
 
 

 
 

 

 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األولية 

 4132 ديسمبر 13في  المنتهيتين والسنة أشهر لثالثةا ةفترل 
 لمراجعي الحساباتمحدود الفحص الوتقرير  

 
  



 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(الموحدة القوائم المالية األولية 

 4132 ديسمبر 13في  المنتهيتين والسنة أشهر الثالثة ةلفتر

 
 ةـصفح        

 
  1          الحساباتمراجعي محدود لالفحص التقرير 

 
  2           الموحدة األولية الماليقائمة المركز 

 
  3           الموحدة األولية دخلقائمة ال

 
  4           الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

 
  5         الموحدة األولية قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 

 23ـ  6      الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات

 
  





القابضةشركة دلة للخدمات الصحية 
)شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة األولية قائمة المركز المالي

)جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

ديسمبر 31كما في    
2113  4132     إيضاح 

لمعمراجعة و)     )غير مراجعة(    ة(دَّ
 الموجودات

 :متداولةال موجوداتال
4696669611 8701220156  وما يماثلهالنقد 

11191119111 -       4  األجل ةقصير وديعة إسالمية
22491119101 41307180537 ، صافيذمم مدينة

5094549121 3207310851  ، صافيمخزون
6394019644 6801620553 ، صافيأخرى موجوداتو اً مقدم اتمدفوع

391669545 6330858 ، صافيعالقة ويمطلوب من أطراف ذ
-       203260171 1  مصاريف اكتتاب مؤجلة

 50481303123 91111069466
 :الموجودات غير المتداولة

-       707250556 ذمم مدينة طويلة األجل
12096319450 31802130135 5  استثمارات

02396609216  3013107430357 1  ، صافيومعدات ومصنع ممتلكات
4491112926 4504220111 6  موجودات غير ملموسة

 3036405430351  66695539666

 1946096429660  5041134043085 جوداتمومجموع ال

ساهمينحقوق الموالمطلوبات 
 :متداولةالمطلوبات ال

12196469651 31807850121 6  تمويل مرابحات قصيرة األجل
-          3701110111  6   الجزء المتداول من تمويل مرابحات طويلة األجل

5395149006 8301410263 تجارية ذمم دائنة
4192629614 2602260383 ومطلوبات أخرى مستحقة مصاريف

6409161 6180337 مطلوب ألطراف ذوي عالقة
1194619462 301680236  زكاةالمخصص 

 45304730261 22091459033
 :المطلوبات غير المتداولة

-       2701110111 6  تمويل مرابحات طويلة األجل
6195329063 5205480133 للموظفين نهاية الخدمةمكافأة مخصص 

 33305480133 6195329063

20096609666 70652603613 المطلوباتمجموع 

 :المساهمينحقوق 
46291119111 25401110111 1   رأس المال

36092519315 13604730137 1   احتياطي نظامي
596629634 3101170358 لالستثمارات المتاحة للبيع احتياطي القيمة العادلة

31491419123 13101720686  أرباح مبقاة

 1910696649162  4510323017303 مجموع حقوق المساهمين

 1946096429660  5041134043085 ساهمينمحقوق الالمطلوبات ومجموع 

0  ارتباطات والتزامات محتملة



 القابضةشركة دلة للخدمات الصحية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءا   23إلى رقم  6تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 
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 الموحدة األولية دخلالقائمة 

 السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ باللاير 
  

 
  ديسمبر 31في  المنتهية لسنةل            ديسمبر 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     

       4132        2113        4132        2113  

  )مراجعة(       )غير مراجعـة(    )غير مراجعـة(    )غير مراجعـة(   

 64696539235   63703110582   21191459262  47101410436  التشغيل إيرادات

 (42292169601) (23308310315) (63691159336) (31807210378) تكاليف التشغيل

 32694459555   13702630675   6596159623  33805580124  اإلجماليربح ال

 
 :المصاريف التشغيلية

 (1691169163)  (4106110871)  (696509512)  (207710715) بيع وتسويق
 (14695369252) (35303260638)  (3596469410)  (2201430385) وإدارية عمومية

  (2492619215)  (8027327052)  (591419115)  (0826386035) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 

 13695319115   32701610623   4091569660   7104170331  من العملياتالدخل 

 
 1196319530   3307130475   490139666   206470184  ، صافيأخرى إيرادات

  (3439266)  (2830331)  (013941)  (3180773) أعباء تمويلية

 14091169266  37803830331   5290219102   7203710831  الدخل قبل الزكاة
  (1194069366)  (301280186)  (6169161)  (380111802) الزكاة

 

 13696329066   32503320527   5291149121   7350171017  / للسنة فترةصافي الدخل لل

 

 ربحية السهم:
 

  2961   5101   2191   8301  للفترة / للسنة العملياتالدخل من 

  2906   4301   1911   1503  / للسنة صافي الدخل للفترة

  4692119111   2504110111   4692119111   2504110111  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 



القابضةشركة دلة للخدمات الصحية 
)شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

)جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

ديسمبر 31في  المنتهية للسنة 

2113   4132  إيضاح 

لمعمراجعة و)   مراجعة( )غير   ة(دَّ
 :النقدية من العملياتلتدفقات ا

13696329066  32503320527 ةلسنل دخلالصافي 
 بنود غير نقدية:عديالت لت

3691239403 2206810421 ومعداتومصنع ممتلكات  اتاستهالك
2492619215 2502780273 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1695619663 4303840637 للموظفين نهاية الخدمةافأة مكمخصص 
(509165 ) 140334 ومعداتومصنع لكات بيع ممت)أرباح(  خسائر

