه  مبنية على خربة سابقة  عوامل أخرى تتضمن توقيات 

حدوداث ا ستقبلية  اليت تيترب مناسبة للظر ف. تقوم اإللارة بتقدوديرات  افرتاضات متيلقة اب ستقبل، ابأل
ما تتسا ى مع النتائج الفيلية. متت مناقشة التقدوديرات  االفرتاضات ذات ا خاطر  لتيريفها انلرا    فقا   اليت 

ا الية  الفرتةللموعولات  ا طلوابت خالل  التالية اليت قدود ينتج عنها تيدوديالت عوهرية يف القيمة الدودفرتية
 الالحقة.

 خمصص ليون مشكوك يف حتصيلها (أ 
 اجملموعةيتم تكوين خمصص حلساابت ا دودينني ا شكـوك يف حتصيلها عندود  عول لليل موضوع  أبن 

 للشر ط األساسية حلساابت ا دودينني.  يتم أخذ البنول  فقا  لن تستطيع حتصيل ا بالغ ا ستحقة 
التالية بيني االعتبار لتحدوديدود  عول اخنفاض يف قيمة حساابت ا دودينني مثل تيرض ا دودين لصيوابت 

 مالية أ  احتمال إفالسه أ  إعالة هيكلة مالية أ  صيوبة أ  أتخر يف سدودال الدودفيات ا ستحقة.

اجلوهرية   يتم عمل تقدوديرات منفصلة للحساابت الفرلية اجلوهرية.  ابلنسبة للمبالغ ا ستحقة غري
على الوقت  ميدودالت  ، فإنه يتم عمل التقدوديرات بشكل مجاع   يتم تكوين خمصص بناء  إفرالاي  

 التحصيل السابقة.
 
 خمصص خمز ن البضاعة ا تقالمة   (ب

تسجل البضاعة ابلتكلفة أ  صايف القيمة ا مكن حتقيقها، أيهما أقل. عندود تقالم البضاعة أ  عندودما 
ير قيمتها القابلة للتحصيل. يف حالة مبالغ البضاعة اجلوهرية يف حدود ذاهتا يتم تصبح اتلفة يتم تقدود

التقدودير لكل بندود على حدودة، أما مبالغ البضاعة اليت ليست عوهرية يف حدود ذاهتا إال أهنا متقالمة أ  
اتلفة فيتم التقدودير على أساس إمجايل،  يتم تكوين ا خصص طبقا لنوع البضاعة  لرعة التقالم أ  

 على أسيار البيع ا توقية. لتلف بناء  ا
 اهلبوط ا توقع يف قيمة ا وعولات غري ا لموسة ج(

ا وعولات غري ا لموسة طبقا  قيمة تقوم اجملموعة سنواي  ابلتأكيدود إذا ما كان هناك هبوط يف 
 ولدودة للنقدود للسياسات احملاسبية للمجموعة. يتم حتدوديث قيمة ا بالغ القابلة لالسرتلال من الوحدودات ا

 بناء  على احتساب القيمة ا ستخدودمة. إن القيام هبذا االحتساب يتطلب استخدودام التقدوديرات.
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة( -2
 )تتمة( تقديرات وافتاضات حماسبية مؤثرة  2-3
 رة للممتلكات  ا صنع  ا يدوداتاألعمار اإلنتاعية ا قدود   ل(

بل اإللارة مرة على األقل ار اإلنتاعية للممتلكات  ا صنع  ا يدودات للمجموعة من قِ يتم تقييم األعم
يف هناية كل سنة مالية. يف حالة اختالف اليمر اإلنتاع  ا توقع لألصل عن التوقيات السابقة، يتم 

ة. قدود ا وحدود األ لية ل على قائمة الدودخلاحتساب التغريات كتغريات يف التقدوديرات احملاسبية  حتم  
يكون هلذه التقدوديرات أتثري عوهري على القيمة الدودفرتية للممتلكات  ا صنع  ا يدودات  على مبلغ 

 ا وحدودة.األ لية ل على قائمة الدودخل االستهالك احملم  
 االستثمارات  2-4
 شركات اتبية أ( 

ية  التشغيلية لدودى اجملموعة القدودرة على توعيه سياستها ا اليكون الشركات التابية ه  تلك اليت 
االحتفاظ أبكثر من نصف حقوق التصويت ا نافع االقتصالية،  اليت تنشأ عالة عندود  على للحصول

أ  التحويل . تتم مراعاة  عول أتثري حقوق التصويت ا توقية القابلة للتنفيذ يف الشركات التابية
الشركة التابية من اتريخ لمجموعة سيطرة على منشأة ما. يتم توحيدود حساابت ل ما إذا كان للتقييم

 يتم توحيدودها من اتريخ توقف السيطرة.ال حتويل السيطرة إىل اجملموعة   
 

لشركات التابية. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيدود شراء  يف احملاسبةتستخدودم طريقة الشراء 
اتريخ الشراء  اليت مت تكبدودها أ  حتملها كما يف االلتزاماتأ   ا شرتاةللموعولات  الياللةالقيمة 

إن زايلة تكلفة الشراء عن القيمة الياللة  ا باشرة اليائدودة ليملية الشراء.ابإلضافة إىل التكاليف 
الشهرة الناجتة عن  تقي دودكشهرة.   تقي دودحلصة اجملموعة يف صايف ا وعولات ا شرتاة القابلة للتحدوديدود، 

