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  ةالموحد األوليةالمركز المالي قائمة 
  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في 

  

     
سبتمبر  ٣٠كما في   

٢٠١٧  
  ر ديسمب ٣١ كما في
٢٠١٦  

يناير  ١كما في 
٢٠١٦  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  إيضاح    
            الموجودات

            المتداولةالموجودات غير 
  ١٫١٤٢٫٤٩٠٫٣٣٤  ١٫٤٠٠٫٠٧٢٫١١١  ١٫٦٤١٫٢٤٤٫٣٨٩      ممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠  ١٩٫٢١٨٫٧٨٥  ١٩٫٠٩٠٫٤٥٠      موجودات غير ملموسة

  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  ١٤١٫٩٨٤٫١٤٤  ٦    في شركة زميلة اتاستثمار
  ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦  ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦  ٥٤٫١٧٣٫٣٧٨  ٧    مالية متاحة للبيع اتاستثمار

      ١٫٤٥٢٫٥٨١٫٩٢٥  ١٫٦٢١٫٩٦٩٫٥٨٨  ١٫٨٥٦٫٤٩٢٫٣٦١  
            الموجودات المتداولة

  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  ٩٤٫٩٥٢٫٦٤٦      يعادلهما النقد و
  ٨٧٫٩٨٠٫٤١٥  ٦٩٫١٤٩٫٦٤٩  ٧٣٫٥٩١٫٥٧٣      مخزون ، صافي

  ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤  ٢٣٦٫٧١٢٫١٤٥      ، صافيمدينون تجاريون وآخرون
  ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤  ٢٫٥٨٣٫٥٥١     عالقة مستحق من أطراف ذات

  ١٠٣٫٩٢٧٫٦٢٠  ٧٩٫٩٠٨٫٧١٢  ٨٧٫٧٧٣٫٥٢٨    مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
      ٥٤٥٫٦٢٩٫٥٠٦  ٦٢٤٫٠٥٨٫١٣٠  ٤٩٥٫٦١٣٫٤٤٣  
            

  ١٫٩٩٨٫٢١١٫٤٣١  ٢٫٢٤٦٫٠٢٧٫٧١٨  ٢٫٣٥٢٫١٠٥٫٨٠٤      إجمالي الموجودات
            

            والمطلوباتحقوق المساهمين 
            حقوق المساهمين

            :حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة األم
  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠      ال مصدرمرأس

  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥      احتياطي نظامي
  ٣٩٣٫٦٧٣٫٢٥٦  ٥٣٢٫٥٤٧٫١١٧  ٦٤٦٫٣٩٩٫١٣٢      أرباح مبقاة
  ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(  )١٠٫٢٨٣٫٦٨٦(    متاحة للبيع العادلة الستثماراتالقيمة احتياطي 

  ١٫٣٩٦٫٤٦٨٫٠٢٨  ١٫٥١٦٫١٥٥٫٩٧٤  ١٫٦٢٤٫٣٦٦٫٧٦١      إجمالي حقوق المساهمين
            

    المطلوبات غير المتداولة
  

      

  ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠  ٣٧٩٫٢٤٠٫٠٠٧  ٩    تمويل مرابحة طويل األجل
  ٨٣٫٤٧١٫٠١١  ٩٦٫٠٧٥٫٨٠٤  ٩٩٫٠٧٧٫٦٧٦      محددة للموظفينصافي التزام مزايا 

      ٣٢٨٫٩٢٤٫٧٢٧  ٤١٩٫١٠٤٫٤٣٤  ٤٧٨٫٣١٧٫٦٨٣  
    المطلوبات المتداولة

  
      

  ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦  ٤٨٫٥٤٣٫٨١٢      دائنون تجاريون وآخرون
  ٨٢٫٢٦٠٫٨٦٦  ٨٦٫٨٤١٫٨٧٦  ٩٠٫٣٤١٫٨٧٦  ٩    تمويل مرابحة قصير األجل

  ٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠  ٩  تمويل مرابحة طويل األجلمتداول من الجزء ال
  ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١  ١٫١٣٩٫٦٦٣    عالقة طراف ذاتمستحق أل

  ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٫٨٩٢٫٦٨٦  ٥٨٫٩٩٩٫٦٥٣    مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
  ٩٫٧١٥٫٤٧٩  ١٣٫٢٣٠٫٣١١  ١٤٫٨٩٦٫٣٥٦      زكاة مستحقة

    ٢٧٢٫٨١٨٫٦٧٦  ٣١٠٫٧٦٧٫٣١٠  ٢٤٩٫٤٢١٫٣٦٠  
    إجمالي المطلوبات

  ٦٠١٫٧٤٣٫٤٠٣  ٧٢٩٫٨٧١٫٧٤٤  ٧٢٧٫٧٣٩٫٠٤٣  
            

  ١٫٩٩٨٫٢١١٫٤٣١  ٢٫٢٤٦٫٠٢٧٫٧١٨  ٢٫٣٥٢٫١٠٥٫٨٠٤    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
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 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة 

 ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  تين المنتهيالتسعة اشهروالثالثة تي لفتر
  

  سبتمبر٣٠المنتهية فيالتسعة اشهرلفترة   سبتمبر٣٠ لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  لایر سعودي  سعودي لایر  لایر سعودي  لایر سعودي إيضاح  
            

