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  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 مساهمة سعودية)(شركة 

  القوائم المالية األوليةجزءا ال يتجزأ من ھذه  ١٨إلى رقم  ٦تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

- ٢ -  

  األولية قائمة المركز المالي

      (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

    ديسمبر ٣١كما في                              
              ٢٠١٢             ٢٠١٣ 
    (مراجعة)           (غير مراجعة)      إيضاح  

  الموجودات
  :متداولةال موجوداتال

 ٥٦٠،٤٧٧،٦٥١   ٤٩،٧١٤،٦٢٥        وما يماثلهالنقد 
 -     ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤    األجل ةقصير وديعة إسالمية

 ١٥٩,٧٦٤،٧٤٧   ٢٢٥،١٩١،٣٥٢      في، صاذمم مدينة
  ٣٣،٧٦١،٥٢٨   ٥٨،٤٥٤،١٢٠        صافي، مخزون
  ٦٦،٥٤٧،١٣٤   ٦٣،٥٣٢،٦٢٠      ، صافيوموجودات أخرى مقدما اتمدفوع

        ٢،٦٠٧،٥١٢   ٣،٠٧٦،٥٤٥      عالقة ويمطلوب من أطراف ذ

            ٨٢٣،١٥٨،٥٧٢      ٤٩٩،٩٦٩،٢٦٢    

  :الموجودات غير المتداولة
 ١١،٩٥٧،٢٣٢      ١٢٨،٦٣١،٤٥٨    ٥    طويلة األجل استثمارات
 ٤٣٧،٦٢٧،٧٨٩   ٨٢١،٣٢٩،٨٣١    ١    ، صافيومعدات ومصنع ممتلكات
    -              ٢٨،٦٨٨،٠٠٥    ١        شھرة

            ٤٤٩،٥٨٥،٠٢١      ٩٧٨،٦٤٩،٢٩٤  

  ١،٢٧٢،٧٤٣،٥٩٣    ١،٤٧٨،٦١٨،٥٥٦      جوداتمومجموع ال
  

  ساھمينحقوق المالمطلوبات و
  :متداولةالمطلوبات ال

 ٥٤،٨٧٢,٦٧٥   ٥٣،٥٠٠،٦٠٢      تجارية ذمم دائنة
 ٥،٠٣١،٢٣٣   ١٢٠،٩٤٩،٦٥١      تمويل مرابحات قصيرة األجل

 ٤١،٠٨٦،٣٤٣   ٤١،٢٣٦،٦٦٣      ىومطلوبات أخر مستحقة مصاريف
 ١،١٤٠،١٢٥   ١،٧٤٠،٦٨٤      مطلوب ألطراف ذوي عالقة

        ٥،٩٠٧،١٣٦   ١،٤١٣،٧٦٢١        مخصص الزكاة
            ١٠٨،٠٣٧،٥١٢      ٢٢٨،٨٤١،٣٦٢ 

  :المطلوبات غير المتداولة
    ١٣٢,٢٤٤٩،١      ٦٠،٤٨٥،٩١٨      للموظفين نھاية الخدمةمكافأة مخصص 

    ١٥٧،١٦١،٦٤٤      ٩،٣٢٧،٢٨٠٢٨      المطلوباتمجموع 
  

  :المساھمينحقوق 
 ٤٧٢،٠٠٠،٠٠٠   ٤٧٢،٠٠٠،٠٠٠    ١        رأس المال

 ٣٩٨،٢٥١،٣١٥   ٣٩٨،٢٥١،٣١٥    ١      احتياطي نظامي
 (٢،٨٧٦،٥٩٢)   ٥،٦٧٢،٦٣٣      العادلةاحتياطي القيمة 

    ٢٤٨،٢٠٧،٢٢٦      ٣،٣٦٧،٣٢٨٣١          أرباح مبقاة

  ١،١١٥،٥٨١،٩٤٩      ١،١٨٩،٢٩١،٢٧٦      مجموع حقوق المساھمين

  ١،٢٧٢،٧٤٣،٥٩٣    ١،٤٧٨،٦١٨،٥٥٦      ساھمينمحقوق الالمطلوبات ومجموع 

  ٦    رأسمالية  ارتباطات



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 مساهمة سعودية)(شركة 

  القوائم المالية األوليةجزءا ال يتجزأ من ھذه  ١٨إلى رقم  ٦تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

- ٣ -  

  األولية دخلالقائمة 

      باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)(جميع المبالغ 
  

    ديسمبر ٣١في  المنتھية سنةلل              ديسمبر ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في       

         ٢٠١٢           ٢٠١٣           ٢٠١٢           ٢٠١٣    

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

 ٦٣٧،٠٥٨،٠٤٩      ٧٤٩،٦٥٣،٢٣٥      ١٧٩،٤٣٢،١١٠      ٢١١،٠٤٥،٢٩٢    التشغيل إيرادات
  )٣٤٩،٩٨٨،٥٧٢(    )٦٨٠,٤٢٢،٢٠٧(    )٩١٧،٩٤٣,٩٧(    )١١٥،٣٣٩،٣٦٩(  تكاليف التشغيل

 ٢٨٧،٠٦٩،٤٧٧      ٣٢٧،٤٤٥،٥٥٥      ٨١،٥١٤،١٦٧      ٩٥،٧٠٥،٩٢٣    اإلجماليربح ال
  

  :المصاريف التشغيلية
  )٩،٤١٢،١١٩(    )١٦،٠٦٤،٥٧٧(    )٢،٨٥٢،١٤٧(    )٦،٦٠٥,٩٨٦(    بيع وتسويق