ا وحدودة ضمن ا وعولات غري ا لموسة. يتم  األ لية شراء الشركات التابية يف قائمة ا ركز ا ايل
 حسم أي خسارةبيدود بصايف التكلفة  تقي دودسنواي  اختبار الشهرة فيما يتيلق ابهلبوط يف القيمة،   

 ، إن  عدودت.هبوط
 

يتم استبيال ا يامالت بني شركات اجملموعة  األرابح غري احملققة الناجتة عنها  كذلك األرصدودة 
تم تغيري السياسات احملاسبية للشركات ياستبيال اخلسائر غري احملققة.  ذلككا تيلقة هبا.  يتم  

 التابية عندود الضر رة لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
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 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة( -2
 )تتمة( االستثمارات  2-4
 شركات زميلة ب( 

عة أتثري عوهري عليها ل ن أن يصاحب ذلك الشركات الزميلة ه  الشركات اليت يكون للمجمو 
من  ٪50   ٪20سيطرة على أعماهلا أ  سياساهتا،  يصاحب ذلك، ملكية لنسبة ترتا ح بني 

 تقي دودحقوق التصويت. يتم قيدود االستثمارات يف شركات زميلة ابستخدودام طريقة حقوق ا لكية   
الزميلة على الشهرة اليت حتدودل عندود الشراء مبدودئيا  ابلتكلفة. تشتمل استثمارات اجملموعة يف الشركات 

 .إن  عدود قيمتها، يفهلبوط الحقا اب لتيدود  
 

حصة اجملموعة يف ربح أ  خسارة الشركات الزميلة ا تحققة بيدود الشراء يف قائمة الدودخل األ لية  تقي دود
اطيات. حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدودث بيدود الشراء يف االحتي تقي دودا وحدودة، كما 

يتم تيدوديل القيمة الدودفرتية لالستثمار ابحلركة ا رتاكمة  ا بيدود الشراء. عندودما تكون حصة اجملموعة 
يف خسائر شركة زميلة مسا ية حلصتها يف الشركة الزميلة أ  أكثر، مبا فيها أي ذمم مدودينة غري 

اجملموعة أي خسائر إضافية، ما مل تتكبدود أي التزامات أ  تسدوديدودات نيابة عن  تقي دودمضمونة، ال 
 الشركة الزميلة.

 
يتم استبيال األرابح غري احملققة من ا يامالت بني اجملموعة  شركاهتا الزميلة إىل حدود حصة اجملموعة 

ية لليال على  عول يف الشركات الزميلة. كذلك يتم استبيال اخلسائر غري احملققة ما مل تقدودم اليمل
 ل.هبوط يف قيمة األصل احملو  

 
يتم قيدود األرابح  اخلسائر الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدودخل األ لية 

 ا وحدودة.

تتكون االستثمارات ا تاحة للبيع من أ راق مالية مدودرعة/غري مدودرعة يف أسواق مالية  استثمارات 
. تظهر هذه االستثمارات يف ٪20تكون نسبة ا لكية فيها تقل عن صناليق مشرتكة   حدوداتفـ  

 من اتريخ القوائم ا الية شهرا  ا وعولات غري ا تدودا لة ما مل تنوي اإللارة بييها خالل اثين عشر 
 .األ لية ا وحدودة
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 )شركة مسامهة سعودية(

 )غري مراجعة( وحدةامل إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 2015 يونيو 30يف  تنيهر املنتهيأش والستة الثالثة يتلفت 

  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي
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 )تتمة( االستثمارات  2-4
 للبيع )تتمة( حةاالستثمارات ا تا ج(

األ لية  ابلقيمة الياللة بتاريخ القوائم ا الية م الحقا  تسجل هذه االستثمارات مبدودئيا  ابلتكلفة  تقي  
  كما يل :ا وحدودة  

يتم حتدوديدود القيمة الياللة لأل راق ا الية ا دودرعة ابألسواق ا الية حبسب سير السوق ا توفر كما  -
مع األخذ بيني االعتبار أية قيول متنع بيع أ  نقل هذه ا وحدودة  ليةاأل   يف اتريخ القوائم ا الية

  االستثمارات.
على آخر سير  حدودة للصندود ق  يتم حتدوديدود القيمة الياللة لالستثمار يف الصناليق ا شرتكة بناء   -

  .الفرتةمن ِقبل مدودير الصندود ق قبل أ  كما يف هناية  ميلن
الية غري ا دودرعة أبسواق مالية بطرق أخرى من خالل حتدوديدود يتم حتدوديدود القيمة الياللة لأل راق ا  -

القيمة السوقية أل راق مالية مشاهبة مدودرعة يف السوق أ  من خالل خصم التدودفقات النقدودية 
ا توقية مستقبال.  يف حالة عدودم توفر ا يلومات  عدودم  عول مؤشر يؤكدود على هبوط يف قيمة 

 اللة.االستثمار تيترب التكلفة ه  القيمة الي
 

يتم إلراج التيدوديالت ا رتاكمة الناجتة عن إعالة تقييم هذه االستثمارات كبندود مستقل يف حقوق 
 القيمة الياللة حىت استبيال هذه االستثمارات. كاحتياط ا سامهني  

