
  
  
  
  
  
  

  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة  
  )سعودية (شركة مساھمة  

  القوائم المالية  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنة  
  الحساباتمراجعي  تقريرو  

  
  

  



  
  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة

  (شركة مساھمة سعودية)

  القوائم المالية

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنة
  

  ةــصفح                
  

    ١                   الحساباتمراجعي تقرير 
  

    ٢                   قائمة المركز المالي
  

    ٣                   دخلقائمة ال
  

  ٤                   قائمة التدفقات النقدية
  

    ٥                   المساھمينقائمة التغيرات في حقوق 
  

  ٢٧ـ  ٦                الماليةالقوائم حول  إيضاحات
  
  



  
  
  
  
  

  ساباتتقرير مراجعي الح
  

  حضرات السادة المساھمين
  دلة للخدمات الصحية القابضةشركة 

  (شركة مساھمة سعودية)
  

  نطاق المراجعة
(شركة مساھمة دلة للخدمات الصحية القابضة لشركة  رفقةالمالمالي لقد راجعنا قائمة المركز 

والتغيرات في حقوق  والتدفقات النقديةالدخل وقوائـم  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في ("الشركة") سعودية) 
من ھذه القوائم المالية. تعتبر  جزءاالتي تعتبر واإليضاحات  المنتھية في ذلك التاريخ، سنةلالمساھمين ل

من نظام  ١٢٣لنص المادة رقم  وفقاإدارة الشركة مسؤولة عن القوائم المالية التي أعدتھا الشركة 
حول  التي طلبناھا. إن مسؤوليتنا ھي إبداء الرأيوالمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات الشركات 

  المراجعة التي قمنا بھا. إلى ھذه القوائم المالية استنادا
  

تتطلب التي و المملكة العربية السعوديةلمعايير المراجعة المتعارف عليھا في  وفقامراجعتنا لقد قمنا ب
خطاء خالية من األن القوائم المالية بأعقول منا تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد م

جوھرية. تشمل المراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات واألدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات ال
المحاسبية المطبقة والتقديرات  للسياساتتقييم  إجراءالواردة في القوائم المالية. كما تتضمن المراجعة 

قة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا ولطري اإلدارةالھامة التي أعدت بمعرفة 
 ً   إلبداء رأينا. عقوالم أساسا

  
  مطلقرأي 

  ككل: المشار إليھا أعالهن القوائم المالية أوفي رأينا، 
  
 ٣١كما في شركة للركز المالي ـ، المالجوھـريةالنواحي تمثل بصورة عادلة، من جميع   .١

 وفقاالمنتھية في ذلك التاريخ وذلك  سنةللھا وتدفقاتھا النقدية ونتائج أعمال ٢٠١٣ديسمبر   
  .شركةالمحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية والمالئمة لظروف ال عاييرلم  

  
لشركة فيما ل النظام األساسيمع متطلبات نظام الشركات و تفق، من جميع النواحي الجوھرية،ت  .٢

  وائم المالية.لقيتعلق بإعداد وعرض ا  
  

  برايس وترھاوس كوبرز          
  
  
  

  براھيم رضا حبيبإ          
  ٣٨٣ترخيص رقم محاسب قانوني ـ           

  
  ھـ١٤٣٥ ربيع الثاني ١٨
  م٢٠١٤فبراير  ١٨
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  قائمة المركز المالي

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    ديسمبر ١٣كما في                              

    ٢٢٠١        ٣٢٠١      إيضاح          
  :الموجودات

  :متداولةال موجوداتال
    ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١      ٤٩٫٩٧٦٫٦١١    ٤      هماثلالنقد وما ي
  -        ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥    قصيرة األجل ميةوديعة إسال
  ١٥٩٫٧٦٤٫٧٤٧      ٢٢٤٫٧٠٠٫١٨٠    ٦    ، صافيذمم مدينة
    ٣٣٫٧٦١٫٥٢٨      ٥٨٫٤٥٤٫١٢١    ٧      ، صافيمخزون
    ٦٦٫٥٤٧٫١٣٤      ٦٣٫٧٨٢٫٦٤٤    ٨    ، صافيأخرى موجوداتو مقدما اتمدفوع

    ٢٫٦٠٧٫٥١٢      ٣٫٠٧٦٫٥٤٥    ٤١    مطلوب من أطراف ذوي عالقة
              ٨٢٣٫١٥٨٫٥٧٢      ٩٩٠٫١٠١٫٤٩٩    

  :الموجودات غير المتداولة
    ١١٫٩٥٧٫٢٣٢      ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨    ٩        استثمارات
    ٤٣٧٫٦٢٧٫٧٨٩      ٨٢١٫٣٣٣٫٢٠٥    ١٠    ، صافيومعداتومصنع ممتلكات 
    -        ٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤    ١١        شھرة
              ٤٤٩٫٥٨٥٫٠٢١      ٩٧٨٫٦٥٢٫٦٦٧    

    ٩٣٣٫٥١٫٢٧٢٫٧٤    ١٫٤٧٨٫٦٤٢٫٧٦٨        جوداتمومجموع ال
  

  حقوق المساھمينالمطلوبات و
  :متداولةالمطلوبات ال

    ٥٤٫٨٧٢٫٦٧٥      ٥٣٫٥١٤٫٨٨٧        تجارية ذمم دائنة
    ٥٫٠٣١٫٢٣٣      ١٢٠٫٩٤٩٫٦٥٠    ١٢      اتمرابحويل مت

    ٤١٫٠٨٦٫٣٤٣      ٤١٫٢٦٢٫٧١٤    ١٣    أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف
    ١٫١٤٠٫١٢٥      ٩٤٨٫٠٩٠    ١٤    عالقة ذويمطلوب ألطراف 

    ٥٫٩٠٧٫١٣٦      ٤٧٠٫٤٩٢٫١١    ١٢      زكاةالصص مخ
              ١٠٨٫٠٣٧٫٥١٢      ٢٢٨٫١٤٥٫٨٣٣    

  :المطلوبات غير المتداولة
    ٤٩٫١٢٤٫١٣٢      ٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣    ٥١    للموظفين نھاية الخدمةمكافأة مخصص 

  
    ١٥٧٫١٦١٫٦٤٤      ٢٨٨٫٦٧٨٫٦٩٦        المطلوباتمجموع 

  
  :حقوق المساھمين

    ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠      ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٦        رأس المال
  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥      ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥    ١٧      احتياطي نظامي

    )٢٫٨٧٦٫٥٩٢(    ٥٫٦٧٢٫٦٣٤        احتياطي القيمة العادلة
    ٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦      ١٤٫٠٤٠٫١٢٣٣            أرباح مبقاة

  ١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩    ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢        نمجموع حقوق المساھمي
  ١٫٢٧٢٫٧٤٣٫٥٩٣    ٢٫٧٦٨١٫٤٧٨٫٦٤        نحقوق المساھميالمطلوبات ومجموع 

  
  ٢٣    التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية
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  دخلالقائمة 

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

    ديسمبر ١٣في لسنة المنتھية ل                      

    ٢٢٠١        ٣٢٠١      احـإيض        
  

    ٦٣٦٫٨٥٦٫٧٤٧      ٧٤٩٫٦٥٣٫٢٣٥      التشغيل إيرادات
  )٣٤٩٫٩٨٨٫٥٧٢(  )٤٢٢٫٢٠٧٫٦٨٠  (    تكاليف التشغيل
  ٢٨٦٫٨٦٨٫١٧٥      ٣٢٧٫٤٤٥٫٥٥٥      الربح اإلجمالي

  
  :يليةغالتش المصاريف
    )٩٫٤١٢٫١١٩(    )١٦٫١١٧٫٠٩٣(  ١٨    بيع وتسويق

  )١١٧٫٥٣٤٫٢٩٥(  )١٤٩٫٥٧١٫٨٠٢(  ١٩    وإدارية عمومية
    )٢٩٫٢٩٢٫٤٣٧(    )٢٤٫٢٦٠٫٢٠٥(  ٨و  ٦  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

    ١١٩٫٤٧٢      ٣٤٫٥٥٠    ٧     بضاعة متقادمة مخصصرد 
  ١٣٠٫٧٤٨٫٧٩٦      ١٣٧٫٥٣١٫٠٠٥      الدخل من العمليات

  
    ٦٫٨٤٩٫٦١٢      ١٠٫٩٣١٫٥٣٨    ٢٠    ، صافيأخرى إيرادات
    )٢٫٥٤١٫٤٩٥(    )٣٤٣٫٢٧٧(    يةتمويلأعباء 

  ١٣٥٫٠٥٦٫٩١٣      ١٤٨٫١١٩٫٢٦٦      الدخل قبل الزكاة
  

    )١٫٦٩٦٫٩٥٦(    )٤٨٦٫٣٦٩٫١١(  ١٢      الزكاة
    ١٣٣٫٣٥٩٫٩٥٧      ٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧١     لسنةادخل صافي 

  
  السھم: يةربح

      ٠٣٫٨        ٢٫٩١    ٢٢    الدخل من العمليات
  
      ٨٠٫٠        )٠٫٠٢(  ٢٢    الدخل من العمليات غير التشغيليةالخسارة)(
  

      ٨٣٫٨        ٢٫٨٩    ٢٢    السنةصافي دخل 
  

    ٣٤٫٣٩٦٫٧٢١      ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠    ٢٢    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
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  قائمة التدفقات النقدية

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    ديسمبر ٣١في للسنة المنتھية                 

    ٢٢٠١        ٣٢٠١      إيضاح        
  التدفقات النقدية من العمليات:

  ١٣٣٫٣٥٩٫٩٥٧      ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧        السنةدخل صافي 
  بنود غير نقدية:تعديالت ل
  ٢٨٫٨٦٤٫٤٤٥      ٣٦٫١٢٣٫٤٨٣    ١٠       استھالك

