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شركة دلة للخدمات الصحیة القابضة

(شركة مساهمة سعودیة)

ئم المالیة األولیةالقواجزءا ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى رقم  ٦تعتبر اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

-٢-

  ة)األولیة (غیر مراجعقائمة المركز المالي

(جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

مارس٣١كما في  

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

لة) (معدَّ
الموجودات

:متداولةالموجوداتال

١١٩٫٤٧٨٫٤٣٦٢٦٧٫٦٨٩٫٠٣٨وما یماثلھالنقد 

٢٠٠٫٠٥٥٫٧٠٨- ٤  األجلةقصیراتاستثمار

٢٣٠٫٢٩٨٫٢٢٠١٨٠٫٩٨١٫١٥٥، صافيذمم مدینة

٦٨٫٨٢٩٫٥٣٧٥٦٫٧٥٥٫٣٥٦، صافيمخزون

٦٥٫٨٨٩٫٤٨٤٦٠٫٦٨١٫٢١٢، صافيأخرىموجوداتومقدمااتمدفوع

٣٫٠١٢٫٤٤٢٦٧٦٫٤٠١٫٢ عالقة ويمطلوب من أطراف ذ
٤٨٧٫٥٠٨٫١١٩٨٣٨٫٨٧٠٫٧٦٨

:موجودات غیر المتداولةال

١٣٥٫٤٦٦٫٥٤٤٩٠٫٨٥٦٫٧٤٢  ٥        استثمارات

-١٤٩٫٥٠٠تحت التأسیس–استثمارات في شركة تابعة 

١٨٥١٫٩٠٢٫٤٠٢٤٦٧٫٤٥٦٫٤٠٠، صافيومعداتومصنعممتلكات

٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠  ٦، ١موجودات غیر ملموسة
١٫٠١٤٫٦٦٢٫٤٤٦٥٨٥٫٥٥٧٫١٤٢

١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥٣٩٦٫٠١٢٫١٫٣٥٤جوداتمومجموع ال

ساھمینحقوق المالمطلوبات و
:متداولةالمطلوبات ال

٦١٫٨٤٧٫٦٩٦٧٠٫٥١٦٫٦٥٤تجاریةذمم دائنة

٧٨٫٨٩٩٫٣١٢١١٫١٢٩٫٢٨٦تمویل مرابحات قصیرة األجل

٤٥٫٧٥٤٫٠٣٣٥٦٫٨٠٥٫١٤٠ومطلوبات أخرى مستحقة مصاریف

٥٠٠٫٥٤٣٩٢٦٫٣٧٨مطلوب ألطراف ذوي عالقة

١٢٫٩١٣٫٧٦٤٧٫٤٠٣٫٤٩٢زكاةالمخصص 
١٩٩٫٩١٥٫٣٤٨١٤٦٫٧٨٠٫٩٥٠

:المطلوبات غیر المتداولة
٦٥٫٠٨٩٫١٤٢٥٢٫٦٩٨٫٦٣٦للموظفیننھایة الخدمةمكافأة مخصص 
٤٫٤٩٠٢٦٥٫٠٠٤٧٩٫٥٨٦٫١٩٩المطلوباتمجموع 

:المساھمینحقوق 

٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال

٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥احتیاطي نظامي

)٢٫٥٧٧٫٠٨٢(١٢٫٣٧٩٫٧٠٥لالستثمارات المتاحة للبیعاحتیاطي القیمة العادلة

٢٨٣٫٧٣٥٫٠٥٥٢١٦٫٤٤٢٫١٩٣أرباح مبقاة

٧٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠زیعات أرباح مقترحةتو

١٫٢٣٧٫١٦٦٫٠٧٥١٫١٥٤٫٩١٦٫٤٢٦مجموع حقوق المساھمین

١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥١٫٣٥٤٫٣٩٦٫٠١٢ساھمینمحقوق الالمطلوبات ومجموع 

٨ارتباطات رأسمالیة
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(شركة مساهمة سعودیة)

ئم المالیة األولیةالقواجزءا ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى رقم  ٦تعتبر اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

-٣-

األولیة (غیر مراجعة)دخلالقائمة 

ا لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ باللایر السعودي م

مارس٣١ في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

٢٠١٤٢٠١٣

٢١٥٫٤١٥٫٢٤٣١٨٣٫٧٣١٫٠٠٥التشغیلیراداتإ
)٣٣٤٫٩٢٢٫٩٩()٣٦٥٫٩٧١٫١٩١(تكالیف التشغیل

٩٥٫٤٤٣٫٨٧٨٨٤٫٣٩٦٫٠٨٣اإلجماليربح ال

:المصاریف التشغیلیة
)٣٫١٣٣٫٦١٨()٣٫١٤٧٫٠٣٦(بیع وتسویق

)٣٥٫٦٩٢٫٠٧٦()٤١٫٥٨١٫٥٦١(وإداریةعمومیة
)١٨٣٫٨٣٩٫٧()٠٢٦٫٩٩١٫١٠(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٣٩٫٧٢٤٫٢٥٥٣٨٫٣٨٦٫٥٥٠من العملیاتالدخل 

٢٫٢٧٠٫٦٧٧١٤٤٫٧٧٣٫٢، صافيأخرىإیرادات

٤١٫٩٩٤٫٩٣٢٤٠٫٥٣١٫٣٢٣الدخل قبل الزكاة
)١٫٤٩٦٫٣٥٦()٥٠٠٫٠٠٠٫١(الزكاة

٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢٣٩٫٠٣٤٫٩٦٧فترةصافي الدخل لل

ربحیة السھم:

٠٫٨٤٠٫٨٢الدخل من العملیات

٠٫٠٢٠٫٠١الدخل من العملیات غیر التشغیلیة

٠٫٨٦٠٫٨٣صافي الدخل للفترة

٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
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ئم المالیة األولیةالقواجزءا ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى رقم  ٦تعتبر اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

-  ٤  -

األولیة (غیر مراجعة)ائمة التدفقات النقدیةق

(جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

مارس٣١في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

لة) (معدَّ
:لتدفقات النقدیة من العملیاتا

٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢٣٩٫٠٣٤٫٩٦٧لفترةل دخلالصافي 
بنود غیر نقدیة:تعدیالت ل

١١٫٠٦٩٫٦٦٩٨٫١٤١٫٦٧٣ومعداتومصنع ممتلكات اتاستھالك
١٠٫٩٩١٫٠٢٦٧٫١٨٣٫٨٣٩مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٥٫١١٠٫٢٢٩٤٫٤٥١٫٧٠٧للموظفیننھایة الخدمةافأة مكمخصص 
)٢٢٫٧٥٨(٢٣ومعداتومصنع لكات بیع ممت(أرباح) خسائر 