1194069366 301280186 مخصص الزكاة
 :رأس المال العاملفي  اتتغيرال

(0095629116) (8206350618) ذمم مدينة
(2496629563) (1803130723) مخزون
391619661 (4105310817) أخرىموجودات و اً مقدم اتمدفوع

 (4669133 ) (3260763) عالقةمطلوب من أطراف ذوي 
(193569600 ) 3706170732 تجارية ذمم دائنة

09151 503680477 ة ومطلوبات أخرىمستحق مصاريف
 (1629135 ) (3330637) مطلوب ألطراف ذوي عالقة

(591629142 ) (505830465) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
(596239113 )  (3302110184 ) زكاة مدفوعة

66196669111  72604730332 عملياتالن مالناتج  ي النقدصاف

:أنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدية من 
(11191119111 ) -      وديعة إسالمية قصيرة األجلإضافات على 
(16096119111 ) (3370135) استثمارات متاحة للبيعإضافات على 
 (2091259111 ) -      استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاقإضافات على 

-          31101110111  5   المتحصل من استحقاق وديعة إسالمية قصيرة األجل
 6096119111  -      5  قصير األجل المتحصل من استحقاق استثمار

(42393169263) (41206510331) ومعدات ومصنع ممتلكاتعلى إضافات 
191619525 3480563 معداتومتحصالت بيع ممتلكات ومصنع 

  (2692449111) -      6  إضافات إلى موجودات غير ملموسة

(40496309665) (31206830236) االستثمارأنشطة  المستخدم في صافي النقد

 :التمويلأنشطة التدفقات النقدية من 
21191669510   78701250436  قصيرة األجل تمويل مرابحات المتحصل من

 (6591519111 ) (72302430816 ) قصيرة األجل المسدد من تمويل مرابحات
 -       8101110111 المتحصل من تمويل مرابحات طويلة األجل

  (6190119111 )  (5106110111 ) 6  توزيعات أرباح مدفوعة
-        (203260171) 1  اكتتاب مؤجلةمصاريف 

  4591109416  8830115 أنشطة التمويلالناتج من  صافي النقد

(51196669361 ) 3701850285 وما يماثلهالنقد يد رصفي  التغيرصافي 
56194669651 2303580833 ةالسنبداية  رصيد النقد وما يماثله كما في

1609321 -      ةالسن تحوذ عليه خاللسالم لهرصيد النقد وما يماث

 4696669611 8701220156 سنةالنهاية  كما في وما يماثلهالنقد د يرص

 ألنشطة غير نقدية: إضافيةمعلومات 

095469226   508840724  5   غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع أرباح



شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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رأس المال

احتياطي نظامي

أرباح مبقاة عالوة إصدارإيضاح
تحويالت من
صافي الدخل

احتياطي القيمة 
لالستثمارات  العادلة

 المتاحة للبيع
مجموع حقوق 

المساهمين

25401110111153032401174503130131708540812132012103413036303820154  )مراجعة(4132يناير  3

3250332052732503320527---- سنةصافي الدخل لل

 (5106110111) (5106110111)----6 توزيعات أرباح 

508840724 -508840724---5التغير في األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

254011101111530324011745031301313101170358131017206863045103230173)غير مراجعة( 4132 ديسمبر 13

240921692261911595019646(290669562)46291119111361914293152691169111 )مراجعة( 4131يناير  3

1369632906613696329066---- سنةصافي الدخل لل

(6190119111)(6190119111)----6 توزيعات أرباح

095469226-095469226---5غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع األرباحالتغير في 

46291119111361914293152691169111596629634314914191231910696649162)مراجعة( 4131 ديسمبر 13



 القابضةشركة دلة للخدمات الصحية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة )غير مراجعة( حول القوائم المالية األولية إيضاحات

 4132ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودي ما لم يذكر غير ذلك( لاير)جميع المبالغ بال
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 معلومات عامة .3

تأسست شركة دلة للخدمات الصحية القابضة )"الشركة"( في المملكة العربية السعودية كشركة ذات  

هـ )الموافق 1415ربيع الثاني  13بتاريخ  1111120531مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 

( 2110مايو  21فق هـ )الموا1426جمادى األول  14وبتاريخ  ،( بمدينة الرياض1664سبتمبر  10

شركة مساهمة سعودية  أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتحويل شركة دلة للخدمات الصحية القابضة إلى

إلى شركة مساهمة عامة من خالل اكتتاب عام  لتحويلها الموافقات النظامية حصلت الشركة على. مقفلة

( 2112أكتوبر  14هـ )الموافق 1433ذو القعدة  20مليون سهم من أسهم الشركة بتاريخ  1492لعدد 

سعودي  لايرمليون  361سعودي، ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ  لايرمليون  142وبقيمة اسمية قدرها 

شركة، وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ وتم إدراجها ضمن االحتياطي النظامي لل

 (.2112ديسمبر  16هـ )الموافق 1434صفر  4

 

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

هزة المعوقين وأجهزة المستشفيات األدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأج

وتصنيع األدوية  والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات 

 والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية.
 