  ٨٤٦٫٥٤٧٫٦٠٥  ٨٨٦٫٢٠٤٫٧٩٠  ٢٧٣٫١٧١٫٨٠٤  ٢٩٥٫٢٥٠٫٤٥٢   اإليرادات
  )٤٦١٫٨٥٥٫١٤٢(  )٤٧٥٫٣٥٢٫٣٧٩(  )١٥٠٫٧٩٠٫٦٩٠(  )١٥٨٫٤٨٠٫٩٤٢(    اإليرادات تكلفة 

   ٣٨٤٫٦٩٢٫٤٦٣   ٤١٠٫٨٥٢٫٤١١  ١٢٢٫٣٨١٫١١٤  ١٣٦٫٧٦٩٫٥١٠    الربحمجمل 
            

  )١٤٫٦٦٥٫٨٥١(  )٧٫٩٦٥٫٨٧٩(  )٣٫٩٦٩٫٥٦٢(  )٩٥٣٫٦١٠(    مصاريف بيع وتسويق
 مصاريف إدارية

  )١٩٦٫٩٨٥٫٠١٣(  )١٦٩٫٨٥٣٫٣٧٠(  )٦٦٫٦١٣٫٥٠٢(  )٥٩٫٤٥٥٫٣٥٦(    وعمومية 
  ١٧٣٫٠٤١٫٥٩٩  ٢٣٣٫٠٣٣٫١٦٢  ٥١٫٧٩٨٫٠٥٠  ٧٦٫٣٦٠٫٥٤٤    الدخل من العمليات 

            
  ١٦٫٨٩٠٫٣٠٥  ١٠٫٧٩٢٫٥٩٦  ١١٫٨٤١٫١٥٧  ٤٫٥٠٤٫٣٤٥    ىخرأإيرادات 

  )١٫٥١٤٫٢٠٠(  )٣٨٫٢١٥(  )٢٧٢٫٦٤٤(  ١٣٨٫٦٣٦    ليةويمتأعباء 
 قيمة في هبوط خسائر

  )٥٫٠٩١٫٠٠٠(  -  -  -   الملموسة غير الموجودات
الحصة في ربح/(خسارة) 

  ٤٩٥٫٠٠١  )٨٢٩٫٩٤٣(  ٢٨٨٫٣٤٤  )٤٧١٫٣١٧(  ٦  استثمار في شركة زميلة
  ١٨٣٫٨٢١٫٧٠٥  ٢٤٢٫٩٥٧٫٦٠٠  ٦٣٫٦٥٤٫٩٠٧  ٨٠٫٥٣٢٫٢٠٨    قبل الزكاة الدخل

            
  )١٠٫٨١٦٫٢٠٠(  )١١٫١٠٥٫٥٨٥(  )٢٫٨٥٣٫٦٢٦(  )٣٫٧١٠٫٨١٣(    زكاةال

  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  ٢٣١٫٨٥٢٫٠١٥  ٦٠٫٨٠١٫٢٨١   ٧٦٫٨٢١٫٣٩٥    الفترة صافي دخل
            

           اإليرادات الشاملة األخرى
صافي حركة 

االستثمارات المالية 
  )١٧٫٣٣٢٫٧٥٥(  )٥٫٦٤١٫٢٢٨(  )١٥٫٦٢٦٫٣٠١(  )٤٫٣٥٩٫٩٢٠(  ١٦  المتاحة للبيع

إجمالي الدخل الشامل 
  ١٥٥٫٦٧٢٫٧٥٠  ٢٢٦٫٢١٠٫٧٨٧  ٤٥٫١٧٤٫٩٨٠  ٧٢٫٤٦١٫٤٧٥    للفترة

            
دخل الفترة العائد صافي 

            إلى:
  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  ٢٣١٫٨٥٢٫٠١٥  ٦٠٫٨٠١٫٢٨١  ٧٦٫٨٢١٫٣٩٥    مالك الشركة األم 

            
إجمالي الدخل الشامل 

            للفترة العائد إلى :
  ١٥٥٫٦٧٢٫٧٥٠  ٢٢٦٫٢١٠٫٧٨٧  ٤٥٫١٧٤٫٩٨٠  ٧٢٫٤٦١٫٤٧٥    مالك الشركة األم

            
األساسي  صافي الدخل

             :للسهم ضوالمخف
  ٢٫٩٣  ٣٫٩٥  ٠٫٨٨  ١٫٢٩  ١٢  الدخل من العمليات للفترة

  ٢٫٩٣  ٣٫٩٣  ١٫٠٣  ١٫٣٠ ١٢  صافي الدخل للفترة
المرجح لعدد المتوسط 

  األسهم القائمة
١٢ 

٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  
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  ةالموحد األوليةت في حقوق الملكية التغيراقائمة 

  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠لمنتهية في ا التسعة اشهر ةفترل
  
        االحتياطي النظامي      

  صداراإلعالوة   رأس المال    
محول من صافي 

  رباح مبقاةأ  الدخل
إستمارات  حتياطيإ

  للبيع متاحة مالية
العائد لمالك  اإلجمالي

  الشركة األم
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي إيضاح  
                

  ١٫٣٩٦٫٤٦٨٫٠٢٨  ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧  ٣٩٣٫٦٧٣٫٢٥٦  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٦ يناير ١ في كما
  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  -  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  -  -  -    الفترة صافي دخل