١٫٥٠٠٫٠٠٠١٫٤٩٦٫٣٥٦مخصص الزكاة
:رأس المال العاملفي  اتتغیرال

)٢٨٫٢٥١٫٠٧١()١٦٫٦٩١٫٨٩٥(ذمم مدینة
)٢٢٫٩٩٣٫٨٢٨()١٠٫٣٧٥٫٤١٦(مخزون
٥٫٧١٦٫٧٤٦)٢٫٩٦١٫٧٣٩(أخرىموجودات ومقدماً اتمدفوع

)٦٨٫٨٨٩  ( ٦٤٫١٠٣عالقةمطلوب من أطراف ذوي 
٨٫٣٣٢٫٨٠٩١٥٫٦٤٣٫٩٧٩تجاریةدائنةذمم 

٤٫٤٩١٫٣١٩١٥٫٥٥٠٫٤٧٧ة ومطلوبات أخرىمستحق مصاریف
)٢١٣٫٧٤٧()٤٤٧٫٥٤٧(مطلوب ألطراف ذوي عالقة

)٢٠٣٫٧٨٧()٥٥٣٫٩٥٠(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٥٦٣٫٠٢٣٫٥١٢٤٨٫٤٤٫٧٩٢عملیاتالن مالناتج ي النقدصاف

:أنشطة اإلستثمارالتدفقات النقدیة من 
)١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(-األجلقصیراستثمارإضافات على 
)١٧٨٫٦٥٥٫٧٠٨()١٢٨٫٠١٥(استثمارات متاحة للبیعإضافات على 

-)٤٩٫٥٠٠(إضافات على استثمار في شركة تابعة
-١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠استحقاق استثمارالمتحصل من 

)٣٨٫٥٤٤٫٢٦٦()٣٩٫٢٩٣٫٨٨٥(ومعداتومصنعممتلكاتعلى إضافات 
٥٩٦٫٧٤٠-معداتومتحصالت بیع ممتلكات ومصنع 

)٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠(-إضافات إلى موجودات غیر ملموسة
)٧٫٢٣٤٨٤٫٣٤٣(٦٠٠٫٥٢٨٫٦٠االستثمارأنشطة )المستخدم في(الناتج منصافي النقد

:التمویلأنشطة التدفقات النقدیة من 
٦٫٠٩٨٫٠٥٣)٤٢٫٠٥٠٫٣٣٨(تمویل مرابحات قصیرة األجلصافي 

٦٫٠٩٨٫٠٥٣)٤٢٫٠٥٠٫٣٣٨(أنشطة التمویلالناتج من )المستخدم في(صافي النقد

)٢٩٢٫٩٥٦٫٩٣٣(٦٩٫٥٠١٫٨٢٥وما یماثلھالنقد ید رصفي  التغیرصافي 
٤٩٫٩٧٦٫٦١١٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١الفترةبدایة وما یماثلھ كما فيرصید النقد

١٦٨٫٣٢٠-١الفترةتحوذ علیھ خاللسلھ المرصید النقد وما یماث

١١٩٫٤٧٨٫٤٣٦٢٦٧٫٦٨٩٫٠٣٨الفترةنھایة  كما في وما یماثلھالنقد د یرص

ألنشطة غیر نقدیة:إضافیةمعلومات 
٦٫٧٠٧٫٠٧١٢٩٩٫٥١٠إعادة تقییم استثمارات متاحة للبیعأرباح غیر محققة من
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(شركة مساهمة سعودیة)

)قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة (غیر مراجعة

(جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

األولیةالمالیةوائم ال یتجزأ من ھذه القجزءا٢٠إلى رقم  ٦تعتبر اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

-  ٥  -

رأس المال

احتیاطي نظامي

أرباح مبقاة عالوة إصدارإیضاح
تحویالت من
صافي الدخل

احتیاطي القیمة 
العادلة

توزیعات أرباح
مقترحة

مجموع حقوق 
المساھمین

١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢-٢٠١٤٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥٢٧٫١٠٩٫٠١٠٥٫٦٧٢٫٦٣٤٣١٤٫٠٤٠٫١٢٣ینایر ١

٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢-٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢----صافي الدخل للفترة

-٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠)٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(----٧توزیعات أرباح مقترحة

التغیر في األرباح غیر المحققة

٦٫٧٠٧٫٠٧١--٦٫٧٠٧٫٠٧١---من االستثمارات المتاحة للبیع

٢٠١٤٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥٢٧٫١٠٩٫٠١٠١٢٫٣٧٩٫٧٠٥٢٨٣٫٧٣٥٫٠٥٥٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠١٫٢٣٧٫١٦٦٫٠٧٥مارس ٣١

١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩-٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦)٢٫٨٧٦٫٥٩٢(٢٠١٣٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥٢٧٫١٠٩٫٠١٠ینایر ١

٣٩٫٠٣٤٫٩٦٧-٣٩٫٠٣٤٫٩٦٧----صافي الدخل للفترة

-٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠)٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(----٧توزیعات أرباح مقترحة

التغیر في األرباح غیر المحققة

٢٩٩٫٥١٠--٢٩٩٫٥١٠---من االستثمارات المتاحة للبیع

٢١٦٫٤٤٢٫١٩٣٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠١٫١٥٤٫٩١٦٫٤٢٦)٢٫٥٧٧٫٠٨٢(٢٠١٣٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥٢٧٫١٠٩٫٠١٠مارس ٣١
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(شركة مساهمة سعودیة)

حول القوائم المالیة األولیة (غیر مراجعة)إیضاحات

٢٠١٤مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(جمیع المبالغ باللایر السعودي ما لم یذكر غیر ذلك)

-  ٦  -

معلومات عامة.١

تأسست شركة دلة للخدمات الصحیة القابضة ("الشركة") في المملكة العربیة السعودیة كشركة ذات 
ھـ (الموافق ١٤١٥ربیع الثاني ١٣بتاریخ ١٠١٠١٢٨٥٣٠مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم 

) أصدر ٢٠٠٨مایو ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول ١٤) بمدینة الریاض وبتاریخ ١٩٩٤بتمبر س ١٨
مجلس إدارة الشركة قراراً بتحویل شركة دلة للخدمات الصحیة القابضة إلى شركة مساھمة سعودیة مقفلة. 