( 2113يناير  14هـ )الموافق 1434ربيع األول  2قامت الشركة بتاريخ  - )"المصنع"( دله فارمامصنع  

بتوقيع عقد مبايعة )"االتفاقية"( لالستحواذ على كامل موجودات ومطلوبات المصنع وكذلك تحويل جميع 

رخص المصنع وعقد إيجار األرض المقام عليها المصنع في مدينة جدة من المالك وذلك مقابل صافي 

وفقاً لبنود  2113 سبتمبر 31مليون لاير سعودي، والذي تم سداده بالكامل كما في  30عوض قدره 

االتفاقية. واتفق الطرفان بموجب االتفاقية على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة بملكية هذه 

باعتباره تاريخ نقل السيطرة الفعلية للشركة )"تاريخ  2113يناير  14الموجودات والمطلوبات بتاريخ 

يل موجودات ومطلوبات المصنع في سجالتها االستحواذ"( وقامت الشركة مبدئياً في تاريخ االستحواذ بتسج

ونتج عن عملية االستحواذ  2112ديسمبر  31المحاسبية وفقاً للقوائم المالية المراجعة للمصنع كما في 

مليون لاير سعودي والتي تمثل فائض قيمة الشراء عن القيمة المبدئية لصافي  2096شهرة قدرها 

مليون لاير سعودي. قامت الشركة خالل الثالثة أشهر المنتهية  693الموجودات المستحوذ عليها والبالغة 

لة حسب متطلبات معيار  2114مارس  31في  بعمل تقييم للقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحوَّ

عن عمليات تجميع المنشآت والصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقامت كذلك المحاسبة 

ً في تاريخ االستحواذبتعديل القيم   و عمل تعديل  المبدئية للموجودات والمطلوبات والشهرة المدرجة سابقا

لتعكس القيم  2113 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالبأثر رجعي على القوائم المالية األولية لفترة 

وجودة في تاريخ الجديدة التي تم تحديدها بموجب عملية التقييم في ظل الحقائق والظروف التي كانت م

ديسمبر  31و عليه، تم تعديل أرقام المقارنة في قائمة المركز المالي كما في  (6)إيضاح  االستحواذ

 (.11)إيضاح ج موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال هذا المصنع تحت قطاع األدوية في ادرم إوت.2113
 



 القابضةشركة دلة للخدمات الصحية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة )غير مراجعة( حول القوائم المالية األولية إيضاحات

 4132ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 

 السعودي ما لم يذكر غير ذلك( لاير)جميع المبالغ بال
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 معلومات عامة )تتمة( .3

والمطلوبات المستحوذ عليها قبل وبعد إجراء تسوية القيمة العادلة كما في يلخص الجدول التالي الموجودات  

 تاريخ االستحواذ:

 موجودات متداولة

القيمة الدفترية قبل  
 تعديالت القيمة العادلة

 لاير سعودي

 القيمة العادلة تعديالت 
 لاير سعودي

القيمة العادلة بعد  
 التعديالت

 لاير سعودي

 1609321  -  1609321  النقد وما يماثله
 396429136  (6119111)  495429136  ذمم مدينة، صافي

 393519456  -  393519456  مخزون
 2169462  (3119111)  5109462  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

  095019305  (6119111)  696669305 
       موجودات غير متداولة

 595469426  293459114  392149425  ممتلكات ومصنع ومعدات، صافي
 2291539111  2291539111  -  موجودات غير ملموسة

 2696129426  2494609114  392149425  مجموع الموجودات غير المتداولة

 3593019014  2395669114  1196049011  مجموع الموجودات

 مطلوبات متداولة
      

 5219566  -  5219566  ذمم دائنة تجارية

 192329610  -  192329610  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  196549206  -  196549206 
       مطلوبات غير متداولة

 6109526  -  6109526  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  294629014  مجموع المطلوبات
- 

 294629014 

 3296169111  2395669114  693119666  صافي الموجودات المستحوذ عليها

 591619111  (2395669114)  2096009114  الشهرة الناشئة عن االستحواذ

( 2113فبراير  21هـ )الموافق 1434ربيع اآلخر  11قامت الشركة بتاريخ  - توسعة العيادات الخارجية 
بتوقيع عقد الهيكل اإلنشائي من مشروع توسعة العيادات الخارجية لمستشفى دلة بمدينة الرياض بتكلفة 

مليون لاير  62مليون لاير سعودي من إجمالي التكلفة المتوقعة لهذه التوسعة والبالغة  2695قدرها 
 .يسعود

متر  419111بمساحة تقدر بـ   قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع في غرب مدينة الرياض – أراضي  
 . وقامت الشركةستشفى جديد عليهامليون لاير سعودي إلنشاء م 5695مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرها 

جمالية إبقيمة  متر مربع وذلك 1219111بمساحة قدرها  أخرى بنفس المنطقةبإتمام شراء ارض  كذلك

. وقد قامت الشركة بالبدء بإنشاء مستشفي ليون لاير سعودي لغرض إنشاء هذه المستشفىم 13390قدرها 
 مليون لاير سعودي. 510غرب الرياض بتكلفة إجمالية قدرها 

متر مربع وذلك بقيمة  459142كما قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع في شمال مدينة الرياض بمساحة 
 سعودي إلنشاء مستشفى عليها.  لايرمليون  11190ية قدرها إجمال
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متر مربع بحي النخيل  69311قامت الشركة بشراء أرض بجوار مستشفى دلة بمساحة إجمالية قدرها كما 

بهدف إقامة برج طبي يشمل على عيادات ومراكز طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى 

 مليون لاير سعودي. 6695لك مقابل امتداداً لمجمع مستشفى دلة وذ ليكون

ولقد تم سداد قيمة هذه األراضي بالكامل وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لنقل ملكية هذه األراضي  
 لصالح الشركة. 

