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 ةالموحد األولیةالمركز المالي قائمة 
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في 

 یونیو ۳۰كما في 
۲۰۱۷ 

ر دیسمب ۳۱ كما في
۲۰۱٦ 

ینایر  ۱كما في 
۲۰۱٦ 

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح
 الموجودات

 المتداولةالموجودات غیر 
 ۱٫۱٤۲٫٤۹۰٫۳۳٤ ۱٫٤۰۰٫۰۷۲٫۱۱۱ ۱٫٥٤۲٫۷٦۰٫۷٤۸ ممتلكات وآالت ومعدات
 ۳۰٫٦٦٦٫۲۷۰ ۱۹٫۲۱۸٫۷۸٥ ۱۹٫۱۳۳٫۲۲۸ موجودات غیر ملموسة

 ۱٤۱٫٤۲٤٫۸۹٥ ۱٤۲٫۸۱٤٫۰۸٦ ۱٤۲٫٤٥٥٫٤٦۰ ٦ في شركة زمیلة اتاستثمار
 ۱۳۸٫۰۰۰٫٤۲٦ ٥۹٫۸٦٤٫٦۰٦ ٥۸٫٥۳۳٫۲۹۸ ۷ مالیة متاحة للبیع اتاستثمار

۱٫۷٦۲٫۸۸۲٫۷۳٤ ۱٫٦۲۱٫۹٦۹٫٥۸۸ ۱٫٤٥۲٫٥۸۱٫۹۲٥ 
 الموجودات المتداولة

 ۹۳٫٤۰۳٫۰٥٦ ۱۸٦٫٥٥٦٫٦٤۱ ۸۲٫۱۷۹٫۹۱۳ یعادلھما النقد و
 ۸۷٫۹۸۰٫٤۱٥ ٦۹٫۱٤۹٫٦٤۹ ۸٤٫۲۱۱٫۸۹۹ مخزون ، صافي

 ۲٥۹٫٤۹۳٫۳٦۸ ۲۸۷٫٥۹۸٫۹٤٤ ۲۳٤٫۹۹۲٫۷۷۱ ، صافيمدینون تجاریون وآخرون
 ۸۲٥٫۰٤۷ ۸٤٤٫۱۸٤ ۸۹۳٫٦٥۹ عالقة مستحق من أطراف ذات

 ۱۰۳٫۹۲۷٫٦۲۰ ۷۹٫۹۰۸٫۷۱۲ ۱۰۳٫۸٥۰٫۸۹۹  مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
٥۰٦٫۱۲۹٫۱٤۱ ٦۲٤٫۰٥۸٫۱۳۰ ٥٤٥٫٦۲۹٫٥۰٦ 

 ۱٫۹۹۸٫۲۱۱٫٤۳۱ ۲٫۲٤٦٫۰۲۷٫۷۱۸ ۲٫۲٦۹٫۰۱۱٫۸۷٥ إجمالي الموجودات

 والمطلوباتحقوق المساھمین 
 حقوق المساھمین

 :حقوق الملكیة العائدة لمالك الشركة األم
 ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال مصدرمرأس

 ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥ ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥ ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥ احتیاطي نظامي
 ۳۹۳٫٦۷۳٫۲٥٦ ٥۳۲٫٥٤۷٫۱۱۷ ٥٦۹٫٥۷۷٫۷۳۷ أرباح مبقاة
 ۱٤٫٥٤۳٫٤٥۷ )٤٫٦٤۲٫٤٥۸( )٥٫۹۲۳٫۷٦٦(  متاحة للبیع العادلة الستثماراتالقیمة احتیاطي 

 ۱٫۳۹٦٫٤٦۸٫۰۲۸ ۱٫٥۱٦٫۱٥٥٫۹۷٤ ۱٫٥٥۱٫۹۰٥٫۲۸٦ إجمالي حقوق المساھمین

المطلوبات غیر المتداولة
 ۲٤٥٫٤٥۳٫۷۱٦ ۳۲۳٫۰۲۸٫٦۳۰ ۳۳٥٫۱۸٦٫٤٤۲ ۹ تمویل مرابحة طویل األجل

 ۸۳٫٤۷۱٫۰۱۱ ۹٦٫۰۷٥٫۸۰٤ ۹٥٫۹۸۰٫۹۰۱ محددة للموظفینصافي التزام مزایا 
٤۳۱٫۱٦۷٫۳٤۳ ٤۱۹٫۱۰٤٫٤۳٤ ۳۲۸٫۹۲٤٫۷۲۷ 

المطلوبات المتداولة
 ٦٤٫٦۲٥٫۱٥۲ ٦۹٫۹۹٥٫۲۳٦ ۷۰٫۱٤۹٫٦۰۲ دائنون تجاریون وآخرون

۸٦٫۸٤۱٫۸۷٦۸۲٫۲٦۰٫۸٦٦ ۹۱۰۹٫۸٤۱٫۸۷٦تمویل مرابحة قصیر األجل
 ٦٥٫٥۸۳٫۳۳٤ ۷۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۳٥٫٥۰۰٫۰۰۰ ۹ تمویل مرابحة طویل األجلمتداول من الجزء ال

 ٥٦۷٫٦٥۷ ۳۰۷٫۲۰۱ ۹۷۰٫۷۳٥  عالقة طراف ذاتمستحق أل
 ٥۰٫۰٦٦٫۱۸۸ ٦۸٫۸۹۲٫٦۸٦ ٥۸٫۲۹۰٫۷٦٥  مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ۹٫۷۱٥٫٤۷۹ ۱۳٫۲۳۰٫۳۱۱ ۱۱٫۱۸٦٫۲٦۸   زكاة مستحقة
۲۸٥٫۹۳۹٫۲٤٦ ۳۱۰٫۷٦۷٫۳۱۰ ۲۷۲٫۸۱۸٫٦۷٦ 

۷۲۹٫۸۷۱٫۷٤٤٦۰۱٫۷٤۳٫٤۰۳ ۷۱۷٫۱۰٦٫٥۸۹إجمالي المطلوبات

۲٫۲٤٦٫۰۲۷٫۷۱۸۱٫۹۹۸٫۲۱۱٫٤۳۱ ۲٫۲٦۹٫۰۱۱٫۸۷٥إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات

 المالیة األولیة الموحدة.یتجزأ من ھذه القوائم  جزءا ال ۱۷حتى رقم  ۱عتبر اإلیضاحات المرفقة من اإلیضاح رقم ت
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 قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة 

 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰في  تین المنتھیوالستة أشھر الثالثة تي لفتر
 

 یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في لفترة الستة یونیو ۳۰ لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 
      

 ٥۷۳٫۳۷٥٫۸۰۱ ٥۹۰٫۹٥٤٫۳۳۸ ۲۸۸٫۳٤٤٫۷۲۱ ۲۸۸٫۲۰۲٫٥۷۳  اإلیرادات
 )۳۱۱٫۰٦٤٫٤٥۲( )۳۱٦٫۸۷۱٫٤۳۷( )۱٥۸٫٥٦۲٫٤٥۲( )۱٥۷٫۷۲۳٫٥٤۱(  اإلیرادات تكلفة 

 ۲٦۲٫۳۱۱٫۳٤۹ ۲۷٤٫۰۸۲٫۹۰۱ ۱۲۹٫۷۸۲٫۲٦۹ ۱۳۰٫٤۷۹٫۰۳۲  الربحمجمل 
      

 )۱۰٫٦۹٦٫۲۸۹( )۷٫۰۱۲٫۲٦۹( )٤٫۹۳۸٫۳۳٤( )۳٫٦۲۲٫۸۰٥(  مصاریف بیع وتسویق
 )۱۳۰٫۳۷۱٫٥۱۱( )۱۱۰٫۳۹۸٫۰۱٤( )٦٥٫٥۰۱٫۹٤۰( )٥٥٫۹۹۸٫٥۷۲( وعمومیة مصاریف إداریة

 ۱۲۱٫۲٤۳٫٥٤۹ ۱٥٦٫٦۷۲٫٦۱۸ ٥۹٫۳٤۱٫۹۹٥ ۷۰٫۸٥۷٫٦٥٥  الدخل من العملیات 
      

 ٥٫۰٤۹٫۱٤۸ ٦٫۲۸۸٫۲٥۱ ۳٫٤۲۰٫۰۲٤ ۲٫۸۹۷٫۳۷۹  ىخرأإیرادات 
 )۱٫۲٤۱٫٥٥٦( )۱۷٦٫۸٥۱( )٥۱۷٫۷٦۷( )۲۳٫۸۳۰(  لیةویمتأعباء 
 قیمة في ھبوط خسائر

 )٥٫۰۹۱٫۰۰۰( - )۳٫۰۷۲٫۲۰۰( -  الملموسة غیر الموجودات
الحصة في 

ربح/(خسارة) استثمار 
 ۲۰٦٫٦٥۷ )۳٥۸٫٦۲٦( )۷۳٫٥۷٦( )۲۷۳٫٥۲۱( ٦ في شركة زمیلة

 ۱۲۰٫۱٦٦٫۷۹۸ ۱٦۲٫٤۲٥٫۳۹۲ ٥۹٫۰۹۸٫٤۷٦ ۷۳٫٤٥۷٫٦۸۳  قبل الزكاة الدخل
      
 )۷٫۹٦۲٫٥۷٤( )۷٫۳۹٤٫۷۷۲( )٤٫۹٦۲٫٥۷٤( )۳٫٤۷۳٫۰۲۹(  زكاةال

 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ ۱٥٥٫۰۳۰٫٦۲۰ ٥٤٫۱۳٥٫۹۰۲ ٦۹٫۹۸٤٫٦٥٤  الفترة صافي دخل
      

اإلیرادات الشاملة 
    األخرى

  

صافي حركة 
االستثمارات المالیة 

 )۱٫۷۰٦٫٤٥٤( )۱٫۲۸۱٫۳۰۸( )٤٥۲٫٦۷۱( )٥۳۰٫٦۱۰( ۱٦ المتاحة للبیع
 ۱۱۰٫٤۹۷٫۷۷۰ ۱٥۳٫۷٤۹٫۳۱۲ ٥۳٫٦۸۳٫۲۳۱ ٦۹٫٤٥٤٫۰٤٤ إجمالي الدخل الشامل للفترة

      
دخل الفترة صافي 

    العائد إلى:
  

 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ ۱٥٥٫۰۳۰٫٦۲۰ ٥٤٫۱۳٥٫۹۰۲ ٦۹٫۹۸٤٫٦٥٤  مالك الشركة األم 
      

إجمالي الدخل الشامل 
    للفترة العائد إلى :

  

 ۱۱۰٫٤۹۷٫۷۷۰ ۱٥۳٫۷٤۹٫۳۱۲ ٥۳٫٦۸۳٫۲۳۱ ٦۹٫٤٥٤٫۰٤٤  مالك الشركة األم
      

األساسي  صافي الدخل
     :للسھم ضوالمخف

  

 ۲٫۰٥ ۲٫٦٦ ۱٫۰۱ ۱٫۲۱ ۱۲ الدخل من العملیات للفترة
 ۱٫۹۰ ۲٫٦۳ ۰٫۹۲ ۱٫۱۹ ۱۲ صافي الدخل للفترة

المرجح لعدد المتوسط 
 األسھم القائمة

۱۲ 
٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 

 
 
 

یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. جزءا ال ۱۷حتى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من اإلیضاح رقم 
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 ةالموحد األولیةت في حقوق الملكیة التغیراقائمة 

 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰المنتھیة في ة أشھر ستال ةفترل
 

    االحتیاطي النظامي   

 صداراإلعالوة  رأس المال  
محول من صافي 

 رباح مبقاةأ الدخل
إستمارات  حتیاطيإ

 للبیع متاحة مالیة
العائد لمالك  اإلجمالي

 الشركة األم
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 
        

 ۱٫۳۹٦٫٤٦۸٫۰۲۸ ۱٤٫٥٤۳٫٤٥۷ ۳۹۳٫٦۷۳٫۲٥٦ ۲۷٫۱۰۹٫۰۱۰ ۳۷۱٫۱٤۲٫۳۰٥ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٦ ینایر ۱ في كما
 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ - ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ - - -  الفترة صافي دخل

       :االیرادات الشاملة األخرى 
  الموجودات المالیةصافي الحركة على 

 )۱٫۷۰٦٫٤٥٤( )۱٫۷۰٦٫٤٥٤( - - - - ۱٦ المتاحة للبیع 
        المعامالت مع المساھمین:

 )۸۸٫٥۰۰٫۰۰۰( - )۸۸٫٥۰۰٫۰۰۰( - - - ۱۱ توزیعات أرباح مدفوعة           
 ۱٫٤۱۸٫٤٦٥٫۷۹۸ ۱۲٫۸۳۷٫۰۰۳ ٤۱۷٫۳۷۷٫٤۸۰ ۲۷٫۱۰۹٫۰۱۰ ۳۷۱٫۱٤۲٫۳۰٥ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ في

        
 

 ۱٫٥۱٦٫۱٥٥٫۹۷٤ )٤٫٦٤۲٫٤٥۸( ٥۳۲٫٥٤۷٫۱۱۷ ۲۷٫۱۰۹٫۰۱۰ ۳۷۱٫۱٤۲٫۳۰٥ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 
 ۱٥٥٫۰۳۰٫٦۲۰ - ۱٥٥٫۰۳۰٫٦۲۰ - - -  الفترة صافي دخل

        :االیرادات الشاملة األخرى
االستثمارات المالیة صافي الحركة على 

 المتاحة للبیع
 

- - - - )۱٫۲۸۱٫۳۰۸( )۱٫۲۸۱٫۳۰۸( 
        المعامالت مع المساھمین :

 )۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰( - )۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰( - - - ۱۱ ةدفوعتوزیعات أرباح م
 ۱٫٥٥۱٫۹۰٥٫۲۸٦ )٥٫۹۲۳٫۷٦٦( ٥٦۹٫٥۷۷٫۷۳۷ ۲۷٫۱۰۹٫۰۱۰ ۳۷۱٫۱٤۲٫۳۰٥ ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷ یونیو ۳۰في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة جزءا ال ۱۷حتى رقم  ۱بر اإلیضاحات المرفقة من اإلیضاح رقم عتت
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  األولیة الموحدة قائمة التدفقات النقدیة

 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰المنتھیة في ة أشھر ستال ةفترل
 

  

أشھر  ستةلفترة ال
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱۷

ة أشھر ستلفترة ال
 یونیو ۳۰المنتھیة في 

 م۲۰۱٦
 لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

    العملیات:ایرادات 
 ۱۲۰٫۱٦٦٫۷۹۸ ۱٦۲٬٤۲٥٬۳۹۲  الدخل قبل الزكاة للفترة

 ۱٫۲٤۱٫٥٥٦ ۱۷٦٬۸٥۱  االعباء التمویلیة 
   :لزكاة إلى صافي التدفقات النقدیةلتسویة الربح قبل ا تعدیالت
 ۲۸٫۸۱٤٫٤٤۱ ۳۰٬۰۷۸٬٤٦٥  معداتآالت وات ممتلكات واستھالك

 ٥٫۰۹۱٫۰۰۰ ۸٥٬٥٥۷  إطفاء األصول غیر الملموسة
 ۱۹٫٤۷٦٫۸٤۹ ۱۲٬٦۳۸٬۷۰۲  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۱۲٫٤۲۷٫۲۹۷ )۳٬۳۸۱٬۰۹۲(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا، صافي(رد)/
 ۷٥٫۰۱٤ )۳۹۷٬۹۷۹(  ع ممتلكات ومعداتبیخسائر 

 )۲۰٦٫٦٥۷( ۳٥۸٬٦۲٦ ٦ شركة زمیلة ربح /(خسارة) حصة في
 

    تعدیالت راس المال العامل
 )۲٤٫٤٤۷٫۱۳۹( ٥٥٬۹۸۷٬۲٦٥  مدینون تجاریون وآخرون  

 ۲۳٦٫۱۳٥ )۱٥٬۰٦۲٬۲٥۰(   مخزون
 ٤۱٦٫٥۳۱ ٦۱٤٬۰٥۹  األطراف ذات العالقة، صافي

 ۲٫٤۹۱٫۰۹۸ )۲۳٬۹٤۲٬۱۸۷(    مقدما وموجودات أخرى مصاریف مدفوعة
 )۲٫۸٤۰٫۲٦۸( ۱٥٤٬۳٦٦  دائنون تجاریون وأخرون 

 ۹۹۷٫۳٤۲ )۱۰٬٦۰۱٬۹۲۱(  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ۲۰۹٬۱۳۳٬۸٥٤ ۱٦۳٫۹۳۹٫۹۹۷ 
 

 )۱۰٫٤۹٦٫۷۰۰( )۹٬٤۳۸٬۸۱٥(  الزكاة المدفوعة
 )۱۰٫۰٥٦٫٤٤۹( )۱۲٬۷۳۳٬٦۰٥(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

 ۱٤۳٫۳۸٦٫۸٤۸ ۱۸٦٬۹٦۱٬٤۳٤  صافي النقد الناتج من العملیات
    

    :ستثمارأنشطة اال
 - ٥۰٬۰۰۰  محصل من استثمارات متاحة للبیع

 )۱۲٥٫٥۱۹٫۱۱۹( )۱۷۲٬۹۳۹٬۰۸۸(  ومعداتإضافات على ممتلكات 
 )۳٫۳۹۱٫۰۰۰( -  ملموسة غیر أصول إلى إضافات

 ۲٥٥٫٤۷٤ ٥٦۹٬۹٦٥  المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات
 )۱۲۸٫٦٥٤٫٦٤٥( )۱۷۲٬۳۱۹٬۱۲۳(  ستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة اال

 
    أنشطة التمویل:

 ۲٦۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰  المتحصل من تمویل مرابحات قصیرة األجل
 )۲۸٥٫٤۱۸٫۹۹۰( )۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  المسدد من تمویل مرابحات قصیرة األجل

 )٤۳۷٫۹۷۲٫٤٤۹( )٥۲۲٬٦٥۸٬٥۹۹(  ة األجللالمسدد من تمویل مرابحات طوی
 ٥۱٤٫٤٦٥٫۹۰۰ ٥۱٦٬۸۱٦٬٤۱۱  المتحصل من تمویل مرابحات طویلة األجل

 )۸۸٫٥۰۰٫۰۰۰( )۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰(  توزیعات أرباح مدفوعة
 )۱٫۲٤۱٫٥٥٦( )۱۷٦٬۸٥۱(  االعباء التمویلیة

 )۲۹٫٦٦۷٫۰۹٥( )۱۱۹٬۰۱۹٬۰۳۹(  أنشطة التمویل مستخدم فيصافي النقد ال
 

 )۱٤٫۹۳٤٫۸۹۲( )۱۰٤٬۳۷٦٬۷۲۸(  یعادلھ صافي التغیر في رصید النقد وما
 ۹۳٫٤۰۳٫۰٥٦ ۱۸٦٬٥٥٦٬٦٤۱  كما في بدایة الفترة یعادلھ رصید النقد وما
 ۷۸٫٤٦۸٫۱٦٤ ۸۲٬۱۷۹٬۹۱۳  كما في نھایة الفترة یعادلھ رصید النقد وما

 

 
 

 یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. جزءا ال ۱۷حتى رقم  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من اإلیضاح رقم 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 الوضع القانوني وطبیعة العملیات -۱
للخدمات الصحیة ("الشركة") في المملكة العربیة السعودیة كشركة ذات مسئولیة محدودة بموجب السجل  تأسست شركة دلة

 ۱٤وبتاریخ  .) بمدینة الریاض۱۹۹٤سبتمبر  ۱۸ھـ (الموافق ۱٤۱٥ربیع الثاني  ۱۳وتاریخ  ۱۰۱۰۱۲۸٥۳۰التجاري رقم 
ركة أن شركة دلة للخدمات الصحیة شركة مساھمة ) أعلن مجلس إدارة الش۲۰۰۸مایو  ۲۰ھـ (الموافق ۱٤۲۹جمادى األول 
)، حصلت الشركة على موافقة لتحویلھا إلى شركة ۲۰۱۲أكتوبر  ۱٤ھـ (الموافق ۱٤۳۳ذي القعدة  ۲۸وبتاریخ  .سعودیة مقفلة

تاب، ملیون لایر سعودي، ونتیجة لالكت ۱٤۲ملیون سھم في اكتتاب عام قیمتھا االسمیة  ۱٤٫۲مساھمة عامة عن طریق إصدار 
أصبحت الشركة مدرجة في السوق المالي  .ملیون لایر سعودي في االحتیاطي النظامي للشركة ۳۷۱تم قید عالوة إصدار قدرھا 

شركة دلھ للخدمات الصحیة "ر اسمھا من یالشركة بتغی وقامت .)۲۰۱۲دیسمبر  ۱۷ھـ (الموافق ۱٤۳٤صفر  ٤السعودي بتاریخ 
ھـ ۱٤۳۸صفر  ۱٦بناء على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ  "یةصحشركة دلھ للخدمات ال"الى  "لقابضةا

 .)۲۰۱٦نوفمبر  ۱٦(الموافق 
 

یتمثل نشاط الشركة في تشغیل وإدارة وصیانة المنشآت والمراكز الصحیة، وتجارة الجملة والتجزئة في األدویة واآلالت واألجھزة 
الصناعیة، وأجھزة المعوقین وأجھزة المستشفیات وتصنیع األدویة والمستحضرات الصیدالنیة الطبیة والجراحیة واألطراف 

 .والعشبیة والصحیة ومواد التجمیل والمنظفات والمطھرات والتعبئة والتغلیف في المملكة العربیة السعودیة
 
 -اإلنشاءات تحت التنفیذ : -أ

عیادة والتي من المقرر أن تكتمل على مراحل  ۲۰۰سریر و ٤۰۰وى من تصمیم مشروع مستشفى دلھ نمار بسعة قص تم اإلنتھاء
) ملیون لایر سعودي، وقد تم اإلنتھاء من العمل على الھیكل الخرساني ویجري اإلنتھاء من أعمال ۹۲۰بتكلفة إجمالیة تقدر بـ (

 م.۲۰۱۷عام  یاتھا خاللن المتوقع أن تبدأ عملعیادة وم ۱۰۰سریر و ۱٥۰ بسعةالتشطیبات النھائیة للمرحلة األولى 
 

 -رأس المال: -ب
ملیون لایر  ٥۹۰: ۲۰۱٦ یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٥۹۰م مبلغ وقدره ۲۰۱۷ یونیو ۳۰بلغ رأس مال الشركة كما  في 

 لایر سعودي للسھم الواحد. ۱۰ملیون سھم) بقیمة  ٥۹: ۲۰۱٦ یونیو ۳۰(ملیون سھم  ٥۹سعودي) یتكون من 
 في الشركات التابعة المصلحة ۱-۱

ات في الشركات التابعة التالیة (الشركات التابعة) كما في فترة التقریر ویتم إدراج النتائج المالیة لھذه استثمارتحتفظ الشركة ب
 الشركات التابعة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.