              :االيرادات الشاملة األخرى 
  الموجودات الماليةصافي الحركة على 

  )١٧٫٣٣٢٫٧٥٥(  )١٧٫٣٣٢٫٧٥٥(  -  -  -  -  ١٦  المتاحة للبيع 
                المعامالت مع المساهمين:

  )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ١١  توزيعات أرباح مدفوعة           
 ١٫٤٦٣٫٦٤٠٫٧٧٨  )٢٫٧٨٩٫٢٩٨(  ٤٧٨٫١٧٨٫٧٦١  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ في
                
 

  ١٫٥١٦٫١٥٥٫٩٧٤  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(  ٥٣٢٫٥٤٧٫١١٧  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧يناير  ١كما في 
  ٢٣١٫٨٥٢٫٠١٥  -  ٢٣١٫٨٥٢٫٠١٥  -  -  -    الفترة صافي دخل

                :االيرادات الشاملة األخرى
االستثمارات المالية صافي الحركة على 

  المتاحة للبيع
  

-  -  -  -  )٥٫٦٤١٫٢٢٨(  )٥٫٦٤١٫٢٢٨(  
                المعامالت مع المساهمين :

  )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ١١  ةدفوعتوزيعات أرباح م
  ١٫٦٢٤٫٣٦٦٫٧٦١  )١٠٫٢٨٣٫٦٨٦(  ٦٤٦٫٣٩٩٫١٣٢  ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في 
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   األولية الموحدة قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتهية في  التسعة اشهر ةفترل
  

    

التسعة لفترة 
 ٣٠اشهرالمنتهية في 

  م٢٠١٧سبتمبر 
المنتهية التسعة اشهرلفترة 
  م٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

  لایر سعودي  لایر سعودي  إيضاح  
        العمليات:ايرادات 

  ١٨٣٫٨٢١٫٧٠٥ ٢٤٢٫٩٥٧٫٦٠٠    الدخل قبل الزكاة للفترة
  ١٫٥١٤٫٢٠٠ ٣٨٫٢١٥    االعباء التمويلية 

لزكاة إلى صافي التدفقات لتسوية الربح قبل ا تعديالت
        :النقدية

  ٤٣٫٩٤٤٫٤٠٣ ٤٤٬٨٦٨٬٢٣٧   معداتآالت وات ممتلكات واستهالك
  ٥٫٤٠٤٫٧١١ ١٢٨٫٣٣٥    إطفاء األصول غير الملموسة

  ١٨٫٧٤٦٫٦٦٦ ١٦٫٥١٦٫٣٠٢    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ٢٦٫٤٩٧٫٨٠٦ )٢٬٢٣٠٬٩١٧(    مشكوك في تحصيلها، صافيمخصص ديون (رد)/
  ٧٥٫١٦٧ )٣٩٧٫٩٧٩(    ع ممتلكات ومعداتبي(أرباح)   /خسائر

  )٤٩٥٫٠٠١( ٨٢٩٫٩٤٣  ٦  شركة زميلة خسارة/)ربح ( حصة في
  )٩٫٤١٦٫٠١٢(  -    ربح محقق من بيع استثمارات متاحة للبيع

        تعديالت راس المال العامل
  )٦٩٫٩٣٥٫٨٨٢( ٥٣٫١١٧٫٧١٦    مدينون تجاريون وآخرون  

  ١٣٫٨٥٩٫٧٢٧ )٤٫٤٤١٫٩٢٤(     مخزون
  ١٠١٫١٢٥ )٩٠٦٫٩٠٥(    األطراف ذات العالقة، صافي

  )١٤٫٢١٦٫٠٣٠( )٧٫٨٦٤٫٨١٦(      مقدما وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة
  )٨٫٧٦٤٫٣٧٤( )٢١٫٤٥١٫٤٢٤(    دائنون تجاريون وأخرون 

  ١٫٧٦٣٫٩٧٧ )٩٫٨٩٣٫٠٣٣(    ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 
  ١٩٢٬٩٠٢٬١٨٨  ٣١١٬٢٦٩٬٣٥٠    النقد الناتج من العمليات

       
  )١٠٫٤٩٦٫٧٠١( )٩٫٤٣٩٫٥٤٠(    الزكاة المدفوعة

  )٧٫٣٦١٫٣٥١( )١٣٫٥١٤٫٤٣٠(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ١٧٥٫٠٤٤٫١٣٦ ٢٨٨٫٣١٥٫٣٨٠    صافي النقد الناتج من العمليات
        

        :ستثمارأنشطة اال
  - ٥٠٫٠٠٠    محصل من استثمارات متاحة للبيع

  )١٩٦٫٣٦٥٫٤٠٩( )٢٨٦٫٢١٢٫٥٠٢(    إضافات على ممتلكات ومعدات
  - ٥٦٩٬٩٦٥    المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

  )١٩٦٫٣٦٥٫٤٠٩( )٢٨٥٫٥٩٢٫٥٣٧(    ستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة اال
        

        أنشطة التمويل:
  ٣٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠    المتحصل من تمويل مرابحات قصيرة األجل

  )٣٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠( )٣٩١٫٠٠٠٫٠٠٠(    المسدد من تمويل مرابحات قصيرة األجل
  )٧٦٠٫١١٦٫٤١٩( )٨٨٠٫٥٢٥٫٠٩٤(    ة األجللالمسدد من تمويل مرابحات طوي

  ٨٧١٫٧٨٤٫٧٩٩ ٩٠٠٫٧٣٦٫٤٧١    المتحصل من تمويل مرابحات طويلة األجل
  )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠( )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(    توزيعات أرباح مدفوعة