  ٢٩٫٤٤٩٫٤٨٧      ٢٤٫٢٦٠٫٢٠٥    ٨، ٦  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
  ١٢٫٣٠١٫٠٩٢      ١٥٫٨٥٢٫٢٤٦      للموظفين نھاية الخدمةمكافأة مخصص 

    ٢٥٫٩٧٣      )٥٨٫١٦٥(    بيع ممتلكات ومعدات)/ خسائر أرباح(
  )١١٩٫٤٧٢(    )٣٤٫٥٥٠(  ٧    متقادمةضاعة مخصص ب رد

  ١٫٦٩٦٫٩٥٦      ١١٫٤٨٦٫٣٦٩    ٢١     زكاةمخصص 
  :رأس المال العاملفي  اتتغير

 )٦٥٫٥٠٧٫٧١٤(    )٨٤٫٦٤٩٫٩٨٤(        ذمم مدينة
  )٣٫١٩٢٫٣٥٨(    )٢١٫٣٠٦٫٥٨٦(        مخزون
  )١٦٫٥٤٥٫١١٥(    ٣٫٢٧٩٫٤٤٤      أخرى وموجودات مقدما اتمدفوع

  )١٢٩٫٠٢٢(    )٤٦٩٫٠٣٣(    ةعالق ذويمطلوب من أطراف 
 ٧٫٩٣٣٫٨١٩        -        ممتلكات محتفظ بھا لغرض البيع

  ٥٫٨١٠٫٨٩١      )١٫٨٧٩٫٣٦٧(      تجارية ذمم دائنة
  )١٫٨٢٩٫١٨١(    )١٫٠٥٦٫٣٣٧(    أخرى ة ومطلوباتمستحق مصاريف
  ١١٠٫٠٢١      )١٩٢٫٠٣٥(    عالقة ذويطراف ألمطلوب 
  )٣٫٤٠٧٫٠١٠(    )٥٫١٦٢٫٠٤٢(  ١٥   للموظفينالمدفوعة خدمة النھاية  مكافأة

    )٣٫٨١١٫٨٢٥(    )٣٥٫٩٢٣٫٠١(  ٢١     زكاة مدفوعة
    ١٢٥٫٠١٠٫٩٤٤      ١٠٦٫٩٠٣٫٥٣٢      عملياتالن مالناتج  صافي النقد

  
  االستثمار:أنشطة التدفقات النقدية من 

  -        )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    قصيرة األجل إضافة على وديعة إسالمية
    -        )٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    متاحة للبيع استثمارات إضافات على

    -        )٢٨٫١٢٥٫٠٠٠(    إضافات على استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
  )٨٦٫٣٨٧٫٩٨٥(    )٤١٧٫٧٥٦٫٨٣٤(  ١٠   ومعداتومصنع ممتلكات على إضافات 

    ١٤٥٫٤٢١      ١٫١٩٠٫٥٢٥      ومعداتومصنع متحصالت بيع ممتلكات 
    -        )٠٠٣٨٫٠٠٠٫٠(    المدفوع مقابل االستحواذ على المصنعصافي 

    )٨٦٫٢٤٢٫٥٦٤(    )٦٦٢٫٦٩١٫٣٠٩(    االستثمارأنشطة  صافي النقد المستخدم في
  

  التمويل:أنشطة التدفقات النقدية من 
  ١٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠        -      ١٦      الزيادة في رأس المال

  ٣٧٧٫٣٤٦٫٧٧٦        -      ١٦   رالمتحصل من عالوة اإلصدا
  )٦٫٤٧٨٫٩٤٨(    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(  ٢٤   مدفوعة توزيعات أرباح

    )٤٫١١٢٫٧٤٠(      -        مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية
    )٧٢٫٠١٩٫٢٦٨(    ١١٥٫٩١٨٫٤١٧    ١٢   مرابحاتتمويل صافي 

    ٤٣٦٫٧٣٥٫٨٢٠      ٤٥٫١١٨٫٤١٧      أنشطة التمويل الناتج من صافي النقد
  ٤٧٥٫٥٠٤٫٢٠٠      )٦٠٥١٠٫٦٦٩٫٣(    أرصدة النقد وما يماثلهفي  التغيرصافي 
    ٨٤٫٩٧٣٫٤٥١      ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١      السنةبداية ه كما في النقد وما يماثل يدرص
    -        ٢٠١٦٨٫٣      خالل السنة يد النقد وما يماثله المستحوذ عليهرص

    ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١      ٤٩٫٩٧٦٫٦١١      السنةنھاية أرصدة النقد وما يماثله كما في 

  معلومات إضافية ألنشطة غير نقدية
  ١٩٫٥١٦٫٤٤٣      ٣٠٫٥٠٤٫٣٦٦      شطب ديون معدومة لذمم مدينة

  ١٢٫٤٤٦      ٦٠٤٫٣٦٣    شطب ديون معدومة لمدفوعات وموجودات متداولة أخرى
  ٢٩٤٫٣٥٤      ٨٫٥٤٩٫٢٢٦    متاحة للبيع تقييم استثماراتإعادة  محققة منأرباح غير 

  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 (شركة مساهمة سعودية)

  الماليةوائم ال يتجزأ من ھذه الق جزءاً  ٢٦إلى رقم  ١بر اإليضاحات المرفقة من رقم تعت

- ٥ -  

  التغيرات في حقوق المساھمينقائمة 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في  سنةلل

  كر غير ذلك)(جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
           احتياطي نظامي   
  
 

 
  

  رأس المال

 
  
  

  عالوة إصدار

 
 

  تحويالت من 
  صافي الدخل

 
 

احتياطي القيمة 
  العادلة 

 
  
  

  أرباح مبقاة

  
  

  مجموع حقوق
  المساھمين

  
  ٢٠١٣يناير  ١

  
٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ 

    
٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  

   
 ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  

    
)٢٫٨٧٦٫٥٩٢(  

   
 ٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦ 

    
 ١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩  

  ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧   ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧    -    -   -    -  لسنةاصافي دخل 
  )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(    )٧٠٫٨٠٠٫٠٠٠(   -    -   -    -  توزيعات أرباح

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

  
٨٫٥٤٩٫٢٢٦   -  

  
 ٨٫٥٤٩٫٢٢٦  

  
  ١٫١٨٩٫٩٦٤٫٠٧٢   ٣١٤٫٠٤٠٫١٢٣    ٥٫٦٧٢٫٦٣٤    ٢٧٫١٠٩٫٠١٠   ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  
  ٢٠١٢يناير  ١

  
٣٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

    
-  

   
١٣٫٧٧٣٫٠١٤  

    
)٣٫١٧٠٫٩٤٦(  

   
 ١٢٨٫١٨٣٫٢٦٥  

    
 ٤٦٨٫٧٨٥٫٣٣٣  

  ١٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠     -   -    -   -    ١٤٢٫٠٠٠٫٠٠٠  الزيادة في رأس المال
  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥     -   -    -   ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥    -  )١٦عالوة إصدار (إيضاح 

  ١٣٣٫٣٥٩٫٩٥٧     ١٣٣٫٣٥٩٫٩٥٧    -    -   -    -  لسنةاصافي دخل 
  -    )١٣٫٣٣٥٫٩٩٦(   -    ١٣٫٣٣٥٫٩٩٦   -    -  المحول إلى االحتياطي النظامي
  التغير في األرباح غير المحققة

  من االستثمارات المتاحة للبيع   
  

-  
    

-  
   

-  
    

٢٩٤٫٣٥٤  
   

-  
    

 ٢٩٤٫٣٥٤  
  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  
٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  

    
٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  

   
٢٧٫١٠٩٫٠١٠  

    
)٢٫٨٧٦٫٥٩٢(  

   
 ٢٤٨٫٢٠٧٫٢٢٦  

    
 ١٫١١٥٫٥٨١٫٩٤٩  

  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات                                   

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية                               

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

-  ٦  -  

  معلومات عامة  .١
  

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

ھـ ١٤٢٩جمادى األول  ١٤م) بمدينة الرياض وبتاريخ ١٩٩٤سبتمبر  ١٨ھـ (الموافق ١٤١٥
) أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتحويل شركة دلة للخدمات ٢٠٠٨مايو  ٢٠(الموافق 

الصحية القابضة إلى شركة مساھمة سعودية مقفلة. ولقد حصلت الشركة على موافقة لتحويلھا 
مليون سھم من أسھم الشركة بتاريخ  ١٤٫٢مساھمة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد  إلى شركة

مليون ريـال  ١٤٢) وبقيمة اسمية قدرھا ٢٠١٢أكتوبر  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨
مليون ريـال سعودي وتم إدراجھا ضمن  ٣٧١سعودي. ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ 

صفر  ٤تم إدراج سھم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ االحتياطي النظامي للشركة. و
  ).٢٠١٢ديسمبر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤

تتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة   
وقين والتجزئة في األدوية واآلالت واألجھزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجھزة المع

وأجھزة المستشفيات وتصنيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد 
  التجميل والمنظفات والمطھرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية.