 
نسبة حصة الملكیة التي 

   )٪( تحتفظ بھا الشركة

 یونیو ۳۰ التابعةاسم الشركة 
بلد التشغیل 
 النشاط الرئیس والتأسیس

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦   

المملكة العربیة  ٪۹۸ ٪۱۰۰ شركة دلھ فارما
 السعودیة

العشبیة  و الصیدالنیةتوزیع و تصنیع االدویة 
 ومستحضرات التجمیل 

النخیل أفیاء شركة 
للخدمات المساندة 

 *المحدودة
العربیة المملكة  ۹۹٪ ۹۹٪

 السعودیة
توفیر القوى العاملة وخدمات الدعم 

 .للمستشفیات والمراكز الطبیة

شركة مستشفى دلھ نمار 
المملكة العربیة  - ٪۱۰۰ ةالصحی

 السعودیة

تشغیل وإدارة وتجھیز وتطویر المستشفیات 
اكز والمرومرافق الرعایة الصحیة، 

تملك والمجمعات والعیادات الطبیة و 
 .األراضي

 
 
 

  



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٨ - 

 (تتمة) في الشركات التابعة المصلحة ۱-۱
حیث أن باقي النسبة مملوكة من أطراف أخرى نیابة عن  -شركة دلھ فارما  –٪ في الشركة التابعة ۱۰۰تمتلك الشركة فعلیا 

٪ في ۲متبقیة بنسبة الملكیة ال، استحوذت الشركة على حصة )۲۰۱۷ینایر  ۲الموافق ( ـھ ۱٤۳۸ربیع الثاني  ٥في و الشركة
 .٪۱۰۰٪ إلى ۹۸حصة الشركة من تغیرت  وبذلكشركة دلة فارما، 

 
 مستشفى ، قامت الشركة بتأسیس شركة ذات مسئولیة محدودة "شركة)۲۰۱۷ینایر  ۸الموافق  ( ـھ۱٤۳۸ربیع الثاني  ۱۰بتاریخ 

تمویل ب ملیون لایر سعودي مملوك بالكامل ٥برأسمال قدره  ۱۰۱۰٤۹٥۲۱۸ة" بموجب السجل التجاري رقم یالصح دلة نمار
المراكز والمجمعات والغرض من الشركة الجدیدة ھو تشغیل وإدارة وتجھیز وتطویر المستشفیات ومرافق الرعایة الصحیة و .ذاتي

 .ك األرضتمل، باإلضافة إلى الطبیةوالعیادات 
 
التابعة حیث أن باقي النسبة مملوكة من أطراف أخرى نیابة عن الشركة، وعلیھ  ةفي ھذه الشرك ٪۱۰۰تمتلك الشركة فعلیا   *

 توجد حصص غیر مسیطرة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. فإنھ فعلیا ال
 

 الزمیلةفي الشركات  المصلحة ۲-۱
 ات في الشركات الزمیلة التالیة كما في تاریخ التقریر:استثمارب الشركةتحتفظ 

 
نسبة حصة الملكیة التي  

   )٪( تحتفظ بھا الشركة
 النشاط الرئیس بلد التشغیل والتأسیس یونیو ۳۰ الزمیلةاسم الشركة 

 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦   
محمد  الدكتور شركة

ومراكز  مستشفىتملك وتشغیل وصیانة  المملكة العربیة السعودیة ٪  ۳۰ ٪۳۰ راشد الفقیھ
 صحیة

 
 الفروع ۱-۳

ت التجاریة الالمختصرة الموحدة المرفقة حسابات الفروع التالیة للمجموعة والتي تعمل بموجب السج األولیةتتضمن البیانات المالیة 
 الفردیة:

 
 المدینة رقم السجل التجاري الفرع

   
 فجيالخ ۲۰٥۷۰۰٤۲۰٦ المركز الرئیسي

 الریاض ۱۰۱۰۱۳۲٦۲۲ مستشفى دلة
 الدمام ۲۰٥۰۰۷۱۹۰٥ )امستودع أدویة (دلة فارم
 الریاض ۱۰۱۰۱۲۸۹۹۷ )امستودع أدویة (دلة فارم
 جدة ٤۰۳۰۱٤۰۷٦۹ )امستودع أدویة (دلة فارم
 جدة ٤۰۳۰۲٦٥۲٥۰ )امستودع أدویة (دلة فارم
 الریاض ۱۰۱۰۳۸۱٤۷۰ )امستودع أدویة (دلة فارم

 جدة ٤۰۳۰۲٤۹۹۲۹ لألدویة امصنع دلة فارم
 الریاض ۱۰۱۰٤۲۸٦۱۳ للخدمات الصحیة مجمع عیادات شركة دلة
 جدة ٤۰۳۰۲۷۸٤۷۱ مصنع دلھ فارما لألدویة 

 
  

http://anwan.info/listing/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D8%A9/


 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 IFRS  للتقریر الماليلتزام بالمعاییر الدولیة إلبیان ا -۲

ً للمعاییر المختصرة األولیة الموحدةتم إعداد القوائم المالیة  )، المصدرة من قبل IFRS( یرالماليرلتقلالدولیة  للمجموعة وفقا
 . )SOCPA( الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالمعتمدة من  )IASBمعاییر المحاسبة الدولیة (مجلس 

 
ً للمعاییر المحاسبیة  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في  ھابما فیقامت المجموعة بإعداد قوائمھا المالیة لكافة الفترات  وفقا

 ھیةالمنتأشھر  الثالثة  ةلفتر األولیة الموحدة المختصرة إن ھذه القوائم المالیة .الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
ئة السعودیة الھیالمعتمدة من  المالي یررلتقلالدولیة  وفقاً للمعاییرھي أول قوائم مالیة أعدتھا المجموعة  م۲۰۱۷ مارس ۳۱في 

التقریر المجموعة للمعاییر الدولیة إلعداد  تطبیقكیفیة والذي یوضح  ۱٦إلى اإلیضاح رقم  الرجوعیرجى  .نللمحاسبین القانونیی
 .المالي

 
 والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر الحالیة المعاییر -۳
 القائمة التي لم یتم تطبیقھا بعد ولم یتم تطبیقھا من قبل المجموعة عاییررات والتعدیالت على المیوالتفس المعاییر ۳-۱

 
 تاریخ التنفیذ العنوان عیاررقم الم

 ۲۰۱۸ینایر  ۱ جدید -اإلیرادات من العقود مع العمالء  ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱ معدل -دوات المالیة األ ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۰۱۹ینایر  ۱ عقود االیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
المحاسبیة التي تبدأ في  اتالفتر(یسري علی  جدید -دات من العقود مع العمالء : اإلیرا۱٥المعیار الدولي للتقریر المالی رقم 

 )۲۰۱۸ینایر  ۱أو بعد 
 

: نموذجا شامال من خمس خطوات للشرکات الستخدامھا في المحاسبة (IFRS 15) ۱٥یضع المعیار الدولي للتقریر المالی رقم 
 یرادات التالیة عند تاریخ سریانھا:سوف تحل محل معاییر وتفسیرات اإل .عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء

 
  (IAS 18) االیرادات  ۱۸ رقم  ليحاسبة الدولممعیار ا• 
 (IAS 11)  نشاءاإلعقود  ۱۱معیار المحاسبة الدولي رقم • 
 (IFRIC 13) ءبرامج والء العمال ۱۳الدولیة رقم  التقریر الماليلجنة تفسیرات تفسیر • 
 (IFRIC 15)  العقار تشیید: اتفاقیات ۱٥ي رقم الیر الدولیة للتقریر المیرات المعایلجنة تفس تفسیر• 
 (IFRIC 18) ءال: تحویل الموجودات من العم۱۸رقم تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي • 
 (SIC 31) المقایضة التي تنطوي على الخدمات اإلعالنیة-اإلیراداتعملیات  ۳۱ رقم المعاییر اتلجنة تفسیرتفسیر • 
 

 استكمالتغیر، وتكالیف مال المحاسبة عن العوضیرادات، إلبا اإلعتراف توقیتكما یتم تقدیم التوجیھات حول موضوعات مثل 
 .یراداتعن اإل ات جدیدةفصاحإ یقدم المعیار كما .عقد والحصول علیھ، والمسائل المختلفة ذات الصلةمتطلبات 

 
 ۱المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  اتالفتریسري على (تعدیالت  –: االدوات المالیة ۹رقم  التقریر الماليالمعیار الدولي إلعداد 

 )۲۰۱۸ینایر 
 

 ۹رقم  التقریر الماليالصیغة النھائیة للمعیار الدولي إلعداد  (IASB) ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة۲۰۱٤في یولیو 
(IFRS 9)  دوات أل"ا :۳۹"االدوات المالیة" الذي یعكس جمیع مراحل مشروع االدوات المالیة ویحل محل معیار المحاسبة الدولي
متطلبات یقدم المعیار  .۹رقم  التقریر الماليصدارات السابقة من المعیار الدولي إلعداد إلف والقیاس) وجمیع اإلعتراالمالیة": (ا

 .القیمة، ومحاسبة التحوط ط فيالھبوقیاس، والتصنیف ولل ةجدید
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 المقاییس والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر القائمة التي لم یتم تطبیقھا بعد ولم یتم تطبیقھا من قبل المجموعة (تتمة)   ۳-۱
 ۱تعدیالت (یسري على الفترة المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد  –: االدوات المالیة ۹رقم  التقریر الماليالمعیار الدولي إلعداد 

 ) (تتمة)۲۰۱۸ینایر 
 التصنیف والقیاس

 ۲۰۱٤تقدم نسخة  .وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة المحتفظ بھا فیھ العملیتم تصنیف الموجودات المالیة بالرجوع إلى نموذج 
یتم  ." لبعض أدوات الدینىاالخرالدخل الشامل بنود خالل فئة "القیمة العادلة من  ۹رقم  التقریر المالي إلعدادمن المعیار الدولي 

المتطلبات المطبقة لقیاس فات في ال، ولكن ھناك اخت۳۹بة الدولي رقم تصنیف المطلوبات المالیة بطریقة مماثلة وفقا لمعیار المحاس
 .ئتمان الخاصة بالمنشأةإلمخاطر ا

 
 الھبوط في القیمة

قیمة  ھبوطئتمانیة المتوقعة" لقیاس اإلنموذج "الخسارة  ۹رقم  التقریر الماليعداد إلمن المعیار الدولي  ۲۰۱٤م نسخة تقد 
 .ئتمانإلعتراف بخسارة اقبل اإل ةائتمانی واقعةالموجودات المالیة، ولذلك لم یعد من الضروري حدوث 

 
 محاسبة التحوط 

تحوط من المخاطر الیقدم نموذج محاسبي جدید تم تصمیمھ لیتماشى بشكل أوثق مع كیفیة قیام الكیان بأنشطة إدارة المخاطر عند 
 .المالیة وغیر المالیة

 
 إلغاء االعتراف
 .۳۹رقم معیار المحاسبة الدولي  الموجودة فيمتطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة  تم اإلبقاء على

مع السماح  ۲۰۱۸ینایر  ۱أو بعد  فيللفترات المحاسبیة التي تبدأ  ۹رقم  التقریر الماليیسري مفعول المعیار الدولي إلعداد 
یسمح التطبیق المبكر للنسخ السابقة  .بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة لیست إلزامیة المعیار یجب تطبیق .بالتطبیق المبكر
 .م۲۰۱٥فبرایر  ۱قبل  األول) إذا كان تاریخ التطبیق ۲۰۱۳و  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹( ۹رقم  للتقریر الماليللمعیار الدولي 

 
 .یم أثر ھذا المعیار المعدل على البیانات المالیة الموحدة للمجموعةولم تقم اإلدارة بعد بتق

 
 )۲۰۱۹ینایر  ۱المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد یسري على الفترة (جدید  -یجار إلعقود ا :۱٦ للتقریر الماليالمعیار الدولي 

یوفر المعیار  .عقود اإلیجار واإلفصاح عن ،وعرض ،وقیاس إثبات،کیفیة  )د اإلیجارعقو( ۱٦ للتقریر الماليلمعیار الدولي ا یحدد
 ۱۲إال إذا کانت مدة اإلیجار  االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمیع عقود اإلیجار ھنموذج محاسبة واحد للمستأجر یتطلب من

أو تمویل، حیث  یةتشغیلباعتبارھا ویستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار  .شھرا أو أقل أو کان األصل ذو قیمة منخفضة
ھ، معیار عن سابقة بشكل جوھري دون تغییر مفي المحاسبة من جھة المؤجر بقی ۱٦رقم  للتقریر الماليعیار الدولي مإن نھج ال
 .۱۷الدولي رقم  المحاسبة

 
 .على البیانات المالیة للشركة الجدیدبعد بتقییم أثر ھذا المعیار  اإلدارةلم تقم 

 
 المالیة القوائم إعداد اسس -٤

 ةاالعتبارات العام   ۱-٤
لکل  ةیالدول یالمال ریالتقر رییالمحددة من قبل معا اسیباستخدام أسس الق المختصرةالموحدة  االولیة ةیتم إعداد ھذه القوائم المال

 .یتم وصف قواعد القیاس بشكل أوفى في السیاسات المحاسبیة أدناه .والمصروفات راداتینوع من الموجودات والمطلوبات واإل
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 أساس التوحید   ۲-٤
 والشركات التابعة لھا لشركة دلة للخدمات الصحیةعلى القوائم المالیة  للمجموعةالمختصرة  األولیة الموحدةتشتمل القوائم المالیة 
، أو لدیھا الحق لعوائد متغیرة تتحقق السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة  .۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في  الخاضعة لسیطرتھا 

ولدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العوائد من خالل سیطرتھا على الشركة المستثمر  ،الشركة المستثمر فیھاب ارتباطھالقاء  ھا،فی
 .فیھا

 
 :تحقق العناصر الثالثة التالیةفقط عند  ،على شركة مستثمر فیھا للمجموعة السیطرة تتحققوعلى وجھ التحدید، 

 
الخاصة األھمیة  األنشطة ذاتتمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ قائمة  ، وجود حقوقأيعلى الشركة المستثمر فیھا ( سلطة •

 .بالشركة المستثمر فیھا)
 .في الشركة المستثمر فیھا ارتباطھا نظیر ،ھاالحق فیأو ، متغیرة عوائد  التعرض إلى •
 .عوائدھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على سلطتھاالقدرة على استخدام  •

 
وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى  .أغلبیة حقوق التصویت سیطرة امتالك وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن

المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار كافة 
 ویشمل ذلك: ،على الشركة المستثمر فیھا سلطة لدیھاما إذا كانت  تقویملالحقائق والظروف 

 
 .حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا حملة عاقدیة مع الترتیبات الت •
 .الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى •
 .حقوق تصویت محتملة ةحقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وأی •

 
والظروف إلى وجود تغیر سیطرة على الشركة المستثمر فیھا إذا ما أشارت الحقائق  لدیھاما إذا كانت  یمیتقتقوم المجموعة بإعادة 

السیطرة على الشركة التابعة ویتم  بدء ممارسةتوحید الشركة التابعة عند  یتم   .في عنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة
ومصاریف  إیراداتتدرج موجودات ومطلوبات و .التوقف عن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة التابعة من قبل المجموعة

اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة إلى  المختصرة األولیة الموحدةفي القوائم المالیة  الفترةبعة المستحوذ علیھا خالل الشركة التا
 .مثل ھذه السیطرةفقدان  المجموعة ولحین 

 
الملكیة غیر  الربح أو الخسارة وكل بند من بنود االیرادات الشاملة األخرى إلى مساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق یعود

یتم قید الخسائر على الحصص نھ أبمعنى  ،زاً المسیطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن یكون رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عج
 .غــیر الـمسیطرة حتى و إن نتج عن ذلك القید عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة

یتم  .تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعةل إذا تطلب األمر ذلكیتم إجراء التسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة 
حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة  المتعلقة بالمعامالت بین األعضاء في 

 .المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة
 
في حالة فقدان  .سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیةلفقدان ل التي ال ینجم عنھاالشركة التابعة،  في ملكیة اتتغیرالتم المحاسبة عن ت

 المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، فإنھا:
 
 تقوم بالتوقف عن إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة •
 حقوق ملكیة غیر مسیطرة ةتقوم بالتوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألی •
 تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة، المقیدة ضمن حقوق الملكیة •
 المستلم (المقابل)تقوم بإثبات القیمة العادلة للعوض •
 محتفظ بھ استثمارتقوم بإثبات القیمة العادلة ألي  •
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
یف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في اإلیرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة أو تقوم بإعادة تصن •

،  كما ھو مطلوب اذا قامت المجموعة باستبعاد المطلوبات أو الموجودات ذات إذا إقتضى األمر ذلكاألرباح المبقاة، 
 الصلة.