  )١٫٥١٤٫٢٠٠( )٣٨٫٢١٥(    االعباء التمويلية

  )٦٫٣٤٥٫٨٢٠( )٩٤٫٣٢٦٫٨٣٨(    أنشطة التمويل مستخدم فيصافي النقد ال
        

  )٢٧٫٦٦٧٫٠٩٣( )٩١٫٦٠٣٫٩٩٥(    يعادله صافي التغير في رصيد النقد وما
  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦ ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١    كما في بداية الفترة يعادله رصيد النقد وما

  ٦٥٫٧٣٥٫٩٦٣ ٩٤٫٩٥٢٫٦٤٦    كما في نهاية الفترة يعادله رصيد النقد وما
 
 

  يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة. جزءا ال ١٧حتى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم 
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  الوضع القانوني وطبيعة العمليات -١

بموجب السجل تأسست شركة دلة للخدمات الصحية ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة 
 ١٤وبتاريخ  .) بمدينة الرياض١٩٩٤سبتمبر  ١٨ھـ (الموافق ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣وتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠التجاري رقم 
) أعلن مجلس إدارة الشركة أن شركة دلة للخدمات الصحية شركة مساھمة ٢٠٠٨مايو  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى ا�ول 
)، حصلت الشركة على موافقة لتحويلھا إلى شركة ٢٠١٢أكتوبر  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٨وبتاريخ  .سعودية مقفلة

مليون 1 سعودي، ونتيجة ل?كتتاب،  ١٤٢مليون سھم في اكتتاب عام قيمتھا ا2سمية  ١٤٫٢مساھمة عامة عن طريق إصدار 
أصبحت الشركة مدرجة في السوق المالي  .مليون 1 سعودي في ا2حتياطي النظامي للشركة ٣٧١تم قيد ع?وة إصدار قدرھا 

شركة دله للخدمات "ر اسمھا من يالشركة بتغي وقامت .)٢٠١٢ديسمبر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤صفر  ٤السعودي بتاريخ 
صفر  ١٦بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  "يةشركة دله للخدمات الصح"الى  "لقابضةالصحية ا
 .)٢٠١٦نوفمبر  ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٨

  
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في ا�دوية وا2Zت 
وا�جھزة الطبية والجراحية وا�طراف الصناعية، وأجھزة المعوقين وأجھزة المستشفيات وتصنيع ا�دوية والمستحضرات 

  .يد2نية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطھرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعوديةالص
  
 -ا@نشاءات تحت التنفيذ :  - أ

عيادة والتي من المقرر أن تكتمل على  ٢٠٠سرير و ٤٠٠مشروع مستشفى دله نمار بسعة قصوى  البدء في تنفيذ وإنشاءتم 
 بسعة) مليون 1 سعودي، ويجري اHنتھاء من أعمال التشطيبات النھائية للمرحلة ا�ولى ٩٢٠مراحل بتكلفة إجمالية تقدر بـ (

  م.٢٠١٧عام  ن المتوقع أن تبدأ عملياتھا خ?لعيادة وم ١٠٠سرير و ١٥٠
  

سرير  ١٥٠م، بسعة ٢٠١٧يوليو  ١٨أعلنت الشركة بداية أعمال البناء للتوسعة الغربية لمستشفى دلة في حي النخيل في تاريخ 
  مليون 1 سعودي. ١٤٠م، بتكلفة تقدر بـ ٢٠١٩عيادة، و من المقرر أن تنتھي ا�عمال في الربع الثاني من عام  ٣٠و 
 
 -رأس المال:  - ب

مليون 1  ٥٩٠: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠مليون 1 سعودي ( ٥٩٠م مبلغ وقدره ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما  في 
  1 سعودي للسھم الواحد. ١٠بقيمة ) مليون سھم  ٥٩يتكون من  سعودي

  في الشركات التابعة المصلحة ١-١

(الشركات التابعة) كما في فترة التقرير ويتم إدراج النتائج المالية لھذه ات في الشركات التابعة التالية استثمارتحتفظ الشركة ب
 الشركات التابعة في ھذه القوائم المالية ا�ولية الموحدة المختصرة.

  
نسبة حصة الملكية التي 

      )٪( تحتفظ بھا الشركة

  سبتمبر ٣٠  التابعةاسم الشركة 
بلد التشغيل 
  النشاط الرئيس  والتأسيس

  ٢٠١٦  ٢٠١٧      

  ٪٩٨  ٪١٠٠  شركة دله فارما
المملكة العربية 

  السعودية
العشبية  و الصيد2نيةتوزيع و تصنيع ا2دوية 
  ومستحضرات التجميل 

النخيل أفياء شركة 
للخدمات المساندة 

  *المحدودة

٩٩  ٪٩٩٪  
المملكة العربية 

  السعودية
توفير القوى العاملة وخدمات الدعم 

  .الطبيةللمستشفيات والمراكز 

شركة مستشفى دله نمار 
  ةالصحي

١٠٠٪  -  
المملكة العربية 

  السعودية

تشغيل وإدارة وتجھيز وتطوير المستشفيات 
اكز والمرومرافق الرعاية الصحية، 

تملك والمجمعات والعيادات الطبية و 
 .ا�راضي
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  (تتمة) الوضع القانوني وطبيعة العمليات -١