  
ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع اآلخر  ١٠قامت الشركة بتاريخ  –مشروع توسعة العيادات الخارجية   

) بتوقيع عقد مشروع توسعة العيادات الخارجية لمستشفى دلة بمدينة الرياض. ٢٠١٣فبراير  ٢٠
. ومن ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٨٨وتبلغ التكلفة المتوقعة لھذه التوسعة 

  شھرا من تاريخ توقيع ھذا العقد. ٢٠المتوقع اإلنتھاء من تنفيذ ھذه التوسعة خالل 
  

بمساحة تقدر بـ   تمام شراء أرض تقع في غرب مدينة الرياضقامت الشركة بإ – أراضي   
مليون ريـال سعودي إلنشاء مستشفى جديد  ٥٩٫٥متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرھا  ٤٠٫٠٠٠

عليھا. وقامت الشركة كذلك بإتمام شراء ارض أخرى بنفس المنطقة بمساحة قدرھا 
ليون لایر لغرض انشاء ھذه المستشفى. م١٣٣٫٨متر مربع وذلك بقيمة اجمالية قدرھا ١٢٠٫٠٠٠

متر مربع  ٤٥٫١٤٢كما قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع في شمال مدينة الرياض بمساحة 
مليون ريـال سعودي إلنشاء مستشفى عليھا. ولقد تم االنتھاء  ١٠١٫٨وذلك بقيمة إجمالية قدرھا 

  ركة.من اإلجراءات النظامية لنقل ملكية ھذه األراضي لصالح الش
  

تتضمن القوائم المالية حسابات الشركة بما فيھا حسابات الفروع التالية والتي تعمل تحت سجالت   
  تجارية منفصلة:

    
  المدينة    السجل التجاري  اسم الفرع

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢    مستشفى دلة
  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة

  لدماما    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  مستودع األدوية (دلة فارما)
  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧  مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  مستودع األدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩  مصنع دلة فارما
  

قامت الشركة خالل السنة المالية بتوقيع عقد مبايعة لالستحواذ على كامل  –مصنع دلة فارما   
  ).١١موجودات ومطلوبات المصنع (إيضاح 
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  القوائم الماليةحول  إيضاحات                                   
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-  ٧  -  

  (تتمة) معلومات عامة  .١
  

ھـ ١٤٣٥الثانيربيع  ١٨ن قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية المرفقة م  
  ).٢٠١٤ فبراير ١٨(الموافق 

  
  الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

تطبيق ھذه  تم إدراجھا أدناه. تمالقوائم المالية في إعداد ھذه  مطبقةالة يالمحاسبأھم السياسات   
  ، ما لم يذكر غير ذلك.ةالمعروضجميع السنوات السياسات بشكل منتظم على 

  
  أسس اإلعداد ١-٢  

  
المعّدلة بإعادة تقييم االستثمارات  المرفقة على أساس التكلفة التاريخية القوائم الماليةأعـدت   

لمحاسبة الصادرة عن الھيئة معايير ال وطبقالمبدأ االستحقاق  وفقاالمتاحة للبيع بالقيمة العادلة و
  السعودية للمحاسبين القانونيين.

  
  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٢-٢  

  
المحاسبية المتعارف عليھا استخدام تقديرات وافتراضات  بادئللم وفقا القوائم المالية إعداديتطلب   

مات المحتملة كما عن الموجودات وااللتزا واإلفصاحتؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، 
المالية. يتم تقييم  السنةخالل  اريفوالمص اإليرادات، وكذلك تقدير مبالغ القوائم الماليةفي تاريخ 

تتضمن  أخرىالتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنية على خبرة سابقة وعوامل 
قديرات وافتراضات بت اإلدارةالمستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم  باألحداثتوقعات 

تمت مناقشة التقديرات  لتعريفھا نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية. وفقامتعلقة بالمستقبل، والتي 
المخاطر التالية التي قد ينتج عنھا تعديالت جوھرية في القيمة الدفترية  اتواالفتراضات ذ

  للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة.
  

  يون مشكوك في تحصيلھامخصص د  أ)  
  

وك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي بأن ـيتم تكوين مخصص لحسابات المدينين المشك  
للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم  وفقاالشركة لن تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة 
تعرض  نين مثلالمدي حساباتانخفاض في قيمة أخذ البنود التالية بعين االعتبار لتحديد وجود 

أو تأخر في سداد ه أو إعادة ھيكلة مالية أو صعوبة المدين لصعوبات مالية أو احتمال إفالس
  الدفعات المستحقة.

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

على  تكوين مخصص بناءً  يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم ه، فإناالجوھرية إفرادي  
  الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.  
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-  ٨  -  

  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  مخصص مخزون البضاعة المتقادمةب)   
  

تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقھا، أيھما أقل. عند تقادم البضاعة أو     
قابلة للتحصيل. في حالة مبالغ البضاعة الجوھرية في عندما تصبح تالفة يتم تقدير قيمتھا ال  
، أما مبالغ البضاعة التي ليست جوھرية في حد ذاتھا ةحد ذاتھا يتم التقدير لكل بند على حد  
إال أنھا متقادمة أو تالفة فيتم التقدير على أساس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع   
  على أسعار البيع المتوقعة. البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناء  

  
  االستثمارات  ٣-٢  

  االستثمارات المتاحة للبيع  )أ

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

غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعھا خالل تظھر ھذه االستثمارات في الموجودات 
  .اثني عشر شھرا من تاريخ القوائم المالية

ً بالتكلفة وتقيم الحقا بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية  تسجل ھذه االستثمارات مبدئيا
  كما يلي:

 
ر يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة باألسواق المالية بحسب سع -

السوق المتوفر كما في تاريخ القوائم المالية مع األخذ بعين االعتبار أية قيود تمنع 
 بيع أو نقل ھذه االستثمارات.

  
على آخر سعر  تثمار في الصناديق المشتركة بناءيتم تحديد القيمة العادلة لالس -

 ة.الصندوق قبل أو كما في نھاية السنوحدة للصندوق معلنة من ِقبل مدير 
  
تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى يتم  -

من خالل تحديد القيمة السوقية ألوراق مالية مشابھة مدرجة في السوق أو من 
خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة مستقبال. وفي حالة عدم توفر المعلومات 

ثمار تعتبر التكلفة ھي القيمة وعدم وجود مؤشر يؤكد على ھبوط في قيمة االست
  العادلة.

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

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  )ب

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

التي تستحق خالل االثني االستثمارات كموجودات غير متداولة فيما عدا االستثمارات 
  التالية. عشر شھرا
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-  ٩  -  

  )الھامة (تتمة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  التقارير القطاعية ٤-٢  
  

 القطاع التشغيلي  أ)  
  

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

 .تعمل في أنشطة تحقق إيرادات 

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

 وفر عنھا معلومات مالية بشكل منفصل.تت 
  

  القطاع الجغرافي  ب)  
  

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

  في بيئات اقتصادية أخرى.
  

  جنبيةاألالعمالت  ٥-٢  
  

  العملة الرئيسية  أ)  
  

  للشركة. العملة الرئيسية ھووللشركة باللایر السعودي  القوائم الماليةتظھر البنود في     
  

 معامالت وأرصدة  ب)  
  

 أسعار أساساللایر السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت  ولتح  
وخسائر فروق العملة الناتجة عن  رباحأ الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد

الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة  تحويلتسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من 
  ضمن قائمة الدخل. السنةكما في نھاية السائدة صرف العمالت أسعار  أساسعلى  األجنبية

  
  نقد وما يماثلهال ٦-٢  

  
واستثمارات أخرى عالية السيولة الصندوق ولدى البنوك في النقد يتكون النقد وما يماثله من 

  قصيرة األجل ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ شرائھا.
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-  ١٠  -  

  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  وديعة اسالمية قصيرة األجل  ٧-٢  
  

ولة تستحق خالل فترة من ثالثة أشھر أو تمثل الوديعة اإلسالمية قصيرة األجل وديعة عالية السي  
ً أكثر وال تزيد عن سنة من تاريخ الشراء. يتم قيد إيراد الربح  ألساس االستحقاق وذلك  وفقا

  باستخدام معدل الربح المتفق عليه.
  

  ذمم مدينة  ٨-٢  
  

ً تظھر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير  يتم  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا. ناقصا
عمل مخصص للديـون المشكـوك فـي تحصيلھا عندما يكون ھناك دليل موضوعي على عدم 
تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد 

للتحصيل، يتم شطبھا  . عندما تكون الذمم المدينة غير قابلةالدخلھذه المخصصات في قائمة 
خصص الديون المشكوك في تحصيلھا. تقيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم مقابل م

  .دخلشطبھا بقيد دائن في قائمة ال
  

  مخزون  ٩-٢  
  

يحدد سعر التكلفة  يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل.
صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع  /أو للشحنة. إنعلى أساس متوسط التكلفة المرجح
ً المقدر في سياق األعمال العادية  يتم تكوين تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع.  ناقصا
  .مخصص مقابل البضاعة المتقادمة

  
  عمليات تجميع المنشآت والشھرة  ١٠-٢  

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

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

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

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

  
ً بالتكلفة التي تمثل الفائض في إجمالي قيمة العوض عن القيمة العادلة    يتم قياس الشھرة مبدئيا

ل من لصافي الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتھا. أما إذا كانت قيمة العوض أق
فإن الفرق في ھذه الحالة  .القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليھا

  يدرج مباشرة في قائمة الدخل.
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-  ١١  -  

  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢

ة. بعد االعتراف المبدئي تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناشئة عن انخفاض القيم  
يتم توزيع الشھرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت  .ولغرض اختبار انخفاض القيمة

وذلك من تاريخ االستحواذ إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من 
الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن 

  خصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.ت
  
  ومعداتومصنع ممتلكات   ١١-٢  

المتراكمة والھبوط في القيمة ما عدا  تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالكات
ائمة الدخل على أساس طريقة تحت التنفيذ التي تظھر بالتكلفة. يحمل االستھالك على ق إنشاءات

 المقدرة لھا كما اإلنتاجية األعمارالقسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى 
  يلي:

  
  ةسن ٣٣ـ  ١٦    مباني  
  العقد أيھما أقصر مدةأو  سنوات ٥  مباني مستأجرةعلى تحسينات   
  واتسن ١٠ـ  ٣  آالت ومعدات  
  سنوات ٨ـ  ٦  معدات طبية  
  سنوات ١٠ـ  ٥  مفروشاتاث وأث  
  سنوات ٤  وسائل نقل وانتقال  

  

والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في  رباحاألتحدد 
  قائمة الدخل.