  )١١٧،٦٦٧،٥٧٥(    )١٥٠،٣٣٣،١٢٦(    )٣٦،٩٨٩،٦٢١(    )٣٧،٧٩٩،٢٩٢(    وإدارية عمومية
    )٢٩،٢٤٠،٩٨٧(    )٢٤،٢٢٥،٦٥٦  (    )٩،٤٩٠،٢٧٣  (    )٤٥٦,٠٥٥،٠(    مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  
 ١٣٠،٧٤٨،٧٩٦      ١٣٦,٨٢٢،١٩٦     ٣٢،١٨٢،١٢٦      ٤٦،٢٩٥,١٨٩    من العملياتالدخل 

  
 ٧،٠٠٥،٦١٢   ١١،١٧٣،٣٢٤      ٩٦٦،٤٤٢      ٥،١٤٥,٧٨٣    ، صافيأخرى إيرادات

    )٢،٦٩٧،٤٩٥(    )٧٧٦,٦٠٥(    )٧٣٧،٨٣٦  (    )٣٩١،٨٠٨(  أعباء تمويلية

   ١٣٥،٠٥٦،٩١٣   ١٤٧،٣٨٩،٧٤٤      ٣٢،٤١٠،٧٣٢      ٥١،٠٤٩،١٦٤    الدخل قبل الزكاة

    )١،٦٩٦،٩٥٦(      )١،٤٢٩،٦٤٢١  (    ١،٩٦٢،٧٤٥      )٦٤٩،٣٣٤(    الزكاة
  

    ١٣٣،٣٥٩،٩٥٧      ٥،٩٦٠،١٠٢١٣      ٣٤،٣٧٣،٤٧٧      ٣٠٨,٠،٣٩٩٥    لسنةل /فترةللصافي الدخل 
  

  ربحية السھم:
  

    ٠٨.٣      ٢٫٩٠      ٠٫٨٣      ٠٫٩٨    الدخل من العمليات

  من العمليات) الخسارةالدخل/(
    ٠٨.٠      )٠٫٠٢(      ٠٦.٠      ٩٠٫٠    غير التشغيلية  

    ٨٨.٣      ٨٢٫٨      ٠٫٨٩      ٧١٫٠    لسنةل /لفترةلصافي الدخل 

    ٣٤،٣٩٦،٧٢١      ٤٧،٢٠٠،٠٠٠      ٣٨،٥٥٦،٥٢٢      ٤٧،٢٠٠،٠٠٠    المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
 مساهمة سعودية)(شركة 

  القوائم المالية األوليةجزءا ال يتجزأ من ھذه  ١٨إلى رقم  ٦تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

- ٤ -  

  األولية قائمة التدفقات النقدية

      (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
    ديسمبر ٣١في  المنتھية لسنةل              
              ٢٠١٢             ٢٠١٣ 
    (مراجعة)           (غير مراجعة)      إيضاح  

  :لتدفقات النقدية من العملياتا
 ١٣٣،٣٥٩،٩٥٧  ١٣٥،٩٦٠،١٠٢      لسنةل دخلالصافي 

  بنود غير نقدية:تعديالت ل
 ٢٨،٨٦٤،٤٤٥     ٣٩،٥٨٠،٢٤٠      ومعداتومصنع ممتلكات  اتاستھالك

 ٢٩،٤٤٩،٤٨٧     ٢٤،٢٢٥،٦٥٥      مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
 ١٢،٣٠١،٠٩٢     ١٦،٥٢٣،٨٢٩      للموظفين نھاية الخدمةافأة مكمخصص 
 ٢٥،٩٧٣      )٥٨،١٦٥  (    بيع أصول ثابتة خسائر(أرباح) 

 )١١٩،٤٧٢(    -      مخصص بضاعة متقادمة
  ١،٦٩٦،٩٥٦      ١١،٤٢٩،٦٤٢      مخصص الزكاة

  :رأس المال العاملفي  اتتغيرال
  )٦٥،٥٠٧،٧١٤(    )٨٥،٢٩٤،٥٢٨(    ذمم مدينة
  )٣،١٩٢،٣٥٨(    )٢١،٣٤١،١٣٥(    مخزون
ً  اتمدفوع   )١٦،٥٤٥،١١٥(    ٣,٧١٧،٤١٦      أخرىموجودات و مقدما

  ٧،٩٣٣،٨١٩      -      ممتلكات محتفظ بھا لغرض البيع
  (١٢٩،٠٢٢)      )٠٣٣٤٦٩,(    عالقةمطلوب من أطراف ذوي 

 ٥،٨١٠،٨٩١      )١،٨٩٣،٦٥٢(    تجارية ذمم دائنة
 )(١،٨٢٩،١٨١    )(١،٠٨٢,٣٨٨    ة ومطلوبات أخرىمستحق مصاريف

  ١١٠،٠٢١      ٦٠٠،٥٥٩      مطلوب ألطراف ذوي عالقة
 )٣،٤٠٧،٠١٠(    )٥،٨٨٠،٥٦٩(    مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين    
    )٣،٨١١،٨٢٥(    )٥،٩٢٣،٠١٤  (    زكاة مدفوعة    