 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة -٥
 :الموحدة  بیاناً بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمھا المالیةنورد فیما یلي 
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 ترجمة العمالت األجنبیة  ٥-۱
 العملة الوظیفیة وعملة العرض

 لمجموعة.لالوظیفیة باللایر السعودي، وھو العملة المختصرة  األولیة الموحدةالقوائم المالیة ھذه یتم إعداد 
  تھاوأرصداألجنبیة  العمالتب معامالتال

ت (سعر الصرف صرف السائدة في تواریخ المعامالجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الألت االالت بالعمیتم تحویل المعام
النقدیة ت ومن إعادة قیاس البنود یة الناتجة عن تسویة تلك المعامالجنبألت االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالیتم ا .الفوري)

 .بأسعار الصرف السائدة في نھایة السنة في الربح أو الخسارة
یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة (یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف وإنما  ،سنةكل یتم إعادة تحویل البنود غیر النقدیة في نھایة ال 

والتي یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف في التاریخ  ،العادلةفي تاریخ المعاملة)، باستثناء البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة 
 .فیھ الذي تم تحدید القیمة العادلة

 الممتلكات واآلالت والمعدات ٥-۲
 .في القیمة المتراكمة، إن وجدت ھبوطالمتراكم و / أو خسائر ال ستھالكتدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اال

طویلة األجل  التشییدعلى تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض لمشاریع تشتمل ھذه التكلفة 
ھمة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات، تقوم مستبدال أجزاء ال تكون ھناك حاجةعندما  .إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات

 أي وبالمثل، عند إجراء .ھا وفقا لذلكاستھالكفردیة ذات أعمار إنتاجیة محددة وتقوم بالمجموعة بإثبات ھذه األجزاء كموجودات 
یتم  .للممتلكات واآلالت والمعدات كبدیل إذا تم استیفاء معاییر اإلثبات، فإنھ یتم إدراج التكلفة في القیمة الدفتریة مراجعة رئیسة

یتم إدراج القیمة الحالیة للتكالیف  .عند تكبدھا لدخل الشامل األولیة الموحدةقائمة ا إثبات كافة تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في
 .المخصص المتوقعة لوقف تشغیل األصل بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني إذا تم استیفاء معاییر إثبات

 على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما یلي: ستھالكیتم احتساب اال

 عدد السنوات 
  
 ۳۳-۱٦ المباني

 سنوات أو مدة العقد أیھما أقل ٥ تحسینات المباني المستأجرة
 ۱۰-۳ اآلالت والمعدات

 ۸-٦ المعدات الطبیة
 ۱۰-٥ األثاث والتركیبات

 ٤ السیارات
 

یتم التوقف عن إثبات بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من 
یتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات على أساس الفرق بین صافي  .أو استبعادهاستخدامھ 

 عندما یتم التوقف عن إثبات قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةالدفتریة لألصل، ویتم إدراجھا في والقیمة االستبعاد متحصالت 
 .األصل

 
نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا  عند الممتلكات واآلالت والمعدات استھالكیتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق 

 .ذلك مناسبا، إذا كان على الفترات المستقبلیة
 

في القیمة، إن وجدت، وال تستھلك حتى تبدأ الموجودات في  ھبوطتقید األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة ناقصا خسائر ال
 .العملیات التجاریة

 
 الموجودات غیر الملموسة ٥-۳

إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المستحوذ  .بالتكلفة البدایة سة المستحوذ علیھا بشكل منفصل فيیتم قیاس الموجودات غیر الملمو
  .علیھا في عملیة تجمیع أعمال ھي القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ
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 (تتمة) الموجودات غیر الملموسة ٥-۳
إن  .في القیمة، إن وجدت ھبوطالمتراكم وخسائر ال اإلطفاءبعد اإلثبات األولي، تدرج الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا 

قائمة ویتم إثبات المصاریف في  ،سملتھار تتم ناء تكالیف التطویر المرسملة، الالموجودات غیر الملموسة المنتجة داخلیا، باستث
 .عند تكبدھا الدخل الشامل األولیة الموحدة

 .محددة أو غیر محددة إما نیتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة لتكو
في قیمتھا عند  ھبوطم للتأكد من وجود الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقوّ  إطفاءیتم 

للموجودات غیر الملموسة  اإلطفاءیتم مراجعة فترة وطریقة  .وجود مؤشر على أن الموجودات غیر الملموسة قد انخفضت قیمتھا
التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة عن تم المحاسبة ت .نھایة كل فترة مالیةذات األعمار المحددة على األقل في 

 وتعالج، ما ھو مالئم، حسب  تھاأو طریق اإلطفاءتغییر فترة بفي األصل  الكامنةالمنافع االقتصادیة المستقبلیة  ستھالكالمتوقعة ال
قائمة الدخل للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في  طفاءاإلیتم إثبات مصروف  .كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة

 .ضمن فئة المصاریف التي تتفق مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة الشامل األولیة الموحدة
 

في  ھبوطوجود  عدم الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن یتم اختبارھا للتأكد من إطفاءال یتم 
یتم مراجعة تقویم األعمار غیر المحددة سنویا لتحدید ما إذا  .للنقد ةقیمتھا سنویا، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرّ 

لعمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس ایر یوإذا لم تكن كذلك، یتم تغ .كانت األعمار غیر المحددة ما زالت محتملة
 .مستقبلي

والقیمة  االستبعاد ملموسة بالفرق بین صافي متحصالت قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات موجودات غیریتم 
 .عندما یتم التوقف عن إثبات الموجودات قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةویتم إثباتھا في  ،الدفتریة لألصل

 
 عملیات تجمیع األعمال 

 
یتم قیاس تكلفة االستحواذ كمجموع للعوض المحول، الذي  .عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذیتم المحاسبة عن 

لكل عملیة من عملیات  .تم قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكیة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا
الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بالحصة  تجمیع األعمال، تقوم المجموعة بقیاس حقوق

یتم تحمیل تكالیف االستحواذ المتكبدة على المصاریف وتدرج  .التناسبیة لصافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ علیھا
 .ضمن المصاریف اإلداریة

 
المالئم لھا لتصنیف ا المتوقعة من حیثلموجودات والمطلوبات المالیة ایم یتق یتمریة، عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجا

 فصل المشتقاتذلك ویشمل  .وفقا للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ حدیدھاوت
 .للشركة المستحوذ علیھا المضیففي العقد  المدمجة المالیة

 
إن العوض المحتمل  .عوض محتمل یتوجب تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة سیتم إثباتھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذأي 

األدوات المالیة:  ۳۹المصنف كموجودات أو مطلوبات وھو عبارة عن أداة مالیة ویقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 
 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةثبت التغیرات في القیمة العادلة في وت العادلةاإلثبات والقیاس، یتم قیاسھ بالقیمة 

 الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات االعمار غیر المحددة
والتي  ،للنقدالمولدة  والتراخیص ذات األعمار غیر المحددة علی الوحدات ،من خالل دمج األعمال ،یتم توزیع الشھرة المکتسبة

القیمة الدفتریة للشھرة والتراخیص المخصصة لكل وحدة  ھبوطختبار غراض األعنھا، لتقریر ا یتمأیضا قطاعات تشغیلیة ھي 
 .للنقد المولدةمن الوحدات 

یتم تقدیر  .سترداد لوحدة تولید النقد على أساس القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمةلإلیتم تحدید القیمة القابلة 
 األخرى في نفس المجال  شركاتمثیالتھا من الالقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع باستخدام طریقة األرباح المرسملة ومقارنتھا مع 

 .في المنطقة
 إن حساب القیمة المستخدمة ھو األكثر حساسیة لالفتراضات التالیة:

 العائد المتوقع •
 أسعار الخصم •
 تضخم أسعار المواد الخام •
 حصة السوق خالل فترة المیزانیة •
 المیزانیة فترة بعد النقدیة التدفقات الستقراء المستخدم النمو معدل •



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 الشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات االعمار غیر المحددة (تتمة)
یتعلق بالقیمة الزمنیة للنقود نقد، فیما  تولیدتقییم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة تمثل ت الخصم معدال  -ت الخصم معدال

یعتمد حساب معدل الخصم على الظروف  .والمخاطر الفردیة للموجودات األساسیة التي لم یتم إدراجھا في تقدیرات التدفقات النقدیة
جح لتكلفة المرویأخذ المتوسط  .)WACC( التكلفة المرجح لرأس المالالمحددة للمجموعة وقطاعاتھا التشغیلیة ویستمد من متوسط 

من قبل مستثمري  ستثمارمستمدة من العائد المتوقع على االإن تكلفة حقوق الملكیة  .رأس المال في االعتبار الدیون وحقوق الملكیة
یتم دمج المخاطر الخاصة  .والتي تلتزم المجموعة بتقدیمھاالتي تحمل أرباحاً  تمویالت المرابحةالدین على تستند تكلفة  .المجموعة

 .عوامل بیتا سنویا استنادا إلى البیانات الممیزة المتاحة للجمھور تقویمیتم  .اعات من خالل تطبیق عوامل بیتا الفردیةبالقط
یتم الحصول على التقدیرات من المؤشرات المنشورة للبلدان التي یتم الحصول علیھا من المواد، وكذلك  ( - تضخم المواد الخام

وتستخدم األرقام المتوقعة إذا كانت البیانات متاحة للجمھور)، وإال فقد استخدمت تحركات أسعار  .البیانات المتعلقة بسلع محددة
 .المواد الخام الفعلیة السابقة كمؤشر على تحركات األسعار في المستقبل

 في قیمة الموجودات غیر المالیة ھبوطال ٥-٤
 في قیمة الموجودات غیر المالیة في اإلیضاحات التالیة: ھبوطتتلخص اإلفصاحات المتعلقة بال

 
  اإلفصاحات عن السیاسة المحاسبیة

  ھمةماإلفصاحات عن االفتراضات ال
  الممتلكات واآلالت والمعدات

  الموجودات غیر الملموسة
  محددةالالشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر 

 .في القیمة ھبوطما إذا كان یوجد مؤشر بأن أحد الموجودات المالیة قد تعرض ل تقویمإعداد التقریر المالي بتقوم المجموعة بتاریخ 
في القیمة ألحد الموجودات،  ھبوطفي حال وجود مثل ھذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص ال

 تولیدإن القیمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القیمة العادلة لألصل أو وحدة  .تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل
 بتولیدال عدم قیام األصل لنقد ناقصاً تكالیف االستبعاد والقیمة الحالیة أیھما أعلى، ویتم تحدیدھا ألحد الموجودات الفردیة إال في حا

عندما تزید  .أو مجموعة من الموجودات األخرى من موجودات المولدةتدفقات نقدیة داخلة تكون مستقلة بشكل رئیس عن تلك 
لنقد عن القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم ا تولیدالقیمة الدفتریة ألصل ما أو عندما تزید قیمة وحدات 

 .فیضھ إلى القیمة القابلة لالستردادتخ
عند تقییم القیمة الحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضریبة 

لقیمة العادلة ناقصاً تكالیف عند تحدید ا .یعكس التقدیرات الحالیة في السوق للقیمة الزمنیة لألموال وأي مخاطر معینة متعلقة باألصل
في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، یتم استخدام نموذج  .حدیثاً في االعتباراالستبعاد، یتم أخذ المعامالت المتداولة في السوق 

باستخدام مضاعفات التقییم وأسعار األسھم المتداولة في السوق للشركات المتداولة لدى العموم  الحسابات یتم دعم ھذه .تقییم مناسب
 .أو المؤشرات األخرى المتوفرة للقیمة العادلة

 

التي یتم إعدادھا بصورة  ات المستقبلیةالتوقعوفي القیمة لدیھا على أساس الموازنات المفصلة  ھبوطتقوم المجموعة باحتساب ال
تغطي ھذه الموازنات  .علیھالنقد لدى المجموعة التي یتم تخصیص الموجودات الفردیة تولید الكل وحدة من وحدات منفصلة 

لتوقعات التدفقات النقدیة المستقبلیة  ویستخدمیتم احتساب معدل النمو طویل األجل  .بصورة عامة فترة خمس سنوات والتوقعات
 .بعد السنة الخامسة

ضمن البنود المتعلقة بالمصاریف  قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةفي القیمة عن العملیات المستمرة في  ھبوطتثبت خسائر ال
ً  تقییمھاالمعاد  العقاراتباستثناء بما یتفق مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ،  ، وتدرج إعادة التقییم ضمن اإلیرادات سابقا

 .في القیمة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى حتى مبلغ إعادة التقییم السابق ھبوطاً إثبات الفي ھذه الحالة، یتم أیض .الشاملة األخرى
بأن خسائر  اتمؤشر ھناك تبخصوص الموجودات باستثناء الشھرة، یتم إجراء تقدیر بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان

في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقدر المجموعة القیمة القابلة  .في القیمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قیمتھا انخفضت ھبوطال
االفتراضات  فيفي القیمة المثبتة سابقاً فقط في حال حصول تغییر  ھبوطیتم عكس خسارة ال .لنقدا تولیدلالسترداد لألصل أو لوحدة 

بحیث لعكس الخسارة  وضع حدیتم  .في القیمة ھبوطلألصل منذ تثبیت آخر خسارة  لالسترداد ةالقیمة القابل المستخدمة في تحدید
وال عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم  ،القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالستردادال تزید 

قائمة الدخل الشامل یثبت مثل ھذا االنعكاس في  .في قیمة األصل في سنوات سابقة ھبوط، فیما لو لم یتم إثبات خسارة الستھالكاال
وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع ھذا االنعكاس على أنھ زیادة إعادة  یم،یتقالإعادة ما لم یتم إدراج األصل بمبلغ  األولیة الموحدة

 .یموتق
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 (تتمة) في قیمة الموجودات غیر المالیة ھبوطال ٥-٤
یتم تحدید  .في القیمة الدفتریة ھبوطدیسمبر وعندما تشیر الظروف إلى حصول  ۳۱في قیمة الشھرة سنویا في  ھبوطاختبار ال یتم

 .) والتي تتعلق بھا الشھرةلنقدا تولیدمجموعة من وحدات (أو  نقد تولیدلالسترداد لكل وحدة  قیمة الشھرة بتقییم القیمة القابلة ھبوط
ال یمكن عكس  .في القیمة ھبوطأقل من القیمة الدفتریة، یتم إثبات خسارة  لنقدولید اتلالسترداد لوحدة  عندما تكون القیمة القابلة

یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر  .القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة ھبوطخسائر 
، وعندما تشیر ما ھو مالئم، حسب لنقدتولید اعلى مستوى وحدة  دیسمبر ۳۱في قیمتھا سنویا في  ھبوطمن وجود المحددة للتأكد 

 .في القیمة الدفتریة ھبوطحصول  إلى الظروف
 

 في الشركات التابعة ستثماراال    ٥-٥
 :تتحقق السیطرة عندما  .الشركات التابعة ھي جمیع الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة

 .على الشركة المستثمر فیھا سلطة لمجموعةلكون ی •
 الشركة المستثمر فیھا.ب ارتباطھانظیر  ،ھاالحق فیلھا أو عوائد متغیرة ، ل ةعرضم لمجموعةاكون ت •
 .عوائدھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على سلطتھاالقدرة على استخدام  لمجموعةلكون ی •
  

 .متراكم ھبوطناقصا تكلفة الب  تھاأھمیعدم بسبب  التابعة التي لم یتم توحیدھاات في الشركات ستثمارتدرج اال
 

 في شركة تابعة ھي مجموع: ستثمارإن تكلفة اال

وأدوات حقوق الملكیة المصدرة  المتوقعة،والمطلوبات المتكبدة أو  المدفوعة، لموجوداتل ،تبادلالفي تاریخ  ،القیمة العادلة •
 باإلضافة إلى، المجموعة من قبل

 .الشركة التابعة االستحواذ علىبأي تكالیف متعلقة مباشرة   •
  

 .دیسمبر ۳۱جمیع الشركات التابعة بتاریخ تنتھي السنة المالیة ل

 ةالمشترك اتفي الشركة الزمیلة والمشروع ستثماراال ٥-٦
 

 ً  قراراتالإن التأثیر الھام ھو المقدرة على المشاركة في  .علیھا الشركات الزمیلة ھي تلك المنشآت التي یكون للمجموعة تأثیراً ھاما
  .سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات كنھا لیستالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولب المتعلقة

 
اإلعتراف مشتركة علیھ ال تھاعبارة عن ترتیب مشترك یحق بموجبھ لألطراف التي تمارس سیطر ة ھيالمشترك اتالمشروع

لسیطرة على ترتیب ما، لتقاسم ا اتفاق تعاقديتمثل السیطرة المشتركة  .ةالمشترك اتالمشروع تلكحصة في صافي موجودات ب
 .وتتواجد فقط عندما یتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعیة لألطراف الذین یشاركون في السیطرة

رات التي تم أخذھا بعین االعتبار عند تحدید التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة ھي نفس تلك االعتبارات الالزمة لتحدید إن االعتبا
 .السیطرة على الشركات التابعة

 
وبموجب ھذه  .باستخدام طریقة حقوق الملكیة المشروعات المشتركةوات المجموعة في الشركة الزمیلة استثماریتم المحاسبة عن 
إلثبات التغیرات  ستثماریتم تعدیل القیمة الدفتریة لال .في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بالتكلفة ستثمارالطریقة، یقید اال

یتم إدراج الشھرة المتعلقة  .بتاریخ االستحواذ المشروعات المشتركةفي حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة أو 
في  ھبوطوجود  عدموال یتم اختبارھا على حدة للتأكد من  ستثمارفي القیمة الدفتریة لال المشروعات المشتركةالزمیلة أو  بالشركة

 .قیمتھا
 

یتم  .المشروعات المشتركةحصة المجموعة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو  قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةتعكس 
 .ت الشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فیھا كجزء من اإلیرادات الشاملة األخرى للمجموعةعرض أي تغییر في اإلیرادا

، تقوم المشروعات المشتركةكیة الشركة الزمیلة أو لوباإلضافة إلى ذلك، عندما یكون ھناك تغییر مثبت مباشرة في حقوق م
یتم استبعاد الربح والخسارة  .قائمة التغیرات في حقوق المساھمین، في ما ینطبق ذلكالمجموعة بإثبات حصتھا من أي تغییرات، عند

بقدر حصة المجموعة في الشركة  المشروعات المشتركةغیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة و
 .المشروعات المشتركةالزمیلة أو 
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 ة)(تتم ةالمشترك اتفي الشركة الزمیلة والمشروع ستثماراال ٥-٦
 

قائمة الدخل الشامل األولیة  صلبفي  المشروع المشتركأرباح أو خسائر الشركة الزمیلة و فيیظھر مجموع حصة المجموعة 
خارج الربح التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة الزمیلة أو  الموحدة

 .المشروعات المشتركة
 
عند الضرورة، یتم إجراء  .لنفس فترة إعداد القوائم المالیة للمجموعة المشروع المشتركتم إعداد القوائم المالیة للشركة الزمیلة أو ی

 .تسویات لجعل السیاسات المحاسبیة تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة
 

في  ستثمارقیمة االفي  ھبوطالضروري إثبات خسارة البعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان من 
في الشركة الزمیلة  ستثمارالشركة الزمیلة. تحدد المجموعة في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن اال

لفرق بین عتباره افي القیمة با ھبوط، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الوعندما یكون ذلكأو المشروع المشترك قد انخفضت قیمتھ. 
 خسائر"  على أنھایتم اإلعتراف بالخسارة و لھ القیمة الدفتریةبین القیمة القابلة لإلسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك و

 الدخل الشامل. قائمةشركة زمیلة ومشروع مشترك" في ھبوط في 
 

، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي المشروعات المشتركةالسیطرة المشتركة على عند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة أو 
عند فقدان التأثیر  المشروعات المشتركةإن أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو  .ات محتفظ بھا بالقیمة العادلةاستثمار

 .بھا والمتحصالت من االستبعاد یتم إثباتھ في الربح أو الخسارةات المحتفظ ستثمارالھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لال
 اإلثبات األولي والقیاس الالحق -األدوات المالیة  ٥-۷