ملیون ١٤٫٢عدد ولقد حصلت الشركة على موافقة لتحویلھا إلى شركة مساھمة عامة من خالل اكتتاب عام ل
) وبقیمة اسمیة قدرھا ٢٠١٢أكتوبر ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ذو القعدة ٢٨سھم من أسھم الشركة بتاریخ 

ملیون ریـال سعودي وتم إدراجھا ٣٧١ملیون ریـال سعودي، ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ ١٤٢
صفر  ٤لیة السعودیة بتاریخ ضمن االحتیاطي النظامي للشركة، وتم إدراج سھم الشركة في السوق الما

).٢٠١٢دیسمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤

تتمثل أغراض الشركة في تشغیل وإدارة وصیانة المنشآت والمراكز الصحیة وتجارة الجملة والتجزئة في 
األدویة واآلالت واألجھزة الطبیة والجراحیة واألطراف الصناعیة وأجھزة المعوقین وأجھزة المستشفیات 

دویة  والمستحضرات الصیدالنیة والعشبیة والصحیة ومواد التجمیل والمنظفات والمطھرات وتصنیع األ
والتعبئة والتغلیف في المملكة العربیة السعودیة.

٢قامت الشركة بتاریخ -مصنع الدوارة للمستحضرات الصیدالنیـة والعشبیـة ومواد التجمیل ("المصنع")
كامل لالستحواذ على) بتوقیع عقد مبایعة ("االتفاقیة") ٢٠١٣ایر ین١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤ربیع األول 

لمقام علیھا موجودات ومطلوبات المصنع وكذلك تحویل جمیع رخص المصنع وعقد إیجار األرض ا
والذي تم سداده ،ملیون لایر سعودي٣٨من المالك وذلك مقابل صافي عوض قدره المصنع في مدینة جدة

ة على نقل كافاالتفاقیةواتفق الطرفان بموجب .وفقاً لبنود االتفاقیة٢٠١٣بر سبتم ٣٠بالكامل كما في 
باعتباره تاریخ ٢٠١٣ینایر ١٤بتاریخ ھذه الموجودات والمطلوباتملكیةالحقوق وااللتزامات المرتبطة ب

بتسجیل في تاریخ االستحواذنقل السیطرة الفعلیة للشركة ("تاریخ االستحواذ") وقامت الشركة مبدئیاً 
٣١موجودات ومطلوبات المصنع في سجالتھا المحاسبیة وفقاً للقوائم المالیة المراجعة للمصنع كما في 

ملیون لایر سعودي والتي تمثل فائض قیمة ٢٨٫٧ونتج عن عملیة االستحواذ شھرة قدرھا ٢٠١٢دیسمبر 
قامتملیون لایر سعودي. ٩٫٣الموجودات المستحوذ علیھا والبالغة لصافيالشراء عن القیمة المبدئیة 

بعمل تقییم للقیم العادلة للموجودات والمطلوبات ٢٠١٤مارس ٣١خالل الثالثة أشھر المنتھیة في الشركة
لة  حسب متطلبات معیار المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت والصادر من قبل الھیئة السعودیة المحوَّ

سابقاً في ة للموجودات والمطلوبات والشھرة المدرجة بدئیلقیم المدیل ابتع وقامت كذلكونیین نللمحاسبین القا
٢٠١٣مارس ٣١على القوائم المالیة األولیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في بأثر رجعيتاریخ االستحواذ

الحقائق والظروف التي كانت موجودة فيفي ظلعملیة التقییم تحدیدھا بموجبالجدیدة التي تم القیملتعكس 
.تاریخ االستحواذ
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یلخص الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا قبل وبعد إجراء تسویة القیمة العادلة كما في 

:تاریخ االستحواذ

موجودات متداولة
القیمة الدفتریة قبل االقتناء

لایر سعودي
تسویات القیمة العادلة

ریـال سعودي
فة االقتناءتكل  

ریـال سعودي

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

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

٧٫٦٧٩٫٣٨٥)٩٠١٫٠٠٠(٨٫٥٨٠٫٣٨٥
ولةموجودات غیر متدا

٣٫٢٠٤٫٤٢٥٢٫٣٤٥٫٠٠٤٥٫٥٤٩٫٤٢٩ممتلكات ومصنع ومعدات، صافي
٢٢٫١٥٣٫٠٠٠٢٢٫١٥٣٫٠٠٠-موجودات غیر ملموسة

٣٫٢٠٤٫٤٢٥٢٤٫٤٩٨٫٠٠٤٢٧٫٧٠٢٫٤٢٩مجموع الموجودات غیر المتداولة

١١٫٧٨٤٫٨١٠٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤٣٥٫٣٨١٫٨١٤مجموع الموجودات

مطلوبات متداولة

٥٢١٫٥٧٩-٥٢١٫٥٧٩ذمم دائنة تجاریة

١٫٢٣٢٫٧٠٨-١٫٢٣٢٫٧٠٨مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٫٧٥٤٫٢٨٧-١٫٧٥٤٫٢٨٧
مطلوبات غیر متداولة

٧١٨٫٥٢٧-٧١٨٫٥٢٧مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٢٫٤٧٢٫٨١٤-٢٫٤٧٢٫٨١٤مجموع المطلوبات

٩٫٣١١٫٩٩٦٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤٣٢٫٩٠٩٫٠٠٠لموجودات المستحوذ علیھاصافي ا

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

)٢٠١٣فبرایر ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٤ربیع اآلخر ١٠قامت الشركة بتاریخ -توسعة العیادات الخارجیة
سعة العیادات الخارجیة لمستشفى دلة بمدینة الریاض بتكلفة بتوقیع عقد الھیكل اإلنشائي من مشروع تو

ملیون لایر سعودي ٧٢ملیون لایر سعودي من إجمالي التكلفة المتوقعة لھذه التوسعة والبالغة ٢٦٫٥قدرھا 
شھراً من تاریخ توقیع ھذا العقد.٢٠ومن المتوقع االنتھاء من تنفیذ ھذه التوسعة خالل 

متر ٤٠٫٠٠٠بمساحة تقدر بـ بإتمام شراء أرض تقع في غرب مدینة الریاضقامت الشركة –أراضي 
ملیون لایر سعودي إلنشاء مستشفى جدید علیھا. وقامت الشركة ٥٩٫٥مربع وذلك بقیمة إجمالیة قدرھا 

متر مربع وذلك بقیمة اجمالیة ١٢٠٫٠٠٠كذلك بإتمام شراء ارض أخرى بنفس المنطقة بمساحة قدرھا 
نشاء ھذه المستشفى. كما قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع إلغرض لایر سعوديملیون ١٣٣٫٨قدرھا 

ملیون ریـال ١٠١٫٨متر مربع وذلك بقیمة إجمالیة قدرھا ٤٥٫١٤٢في شمال مدینة الریاض بمساحة 
ء من تم االنتھاو٢٠١٣ولقد تم سداد قیمة ھذه األراضي بالكامل خالل عام سعودي إلنشاء مستشفى علیھا. 