 
  (تتمة) في الشركات التابعة المصلحة ١-١

حيث أن باقي النسبة مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن  -شركة دله فارما  –٪ في الشركة التابعة ١٠٠تمتلك الشركة فعليا 
٪ في ٢متبقية بنسبة الملكية ال، استحوذت الشركة على حصة )٢٠١٧يناير  ٢الموافق ( ـھ ١٤٣٨ربيع الثاني  ٥في و الشركة

  .٪١٠٠٪ إلى ٩٨حصة الشركة من تغيرت  وبذلكشركة دلة فارما، 
  

 ، قامت الشركة بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة "شركة)٢٠١٧يناير  ٨الموافق  ( ـھ١٤٣٨ربيع الثاني  ١٠بتاريخ 
 مليون 1 سعودي مملوك بالكامل ٥برأسمال قدره  ١٠١٠٤٩٥٢١٨ة" بموجب السجل التجاري رقم يالصح دلة نمار مستشفى

المراكز والغرض من الشركة الجديدة ھو تشغيل وإدارة وتجھيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية و .تمويل ذاتيب
 .ك ا�رضتمل، باHضافة إلى الطبيةوالمجمعات والعيادات 

  
التابعة حيث أن باقي النسبة مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة، وعليه  ةفي ھذه الشرك ٪١٠٠تمتلك الشركة فعليا   *

  توجد حصص غير مسيطرة في ھذه القوائم المالية ا�ولية الموحدة المختصرة. فإنه فعليا 2
  

  الزميلةفي الشركات  المصلحة ٢-١

  ات في الشركات الزميلة التالية كما في تاريخ التقرير:استثمارب الشركةتحتفظ 
  

نسبة حصة الملكية التي   
      )٪( تحتفظ بھا الشركة

  النشاط الرئيس  بلد التشغيل والتأسيس  سبتمبر ٣٠  الزميلةاسم الشركة 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧      

محمد  الدكتور شركة
  راشد الفقيه

  المملكة العربية السعودية  ٪  ٣٠  ٪٣٠
ومراكز  مستشفىتملك وتشغيل وصيانة 

  صحية
 

  الفروع ٣-١

ت ?المختصرة الموحدة المرفقة حسابات الفروع التالية للمجموعة والتي تعمل بموجب السج ا�وليةتتضمن البيانات المالية 
  التجارية الفردية:

  

  المدينة  رقم السجل التجاري  الفرع

      

  فجيالخ  ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦  المركز الرئيسي

  الرياض  ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دلة

  الدمام  ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  )امستودع أدوية (دلة فارم

  الرياض  ١٠١٠١٢٨٩٩٧  )امستودع أدوية (دلة فارم

  جدة  ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  )امستودع أدوية (دلة فارم

  جدة  ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  )امستودع أدوية (دلة فارم

  الرياض  ١٠١٠٣٨١٤٧٠  )امستودع أدوية (دلة فارم

  جدة  ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩  لcدوية امصنع دلة فارم

 الرياض  ١٠١٠٤٢٨٦١٣  الصحيةمجمع عيادات شركة دلة للخدمات 

  جدة  ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١  مصنع دله فارما لcدوية 
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 IFRS  للتقرير الماليلتزام بالمعايير الدولية @بيان ا -٢

)، المصدرة من قبل IFRS( يرالماليرلتقلالدولية  للمجموعة وفقاً للمعايير المختصرة ا�ولية الموحدةتم إعداد القوائم المالية 
  . )SOCPA( الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمعتمدة من  )IASBالمحاسبة الدولية (مجلس معايير 

  
وفقاً للمعايير المحاسبية  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  ھابما فيقامت المجموعة بإعداد قوائمھا المالية لكافة الفترات 

 ھيةالمنتأشھر  الث?ثة  ةلفتر ا�ولية الموحدة المختصرة إن ھذه القوائم المالية .الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ئة السعودية الھيالمعتمدة من  المالي يررلتقلالدولية  وفقاً للمعاييرھي أول قوائم مالية أعدتھا المجموعة  م٢٠١٧ مارس ٣١في 

التقرير المجموعة للمعايير الدولية Hعداد  تطبيقكيفية والذي يوضح  ١٦إلى اHيضاح رقم  الرجوعيرجى  .نللمحاسبين القانونيي
  .المالي

 
  والتفسيرات والتعدي#ت على المعايير الحالية المعايير -٣

  القائمة التي لم يتم تطبيقھا بعد ولم يتم تطبيقھا من قبل المجموعة عاييررات والتعدي#ت على الميوالتفس المعايير ١-٣
  

  تاريخ التنفيذ  العنوان  عياررقم الم

  ٢٠١٨يناير  ١  جديد -اHيرادات من العقود مع العم?ء   ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ٢٠١٨يناير  ١  معدل -دوات المالية ا�  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

  ٢٠١٩يناير  ١  عقود ا2يجار  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

المحاسبية التي تبدأ في  اتالفتر(يسري علی  جديد -دات من العقود مع العم#ء : ا@يرا١٥للتقرير المالی رقم المعيار الدولي 
 )٢٠١٨يناير  ١أو بعد 

  
: نموذجا شام? من خمس خطوات للشرکات 2ستخدامھا في المحاسبة (١٥ IFRS) ١٥يضع المعيار الدولي للتقرير المالی رقم 

 يرادات التالية عند تاريخ سريانھا:سوف تحل محل معايير وتفسيرات اH .العقود مع العم?ء عن اHيرادات الناتجة عن
  