 .إن األداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى
 الموجودات المالیة )أ

 اإلثبات األولي والقیاس
وذمم سلفتصنف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو 

ات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق أو موجودات مالیة متاحة للبیع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تغطیة مخاطر استثمارمدینة أو 
تقوم المجموعة بتحدید ھذا التصنیف لكافة موجوداتھا المالیة عند االثبات األولي  .ب الحاجةفي عملیة تغطیة مخاطر فعالة، حس

 .لھا
، في حالة الموجودات المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة باإلضافة إلى یتم في األصل إثبات كافة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة

 .الت المتعلقة بشراء األصل الماليمن خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعام
إن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تستلزم توصیل الموجودات ضمن إطار زمني محدد وفقاً للقوانین أو العرف السائد 

 .ء أو بیع األصلفي السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم إثباتھا بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشرا
 قیاس القیمة العادلة

للبیع والتي تظھر بالقیمة  المتاحة اتستثماراالباستثناء بعض  أةالمطفللمجموعة بالتكلفة  المالیة والمطلوبات الموجوداتیتم قیاس 
 األصلفي معاملة منظمة بین المشاركین في السوق لبیع  االلتزاماتأو  االصولیتم تبادل  بانویفترض قیاس القیمة العادلة  .العادلة

 .في تاریخ القیاس في ظل ظروف السوق الحالیة اإللتزامأو تحویل 
وذمم مدینة أخرى ودائنون تجاریون  األجلالمالیة مثل ذمم تجاریة قصیرة  لألدواتعن القیمة العادلة  باإلفصاحلم تقم الشركة 

 أجلقصر قیمھا الدفتریة ھي تقریب معقول للقیم العادلة بشكل رئیس بسبب ال ألنوأرصدة دائنة أخرى ونقد وأرصدة لدى البنوك 
 .البنكیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة مرابحةالتمویالت لعن القیمة العادلة  باإلفصاحقامت الشركة  .األدواتھذه ستحقاق ا

 القیاس الالحق
 .یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه
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 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات 

یتم تصنیف الموجودات المالیة كمقتناة ألغراض  .المالیة المصنفة عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
كما تتضمن ھذه الفئة األدوات  .الستحواذ علیھا بشكل رئیس لغرض البیع أو إعادة الشراء خالل فترة قصیرة األجلالمتاجرة إذا تم ا

 .۳۹المالیة المشتقة المبرمة من قبل المجموعة التي لم یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة مخاطر فعالة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
ً كمقتنا المنفصلة، إال إذا تم تصنیفھا كأدوات  المدمجةة ألغراض المتاجرة، ومن ضمنھا المشتقات یتم تصنیف المشتقات أیضا

إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة یتم إدراجھا في قائمة المركز المالي بالقیمة  .تغطیة مخاطر فعالة
كدخل تمویل (صافي التغیرات اإلیجابیة في القیمة العادلة) أو تكالیف العادلة مع صافي التغیرات في القیمة العادلة المعروضة 

لم تقم المجموعة بتصنیف أي موجودات  .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةتمویل (صافي التغیرات السلبیة في القیمة العادلة) في 
 .مالیة عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

یتم المحاسبة عنھا كمشتقات منفصلة إذا كانت خصائصھا ومخاطرھا االقتصادیة ال  المضیفةفي العقود  المدمجةالمشتقات إن 
بغرض المتاجرة أو مصنفة بالقیمة العادلة  المضیفة، ولم یتم االحتفاظ بالعقود  المضیفةترتبط بشكل كبیر بتلك الخاصة بالعقود 

قائمة الدخل بالقیمة العادلة مع إثبات التغیرات في القیمة العادلة في  المدمجةیتم قیاس ھذه المشتقات  .من خالل الربح أو الخسارة
تحدث إعادة التقویم فقط إذا كان ھناك تغییر في شروط العقد والتي تعدل بشكل جوھري في التدفقات  الشامل األولیة الموحدة.

 .وجودات المالیة من القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالنقدیة التي ستكون ضروریة أو إعادة تصنیف الم
 ، یتم تصنیف الموجودات المالیة إلى الفئات التالیة:الالحق القیاس ولغرض

 .والذمم المدینة السلف • 
 األصول المالیة المتاحة للبیع. •

 والذمم المدینة السلف
بعد  .والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في السوق النشط لسلفاال

ً ال ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر العمولة الفعلي ناقصا في  ھبوطالقیاس األولي، یتم قیاس تلك الموجودات المالیة الحقا
تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءاً ال  .القیمة

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةیدرج إطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن دخل التمویل في  .یتجزأ من سعر العمولة الفعلي
تمویالت ضمن تكالیف التمویل بالنسبة ل قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةفي القیمة في  ھبوطوتثبت الخسائر الناتجة عن ال

 .وضمن تكالیف المبیعات أو المصاریف التشغیلیة األخرى بالنسبة للذمم المدینة مرابحةال
 للبیع المتاحة المالیة الموجودات

 تصنیفھا یتم لم التي تلك ھي للبیع كمتاحة المصنفة األسھم في اتستثماراال إن. الصكوكو سھماأل على للبیع المتاحة المالیة الموجوداتتشتمل 
 غیر لفترة بھا اإلحتفاظ یعتزم التي تلك ھي الفئة ھذه في الصكوك إن. الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة أو للمتاجرة بھا كمحتفظ
 .السوق ظروف في للتغیرات استجابة أو السیولة احتیاجات لتلبیة بیعھا یمكن والتي الزمن من محددة

 كإیرادات المحققة غیر الخسائر أو باألرباح اإلعتراف مع العادلة بالقیمة الحقا للبیع المتاحة المالیة اتستثماراال قیاس یتم المبدئي، القیاس بعد
 المتراكمة الخسائر أو باألرباح اإلعتراف یتم ،وعندھا ،ستثمارباال اإلعتراف إلغاء یتم حتى للبیع المتاحة اتستثماراال احتیاطي في أخرى شاملة

 إلى المتراكمة الخسارة تصنیف إعادة یتم وعندھا قیمتھ، انخفضت قد أنھ على ستثماراال تحدید یتم عندما أو ،خرىاأل التشغیل إیرادات في
 الصكوك على وائدعال إیرادات احتساب یتم. للبیع المتاحة المالیة الموجودات احتیاطي من حذفھا ویتم التمویل تكالیف في الشامل الدخل قائمة

 .الخسائر أو األرباح  في بھا عترافاإل ویتم الفعلي العائد طریقة باستخدام للبیع المتاحة
 تكون عندما. مناسبة تزال ال القریب المدى على لبیعھا والنیة القدرة كانت إذا ما لتحدید للبیع المتاحة المالیة موجوداتھا تقویمب المجموعة تقوم

 المستقبل في كبیر بشكل بذلك للقیام اإلدارة نیة وتغیر النشطة غیر األسواق بسبب المالیة الموجودات ھذه تداول على قادرة غیر المجموعة
 .نادرة حاالت في المالیة الموجودات ھذه تصنیف إعادة تختار أن للمجموعة یجوز المنظور،

ھي  التصنیف إعادة تاریخ في المدرجة في القوائم العادلة لقیمةا تصبح للبیع، المتاحة الموجودات فئة من تصنیفھ المعاد المالي لألصل بالنسبة
 الخسارة أو الربح في ،الملكیة حقوق في بھا اإلعتراف تم ،األصل ذلك على سابقة خسائر أو أرباح أي إطفاء ویتم لھ، الجدیدة المطفأة ةتكلفال

 العمر مدى على اإلستحقاق ومبلغ الجدیدة المطفأة التكلفة بین فرق أي إطفاء یتم كما. الفعلي عائدال معدل باستخدام ستثماراال حیاة باقي على
 في المسجل المبلغ تصنیف إعادة یتم قیمتھ، انخفضت قد أنھ على بعد فیما األصل تحدید تم إذا. الفعلي عائدال معدل باستخدام لألصل المتبقي
 .الشامل الدخل قائمة إلى الملكیة حقوق
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 في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع الھبوط
دلیل موضوعي على وجود  ھناك كانما إذا  بتقویمقوائم مالیة  كلبالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تقوم المجموعة بتاریخ 
 ھبوط في قیمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة.

وفي حالة استثمارات األسھم المصنفة كمتاحة للبیع، یتضمن الدلیل الموضوعي ھبوط جوھري أو مستمر في القیمة العادلة 
"الھبوط المستمر" مقابل  قیاسصلیة لالستثمار ویتم "الھبوط الجوھري" مقابل التكلفة األ قیاسلالستثمار إلى أقل من تكلفتھا. یتم 

- المتراكمةالفترة التي كانت فیھا القیمة العادلة اقل من التكلفة األصلیة. وعندما یكون ھناك دلیل على ھبوط القیمة، فإن الخسائر 
ط في الموجودات المالیة المثبتة سابقاً في التي تم قیاسھا بالفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلـة الحالیة، ناقصاً أي خسارة ھبو

تحذف من اإلیرادات الشاملة األخرى وتثبت في قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة. ال یتم  –قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة 
ات في القیمة العادلة بعد عكس خسارة ھبوط استثمارات األسھم من خالل قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة، ویتم إثبات الزیاد

 الھبوط في القیمة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى.
. ولعمل ھذه األحكام، تقوم المجموعة الحكم في جتھاداال استخدام اأو مستمر اھذا الھبوط جوھری مثلیتطلب تحدید ما إذا كان 

 ل من تكلفتھا.بتقویم، من بین عوامل أخرى، مدة أو مدى كون القیمة العادلة لالستثمار أق
الھبوط في القیمة على أساس نفس المعاییر الخاصة بالموجودات المالیة  قیاسفي حالة أدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، یتم 

 المدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل للھبوط في القیمة ھو الخسائر المتراكمة التي یتم قیاسھا بالفرق بین التكلفة
 المثبت سابقا في قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة. المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا أي ھبوط في قیمة االستثمار

المستقبلي على أساس القیمة الدفتریة المخفضة لألصل، وذلك باستخدام معدل العمولة  تدخل العموالإثبات استحقاق  ستمری
یتم تسجیل دخل العمولة كجزء من دخل  .في القیمة ھبوطالمستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة ال

الزیادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات خسارة  ربطمكن أفي سنة الحقة، القیمة العادلة ألدوات الدین و ،إذا زادتو .التمویل
ة الدخل الشامل قائمفي القیمة من خالل  ھبوط، فإنھ یتم عكس خسارة القائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةفي القیمة في  ھبوطال

 .األولیة الموحدة
 في قیمة الموجودات المالیة ھبوطال

قیمة أصل مالي أو  ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود ھبوط في تقویمبتقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل تقریر مالي 
دلیل وجد  إذافقط  ھبطت قیمتھ، قدیعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة  .مجموعة من الموجودات المالیة

نتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات ("حدث خسارة" متكبدة) وأن لھذا  ھبوطموضوعي على حدوث 
 الحدث أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة والتي یمكن تقدیرھا بشكل

على مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة من الجھات المقترضة  ھبوطیشتمل الدلیل الموضوعي على وقوع ال .موثوق بھ
إعادة أو ، أو احتمالیة اإلفالس بھ تعاني من صعوبات مالیة ھامة، أو االخفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة

قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل  ھبوطیانات القابلة للمالحظة إلى وجود ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر الب
 .التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد

 ات المقتناة حتى تاریخ االستحقاقستثماراال
ممكن تحدیدھا كمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عندما یكون الثابتة أو الدفعات الالموجودات المالیة غیر المشتقة ذات یتم تصنیف 

ات المقتناة حتى ستثماروبعد القیاس األولي، یتم قیاس اال .لدى المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
یتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ  .في القیمة ھبوطالفعلي، ناقصا التاریخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة 

 .بعین االعتبار أي خصم أو عالوة ناتجة عن االستحواذ واألتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي
في القیمة في  ھبوطتم إثبات الخسائر الناتجة عن الوی .یتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل العمولة في قائمة الدخل

 .قائمة الدخل ضمن تكالیف التمویل
 إلغاء اإلعتراف

یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) بصورة أساسیة (أي 
 للمجموعة) عند:حذفھا من قائمة المركز المالي األولیة الموحدة 

 .انتھاء الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة •
تنازل المجموعة عن حقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل وبدون  •

لمنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة أي تأخیر إلى طرف آخر بموجب ترتیبات فوریة، وإما (أ) قیام المجموعة بنقل كافة ا
األصل، أو (ب) عدم قیام المجموعة بنقل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة األصل ولكنھا قامت 

 .بتحویل السیطرة على األصل
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 (تتمة)  إلغاء اإلعتراف
نھا تقوم بتقویم المدى إمن األصل أو إبرام ترتیبات فوریة، فوفي حالة قیام المجموعة بالتنازل عن حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة 

وفي حالة عدم قیامھا بالتنازل عن أو اإلبقاء على كافة المنافع  .الذي سیتم بموجبھ اإلبقاء على المنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة
تمرار في إثبات األصل بقدر ارتباط والمخاطر المصاحبة لألصل أو عدم تحویل السیطرة على األصل، تقوم المجموعة باالس

ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لألًصل .ذلك األصلبالمجموعة المستمر  یتم قیاس  .وفي مثل ھذه الحالة، تقوم المجموعة أیضا
 .األصل المحول والمطلوبات المصاحبة لھ بالشكل الذي یعكس الحقوق والمطلوبات التي أبقت علیھا المجموعة

یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة والحد األقصى للمبلغ 
 .المطلوب دفعھ من قبل المجموعة ، أیھما أقل
 الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة

القیمة  ھبوطم المجموعة أوالً بتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على بالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقو
إذا قررت  .، وبشكل جماعي للموجودات المالیة التي لیس لھا أھمیة فردیةبمفردھابشكل منفرد للموجودات المالیة ذات األھمیة 
منفرد، سواء كان جوھریاً أم ال، تقوم  القیمة ألصل مالي ما تم تقییمھ بشكل ھبوطالمجموعة عدم وجود دلیل موضوعي على 

مھا بشكل جماعي ومخاطر ائتمان متشابھة ومن ثم تق المجموعة بإدراج ذلك األصل ضمن مجموعة من الموجودات المالیة ذات
یزال  ماأو  لھا ھبوطخسائر  تم إثباتوالتي  ،ھا بشكل فرديھبوطیم وال یتم إدراج الموجودات التي یتم تق .ھبوطفیما یتعلق بال

 .ضمن التقییم الجماعي للموجودات المالیة ،ستمرام إثباتھا
في القیمة المحددة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  ھبوطیتم قیاس قیمة خسائر ال

یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  .تكبدھا بعد)المستقبلیة المتوقعة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المقدرة التي لم یتم 
 .المستقبلیة المقدرة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل المالي

 
 

قائمة الدخل الشامل األولیة یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ویتم إثبات الخسائر في 
) باالستحقاق للقیمة الدفتریة التي تم قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةیستمر دخل العمولة (المقید كدخل تمویل في  .الموحدة

یتم شطب  .في القیمة ھبوطتخفیضھا، باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسائر ال
لمتعلقة بھا عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي السترداد المبالغ في المستقبل، وأنھ تم تحقیق الموجودات المالیة والمخصصات ا

في القیمة المقدرة بسبب حدث وقع بعد  ھبوطفي سنة الحقة، إذا زاد أو قل مبلغ خسائر ال .الضمانات أو تحویلھا إلى المجموعة
اذا  .في القیمة المثبتة سابقا عن طریق تعدیل حساب المخصص ھبوطال في القیمة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض خسائر ھبوطإثبات ال

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةتم استرداد أصل مالي تم شطبھ سابقاً، یقید المبلغ المسترد ضمن تكالیف التمویل في 
 

 المطلوبات المالیة )ب
 اإلثبات األولي والقیاس

تمویالت بات األولي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو یتم تصنیف المطلوبات المالیة، عند اإلث
 .ما ھو مالئم، حسب فعالة مخاطر تغطیةمن ضمخاطر  وسلف أو ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطیة مرابحة

 
والسلف والذمم الدائنة، بعد خصم تكالیف  مرابحةالتمویالت وفي حالة  القیمة العادلة،ب البدایة إثبات جمیع المطلوبات المالیة فيیتم 

 .المعامالت المتعلقة بھا مباشرة
 

والسلف بما في ذلك الحسابات المكشوفة  مرابحةالتمویالت ، والذمم المدینة وغیرھا بالمجموعةطلوبات المالیة الخاصة تتضمن الم
 .واألدوات المالیة المشتقة لدى البنوك، وعقود الضمانات المالیة

 
 یاس القیمة العادلةق

یتم قیاس المطلوبات المالیة للمجموعة بالتكلفة المطفأة بافتراض أن المطلوبات یتم تبادلھا في معاملة منظمة بین المشاركین في 
 .السوق لتحویل المطلوبات في تاریخ القیاس في ظل ظروف السوق الحالیة

 
قیمتھا الدفتریة  مثل الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى، التيدوات المالیة لألفصاح عن القیمة العادلة لم تقم الشركة باإل

تمویالت لفصاح عن القیمة العادلة قامت الشركة باإل .دواتلقیمة العادلة بشكل كبیر بسبب اإلستحقاق قصیر األجل لھذه األتقارب ا
 .بھا بالتكلفة المطفأةالبنكیة المحتفظ  مرابحةال
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 القیاس الالحق
 یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

 

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ألغراض المتاجرة والمطلوبات  تتضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة المقتناة

 .المالیة المصنفة، عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
وتشتمل  .تصنّف المطلوبات المالیة كمطلوبات مقتناة ألغراض المتاجرة عندما یتم اقتناؤھا لغرض البیع خالل مدة قصیرة األجل

ھذه الفئة على أدوات مالیة مشتقة أبرمتھا المجموعة والتي لم یتم تصنیفھا كأدوات تغطیة مخاطر كما حددھا معیار المحاسبة 
المنفصلة على أنھا مقتناة ألغراض المتاجرة إال إذا تم تصنیفھا كأدوات تغطیة  المدمجةكما تصنف المشتقات  .۳۹الدولي رقم 
 .مخاطر فعالة

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةات الربح أو الخسارة الناتجة عن المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في یتم إثب
معیار شروط المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فقط إذا تم استیفاء  یتم تصنیف

 .لم تقم المجموعة بتصنیف أي مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .۳۹المحاسبة الدولي رقم 
 ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف المطلوبات المالیة كما یلي:

 و السلف مرابحةالتمویالت  •
 والسلف مرابحةالتمویالت 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر العمولة  مرابحةالتمویالت بعد اإلثبات األولي، یتم قیاس  والسلف المرتبطة بعمولة الحقا
عندما یتم التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من  قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةیتم إثبات األرباح والخسائر في  .الفعلي

 .معدل العمولة الفعلي اإلطفاء بطریقةخالل عملیة 
المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من تحتسب التكلفة 

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةسعر العمولة الفعلي ضمن تكالیف التمویل في  اإلطفاء بطریقةیدرج  .سعر العمولة الفعلي
 .والسلف المرتبطة بعمولة مرابحةلاتمویالت تنطبق ھذه الفئة عادة على 

 إلغاء اإلعتراف
عند استبدال المطلوبات المالیة الحالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة وبشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط المطلوبات 

یدرج الفرق بین  .جدیدةال مطلوباتالثبات الحالیة، فإنھ یتم اعتبار ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإ
 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةالقیمة الدفتریة المعنیة في 

 
 مقاصة األدوات المالیة

 
عند وجود حق نظامي ملزم  األولیة الموحدةتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي 

بیع الموجودات  من أجل ات مع المطلوبات على أساس الصافيلتسویة المبالغ المثبتة وعندما یكون ھناك نیة لتسویة الموجود
 .وتسدید المطلوبات في آن واحد

 
 النقد وما یعادلھ ٥-۸

 
یشتمل النقد والودائع قصیرة األجل في قائمة المركز المالي على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصیرة األجل والتي 