    ١٢٥،٠١٠،٩٤٤    ١٠،٠٩٤،٩٥٩١    عملياتالن مالناتج  ي النقدصاف
  

  :اإلستثمارأنشطة التدفقات النقدية من 
  -    )١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(    األجل ةقصير وديعة إسالميةإضافات على 
  -      )٨٠،٠٠٠،٠٠٠(    استثمارات متاحة للبيعإضافات على 
  -      )٢٨،١٢٥،٠٠١(    استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاقإضافات على 

 (٨٦،٣٨٧،٩٨٥)    )٤٢١,٢١٠،٢١٨(    ومعدات ومصنع ممتلكاتعلى إضافات 
 ١٤٥،٤٢١      ١،١٩٠،٤٩٦      معداتومتحصالت بيع ممتلكات ومصنع 

    -      )٠٠٠,٣٨،٠٠٠  (  ١    المدفوع مقابل االستحواذ على مصنعصافي 

    )٨٦،٢٤٢،٥٦٤(    )٦،١٤٤،٧٢٣٦٦  (    االستثمارأنشطة  )/المحصل منالمستخدم في(صافي النقد 
  

  :التمويلأنشطة التدفقات النقدية من 
 ١٤٢،٠٠٠،٠٠٠      -      الزيادة في رأس المال

 ٣٧٧،٣٤٦،٧٧٦      -      المتحصل من عالوة اإلصدار
 (٧٢،٠١٩،٢٦٨)    ١١٥،٩١٨،٤١٨      تمويل مرابحات قصيرة األجلفي صا

 (٤،١١٢،٧٤٠)      -      مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية
    )٦،٤٧٨،٩٤٨(      )٧٠،٨٠٠،٠٠٠(  ٧    توزيعات أرباح مدفوعة

  ٤٣٦،٧٣٥،٨٢٠      ٤٥،١١٨،٤١٨      أنشطة التمويل المحصل من صافي النقد
  

 ٤٧٥،٥٠٤،٢٠٠    )٥١٠،٩٣١،٣٤٦(    وما يماثلهالنقد يد رصفي  التغيرصافي 
 ٨٤،٩٧٣،٤٥١      ٥٦٠،٤٧٧،٦٥١      ةالسنبداية  رصيد النقد وما يماثله كما في

    -      ١٦٨،٣٢٠      السنة تحوذ عليه خاللسله المرصيد النقد وما يماث

    ٥٦٠،٤٧٧،٦٥١      ٤٩،٧١٤،٦٢٥      ةسنالنھاية  كما في وما يماثلهالنقد د يرص
  

  ألنشطة غير نقدية: إضافيةمعلومات 

    ١٢،٤٤٥      ٣١،٢٦٢،٠٩٥      شطب ديون معدومة لذمم مدينة

       )٢٩٤،٣٥٤(      ٨،٥٤٩،٢٢٥    غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع(خسائر)  أرباح
  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  قائمة التغيرات في حقوق المساھمين األولية 

  (جميع المبالغ باللایر السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
  

  األولية الماليةوائم جزءا ال يتجزأ من ھذه الق ١٨إلى رقم  ٦تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 

- ٥ -  

  

  إيضاح

 

  رأس المال

     احتياطي نظامي 

   أرباح مبقاة

  

  
    عالوة إصدار

  تحويالت من

  صافي الدخل

احتياطي القيمة  

  العادلة

مجموع حقوق 

  المساھمين

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

 ١٣٥،٩٦٠,١٠٢  ١٣٥،٩٦٠,١٠٢   --   --   --   --          سنةصافي الدخل لل

  )٧٠،٨٠٠،٠٠٠(   )٧٠،٨٠٠،٠٠٠(   --   --   --   --        ٧  توزيعات أرباح 

 ٨،٥٤٩،٢٢٥   --        ٨،٥٤٩,٢٢٥   --   --   --          التغير في األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
 

 ١،١٨٩،٢٩١,٢٧٦  ٣١٣،٣٦٧,٣٢٨  ٥،٦٧٢,٦٣٣ ٢٧،١٠٩،٠١٠  ٣٧١،١٤٢،٣٠٥  ٤٧٢،٠٠٠،٠٠٠     (غير مراجعة) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

 ٤٦٨،٧٨٥،٣٣٣  ١٢٨،١٨٣،٢٦٥   )٣،١٧٠،٩٤٦( ١٣،٧٧٣،٠١٤   -- ٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠     (مراجعة) ٢٠١٢يناير  ١

 ١٤٢،٠٠٠،٠٠٠   --   --   --   -- ١٤٢،٠٠٠،٠٠٠     الزيادة في رأس المال

 ٣٧١،١٤٢،٣٠٥   --   --   -- ٣٧١،١٤٢،٣٠٥   --     عالوة إصدار 

 ١٣٣،٣٥٩،٩٥٧  ١٣٣،٣٥٩،٩٥٧   --   --   --   --     صافي دخل السنة

 --   )١٣،٣٣٥،٩٩٦(   -- ١٣،٣٣٥،٩٩٦   --   --     المحول إلى اإلحتياطي النظامي

 ٢٩٤،٣٥٤  --  ٢٩٤،٣٥٤   --   --   --     من اإلستثمارات المتاحة للبيعالتغير في األرباح غير المحققة 
  
  (مراجعة) ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

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

  



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
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  معلومات عامة  .١