اإلجراءات النظامیة لنقل ملكیة ھذه األراضي لصالح الشركة.
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وتتوقع الشركة أن یكتمل إنشاء ھذه المستشفى في الربع بإنشاء مستشفي غرب الریاضبالبدءقامت الشركة 
ملیون ریـال سعودي.٥٠٨بتكلفة إجمالیة قدرھا ٢٠١٦الثاني من عام 

) بتأسیس شركة أفیاء النخیل ٢٠١٤ینایر ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٥ربیع الثاني ١٣اریخ قامت الشركة بت
.لایر سعودي٥٠٫٠٠٠برأس مال قدره لخدمات المساندة المحدودة وھي شركة ذات مسؤولیة محدودةل

یتمثل نشاط الشركة في إقامة وصیانة المستشفیات والمراكز الطبیة والخدمات المساندة األخرى. إن ھذه
الشركة ال تزال تحت التأسیس ولم تقم بالبدء بأعمالھا التجاریة كما في تاریخ ھذه القوائم المالیة ولذلك لم یتم 

توحید حساباتھا مع حسابات الشركة.

لشراء )٢٠١٤مارس ٣٠ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى األولى ٢٩قامت الشركة بتوقیع مذكرة تفاھم بتاریخ 
شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام وھي شركة في رأس المال فيكامل حصص الشركاء الحالیین 

وھي قابلة للتمدید ٢٠١٤دیسمبر ٣١ذات مسؤولیة محدودة. وستبقى ھذه المذكرة ساریة المفعول حتى 
بموافقة جمیع أطرافھا. ولقد وافق الطرفان على أن یتم سداد قیمة ھذا االستحواذ عن طریق سداد نقدي 

ھم جدیدة بالقیمة المتبقیة لصالح الشركاء الحالیین وذلك عن طریق زیادة رأس مال الشركة.وإصدار أس

تتضمن القوائم المالیة األولیة حسابات الشركة بما فیھا حسابات الفروع التالیة والتي تعمل تحت سجالت 
تجاریة منفصلة:

المدینةالسجل التجارياسم الفرع

الریاض١٠١٠١٣٢٦٢٢مستشفى دلة
الخفجي٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦اإلدارة العامة

الدمام٢٠٥٠٠٧١٩٠٥مستودع األدویة (دلة فارما)
الریاض١٠١٠١٢٨٩٩٧مستودع األدویة (دلة فارما)

جدة٤٠٣٠١٤٠٧٦٩مستودع األدویة (دلة فارما)

أساسي من المستحقات العادیة تتضمن القوائم المالیة األولیة المرفقة جمیع التسویات التي تتكون بشكل 
المتكررة والتي تعتبرھا إدارة الشركة ضروریة لعرض القوائم األولیة للمركز المالي ونتائج الدخل 
والتدفقات النقدیة بشكل عادل. إن نتائج الفترة األولیة لیست بالضرورة مؤشرا دقیقا للنتائج السنویة للشركة 

المالیة األولیة السنویة المراجعة إلیضاحات المتعلقة بھا مع القوائم یجب قراءة القوائم المالیة األولیة وا
.٢٠١٣دیسمبر٣١واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المالیة المنتھیة في 

ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخرة ٢١تم اعتماد القوائم المالیة األولیة المرفقة من ِقبل إدارة الشركة بتاریخ 
  ).٢٠١٤إبریل ٢١
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الھامةملخص السیاسات المحاسبیة.٢

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة تم إدراجھا أدناه. تم تطبیق ھذه 
السیاسات بشكل منتظم على جمیع الفترات المعروضة، ما لم یذكر غیر ذلك.

أسس اإلعداد١-٢

المرفقة على أساس التكلفة التاریخیة المعّدلة بإعادة تقییم االستثمارات تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 
عن الھیئة السعودیة لمعاییر المحاسبة الصادرةالمتاحة للبیع بالقیمة العادلة ووفقاً لمبدأ االستحقاق وطبقاً 

للمحاسبین القانونیین.

الھیئة السعودیة یر المالیة األولیة الصادر عن وفقا لمعیار التقارالمرفقة القوائم المالیة األولیة تم إعداد
. تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة مع تلك للمحاسبین القانونیین

والتي تتلخص فیما یلي:٢٠١٣دیسمبر ٣١المستخدمة في إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

القوائم المالیةتوحید ٢-٢

التابعة لھا والتي یكون للشركة فیھا حقوق والشركاتاألولیة لحسابات الشركةیتم توحید القوائم المالیة 
التصویت فیھا أو لدیھا القدرة ٪ أو أكثر و/ أو تسیطر على أكثر من نصف حقوق ٥٠ملكیة فعلیة بنسبة 

الشركات عند توحید بیناد أھم المعامالت واألرصدة سیاساتھا المالیة والتشغیلیة. یتم استبععلى توجیھ 
القوائم المالیة. وال یتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة تحت التأسیس حتى تاریخ البدء بعملیاتھا 

.التجاریة

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٣-٢

بیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات المحاسعاییر وفقا للمالقوائم المالیة األولیة یتطلب إعداد 
تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاریخ 

المالیة. یتم تقییم التقدیرات الفترةخالل یفرا، وكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات والمصالقوائم المالیة األولیة
كل مستمر وھي مبنیة على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث واالفتراضات بش

المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقا 
التالیة التي تمت مناقشة التقدیرات واالفتراضات ذات المخاطرلتعریفھا نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلیة.

قد تنتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالیة الالحقة.

الھبوط المتوقع في الموجودات غیر الملموسةأ) 

تقوم الشركة سنویاً بالتأكید إذا ما كان ھناك ھبوط في الموجودات غیر الملموسة طبقاً للسیاسات 
یة للشركة. یتم تحدیث قیمة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على المحاسب

.احتساب القیمة المستخدمة. إن القیام بھذا االحتساب یتطلب استخدام التقدیرات

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھاب)

عند وجود دلیل موضوعي یتم تكوین مخصص لحسابات المدینین التجاریین المشكوك في تحصیلھا 
ستطیع تحصیل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األساسیة لحسابات المدینین. ویتم أخذ تبأن الشركة لن 

حسابات المدینین، تعرض المدین لصعوبات  مةیانخفاض في قالبنود التالیة بعین االعتبار لتحدید وجود 
بة أو تأخر في سداد الدفعات المستحقة.مالیة أو احتمال إفالسھ أو إعادة ھیكلة مالیة أو صعو
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(تتمة) الھامةملخص السیاسات المحاسبیة.٢

  (تتمة) مؤثرةتقدیرات وافتراضات محاسبیة٣-٢

  (تتمة) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھاب)

ویتم عمل تقدیرات منفصلة للحسابات الفردیة الجوھریة. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غیر الجوھریة 
یتم عمل التقدیرات بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص بناء على الوقت ومعدالت ھادیا، فإنإفر

التحصیل السابقة.