 االستثمارات ا قتناة حىت اتريخ االستحقاق ل(
لة ابليال ة أ  االستحقاق ابلتكلفة )ا يدود  تظهر االستثمارات ا قتناة بنية االحتفاظ هبا حىت اتريخ 

اخلصم( انقصا  أي اخنفاض غري مؤقت يف قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموعولات غري 
 التالية. شهرا  متدودا لة فيما عدودا االستثمارات اليت تستحق خالل االثين عشر 

 هااالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيل  2-5

يم للتأكدود من  عول لليل موضوع  على  عول ي، إعراء تقأ لية موحدودة بتاريخ كل قائمة مركز مايل يتم
اخنفاض يف قيمة أصل مايل حمدودل.  يف حالة  عول مثل هذا الدودليل، يتم إثبات خسارة االخنفاض يف قائمة 

  . حيدودل االخنفاض يف القيمة على النحو التايل:األ لية ا وحدودة الدودخل
ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني التكلفة  القيمة  -وعولات ا ثبتة ابلقيمة الياللة ة للمابلنسب أ(

 .األ لية ا وحدودة الياللة انقصا  خسائر االخنفاض ا ثبتة سابقا  يف قائمة الدودخل
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 )تتمة( هانية حتصيلاالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكا  2-5

ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدودفرتية  القيمة  -سبة للموعولات ا ثبتة ابلتكلفة ابلن ب(
احلالية للتدودفقات النقدودية ا ستقبلية ا خصومة على أساس ميدودل اليائدود احلايل السائدود يف السوق 

 ألصل مايل مشابه.
ميثل االخنفاض يف القيمة الفرق بني القيمة الدودفرتية  -كلفة ا طفأة عولات ا ثبتة ابلتابلنسبة للمو  ج(

  القيمة احلالية للتدودفقات النقدودية ا ستقبلية ا خصومة ابستخدودام ميدودل اليمولة الفيلية األصلية.
 
  التقارير القطاعية  2-6
 القطاع التشغيل  أ(

   نشآت اليت:القطاع التشغيل  هو جمموعة من ا وعولات أ  اليمليات أ  ا
 تيمل يف أنشطة حتقق إيرالات. 
 لق بتوزيع ا صالر تقوم اإللارة ابستمرار بتحليل نتائج عملياهتا من أعل اختاذ القرارات اليت تتي

 . تقييم األلاء
 .تتوفر عنها ميلومات مالية بشكل منفصل 

 
 القطاع اجلغرايف ب(

أ  ا نشآت اليت تقوم أبنشطة حتقق إيرالات  القطاع اجلغرايف هو جمموعة من ا وعولات أ  اليمليات
 يف بيئة اقتصالية حمدودلة ختضع  خاطر  عوائدود خمتلفة عن تلك اليت تيمل يف بيئات اقتصالية أخرى.

  العمالت األجنبية  2-7
 اليملة الرئيسية أ(

الرئيسية  ابلرايل السيولي  هو اليملة للمجموعة األ لية ا وحدودة تظهر البنول يف القوائم ا الية
  .للمجموعة

 ميامالت  أرصدودة ب(
ل ا يامالت اليت تتم ابليمالت األعنبية إىل الرايل السيولي على أساس أسيار الصرف السائدودة و  حتُ 

يف اتريخ تلك ا يامالت. يتم قيدود أرابح  خسائر فر ق اليملة الناجتة عن تسوية تلك ا يامالت 
طلوابت النقدودية ابليملة األعنبية على أساس أسيار صرف  كذلك الناجتة من حتويل ا وعولات  ا 

 .األ لية ا وحدودة ضمن قائمة الدودخل الفرتةاليمالت السائدودة كما يف هناية 
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 النقد وما مياثله  2-8

عالية السيولة قصرية يتكون النقدود  ما مياثله من النقدود يف الصندود ق  لدودى البنوك  استثمارات أخرى 
 ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أ  أقل من اتريخ شرائها. ، إن  عدودت،األعل

 
 ذمم مدينة  2-9

تظهر الذمم ا دودينة اب بالغ األصلية للفواتري انقصا  خمصص الدوديون ا شكوك يف حتصيلها. يتم عمل خمصص 
من حتصيل  اجملموعةاك لليل موضوع  على عدودم متكن للدوديـون ا شكـوك فـ  حتصيلها عندودما يكون هن

 مجيع ا بالغ ا ستحقة مبوعب الشر ط األصلية للذمم ا دودينة. يتم قيدود هذه ا خصصات يف قائمة الدودخل
. عندودما تكون الذمم ا دودينة غري قابلة  تظهر حتت بندود "مصاريف عمومية  إلارية" ا وحدودة األ لية

الحق أي مبالغ تسرتل يف  قت  تقي دودصص الدوديون ا شكوك يف حتصيلها. للتحصيل، يتم شطبها مقابل خم
 .ا وحدودةاأل لية  يف قائمة الدودخلعلى "مصاريف عمومية  إلارية"  لذمم قدود مت شطبها بقيدود لائن

 خمزون  2-10
فة أيهما أقل. حيدودل سير التكل ،دود ا خز ن على أساس سير التكلفة أ  صايف القيمة القابلة للتحققيقي  

ر أ  للشحنة. إن صايف القيمة القابلة للتحقق متثل سير البيع ا قدود   / على أساس متوسط التكلفة ا رعح
يف سياق األعمال اليالية انقصا  تكاليف استكمال اليملية  مصاريف البيع. يتم تكوين خمصص مقابل 

 البضاعة ا تقالمة.
 