   (١٨ IAS) ا2يرادات  ١٨ رقم  ليحاسبة الدولممعيار ا• 
  (١١ IAS)  نشاءاHعقود  ١١معيار المحاسبة الدولي رقم • 
  (١٣ IFRIC) ءبرامج و2ء العم? ١٣الدولية رقم  التقرير الماليلجنة تفسيرات تفسير • 
  (١٥ IFRIC)  العقار تشييد: اتفاقيات ١٥ي رقم الير الدولية للتقرير الميرات المعايلجنة تفس تفسير• 
 (١٨ IFRIC) ء?: تحويل الموجودات من العم١٨رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي • 
  (٣١ SIC) المقايضة التي تنطوي على الخدمات اHع?نية- اHيراداتعمليات  ٣١ رقم المعايير اتتفسيرلجنة تفسير • 
  

 استكمالتغير، وتكاليف مال المحاسبة عن العوضيرادات، Hبا اHعتراف توقيتكما يتم تقديم التوجيھات حول موضوعات مثل 
  .يراداتعن اH ات جديدةفصاحإ يقدم المعيار كما .عقد والحصول عليه، والمسائل المختلفة ذات الصلةمتطلبات 

  
المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  اتالفتريسري على (تعدي#ت  –: اHدوات المالية ٩رقم  التقرير الماليالمعيار الدولي @عداد 

  )٢٠١٨يناير  ١
  

 ٩رقم  التقرير الماليالصيغة النھائية للمعيار الدولي Hعداد  (IASB) ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية٢٠١٤في يوليو 
(IFRS ٩)  ٣٩"ا2دوات المالية" الذي يعكس جميع مراحل مشروع ا2دوات المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي: 

يقدم المعيار  .٩رقم  التقرير الماليصدارات السابقة من المعيار الدولي Hعداد Hف والقياس) وجميع اHعترادوات المالية": (ا�"ا
  .القيمة، ومحاسبة التحوط الھبوط فيقياس، والتصنيف ولل ةجديدمتطلبات 
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  (تتمة) والتفسيرات والتعدي#ت على المعايير الحالية المعايير -٣

تطبيقھا من قبل المجموعة المقاييس والتفسيرات والتعدي#ت على المعايير القائمة التي لم يتم تطبيقھا بعد ولم يتم    ١-٣
  (تتمة)

 ١تعدي#ت (يسري على الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  –: اHدوات المالية ٩رقم  التقرير الماليالمعيار الدولي @عداد 
  ) (تتمة)٢٠١٨يناير 

  التصنيف والقياس
تقدم نسخة  .وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المحتفظ بھا فيه العمليتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج 

" لبعض أدوات ىا2خرالدخل الشامل بنود خ?ل فئة "القيمة العادلة من  ٩رقم  التقرير المالي Hعدادمن المعيار الدولي  ٢٠١٤
المتطلبات فات في ?اخت ، ولكن ھناك٣٩بة الدولي رقم يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة وفقا لمعيار المحاس .الدين

  .ئتمان الخاصة بالمنشأةHالمطبقة لقياس مخاطر ا
 

  الھبوط في القيمة
قيمة  ھبوطئتمانية المتوقعة" لقياس اHنموذج "الخسارة  ٩رقم  التقرير الماليعداد Hمن المعيار الدولي  ٢٠١٤م نسخة تقد 

  .ئتمانHعتراف بخسارة اقبل اH ةائتماني واقعةالموجودات المالية، ولذلك لم يعد من الضروري حدوث 
  

  محاسبة التحوط 
تحوط من المخاطر اليقدم نموذج محاسبي جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أوثق مع كيفية قيام الكيان بأنشطة إدارة المخاطر عند 

  .المالية وغير المالية
  

  إلغاء اHعتراف
 .٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم  الموجودة فيمتطلبات إلغاء ا2عتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  تم اHبقاء على

مع السماح  ٢٠١٨يناير  ١أو بعد  فيللفترات المحاسبية التي تبدأ  ٩رقم  التقرير المالييسري مفعول المعيار الدولي Hعداد 
يسمح التطبيق المبكر للنسخ السابقة  .ولكن معلومات المقارنة ليست إلزامية بأثر رجعي، المعيار يجب تطبيق .بالتطبيق المبكر
  .م٢٠١٥فبراير  ١قبل  ا�ول) إذا كان تاريخ التطبيق ٢٠١٣و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩( ٩رقم  للتقرير الماليللمعيار الدولي 

  
 .للمجموعةيم أثر ھذا المعيار المعدل على البيانات المالية الموحدة ولم تقم اHدارة بعد بتق

 
 )٢٠١٩يناير  ١يسري على الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد (جديد  - يجار @عقود ا :١٦ للتقرير الماليالمعيار الدولي 

يوفر  .عقود اHيجار واHفصاح عن ،وعرض ،وقياس إثبات،کيفية  )د اHيجارعقو( ١٦ للتقرير الماليلمعيار الدولي ا يحدد
ا2عتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اHيجار إ2 إذا کانت مدة  هالمعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر يتطلب من

أو  يةتشغيلباعتبارھا ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود اHيجار  .شھرا أو أقل أو کان ا�صل ذو قيمة منخفضة ١٢اHيجار 
عن ة بشكل جوھري دون تغيير مقييفي المحاسبة من جھة المؤجر  ١٦رقم  للتقرير الماليلدولي عيار امتمويل، حيث إن نھج ال