ذو الحجة  6قامت الشركة بتاريخ  -)"الشركة المستحوذ عليها"( مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام 

على مستشفى باقدو والدكتور عرفان ستحواذ لال( بتوقيع اتفاقية 2114 سبتمبر 31هـ )الموافق 1435

سعودي، وستقوم الشركة  لايرمليون  651قدره  إجمالي . وقد تم تقييم الشركة المستحوذ عليها بمبلغالعام

هذين في الشركة المستحوذ عليها بإصدار أسهم جديدة لصالح  الشريكينستحواذها على حصص مقابل ا

خضع يسعودي. و لايرمليون  151 قدرهباإلضافة إلى مبلغ نقدي  اً سهم 694619601 هاعدد الشريكين

عملية االستحواذ لموافقة الجهات الحكومية ذات العالقة بما في ذلك هيئة السوق المالية ووزارة إتمام 

زارة الصحة باإلضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على التجارة والصناعة وو

رية تم وتجا نظاميةإلى جانب استيفاء شروط لصالح البائعين  زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة

 مال. بلغترأس الوزيادة  كتتابالا حالياً بإتمام إجراءاتم الشركة وقتو .االتفاق عليها بين األطراف

مليون ريـال سعودي والتي تم  491بلغ م 2114ديسمبر  31المصاريف المتعلقة بهذه اإلجراءات حتى 

 زيادة رأس المال.االكتتاب وتسجيلها كمصاريف اكتتاب مؤجلة لحين االنتهاء من إجراءات 

( بتوقيع عقد 2114يوليو  24هـ )الموافق 1435رمضان  26قامت الشركة بتاريخ  - بحاتتمويل مرا

 بأقساط شهرية لمدة مويلبنك محلي بمبلغ مليار لاير سعودي، ويتم تسديد هذا التمع  تمويل مرابحة إسالمي

أن تقوم بتمويل  مويلهذا الت متحصالتمن  شهر، وتهدف الشركة 36ست سنوات ونصف بعد فترة سماح 

 مولالمشاء مرافق طبية ومستشفيات جديدة. وقد تم توقيع سند ألمر مقدم من قبل الشركة لصالح البنك إن

 سعودي. لايرمليار بإجمالي قدره 

سبتمبر  21هـ )الموافق 1435ذو القعدة  26قامت الشركة بتاريخ  -مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه 

وهي شركة ذات مسؤولية  في الدكتور محمد راشد الفقيهفي شركة مستش ستثماراال( بالتقدم بطلب 2114

 2هـ )الموافق  1436صفر  11 محدودة تهدف لبناء مستشفى عام في شرق مدينة الرياض. وبتاريخ

مليون لاير سعودي  126٪ من رأس المال تقدر بمبلغ 31تم تخصيص حصة قدرها  (2114ديسمبر 

 ي يمثل رسوم التطوير وأتعاب التدريب.الذمليون لاير سعودي و 13إلى مبلغ  باإلضافة
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)مجتمعين تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التالية  
 والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة:"المجموعة"( 

 ديسمبر 13نسبة الملكية كما في       

 2113  4132  بلد التأسيس  رقم السجل التجاري  التابعةالشركة 

 -  ٪36  المملكة العربية السعودية  1111411613  شركة دلة فارما

 شركة أفياء النخيل للخدمات

 المساندة المحدودة 

 

 المملكة العربية السعودية  1111414566

 

33٪  - 

٪ حيث أن باقي 111دلة فارما وأفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بنسبة  تمتلك الشركة فعلياً شركتي

 حقوق الملكية في الشركتين مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة.

إبريل  13هـ )الموافق 1435جمادى اآلخرة  13: تم تأسيس شركة دلة فارما بتاريخ شركة دلة فارما

في  نشاطهاتمثل يوسعودي  لايرمليون  4دة برأس مال قدره وهي شركة ذات مسؤولية محدو( 2114
تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب ومستلزمات األطفال 
والمنظفات واألجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية واالستيراد 

فرع الشركة )دلة  نشاط تحويل الشركة قررتوللغير وإدارة المصانع والمستودعات.  والتصدير والتسويق

 .2115يناير  1بدءاً من  إلى شركة دلة فارماوموجوداته و مطلوباته فارما( 

: تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة النخيل للخدمات المساندة المحدودة أفياءشركة 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال ( 2114يناير  14هـ )الموافق 1435ربيع الثاني  13بتاريخ 
والخدمات في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية سعودي ويتمثل نشاطها  لاير 519111قدره 

 .للمجموعةشركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيسي  . وتقومالمساندة األخرى

والتي تعمل تحت  للمجموعة حسابات الفروع التاليةالموحدة المرفقة تتضمن القوائم المالية األولية كما  

 سجالت تجارية منفصلة:
  

 المدينة  السجل التجاري   اسم الفرع

 الرياض  1111132622  مستشفى دلة
 الخفجي  2156114316  العامةاإلدارة 

 الدمام  2151161615  مستودع األدوية )دلة فارما(

 الرياض  1111120666  مستودع األدوية )دلة فارما(

 جدة  4131141666  مستودع األدوية )دلة فارما(

 خميس مشيط  5055153632  مستودع األدوية )دلة فارما(

 جدة  4131265251  مستودع األدوية )دلة فارما(

 الرياض  1111301461  مستودع األدوية )دلة فارما(

 جدة  4131246626  مصنع دلة فارما

 الرياض  1111420613  الصحية شركة دلة للخدماتمجمع عيادات 
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المرفقة جميع التسويات التي تتكون بشكل أساسي من المستحقات الموحدة تتضمن القوائم المالية األولية  

العادية المتكررة والتي تعتبرها 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 بها مع القوائم 
 .2113 ديسمبر 31واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 

 
هـ 1436 األولربيع  26الشركة بتاريخ  إدارة من قِبلالمرفقة  الموحدة تم اعتماد القوائم المالية األولية 

 (.2115 يناير 21)الموافق 
 

 الهامة ملخص السياسات المحاسبية .4
 

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

 أسس اإلعداد  4-3 

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

 .السعودية للمحاسبين القانونيين
 

الهيئة وفقا لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن المرفقة  الموحدة القوائم المالية األولية تم إعداد 

 . تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوليةالسعودية للمحاسبين القانونيين
والتي  2113ديسمبر  31ية السنوية للسنة المنتهية في مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المال الموحدة

 تتلخص فيما يلي:

 أسس توحيد القوائم المالية  4-4 

تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التي يكون للشركة فيها  

نصف حقوق التصويت فيها أو لديها ٪ أو أكثر و/أو تسيطر على أكثر من 51حقوق ملكية فعلية بنسبة 
القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية. يتم استبعاد أهم المعامالت واألرصدة بين الشركات عند 

 توحيد القوائم المالية.
 