تأسست شركة دلة للخدمات الصحية القابضة ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية   
ـ ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠محدودة بموجب السجل التجاري رقم  سبتمبر  ١٨الموافق (ھ

أصدر مجلس إدارة  )٢٠٠٨مايو  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٩ل جمادى األو ١٤م) بمدينة الرياض وبتاريخ ١٩٩٤
لت ولقد حص ،بتحويل شركة دلة للخدمات الصحية القابضة إلى شركة مساھمة سعودية مقفلة الشركة قراراً 

مليون سھم من أسھم  ١٤٫٢من خالل اكتتاب عام لعدد  إلى شركة مساھمة عامة ھاالشركة على موافقة لتحويل
مليون ريـال  ١٤٢وبقيمة اسمية قدرھا ) ٢٠١٢وبر أكت ١٤ ھـ (الموافق١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨ بتاريخ الشركة

مليون ريـال سعودي وتم إدراجھا ضمن االحتياطي النظامي  ٣٧١سعودي، ونتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ 
ديسمبر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤صفر  ٤تم إدراج سھم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ وللشركة، 
٢٠١٢(.  

كة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في تتمثل أغراض الشر  
اآلالت واألجھزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجھزة المعوقين وأجھزة المستشفيات األدوية و

ات روتصنيع األدوية  والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطھ
  في المملكة العربية السعودية.ليف غوالتعبئة والت

  
فبراير  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع اآلخر  ١٠قامت الشركة بتاريخ  –مشروع توسعة العيادات الخارجية   

توقعة بمدينة الرياض. وتبلغ التكلفة الم ) بتوقيع عقد مشروع توسعة العيادات الخارجية لمستشفى دلة٢٠١٣
ومن المتوقع اإلنتھاء من تنفيذ ھذه  ،٢٠١٣ ديسمبر ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٨٨لھذه التوسعة 
  شھراً من تاريخ توقيع ھذا العقد. ٢٠التوسعة خالل 

  
متر  ٤٠،٠٠٠بمساحة تقدر بـ   قامت الشركة بإتمام شراء أرض تقع في غرب مدينة الرياض –  يضاأر  

وقامت الشركة  ،عليھا عودي إلنشاء مستشفى جديدمليون ريـال س ٥٩٫٥وذلك بقيمة إجمالية قدرھا  مربع
متر مربع وذلك بقيمة اجمالية قدرھا ١٢٠،٠٠٠ قدرھاكذلك بإتمام شراء ارض أخرى بنفس المنطقة بمساحة 

بإتمام شراء أرض تقع في شمال مدينة  قامت الشركة . كماالمستشفى امليون لایر لغرض انشاء ھذ١٣٣٫٨
مليون ريـال سعودي إلنشاء مستشفى  ١٠١٫٨متر مربع وذلك بقيمة إجمالية قدرھا  ٤٥،١٤٢الرياض بمساحة 

  .لصالح الشركة يضااألرھذه من اإلجراءات النظامية لنقل ملكية  االنتھاءولقد تم عليھا. 
  

ة والعشبيـة ومواد التجميل نع الدوارة للمستحضرات الصيدالنيمص" – مصنع دلة فارما ("المصنع")  
 ً ) بتوقيع عقد مبايعة ٢٠١٣يناير  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤ربيع األول  ٢قامت الشركة بتاريخ  - "سابقا

موجودات ومطلوبات المصنع وكذلك تحويل جميع رخص المصنع وعقد لالستحواذ على كامل  ("االتفاقية")
 ٣٨وذلك مقابل صافي عوض قدره إلى الشركة من المالك  عليھا المصنع في مدينة جدة لمقامإيجار األرض ا

واتفق الطرفان بموجب اإلتفاقية ، ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في والذي تم سداده بالكامل كما  مليون لایر سعودي،
، ٢٠١٣ير ينا ١٤بتاريخ ھذه الموجودات والمطلوبات ة بملكية على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبط

ة ولقد تم االنتھاء من اإلجراءات النظاميباعتباره تاريخ نقل السيطرة الفعلية للشركة ("تاريخ االستحواذ") 
وقامت ، ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  الخاصة بنقل ملكية الموجودات المباعة للشركة خالل الثالثة
ً بتسجيل موجودات ومطلوبات المصنع في سج ً للقوائم المالية المراجالشركة مبدئيا ة عالتھا المحاسبية وفقا

مليون لایر سعودي  ٢٨٫٧ونتج عن عملية االستحواذ شھرة قدرھا ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للمصنع كما في 
مليون  ٩٫٣والبالغة  الموجودات المستحوذ عليھا لصافيوالتي تمثل فائض قيمة الشراء عن القيمة المبدئية 

  لایر سعودي. 
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  ت عامة (تتمة)معلوما  .١
لة ستقوم الشركة بعمل تقييم للقيم العادلة للموجودات والمطلوبات    سب خالل سنة من تاريخ االستحواذ حالمحوَّ

ونيين نمتطلبات معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت والصادر من قبل الھيئة السعودية للمحاسبين القا
ة للموجودات والمطلوبات والشھرة المدرجة في القوائم المالية بأثر رجعي بدئيديل القيم المبتع كذلك وستقوم

حقائق ال في ظللتعكس المعلومات الجديدة التي سوف يتم الحصول عليھا عند اإلنتھاء من عملية التقييم 
ً لبنود اإلتفاقية علقة متالشركة التكاليف ال تتحمل، والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ. وفقا