 ممتلكات ومصنع ومعدات  2-11
ما عدودا  ، ا يدودات ابلتكلفة بيدود خصم االستهالكات ا رتاكمة  اهلبوط يف القيمة صنع ا  تظهر ا متلكات

ل االستهالك على قائمة م  حيُ ال يتم استهالك األراض . اليت تظهر ابلتكلفة.   إنشاءات حتت التنفيذ 
 ا يدودات   ا صنع القسط الثابت  ذلك لتوزيع تكلفة ا متلكاتعلى أساس طريقة  األ لية ا وحدودة الدودخل

 يل : رة هلا كماعلى مدودى األعمار اإلنتاعية ا قدود  

 عدودل السنوات  
 سنة 33 - 16  مباين 
 سنوات أ  مدودة اليقدود أيهما أقصر 5 حتسينات على مباين مستأعرة 
 سنوات 10 - 3 آالت  ميدودات 
 سنوات 8 - 6 ميدودات طبية 
 سنوات 10 - 5 أاثث  مفر شات 
 سنوات 4  سائل نقل  انتقال 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 )شركة مسامهة سعودية(

 )غري مراجعة( وحدةامل إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 2015 يونيو 30يف  تنيهر املنتهيأش والستة الثالثة يتلفت 

  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي
 

 

- 16 - 

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )تتمة( -2
 

 )تتمة( ممتلكات ومصنع ومعدات  2-11
 يف قائمة الدودخل تقي دودحتدودل األرابح  اخلسائر الناجتة عن االستبيال مبقارنة ا تحصالت مع القيمة الدودفرتية   

 .ا وحدودةاأل لية 

ر لألصل، يف اي من اليمر اإلنتاع  ا قدود  مصاريف الصيانة  اإلصالحات اليالية اليت ال تزيدود عوهر  تقي دود
عندود تكبدودها. يتم رمسلة التجدوديدودات  التحسينات اهلامة، إن  عدودت،  يتم  ا وحدودة األ لية قائمة الدودخل

 استبيال األصل الذي مت استبدوداله.
 

 املوجودات غري امللموسة  2-12
إطفاء هذه ا وعولات غري  تتضمن ترخيص تصنيع منتجات  تراخيص منتجات ل ائية  عشبية. ال يتم

ا لموسة، حيث أن ليس هلا عمر إنتاع  حمدودل بينما تتم مراعيتها سنواي  للتأكدود من عدودم  عول أي 
 اخنفاض لائم يف قيمتها.

 تتضمن كذلك قيمة الشهرة الناجتة من االستحواذ  اليت يتم مراعية قيمتها ل راي  للتأكدود من عدودم  عول 
 اخنفاض لائم يف قيمتها.

 اهلبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  2-13
 ا يدودات  ا وعولات غري ا تدودا لة األخرى للهبوط يف قيمتها عندودما تشري   ا صنع يتم مراعية ا متلكات

األحدوداث أ  التغريات يف الظر ف إىل أن القيمة الدودفرتية قدود تكون غري قابلة لالسرتلال. يتم إثبات خسارة 
، اب بلغ الذي تزيدود فيه القيمة الدودفرتية لألصل عن قيمته القابلة لالسرتلال  ه  القيمة اهلبوط يف القيمة

الياللة لألصل انقصا  تكاليـف البيع أ  قيمة االستخدودام، أيهما أعلى،  لغرض تقدودير اهلبوط، يتم جتميع 
يتم مراعية  ا وعولات أللىن حدود تتواعدود فيه تدودفقات نقدودية منفصلة  حمدودلة ) حدودات مدودرة للنقدود(.

،  اليت سبق أن حدودث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس الشهرةا وعولات غري ا تدودا لة، خبالف 
ذلك اهلبوط،  ذلك يف اتريخ كل فرتة مالية. يتم عكس خسائر اهلبوط يف القيمة اليت مت إثباهتا 

 للموعولات غري ا لموسة خبالف الشهرة.

 ذمم دائنة ومستحقات  2-14
مت إصدودار فواتري  مة سواء  مبالغ ا طلوابت اليت سيتم لفيها مقابل البضائع ا ستلمة  اخلدودمات ا قدود   تقي دود

 أم ال. اجملموعةمبوعبها إىل 
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 املخصصات  2-15
ن حدودث  قع يف التزام قانوين قائم أ  متوقع نتج ع اجملموعةيتم إثبات ا خصصات عندودما يكون لدودى 

 كذلك إمكانية تقدودير ا بلغ بشكل ييتمدود  ،السابق،  هناك احتمال استخدودام للموارل لتسوية االلتزام
 عليه.