 .ھمة للتغیر في القیمةمتستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر غیر 
 

من النقد والودائع قصیرة األجل على النحو المحدد  ما یعادلھالنقد وتكون یالنقدیة األولیة الموحدة، لغرض إعداد قائمة التدفقات 
 .أعاله، بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة ألنھا تعتبر جزءاً ال یتجزأ من إدارة النقد للمجموعة
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 المخزون ٥-۹
الدفعة ة باستخدام طریقة المتوسط المرجح/یتم تحدید التكلف .أیھما أقل صافي القیمة القابلة للتحققسعر التكلفة أو ب المخزون تاثبتم إی

 .ھي سعر البیع المقدر خالل دورة األعمال العادیة، ناقصا تكالیف التجھیز ومصاریف البیع صافي القیمة القابلة للتحقق .الواحدة
 .المتقادم مخزونیتم تجنیب مخصص لل

العادیة من عدد من الموردین للمنتجات الصیدالنیة، وفقا للترتیبات التعاقدیة تحصل المجموعة على خصومات خالل دورة األعمال 
في بعض الحاالت یتم إعطاء بعض  .مخزونیتم إثبات الخصم كتخفیض في سعر الشراء بمجرد شراء ال .مع موردین محددین

بسعر السوق الحالي ویتم تخفیض تكلفة  ةنیالمجا الموادیتم تقییم  .معینة مخزون موادالمواد المجانیة عند شراء كمیة كبیرة من 
 .لمبلغ المذكوربا مخزونال
 

 یتم تعیین التكالیف باستخدام الطرق التالیة:
 

 أو للشحنة المرجح للتكلفةالمتوسط  واد الخام ملا   •
 المرجح للتكلفةالمتوسط  ومواد التعبئة قطع الغیار   •
 المرجح للتكلفة المتوسط المستھلكات الطبیة واالدویة   •
 المرجح للتكلفةالمتوسط   المخزون تحت التشغیل   •
 المرجح لتكلفة المتوسط  البضاعة تامة الصنع    •

 
  المدینون ٥-۱۰

 

یجنب مخصص الدیون المشكوك  .تظھر الذمم المدینة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء الدیون المشكوك في تحصیلھا
في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط 

وتدرج ضمن بند "المصاریف العمومیة  األولیة الموحدةویتم تحمیل ھذه المخصصات في قائمة الدخل  .األصلیة للذمم المدینة
إن أي مبالغ  .عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا .ریة"واإلدا

 .األولیة الموحدةمستردة الحقة من المبالغ المشطوبة سابقاً تقید مقابل "المصاریف العمومیة واإلداریة" في قامة الدخل 
 

 ات توزیعات األرباححقوق الملكیة واالحتیاطیات ومدفوع  ٥-۱۱
 

 .یمثل رأس المال القیمة االسمیة لألسھم التي تم إصدارھا
 

 .جمیع أرباح الفترة الحالیة والسابقة المبقاةتتضمن األرباح 
 

ویصبح خارج التوزیع  یتم اعتمادنقدیة على مالكي حقوق الملكیة عندما النقدیة أو غیر التوزیعات ال مقابلالتزام  یتم إثبات
  .لمساھمینالجمعیة العامة لیتم اعتماد التوزیع عندما تتم الموافقة علیھ من قبل حسب نظام الشركات،  .المجموعةتصرف 

 
نقدیة بالقیمة العادلة للموجودات التي سیتم توزیعھا مع إعادة قیاس القیمة العادلة المعترف بھا مباشرة الیتم قیاس التوزیعات غیر 

 .في حقوق الملكیة
 

توزیع الموجودات غیر النقدیة، یتم االعتراف بأي فرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات والقیمة الدفتریة لألصول الموزعة  عند تسویة
 .في الربح أو الخسارة

 
 .الملكیةم بشكل منفصل ضمن حقوق األمع مالكي الشركة  المعامالتیتم تسجیل جمیع 

  
  مكافآت نھایة الخدمة  ۱۲-٥

 
تقییم یتضمن ال .باستخدام التقییم االكتواري العالقة يالخدمة والقیمة الحالیة لاللتزام ذ لنھایةالمزایا المحددة یتم تحدید تكلفة 

الخصم،  معدلتحدید على فتراضات المل ھذه اتتش .افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل إجراء عدةكتواري اال
ییم، واالفتراضات نظرا لتعقید التق .الخ ... الوفیاتقبل سن التقاعد العادي، ومعدالت االستقالة المستقبل، وزیادة الرواتب في و

تتم مراجعة جمیع  .شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضاتالمزایا المحددة التزام فإن طویلة األجل،  تھااألساسیة وطبیع
 صكوكالإلى یستند معدل الخصم المستخدم  .الخصم معدلكثر عرضة للتغییر ھو األالمعیار  .تاریخ كل تقریرباالفتراضات 

 .مماثلالستحقاق الذات االحكومیة 
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 مكافآت نھایة الخدمة (تتمة)  ۱۲-٥
االستقالة وفقا تستخدم معدالت  .التقییم إعداد االستقالة وفقا للعمر عندمعدالت متوسط ستخدم ی ،على معدل دوران الموظفین وبناءً 

 .مكافأة نھایة الخدمةلإلجراء التقییم االكتواري وشمال أفریقیا في منطقة الشرق األوسط ر لتقدیر االعما
 

 .واحدة والمصنفة لسنة)، ۱۹۷۹-۱۹۷٥(النھائیة لشركة التأمین على الحیاة على جداول الوفیات  ةوفیات المفترضالتستند معدالت 
 إعداد عندقیاسیة في المنطقة، تستخدم ھذه المعدالت بشكل عام في المملكة العربیة السعودیة  جداول وفیات ظل عدم وجود في

ستند ت .كبیر في النتائج فرقلن یحدث أي  فإنھ آخرإذا تم استخدام أي جدول وفیات  .لبرامج مكافأة نھایة الخدمةالتقییم االكتواري 
 .زیادات في الرواتب على المدى الطویل على أساس التضخم وعوامل أخرىللدارة اإلزیادة الرواتب في المستقبل على توقع 

 

 عقود اإلیجار ٥-۱۳
 

. یعتبر الترتیب تحدید ما إذا كان الترتیب التعاقدي إیجارا (أو یحتوي على إیجار) یعتمد على جوھر الترتیب في بدایة اإلیجار
 ق استخدامحالترتیب وینقل  أو أصول محددة، لى استخدام أصلع یتوقف بھكان الوفاء  التعاقدي إیجارا (أو یحتوي على إیجار) إذا

 .بحتى لو لم ینص صراحة على ذلك الحق في الترتی األصل أو األصول
 

  :۱رقم  لتقریر الماليلوفقا للمعیار الدولي  ۲۰۱٦ینایر  ۱، یعتبر تاریخ نشأة العقد ۲۰۱٦ینایر  ۱بالنسبة للترتیبات المبرمة قبل 
 .المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة تطبیق

ویصنف عقد اإلیجار الذي ینقل كافة المخاطر  .نشأة العقد كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي عند تاریخ یصنف عقد اإلیجار
 .على الملكیة إلى المجموعة كعقد إیجار تمویلي الجوھریةوالمنافع 

 -: المجموعة كمستأجر
عند بدایة  ةعلى ملكیة العقارات إلى المجموع الجوھریةخاطر والم المنافعالتي تنقل فعلیاً جمیع  التمویلیة عقود اإلیجاریتم رسملة 

یتم توزیع دفعات  .بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ، أو، إذا كانت أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار اإلیجار
 .لمالیة وتخفیض التزامات عقود اإلیجار وذلك لتحقیق معدل عمولة ثابت على الرصید المتبقي من المطلوباتاإلیجار بین األعباء ا

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةیتم إثبات األعباء المالیة ضمن تكالیف التمویل في 
 

ومع ذلك، إذا لم یكن ھناك قدر معقول من التأكد أن المجموعة  .الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل استھالكیتم 
 .األصل خالل العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة العقد، أیھما أقل استھالكستحصل على الملكیة في نھایة مدة اإلیجار، یتم 

 
یتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة  .عقد اإلیجار التشغیلي ھو عقد إیجار یختلف عن عقد اإلیجار التمویلي

  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةفي  تشغیلي كمصروف
 

 -: المجموعة كمؤجر
كعقود إیجارات  الجوھریة الموجوداتیتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل كافة مخاطر ومنافع ملكیة 

التفاوض وإعداد عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر  فيتضاف التكالیف المباشرة األولیة المتكبدة  .تشغیلیة
ترة التي یتم فیھا یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في الف .دخل اإلیجارإثبات نفس أسس ب اإلیجارعلى فترة  ویتم إثباتھا

 .اكتسابھا
 
 واإللتزامات المحتملة المخصصات   ۱٤-٥

من المجموعة  یتم اإلعتراف بالمخصصات عندما تؤدي اإللتزامات الحالیة الناتجة من حدث سابق إلى تدفق الموارد اإلقتصادیة
ویمكن تقدیر المبالغ بشكل موثوق بھ. وقد یظل توقیت أو مقدار التدفق غیر مؤكد. وینشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو 

 .استنتاجي ناشئ عن أحداث سابقة، مثل المنازعات القانونیة أو العقود
 

كثر موثوقیة المتاحة األدلة األتزام الحالي، استنادا إلى اإلل لمطلوبة لتسویةایتم قیاس المخصصات على أساس النفقات المقدرة 
دید تحماثلة، یتم تلمتزامات ااإللمن  اوعندما یكون ھناك عدد .تزاماإللبتاریخ التقریر، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بھذا 

یتم خصم المخصصات إلى قیمھا الحالیة،  .ات ككلاإللتزامالنظر في فئة  الللتسویة من خل امطلوب الخارج احتمالیة أن یكون التدفق
  .حیث تكون القیمة الزمنیة للنقود جوھریة
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 (تتمة) واإللتزامات المحتملة المخصصات   ۱٤-٥
 .یتم االعتراف بھ كأصل منفصل ،فیما یتعلق بااللتزامتعویض یكون تحصیل المجموعة لھ من طرف ثالث في حكم المؤكد، أي 

 .صل مبلغ المخصص ذي الصلةألیجوز أن یتجاوز ھذا ا الومع ذلك، 
 .تتم مراجعة جمیع المخصصات في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا لتعكس أفضل التقدیرات الحالیة 

تم ی، ال اأو بعید المحتمل للموارد االقتصادیة نتیجة لاللتزامات الحالیة غیر محتمال الخارج وفي الحاالت التي یعتبر فیھا التدفق
 .سیاق دمج األعمالفي  إال إذا كانت متوقعة، التزامف بأي اعتراال

 
 قابلة للتحصیلالمخصص المطالبات غیر 

یتم معاملة مخصص المطالبات غیر القابلة للتحصیل  .لمقدمة كجزء من حسابات الذمم المدینةجل المطالبات مقابل الخدمات اتس
كمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا والتي یتم إثباتھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة 

م مدینة وتحمل یتم التعامل مع ھذه المخصصات على أنھا ذم .على تحصیل جمیع المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلیة للمدینین
 .واالداریة)على قائمة الدخل الموحدة ویتم إدراجھا تحت بند (المصاریف العمومیة 

 
 مرابحةالتمویالت تكالیف  ۱٥-٥

المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل، یتطلب إنشاؤه أو إنتاجھ وقتاً طویالً  مرابحةالتمویالت تكالیف  ةتتم رسمل
تمویالت كافة تكالیف  تحمیلیتم  .كي یكون جاھزاً للغرض الذي أنشئ من أجلھ أو بیعھ، كجزء من تكلفة ذلك األصل المعني

العمولة والتكالیف األخرى التي  مرابحةالتمویالت تتضمن تكالیف  .لفترة التي تتكبد فیھافي ا على المصاریفاألخرى  مرابحةال
 .ما یتعلق باقتراض األموالفیتتكبدھا الشركة 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع ٥-۱٦
 

واتیر أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا ف مخزونیتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن ال
 .من قبل الموردین

 
 اإلیرادات ٥-۱۷

 
المرجح تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة ویمكن قیاس مبالغ اإلیرادات بشكل یكون من یتم إثبات اإلیرادات إلى الحد الذي 

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، مع األخذ في  .اتالدفع استالم توقیتموثوق بھ، بغض النظر عن 
لقد استنتجت المجموعة بأنھا تعمل كأصیل في جمیع ترتیبات  .االعتبار الشروط التعاقدیة المحددة للدفع باستثناء الضرائب والرسوم

 .ومخاطر التأمین مخزونإیراداتھا، ولدیھا سیاسات تسعیر، كما أنھا تتعرض لمخاطر ال
 

 .قبل إثبات اإلیرادات الموضحة أدناه الخاصةینبغي استیفاء المعاییر كذلك، 
 

 :إیرادات الخدمات الطبیة
العیادات الخارجیة مرضى لمن تقدیم الخدمات الطبیة  بتولیدھااإلیرادات التي تقوم المجموعة  الطبیةخدمات التمثل إیرادات 

او مرضى السداد  أو الحكوميالطبي الخاصة من التأمین  الطبیةخدمات التقوم المجموعة بصورة أساسیة بإنتاج إیرادات  .والتنویم
، و بعد استبعاد ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق الخدمةتقدیم  عند الخدمات الطبیةیتم إثبات إیرادات  .النقدي

 كمیة و اعتراضات شركات التأمین عند تقدیم الخدمة أو عند تسلیم البضاعة أو قبولھا من العمالء.الخصم التجاري و خصم ال
 

 -: الصیدلیات –مبیعات المخزون 
أن  على الرغم من .تتعلق مبیعات المخزون من الصیدلیات ببیع المنتجات الصیدالنیة واألخرى من المستشفیات والصیدلیات

من قبل  تحددمن أسعار شراء وبیع جمیع المنتجات الصیدالنیة  ألن كال ،المنتجات الصیدالنیة التي تباعأسعار  تحددالمجموعة ال 
توفر السلع المعروضة للبیع، وتتحمل  اوزارة الصحة، فقد حددت المجموعة أنھا تعمل كأصیل فیما یتعلق بھذه المبیعات، حیث أنھ

ھیتم إثبات اإلیرادات من مبیعات المخزون من الصیدلیات عندما تنتقل المخاطر علی .مخاطر المخزون ومخاطر االئتمان من العمالء
ھمة المتعلقة بالمخزون المباع بالتجزئة إلى المشتري متنتقل المخاطر ال .ھمة المتعلقة بملكیة المخزون إلى المشتريموالمنافع ال

 .عند نقطة البیع
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 -: التوزیع –مبیعات المخزون 
تنتقل  .المتعلقة بملكیة المخزون إلى المشتري المھمةیتم إثبات اإلیرادات من مبیعات المخزون عندما تنتقل المخاطر والمنافع 

 .المتعلقة بالمخزون المباع بالجملة إلى المشتري في وقت التسلیم المھمةالمخاطر 
 

یتم استبعاد  .اإلیرادات ودعقفي  ةالمحددحصة المجموعة  ارھاباعتب المستحقةالوكالء، یتم قیاس اإلیرادات  معبالنسبة للعالقات 
مع  رئیسةال یوجد حالیا أي عالقات  .الدفع أي مبالغ یتم تحصیلھا نیابة عن الطرف اآلخر من اإلیرادات وتقید على أنھا مستحقة

  .الوكالء
 

 -: ودائع المرابحات (العموالت)دخل 
المصنفة كمتاحة للبیع، یقید و عمولةالیتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة المرتبطة ببالنسبة لكافة األدوات المالیة التي 

المعدل الذي یخص�����م تماماً المدفوعات أو المتحص�����الت ھو  معدل العمولة الفعلي .دخل العمولة باس�����تخدام معدل العمولة الفعلي
عندما یكون ذلك مناس��باً، إلى ص��افي المبلغ  لألداة المالیة أو خالل فترة زمنیة أقل،المقدرة خالل العمر المتوقع  النقدیة المس��تقبلیة

 .قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةالتمویل في  إیراداتیتم إدراج دخل العمولة ضمن  االلتزام المالي. الدفتري لألصل المالي أو
 

 -: توزیعات األرباحالدخل من 
 .عندما یكون للمجموعة الحق في الحصول علیھا الدخل الشامل األولیة الموحدةقائمة توزیعات األرباح في الدخل من یتم إثبات 

 .توزیعات األرباحعلى ن یالمساھم موافقةویحدث ذلك عامة عند 
 

 -: دخل اإلیجار
یة على أساس القسط الثابت على ستثماریتم المحاسبة عن دخل اإلیجار الناشئ عن عقود اإلیجارات التشغیلیة على العقارات اال

 .بسبب طبیعة عملھا قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدةمدى فترة عقد اإلیجار ویتم إدراجھا في اإلیرادات ضمن 
 

 مصروفات التشغیل ٥-۱۸
 

 .نشأتھارباح أو الخسائر عند استخدام الخدمة أو في تاریخ األ قائمة عتراف بمصروفات التشغیل فياإلیتم 
 

 البیع والتسویق والمصاریف العمومیة واإلداریةمصاریف  ٥-۱۹
 

تشتمل مصاریف البیع والتسویق والمصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تعتبر جزءاً من 
سویق والمصاریف العمومیة یتم إجراء التوزیع بین مصاریف البیع والت .تكلفة المبیعات وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا

 .على أساس ثابت -إن لزم األمر  - واإلداریة، وتكلفة المبیعات
 

 الزكاة ٥-۲۰
 

یتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة الزكویة المعدة  .الدخلوالھیئة العامة للزكاة تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وفقا ألنظمة 
المختصرة الموحدة لشركة دلة للخدمات الصحیة وشركاتھا التابعة المملوكة بشكل مباشر أو  األولیةعلى أساس البیانات المالیة 

یتم تسجیل أیة فروق بین  .یتم توزیع مخصص الزكاة المحسوب بین الشركة وشركاتھا التابعة .غیر مباشر من قبل المجموعة
ضرائب على  تقوم المجموعة بإستقطاع  .ل المخصصالنھائي، عند إقفا الربطالنھائي عند الموافقة على  والربطالمخصصات 

 .الدخل السعودي ةبیضر نظاممقیمة في المملكة العربیة السعودیة وفقا لمتطلبات الغیر األطراف بعض المعامالت مع 
 

 إلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیةلھمة مال التقدیرات ٥-۲۱
 

عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، تقوم اإلدارة بعدد من التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بقیاس الموجودات والمطلوبات 
 .واإلیرادات والمصروفات

 
 .ةالمالیة الموحد التقاریراإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والتي لھا تاثیر على  تقدیراتأھم فیما یلي 

 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 :إیرادات
 

و  خبرة على بناءً  للتقدیر، طریقة أفضل أنھا الشركة ترى الذي و التأمین، شركات رفض بصافي باإلیرادات اإلعتراف یتم
 اَ.سابقالشركة  تجارب

 
 :الذمم التجاریة

 

تحدید ما إذا كان یجب ل .تاریخ كل تقریرب تھافي قیم ھبوطللتأكد من عدم وجود التجاریة الذمم المدینة یم قوتقوم المجموعة بت 
حظتھا تشیر إلى الما إذا كانت ھناك بیانات یمكن م حول باالجتھادو الخسائر، تقوم المجموعة أرباح األفي  ھبوطتسجیل خسارة 

 .صل ماليألقابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  ھبوطوجود 
 
والتي  لھ ارة التاریخیةنسب الخس على بناءً في قیمة الذمم التجاریة المدینة على أساس كل عمیل على حدة،  ھبوطالیتم احتساب  

خرى الموجودة في تاریخ التقریر والتي ألتصادیة الخاصة بالصناعة والمؤشرات ااإلقلظروف ا یتم تعدیلھا لتأخذ في االعتبار
 .ھذا العمیلسداد بعدم ترتبط 

 
 -: اإلیجار

 
أو ترتیبات إیجار  ة، تعتبر اإلدارة عقود اإلیجار إما تشغیلی۱۷في معیار المحاسبة الدولي الوارد  اإلیجارعند تطبیق تصنیف عقود 