مخصص مخزون البضاعة المتقادمة)ج

تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أیھما أقل. عند تقادم البضاعة أو عندما 
لة للتحصیل. في حالة مبالغ البضاعة الجوھریة في حد ذاتھا یتم تصبح تالفة یتم تقدیر قیمتھا القاب

التقدیر لكل بند على حده، أما مبالغ البضاعة التي لیست جوھریة في حد ذاتھا إال أنھا متقادمة أو تالفة 
فیتم التقدیر على أساس إجمالي، ویتم تكوین المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف 

سعار البیع المتوقعة.بناء على أ

االستثمارات المتاحة للبیع ٤-٢

تتكون االستثمارات المتاحة للبیع من أوراق مالیة مدرجة / غیر مدرجة في أسواق مالیة واستثمارات فـي 
%. تظھر ھذه االستثمارات في الموجودات ٢٠وحدات صنادیق مشتركة تكون نسبة الملكیة فیھا تقل عن 

.األولیةلم تنوي اإلدارة بیعھا خالل اثني عشر شھرا من تاریخ القوائم المالیةغیر المتداولة ما 

كما یلي:األولیةتسجل ھذه االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة وتقیم الحقا بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة

سعر السوق المتوفر كما في یتم تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة المدرجة باألسواق المالیة بحسب )أ(
.ھذه االستثماراتمع األخذ بعین االعتبار أیة قیود تمنع بیع أو نقلالقوائم المالیة األولیة تاریخ 

لالستثمار في الصنادیق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة للصندوق معلنة یتم تحدید القیمة العادلة )ب(
من ِقبل مدیر الصندوق قبل أو كما في نھایة الفترة.

المدرجة بأسواق مالیة بطرق أخرى من خالل تحدید غیر یتم تحدید القیمة العادلة لألوراق المالیة )ج(
ق أو من خالل خصم التدفقات النقدیة المتوقعة القیمة السوقیة ألوراق مالیة مشابھة مدرجة في السو

وفي حالة عدم توفر المعلومات وعدم وجود مؤشر یؤكد على ھبوط في قیمة االستثمار  مستقبال.
تعتبر التكلفة ھي القیمة العادلة

ینحقوق المساھمیتم إدراج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقییم ھذه االستثمارات كبند مستقل في 
كاحتیاطي القیمة العادلة حتى استبعاد ھذه االستثمارات.
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التقاریر القطاعیة ٥-٢

القطاع التشغیلي)أ

القطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي:

،تعمل في أنشطة تحقق إیرادات

المصادر رار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیعتقوم اإلدارة باستم
وتقییم األداء،

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

القطاع الجغرافي )ب

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تحقق 
ددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات إیرادات في بیئة اقتصادیة مح

اقتصادیة أخرى.

العمالت األجنبیة ٦-٢

العملة الرئیسیة)أ

شركة.لالعملة الرئیسیة لوي ھذلشركة باللایر السعودي والالقوائم المالیة األولیة لتظھر البنود في 

معامالت وأرصدة)ب

ت األجنبیة إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف المعامالت التي تتم بالعمالتحّول
رباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك أالسائدة في تاریخ تلك المعامالت. یتم قید 

الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعملة األجنبیة على أساس تحویلالمعامالت وكذلك الناتجة من 
.األولیةضمن قائمة الدخلسنة الصرف العمالت كما في نھایة سعر 

النقد وما یماثلھ٧-٢

في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالیة السیولة قصیرة األجل النقد یتكون النقد وما یماثلھ من 
ذات تواریخ استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ شرائھا.
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األجلةقصیرإسالمیةودیعة٨-٢

زید تستحق خالل فترة من ثالثة أشھر أو أكثر وال تالسیولة  ةعالی ةعیوداألجل ةقصیرإسالمیةودیعةلثمت
عن سنة من تاریخ الشراء. یتم قید إیراد الربح وفقاً ألساس االستحقاق وذلك باستخدام معدل الربح المتفق 

علیھ.

ذمم مدینة٩-٢

ك في تحصیلھا. یتم عمل مخصص الدیون المشكوظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً ت
ون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن الشركة من مخصص للدی

ت في قائمة تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم قید ھذه المخصصا
. عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك الدخل األولیة

.دخل األولیةد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید دائن في قائمة الفي تحصیلھا. تقیّ 

مخزون١٠-٢

اقل. یحدد سعر التكلفة على أیھمافي القیمة القابلة للتحقق صا أوسعر التكلفة أساسیقید المخزون على 
ن صافي القیمة القابلة للتحقق تمثل سعر البیع المقدر في سیاق إ. لشحنةل/ أو متوسط التكلفة المرجحأساس

البضاعة مقابل یتم تكوین مخصص العادیة ناقصا تكالیف استكمال العملیة ومصاریف البیع. األعمال
.المتقادمة

عملیات تجمیع المنشآت والشھرة١١-٢

الخاصة باالستحواذ على أصل، أو مجموعة من األصولتتم المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت
وذلك كما في باستخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة لمجموع العوض

.تاریخ االستحواذ

ة باالستحواذ فإنھا تقوم بتحدید مدى مالئمة تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة عندما تقوم الشرك
المقتناة وذلك وفقاً للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ.

ة العادلة لصافي یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة التي تمثل الفائض في إجمالي قیمة العوض عن القیم
الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحدید بذاتھا. أما إذا كانت قیمة العوض أقل من القیمة العادلة 
لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا، فإن الفرق في ھذه الحالة یدرج مباشرة في قائمة 

.األولیةالدخل

اس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القیمة. ولغرض بعد االعتراف المبدئي تق
اختبار انخفاض القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة من خالل عملیات تجمیع المنشآت، وذلك من تاریخ 

والتي االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد 
من المتوقع أن تستفید من عملیات تجمیع المنشآت بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات 

األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.
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ومعداتومصنعممتلكات١٢-٢

ما عدا ،فة بعد خصم االستھالكات المتراكمة والھبوط في القیمةالمعدات بالتكلالمصنع وتظھر الممتلكات و
ل االستھالك على قائمة الدخل یحمّ ال یتم استھالك األراضي.التي تظھر بالتكلفة.وإنشاءات تحت التنفیذ 

والمعدات على مدى والمصنععلى أساس طریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع تكلفة الممتلكاتاألولیة 
رة لھا كما یلي:نتاجیة المقدّ األعمار اإل

عدد السنوات
  سنة ٣٣ـ  ١٦    مباني  

أو مدة العقد أیھما أقصرسنوات ٥  مباني مستأجرة علىتحسینات 
واتسن ١٠ـ  ٣آالت ومعدات
سنوات٨ـ  ٦  معدات طبیة

سنوات١٠ـ  ٥  مفروشات أثاث و
سنوات ٤  وسائل نقل وانتقال

.األولیةوالخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة الدخلاألرباحد تحدّ 

الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، على مصاریفد تقیّ 
ات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد األصل عند تكبدھا. یتم رسملة التجدیدات والتحسیناألولیةقائمة الدخل

استبدالھ.الذي تم

الموجودات غیر الملموسة١٣-٢

الموجودات غیر ھذهال یتم إطفاء.منتجات وتراخیص منتجات دوائیة وعشبیةتصنیعترخیصتتضمن
أي انخفاض وجودللتأكد من عدم تتم مراجعتھا سنویاً لھا عمر إنتاجي محدد بینماأن لیسحیثالملموسة، 

في قیمتھا.دائم 

والتي یتم مراجعة قیمتھا دوریاً للتأكد من عدم وجود یمة الشھرة الناتجة من االستحواذ وتتضمن كذلك ق
انخفاض دائم في قیمتھا.

الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة١٤-٢

داولة األخرى فیما یتعلق بالھبوط في الممتلكات والمصنع والمعدات والموجودات غیر المتیتم مراجعة 
قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. 
یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في القیمة، بالمبلغ الذي تزید فیھ القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ 

القیمة العادلة لألصل ناقصا تكالیف البیع أو قیمة االستخدام أیھما أعلى، ولغرض القابلة لالسترداد وھي
(وحدات مدرة ومحددة  ةمنفصلتقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ألدنى حد تتواجد فیھ تدفقات نقدیة 

ل عكس التي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتماوللنقد). یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة، 
التي تم إثباتھا للشھرة.ھبوط في القیمةئر الخسایتم عكس ال ذلك في تاریخ كل فترة مالیة. و،ذلك الھبوط
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ذمم دائنة ومستحقات ١٥-٢

فواتیر إصدارتم اءً سو،قدمةوالخدمات المالمستلمة تقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع 
  ال. مالشركة أإلىبموجبھا 

المخصصات ١٦-٢

ما یكون لدى الشركة التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع في السابق، یتم إثبات المخصصات عند
وكذلك إمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ.،وھناك احتمال استخدام للموارد لتسویة االلتزام

زكاةال١٧-٢

ل الزكاة المستحقة على ). تحمّ "المصلحة"تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل (
، إن اإلضافیة التي تستحق بموجب الربط النھائي. یتم قید مبالغ الزكاةاألولیةالشركة على قائمة الدخل

وجدت، عند تحدیدھا.

مع أطراف غیر مقیمة بالمملكة العربیة معامالت محددةعن  جبةاتقوم الشركة باستقطاع الضریبة الو
.وذلك طبقاً لنظام ضریبة الدخل السعوديالسعودیة

مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص ١٨-٢

على  یحّملوالسعودي مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب شروط نظام العمل والعمال یتم قید مخصص
یتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة التي تحق .األولیةالدخل  قائمة

. یتم دفع المبالغ المستحقة األولیةللموظف فیما لو ترك الموظف عملھ كما في تاریخ قائمة المركز المالي
كما  تراكمة،رة وعدد سنوات خدماتھم المعند انتھاء خدمات الموظفین على أساس رواتبھم وبدالتھم األخی

في أنظمة المملكة العربیة السعودیة.في الشروط المبینة ھو موضح 

إلیراداتا١٩-٢

قّید م البضاعة وقبولھا من العمالء. تاإلیرادات بالصافي بعد الخصم عند تقدیم الخدمة أو عند تسلییتم إثبات 
ي لم یصدر بھا فواتیر في اإلیرادات اإلیرادات األخرى عند تحققھا. یتم قید قیمة الخدمات المقدمة والت

المستحقة في نھایة الفترة.

عمومیة وإداریةبیع وتسویق ومصاریف٢٠-٢

تكون البیع والتسویق والعمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي المصاریفتشتمل 
ف بین مصاریف لمتعارف علیھا. توزع ھذه التكالیمرتبطة بالتحدید بتكلفة التشغیل وفقاً لمعاییر المحاسبة ا

، إن لزم األمر، بطریقة منتظمة.التشغیلداریة وتكالیف اإلعمومیة والتسویق والبیع وال
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تمویل مرابحات٢١-٢

المعاملة المتكبدة، إن وجدت. یتم یتم إثبات تمویل المرابحات بقیمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكالیف 
المرابحات التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة وذلك تمویلرسملة تكالیف

المرابحات األخرى على قائمة الدخل األولیة.تمویلكجزء من ھذه الموجودات. یتم تحمیل تكالیف

ربحیة السھم٢٢-٢

ل تم احتساب ربحیة السھم من الدخالسھم العادي من الدخل المتاح لألسھم العادیة. تمثل ربحیة السھم نصیب 
مارس٣١في  المنتھیةالثالثة أشھر من العملیات والدخل من العملیات غیر التشغیلیة وصافي الدخل لفترة

.خالل الفترةالقائمةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم٢٠١٣و ٢٠١٤

ظامياحتیاطي ن٢٣-٢

% من صافي ١٠یجب على الشركة أن تحول ،ركات في المملكة العربیة السعودیةام الشبموجب أحكام نظ
% من رأس مالھا ویتم ھذا ٥٠السنوي إلى االحتیاطي النظامي حتى یعادل ھذا االحتیاطي النظامي خلدال

یتم إدراج عالوة ى المساھمین حالیاً.المالیة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع علالسنةالتحویل في نھایة 
من نظام الشركات السعودي.٩٨اإلصدار ضمن االحتیاطي النظامي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 

إیجارات ٢٤-٢

إیجارات رأسمالیةأ)

والمعدات التي یتم اقتناؤھا بموجب عقود إیجار رأسمالیة وذلك بقید والمصنع د الشركة الممتلكات تقیّ 
ة للحد األدنى من وجودات والمطلوبات المقابلة لھا. یتم تحدید ھذه المبالغ بناء على القیمة الحالیالم

دفعات اإلیجار.

المطلوبات توزع النفقات المالیة على فترة اإلیجار بطریقة توفر معدل تحمیل ثابت ودوري على 
قائمة الدخل األولیة سمالیة علىالقائمة. یحمل استھالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إیجار رأ
الموجودات.باستخدام طریقة القسط الثابت لمعدالت االستھالك التي تعود لھا تلك

تشغیلیةإیجارات )ب

ف اإلیجار بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة في قائمة الدخل األولیة على مدى فترة یراد مصتقیّ 
.اإلیجار على أساس القسط الثابت

زیعات األرباحتو ٢٥-٢

وزیعات فیھا من ِقبل الجمعیة اعتماد التفي الفترة التي یتم األولیة د األرباح الموزعة في القوائم المالیة تقیّ 
مة للشركة.العا

إعادة تصنیف ٢٦-٢

.كي تتوافق مع طریقة العرض للفترة الحالیةأرقام المقارنة لبعضتم إعادة تصنیف 
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رة المخاطراألدوات المالیة وإدا.٣

إن أنشطة الشركة تعرضھا إلى مخاطر مالیة مختلفة، وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل 
مخاطر العملة، مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 

ؤ بأوضاع السوق المالیة ویسعى إلى التقلیل یركز برنامج إدارة المخاطر العام للشركة على عدم إمكانیة التنب
من التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للشركة.