  بعملية االستحواذ.
ً بالقيمة التي تم إثباتھا مبدئياً    (تاريخ االستحواذ) لكل فئة  ٢٠١٣يناير  ١٤بتاريخ للمصنع فيما يلي ملخصا

  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 مقدماً وموجودات أخرى

    ٨،٥٨٠،٣٨٥ 
     موجودات غير متداولة

 ٣،٢٠٤،٤٢٥    ، صافيممتلكات ومصنع ومعدات

 ١١،٧٨٤،٨١٠   مجموع الموجودات
     ات متداولةبوطلم

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

    ١،٧٥٤،٢٨٧ 
      مطلوبات غير متداولة

 ٧١٨،٥٢٧    مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

 ٢،٤٧٢،٨١٤   مجموع المطلوبات

 ٩،٣١١،٩٩٦   المستحوذ عليھاالموجودات صافي

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

  المدينة    السجل التجاري    الفرعاسم   

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢    مستشفى دلة
  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦    اإلدارة العامة

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

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩    مصنع دلة فارما
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  معلومات عامة (تتمة)  .١
  

تتضمن القوائم المالية األولية المرفقة جميع التسويات التي تتكون بشكل أساسي من المستحقات العادية   
المتكررة والتي تعتبرھا إدارة الشركة ضرورية لعرض القوائم األولية للمركز المالي ونتائج الدخل والتدفقات 

يجب قراءة  .عادل. إن نتائج الفترة األولية ليست بالضرورة مؤشرا دقيقا للنتائج السنوية للشركةالنقدية بشكل 
ة المالية األولية السنوية المراجعة واإليضاحات المتعلقالقوائم المالية األولية واإليضاحات المتعلقة بھا مع القوائم 

  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١بھا للسنة المالية المنتھية في 
  

 ٢٠ھـ (الموافق ١٤٣٥ ربيع األول ١٩ اعتماد القوائم المالية األولية المرفقة من قِبل إدارة الشركة بتاريختم   
  ).٢٠١٤ يناير

  
  الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

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

  
  أسس اإلعداد ١-٢  

تم إعداد ھذه القوائم المالية األولية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية المعّدلة بإعادة تقييم االستثمارات   
 ً ً لمبدأ االستحقاق وطبقا لسعودية عن الھيئة ا المحاسبة الصادرةلمعايير المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ووفقا

  للمحاسبين القانونيين.
  

ودية الھيئة السعوفقا لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن المرفقة القوائم المالية األولية  تم إعداد  
ع تلك م . تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالية األوليةللمحاسبين القانونيين

  والتي تتلخص فيما يلي: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتھية في 
  

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٢-٢  
  

المحاسبية المتعارف عليھا استخدام تقديرات وافتراضات عايير وفقا للمالقوائم المالية األولية يتطلب إعداد   
مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ تؤثر على 

قديرات المالية. يتم تقييم الت الفترةخالل  يفرا، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصالقوائم المالية األولية
واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية 

 ً تعريفھا نادرا ل والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقا
تمت مناقشة التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التالية التي قد تنتج عنھا  ما تتساوى مع النتائج الفعلية.

  تعديالت جوھرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة.
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  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  (تتمة) تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٢-٢  
  

    ديون مشكوك في تحصيلھامخصص   أ)
يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين التجاريين المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي بأن   

ستطيع تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود تالشركة لن 
ية ابات المدينين، تعرض المدين لصعوبات مالحس مةيانخفاض في قالتالية بعين االعتبار لتحديد وجود 

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

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

  السابقة.
  

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

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

ار ى أسععل على أساس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناءً 
  البيع المتوقعة.

  
    االستثمارات  ٣-٢  
  االستثمارات المتاحة للبيع  )أ

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

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

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

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

   تاريخ القوائم المالية األولية مع األخذ بعين االعتبار أية قيود تمنع بيع أو نقل ھذه االستثمارات.
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة للصندوق معلنة  -

   ما في نھاية الفترة.من ِقبل مدير الصندوق قبل أو ك
يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى من خالل تحديد  -

القيمة السوقية ألوراق مالية مشابھة مدرجة في السوق أو من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة 
 كد على ھبوط في قيمة االستثمار تعتبرمستقبال. وفي حالة عدم توفر المعلومات وعدم وجود مؤشر يؤ

  التكلفة ھي القيمة العادلة.

يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقييم ھذه االستثمارات كبند مستقل في حقوق المساھمين 
  كاحتياطي القيمة العادلة حتى استبعاد ھذه االستثمارات.
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      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

- ١٠ -  

  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  االستثمارات (تتمة) ٣-٢  

  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  )ب

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

  الثني عشر شھراً التالية.ل االستثمارات التي تستحق خالمتداولة فيما عدا ا
  

  التقارير القطاعية ٤-٢  
  

 القطاع التشغيلي  )أ
 

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

 ،تعمل في أنشطة تحقق إيرادات 

  لمصادر ا القرارات التي تتعلق بتوزيعتقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتھا من أجل اتخاذ
 وتقييم األداء،

 .تتوفر عنھا معلومات مالية بشكل منفصل 
  

  القطاع الجغرافي   )ب
 

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

  اقتصادية أخرى.
  