  

المقدر  اإلنتاجيالعادية التي ال تزيد جوھريا من العمر  واإلصالحاتالصيانة  مصاريفتقيد 
وجدت، ويتم  إنالدخل عند تكبدھا. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الھامة،  في قائمة، لألصل

  الذي تم استبداله. األصلاستبعاد 
  

  غير المتداولةالھبوط في قيمة الموجودات   ١٢-٢    

األخرى للھبوط في قيمتھا عندما  غير المتداولةالممتلكات والمعدات والموجودات يتم مراجعة 
تم ييرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. تشير األحداث أو التغ

، بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة إثبات خسارة الھبوط في القيمة
ً لالسترداد وھي القيمة العادلة لألصل  أيھما أعلى ، تكاليـف البيع أو قيمة االستخدام ،  ناقصا

ومحددة  ةمنفصل، يتم تجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات نقدية تقدير الھبوط ولغرض
(وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، 

ذلك في تاريخ كل فترة و ،التي سبق أن حدث ھبوط في قيمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوطو
بخالف  غير الملموسة التي تم إثباتھا للموجودات ھبوط في القيمةئر الخسايتم عكس  مالية.
  .الشھرة

  
  ذمم دائنة ومستحقات  ١٣-٢  

المستلمة والخدمات المقدمة سواء تم إصدار تقيد مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل البضائع 
  ال. الشركة أم فواتير بموجبھا إلى
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-  ١٢  -  

  الھامة (تتمة) محاسبيةملخص السياسات ال  .٢
  

  المخصصات  ١٤-٢  
  

ما يكون لدى الشركة التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع المخصصات عند إثباتيتم 
بشكل  المبلغ لموارد لتسوية االلتزام وكذلك إمكانية تقديرلفي السابق، وھناك احتمال استخدام 

  يعتمد عليه.
  

  الزكاة  ١٥-٢  
  

ً اة وذلك لزكلتخضع الشركة  مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة). تحمل الزكاة  ألنظمة وفقا
أي فروقات في التقديرات يتم قيد و بناءا على التقديرات المستحقة على الشركة على قائمة الدخل

  تحديدھا.عند وجدت،  إن، النھائي الربطالتي تستحق بموجب 
  

غير مقيمة بالمملكة  أطرافمع  حددةمعامالت مجبة عن اتقوم الشركة باستقطاع الضريبة الو
  .وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي العربية السعودية

  
  خصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفينم  ١٦-٢  

  
من  السعودي مكافأة نھاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال يتم قيد مخصص

ساب مبلغ المخصص على أساس القيمة الحالية الدخل. يتم احت قائمةعلى  ليحمو ِقبل الشركة
لالمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز 

واتبھم وبدالتھم المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفين على أساس ر دفعالمالي. يتم 
  موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.كما ھو  ،وات خدماتھم المتراكمةاألخيرة وعدد سن

  
  يراداتاإل  ١٧-٢  

  
أو عند تسليم البضاعة وقبولھا من  ةعند تقديم الخدمبالصافي بعد الخصم اإليرادات  إثباتيتم 

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

  
  عمومية وإداريةبيعية وتسويقية و مصاريف  ١٨-٢  

  
البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة  مصاريفتشتمل 

ً والتي ال تكون مرتبطة بالتحديد بتكلفة اإليرادات  المحاسبة المتعارف عليھا. توزع  لمعيار وفقا
 اإليرادات، إن لزم األمر، بيع وتسويق وعمومية وإدارية وتكاليف مصاريفھذه التكاليـف بين 

  بطريقة منتظمة.
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-  ١٣  -  

  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  مرابحاتتمويل   ١٩-٢  
  

كاليف المعاملة المتكبدة، إن بعد خصم ت المستلمةالمرابحات بقيمة المتحصالت  تمويل يتم إثبات
تم رسملة تكاليف المرابحات التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات ت .وجدت

المرابحات األخرى على قائمة  تمويل يتم تحميل تكاليف .المؤھلة وذلك كجزء من ھذه الموجودات
  الدخل.

  
  ربحية السھم ٢٠-٢  

  
العادي من الدخل المتاح لألسھم العادية. تم احتساب ربحية السھم نصيب السھم  ربحية السھم تمثل

من العمليات غير التشغيلية وصافي الدخل للسنتين  /(الخسارة)عن الدخل من العمليات والدخل
لعدد األسھم القائمة  على أساس المتوسط المرجح ٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھيتين في 

  .السنتينتين اھخالل 
  

  اطي نظامياحتي ٢١-٢  
  

 ٪١٠، يجب على الشركة أن تحول ةبموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودي
من  ٪٥٠يعادل ھذا االحتياطي النظامي  من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى

يع على ير قابل للتوزغة المالية. إن ھذا االحتياطي السنرأس مالھا ويتم ھذا التحويل في نھاية 
يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن االحتياطي النظامي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة  المساھمين حالياً.

  من نظام الشركات السعودي. ٩٨
  

  إيجارات ٢٢-٢  
  

  إيجارات رأسمالية  أ)  
  

تقيد الشركة الممتلكات والمعدات التي يتم اقتناؤھا بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد 
ة للحد األدنى على القيمة الحالي ات والمطلوبات المقابلة لھا. يتم تحديد ھذه المبالغ بناءً الموجود

  .من دفعات اإليجار
  

توزع النفقات المالية على فترة اإليجار بطريقة توفر معدل تحميل ثابت ودوري على 
ية على المطلوبات القائمة. يحمل استھالك الموجودات المقتناة بموجب عقود إيجار رأسمال

  قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت لمعدالت االستھالك التي تعود لھا تلك الموجودات.
  

  تشغيليةإيجارات   )ب  
  

اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل على مدى فترة  مصاريفتقيد 
  .اإليجار على أساس القسط الثابت
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-  ١٤  -  

  لھامة (تتمة)ا ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  توزيعات األرباح ٢٣-٢  
  

الجمعية  من قبلتقيد األرباح الموزعة في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتماد التوزيعات فيھا 
  مة للشركة.العا

  
  تصنيف إعادة ٢٤-٢  

  
  .٢٠١٣طريقة العرض للسنة الحالية لكي تتوافـق مع  أرقام المقارنةتم إعادة تصنيف بعض 

  
  دوات المالية وإدارة المخاطراأل  .٣
  

م ذمالستثمارات والوما يماثله واقائمة المركز المالي نقد  يفتتضمن األدوات المالية المقيدة   
ً  اتمدفوعالعالقة وال ذوي طرافاألمطلوب من وإلى المدينة وال خرى األ موجوداتالو مقدما
إن  .خرىاأل مطلوباتالستحقة ومال مصاريفالدائنة والذمم الو قصيرة األجل مرابحاتالتمويل و

  بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا ضمن السياسة المحاسبية لكل منھا.طرق القيد المطبقة والخاصة 
  

عندما  القوائم الماليةالصافي ب إثباتيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية و  
إما للتسوية على أساس المقاصة أو إثبات يكون لدى الشركة حقا قانونيا في إجراء المقاصة والنية 

  الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.
  

ومخاطر  تقوم اإلدارة العليا بمھام إدارة المخاطر. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر العملة،  
  ومخاطر السيولة. االئتمانومخاطر  القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة،

  
  لةمخاطر العم ١-٣  

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

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

  غير جوھرية.
  

  القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة مخاطر ٢-٣  
  

لمخاطر مختلفة تتعلق  النقدية لسعر العمولة ھي التعرضإن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات 
النقدية للشركة. ليس لدى  دفقاتأسعار العمولة في السوق على المركز المالي والت بتأثير تذبذبات
وتمويل  الوديعةطر تتعلق بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن الشركة مخا

  .معدل ربح أو تمويل ثابتالمرابحات تحمل 
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات                                   

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية                               

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

-  ١٥  -  

  (تتمة) األدوات المالية وإدارة المخاطر  .٣
  
  مخاطر االئتمان ٣-٣  

  
طرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الألداة مالية ھي عدم مقدرة طرف ما 

لدى بنوك  والوديعة لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز ھام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد
تقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في  محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

  تحصيلھا.
  
  مخاطر السيولة ٤-٣

  
تأمين السيولة الالزمة لمقابلة وبات في ن تواجه منشأة ما صعأھي مخاطر إن مخاطر السيولة 

االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد 
الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد 

لمقابلة أية  االئتمانيةالتسھيالت  اقياتاتف، بما في ذلك بشكل دوري من توفر سيولة كافية 
  مستقبلية. التزامات

  
  القيمة العادلة ٥-٣

  
ھي القيمة التي يتم بھا تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية إن القيمة العادلة 

ولديھم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات 
ة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية ، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية الشرك

وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة الشركة أن القيمة العادلة لموجودات الشركة المالية 
  ومطلوباتھا ال تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية.