ومخاطر القیمة العادلة تقوم اإلدارة العلیا بمھام إدارة المخاطر. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر العملة،
.والقیمة العادلةیولةومخاطر االئتمان ومخاطر السوالتدفقات النقدیة لسعر العمولة

ات قصیرة األجلواستثماروما یماثلھ نقد الاألولیةتتضمن األدوات المالیة المقیدة في قائمة المركز المالي
وموجودات واستثمارات متاحة للبیع وذمم مدینة ومطلوب من وإلى أطراف ذوي عالقة ومدفوعات مقدماً 

متداولةف مستحقة ومطلوباتیراومصتجاریةمم دائنةقصیرة األجل وذاتمرابحوتمویلأخرى متداولة 
بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منھا.أخرى. إن طرق القید المطبقة والخاصة 

عندما یكون األولیةالقوائم المالیةیتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة واثبات الصافي ب
أو إثبات الموجودات الصافيفي إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساسقانونیاً حقاً لدى الشركة 

والمطلوبات في نفس الوقت.

مخاطر العملة١-٣

ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت إن مخاطر العملة 
تقوم اإلدارة .والدوالر األمریكيوالدینار األردنيباللایر السعوديمعامالت الشركة إن معظماألجنبیة. 

بمراقبة التغیرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غیر جوھریة.

القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولةمخاطر٢-٣

ي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر تذبذبات إن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة ھ
أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة. لیس لدى الشركة مخاطر تتعلق 

معدل ربح أو وتمویل المرابحات تحمل  ةعیالودبالقیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر العمولة حیث أن 
ثابت.تمویل

طر االئتمانمخا  ٣-٣

ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف إن مخاطر االئتمان 
لدى بنوك  ةعیالودوالنقداآلخر لخسارة مالیة. لیس لدى الشركة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. یتم إیداع

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.خصمبعد محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. تقید الذمم المدینة 
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األدوات المالیة وإدارة المخاطر (تتمة).٣

مخاطر السیولة  ٤-٣

ن تواجھ منشأة ما صعوبات في تأمین السیولة الالزمة لمقابلة االلتزامات أھي مخاطر إن مخاطر السیولة 

القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم

من دوري من توفر سیولة كافیة،وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل 

خالل تسھیالت ائتمانیة، لمقابلة أیة التزامات مستقبلیة.

القیمة العادلة ٥-٣

درایة ولدیھم الرغبة صل أو تسویة التزام بین أطراف ذويا تبادل أھي القیمة التي یتم بھإن القیمة العادلة 

لشركة على ل المالیةدواتاألفي ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حیث أنھ یتم تجمیع 

أن أساس التكلفة التاریخیة، قد تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد إدارة الشركة

.لشركة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریةل والمطلوبات المالیةلموجوداتلالقیمة العادلة 

استثمارات قصیرة األجل  .٤

مارس مما یلي:٣١تتكون االستثمارات قصیرة األجل كما في 

٢٠١٤٢٠١٣

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠-ودیعة *

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠-استثمار متاح للبیع **

-٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

كانت الودیعة قصیرة األجل تمثل مبلغ تم إیداعھ لدى أحد البنوك المحلیة كودیعة مركبة قصیرة األجل *

متوافقة مع الشریعة االسالمیة بمعدل ربح مقارب لمعدل الربح السائد في السوق. واستحقت خالل فترة 

.٢٠١٤مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 

تم استثماره في وحدات صندوق استثمار محلي عالي السیولة اً مبلغیمثل الستثمار المتاح للبیع اكان**

.٢٠١٣متوافق مع الشریعة االسالمیة. ولقد تم استرداد ھذا االستثمار خالل عام 
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استثمارات  .٥

الدولةاستثمارات متاحة للبیع

نسبة 

٢٠١٤٢٠١٣الملكیة

  :جةمدراستثمارات في شركات -

والصناعةشركة عسیر للتجارة والسیاحة

١٠٫٢٢١٫٥٢٢٦٫٩٥٤٫٦٤٣    ٪١المملكة العربیة السعودیةوالزراعة والعقارات  وأعمال المقاوالت

٣٨٨٫١٩٣٥٥٣٫٩٧٩    ٪٠٫٥المملكة األردنیة الھاشمیةالشركة األردنیة لتصنیع األدویة

*استثمارات في شركات غیر مدرجة:-
١٠٫٦٠٩٫٧١٥٧٫٥٠٨٫٦٢٢

٣٫٤٤٨٫١٢٠٣٫٤٤٨٫١٢٠    ٪٨المملكة العربیة السعودیةشركة مركز مكة الطبي

١٫٤٢٨٫٠١٥١٫٣٠٠٫٠٠٠    ٪٠٫٩المملكة العربیة السعودیةشركة اإلحساء للخدمات الطبیة

٤٫٨٧٦٫١٣٥٤٫٧٤٨٫١٢٠

٩١٫٨٥٥٫٦٩٤٧٨٫٦٠٠٫٠٠٠)١-٥استثمارات أخرى متاحة للبیع (

١٠٧٫٣٤١٫٥٤٤٩٠٫٨٥٦٫٧٤٢إجمالي االستثمارات المتاحة للبیع

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

١٣٥٫٤٦٦٫٥٤٤٩٠٫٨٥٦٫٧٤٢

* تظھر االستثمارات في الشركات غیر المدرجة بالتكلفة.