نھائیة، وتستخدم اإلدارة الحكم في تحدید ما إذا كان عقد اإلیجار ھو دائما وفي بعض الحاالت، ال تكون معاملة اإلیجار  .تمویلي
السائد  العائد، تستخدم اإلدارة أفضل تقدیر لتحدید سعر عائدبالنسبة لترتیبات التأجیر التمویلي بدون  .أو تمویلي عقد إیجار تشغیلي

 .في السوق لغرض الخصم
 

 -:السیطرةیم وتق
 

تغیرات یم ما إذا كانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود وتقوم المجموعة بإعادة تق
ا وفقا للمعیار لسیطرتھ ھایموقامت اإلدارة بمراجعة تق .٥٫٥ثة المدرجة في إیضاح على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثال

تصنیف (کشرکات تابعة أو غیر ذلك) ألي من لشرکات الوخلصت إلی أنھ ال یوجد أي تأثیر علی  ۱۰رقم  للتقریر الماليالدولي 
 .المالیة الموحدة التقاریرة المحتفظ بھا خالل الفترة أو الفترات المقارنة التي تشملھا ھذه المستثمر فیھا في الشرک

 عدم التأكد من التقدیرات ٥-۲۲
قیاس الموجودات والمطلوبات واإلیرادات و إثبات المعلومات حول التقدیرات واإلفتراضات التي لھا التاثیر األكبر علىفیما یلي، 

 .بشكل كبیرقد تختلف النتائج الفعلیة  .والمصاریف
 

 -: قیمة الموجودات غیر المالیة ھبوط
 

 .لنقد عن قیمتھ القابلة لإلستردادا تولیدألصل أو وحدة القیمة الدفتریة ل بھالذي تزید  في القیمة للمبلغ ھبوطیتم اإلعتراف بخسارة ال
 العائدنقد وتحدد سعر تولید ، تقوم اإلدارة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من كل وحدة لتحدید القیمة القابلة لإلسترداد

في عملیة قیاس التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة، تقوم اإلدارة بوضع  .مناسب إلحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیةال
تائج الفعلیة، وقد قد تختلف الن .ألحداث والظروف المستقبلیةاإلفتراضات باتتعلق ھذه  .تقبلیةافتراضات حول النتائج التشغیلیة المس

 .التالیةت جوھریة على موجودات المجموعة خالل السنة المالیة تتسبب في تعدیال
 

المالئم لعوامل الخطر في معظم الحاالت، یتضمن تحدید معدل الخصم المطبق تقدیر التعدیالت المناسبة لمخاطر السوق والتعدیل 
 .الخاصة باألصول

  
 -: ستھالكلالصول القابلة لألنتاجیة ر اإلاألعما
ستخدام المتوقع للموجودات اإلفي تاریخ كل تقریر على أساس  ستھالكلالنتاجیة للموجودات القابلة اإلعمار األبمراجعة  اإلدارةتقوم 

بید أن النتائج الفعلیة قد تختلف بسبب التقادم التقني أو  .ضاحات ذات الصلةاإلیالدفتریة في  ةیتم تحلیل القیم .لمجموعةمن قبل 
 .غیره من أوجھ التقادم

 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 -: المخزون

عتبار في اال ق، تأخذ اإلدارةتقدیر صافي القیمة القابلة للتحقعند  .بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل المخزونقاس ی
تقوم المجموعة بمراجعة مخزونھا لتقییم الخسارة بسبب التقادم على أساس  .موثوقیة في أوقات إعداد التقدیراتاألكثر المتاح الدلیل 
حول  تقدیرات، تقوم المجموعة بوضع ةالدخل الشامل الموحد قائمةعند تحدید ما إذا كان ینبغي إدراج مخصص التقادم في  .منتظم

ما إذا كانت ھناك أیة بیانات یمكن مالحظتھا تشیر إلى وجود أي استرداد مستقبلي ألحد البنود وصافي القیمة الممكن تحقیقھا لھذا 
 .البند

 

 -: اإلیجار
 .عائدالسائد في السوق لغرض خصم ترتیبات اإلیجار التمویلي بدون  العائدتستخدم اإلدارة أفضل تقدیر لتحدید سعر 

 زمیلةات الشركالفي  ستثماراال -٦
تھدف إلى مساھمة مقفلة شركة الدكتور محمد راشد الفقیھ، وھي شركة  في ستثماراال زمیلة منالشركات الفي  اتستثماراالتكون ت

 األولیةالمالیة  التقاریریتم احتساب حصة المجموعة باستخدام طریقة حقوق الملكیة في  .بناء مستشفى عام شرق مدینة الریاض
 .التملكلنسبة  ۱٫۲یضاح رقم اإلیرجى الرجوع إلى  .المختصرة الموحدة

 ات ھي أسھم في شركة غیر مدرجة وبالتالي فإن السعر المعلن غیر متوفر.ستثمارإن األسھم في ھذه اال 
 

 كما یلي: االستثمارحركة 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱كما في  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  ۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في  
 لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر  

 - ۱٤۱٫٤۲٤٫۸۹٥ ۱٤۲٫۸۱٤٫۰۸٦ رصید البدایة
 ۱٤۱٫۹۰۰٫۰۰۰ - - اضافات
 )٤۷٥٫۱۰٥( ۱٫۳۸۹٫۱۹۱ )۳٥۸٫٦۲٦( الربح  / )الخسارة(حصة 

 ۱٤۱٫٤۲٤٫۸۹٥ ۱٤۲٫۸۱٤٫۰۸٦ ۱٤۲٫٤٥٥٫٤٦۰ ید النھایةرص
 

 الزمیلة كما یلي: یمكن تلخیص المبالغ اإلجمالیة لبعض المعلومات المالیة للشركة

 ۲۰۱٦ینایر  ۱كما في  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  ۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في  
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

 ٤۳۳٫٤٥٦٫۲۰٦ ٤۳٥٫۱٤۷٫٤۰۲ ٤٥۳٫۳٤۰٫۳۲٦ الموجودات
 ٤٫٤۸۷٫۳٦۸ ۲٫۱۰۰٫٤٤۹ ۲٤٫۳۱۱٫۱٦۲ المطلوبات
 - - - اإلیرادات

 )۱٬۰۳۱٬۱٦۲( ٤٫٦۳۰٫٦۳۷ )۱٫۱۹٥٫٤۲۲( ربح الفترة(خسائر) / 
 (الخسائر) /مجموع األرباح

 )۱٬۰۳۱٬۱٦۲( ۳٫۰٤٦٫۹٥۳ )۱٫۰۹٦٫٤۱۱( المتراكمة
 
 .في الشركة الزمیلة كما في تاریخ التقریر الشركةستثمارالفي القیمة الدفتریة  ھبوط، لم یكن ھناك اإلدارةفي رأي 

 
 .زمیلةال الشركةاتھا في استثمارأیة مطلوبات محتملة أو التزامات أخرى متعلقة ب الشركةلم تتكبد 

 
 الموجودات والمطلوبات المالیة -۷

 
 :التالیة الموجودات والمطلوبات المالیةب المختصرة األولیةالمرکز المالي  قائمةتتعلق المبالغ المدرجة في 

 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
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 (تتمة) الموجودات والمطلوبات المالیة -۷
 

 یونیو ۳۰كما في   
۲۰۱۷ 

دیسمبر  ۳۱كما في 
۲۰۱٦ 

ینایر  ۱كما في 
۲۰۱٦ 

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ایضاح المالیة األصول
     الموجودات غیر المتداولة

 ۱۰۹٫۸۷٥٫٤۲٦ ۳۱٫۷۳۹٫٦۰٦ ۳۰٫٤۰۸٫۲۹۸ ۸ ات متاحة للبیعاستثمار
 ۲۸٫۱۲٥٫۰۰۰ ۲۸٫۱۲٥٫۰۰۰ ۲۸٫۱۲٥٫۰۰۰  ستحقاق **اإلات محتفظ بھا حتى استثمار

  ٥۸٫٥۳۳٫۲۹۸ ٥۹٫۸٦٤٫٦۰٦ ۱۳۸٫۰۰۰٫٤۲٦ 
     الموجودات المتداولة

     والذمم المدینة ودائعال
 ۹۳٫٤۰۳٫۰٥٦ ۱۸٦٫٥٥٦٫٦٤۱ ۸۲٫۱۷۹٫۹۱۳  النقد وما یعادلھ

 ۲٥۹٫٤۹۳٫۳٦۸ ۲۸۷٫٥۹۸٫۹٤٤ ۲۳٤٫۹۹۲٫۷۷۱  أخرىمدینة و ذمم تجاریة 
  ۳۱۷٫۱۷۲٫٦۸٤ ٤۷٤٫۱٥٥٫٥۸٥ ۳٥۲٫۸۹٦٫٤۲٤ 
     

 ٤۹۰٫۸۹٦٫۸٥۰ ٥۳٤٫۰۲۰٫۱۹۱ ۳۷٥٫۷۰٥٫۹۸۲  مجموع الموجودات المالیة
     

     مالیةال مطلوباتال
     بالتكلفة المطفأة: ةاسالمقالمطلوبات المالیة 

     متداولةالمطلوبات غیر ال
 ۲٤٥٫٤٥۳٫۷۱٦ ۳۲۳٫۰۲۸٫٦۳۰ ۳۳٥٫۱۸٦٫٤٤۲ ۹ تمویل مرابحة طویل األجل

     

     متداولةالمطلوبات ال
 ٦٤٫٦۲٥٫۱٥۲ ٦۹٫۹۹٥٫۲۳٦ ۷۰٫۱٤۹٫٦۰۲  أخرىو مطلوبات ذمم تجاریة 

 ۸۲٫۲٦۰٫۸٦٦ ۸٦٫۸٤۱٫۸۷٦ ۱۰۹٫۸٤۱٫۸۷٦ ۹ تمویل مرابحة قصیر األجل
 ٦٥٫٥۸۳٫۳۳٤ ۷۱٫٥۰۰٫۰۰۰ ۳٥٫٥۰۰٫۰۰۰ ۹ األجلمن تمویل المرابحة طویل  المتداولالجزء 

 ٥۰٫۰٦٦٫۱۸۸ ٦۸٫۸۹۲٫٦۸٦ ٥۸٫۲۹۰٫۷٦٥  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
  ۲۷۳٫۷۸۲٫۲٤۳ ۲۹۷٫۲۲۹٫۷۹۸ ۲٦۲٫٥۳٥٫٥٤۰ 
     

 ٥۰۷٫۹۸۹٫۲٥٦ ٦۲۰٫۲٥۸٫٤۲۸ ٦۰۸٫۹٦۸٫٦۸٥  المالیة المطلوبات مجموع
 

بیعھ ویمكن  ۲۰۲۳أبریل  ۷یستحق في ولشریعة اإلسالمیة ا متوافق معا في صكوك بالدوالر األمریكي استثمار** یمثل ھذا البند 
 قبل تاریخ االستحقاق.

 
المالیة. یتم عرض المعلومات المتعلقة بالقیم العادلة  األدواتلوصف السیاسات المحاسبیة لكل فئة من فئات  ٥٫۷رقم  إلیضاحانظر 

. یتم عرض وصف لمخاطر اإلیضاحذات الصلة. إن الطرق المستخدمة لقیاس القیمة العادلة موضحة في نفس  اإلیضاحاتفي 
 .۱٤، بما في ذلك أھداف وسیاسات إدارة المخاطر في إیضاح للشركةالمالیة  اتاألدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة
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  االستثمارات المالیة المتاحة للبیع -۸
 

 :كما یليالمالي  تاریخ التقریرفي  المالیة المتاحة للبیع اتستثمارالا
 

 
 الملكیة ٪ نسبة الدولة

 یونیو ۳۰كما في 
۲۰۱۷ 

ینایر  ۱كما في  دیسمبر ۳۱كما في 
۲۰۱٦ ۲۰۱٦ 

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
      

      ات المدرجةستثماراال
شركة عسیر للتجارة والسیاحة 

والصناعة والزراعة 
 والعقارات والمقاوالت

المملكة 
العربیة 
 ۹٫۳۹۹٫۷۹۲ ۷٫۱۹٥٫۱٥۰ ٦٫٥٤۹٫۷۹۱ ٪۰٫۳ السعودیة

الشركة األردنیة لصناعة 
 ۳۹۸٫۲۲۱ ۳۱۲٫٤٦۳ ۲٦٦٫۷۰٦ ٪۰٫٤ األردن األدویة

      
 ۹٫۷۹۸٫۰۱۳ ۷٫٥۰۷٫٦۱۳ ٦٫۸۱٦٫٤۹۷   ات المدرجةستثمارإجمالي اال

      
      ات غیر المدرجةستثماراال

 شركة مركز مكة الطبي

المملكة 
العربیة 
 ۳٫٤٤۸٫۱۲۰ ۳٫٤٤۸٫۱۲۰ ۳٫٤٤۸٫۱۲۰ ٪۷٫٥ السعودیة

شركة األحساء للخدمات 
 الطبیة

المملكة 
العربیة 
 ۱٫۷۹۸٫۱٤٥ ۱٫۷۹۸٫۱٤٥ ۱٫۷٤۸٫۱٤٥ ٪۱٫۱ السعودیة

ات غیر ستثمارإجمالي اال
 ٥٫۲٤٦٫۲٦٥ ٥٫۲٤٦٫۲٦٥ ٥٫۱۹٦٫۲٦٥   المدرجة

      
 ۹٤٫۸۳۱٫۱٤۸ ۱۸٫۹۸٥٫۷۲۸ ۱۸٫۳۹٥٫٥۳٦   ات أخرىاستثمار

      
ات المتاحة ستثمارإجمالي اال

 ۱۰۹٫۸۷٥٫٤۲٦ ۳۱٫۷۳۹٫٦۰٦ ۳۰٫٤۰۸٫۲۹۸   للبیع

 ات األخرىستثماراال
 مع الشریعة اإلسالمیة متوافقعقاري محلي مدرج،  استثماراً في وحدات صندوق استثماریمثل ھذا البند 

 
 مدرجةات غیر استثمار

في القیمة،  ھبوطوبالتالي یتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا أي خسائر  بھابصورة موثوق  اتستثماراالیمكن قیاس القیمة العادلة لھذه  ال
ت وبالتالي استثماراالفي قیمة أي من ھذه  ھبوطللعدم وجود مؤشرات  یم الالزم وتاكدت منیبإجراء التق اإلدارةإن وجدت. قامت 

دیسمبر  ۳۱في ( )صفر لایر سعودي(م ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستفي القیمة لفترة ال ھبوطلم یتم تكوین مخصص 
 ).: صفر لایر سعودي۲۰۱٦ینایر  ۱في ) و(صفر لایر سعودي: ۲۰۱٦

 
 مرابحةالتمویالت  -۹

 
 -:المرابحة تتمویال

 
مع عدد من البنوك المحلیة لغرض تمویل عملیات التوسع في الشركة. بنكیة  مرابحات لدى المجموعة عقود اتفاقیات تسھیالت

عقود المرابحة ھذه  .المرابحة باللایر السعودي وتحمل أعباء مالیة بشكل عام على أساس سعر العمولة السائد في السوق عقود
  .من الشركة ألمرمضمونة عن طریق سندات 

 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٢٩ - 

 (تتمة) -:المرابحة تتمویال
مرابحة إسالمي مع أحد البنوك  ) بتوقیع عقد تمویل۲۰۱٦ینایر  ۱۰(الموافق  ـھ۱٤۳۷ربیع األول  ۳۰قامت الشركة بتاریخ 

ثماني سنوات. وسوف یتم سداده على دفعات ربع سنویة متساویة بعد  تھاملیون ریـال سعودي لفترة تمویل مد ٦٤۰المحلیة بمبلغ 
النخیل، علًما بأن  – تمویل توسعات مستشفى دلةإلى سنوات. وتھدف الشركة من الحصول على ھذا التسھیل  ۳فترة سماح قدرھا 

 ھذا التمویل مضمون بسندات ألمر مقدمة من قِبل الشركة.
 
مبلغ وقدره  ۲۰۱۷ یونیو ۳۰في  تینالمنتھیوالستة أشھر  الثالثة تيفترتكالیف تمویل المرابحة خالل  قامت المجموعة برسملة  

مبلغ  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  تینالمنتھیولفترتي الثالثة والستة أشھر  (لایر سعودي على التوالي  ٥٫٦۳۲٫٦۱۸،  ۲٫۸٤۷٫۷٤۳
  .)لایر سعودي على التوالي ٤٫۲۹۲٫۷۲۰،  ۲٫٥۱٦٫۲۸۰وقدره 

لایر سعودي  ملیون ۱٫۲۱۸ ملیون لایر سعودي، منھا مبلغ  ۱٫٦۹۸حجم تمویل المرابحة التي حصلت علیھ المجموعة یقارب 
ملیون لایر ۱٬٥۳۰ملیون لایر سعودي و ۲٬۰۱۱: ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱( ۲۰۱۷ یونیو ۳۰یمثل الجزء غیر المستخدم كما في 

  .ملیون لایر سعودي على التوالي) ۱٫٤۳۱ ملیون لایر سعودي و ۱٫۸۸٥: ۲۰۱٦یونیو  ۳۰كما في على التوالي) و ( سعودي،
 

على مستوى معین من المؤشرات المالیة وبعض المتطلبات  ةفظاحمتعھدات بعض التسھیالت االئتمانیة تتطلب من المجموعة ال
  .األخرى

 
 االحتیاطي النظامي -۱۰

 
٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتیاطي ۱۰وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسیس المجموعة، یجب على المجموعة تحویل 

الستة أشھر المنتھیة  لفترة لم یتم إجراء تحویل إلى االحتیاطي النظامي .رأس المالمن  ٪۳۰النظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 
 .ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع على المساھمین .رأسمال المجموعة من ٪۳۰االحتیاطي لتجاوز  م ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في 

 
 توزیعات األرباح -۱۱

 
إلى مساھمي المجموعة للعام أرباح نقدیة  توزیع علىالشركة مساھمي  وافق)، ۲۰۱۷ أبریل ۲٦(الموافق  ھـ۱٤۳۸ رجب ۳۰في 

 ۸۸٫٥: ۲۰۱٦ یونیو ۳۰( لایر للسھم الواحد ۲٬۰ملیون لایر سعودي بواقع  ۱۱۸قدرھا  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المالي المنتھي في 
  .ملیون لایر سعودي)

 
 ربح السھم -۱۲

 
على  ۲۰۱٦و ۲۰۱۷ یونیو ۳۰في  ةالمنتھیة أشھر ستلفترة ال حملة األسھم العادیة رئح وخسااربالخاص بأربح السھم یتم احتساب 

ألن المجموعة  للسھم األساسربح النفس ھو ھم للسالمخفض ربح ال .فترتینعدد األسھم القائمة خالل تلك الأساس المتوسط المرجح ل
 .مصدرة مخفضةلیس لدیھا أي أدوات 

 في المنتھیة أشھر الستة لفترة 
 ٦۱۲۰ یونیو ۳۰ ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ 
   

 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ ۱٥٥٫۰۳۰٫٦۲۰ ة المتعلق بالمساھمین في المجموعةفترربح ال

 ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۹٫۰۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (بالملیون)

 ۱٫۹۰ ۲٫٦۳ ربح السھم األساسي

 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٠ - 

  المحتملة واإللتزامات اإلرتباطات    -۱۳
 إرتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة

ینایر  ۱) أو في (۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( أو في ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ة قائمة كما في یأي التزامات إیجار رئیس الشركةیوجد لدى  ال
۲۰۱٦(. 