  
 نقد وما يماثلهال .٤

            ٢٢٠١        ٣٢٠١    
    ٨٠٤٫٣٢٠      ٧٧١٫٨١١    صندوقنقد في ال  
  ١١٦٫١٧٣٫٣٣١      ٤٩٫٢٠٤٫٨٠٠    نقد لدى البنوك  
  ٤٤٣٫٥٠٠٫٠٠٠      -      استثمار في مرابحة  
          ٥٦٠٫٤٧٧٫٦٥١      ٤٩٫٩٧٦٫٦١١  

  
  قصيرة األجل وديعة إسالمية  .٥
  

لبنوك المحلية لدى أحد ا همليون ريـال تم إيداع ١٠٠مبلغ  قصيرة األجل ةتمثل الوديعة اإلسالمي  
لمعدل الربح  مقارب بحكوديعة مركبة قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بمعدل ر

  م.٢٠١٤السائد في السوق وتستحق خالل شھر فبراير 
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-  ١٦  -  

 ، صافيذمم مدينة .٦

            ٢٢٠١        ٣٢٠١    
  ١٩٤٫٧٩٤٫١١٩      ٢٥٣٫٤٨١٫٨٧٣      ذمم مدينة  
    )٠٢٩٫٣٧٢٫٣٥(    )٢٨٫٧٨١٫٦٩٣  (  يلھايخصم : مخصص الديون المشكوك في تحص  
          ١٥٩٫٧٦٤٫٧٤٧      ٢٢٤٫٧٠٠٫١٨٠    

  

  وفيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا:  

            ٢٢٠١        ٣٢٠١    
  ٢٦٫٤١١٫٤٣٤      ٣٥٫٠٢٩٫٣٧٢      يناير ١  
  ٢٨٫١٣٤٫٣٨١      ٢٧٫٠٥٧٫٩٨٥      إضافات  
  -        )٢٫٨٠١٫٢٩٨(  رد مخصص  
    )١٩٫٥١٦٫٤٤٣(    )٣٦٦٫٣٠٫٥٠٤  (  شطب ديون معدومة  
    ٢٣٥٫٠٢٩٫٣٧      ٢٨٫٧٨١٫٦٩٣    ديسمبر ٣١  

  
 مخزون، صافي .٧

            ٢٢٠١        ٣٢٠١    
    ٢٦٫٧٦٩٫٣٨٨      ٤٩٫٩٩٣٫٧٥٦        أدوية  
    ٣٫٧٨٣٫٦٠٨      ٤٫٧٣١٫٤٧٨    لوازم طبية  
    ٢٫٢٥١٫٣٦٣      ٣٫١٠٧٫٤٧٦    مواد طبية مستھلكة وتجميلية  
    ١٫٢٧٩٫١١٢      ٩٠٨٫٨٠٤      أخرى  
          ٣٤٫٠٨٣٫٤٧١      ٥٨٫٧٤١٫٥١٤  
    )٣٢١٫٩٤٣(    )٢٨٧٫٣٩٣  (  يخصم : مخصص بضاعة متقادمة  
          ٣٣٫٧٦١٫٥٢٨      ٥٨٫٤٥٤٫١٢١    

  
  وفيما يلي حركة مخصص البضاعة المتقادمة:  
            ٢٢٠١        ٣٢٠١    
    ٤٤١٫٤١٥      ٣٢١٫٩٤٣      يناير ١  
    -        ٣٩٣٫٢٨٧      إضافات  
    )١١٩٫٤٧٢(    )٣٢١٫٩٤٣  (  مخصص رد  
    ٣٢١٫٩٤٣      ٢٨٧٫٣٩٣    ديسمبر ٣١  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

-  ١٧  -  

 ، صافيأخرىموجودات مقدما و اتمدفوع .٨
            ٢٢٠١        ٣٢٠١    

  ١٤٫٢٧٧٫٦٠٨      ١٤٫٣٥٤٫٣٢٩    مدفوعة مقدما مصاريف  
  ٣٣٫٥٥٦٫٩٨٢      ٢٦٫٤١٤٫٠٢٢    دفعات مقدمة لموردين  
  ٨٫٦٠٤٫٨٠٤      ٩٫٢٧٨٫٨٧٤    محتجزات مدينة  
  ٦٫٩١٠٫٥٠١      ٨٫٩٤٨٫٣٠٠    إيرادات مستحقة  
  ٢٫٨٧٨٫٢٢٧      ٣٫٥٤٠٫٦٦٠    ينذمم موظف  
    ١٫٦٩١٫١٧٤      ٢٫٠١٧٫٧٧٦    أخرىمتداولة موجودات   
          ٦٧٫٩١٩٫٢٩٦      ٦٤٫٥٥٣٫٩٦١  
    )١٦٢٫١٫٣٧٢(    )٣١٧٫٧٧١(  يخصم : مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا  
          ٦٦٫٥٤٧٫١٣٤      ٦٣٫٧٨٢٫٦٤٤    

  
  وفيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا:  

  
            ٢١٢٠        ٣٢٠١    

    ٦٩٫٥٠١      ١٫٣٧٢٫١٦٢      يناير ١  
  ١٫٣١٥٫١٠٧        ٣٫٥١٨      إضافات  
    )٦١٢٫٤٤(    )٦٠٤٫٣٦٣(    شطب  
    ١٫٣٧٢٫١٦٢      )٧٧١٫٣١٧(  ديسمبر ٣١  

  
 . استثمارات٩
  

  استثمارات متاحة للبيع
  
  الدولـة

نسبة  
 الملكية

   
٢٠١٣  

   
٢٠١٢  

                :مدرجةـ استثمارات في شركات 
  لسياحة والصناعةشركة عسير للتجارة وا

  والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت  
  

  المملكة العربية السعودية
    

١٪  
    

٩٫٣١٩٫٦٢٣  
    

٦٫٦٣٣٫٩٦٨  
  ٥٧٥٫١٤٤    ٤٠٣٫٥٧٠    ٪٠٫٥   المملكة األردنية الھاشمية  الشركة األردنية لتصنيع األدوية

          ٧٫٢٠٩٫١١٢    ٩٫٧٢٣٫١٩٣  
                

                :* جةـ استثمارات في شركات غير مدر
  ٣٫٤٤٨٫١٢٠    ٣٫٤٤٨٫١٢٠    ٪٨    المملكة العربية السعودية  شركة مركز مكة الطبي

  ١٫٣٠٠٫٠٠٠    ١٫٣٠٠٫٠٠٠    ٪٠٫٨    المملكة العربية السعودية  شركة اإلحساء للخدمات الطبية

          ٤٫٧٤٨٫١٢٠    ٤٫٧٤٨٫١٢٠  

  -    ٨٦٫٠٣٥٫١٤٥          )١-٩( استثمارات أخرى متاحة للبيع

  ١١٫٩٥٧٫٢٣٢    ١٠٠٫٥٠٦٫٤٥٨          االستثمارات المتاحة للبيع إجمالي   
  -    ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠         )٢-٩( االستحقاق استثمارات مقتناة حتى تاريخ

          ١١٫٩٥٧٫٢٣٢    ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨  

  *  تظھر االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة.



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات                                   

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية                               

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

-  ١٨  -  

 استثمارات (تتمة) -٩

  استثمارات أخرى متاحة للبيع  ١-٩  

  مثل ھذا البند استثماراً في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشريعة اإلسالمية.ي  
  

  مقتناة حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات   ٢-٩  

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

  
  :طويلة األجل وفيما يلي حركة االستثمارات  

  
            ٢٢٠١        ٣٢٠١    

  ١١٫٦٦٢٫٨٧٨      ١١٫٩٥٧٫٢٣٢      يناير ١  
  -        ١٠٨٫١٢٥٫٠٠٠      إضافات  
    ٢٩٤٫٣٥٤      ٨٫٥٤٩٫٢٢٦    أرباح غير محققة  
    ١١٫٩٥٧٫٢٣٢      ١٢٨٫٦٣١٫٤٥٨    ديسمبر ٣١  

  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ١٩  -  

 يومعدات، صافومصنع . ممتلكات ١٠
  

    ٢٠١٣يناير١    البيان

ممتلكات ومصنع 
مستحوذ ومعدات 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    تحويالت    استبعادات    إضافات    )١١(أيضاحعليھا

                         التكلفة:

  ٤٣٢٫٣٧٧٫٥٢١    -    -   ٢٩٥٫٥١٤٫٢٧٥   -    ١٣٦٫٨٦٣٫٢٤٦    أراضي
  ٣٧٩٫١٢٢٫٣٣٠    ٩٠٫٦٩٤٫٢١٨   -   -   -    ٢٨٨٫٤٢٨٫١١٢    مباني

  ٤٥٫٤١٧٫١٨٤    ٢٫٨٤٤٫١٢٧   )٢٩٫٩٠٧(   ١٫٨٧٦٫٨٩٧   ١٫٣٢٠٫٠٠٠    ٣٩٫٤٠٦٫٠٦٧    مباني مستأجرة تحسينات على
  ٤٩٫٥٦٠٫٤٩٠    -    -   ٩٣٫٣٧٤   ٧٤٩٫٦٣٦    ٤٨٫٧١٧٫٤٨٠    آالت ومعدات
  ٢٦٧٫٠٥٨٫٣٢١    -     )١٣٫٨٣٢٫٣٣٦(   ٥٦٫٦٠١٫٠١١   ٨٣٤٫٨٢١    ٢٢٣٫٤٥٤٫٨٢٥    معدات طبية

  ١٧٫٣٤٥٫٥٥٦    -    )١٢١٫٠٦٢(   ٤٫٠٩٦٫٨٦٧  ٢١٠٫٨٠٩    ١٣٫١٥٨٫٩٤٢    أثاث ومفروشات
  ٥٫٦١١٫٦٩٢    -     )١٫٣٥١٫٦٩٣(   ٢٫٤٧٩٫١٤٥   ٨٩٫١٦٠   ٤٫٣٩٥٫٠٨٠    وسائل نقل وانتقال
  ٣٥٫٤٠٣٫٥٤٧    )٩٣٫٥٣٨٫٣٤٥(   -   ٥٧٫٠٩٥٫٢٦٥   -    ٧١٫٨٤٦٫٦٢٧    مشاريع تحت التنفيذ

  ١٫٢٣١٫٨٩٦٫٦٤١    -     )١٥٫٣٣٤٫٩٩٨(   ٤١٧٫٧٥٦٫٨٣٤   ٣٫٢٠٤٫٤٢٦    ٨٢٦٫٢٧٠٫٣٧٩   المجموع