 الزكاة  2-16
ختضع الشركة  شركاهتا التابية ألنظمة مصلحة الزكاة  الدودخل )"ا صلحة"(. يتم احتساب خمصص الزكاة 

يدود على أساس القو 
ُ
لشركة  شركاهتا التابية  ا ملوكة لا وحدودة األ لية ائم ا الية  فقا  للوعاء الزكوي ا 

ابلكامل بشكل مباشر أ  غري مباشر للمجموعة مث يتم توزيع خمصص الزكاة احملتسب بني الشركة 
 الشركات التابية هلا . جيري تسجيل أية فر قات بني ا خصص  الربط النهائ  عندود اعتمال الربط النهائ  

 اقفال ا خصص. حيث يتم حينئذ
ابستقطاع الضريبة الواعبة عن ميامالت حمدودلة مع أطراف غري مقيمة اب ملكة اليربية  اجملموعةتقوم 

 السيولية  ذلك طبقا  لنظام ضريبة الدودخل السيولي.

 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  2-17
ل  اليمال السيولي من ِقبل يتم قيدود خمصص مكافأة هناية اخلدودمة للموظفني مبوعب شر ط نظام اليم

. يتم احتساب مبلغ ا خصص على األ لية ا وحدودة ل على قائمة الدودخلم   حيُ  شركاهتا التابية الشركة 
أساس القيمة احلالية لالمتيازات ا كتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك ا وظف عمله كما يف اتريخ 

ا بالغ ا ستحقة عندود انتهاء خدودمات ا وظفني على أساس  . يتم لفعاأل لية ا وحدودة قائمة ا ركز ا ايل
أنظمة  الشر ط ا بينة يف ر اتبهم  بدودالهتم األخرية  عدودل سنوات خدودماهتم ا رتاكمة، كما هو موضح يف

 ا ملكة اليربية السيولية.

 اإليرادات  2-18
عندود اعرتاضات شركات التأمني التجاري  خصم الكمية   اخلصم استبيال  يتم إثبات اإليرالات ابلصايف بيدود

اإليرالات األخرى عندود حتققها. يتم قيدود  تقي دودقبوهلا من اليمالء.   أتقدودمي اخلدودمة أ  عندود تسليم البضاعة 
 .فرتةقيمة اخلدودمات ا قدودمة  اليت مل يصدودر هبا فواتري يف اإليرالات ا ستحقة يف هناية ال

 
  اجملموعة بلقِ ار أبحقية استالمها من يتم إثبات إيرالات توزييات األرابح عندود اإلقر 
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 وعمومية وإدارية بيع وتسويق مصاريف  2-19
تشتمل مصاريف البيع  التسويق  اليمومية  اإللارية على التكاليف ا باشرة  غري ا باشرة  اليت ال تكون 

ري احملاسبة ا تيارف عليها. توزع هذه التكاليـف بني مصاريف ايي فقا    التشغيلمرتبطة ابلتحدوديدود بتكلفة 
 ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.التشغيللارية  تكاليف اإليمومية   التسويق   البيع   ال

 متويل مراحبات  2-20
يتم إثبات متويل ا راحبات بقيمة ا تحصالت ا ستلمة بيدود خصم تكاليف ا ياملة ا تكبدودة، إن  عدودت. 

ا راحبات اليت ترتبط مباشرة ابقتناء أ  إنشاء أ  إنتاج ا وعولات ا ؤهلة  ذلك   متويل تتم رمسلة تكاليف
 األ لية كجزء من هذه ا وعولات. يتم حتميل تكاليف متويل ا راحبات األخرى على قائمة الدودخل

 .ا وحدودة

 رحبية السهم  2-21
ن مل ا تاح لألسهم اليالية. مت احتساب رحبية السهم متثل رحبية السهم نصيب السهم اليالي من الدودخ

   5201 يونيو 30يف  نـــر ا نتهيتيــأشه ةـــة  الستــالثالث  ـلفرتتل ـ  الدودخــات  صافـــل من اليمليـالدودخ
 .الفرتتنيعلى أساس ا توسط ا رعح ليدودل األسهم القائمة خالل هاتني  4201

 احتياطي نظامي  2-22
من صايف  ٪10نظام الشركات يف ا ملكة اليربية السيولية، جيب على الشركة أن حتول  مبوعب أحكام

من رأس ماهلا  يتم هذا  ٪50الربح السنوي إىل االحتياط  النظام  حىت ييالل هذا االحتياط  النظام  
. يتم إلراج عال ة التحويل يف هناية السنة ا الية. إن هذا االحتياط  غري قابل للتوزيع على ا سامهني حاليا  

 من نظام الشركات السيولي. 98اإلصدودار ضمن االحتياط  النظام   ذلك  فقا   تطلبات ا الة 

 تشغيلية إجيارات  2-23
على مدودى فرتة األ لية ا وحدودة تقي دود مصاريف اإلجيار مبوعب عقول اإلجيارات التشغيلية يف قائمة الدودخل 

 اإلجيار على أساس القسط الثابت.