 .١٧الدولي رقم  المحاسبةه، معيار سابق
  

  .على البيانات المالية للشركة الجديدبعد بتقييم أثر ھذا المعيار  اHدارةلم تقم 
  
 المالية القوائم إعداد اسس -٤

 ةاHعتبارات العام   ١-٤

لکل  ةيالدول یالمال ريالتقر رييالمحددة من قبل معا اسيباستخدام أسس الق المختصرةالموحدة  ا2ولية ةيإعداد ھذه القوائم المالتم 
Hيتم وصف قواعد القياس بشكل أوفى في السياسات المحاسبية أدناه .والمصروفات راداتينوع من الموجودات والمطلوبات وا.  
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 (تتمة) المالية القوائم إعداد اسس -٤
  أساس التوحيد   ٢-٤

 والشركات التابعة لھا لشركة دلة للخدمات الصحيةعلى القوائم المالية  للمجموعةالمختصرة  ا�ولية الموحدةتشتمل القوائم المالية 
لديھا الحق  ، أولعوائد متغيرة تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة  .٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في  الخاضعة لسيطرتھا 

ولديھا القدرة على التأثير في ھذه العوائد من خ?ل سيطرتھا على الشركة المستثمر  ،الشركة المستثمر فيھاب ارتباطھالقاء  ھا،في
  .فيھا

  
  :تحقق العناصر الث?ثة التاليةفقط عند  ،على شركة مستثمر فيھا للمجموعة السيطرة تتحققوعلى وجه التحديد، 

  
ا�ھمية  ا�نشطة ذاتتمنحھا القدرة الحالية على توجيه قائمة  ، وجود حقوقأيالمستثمر فيھا ( على الشركة سلطة •

 .الخاصة بالشركة المستثمر فيھا)

 .في الشركة المستثمر فيھا ارتباطھا نظير ،ھاالحق فيأو ، عوائد متغيرة  التعرض إلى •

 .عوائدھا على على الشركة المستثمر فيھا للتأثير سلطتھاالقدرة على استخدام  •
  

وتأييداً لھذا ا2فتراض، وعندما يكون لدى  .أغلبية حقوق التصويت سيطرة امت?ك وبشكل عام، ھناك افتراض بأنه ينتج عن
المجموعة أقل من ا�غلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيھا، فإن المجموعة تأخذ بعين ا2عتبار 

  ويشمل ذلك: ،على الشركة المستثمر فيھا سلطة لديھاما إذا كانت  تقويملكافة الحقائق والظروف 
  

 .حقوق التصويت اZخرين في الشركة المستثمر فيھا حملة عاقدية مع الترتيبات الت •

 .الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى •

 .حقوق تصويت محتملة ةحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي •
 

والظروف إلى وجود سيطرة على الشركة المستثمر فيھا إذا ما أشارت الحقائق  لديھاما إذا كانت  يميتقتقوم المجموعة بإعادة 
السيطرة على الشركة التابعة  بدء ممارسةتوحيد الشركة التابعة عند  يتم   .تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الث?ثة

 إيراداتتدرج موجودات ومطلوبات و .ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة من قبل المجموعة
اعتباراً من تاريخ انتقال  المختصرة ا�ولية الموحدةفي القوائم المالية  الفترةبعة المستحوذ عليھا خ?ل ومصاريف الشركة التا

  .مثل ھذه السيطرةفقدان  السيطرة إلى المجموعة ولحين 
  

الملكية  الربح أو الخسارة وكل بند من بنود ا2يرادات الشاملة ا�خرى إلى مساھمي الشركة ا�م للمجموعة وإلى حقوق يعود
يتم قيد الخسائر على نه أبمعنى  ،زاً غير المسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عج

  .الحصص غــير الـمسيطرة حتى و إن نتج عن ذلك القيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة

يتم  .تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعةل إذا تطلب ا�مر ذلكيتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة 
حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية  المتعلقة بالمعام?ت بين ا�عضاء في 

  .المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية
  
في حالة فقدان  .سيطرة، كمعاملة حقوق ملكيةلفقدان ل التي 2 ينجم عنھاالشركة التابعة،  في ملكية اتتغيرالتم المحاسبة عن ت

  المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنھا:
  
  تقوم بالتوقف عن إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة •

  حقوق ملكية غير مسيطرة ةتقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية �ي •

  تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق الملكية •

  المستلم (المقابل)تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض •

  محتفظ به استثمارتقوم بإثبات القيمة العادلة �ي  •

  تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •

يف حصة الشركة ا�م من البنود المثبتة سابقا في اHيرادات الشاملة ا�خرى إلى الربح أو الخسارة أو تقوم بإعادة تصن •
،  كما ھو مطلوب اذا قامت المجموعة باستبعاد المطلوبات أو الموجودات ذات إذا إقتضى ا�مر ذلكا�رباح المبقاة، 

 الصلة.
  