                         االستھالكات المتراكمة:
  )١٥٥٫٢٢٩٫٩١٩(    -    -   )٩٫٦٣٩٫٦٦٥(   -       )١٤٥٫٥٩٠٫٢٥٤(    مباني

  )٣٢٫٣٧١٫٨٤٨(    -    ٢٩٫٩٠٤   )٤٫٠٠٥٫٧٨٧(   -    )٢٨٫٣٩٥٫٩٦٥(    تحسينات علي مباني مستأجرة
  )٤٨٫٤٢١٫٣٢٨(    -    -   )١٦٤٫٢٨٥(   -    )٤٨٫٢٥٧٫٠٤٣(    آالت ومعدات

  )١٦١٫٥٤١٫١٢٧(    -     ١٣٫٤٥٥٫٥٥٦   )٢٠٫٢٤٩٫١٨٨(   -    )١٥٤٫٧٤٧٫٤٩٥(    ت طبيةمعدا
  )٩٫٧٣٩٫١٧٦(    -    ١١٦٫٠٣٦   )١٫٤٦٧٫٨٢٥(   -    )٨٫٣٨٧٫٣٨٧(    أثاث ومفروشات
  )٣٫٢٦٠٫٠٣٨(    -    ٦٠١٫١٤١   )٥٩٦٫٧٣٣(   -    )٣٫٢٦٤٫٤٤٦(    وسائل نقل وانتقال

  )٤١٠٫٥٦٣٫٤٣٦(    -     ١٤٫٢٠٢٫٦٣٧   )٣٦٫١٢٣٫٤٨٣(   -    )٣٨٨٫٦٤٢٫٥٩٠(   المجموع
  ٨٢١٫٣٣٣٫٢٠٥                 ٤٣٧٫٦٢٧٫٧٨٩   صافي القيمة الدفترية

  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٠  -  

  (تتمة) ، صافيومعداتومصنع . ممتلكات ١٠
  

ممتلكات ومصنع     ٢٠١٢يناير  ١    البيان
مستحوذ ومعدات 

 )١١(أيضاحعليھا

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    تحويالت    استبعادات    إضافات  

                          التكلفة

  ١٣٦٫٨٦٣٫٢٤٦     -    -    -    -     ١٣٦٫٨٦٣٫٢٤٦     اضيأر
  ٢٨٨٫٤٢٨٫١١٢     ٣٧٫٣٧٥٫٨٧٥    -    -    -     ٢٥١٫٠٥٢٫٢٣٧     مباني

  ٣٩٫٤٠٦٫٠٦٧     ١٫٧٧٢٫١٢١     )٣٫٠٨٠(    ٨٠٠٫٣٥٣     -     ٣٦٫٨٣٦٫٦٧٣     تحسينات على مباني مستأجرة
  ٤٨٫٧١٧٫٤٨٠     -    -    ١٧٩٫٥٨٢     -     ٤٨٫٥٣٧٫٨٩٨     آالت ومعدات
  ٢٢٣٫٤٥٤٫٨٢٥     -    )٢٫٨٢١٫٢٣٩(    ٢٠٫٥٧٣٫٣١٣     -     ٢٠٥٫٧٠٢٫٧٥١     معدات طبية

  ١٣٫١٥٨٫٩٤٢     -    )٥٤٫٤٧٩(    ٨١٢٫٢٤٣     -     ١٢٫٤٠١٫١٧٨     أثاث ومفروشات
  ٤٫٣٩٥٫٠٨٠     -    )٢١٫٠٠٠(    ٤١٩٫٢٠٠     -     ٣٫٩٩٦٫٨٨٠     وسائل نقل وانتقال
  ٧١٫٨٤٦٫٦٢٧     )٣٩٫١٤٧٫٩٩٦(    -    ٦٣٫٦٠٣٫٢٩٤     -     ٤٧٫٣٩١٫٣٢٩     مشاريع تحت التنفيذ

  ٨٢٦٫٢٧٠٫٣٧٩     -    )٢٫٨٩٩٫٧٩٨(     ٨٦٫٣٨٧٫٩٨٥     -     ٧٤٢٫٧٨٢٫١٩٢     المجموع
                          االستھالكات  المتراكمة:

  )١٤٥٫٥٩٠٫٢٥٤(    -    -    )٨٫٣٤٥٫٢٣٧(    -     )١٣٧٫٢٤٥٫٠١٧(    مباني
  )٢٨٫٣٩٥٫٩٦٥(    -    ٦١٦     )٣٫٥٧٢٫٨٤٨(    -     )٢٤٫٨٢٣٫٧٣٣(    تحسينات علي مباني مستأجرة

  )٤٨٫٢٥٧٫٠٤٣(    -    -    )١٤٢٫٦٦٧(    -     )٤٨٫١١٤٫٣٧٦(    آالت ومعدات
  )١٥٤٫٧٤٧٫٤٩٥(    -    ٢٫٦٦٤٫٧١٦     )١٥٫٣٢٢٫٢٢٦(    -     )١٤٢٫٠٨٩٫٩٨٥(    معدات طبية

  )٨٫٣٨٧٫٣٨٧(    -    ٤٢٫٠٧٢     )١٫٠٩٦٫٢٥٠(    -     )٧٫٣٣٣٫٢٠٩(    أثاث ومفروشات
  )٣٫٢٦٤٫٤٤٦(    -    ٢١٫٠٠٠     )٣٨٥٫٢١٧(    -     )٢٫٩٠٠٫٢٢٩(    وسائل نقل وانتقال

    )٣٦٢٫٥٠٦٫٥٤٩(    المجموع
 -  

  )٣٨٨٫٦٤٢٫٥٩٠(    -    ٢٫٧٢٨٫٤٠٤     )٢٨٫٨٦٤٫٤٤٥(  

    ٣٨٠٫٢٧٥٫٦٤٣     صافي القيمة  الدفترية
  

               ٤٣٧٫٦٢٧٫٧٨٩  
  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢١  -  

نع الدوارة للمستحضرات الصيدالنية والعشبيـة ومواد التجميل مص - ("المصنع") دلة فارمامصنع    -١١
ً سا   "بقا

) بتوقيع عقد مبايعة ("االتفاقية") ٢٠١٣يناير  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع األول  ٢قامت الشركة بتاريخ   
لالستحواذ على كامل موجودات ومطلوبات المصنع وكذلك تحويل جميع رخص المصنع وعقد إيجار 

 ٣٨افي عوض قدره األرض المقام عليھا المصنع في مدينة جدة من المالك إلى الشركة وذلك مقابل ص
. واتفق الطرفان بموجب اإلتفاقية ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي والذي تم سداده بالكامل كما في 

 ٢٠١٣يناير  ١٤على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة بملكية ھذه الموجودات والمطلوبات بتاريخ 
ستحواذ") ولقد تم االنتھاء من اإلجراءات النظامية باعتباره تاريخ نقل السيطرة الفعلية للشركة ("تاريخ اال

. ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠الخاصة بنقل ملكية الموجودات المباعة للشركة خالل الثالثة أشھر المنتھية في 
ً للقوائم المالية  ً بتسجيل موجودات ومطلوبات المصنع في سجالتھا المحاسبية وفقا وقامت الشركة مبدئيا

مليون لایر  ٢٨٫٧. ونتج عن عملية االستحواذ شھرة قدرھا ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المراجعة للمصنع كما في 
سعودي والتي تمثل فائض قيمة الشراء عن القيمة المبدئية لصافي الموجودات المستحوذ عليھا والبالغة 

  مليون لایر سعودي.  ٩٫٣

لة خالل   سنة من تاريخ االستحواذ  ستقوم الشركة بعمل تقييم للقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحوَّ
حسب متطلبات معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت والصادر من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين وستقوم كذلك بتعديل القيم المبدئية للموجودات والمطلوبات والشھرة المدرجة في القوائم المالية 

سوف يتم الحصول عليھا عند اإلنتھاء من عملية التقييم في بأثر رجعي لتعكس المعلومات الجديدة التي 
ً لبنود اإلتفاقية. تتحمل الشركة  ظل الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ وفقا

  التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ.

(تاريخ االستحواذ) لكل فئة  ٢٠١٣يناير  ١٤فيما يلي ملخصاً بالقيمة التي تم إثباتھا مبدئياً للمصنع بتاريخ   
  رئيسية من الموجودات والمطلوبات:

  
  لایر سعودي    موجودات متداولة

  ١٦٨٫٣٢٠  نقد وما يماثلهال
  ٤٫٥٤٢٫١٣٦  ذمم مدينة، صافي

  ٣٫٣٥١٫٤٥٧   مخزون
  ٥١٨٫٤٧٢  مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

   ٨٫٥٨٠٫٣٨٥  
      موجودات غير متداولة
  ٣٫٢٠٤٫٤٢٦  ، صافياتممتلكات ومصنع ومعد

 ١١٫٧٨٤٫٨١١  مجموع الموجودات
  

      ات متداولةبوطلم

  ٥٢١٫٥٧٩    ة تجاريةنائذمم د
  ١٫٢٣٢٫٧٠٨    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

   ١٫٧٥٤٫٢٨٧  
      مطلوبات غير متداولة

  ٧١٨٫٥٢٨  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٢٫٤٧٢٫٨١٥  مجموع المطلوبات

  ٩٫٣١١٫٩٩٦    المستحوذ عليھا داتالموجو صافي



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٢  -  

  تمويل مرابحات   .١٢
  

على شكل مرابحات قصيرة األجل مع بنوك  ٢٠١٣خالل عام مرابحات د تمويل ووّقعت الشركة عق  
، إن ھذه المرابحات ھي باللایر السعودي وتحمل نفقات مالية التوسعية محلية وذلك لتمويل أعمال الشركة
ألمر  اتمويل السائدة في السوق، إن ھذه المرابحات مضمونة بموجب سندبشكل عام على أساس تكلفة الت

  من الشركة.
  