 توزيعات األرابح  2-24
يف الفرتة اليت يتم اعتمال التوزييات فيها من قبل األ لية ا وحدودة تقي دود األرابح ا وزعة يف القوائم ا الية 

 .مسامهنياجلميية اليامة لل

 إعادة تصنيف  2-25
 ة احلالية.فرت لك  تتوافـق مع طريقة اليرض لل مت إعالة تصنيف بيض أرقام ا قارنة
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 ات املالية وإدارة املخاطراألدو  -3
إن أنشطة اجملموعة تيرضها إىل خماطر مالية خمتلفة،  تتضمن هذه ا خاطر: خماطر السوق )تشمل خماطر 
اليملة، خماطر القيمة الياللة  التدودفقات النقدودية لسير اليمولة(، خماطر االئتمان  خماطر السيولة. يركز 

عدودم إمكانية التنبؤ أب ضاع السوق ا الية  يسيى إىل التقليل  برانمج إلارة ا خاطر اليام للمجموعة على
  من التأثريات اليكسية احملتملة على األلاء ا ايل للمجموعة.

التدودفقات النقدودية   خماطرتقوم اإللارة اليليا مبهام إلارة ا خاطر. إن أهم أنواع ا خاطر ه  خماطر اليملة، 
  .القيمة الياللة  خماطر ر السيولةلسير اليمولة،  خماطر االئتمان  خماط

 االستثمارات  الذمم  نقدود  ما مياثلهال ا وحدودةاأل لية  دودة يف قائمة ا ركز ا ايلتتضمن األل ات ا الية ا قي  
األخرى  متويل  ا تدودا لة ا دودينة  ا طلوب من  إىل األطراف ذ ي اليالقة  ا دودفوعات مقدودما   ا وعولات

األخرى. إن طرق القيدود ا طبقة  ا تدودا لة  ا صاريف ا ستحقة  ا طلوابتالتجارية الدودائنة  ا راحبات  الذمم
   اخلاصة هبذه البنول مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.

دودما عن األ لية ا وحدودة يتم إعراء ا قاصة بني ا وعولات  ا طلوابت ا الية  إثبات الصايف ابلقوائم ا الية
أ  إثبات  الصايفيف إعراء ا قاصة  النية إما للتسوية على أساس  قانونيا   حقا   اجملموعةيكون لدودى 

 ا وعولات  ا طلوابت يف نفس الوقت.

 خماطر العملة  3-1
إن خماطر اليملة ه  خماطر التغري يف قيمة األل ات ا الية بسبب التغريات يف أسيار صرف اليمالت 

ابلرايل السيولي  الدودينار األرلين  الدود الر األمريك . تقوم اإللارة  اجملموعةافة ميامالت األعنبية. متت ك
 مبراقبة التغريات يف أسيار صرف اليمالت  تيتقدود أبن خماطر اليملة غري عوهرية.

 خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة  3-2
ية لسير اليمولة ه  التيرض  خاطر خمتلفة تتيلق بتأثري تذبذابت إن خماطر القيمة الياللة  التدودفقات النقدود

خماطر تتيلق  اجملموعة. ليس لدودى للمجموعةأسيار اليمولة يف السوق على ا ركز ا ايل  التدودفقات النقدودية 
 متويل اثبت.ميدودل  ملحيمتويل ا راحبات النقدودية لسير اليمولة حيث أن  ابلقيمة الياللة  التدودفقات

 خماطر االئتمان  3-3
ه  عدودم مقدودرة طرف ما أللاة مالية على الوفاء ابلتزاماته مما يؤلي إىل تكبدود الطرف إن خماطر االئتمان 

لدودى بنوك حملية ذات  تركيز هام  خاطر االئتمان. يتم إيدوداع النقدود اجملموعةاآلخر خلسارة مالية. ليس لدودى 
 حسم خمصص الدوديون ا شكوك يف حتصيلها.الذمم ا دودينة بيدود  تقي دودتصنيف ائتماين مرتفع. 



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 )شركة مسامهة سعودية(

 )غري مراجعة( وحدةامل إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 2015 يونيو 30يف  تنيهر املنتهيأش والستة الثالثة يتلفت 

  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي
 

 

- 20 - 

 األدوات املالية وإدارة املخاطر )تتمة( -3
 خماطر السيولة  3-4

إن خماطر السيولة ه  خماطر أن تواعه منشأة ما صيوابت يف أتمني السيولة الالزمة  قابلة االلتزامات 
لى بيع أحدود ا وعولات ا الية بسرعة ا تيلقة ابألل ات ا الية. قدود تنتج خماطر السيولة عن عدودم القدودرة ع

 بقيمة تقارب قيمته الياللة. تدودار خماطر السيولة عن طريق التأكدود بشكل ل ري من توفر سيولة كافية، مبا 
 يف ذلك اتفاقيات التسهيالت االئتمانية  قابلة أية التزامات مستقبلية.

 القيمة العادلة  3-5
هبا تبالل أصل أ  تسوية التزام بني أطراف ذات لراية  لدوديهم الرغبة  إن القيمة الياللة ه  القيمة اليت يتم

ا الية  اجملموعةأل ات بيض يف ذلك  تتم بنفس شر ط التيامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع 
دود على أساس طريقة التكلفة التارخيية، فقدود تنتج فر قات بني القيمة الدودفرتية  تقدوديرات القيمة الياللة. تيتق

ا الية  مطلوابهتا ال ختتلف بشكل عوهري عن قيمتها  اجملموعةأن القيمة الياللة  وعولات  اجملموعةإلارة 
 الدودفرتية.