  العمالت األجنبية ٥-٢  
  

  العملة الرئيسية  )أ
  

  شركة.لالعملة الرئيسية ل وي ھذلشركة باللایر السعودي والالقوائم المالية األولية لتظھر البنود في 
  

  معامالت وأرصدة  )ب
  

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي على أساس أسعار الصرف  تحّول
رباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك أالسائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قيد 

الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس  تحويلالمعامالت وكذلك الناتجة من 
  .األولية ضمن قائمة الدخلالسنة صرف العمالت كما في نھاية سعر 
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  الھامة (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  النقد وما يماثله  ٦-٢  
  

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

  
  األجل ةقصير اسالمية وديعة  ٧-٢  

  
ستحق خالل فترة من ثالثة أشھر أو أكثر وال تالسيولة  ةعالي ةعيوداألجل  ةقصيراإلسالمية  وديعةال لثمت  
لربح المتفق ا زيد عن سنة من تاريخ الشراء. يتم قيد إيراد الربح وفقاً ألساس االستحقاق وذلك باستخدام معدلت

  عليه.
  

  ذمم مدينة  ٨-٢  
  

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

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

  .ةدخل األوليأي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقيد دائن في قائمة ال تقّيدتحصيلھا. 
  

  مخزون  ٩-٢  
  

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

  .متقادمةالالبضاعة مقابل يتم تكوين مخصص العادية ناقصا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع. 
  

  عمليات تجميع المنشآت والشھرة  ١٠-٢  
  

خدام باست الخاصة باالستحواذ على أصل، أو مجموعة من األصول تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت  
اريخ وذلك كما في ت طريقة االستحواذ المحاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع العوض

  .االستحواذ
  

ة المقتناة يعندما تقوم الشركة باالستحواذ فإنھا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المال  
  وذلك وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.

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

 إذا كانت قيمة العوض أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات المقتناة والقابلة للتحديد بذاتھا. أما
 موجودات الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليھا، فإن الفرق في ھذه الحالة يدرج مباشرة في قائمة الدخل

  .األولية
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  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  (تتمة) عمليات تجميع المنشآت والشھرة  ١٠-٢  

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

حدات المولدة للنقد والتي االستحواذ، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات من الو
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  ١١-٢  
  

ما عدا  ،المتراكمة والھبوط في القيمةالمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالكات المصنع وتظھر الممتلكات و  
خل ل االستھالك على قائمة الديحمّ  ال يتم استھالك األراضي. التي تظھر بالتكلفة.وإنشاءات تحت التنفيذ 

ألعمار والمعدات على مدى ا والمصنع على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكاتاألولية 
  يلي: رة لھا كمااإلنتاجية المقدّ 

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

  
  .األولية لدخلفي قائمة ا تقّيدبمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية واألرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد د تحدّ   

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

  استبداله. الذي تم
  

  الھبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة  ١٢-٢  
  

يمتھا لھبوط في قفيما يتعلق باوالمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى  والمصنع الممتلكاتيتم مراجعة   
عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات 

الھبوط في القيمة، بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد  الناتجة عن خسارةال
ا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام أيھما أعلى، ولغرض تقدير الھبوط، يتم وھي القيمة العادلة لألصل ناقص

(وحدات مدرة للنقد). يتم مراجعة ومحددة  ةمنفصلتجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات نقدية 
التي سبق أن حدث ھبوط في قيمتھا بغرض والموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة 

تي تم ال ھبوط في القيمةئر الخسايتم عكس ال ذلك في تاريخ كل فترة مالية. و ،تمال عكس ذلك الھبوطاح
  غير الملموسة. إثباتھا للموجودات
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  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  ذمم دائنة ومستحقات  ١٣-٢  
  

فواتير  ارإصدتم  سواءً  ،قدمةوالخدمات المالمستلمة مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل البضائع  تقّيد  
  ال. مالشركة أ إلىبموجبھا 

  
  المخصصات  ١٤-٢  

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

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

  الزكاة  ١٥-٢  
  

ل الزكاة المستحقة على ). تحمّ "المصلحة"تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل (  
إن  ،اإلضافية التي تستحق بموجب الربط النھائي . يتم قيد مبالغ الزكاةاألولية الشركة على قائمة الدخل

  وجدت، عند تحديدھا.
  

 مع أطراف غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية معامالت محددةجبة عن اتقوم الشركة باستقطاع الضريبة الو  
  .وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي

  
  مكافأة نھاية الخدمة للموظفينمخصص   ١٦-٢  

  
ى عل يحّملوالسعودي مكافأة نھاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال  يتم قيد مخصص  

. يتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تحق األوليةالدخل  قائمة
حقة عند المبالغ المست . يتم دفعاألولية للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي

كما ھو  رة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة،انتھاء خدمات الموظفين على أساس رواتبھم وبدالتھم األخي
  في أنظمة المملكة العربية السعودية.في الشروط المبينة موضح 

  
  إليراداتا ١٧-٢  

  
 تقّيد م البضاعة وقبولھا من العمالء.تسلياإليرادات بالصافي بعد الخصم عند تقديم الخدمة أو عند يتم إثبات   

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

  
  عمومية وإداريةبيع وتسويق و مصاريف ١٨-٢  

  
كون ت التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على مصاريفتشتمل   

ً لمعايير المحاسبة ا بين مصاريف  فلمتعارف عليھا. توزع ھذه التكاليمرتبطة بالتحديد بتكلفة التشغيل وفقا
  ، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.التشغيلدارية وتكاليف اإلعمومية والتسويق والبيع وال
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  (تتمة) الھامة ملخص السياسات المحاسبية  .٢
  