 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  4-1 
 

المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات عايير للم وفقاً  الموحدة القوائم المالية األوليةيتطلب 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 

واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات تقييم التقديرات 

باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، 

ضات ذات المخاطر تمت مناقشة التقديرات واالفترا ما تتساوى مع النتائج الفعلية. والتي وفقا لتعريفها نادراً 

التالية التي قد تنتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية 

 الالحقة.
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 )تتمة( تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  4-1 
 

 الهبوط المتوقع في الموجودات غير الملموسة أ(
 

سنوياً بالتأكيد إذا ما كان هناك هبوط في الموجودات غير الملموسة طبقاً للسياسات  المجموعةتقوم  

. يتم تحديث قيمة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على للمجموعةالمحاسبية 
 .تقديراتاحتساب القيمة المستخدمة. إن القيام بهذا االحتساب يتطلب استخدام ال

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ب(

 
يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي  

ستطيع تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم تلن المجموعة بأن 
حسابات المدينين، تعرض المدين  انخفاض في قيمةود أخذ البنود التالية بعين االعتبار لتحديد وج

لصعوبات مالية أو احتمال إفالسه أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر في سداد الدفعات 
 المستحقة.

 
ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية  

يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناء على الوقت ومعدالت  ه، فإنإفرادياً 
 التحصيل السابقة.

 مخصص مخزون البضاعة المتقادمة ( ج 
 

تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عند تقادم البضاعة أو عندما  
اتها يتم للتحصيل. في حالة مبالغ البضاعة الجوهرية في حد ذتصبح تالفة يتم تقدير قيمتها القابلة 

، أما مبالغ البضاعة التي ليست جوهرية في حد ذاتها إال أنها متقادمة أو تالفة التقدير لكل بند على حدة
فيتم التقدير على أساس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف 

 ار البيع المتوقعة.على أسع بناءً 

 االستثمارات   4-2 
 

 االستثمارات المتاحة للبيع ( أ

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من أوراق مالية مدرجة / غير مدرجة في أسواق مالية واستثمارات 

. تظهر هذه االستثمارات في ٪21فـي وحدات صناديق مشتركة تكون نسبة الملكية فيها تقل عن 
 المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اثني عشر شهرا من تاريخ القوائم الماليةالموجودات غير 

 .الموحدة األولية
 

 الموحدة األولية تسجل هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة وتقيم الحقا بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية

 كما يلي:
 

المدرجة باألسواق المالية بحسب سعر السوق المتوفر كما يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية  -
مع األخذ بعين االعتبار أية قيود تمنع بيع أو نقل هذه  الموحدة في تاريخ القوائم المالية األولية

 االستثمارات.
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 االستثمارات )تتمة(  4-2 

 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع ( أ
 
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة للصندوق معلنة  -

 من قِبل مدير الصندوق قبل أو كما في نهاية الفترة.
 
يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى من خالل تحديد  -

ألوراق مالية مشابهة مدرجة في السوق أو من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة  القيمة السوقية

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

ثمارات كبند مستقل في حقوق يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم هذه االست

 المساهمين كاحتياطي القيمة العادلة حتى استبعاد هذه االستثمارات.

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق ( ب

المعدلة بالعالوة أو )المقتناة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة االستثمارات  تظهر

أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير  ( ناقصاً الخصم
 الثني عشر شهراً التالية.ل امتداولة فيما عدا االستثمارات التي تستحق خال

 التقارير القطاعية  4-7 
 

 القطاع التشغيلي ( أ
 

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

  أنشطة تحقق إيرادات،تعمل في 

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

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 
 

 القطاع الجغرافي  ( ب
 

بأنشطة تحقق القطاع الجغرافي هو 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.
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 العمالت األجنبية  4-8 
 

 العملة الرئيسية ( أ
 

العملة  وي هذالسعودي واللشركة باللاير ل الموحدة القوائم المالية األوليةتظهر البنود في 
 شركة.لالرئيسية ل

 
 معامالت وأرصدة ( ب

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

رباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن أالصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد 
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية  تحويلتسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من 

 .الموحدة األولية ضمن قائمة الدخل فترةالصرف العمالت كما في نهاية سعر على أساس 
 

 النقد وما يماثله  4-5 
 

، في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجلالنقد يتكون النقد وما يماثله من  
 ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها. إن وجدت،

 
 األجل ةقصيرإسالمية  وديعة  4-6 

 

زيد تستحق خالل فترة من ثالثة أشهر أو أكثر وال تالسيولة  ةعالي ةعيوداألجل  ةقصير إسالمية وديعة لثمت 
ً ألساس االستحقاق وذلك باستخدام معدل الربح المتفق  عن سنة من تاريخ الشراء. يتم قيد إيراد الربح وفقا

 عليه.

 ذمم مدينة  4-3 
 

عمل ك في تحصيلها. يتم مخصص الديون المشكو تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصاً  
من  المجموعةون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن مخصص للدي

تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة 
ها مقابل مخصص الديون . عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبالموحدة الدخل األولية

دخل أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن في قائمة ال تقّيدالمشكوك في تحصيلها. 