 
  استثمارات -4

  الدولة  استثمارات متاحة للبيع
نسبة 
  امللكية

 يونيو 30كما يف 
2015  2014 

        :مدودرعةاستثمارات يف شركات 
 ة  السياحة  الصناعةشركة عسري للتجار 

 12.189.666  11.343.885  ٪1  ا ملكة اليربية السيولية  الزراعة  اليقارات  أعمال ا قا الت  
 368.447  418.034  ٪0.5  ا ملكة األرلنية اهلامشية الشركة األرلنية لتصنيع األل ية

 12.558.113  11.761.919     إمجايل االستثمارات يف الشركات ا دودرعة 
        استثمارات يف شركات غري مدودرعة:*

 3.448.120  3.448.120  ٪8  ا ملكة اليربية السيولية مكة الطيب مركز شركة
 1.415.017  1.798.145  ** ٪31.  ا ملكة اليربية السيولية شركة اإلحساء للخدودمات الطبية

 4.863.137  5.246.265     إمجايل االستثمارات يف الشركات غري ا دودرعة
 92.045.539  97.494.478     (1-4استثمارات أخرى متاحة للبيع )

 109.466.789  114.502.662     إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع
 28.125.000  28.125.000     (2-4استثمارات مقتناة حىت اتريخ االستحقاق )

     142.627.662  137.591.789 

 ات يف الشركات غري ا دودرعة ابلتكلفة.تظهر االستثمار   *
 .2014 يونيو 30كما يف   ٪0.9كانت نسبة ا لكية    **
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 )تتمة( استثمارات -4
 
 استثمارات أخرى متاحة للبيع  4-1

 ميثل هذا البندود استثمارا  يف صندود ق عقاري حمل  مشرتك متوافق مع الشريية اإلسالمية.
 

 تحقاقاستثمارات مقتناة حىت اتريخ االس  4-2
 10ميثل هذا البندود استثمارا  يف صكوك ابلدود الر األمريك  متوافقة مع الشريية اإلسالمية  تستحق خالل 

 سنوات من اتريخ الشراء  ه  قابلة للبيع قبل اتريخ االستحقاق.
 

  فيما يل  حركة االستثمارات:  4-3
  2015  2014 
 228.631.458  136.409.017  يناير 1

 115.017  383.128  تثمارات متاحة للبيعإضافات على اس
 (100.000.000)  -  ا تحصل من استحقاق استثمار

 8.845.314  5.835.517  التغري يف أرابح غري حمققة
 137.591.789  142.627.662  يونيو 30

 استثمار يف شركة زميلة -5
 ه  شركة ذات مسؤ لية حمدود لة  يف شركة الدودكتور حممدود راشدود الفقيه، ٪30حبصة قدودرها  تثمارميثل اس

 يونيو 03هتدودف لبناء مستشفى عام يف شرق مدودينة الرايض. مل تبدودأ هذه الشركة الزميلة نشاطها كما يف 
2015. 

 
 متويل مراحبات -6

حصلت الشركة على متويل مراحبات من بنوك حملية  ذلك لتمويل أعمال الشركة التوسيية. إن هذه 
يولي  حتمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائدود يف ا راحبات ه  ابلرايل الس

 .السوق، إن هذه ا راحبات مضمونة مبوعب سندودات ألمر من الشركة

رمسلة تكاليف متويل مراحبات مببلغ  2015يونيو  30مت خالل فرتيت الثالثة  الستة أشهر ا نتهيتني يف 
 330.807: 2014يونيو  30ال سيولي على التوايل )ريـ 2.940.664ريـال سيولي    1.501.151

 على التوايل(. ريـال سيولي 710.990ريـال سيولي   
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 متويل مراحبات )تتمة( -6
مليون ريـال سيولي تقريبا ،  1.425اليت حصلت عليها اجملموعة  ا راحبات تسهيالتمتويل  إمجايلبلغ 

 يونيو 30) 2015 يونيو 30ل سيولي كما يف مليون ريـا 1.050 بلغ اجلزء غري ا ستخدودم منها 
 مليون ريـال سيولي، على التوايل(. 171مليون ريـال سيولي    295: 2014

 
 والتزامات حمتملةارتباطات  -7

بيقول إنشائية ارتباطات رأمسالية تتيلق بشكل رئيس  الشركة  لدودى 2015 يونيو 30كما يف  (أ
رعية  ستشفى للة  إنشاء مستشفى غرب الرايض مببلغ الييالات اخلامستشفى للة   بتوسية متيلقة 
 مليون ريـال سيولي(. 30.8: 2014 يونيو 30) ريـال سيولي مليون 51.3

بنكية   اعتمالات لدودى اجملموعة التزامات حمتملة على شكل ضماانت 2015 يونيو 30كما يف  (ب
يف سياق القيام ابألعمال اليالية مليون ريـال سيولي  اليت مت إصدودارها نيابة عن اجملموعة  6.4مببلغ 

 مليون ريـال سيولي(. 17.9: 2014 يونيو 30)
هناك بيض القضااي ا قامة ضدود الشركة، خالل ل رة أعماهلا اليالية،  يتم الرتافع بشأهنا حاليا  إال   (ج

ئج هذه أنه ال ميكن حتدوديدود النتيجة النهائية هلذه القضااي بشكل مؤكدود. ال تتوقع اإللارة أبن تكون نتا
 القضااي عوهرية على القوائم ا الية ا وحدودة للمجموعة.