  أخرى مستحقة ومطلوبات مصاريف .١٣
            ٢٢٠١      ٣٢٠١    

  ١٧٫١٩٢٫٧٣٥    ١٧٫٩٧٣٫١١٥  * مستحقات للموظفين  
  ١٦٫٦١٩٫٩٥٨    ١١٫٤٦٥٫٩٨١  مصاريف مستحقة  
  ٦٫٣٧٣٫٤٥٨    ١٠٫٧٩٣٫٠٩٦    ذمم دائنة أخرى  
    ١٠٠٫٤٧٥    ٢٨٤٫٦٧٥    مؤجلةإيرادات   
    ٧٩٩٫٧١٧    ٧٤٥٫٨٤٧    مطلوبات أخرى  

          ٤١٫٠٨٦٫٣٤٣    ٤١٫٢٦٢٫٧١٤    
  

*  تتضمن مستحقات للموظفين رصيد اإلجازات والتذاكر والمكافآت المستحقة للموظفين ومستحقات 
  أخرى.

  
 عالقة ويذ أمور متعلقة بأطراف .١٤

  
ألطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي أھم المعامالت واألرصدة الھامة مع اتتلخص   

  للشركة ولم تتضمن معامالت تفضيلية والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلي:
  

  المطلوب من األطراف ذوي العالقة:  
  

  الرصيد مبلغ المعاملة    
  
  البيان

  
 طبيعة المعاملة

  
٢٠١٣ 

  
٢٠١٢  

  
٢٠١٣  

  
٢٠١٢  

  مستوصف 
  البركة الطبي  

  
  ١٨٠،٩٢٨  ات عالجخدم

  
٦١٫٧٢٨  

  
٢٫٤١٢٫٠١٢  

  
٢٫٢٣١٫٠٨٤  

  شركة دلة 
  البركة القابضة 

  
 ٦٦٦٫٣٨٤ خدمات عالج

  
١٢٧٫٤١٧  ٣٨٩٫٢٩٩  ٦٦٧٫٩٢٩  

 معھد دلة للخدمات 
  الصحية  

  
  -  حق انتفاع

  
٦٣٫٦٩٥  ٣٢٩٫١٧٠  

  
٦٣٫٦٩٥  

  ١٨٥٫٣١٦  ٢١١٫٥٣٩  ٥٨٩٫٧٧٧  ٢٧٨٫٨٦٧  -  أخرى
  ٢٫٦٠٧٫٥١٢  ٣٫٠٧٦٫٥٤٥       المجموع

  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٣  -  

 (تتمة) عالقة ويذ أمور متعلقة بأطراف .١٤
  

  المطلوب إلى أطراف ذوي عالقة:  
  

  الرصيد مبلغ المعاملة    
  
  البيان

  
  طبيعة المعاملة

  
٢٠١٣  

  
٢٠١٢  

  
٢٠١٣  

  
٢٠١٢  

  شركة وكالة 
   دارين للسفر   
  والسياحة  

  
  

  ٤٫٩٢٣٫٨٦٨  تذاكر سفر

  
  

٣٦٠٫٦٨٩  ١٫٨٤٧٫٨٢٣  

  
  

٤٩٦٫٤٣٢  
  شركة دلة 

  اريةالتج  
  صيانة أجھزة 

  ١٫١٠٨٫٥٢٧  تكييف  
  

٢٩٠٫٩٨٠  ٩٧٨٫٠٢١  
  

٥٩٢٫٤٠٣  
  ٥١٫٢٩٠  ٢٩٦٫٤٢١  ١٣٢٫٠٢٥  ٤١٩٫١٣٧  -  أخرى

  ١٫١٤٠٫١٢٥  ٩٤٨٫٠٩٠       المجموع
  
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين .١٥
              ٢٢٠١        ٣٢٠١    

  ٤٠٫٢٣٠٫٠٥٠      ٤٩٫١٢٤٫١٣٢        يناير ١  
  -      ٧١٨،٥٢٧     )١١(إيضاح  تحوذ عليھامخصص مكافأة نھاية الخدمة مس  
  ١٢٫٣٠١٫٠٩٢      ١٥٫٨٥٢٫٢٤٦    المكون خالل السنة  
    )٣٫٤٠٧٫٠١٠(    )٥٫١٦٢٫٠٤٢(  خالل السنة المدفوع  
  ٤٩٫١٢٤٫١٣٢      ٦٠٫٥٣٢٫٨٦٣      ديسمبر ٣١  

  
  رأس المال .٦١
  

ية العامة غير ) تقرر في اجتماع الجمع٢٠١٢مايو  ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٣جمادى اآلخرة  ٢٥في تاريخ   
 ٤٧٢مليون لایر سعودي إلى  ٣٣٠العادية لزيادة رأس مال الشركة الموافقة على زيادة رأس المال من 

 ١٠مليون سھم بقيمة اسمية  ٤٧٫٢مليون سھم إلى  ٣٣مليون لایر سعودي وذلك بزيادة عدد األسھم من 
 ٢٠١٢أكتوبر  ١٤وق المالية بتاريخ لایر سعودي للسھم الواحد، ولقد حصلت الشركة على موافقة ھيئة الس

 ٢٠١٢نوفمبر  ٢٥حتى  ٢٠١٢نوفمبر  ١٩مليون سھم خالل الفترة من  ١٤٫٢من خالل اكتتاب عام لعدد 
مليون لایر  ٣٧١٫١لایر سعودي للسھم الواحد وبصافي مبلغ قدره  ٢٨وتم الطرح بعالوة إصدار بلغت 

ون لایر سعودي وقد تم تحويل صافي مبلغ عالوة ملي ٢٦٫٥سعودي بعد خصم تكاليف االكتتاب البالغة 
ً اإلصدار إلى االحتياطي النظامي وذلك    من نظام الشركات السعودي. ٩٨لمتطلبات المادة  وفقا

  
  احتياطي نظامي .٧١
  

 ٪١٠لشركة يتطلبان أن يحول ما نسبته ل والنظام األساسينظـام الشركات في المملكة العربية السعودية  إن  
من رأس  ٪٥٠ االحتياطيالنظامي وأن يستمر ھذا التحويل حتى يبلغ ھذا  االحتياطيلسنوي إلى من الربح ا

حيث بلغ االحتياطي النظامي أكثر  ٢٠١٣إلى االحتياطي النظامي خالل عام تحويل  عمل أي تملم ي. المال
  مين.قابل للتوزيع على المساھھذا االحتياطي النظامي غير  إنمن رأس مال الشركة.  ٪٥٠من 



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٤  -  

  مصاريف بيع وتسويق .١٨
            ٢٢٠١      ٣٢٠١    

  ٥٫٠٥٠٫١٠٥    ٨٫٠٨٦٫٧٧٨    عالنوإدعاية     
  ٢٫٧١٠٫٩٨١    ٥٫٦٨٨٫٣٦٢  ومزايا وأجوررواتب     
  ١٫١٨٧٫٠٦٤    ١٫٤٨٤٫١١١    حوافز تسويقية    
    ٤٦٣٫٩٦٩    ٢٨٥٧٫٨٤      أخرى    

            ٩٫٤١٢٫١١٩    ٣١٦٫١١٧٫٠٩    
  
  وإداريةعمومية  مصاريف. ١٩

          ٢٢٠١      ٣٢٠١    

  ٥٢٫٢٧٦٫٨٦١    ٦٦٫١٠٣٫٢٤٥  ومزايا وأجوررواتب   
    ١٨٫٨٨٠٫٠٢٢    ٢٤٫١٩٨٫٢٢٥  صيانة وخدمات  
    ١٢٫٤٩٣٫٥٢٤    ١٦٫٥٥١٫١٠١  سكن وإجازات  
    ٦٫٧٦٦٫٨٩٥    ٩٫١٤٦٫٩٠٧  مواد غذائية  
    ٥٫١٧٨٫٣٤٩    ٨٫٠٥١٫٢٦٧  استقدام موظفين  
    ٣٫٧٠٧٫٧٩٣    ٥٫١٥٢٫٠٩٣  تأمينات للعاملين  
    ٤٫٠٤٢٫١٣٣    ٤٫٤١٦٫٧٦٦  منافع عامة  
  ٢٫٣٣٧٫٠٧٨    ٢٫٨٩٥٫٨٩٤  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
  ١٫٢٤٩٫٦١٣    ٢٫٢٠٧٫٠٣٠  انتقاالت وسفر  
 ٩٤١٫٢٠٥    ١٫٤٠٣٫٥٤٧  أتعاب مھنية  
  ٢٫٩٦٣٫٣١٠    ١٫٠٤٥٫٠٧١    إيجارات  
  ٣١٣٫١٦٤    ٩٠١٫٩٦٢    استھالك  
    ٦٫٣٨٤٫٣٤٨    ٧٫٤٩٨٫٦٩٤    أخرى  

        ١١٧٫٥٣٤٫٢٩٥   ١٤٩٫٥٧١٫٨٠٢    
  
  صافي ،أخرى إيرادات .٢٠

          ٢٢٠١        ٣٢٠١    

    ٩٠٥٫٧٦٨      ٢٫٢٩٧٫٧٦٢    اتإيجار  
    ٢٫٠٢٩٫٧٥٥      ١٫٨٦٦٫٧٨٩      بوفيه  
  ٩٦٠٫٤٨١      ١٫٨٣٦٫٧٦٧    دعم علمي  
  ٤٢٦٫٦٧٨      ١٫٣٧٣٫١٤٠    استثمارات إيرادات  
  -      ١٫٥٠٠٫٠٠٠   أرباح بيع وكالة  
  ٧٤٨٫١٣٥     ٥٧٧٫٣٧٢   عموالت مكتسبة  
  ٣٠٠٫٦٣٣      ٤٠٠٫٨٤٤    تلمةتوزيعات أرباح مس  
  )٢٥٫٩٧٣(    ٥٨٫١٦٥    بيع ممتلكات ومعدات )خسائرأرباح/ (  
    ١٣٥٫٥٠٤٫١      ٦٩٩٫٠٢٠٫١      متنوعة  