 .الموحدة األولية

 مخزون  4-31 
 

قل. يحدد سعر التكلفة على أ أيهماصافي 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
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 عمليات تجميع المنشآت والشهرة  4-33 
 

 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

 
باالستحواذ فإنها تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية عندما تقوم الشركة  

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

العادلة لصافي يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي تمثل الفائض في إجمالي قيمة العوض عن القيمة  
الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتها. أما إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة 
لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها، فإن الفرق في هذه الحالة يدرج مباشرة في قائمة 

 .الموحدة األولية الدخل

ئي تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة. ولغرض بعد االعتراف المبد 

اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ 

لنقد والتي االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة ل
من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات 

 األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.

 ومعدات ومصنع ممتلكات  4-34 
 

ما عدا  ،والهبوط في القيمةالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة المصنع وتظهر الممتلكات و 
ل االستهالك على قائمة الدخل يحمّ ال يتم استهالك األراضي. التي تظهر بالتكلفة.وإنشاءات تحت التنفيذ 

والمعدات على  والمصنع على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكات الموحدة األولية
 لي:رة لها كما يمدى األعمار اإلنتاجية المقدّ 

  نواتـــعدد الس    

 سنة 33ـ  16  مباني 

 أو مدة العقد أيهما أقصر سنوات 5 مباني مستأجرة علىتحسينات  
 واتسن 11ـ  3 آالت ومعدات 
 سنوات 0ـ  6 معدات طبية 
 سنوات 11ـ  5 مفروشات أثاث و 

 سنوات 4 وسائل نقل وانتقال 
 

 األولية في قائمة الدخل تقيّدبمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية واألرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد د تحدّ  
 .الموحدة

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

 استبداله. األصل الذي تم
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 ةالملموسالموجودات غير   4-31 
 

غير تتضمن ترخيص تصنيع منتجات وتراخيص منتجات دوائية وعشبية. ال يتم إطفاء هذه الموجودات  

 الملموسة، حيث أن ليس لها عمر إنتاجي محدد بينما تتم مراجعتها سنوياً للتأكد من عدم وجود أي انخفاض
 في قيمتها. دائم

 
وتتضمن كذلك قيمة الشهرة الناتجة من االستحواذ والتي يتم مراجعة قيمتها دورياً للتأكد من عدم وجود  

 .انخفاض دائم في قيمتها
 

 مة الموجودات غير المتداولةالهبوط في قي  4-32 
 

الممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى فيما يتعلق بالهبوط في يتم مراجعة  
قيمتها 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 الهبوط في القيمة، بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة

القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام أيهما أعلى، ولغرض 
)وحدات مدرة ومحددة  ةمنفصلتقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات نقدية 

التي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض والشهرة لة، بخالف للنقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المتداو
 ذلك في تاريخ كل فترة مالية.و ،احتمال عكس ذلك الهبوط

 
 ذمم دائنة ومستحقات  4-37 

 
فواتير  إصدارتم  سواءً  ،قدمةوالخدمات المالمستلمة مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل البضائع  تقّيد 

 ال. مأ المجموعة إلىبموجبها 
 

 المخصصات  4-38 
 

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، وهناك احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام

 
 الزكاة  4-35 

 
التابعة ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. يتم احتساب مخصص وشركاتها تخضع الشركة  

الزكاة وفقاً للوعاء الزكوي المُعد على أساس القوائم المالية الموحدة لشركة دلة للخدمات الصحية القابضة 
 وشركاتها التابعة والمملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للمجموعة ثم يتم توزيع مخصص الزكاة

المحتسب بين الشركة والشركات التابعة لها . يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي 
 .عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص

 
مع أطراف غير مقيمة بالمملكة العربية  معامالت محددةجبة عن اباستقطاع الضريبة الوالمجموعة تقوم  

 .لنظام ضريبة الدخل السعودي وذلك طبقاً  السعودية
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص   4-36 
 

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

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

في أنظمة في الشروط المبينة كما هو موضح  رة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة،رواتبهم وبدالتهم األخي
 المملكة العربية السعودية.

 
 إليراداتا  4-33 

 
وقبولها من العمالء. تقّيد أعند تسليم البضاعة في بعد الخصم عند تقديم الخدمة أو اإليرادات بالصايتم إثبات  

قيد قيمة الخدمات المقدمة والتي لم يصدر بها فواتير في اإليرادات اإليرادات األخرى عند تحققها. يتم 
 المستحقة في نهاية الفترة.

 
 عمومية وإداريةبيع وتسويق و مصاريف  4-41 

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

مرتبطة بالتحديد بتكلفة التشغيل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بين مصاريف 
 البيع والتسويق والعمومية واإلدارية وتكاليف التشغيل، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

 
 تمويل مرابحات  4-43 

 
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 المؤهلة وذلك  تمويل رسملة تكاليف
 .الموحدة األوليةالمرابحات األخرى على قائمة الدخل  تمويل كجزء من هذه الموجودات. يتم تحميل تكاليف

 
 ربحية السهم  4-44

 
تم احتساب ربحية السهم من تمثل ربحية السهم نصيب السهم العادي من الدخل المتاح لألسهم العادية.  

 2113و  2114 ديسمبر 31في  المنتهيتين والسنةأشهر  الثالثة ةوصافي الدخل لفترل من العمليات الدخ
 / السنة. خالل الفترة القائمة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم

 
 احتياطي نظامي  4-41 

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

بالمئة من رأس  51بالمئة من صافي الدخل السنوي حتى بلغ هذا االحتياطي  11احتياطي نظامي بنسبة 

يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حالياً. المال.
 من نظام الشركات السعودي. 60االحتياطي النظامي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 
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 إيجارات  4-42 
 

 إيجارات رأسمالية أ(
 

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

 من دفعات اإليجار.
 