  تمويل مرابحات ١٩-٢  
  

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

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

  ربحية السھم ٢٠-٢
  

 لاحتساب ربحية السھم من الدختم تمثل ربحية السھم نصيب السھم العادي من الدخل المتاح لألسھم العادية.   
 السنتينوأشھر  غير التشغيلية وصافي الدخل لفترتي الثالثة من العمليات )الخسارةوالدخل (من العمليات 

خالل  القائمة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم ٢٠١٢و  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  المنتھيتين
  .تين/السنتينالفتر

  

  احتياطي نظامي ٢١-٢  
  

والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين  ركات في المملكة العربية السعوديةام الشأحكام نظبموجب   
بالمئة من رأس  ٥٠بالمئة من صافي الدخل السنوي حتى بلغ ھذا االحتياطي  ١٠احتياطي نظامي بنسبة 

 وة اإلصدار ضمن االحتياطييتم إدراج عال إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساھمين حالياً. المال.
  من نظام الشركات السعودي. ٩٨النظامي وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 

  

  إيجارات ٢٢-٢  
  

  إيجارات رأسمالية  أ)
  

والمعدات التي يتم اقتناؤھا بموجب عقود إيجار رأسمالية وذلك بقيد والمصنع الشركة الممتلكات  تقّيد  
ن ة للحد األدنى ميتم تحديد ھذه المبالغ بناء على القيمة الحاليالموجودات والمطلوبات المقابلة لھا. 

  دفعات اإليجار.
  

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

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

  تشغيليةإيجارات   )ب
  

ف اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل األولية على مدى فترة يرامص تقّيد  
  .اإليجار على أساس القسط الثابت

  

  توزيعات األرباح ٢٣-٢  
  

الجمعية  وزيعات فيھا من ِقبلاعتماد التفي الفترة التي يتم األولية األرباح الموزعة في القوائم المالية  تقّيد  
  مة للشركة.العا

  

  إعادة تصنيف ٢٤-٢  
  أرقام المقارنة لكي تتوافق مع طريقة العرض للفترة الحالية.تم إعادة تصنيف بعض   

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  (غير مراجعة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھيتين في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

- ١٥ -  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر  .٣
  

مدينة الم ذمالستثمارات والاووما يماثله نقد ال األولية األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز الماليتتضمن   
ً المطلوب من وإلى أطراف ذوي عالقة والو  اتمرابح وتمويلخرى األمتداولة الموجودات الو مدفوعات مقدما

 خرى. إن طرق القيداأل متداولةال مطلوباتالمستحقة والف يرامصالو تجاريةال دائنةالذمم القصيرة األجل و
  بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا ضمن السياسة المحاسبية لكل منھا.المطبقة والخاصة 

  
دما يكون عن األولية القوائم الماليةيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية واثبات الصافي ب  

لدى الشركة حقا قانونيا في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس المقاصة أو إثبات الموجودات 
  والمطلوبات في نفس الوقت.

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

  ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. العمولة والتدفقات النقدية لسعر
  
  مخاطر العملة  ١-٣  

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

ة تقوم اإلدار .والدوالر األمريكي والدينار األردني السعودي باللایراألجنبية. تمت كافة معامالت الشركة 
  بمراقبة التغيرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غير جوھرية.

  
  القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة مخاطر  ٢-٣  

  
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ھي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات   

أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. ليس لدى الشركة مخاطر تتعلق 
 أو تمويل معدل ربحوتمويل المرابحات تحمل  ةعيالودبالقيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن 

  ثابت.
  

  مخاطر االئتمان  ٣-٣  
  

ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف إن مخاطر االئتمان   
ك محلية بنو لدى ةعيالودو النقد اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز ھام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع

  الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا. تقّيدذات تصنيف ائتماني مرتفع. 
  

  مخاطر السيولة  ٤-٣
  

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

ة، بما يدوري من توفر سيولة كافوبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل 
  .مستقبليةفي ذلك اتفاقيات التسھيالت االئتمانية لمقابلة أية التزامات 

    



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  (غير مراجعة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھيتين في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

- ١٦ -  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)  .٣
  

  القيمة العادلة ٥-٣  
  

بة دراية ولديھم الرغ صل أو تسوية التزام بين أطراف ذويھي القيمة التي يتم بھا تبادل أإن القيمة العادلة   
في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات الشركة المالية على أساس 
طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة الشركة أن 

  .لمالية ومطلوباتھا ال تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا الدفتريةالقيمة العادلة لموجودات الشركة ا
    
  قصيرة األجل وديعة إسالمية  .٤

تم إيداعه لدى أحد البنوك المحلية كوديعة  مليون لایر ١٠٠ قصيرة األجل مبلغ االسالمية تمثل الوديعة   
مركبة قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بمعدل ربح مقارب لمعدل الربح السائد في السوق 

  .٢٠١٤شھر فبراير وتستحق خالل 

  
  استثمارات طويلة األجل  .٥
  

    الدولة    استثمارات متاحة للبيع

نسبة 

  ٢٠١٢    ٢٠١٣    الملكية

  :مدرجةاستثمارات في شركات  -
              

  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 

 ٦،٦٣٣،٩٦٨   ٩،٣١٩،٦٢٣    %١    المملكة العربية السعودية  والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت  