 توزيعات أرابح -8
 إبريل 29هـ )ا وافق 1436رعب  10 افقت اجلميية اليامة للمسامهني يف اعتماعها ا نيقدود بتاريخ 

عن  ال سيوليـري 47.200.000 على توصية جملس إلارة الشركة بتوزيع أرابح نقدودية مببلغ( 2015
 اليت مت سدودالها ابلكامل  ال سيولي للسهم الواحدودـري 1بواقع  2014ليسمرب  31ة ا نتهية يف السن

ريـال سيولي مت سدودالها ابلكامل خالل  70.800.000: 2014) 2015خالل الربع الثاين من عام 
 (.2014عام 

 املعلومات القطاعية -9
 

  لية:التا الرئيسية من قطاعات األعمال اجملموعةتتألف أنشطة  
  تتمثل أغراضه يف متلك ا نشآت  ا رافق الصحية  إلارهتا  تشغيلها  صيانتها. :املستشفياتقطاع  
 يتمثل نشاطه يف استريال  توزيع  بيع األل ية ابجلملة  التجزئة  كذلك تصنيع األل ية  :قطاع األدوية 

 ت  ا طهرات  التيبئة  التغليف. ا ستحضرات الصيدودالنية  اليشبية  الصحية  موال التجميل  ا نظفا
 تتمثل أغراضه يف تشغيل  إلارة  صيانة ا نشآت  ا راكز الصحية  جتارة اجلملة  :قطاع اإلدارة العامة 

  التجزئة يف اآلالت  األعهزة الطبية  اجلراحية  األطراف الصناعية  أعهزة ا يوقني  أعهزة ا ستشفيات
 . اخلدودمات ا ساندودة األخرى
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 )تتمة( ملعلومات القطاعيةا -9
 أبعماهلا لاخل ا ملكة اليربية السيولية فقط. اجملموعةتقوم    
أشهر  الستةفرتيت  ل 2014   2015 يونيو 30لبيض ا يلومات ا الية ا ختارة كما يف  ا  فيما يل  ملخص 

 لقطاعات األعمال السابق ذكرها:ذلك التاريخ يف  ا نتهيتني
 

 2015 يونيو 30

 استبعادات اإلدارة العامة األدوية املستشفيات يانالب
 اجملموع بني القطاعات

 املركز الرئيسي التشغيل
 ات التشغيل،إيراد

 485.624.746 (6.311.984) - 10.583.663 33.229.870 448.123.197 صايف  
 (282.604.456) 6.311.984 - (7.374.845) (22.249.405) (259.292.190) تكاليف التشغيل

 203.020.290 - - 3.208.818 10.980.465 188.831.007 الربح اإلمجايل
 صايف الدخل

 83.678.469 64.696.58 (728.580.32) 1.923.817 (4.921.722) 110.560.115 للفتة)اخلسارة(   
 1.894.522.743 (38.206.210) 754.295.058 37.676.901 194.927.788 945.829.206 جمموع املوجودات
 578.267.398 (36.828.157) 373.168.174 6.876.491 67.443.555 167.607.335 جمموع املطلوابت
 71.958.747 - 21.465.716 1.750 970.232 49.521.049 النفقات الرأمسالية

 25.323.013 - 148.650 667.505 1.228.941 23.277.917 االستهالكات
 

 2014 يونيو 30

 استبعادات اإلدارة العامة األدوية فياتاملستش البيان
 بني القطاعات

 املركز الرئيسي التشغيل اجملموع
 إيرادات التشغيل، 

 427.013.811 (1.739.821) - 10.494.418 29.809.043 388.450.171 صايف  
 (245.644.025) 1.739.821 - (7.725.656) (17.985.317) (221.672.873) تكاليف التشغيل

 181.369.786 -     - 2.768.762 11.823.726 166.777.298 الربح اإلمجايل
 صايف الدخل

 74.823.856 10.286 (13.685.145) 903.584 (4.319.307) 91.914.438 ةفت لل)اخلسارة(   
 1.510.659.099 (20.152.256) 490.254.452 30.957.793 151.610.580 857.988.530 جمموع املوجودات

 307.825.857 (16.112.542) 123.709.920 5.647.523 32.012.454 162.568.502 وع املطلوابتجمم
 75.450.763 -     7.953.535 32.211 5.854.049 61.610.968 النفقات الرأمسالية

 22.335.728 -     148.650 658.187 964.243 20.564.648 االستهالكات



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 )شركة مسامهة سعودية(

 )غري مراجعة( وحدةامل إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 2015 يونيو 30يف  تنيهر املنتهيأش والستة الثالثة يتلفت 

  ما مل يذكر غري ذلك( ةالسيولي الت)مجيع ا بالغ ابلراي
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 األحداث الالحقة -10
ابالنتهاء من تصميم مشر ع مستشفى للة عنوب الرايض )منـار(، حيث قدودرت التكلفة  ةقامت الشرك 

مليون ريـال سيولي،  كجزء من ذلك مت توقيع عقدود اهليكل اإلنشائ   920االمجالية هلذا ا شر ع مببلغ 
 137.7،  بلغت قيمة اليقدود  (2015يوليو  12ه )ا وافق 1436رمضان  25لتلك ا ستشفى بتاريخ 

 ليون ريـال سيولي.م