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

 ات.الموجود باستخدام طريقة القسط الثابت لمعدالت االستهالك التي تعود لها 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  4-47 

 
وزيعات فيها من قِبل اعتماد التفي الفترة التي يتم  الموحدة األوليةاألرباح الموزعة في القوائم المالية  تقّيد 

 مة للشركة.الجمعية العا
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .1
 

تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه 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 بمهام إدارة المخاطر. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر العملة،
 .والقيمة العادلة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

 

سالمية اإلوديعة الووما يماثله نقد الالموحدة  األولية تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي 

عالقة والمدفوعات مقدماً الطراف ذوي األوالذمم المدينة والمطلوب من وإلى  واالستثماراتاألجل  صيرةالق

والذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة  مرابحاتالالمتداولة األخرى وتمويل والموجودات 

بهذه البنود تم اإلفصاح عنها ضمن السياسة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة 

 المحاسبية لكل منها.

حدة المو القوائم المالية األوليةيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية واثبات الصافي ب 

أو إثبات  الصافيفي إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس  حقا قانونياً المجموعة عندما يكون لدى 

 الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( .1

 مخاطر العملة  1-3 
 

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت إن مخاطر العملة 

تقوم اإلدارة  .والدوالر األمريكي والدينار األردني السعودي باللايرالمجموعة األجنبية. تمت كافة معامالت 
 بمراقبة التغيرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غير جوهرية.

 
 القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة مخاطر  1-4 

 
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي 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  ةعيالودبالقيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن  تتعلق

 ثابت. أو تمويل

 

 مخاطر االئتمان  1-1 
 

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

لدى بنوك  ةعيالودو النقد تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداعالمجموعة اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى 

 الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقّيدمحلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 

 مخاطر السيولة  1-2 
 

ن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات أهي مخاطر إن مخاطر السيولة  

المالية بسرعة  المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات

دوري من توفر سيولة كافية، بما وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل 

 .مستقبليةفي ذلك اتفاقيات التسهيالت االئتمانية لمقابلة أية التزامات 

 

 القيمة العادلة 1-7 
 

دراية ولديهم الرغبة  تسوية التزام بين أطراف ذوي صل أوهي القيمة التي يتم بها تبادل أإن القيمة العادلة  

المالية على  المجموعةفي ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات 

أساس طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة 

المالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها  المجموعةلقيمة العادلة لموجودات أن ا المجموعة

 .الدفترية
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 وديعة إسالمية قصيرة األجل .2

مليون ريـال سعودي تم  111مبلغ  2113ديسمبر  31كما في  تمثل الوديعة اإلسالمية قصيرة األجل
 حاإلسالمية بمعدل ربإيداعه لدى أحد البنوك المحلية كوديعة مركبة قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة 
 .2114مارس  31مقارب لمعدل الربح السائد في السوق واستحقت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 استثمارات .7

 ديسمبر 31كما في      

  الدولة  استثمارات متاحة للبيع

نسبة 

 2113  4132  الملكية

 :مدرجةاستثمارات في شركات  -
       

 شركة عسير للتجارة والسياحة  والصناعة

 693169623  302530383  ٪1  المملكة العربية السعودية والزراعة والعقارات  وأعمال المقاوالت  

 4139561  1250361  ٪195  المملكة األردنية الهاشمية الشركة األردنية لتصنيع األدوية

 696239163  306450322     إجمالي اإلستثمارات في الشركات المدرجة

        *استثمارات في شركات غير مدرجة: -

 394409121  102260341  ٪0  المملكة العربية السعودية شركة مركز مكة الطبي

 193119111  302370135  **٪196  المملكة العربية السعودية شركة اإلحساء للخدمات الطبية

 496409121  206810315     إجمالي اإلستثمارات في الشركات غير المدرجة

 0691359145  3107340318     (1-5استثمارات أخرى متاحة للبيع )

 11195169450  31604620135     إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

 2091259111  4603470111     (2-5استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )

     31802130135  12096319450 

 * تظهر االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة.

 .2113ديسمبر  31كما في  ٪190** كانت نسبة الملكية 
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 استثمارات )تتمة( .7

 استثمارات أخرى متاحة للبيع  7-3

 يمثل هذا البند استثماراً في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

 مقتناة حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات   7-4

 11يمثل هذا البند استثماراً في صكوك بالدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق خالل 

 بل تاريخ االستحقاق.سنوات من تاريخ الشراء وهي قابلة للبيع ق

 وفيما يلي حركة االستثمارات:

 4132  2113 

 1196569232  44608130276 يناير 1

 31696259111  3370135 إضافات

 095469226  508840724 التغير في أرباح غير محققة

 (6096119111)  (31101110111) المتحصل من استحقاق استثمار

 22096319450  31802130135 ديسمبر 31

 (11191119111)  - وديعة إسالمية – يطرح: استثمار قصير األجل

 12096319450  31802130135 استثمارات طويلة األجل

 
 موجودات غير ملموسة .8

  الشهرة  

ترخيص 

  تصنيع منتجات

تراخيص 

 المجموع  منتجات

لة( 2114يناير  1  4504220111  1195159111  1196409111  591619111 )معدَّ

 -  -  -  - إضافات

 4504220111  1195159111  1196409111  591619111 2114ديسمبر  31

 -  -  -  - 2113يناير  1

 2096009114  -  -  2096009114 إضافات

 2096009114  -  -  2096009114 )قبل التعديل( 2113 ديسمبر 31

 (194449114)  1195159111  1196409111  (2395669114) القيمة العادلة عديالتت

 2692449111  1195159111  1196409111  591619111 )بعد التعديل( 2113 ديسمبر 31
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 تمويل مرابحات .5
 

بنوك محلية وذلك لتمويل أعمال الشركة التوسعية، إن هذه  نتمويل مرابحات م لىالشركة ع حصلت

المرابحات هي باللاير السعودي وتحمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائدة في السوق، 

 إن هذه المرابحات مضمونة بموجب سندات ألمر من الشركة.