 ٥٧٥،١٤٤   ٤٠٣،٥٧٠    %٠٫٥    المملكة األردنية الھاشمية  الشركة األردنية لتصنيع األدوية

          ٧,٢٠٩,١١٢   ٩،٧٢٣،١٩٣ 

                *استثمارات في شركات غير مدرجة: -

 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          )١-٥استثمارات أخرى متاحة للبيع (

 ١١,٩٥٧,٢٣٢   ١٠٠،٥٠٦،٤٥٨          إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

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

          ١١،٩٥٧،٢٣٢   ١٢٨،٦٣١،٤٥٨ 

  بالتكلفة.* تظھر االستثمارات في الشركات غير المدرجة 
   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  (غير مراجعة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھيتين في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

- ١٧ -  

  (تتمة) استثمارات طويلة األجل  .٥
  

  استثمارات أخرى متاحة للبيع  ١-٥

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

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

  
  رأسمالية ارتباطات  .٦
  

 بتوسعة العيادات الخارجية بشكل رئيسي تتعلق رتباطات رأسماليةلدى الشركة ا ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 
  .)١(انظر إيضاح  مليون ريـال سعودي ٥٣٫٨لمستشفى دلة بمبلغ 

  
  توزيعات أرباح  .٧
  

 ٢١ھـ (الموافق ١٤٣٤ جمادى اآلخرة ١١وافقت الجمعية العامة للمساھمين في اجتماعھا المنعقد بتاريخ 
لایر سعودي ٧٠،٨٠٠،٠٠٠ ) على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ م٢٠١٣ ابريل

لایر سعودي لكل سھم والتي تم سدادھا بالكامل خالل  ١٫٥بواقع  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١عن السنة المنتھية في 
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠الفترة المنتھية في 

  
  المعلومات القطاعية  .٨
  

  تتألف أنشطة الشركة من قطاعات األعمال التالية:  
  

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

ك تصنيع وكذل ويتمثل نشاطه في استيراد وتوزيع وبيع األدوية بالجملة والتجزئة ):قطاع األدوية (دلة فارما  
ة ت والتعبئوالمنظفات والمطھراومواد التجميل والصحية المستحضرات الصيدالنية والعشبية األدوية و
  .والتغليف

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

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

   



  شركة دلة للخدمات الصحية القابضة
  (شركة مساهمة سعودية)

  حول القوائم المالية األولية إيضاحات

  (غير مراجعة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لفترة الثالثة أشھر والسنة المنتھيتين في 
      السعودي ما لم يذكر غير ذلك) ريـال(جميع المبالغ بال

  

  

- ١٨ -  

  المعلومات القطاعية (تتمة)  .٨
    

  اخل المملكة العربية السعودية فقط.تقوم الشركة بأعمالھا د
  

لقطاعات األعمال السابق  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لية المختارة كما في فيما يلي ملخص لبعض المعلومات الما  

  :ذكرھا
  

  (غير المراجعة) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

  دلة فارما  مستشفى دلة  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

 ٧٤٩،٦٥٣،٢٣٥  -- ٢١،٢٥٨،٠٠٥ ٥٩،٤٤٣،٥٤١ ٦٦٨،٩٥١،٦٨٩  إيرادات التشغيل

   ٤٢٢،٢٠٧,٦٨٠)(  --  )١٥،٩٥٢،٧١٩(  )٣٣،٦٩٠،٣٧٢(  )٣٧٢،٥٦٤،٥٨٩(  تكاليف التشغيل

 ٣٢٧،٤٤٥،٥٥٥ -- ٥،٣٠٥،٢٨٦ ٢٥،٧٥٣,١٦٩ ٢٩٦,٣٨٧,١٠٠  الربح اإلجمالي

 ١٣٥،٩٦٠,١٠٢  )٢٦،٦٥١،٧٦١( ٧،٣٨٠،٥٥٦ ٧،١٧٠،٩٧٨ ١٤٨،٠٦٠،٣٢٩  صافي الدخل (الخسارة) للفترة

 ١،٤٧٨،٦١٨,٥٥٦ ٥٧٠،٠٤٥,١١٨ ٣٤،٧٨٦،٨٦٣ ٨٨،٩٨٤،٨١٦ ٧٨٤،٨٠١،٧٥٩  مجموع الموجودات

 ٢٨٩،٣٢٧,٢٨٠ ١٣٦،٦٧١,٤١٦ ٤،٦٨٥،٣٤٦ ١١،١٠٨،٧٣٨ ١٣٦،٨٦١،٧٨٠  مجموع المطلوبات

  
  المعلومات القطاعية (تتمة)  .٨
  

  ٢٠١٢ مبرديس ٣١

  دلة فارما  مستشفى دلة  البيان
  اإلدارة العامة

  المجموع
  المركز الرئيسي  التشغيل

 ٦٣٧،٠٥٨,٠٤٩ ١،٢٣٠،٨٣١ ٢٠،٧١٣،٩٥٧ ٤٩,٨٥١،١٤٠ ٥٦٥,٢٦٢،١٢١  إيرادات التشغيل

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

 ٢٨٧,٠٦٩،٤٧٧ ١،٢٣٠،٨٣١ ٦،٦٢٠،٤٢١ ٢٥،٣٧٧،٢٩١ ٢٥٣،٨٤٠،٩٣٤  الربح اإلجمالي

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

 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
  