 
 االلتزامات الرأسمالیة

وبناء  ،نخیلال – بعقود بناء توسعة مستشفى دلة بشكل أساسلدى الشركة التزامات رأسمالیة تتعلق  ،۲۰۱۷ یونیو ۳۰كما في 
 ٤۳٤٫٦: ۲۰۱٦ ینایر ۱( وملیون لایر)  ۳۳۲٫۹: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ۱۸۳٫۸بقیمة  نمار - دلة مستشفى

 .)لایر ملیون
 

 المطلوبات المحتملة
ملیون لایر سعودي تم إصدارھا ۱۱٫۲ بمبلغ بنكیة ضمانات شكل على محتملة مطلوبات المجموعة لدى ،م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في  كما

 .ملیون لایر) ٤٫۷: ۲۰۱٦ ینایر ۱و ( ملیون لایر) ٦٫٦ :۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱( عتیادياإل النشاط سیاق في المجموعة عن یابةن
 

، ولكن النتیجة بالعمل علي تسویتھاھناك بعض القضایا القانونیة المرفوعة ضد الشركة، في سیاق العمل االعتیادي، وتقوم حالیا 
 .للمجموعة الموحدةأن تكون نتائج ھذه القضایا جوھریة على البیانات المالیة  اإلدارةتتوقع ال  .ة لھذه الحاالت لیست مؤكدة بعدالنھائی

 
 مخاطر األدوات المالیة -۱٤

 

 المالیة لألدوات العادلة القیمة
بحتة. القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن من خاللھ تبدیل األصل أو سداد التزام بین أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجاریة 

لة بالتالي یمكن أن تنتج فروق بین القیمة الدفتریة وفقا لطریقة التكلفة التاریخیة وتقدیرات القیمة العادلة. یستند تعریف القیمة العاد
إلى افتراض أن الشركة مستمرة في أعمالھا دون أي نیة أو حاجة لتصفیة أو تقلیص حجم عملیاتھا بشكل جوھري أو إجراء معاملة 

 ر طبیعیة.بشروط غی
 

المركز المالي على أساس األسعار المدرجة  قائمةعندما ال یمكن قیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة في 
في األسواق النشطة، یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام أسالیب تقییم تتضمن نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ مدخالت 

ذج من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم یكن ذلك ممكنا، فإن ھناك حاجة إلى درجة من ھذه النما
في  ریلمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات. التغااعتبارات  االجتھادلتحدید القیمة العادلة. یتضمن  االجتھاد

 .ةیالعادلة المدرجة لألدوات المال مةیالق یعل ؤثریأن  مکنیالعوامل  االفتراضات المتعلقة بھذه
 

 المخاطرو سیاسات إدارة  أھداف
 والتدفقات العادلة والقیمة العملة مخاطر ذلك في بما( السوق مخاطر: ذلك في بما أنشطتھا بسبب مختلفة مالیة لمخاطر المجموعة تتعرض

 المالیة باألسواق التنبؤ إمكانیة على عام بشكل المخاطر إدارة برنامج یركز. السیولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر) العائد أسعار لمخاطر النقدیة
 .للمجموعة المالي داءاأل على المحتملة السلبیة االثار تقلیل إلى ویسعى

 
 ألسعار النقدیة والتدفقات العادلة القیمة ومخاطر ،العمالت مخاطرفي  الرئیسة المخاطر تتركز. المخاطر إدارة عن المسؤولة ھي العلیا اإلدارة
 ولیةاأل المالي المركز قائمة  في المدرجة المالیة األدوات تتضمن. العادلة القیمة ومخاطر ،السیولة ومخاطر ،اإلئتمان ومخاطر ،تالعموال
 المتداولة والموجودات ،مقدما والمدفوعات ،العالقة ذات األطراف إلى/  من والمستحق ،المدینة والذمم ،اتستثماراالو ،النقد وما یعادلھ ةالموحد

 عن اإلفصاح تم. المتداولة المطلوباتمن  وغیرھا ،المستحقة والمصروفات ،والدائنون ،األجل ةوطویل ةقصیر المرابحات وتمویل ،األخرى
 وصافي المالیة والمطلوبات الموجودات مقاصة یتم. دوبنال بھذه المرتبطة الفردیة السیاسات في بكل بند من ھذه البنود الخاصة اإلثبات طرق
 وتعتزم بھا المعترف المبالغ مقاصة في ملزم قانوني حق الشركة لدى یكون عندما الموحدة المختصرة ولیةاأل المالیةقوائم ال في المدرجة المبالغ

 . واحد آن في والمطلوبات الموجودات تحقیق أو الصافي أساس على التسویة إما
 

 .خیاراتفي  بتتكت ال أنھا كما المضاربة، ألغراض المالیة الموجودات تداول في بنشاط المجموعة تشارك ال
 

 .جوھریا العادلة للقیمة الھرمي للتسلسل وفقا المالیة والمطلوبات للموجودات اإلفصاحات تأثیر یعتبر ال
 
 .المجموعة لھا تتعرض التي المالیة المخاطر أھم یلي فیماو
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣١ - 

 السوقمخاطر  ۱-۱٤
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار 

تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى  .السوق
والسلف  مرابحةالتمویالت تتضمن األدوات المالیة المتأثرة بمخاطر السوق،  .ألسھم ومخاطر أسعار السلعمثل مخاطر أسعار ا

 .واألدوات المالیة المشتقة
 

 -:مخاطر أسعار العمولة
التقلبات في أسعار تمثل مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالقیمة العادلة والتدفقات النقدیة التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثیر 

ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالقیمة العادلة  .العمولة السائدة في المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدیة
 .ات في تمویل المرابحة طویل األجل لھا معدل دخل ثابت أو معدل تمویل ثابتستثماروالتدفقات النقدیة ألن اال

 
على أساس منتظم واتخاذ مراقبتھا تم ت. و مع ذلك، عائدمستقبلیة للتحوط من مخاطر أسعار ال اترة المجموعة في اتفاقیال تدخل إدا

و لذلك لم یتم اإلفصاح عن تحلیل حساسیة أسعار  ،ثابتة عائدتكون بأسعار  مرابحةالتمویالت . جمیع الحاجةتدابیر تصحیحیة عند 
 .عائدال
 

 -:مخاطر العمالت األجنبیة
إن معامالت الشركة  .تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي

تراقب اإلدارة التغیرات في أسعار العمالت وتعتقد أن  .سعودي، والدینار األردني والدوالر األمریكيالتتم بصورة أساسیة باللایر 
 .ةیھمأ ست ذاتلیمخاطر العمالت 

 
على أساس منتظم مراقبتھا تم تالتدخل إدارة المجموعة في إتفاقیات مستقبلیة للتحوط من ھبوط أسعار العمالت األجنبیة ومع ذلك 

 ویتم إتخاذ التدابیر التصحیحیة إذا لزم األمر.
 

 -:مخاطر األسعار
نتیجة للتغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة 

تتعرض المجموعة  .ناتجة عن عوامل محددة لألداة الفردیة أو مصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق
بیع في قائمة المركز المالي ات متاحة للاستثمارلمخاطر األسعار فیما یتعلق بملكیة االسھم المقتناة من قبل المجموعة وتصنف ك

ات في األوراق ستثماریة من أجل إدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارقامت المجموعة بتنویع محفظتھا اال .األولیة الموحدة
 .المالیة

 مخاطر االئتمان ۲-۱٤
أو عقد عمالء، مما یؤدي إلى خسارة  تمثل مخاطر االئتمان مخاطر إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة

تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتھا التشغیلیة (بصورة أساسیة المدینین التجاریین) ومن أنشطة التمویل، بما في  .مالیة
 .ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة، ومعامالت الصرف األجنبي واألدوات المالیة األخرى

 
 ریونالمدینون التجا

 

یم جودة و. یتم تقالعمالءوإجراءاتھا ومراقبتھا المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان  الشركةوفقا لسیاسة  العمالءتتم إدارة مخاطر ائتمان 
 المدینةیم. تتم مراقبة الذمم والفردیة وفقا لھذا التق اإلتمانئتمان، ویتم تحدید حدود الا مفصلة لتقییم للعمیل بناء على بطاقة اإلئتمان
 ۲۰۱۷ یونیو ۳۰ا من رصید الذمم المدینة مستحق من جھات حكومیة كما في ب٪ تقری۲۰ ما نسبتھ إن بانتظام.  المنتظمین للعمالء

 .)٪۲۲: ۲۰۱٦ یونیو ۳۰(٪) و ۲۹: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(
 

 مخاطر السیولة ۳-۱٤
 

قد تنتج  .للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیةتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا شركة ما في توفیر األموال 
یتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق التأكد  .عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ یقارب قیمتھ العادلةعن مخاطر السیولة 

 .ستقبلیةبصورة منتظمة من توفر األموال الكافیة من خالل التسھیالت االئتمانیة لمواجھة أي التزامات م
 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٢ - 

 (تتمة) مخاطر السیولة ۳-۱٤
 

إن ھدف الشركة ھو الحفاظ على توازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك 
الوصول  .قامت الشركة بتقییم تركیز المخاطر فیما یتعلق بإعادة تمویل دیونھا، واستنتجت أنھا منخفضة .البنكیة مرابحةالتمویالت و

 .شھرا مع المقرضین الحالیین ۱۲الدیون المستحقة خالل یمكن ترحیل إلى مصادر التمویل متاح بصورة كافیة و
 

 لمخاطر لالزائد  التركیز ٤-۱٤
 

عندما یشترك عدد من األطراف األخرى في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة، أو لھا  تنشأ التركزات
خصائص اقتصادیة یمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة بشكل مماثل بالتغیرات في الظروف 

كزات إلى الحساسیة النسبیة ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على تشیر التر .االقتصادیة أو السیاسیة أو ظروف أخرى
 .صناعة معینة

 

من أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سیاسات وإجراءات الشركة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة 
 المحددة تركزات المخاطر السیطرة علىتم یھ توعل .تتم مراقبة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتھا وفقا لذلك .متنوعة

 .وإدارتھا
 

 قیاس القیمة العادلة ۱٤-٥
 

 ات المتاحة للبیع بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. ستثمارتقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة، مثل اال
 

تحویل التزام ما بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع أصل ما أو دفعھ عند 
 في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات قد تمت إما:

 
 أو ،في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات •
 .للموجودات والمطلوبات فائدةفي حالة عدم وجود سوق رئیس، في أكثر األسواق  •
 

یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. تقاس القیمة العادلة للموجودات أو  فائدةالسوق الرئیس أو السوق األكثر 
المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات أو المطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل 

 مصالحھم.
 

إن قیاس القیمة العادلة ألصل ما غیر مالي یأخذ بعین االعتبار قدرة المتعامل في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من خالل 
االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بیعھ إلى متعامل آخر في السوق سیقوم باستخدامھ االستخدام األفضل واألمثل. 

یم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وذلك لزیادة استخدام یب التقتستخدم المجموعة أسالی
 المدخالت غیر القابلة للمالحظة. المدخالت القابلة للمالحظة المعنیة، والتقلیل من استخدام

 
االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو 

 لقیاس:بالنسبة لمجمل ا للمدخالت یعد مھمامستوى أدنى على أساس لذلك مبنا  اشرحوفیما یلي لمستویات القیمة العادلة. 
 

 ماثلة.تمالموجودات أو مطلوبات ل) في سوق نشط لغیر المعدلة( المعلنةاألسعار  - المستوى األول •
بصورة  رصدلل ھمة لقیاس القیمة العادلة قابالمال ھامدخالتل التي یكون أدنى مستوىیم یتقالطرق  - المستوى الثاني •

 مباشرة أو غیر مباشرة.
بصورة  رصدلل قابالغیر ھمة لقیاس القیمة العادلة مال ھامدخالتل التي یكون أدنى مستوىیم یتقالطرق  - المستوى الثالث •

 مباشرة أو غیر مباشرة.
ما إذا  بتحدیدبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على نحو متكرر، تقوم المجموعة 

ھمة لقیاس متقویم التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى ال مراجعةبتحویل بین مستویات التسلسل الھرمي وذلك  كان قد حدث
قیاس القیمة العادلة على نحو  لكل من القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة. تقوم المجموعة بتحدید السیاسات واإلجراءات

ھمة. إن إشراك مثمنین میتم إشراك مثمنین خارجیین لتقویم الموجودات ال متكرر، وقیاس القیمة العادلة على نحو غیر متكرر.
على خارجیین یتم إقراره من قبل الشركة بعد مناقشتھا والموافقة علیھا من قبل لجنة المراجعة للشركة. تشتمل معاییر االختیار 

ركة، خارجیین للشالمثمنین ال ةالمعاییر المھنیة. تحدد الشركة، بعد مناقشب لتزاماال دىوم ،واالستقاللیة ،والسمعة ،المعرفة بالسوق
 یم ومدخالت تستخدم في كل حالة. یأي تقنیات تق
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- ٣٣ - 

 (تتمة) قیاس القیمة العادلة ۱٤-٥
 

بتاریخ كل تقریر، تقوم الشركة بتحلیل التغیرات في قیمة الموجودات والمطلوبات والتي تتطلب أن یعاد قیاسھا أو یعاد تقویمھا 
الشركة بالتحقق من المدخالت الرئیسیة المطبقة في آخر تقویم عن وفقاً للسیاسات المحاسبیة للشركة. وبالنسبة لھذا التحلیل، تقوم 

طریق اعتماد المعلومات عند حساب التقویم على العقود والمستندات المعنیة األخرى. كما تقوم الشركة بمقارنة التغیر في القیمة 
 والً.العادلة لكل أصل والتزام مع مصادر خارجیة ذات عالقة لتحدید ما إذا كان التغیر معق

 
لغرض إفصاحات القیمة العادلة، قامت الشركة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 

 الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القیمة العادلة، كما ھو موضح أعاله.
 

ي إشتراطات على أمعدلة ب التقریر الماليداد السوق المتاحة في تاریخ إعأسعار إن القیمة العادلة لألسھم المدرجة تعتمد على 
سعر االخیر للوحدة المعلن من قبل الفي الصنادیق المشتركة یعتمد على  ستثمارو بیع ھذه االسھم. إن القیمة العادلة لالأتحویل 

التقدیرات المقبولة للقیمة السوقیة و في تاریخ اعداد التقریر. إن القیمة العادلة لألسھم غیر المدرجة تعتمد على أمدیر الصندوق قبل 
 ات المدرجة المشابھة.ستثمارلال
 

ألن قیمتھا  النقد وما یعادلھالشركة القیمة العادلة لألدوات المالیة مثل الذمم المدینة والدائنة التجاریة قصیرة االجل ولم توضح 
عن القیمة العادلة لقیاس تمویالت المرابحة طویلة الشركة أفصحت جل ھذه االدوات. أالدفتریة قریبة من قیمتھا العادلة لقصر 

سعر السوق المدرج. القیمة العادلة بالقیمة العادلة للصكوك قیاسأ تقیم في الصكوك (مقاسة بالتكلفة المطفأة).  ستثماراالجل واال
 قیمتھا الدفتریة.مقاربة للتسھیالت المرابحة 

 مقابل غیر المتداول المتداولالتصنیف 
 

 / غیر المتداول. المتداولالمركز المالي استنادا إلى التصنیف  قائمةرض الموجودات والمطلوبات في عب الشركةتقوم 
 عندما یكون: متداوالیكون األصل 

 في دورة التشغیل العادیة. استھالكھأو  ،أو تعتزم بیعھ ،تحققیمن المتوقع أن  •
 محتفظ بھ أساسا لغرض المتاجرة. •
 اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر.  خاللتحقق یمن المتوقع أن  •
األقل بعد فترة  یمطلوبات لمدة اثني عشر شھرا عل ةیلتسو ھأو استخدام تداولھوضع قید على  تمیما لم  ھعادلیأو ما  انقد •

 .ریالتقر
 خرى كموجودات غیر متداولة.األیتم تصنیف جمیع الموجودات  •

  عندما: متداوال لتزاماال ویكون
 المتوقع تسویتھ في دورة التشغیل العادیة.من یكون  •
 حتفاظ بھ أساسا لغرض المتاجرة.اإلیتم  •
 اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر.  اللمن المقرر تسویتھ خیكون  •
 بعد فترة التقریر. األقللتزام لمدة اثني عشر شھرا على اإلیوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة  ال •

 
 معلومات القطاعیةال -۱٥

المالیة قدمة في القوائم المستشفیات للفترات المتتكون عملیات الشركة بشكل أساسي من قطاع تشغیل رئیس واحد وھو خدمات 
وعالوة على ذلك، فإن الغالبیة العظمى من  .وبناء على ذلك، فإن تقدیم معلومات القطاعات المختلفة غیر قابل للتطبیق .المرفقة

 .ة العربیة السعودیةعملیات الشركة تجري في المملك
 للمرة األولى التقریر الماليالمعاییر الدولیة إلعداد  تطبیق -۱٦
ھي األولى التي أعدتھا المجموعة وفقا للمعاییر الدولیة  ۲۰۱۷ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةالمالیة لفترة ال التقاریرتعد 

لھیئة السعودیة للمعاییر الصادرة عن اوفقا لھا قوائم المالیة الإعداد تم  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ حتىلفترات السابقة جمیع ا .للتقریر المالي
 .)"الھیئة"للمحاسبین القانونیین (
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- ٣٤ - 

 (تتمة) للمرة األولى التقریر الماليالمعاییر الدولیة إلعداد  تطبیق -۱٦
 ۳۰المنتھیة في أو بعد  ةالفترابتداء من  للتقریر الماليلمعاییر الدولیة ل امالیة وفق تقاریروبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد 

كما م، ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستولل ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱بیانات فترة المقارنة كما في  باإلضافة إلى م۲۰۱۷ یونیو
فتتاحي اإلالمركز المالي  قائمةالمالیة، تم إعداد  التقاریرعند إعداد ھذه  .السیاسات المحاسبیةأھم ملخص  حإیضافي  مبینھو 

یضاح اإل اھذ یبین .التقریر الماليعداد المجموعة إلى المعاییر الدولیة ال تحول، وھو تاریخ ۲۰۱٦ینایر  ۱للمجموعة كما في 
 قائمة، بما في ذلك المعدة وفقا للمعاییر الصادرة عن الھیئةالمالیة  قوائمھا لتعدیلت الرئیسة التي قامت بھا المجموعة الالتعدی

 ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستولفترة ال ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في كما في  والتقاریر المالیة  ۲۰۱٦ینایر  ۱المركز المالي كما في 
 .۲۰۱٦ یونیو
 اإلعفاءات  ۱-۱٦

تطبیق الاإلعفاءات من المعاییر الدولیة للمرة األولى ببعض  بتطبیقلمن قاموا  ۱رقم  التقریر الماليالمعیار الدولي الخاص بیسمح 
 .التقریر الماليالمعاییر الدولیة إلعداد  بموجبمتطلبات معینة لبأثر رجعي 

 
 قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیة:

عند االستحواذ على الشركة التابعة األعمال عملیات تجمیع  ۳رقم  التقریر الماليالخاص بلم یتم تطبیق المعیار الدولي  •
تمت أعمال عملیات تجمیع الدكتور محمد راشد الفقیھ)، والتي تعتبر شركة الزمیلة (الشركة ) ولألدویة افارممصنع دلة (

 التقریر الماليللمعیار الدولي الخاص بالشركة اختارت استخدام اإلعفاء من التطبیق بأثر رجعي ألن  ۲۰۱٦ینایر  ۱قبل 
معاییر لالقیمة الدفتریة وفقا استخدام ھذا اإلعفاء یعني أن إن  .۱رقم  التقریر الماليللمعیار الدولي الخاص بوفقا  ۳رقم 

یتم بعد تاریخ االستحواذ،  .تاریخ االستحواذبللموجودات والمطلوبات كانت تعتبر التكلفة المعتبرة  المحاسبة السعودیة
غیر المؤھلة لإلثبات بموجب یتم استبعاد الموجودات والمطلوبات  .التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر لالقیاس وفقا 

ومع  .التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر االفتتاحي وفقا ل المركز الماليقائمة من  التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر ا
ً أو استبعاد أي مبالغ بإثبات المجموعة لم تقم ذلك،  الدولیة إلعداد لمعاییر اإلثبات بموجب ا لمتطلباتنتیجة مثبتة سابقا