تمويل مرابحة جديد من بنك محلي بمبلغ  بالحصول على 2114قامت الشركة خالل الربع الثالث من عام 

 (.1نظر إيضاح امليار لاير سعودي لتمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات جديدة )

لغ بة تكاليف تمويل مرابحات بمرسمل 2114 ديسمبر 31المنتهيتين في  والسنة أشهر تم خالل فترتي الثالثة

لاير سعودي  669606: 2113التوالي ) ىعل ،لاير سعودي 294669461لاير سعودي و  194069011

 .(على التوالي ،لاير سعودي 3029326 و

 
 والتزامات محتملةارتباطات  .6
 

لدى الشركة ارتباطات رأسمالية تتعلق بشكل رئيسي بتوسعة العيادات  2114 ديسمبر 31كما في  (أ 

: 2113) سعودي لايرمليون  51الخارجية لمستشفى دلة وإنشاء مستشفى غرب الرياض بمبلغ 

 (.1)انظر إيضاح  مليون لاير سعودي( 5390
 

( بتوقيع اتفاقية لالستحواذ 2114 سبتمبر 31هـ )الموافق 1435ذو الحجة  6قامت الشركة بتاريخ  (ب 

على مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام، ويخضع إتمام عملية االستحواذ على موافقة الجهات 

)انظر  عامة غير العادية لمساهمي الشركةالحكومية ذات العالقة. باإلضافة إلى موافقة الجمعية ال

 (.1إيضاح 

 

( بالتقدم بطلب االستثمار 2114سبتمبر  21هـ )الموافق 1435ذو القعدة  26قامت الشركة بتاريخ  (ج 

٪ من رأس المال 31قدرها في شركة مستشفي الدكتور محمد راشد الفقيه ولقد تم تخصيص حصة 

 (.1)انظر إيضاح 
 

 1692بمبلغ  لدى المجموعة التزامات محتملة على شكل ضمانات بنكية 2114 ديسمبر 31كما في  (د 

مليون لاير سعودي والتي تم إصدارها نيابة عن المجموعة في سياق القيام باألعمال العادية 

 (.مليون لاير سعودي 496: 2113)

هناك بعض القضايا المقامة ضد الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، ويتم الترافع بشأنها حالياً إالّ  (هـ

النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. ال تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائج هذه أنه ال يمكن تحديد النتيجة 

 القضايا جوهرية على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة.
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 توزيعات أرباح .3
 

إبريل  31هـ )الموافق 1435 رجب 1وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

لاير سعودي عن  6190119111( على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2114

والتي تم سدادها بالكامل خالل  لاير سعودي لكل سهم. 195بواقع  2113ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 لاير سعودي(. 6190119111: 2113) 2114الربع الثاني من عام 

 المعلومات القطاعية .31

 التالية: الرئيسية من قطاعات األعمال المجموعةتتألف أنشطة 
 

 وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. :المستشفياتقطاع 
 

األدوية وكذلك تصنيع  ويتمثل نشاطه في استيراد وتوزيع وبيع األدوية بالجملة والتجزئة :قطاع األدوية

والمنظفات والمطهرات والتعبئة ومواد التجميل والصحية المستحضرات الصيدالنية والعشبية و

 .والتغليف
 

وتتمثل أغراضه في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة  :قطاع اإلدارة العامة 

هزة المعوقين وأجهزة الجملة والتجزئة في اآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأج

 .المساندة األخرىخدمات الو المستشفيات

وللسنتين  2113و  2114ديسمبر 31فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في  

 :لقطاعات األعمال السابق ذكرها ذلك التاريخفي المنتهيين 
 

 )غير مراجعة( 4132 ديسمبر 13 

 األدوية ياتمستشفال البيان

  اإلدارة العامة

بين استبعادات  المركز الرئيسي التشغيل المجموع
 القطاعات

 63703110582 (808110341) - 4308510278 8401710338 63601310417 إيرادات التشغيل

 (23308310315) 808110341 - (3208210735) (1302150328) (27403380185) تكاليف التشغيل

 13702630675 -  501140313 4408210171 18706310686 الربح اإلجمالي

 صافي الدخل )الخسارة( 

 32503320527 170874 (1103310316) 104850383 (203130558) 35305110616 للسنة  

 3085403450411 (1108730714) 75403630327 1401250335 35607560383 34105840842 مجموع الموجودات

 13603670652 (4808150372) 41506110118 801710127 2401330778 38302130343 مجموع المطلوبات
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 المعلومات القطاعية )تتمة( .31
 

 )مراجعة ومعّدلة( 4131 ديسمبر 13 

 األدوية ياتمستشفال البيان

  اإلدارة العامة

بين استبعادات  المركز الرئيسي التشغيل المجموع
 القطاعات

 64696539235 (191369540) - 2192509115 6194019106 66096519606 إيرادات التشغيل

 (42292169601) 191369540 - (1596529616) (3396619362) (36396119136) تكاليف التشغيل

 32694459555 - - 593159206 2696069616 26593519552 الربح اإلجمالي

 صافي الدخل )الخسارة( 

 13696329066 - (2696109461) 693019556 696119511 14091619331 للسنة  

 1946096429660 (1194239254) 54193469361 3496069056 12290069621 66291449002 مجموع الموجودات

 20096609666 (1194239254) 13596169300 496059346 2290369436 13690619666 مجموع المطلوبات
 