        ٦٫٨٤٩٫٦١٢      ١٠٫٩٣١٫٥٣٨    



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٥  -  

  الزكاة .٢١
  

  ديسمبر: ٣١المنتھيتين في تين الزكاة للسن احتساب ١-٢١  
  

              ٢٢٠١        ٣٢٠١    

  الوعاء الزكوي:    
  

    ٤٧١٫٩٥٦٫٢٧٩    ١٫٠٤٧٫٦٥٨٫٥٤١    ھمينالمساحقوق     
    ٤٨٫٣٠٧٫٢٠٨      ٤٩٫٤٢٣٫٤٤٠    المخصصات    
  موجوداتقروض مستخدمة في تمويل     
    -        ١١٥٫٩١٨٫٤١٨    غير متداولة      
    ١٨٠٫٤١٨٫٣٧٦      ١٨٨٫٧٣٠٫١٢٦    لصافي الدخل المعدّ     
            ٧٠٠٫٦٨١٫٨٦٣    ١٫٤٠١٫٧٣٠٫٥٢٥  
  )٤٤٩٫٥٦٢٫٦١٦(    )٨٢١٫٦٣٠٫٥٢٨(  ، صافيومعدات ومصنع يخصم : ممتلكات    
    )١٤٫٨٣٣٫٨٢٤(    )٩١٫٩٥٧٫٢٣٢(  استثمارات        
    -        )٢٨٫٦٨٨٫٠٠٤(  شھرة        

    ٢٣٦٫٢٨٥٫٤٢٣      ٤٥٩٫٤٥٤٫٧٦١    الوعاء الزكوي    

    ٥٫٩٠٧٫١٣٦      ٩١١٫٤٨٦٫٣٦      الزكاة    
  

  فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة خالل السنتين: ٢-٢١  
  

              ٢٢٠١        ٣٢٠١    

    ٨٫٠٢٢٫٠٠٥      ٥٫٩٠٧٫١٣٦      يناير ١    
  :المكون خالل السنة    
  ٥٫٩٠٧٫١٣٦      ١١٫٤٨٦٫٣٦٩    مخصص السنة      
    )٤٫٢١٠٫١٨٠(    -      خالل السنة رد مخصص      
            ١٫٦٩٦٫٩٥٦      ١١٫٤٨٦٫٣٦٩  
    )٣٫٨١١٫٨٢٥(    )٥٫٩٢٣٫٠١٣  (  المدفوع خالل السنة    

    ٥٫٩٠٧٫١٣٦    ١١٫٤٧٠٫٤٩٢    ديسمبر ٣١    
  

  ضع الزكوي:الو  ٣-٢١  
  

  وحصلت على شھادات زكاة غير مقيدة. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى   
  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٦  -  

  ربحية السھم .٢٢
  

الدخل من العمليات غير التشغيلية وصافي (الخسارة) تم احتساب ربحية السھم من الدخل من العمليات و  
م ـدد األسھـلع حـط المرجــاس المتوســعلى أس ٢٠١٢و  ٢٠١٣ر ـديسمب ٣١في  نــتيالمنتھي للسنتينالدخل 
  .، على التواليسھم ٣٤٫٣٩٦٫٧٢١ سھم و ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠ ةوالبالغ ٢٠١٢و  ٢٠١٣خالل 

  
  التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية .٢٣

  
خطابات ضمان بنكية بمبلغ على الشركة التزامات محتملة تتمثل في  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في   

ن لدى الشركة ارتباطات فإلایر سعودي). كذلك  ٧٫٤٢٤٫١٢٣: ٢٠١٢سعودي ( لایر ٤٫٨٨١٫٦٣٩
تتعلق بشكل رئيسي بتوسعة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٥٣٫٨رأسمالية بمبلغ 

  : ال شيء ريـال سعودي).٢٠١٢( ةالعيادات الخارجية لمستشفى دل
  
  توزيعات أرباح .٢٤

  
 ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٤جمادى اآلخرة  ١١ھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ وافقت الجمعية العامة للمسا  

مليون ريـال سعودي  ٧٠٫٨م) على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٣إبريل 
ريـال سعودي لكل سھم والتي تم سدادھا بالكامل  ١٫٥م بواقع ٢٠١٢ديسمبر  ٣١عن السنة المنتھية في 

  .م٢٠١١م خاصة بدخل ٢٠١٢م. لم يتم عمل أي توزيعات أرباح خالل عام ٢٠١٣خالل عام 
  
  المعلومات القطاعية .٢٥

  
  تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:  
  

 مستشفى دلة .١
 مستودع األدوية (دلة فارما) .٢
 اإلدارة العامة .٣

  
  وتقوم الشركة بأعمالھا داخل المملكة العربية السعودية فقط.  

  
  تتألف أنشطة الشركة من قطاعات األعمال التالية:  
  

  وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحية وإدارتھا وتشغيلھا وصيانتھا. :قطاع مستشفى دلة  
  

ستيراد وتوزيع وبيع األدوية بالجملة تصنيع وإويتمثل نشاطه في  ):قطاع مستودع األدوية (دلة فارما  
  والتجزئة.

  
وتتمثل أغراضه في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة  :رة العامةقطاع اإلدا  

والتجزئة في اآلالت واألجھزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجھزة المعوقين وأجھزة 
  المستشفيات.

  



  ة القابضةشركة دلة للخدمات الصحي
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم الماليةحول  إيضاحات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)

  
  

  

-  ٢٧  -  

  (تتمة) المعلومات القطاعية .٢٥
  

لقطاعات  ديسمبر ٣١المنتھية في  لمختارة كما في وللسنةلية افيما يلي ملخص لبعض المعلومات الما  
  :األعمال السابق ذكرھا

  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  دلة فارما  مستشفى دلة  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

  ٧٤٩٫٦٥٣٫٢٣٥ -- ٢١٫٢٥٨٫٠٠٥ ٦٠٫٤٨٠٫٠٨٩  ٦٦٧٫٩١٥٫١٤١  إيرادات التشغيل

   ٤٢٢،٢٠٧،٦٨٠)(  --  )١٥،٩٥٢،٧١٩(  )٣٢،٦٥٣،٨٢٤(  )٣٧٣،٦٠١،١٣٧( تكاليف التشغيل

 ٣٢٧٫٤٤٥٫٥٥٥ -- ٥٫٣٠٥٫٢٨٦ ٢٧٫٨٢٦٫٢٦٥ ٢٩٤٫٣١٤٫٠٠٤  الربح اإلجمالي

  ١٣٦٫٦٣٢٫٨٩٧ )٢٦٫٧٠٨٫٤٩٠( ٧٫٣٨٠٫٥٥٦ ٧٫٩٠٠٫٥٠١  ١٤٨٫٠٦٠٫٣٣٠ صافي الدخل (الخسارة) 

 ١٫٤٧٨٫٦٤٢٫٧٦٨ ٥٥٧،٦١١,١١١ ٣٤،٧٨٦،٨٥٩ ٩٤٫١٩٩٫٩١٦ ٧٩٢٫٠٤٤٫٨٨٢ مجموع الموجودات

 ٢٨٨٫٦٧٨٫٦٩٦ ١٢٤،٢٩٤،١٣٤ ٤،٦٨٥،٣٤٦ ٢٢٫٨٣٧٫٤٣٧ ١٣٦٫٨٦١٫٧٧٩ مجموع المطلوبات

  
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  دلة فارما  مستشفى دلة  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

 ٦٣٦،٨٥٦،٧٤٧  ١،٢٣٠،٨٣١ ٢٠،٧١٣،٩٥٧ ٤٩،٨٥١،١٤٠  ٥٦٥،٠٦٠،٨١٩  إيرادات التشغيل

  )٣٤٩،٩٨٨،٥٧٢( --  )١٤،٠٩٣،٥٣٦(  )٢٤،٤٧٣،٨٤٩(  )٣١١،٤٢١،١٨٧( تكاليف التشغيل

 ٢٨٦،٨٦٨،١٧٥ ١،٢٣٠،٨٣١ ٦،٦٢٠،٤٢١ ٢٥،٣٧٧،٢٩١  ٢٥٣،٦٣٩،٦٣٢  الربح اإلجمالي

  ١٣٣،٣٥٩،٩٥٧ )١٤،٣١٦،٩٧٢( ٤،٤٩٩،١٤٦ ١٣،٩٠٦،٧٩٤  ١٢٩،٢٧٠،٩٨٩ صافي الدخل (الخسارة) 

 ١،٢٧٢،٧٤٣،٥٩٣ ٥٤٥،١٨٩،٧٤٩ ٢٨،٥٧٧،٨٣٨ ٤٦،٠٨٤،٠١٥  ٦٥٢،٨٩١،٩٩١ مجموع الموجودات

 ١٥٧،١٦١،٦٤٤ ١٥،٤٠٦،٩٤٨ ٢،٤٦٨،٦٥٩ ١١،٤٥٠،٨٠١  ١٢٧،٨٣٥،٢٣٦ مجموع المطلوبات

 
 . أحداث الحقة٢٦

  
فبراير  ١٨ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع اآلخر ١٨أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ   

مليون لایر  ٧٠٫٨بإجمالي قدره  ٢٠١٣ح نقدية على المساھمين عن العام المالي ) بتوزيع أربا٢٠١٤
لایر سعودي للسھم الواحد وسيتم عرضھا على المساھمين في االجتماع القادم للجمعية  ١٫٥سعودي وبواقع 

  العمومية العتمادھا.
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