 .التقریر المالي
 
الخاص بالتقریر الدولي للمعیار بأثر رجعي بالتطبیق المتعلق  ۱رقم  التقریر الماليالخاص بإعفاء المعیار الدولي إن  •

ً ۳المالي رقم  قائمة یجب أن تستخدم في الخاصة بالشھرة  معاییر المحاسبة السعودیةلوفقا أن القیمة الدفتریة  ، یتطلب أیضا
إثبات أو قیمة الشھرة وفي  ھبوطباستثناء تسویات ال، التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر االفتتاحي وفقا ل المركز المالي

الخاص بالتقریر المالیة لمعیار الدولي لأعاله المذكورة لمتطلبات لھذه اوفقا  .الموجودات غیر الملموسةالتوقف عن إثبات 
تاریخ في قیمتھا ب ھبوطوجود  عدم للتأكد من) افارم ةشركة تابعة (دلالشھرة المتعلقة باالستحواذ على ، تم اختبار ۱ رقم

ینایر  ۱في كما قیمة الشھرة ضروري في  ھبوطكن ھناك أي یلم  .التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر ال إلى یالتحو
لم یتم إثبات الدكتور محمد راشد الفقیھ) وشركة في الشركة الزمیلة ( ستثماراختبار كامل االبالمجموعة كما قامت  .۲۰۱٦
  .في ھذا الصددفي القیمة  ھبوط

ترتیب یحتوي على ال"تحدید ما إذا كان  ٤ ضمن التفسیر رقمالواردة  التحولتطبیق أحكام من اختارت المجموعة اإلعفاء  •
لتحدید ما إذا كانت تحتوي التحول كما في تاریخ على أساس الشروط الموجودة جمیع الترتیبات قامت بتقویم إیجار" وعقد 
 .إیجارعقد على 

تقم "تكالیف االقتراض" ولم  ۲۳في المعیار المحاسبي الدولي رقم  التحولأحكام تطبیق من اإلعفاء اختارت المجموعة  •
المعاییر الدولیة إلعداد قبل تاریخ التحول إلى المرسملة بموجب معاییر المحاسبة السعودیة تكالیف االقتراض بتعدیل 

 .التقریر المالي

ات متاحة استثمارك ۲۰۱٦ینایر  ۱في المدرجة وغیر المدرجة المقتناة أدوات حقوق الملكیة قامت المجموعة بتصنیف  •
 .للبیع

 التقدیرات  ۲-۱٦
 

لمعاییر المحاسبة لنفس التواریخ وفقا تم إجراؤھا تتفق مع تلك التي  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في و ۲۰۱٦ینایر  ۱تقدیرات في إن ال
تطبیق نظراً ألن لموظفین الخدمة لنھایة باستثناء مكافأة عكس أي اختالفات في السیاسات المحاسبیة) تل(بعد التعدیالت السعودیة 

 .اكتواري تقدیرإجراء ال یتطلب معاییر المحاسبة السعودیة 
 

 ۱تعكس الظروف في  التقریر الماليالدولیة إلعداد لمعاییر لھذه المبالغ وفقا  لعرضالتقدیرات المستخدمة من قبل المجموعة إن 
 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في  التقریر الماليالدولیة إلعداد معاییر الل إلى یتاریخ التحووھو ، ۲۰۱٦ینایر 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٥ - 

 التقدیرات (تتمة)  ۲-۱٦
إلى  السابقةمعاییر المحاسبیة  للتحول منالدخل وحقوق الملكیة  تيقائمعلى المجموعة التي قامت بھا لتسویات وفیما یلي تفاصیل ا

 .للتقریر الماليالمعاییر الدولیة 
 وكذلك تسویات المجموعة الجمالي الدخل الشامل ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦ینایر  ۱تسویات المجموعة لحقوق الملكیة كما في 

 ۳۱تم االفصاح عنھا ضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھیة في  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 .۲۰۱۷مارس 

 ۲۰۱٦ یونیو ۳۰تسویة المجموعة لحقوق الملكیة كما في   ۳-۱٦ 

  

حسب المعاییر المعتمدة  
من الھیئة السعودیة 
 للمحاسبین القانونیین

أثر االنتقال إلى المعاییر 
التقریر الدولیة إلعداد 

 المالي
المعاییر الدولیة 

 التقریر الماليإلعداد 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي  إیضاح 

      الموجودات
      الموجودات غیر المتداولة

 ۱٫۲٤۱٫٦۹٦٫٤۳۲ )۲٫۹۷٦٫۰۳٥( ۱٫۲٤٤٫٦۷۲٫٤٦۷  أ ممتلكات وآالت ومعدات
 ۲٥٫٥۷٥٫۲۷۰ - ۲٥٫٥۷٥٫۲۷۰   غیر ملموسة موجودات

 ۱٤۱٫٦۳۱٫٥٥۲ - ۱٤۱٫٦۳۱٫٥٥۲   في شركة زمیلة اتاستثمار
 ۱۳٦٫۲۹۳٫۹۷۲ - ۱۳٦٫۲۹۳٫۹۷۲   متاحة للبیعمالیة  اتاستثمار

   ۱٫٥٤۸٫۱۷۳٫۲٦۱ )۲٫۹۷٦٫۰۳٥( ۱٫٥٤٥٫۱۹۷٫۲۲٦ 
      الموجودات المتداولة

 ۷۸٫٤٦۸٫۱٦٤ - ۷۸٫٤٦۸٫۱٦٤   النقد وما یعادلھ
 ۸۷٫۷٤٤٫۲۸۰ - ۸۷٫۷٤٤٫۲۸۰   مخزون،صافي

 ۲۷۱٫٥۱۳٫۲۱۰ - ۲۷۱٫٥۱۳٫۲۱۰   صافي ،مدینون تجاریون وآخرون
 ۸۹۷٫٦۱۳ - ۸۹۷٫٦۱۳   قةعال مستحق من أطراف ذات

  ۱۰۱٫٤۳٦٫٥۲۲ - ۱۰۱٫٤۳٦٫٥۲۲      مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
   ٥٤۰٫۰٥۹٫۷۸۹ - ٥٤۰٫۰٥۹٫۷۸۹ 
      

 ۲٫۰۸٥٫۲٥۷٫۰۱٥ )۲٫۹۷٦٫۰۳٥( ۲٫۰۸۸٫۲۳۳٫۰٥۰   إجمالي الموجودات
      حقوق المساھمین والمطلوبات

      حقوق المساھمین
      األم الشركة لمالك العائدة الملكیة حقوق

 ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ - ٥۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰   مصدرالمال الس رأ
 ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥ - ۳۹۸٫۲٥۱٫۳۱٥   احتیاطي نظامي

 ٤۱۷٫۳۷۷٫٤۸۰ ۲٫۹۰۲٫۲۲۷ ٤۱٤٫٤۷٥٫۲٥۳  أ،ب مبقاةأرباح 
 ۱۲٫۸۳۷٫۰۰۳ - ۱۲٫۸۳۷٫۰۰۳   متاحة للبیع موجودات مالیةاحتیاطي 
      مقترحةتوزیعات 

 ۱٫٤۱۸٫٤٦٥٫۷۹۸ ۲٫۹۰۲٫۲۲۷ ۱٫٤۱٥٫٥٦۳٫٥۷۱   إجمالي حقوق المساھمین
      

      المطلوبات غیر المتداولة
 ۳۱٦٫۰۳۰٫٥۰۱ - ۳۱٦٫۰۳۰٫٥۰۱   تمویل مرابحة طویل األجل

 ۹۲٫۳۳۲٫۳۱۸ )٥٫۸۷۸٫۲٦۲( ۹۸٫۲۱۰٫٥۸۰  ب صافي التزام مزایا محددة للموظفین
   ٤۱٤٫۲٤۱٫۰۸۱ )٥٫۸۷۸٫۲٦۲( ٤۰۸٫۳٦۲٫۸۱۹ 

      المطلوبات المتداولة
 ٦۱٫۷۸٤٫۸۸٤ - ٦۱٫۷۸٤٫۸۸٤   دائنون تجاریون وآخرون

 ٦٥٫۸٤۱٫۸۷٦ - ٦٥٫۸٤۱٫۸۷٦   تمویل مرابحة قصیر األجل
  ۷۱٫٥۰۰٫۰۰۰ - ۷۱٫٥۰۰٫۰۰۰  جزء متداول من تمویل مرابحة طویل األجل

 ۱٫۰٥٦٫۷٥٤ - ۱٫۰٥٦٫۷٥٤   عالقة مستحق من أطراف ذات
  ٥۱٫۰٦۳٫٥۳۲ - ٥۱٫۰٦۳٫٥۳۲         مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 ۷٫۱۸۱٫۳٥۲ - ۷٫۱۸۱٫۳٥۲   زكاة مستحقة
   ۲٥۸٫٤۲۸٫۳۹۸ - ۲٥۸٫٤۲۸٫۳۹۸ 

 ٦٦٦٫۷۹۱٫۲۱۷ )٥٫۸۷۸٫۲٦۲( ٦۷۲٫٦٦۹٫٤۷۹   إجمالي المطلوبات
      

إجمالي حقوق المساھمین 
  والمطلوبات

 
۲٫۰۸۸٫۲۳۳٫۰٥۰ )۲٫۹۷٦٫۰۳٥( ۲٫۰۸٥٫۲٥۷٫۰۱٥ 

      
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٦ - 

 ۲۰۱٦ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ثالثةتسویة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل لفترة ال ٤-۱٦
    

  

 أشھر الثالثة لفترة
 یونیو ۳۰ في المنتھیة
۲۰۱٦ 

أثر االنتقال إلى المعاییر 
الدولیة إلعداد التقریر 

 المعاییر الدولیة إلعداد التقریر المالي المالي
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 
     

 ۲۸۸٫۳٤٤٫۷۲۱ - ۲۸۸٫۳٤٤٫۷۲۱  اإلیرادات
 )۱٥۸٫٥٦۲٫٤٥۲( )۲۷۹٫٥٤٦( )۱٥۸٫۲۸۲٫۹۰٦(  اإلیرادات تكلفة 

 ۱۲۹٫۷۸۲٫۲٦۹ )۲۷۹٫٥٤٦( ۱۳۰٫۰٦۱٫۸۱٥  الربحمجمل 
     

 )٤٫۹۳۸٫۳۳٤( - )٤٫۹۳۸٫۳۳٤(  مصاریف بیع وتسویق
 )٦٥٫٥۰۱٫۹٤۰( - )٦٥٫٥۰۱٫۹٤۰(  وعمومیة  مصاریف إداریة

 ٥۹٫۳٤۱٫۹۹٥ )۲۷۹٫٥٤٦( ٥۹٫٦۲۱٫٥٤۱  الدخل من العملیات 
     

 ۳٫٤۲۰٫۰۲٤ - ۳٫٤۲۰٫۰۲٤  ىخرأإیرادات 
 )٥۱۷٫۷٦۷( - )٥۱۷٫۷٦۷(  لیةویمتأعباء 

خسائر ھبوط في قیمة الموجودات 
 )۳٫۰۷۲٫۲۰۰( - )۳٫۰۷۲٫۲۰۰(  غیر الملموسة

 الحصة في ربح/(خسارة)
 )۷۳٫٥۷٦( ٦ شركة زمیلة استثمار في

- 
)۷۳٫٥۷٦( 

 ٥۹٫۰۹۸٫٤۷٦ )۲۷۹٫٥٤٦( ٥۹٫۳۷۸٫۰۲۲  قبل الزكاة الدخل
     
 )٤٫۹٦۲٫٥۷٤( - )٤٫۹٦۲٫٥۷٤(  زكاةال

 ٥٤٫۱۳٥٫۹۰۲ )۲۷۹٫٥٤٦( ٥٤٫٤۱٥٫٤٤۸  الفترة صافي دخل
     

     اإلیرادات الشاملة األخرى
االستثمارات صافي حركة 

 )٤٥۲٫٦۷۱( )٤٥۲٫٦۷۱( - ۱٦ المالیة المتاحة للبیع
إجمالي الدخل الشامل 

 ٥۳٫٦۸۳٫۲۳۱ )۷۳۲٫۲۱۷( ٥٤٫٤۱٥٫٤٤۸  للفترة
     

دخل الفترة العائد صافي 
   إلى:

 
 

 ٥٤٫۱۳٥٫۹۰۲ )۲۷۹٫٥٤٦( ٥٤٫٤۱٥٫٤٤۸  مالك الشركة األم 
     
     

إجمالي الدخل الشامل 
   للفترة العائد إلى :

 
 

 ٥۳٫٦۸۳٫۲۳۱ )۷۳۲٫۲۱۷( ٥٤٫٤۱٥٫٤٤۸  مالك الشركة األم
     
 
 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٧ - 

 ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ة أشھر المنتھیة في ستالشامل لفترة التسویة المجموعة من إجمالي الدخل  ٥-۱٦

 

حسب المعاییر  
المعتمدة من الھیئة 

السعودیة للمحاسبین 
 القانونیین

أثر االنتقال إلى المعاییر 
التقریر الدولیة إلعداد 

 المالي
المعاییر الدولیة إلعداد 

 التقریر المالي
 سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر إیضاح 

 اإلیرادات
 

٥۷۳٫۳۷٥٫۸۰۱ - ٥۷۳٫۳۷٥٫۸۰۱ 
 )۳۱۱٫۰٦٤٫٤٥۲( )٥٥۹٫۰۹۳( )۳۱۰٫٥۰٥٫۳٥۹( أ اإلیرادات تكلفة 
 ۲٦۲٫۳۱۱٫۳٤۹ )٥٥۹٫۰۹۳( ۲٦۲٫۸۷۰٫٤٤۲  الربح مجمل

     
 )۱۰٫٦۹٦٫۲۸۹( - )۱۰٫٦۹٦٫۲۸۹(  مصاریف بیع وتسویق

 )۱۳۰٫۳۷۱٫٥۱۱( - )۱۳۰٫۳۷۱٫٥۱۱(  وعمومیة  مصاریف إداریة
 ۱۲۱٫۲٤۳٫٥٤۹ )٥٥۹٫۰۹۳( ۱۲۱٫۸۰۲٫٦٤۲  الدخل من العملیات

     
 ٥٫۰٤۹٫۱٤۸ - ٥٫۰٤۹٫۱٤۸  ىخرأإیرادات 

 )۱٫۲٤۱٫٥٥٦( - )۱٫۲٤۱٫٥٥٦(  لیةویمتأعباء 
 )٥٫۰۹۱٫۰۰۰( - )٥٫۰۹۱٫۰۰۰(  خسائر ھبوط في قیمة الموجودات غیر الملموسة
 ۲۰٦٫٦٥۷ - ۲۰٦٫٦٥۷  الحصة في ربح/(خسارة) شركة زمیلة

 ۱۲۰٫۱٦٦٫۷۹۸ )٥٥۹٫۰۹۳( ۱۲۰٫۷۲٥٫۸۹۱  قبل الزكاة الدخل
     
 )۷٫۹٦۲٫٥۷٤( - )۷٫۹٦۲٫٥۷٤(  زكاةال

 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ )٥٥۹٫۰۹۳( ۱۱۲٫۷٦۳٫۳۱۷  صافي دخل الفترة
     

     الشاملة األخرى االیرادات
 )۱٫۷۰٦٫٤٥٤( )۱٫۷۰٦٫٤٥٤( - ج صافي حركة االستثمارات المالیة المتاحة للبیع

     
 ۱۱۰٫٤۹۷٫۷۷۰ )۲٫۲٦٥٫٥٤۷( ۱۱۲٫۷٦۳٫۳۱۷  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     
     -صافي دخل الفترة العائد إلى:

 ۱۱۲٫۲۰٤٫۲۲٤ )٥٥۹٫۰۹۳( ۱۱۲٫۷٦۳٫۳۱۷  مالك الشركة األم 
     
     

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد 
 -إلى :

    

 ۱۱۰٫٤۹۷٫۷۷۰ )۲٫۲٦٥٫٥٤۷( ۱۱۲٫۷٦۳٫۳۱۷  مالك الشركة األم
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (شركة مساھمة سعودیة)شركة دلة للخدمات الصحیة 
 األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة ) القوائم المالیة

 
 المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة

 م۲۰۱۷ یونیو ۳۰في تین المنتھیة أشھر ستالالثالثة و ةفترل
 

 

- ٣٨ - 

           وإجمالي  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰و  ۲۰۱٦ینایر  ۱إیضاحات حول تسویة حقوق الملكیة كما في  ٦-۱٦
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰في  تینة أشھر المنتھیستالتي الثالثة والدخل الشامل لفتر

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات استھالك -أ

ت والمعدات بشكل منفصل. في تاریخ اآلالھمة في بند الممتلكات ومالمكونات ال استھالكأن یتم  ۱٦یتطلب معیار المحاسبة الدولي 
والمعدات بعد خصم  و األالتفي الممتلكات  ۲٬٤۱٦٬۹٤۲بمبلغ  انخفاض، تم تسجیل للتقریر الماليإلى المعاییر الدولیة  اإلنتقال

: ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ ( والمعدات واألالت الممتلكاتھمة لبنود مالمنفصل للمكونات ال ستھالكاالالمتراكم بسبب  ستھالكاال
 .المبقاةرباح ألھذا المبلغ مقابل ا إثباتتم  .لایر سعودي) ۳٬٥۳٥٬۱۲۸: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(و) لایر سعودي  ۲٫۹۷٦٫۰۳٥

 
 محددة منافعالتزامات   -ب

بالقیمة الحالیة للمنفعة  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین حسب معاییرما بعد التوظیف  منافعبأثبتت الشركة التكالیف المتعلقة 
بھذه المطلوبات على أساس اكتواري. في تاریخ  اإلعتراف، یتم للتقریر الماليفي نھایة السنة. وفقا للمعاییر الدولیة  كما المستحقة

 للھیئةلایر سعودي بین المخصصات وفقا  ٥٫۸۷۸٫۲٦۲، تم تسجیل الفرق البالغ للتقریر المالياالنتقال إلى المعاییر الدولیة 
: ۲۰۱٦ یونیو ۳۰ة (بقاوالمخصصات بناء على التزام التقییم االكتواري بالكامل مقابل األرباح الم القانونیین للمحاسبین ةالسعودی

 .لایر سعودي) ۸٬٥۳۷٬۹۰۸: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لایر سعودي) و (٥٫۸۷۸٫۲٦۲
 

 ات المتاحة للبیع:ستثمارحركة اال -ت
ات المتاحة ستثماربموجب المعاییر المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین تقوم المجموعة باإلعتراف بالتغیر في قیمة اال

قائمة الدخل. في  لمامستقل في حقوق الملكیة حیث أنھ لم یكن من المطلوب وحسب المعاییر السابقة إظھار بند الدخل الشللبیع كبند 
الثالثة أشھر والستة أشھر تي خالل فتر ة للبیعات المتاحستثمارفإن التغیر في قیمة اال لتقریر الماليلوبعد التحول للمعاییر الدولیة 

 القیمة في الفرقعن  عبارةوھو  على التوالي لایر ۱٫۷۰٦٫٤٥٤و  لایر ٤٥۲٫٦۷۱وقیمتھ  م ۲۰۱۷ یونیو ۳۰المنتھیتین في 
بالمقارنة  ۲۰۱٦ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ةستال لفترة الشامل الدخل قائمة في مستقل كبند بھ اإلعتراف تم قد الفترة خالل العادلة
 ).۱۹٫۱۸٥٫۹۱٥: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ( ستخدام معاییراھو في قائمة حقوق الملكیة ب مع ما

 
 التدفقات النقدیة قائمة -ث

 قائمةتأثیر جوھري على  التقریر المالي إلعدادإلى المعاییر الدولیة  معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینلم یكن للتحول من 
 التدفقات النقدیة.

 
 المختصرة الموحدة المالیة األولیة القوائمعلى  الموافقة  -۱۷
  ذو القعدة ۰۲الموافق  م۲۰۱۷ یولیو ۲٥في  الشركة من قبل إدارةالمختصرة الموحدة األولیة المالیة  قوائممت الموافقة على الت

 ھـ.۱٤۳۸
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