استثمارات أخرى متاحة للبیع١-٥

ذا البند استثماراً في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشریعة اإلسالمیة.یمثل ھ

مقتناة حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات ٢-٥

١٠یمثل ھذا البند استثماراً في صكوك بالدوالر األمریكي متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة وتستحق خالل 
ریخ االستحقاق.سنوات من تاریخ الشراء وھي قابلة للبیع قبل تا
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موجودات غیر ملموسة  .٦

الشھرة

ترخیص 

تصنیع منتجات

تراخیص 

المجموعمنتجات

لة)٢٠١٤ینایر ١ ٥٫٠٩١٫٠٠٠١٠٫٦٤٨٫٠٠٠١١٫٥٠٥٫٠٠٠٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠(معدَّ

----إضافات

٢٠١٤٥٫٠٩١٫٠٠٠١٠٫٦٤٨٫٠٠٠١١٫٥٠٥٫٠٠٠٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠مارس ٣١

----٢٠١٣ینایر ١

٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤--٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤إضافات

٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤--٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤(قبل التعدیل)٢٠١٣مارس ٣١

)١٫٤٤٤٫٠٠٤(١٠٫٦٤٨٫٠٠٠١١٫٥٠٥٫٠٠٠)٢٣٫٥٩٧٫٠٠٤(تسویات القیمة العادلة

٥٫٠٩١٫٠٠٠١٠٫٦٤٨٫٠٠٠١١٫٥٠٥٫٠٠٠٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠(بعد التعدیل)٢٠١٣مارس ٣١

توزیعات أرباح مقترحة.٧

١٨ھـ (الموافق ١٤٣٥ربیع اآلخر ١٨أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ الذي انعقد بتاریخ 

ملیون ٧٠٫٨بإجمالي قدره ٢٠١٣أرباح نقدیة على المساھمین عن العام المالي بتوزیع)٢٠١٤فبرایر 

على كأرباح مقترحة لحین عرضھا ھا إدراجلایر سعودي للسھم الواحد وتم ١٫٥لایر سعودي بواقع 

ة العتمادھا.ي االجتماع القادم للجمعیة العامالمساھمین ف

ارتباطات رأسمالیة.٨

ارتباطات رأسمالیة تتعلق بشكل رئیسي بتوسعة العیادات ٢٠١٤مارس ٣١كما في كان لدى الشركة 

ودي (انظر ـال سعـن ریملیو٥٦٫١بمبلغ  وإنشاء مستشفي غرب الریاض ةـة لمستشفى دلـالخارجی

).١إیضاح 

المعلومات القطاعیة.٩

تتألف أنشطة الشركة من قطاعات األعمال التالیة:

وتتمثل أغراضھ في تملك المنشآت والمرافق الصحیة وإدارتھا وتشغیلھا وصیانتھا.:قطاع مستشفى دلة

وكذلك تصنیع ع األدویة بالجملة والتجزئةویتمثل نشاطھ في استیراد وتوزیع وبی):قطاع األدویة (دلة فارما

والمنظفات والمطھرات والتعبئة ومواد التجمیلوالصحیةالمستحضرات الصیدالنیة والعشبیةاألدویة و

والتغلیف.
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المعلومات القطاعیة (تتمة).٩

جارة الجملة وتتمثل أغراضھ في تشغیل وإدارة وصیانة المنشآت والمراكز الصحیة وت:قطاع اإلدارة العامة

والتجزئة في اآلالت واألجھزة الطبیة والجراحیة واألطراف الصناعیة وأجھزة المعوقین وأجھزة 

المستشفیات.

تقوم الشركة بأعمالھا داخل المملكة العربیة السعودیة فقط.

في  یتینفترتي الثالثة أشھر المنتھولمارس٣١لیة المختارة كما في فیما یلي ملخص لبعض المعلومات الما

:لقطاعات األعمال السابق ذكرھامارس٣١

٢٠١٤مارس ٣١

دلة فارمامستشفى دلةالبیان
اإلدارة العامة

المجموع
المركز الرئیسيالتشغیل

٢١٥٫٤١٥٫٢٤٣-١٩٨٫٤٨٠٫٤١٩١١٫٦٩٦٫١٧١٥٫٢٣٨٫٦٥٣إیرادات التشغیل

)١١٩٫٩٧١٫٣٦٥(-)٣٫٨٦٢٫٢٧٩()٨٫٢٣٠٫٠٤٦()١٠٧٫٨٧٩٫٠٤٠(تكالیف التشغیل

٩٥٫٤٤٣٫٨٧٨-٩٠٫٦٠١٫٣٧٩٣٫٤٦٦٫١٢٥١٫٣٧٦٫٣٧٤الربح اإلجمالي

٤٠٫٤٩٤٫٩٣٢)٥٫٢٩٤٫٥٨٥(٣١٨٫٧٠٩)١٫٩٦٦٫٢٠٧(٤٧٫٤٣٧٫٠١٥ةلفترلخسارة) الدخل (الصافي 

٨٢٠٫٣٩٣٫٣١٤١٣٦٫٦١٨٫٠١٣٣٤٫٣٧٣٫٨١٢٥١٠٫٧٨٥٫٤٢٦١٫٥٠٢٫١٧٠٫٥٦٥مجموع الموجودات

١٥٥٫٦٥٨٫٦٨١٧٫٣١٣٫٠٤٤٥٫١٩٩٫٣٦٣٩٦٫٨٣٣٫٤٠٢٢٦٥٫٠٠٤٫٤٩٠مجموع المطلوبات

٢٠١٣مارس ٣١

دلة فارمامستشفى دلةالبیان
اإلدارة العامة

المجموع
المركز الرئیسيالتشغیل

١٨٣٫٧٣١٫٠٠٥-١٦٥٫١٣٩٫١٩٨١٣٫٧٥٧٫٠٥٣٤٫٨٣٤٫٧٥٤إیرادات التشغیل

)٩٩٫٣٣٤٫٩٢٢(-)٣٫٩٦٢٫٢٣٥()٧٫٣٥٢٫٩٤٨()٨٨٫٠١٩٫٧٣٩(تكالیف التشغیل

٨٤٫٣٩٦٫٠٨٣-٧٧٫١١٩٫٤٥٩٦٫٤٠٤٫١٠٥٨٧٢٫٥١٩الربح اإلجمالي

٣٩٫٠٣٤٫٩٦٧)٤٫٦١٩٫٧٧٨(٤١٫٢٦٩٫٤٩٥١٫٥٨٢٫٦١٣٨٠٢٫٦٣٧لفترةلخسارة) الدخل (الصافي 

٦٩٨٫٤٤٦٫٩٨٣١٠٠٫٨٩٥٫٠٦٥٣٠٫٤٩٤٫٢١٢٥٢٤٫٥٥٩٫٧٥٢١٫٣٥٤٫٣٩٦٫٠١٢مجموع الموجودات

١٣٦٫٧٠٨٫٨٩٠١٧٫٧٣٠٫٦١٥٣٫٧١٨٫٥٦٠٤١٫٣٢١٫٥٢١١٩٩٫٤٧٩٫٥٨٦وع المطلوباتمجم

أحداث الحقة.١٠

)٢٠١٤إبریل ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخرة ١٣بتاریخ الحقاً لتاریخ ھذه القوائم المالیة األولیة و

دة (شركة دلة فارما) تحویل فرع الشركة (دلة فارما) إلى شركة ذات مسؤولیة محدوأعلنت الشركة 

  ٪.٩٨ملیون ریـال سعودي وستمثل حصة الشركة في رأس مال الشركة الجدیدة نسبة  ٤ قدرهبرأس مال 