  
  



  (شركة مساھمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 
 ا�ولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة ) القوائم المالية

  
  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في الث#ثة والتسعة اشھر  ةفترل

 

 

� ��  �  

  ملخص بأھم السياسات المحاسبية -٥

 :الموحدة  بياناً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمھا الماليةنورد فيما يلي 
 

 ترجمة العم#ت ا�جنبية  ١-٥

  العملة الوظيفية وعملة العرض

  لمجموعة.لالوظيفية بال1 السعودي، وھو العملة المختصرة  ا�ولية الموحدةالقوائم المالية ھذه يتم إعداد 

   تھاوأرصدا�جنبية  العم#تب معام#تال

ت (سعر صرف السائدة في تواريخ المعام?جنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار ال�ت ا??ت بالعميتم تحويل المعام
ت ومن إعادة قياس ية الناتجة عن تسوية تلك المعام?جنب�ت ا2عتراف بأرباح وخسائر صرف العم?يتم ا .الصرف الفوري)

 .النقدية بأسعار الصرف السائدة في نھاية السنة في الربح أو الخسارةالبنود 

يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية (يتم تحويلھا باستخدام أسعار الصرف وإنما  ،سنةكل يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نھاية 2 
والتي يتم تحويلھا باستخدام أسعار الصرف في التاريخ  ،العادلةفي تاريخ المعاملة)، باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 

 .فيه الذي تم تحديد القيمة العادلة

  الممتلكات واHXت والمعدات ٢-٥

 .في القيمة المتراكمة، إن وجدت ھبوطالمتراكم و / أو خسائر ال ستھ?كتدرج الممتلكات وا2Zت والمعدات بالتكلفة بعد خصم ا2
طويلة ا�جل  التشييدعلى تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات وا2Zت والمعدات وتكاليف ا2قتراض لمشاريع تشتمل ھذه التكلفة 

ھمة من الممتلكات وا2Zت والمعدات على فترات، تقوم مستبدال أجزاء 2 تكون ھناك حاجةعندما  .إذا تم استيفاء معايير اHثبات
 أي وبالمثل، عند إجراء .ھا وفقا لذلكاستھ?كفردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم بالمجموعة بإثبات ھذه ا�جزاء كموجودات 

يتم  .للممتلكات وا2Zت والمعدات كبديل إذا تم استيفاء معايير اHثبات، فإنه يتم إدراج التكلفة في القيمة الدفترية مراجعة رئيسة
يتم إدراج القيمة الحالية  .عند تكبدھا لدخل الشامل ا�ولية الموحدةقائمة ا إثبات كافة تكاليف اHص?ح والصيانة ا�خرى في

  .المخصص للتكاليف المتوقعة لوقف تشغيل ا�صل بعد استخدامه ضمن تكلفة ا�صل المعني إذا تم استيفاء معايير إثبات

  على أساس القسط الثابت على مدى العمر اHنتاجي المقدر للموجودات كما يلي: ستھ?كيتم احتساب ا2

  عدد السنوات  
    
  ٣٣-١٦  المباني

  سنوات أو مدة العقد أيھما أقل ٥  تحسينات المباني المستأجرة
  ١٠-٣  ا2Zت والمعدات
  ٨-٦  المعدات الطبية

  ١٠-٥  ا�ثاث والتركيبات
  ٤  السيارات

  
بند من بنود الممتلكات وا2Zت والمعدات عند استبعاده أو عندما 2 يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية  أي إثباتيتم التوقف عن 
يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات على أساس الفرق بين  .أو استبعادهمن استخدامه 

عندما يتم التوقف عن  قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةصل، ويتم إدراجھا في والقيمة الدفترية لcا2ستبعاد صافي متحص?ت 
  .ا�صل إثبات

  
نھاية كل سنة مالية ويتم تعديلھا  عند الممتلكات وا2Zت والمعدات استھ?كيتم مراجعة القيمة المتبقية وا�عمار اHنتاجية وطرق 

  .، إذا كان ذلك مناسباعلى الفترات المستقبلية
  

في القيمة، إن وجدت، و2 تستھلك حتى تبدأ الموجودات في  ھبوطتقيد ا�عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر ال
 .العمليات التجارية

  
  الموجودات غير الملموسة ٣-٥

إن تكلفة الموجودات غير الملموسة  .بالتكلفة البداية سة المستحوذ عليھا بشكل منفصل فييتم قياس الموجودات غير الملمو
  .المستحوذ عليھا في عملية تجميع أعمال ھي القيمة العادلة بتاريخ ا2ستحواذ
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 (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  (تتمة) الموجودات غير الملموسة ٣-٥

إن  .في القيمة، إن وجدت ھبوطالمتراكم وخسائر ال اHطفاءبعد اHثبات ا�ولي، تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا 
قائمة ويتم إثبات المصاريف في  ،سملتھار تتم ناء تكاليف التطوير المرسملة، 2الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا، باستث

  .عند تكبدھا الدخل الشامل ا�ولية الموحدة

  .محددة أو غير محددة إما نلتكو يتم تقدير ا�عمار اHنتاجية للموجودات غير الملموسة

في قيمتھا عند  ھبوطم للتأكد من وجود الموجودات غير الملموسة ذات ا�عمار المحددة على مدى العمر اHنتاجي وتقوّ  إطفاءيتم 
للموجودات غير  اHطفاءيتم مراجعة فترة وطريقة  .وجود مؤشر على أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتھا

التغيرات في العمر اHنتاجي المتوقع أو عن تم المحاسبة ت .الملموسة ذات ا�عمار المحددة على ا�قل في نھاية كل فترة مالية
ما ھو ، حسب  تھاأو طريق اHطفاءتغيير فترة بفي ا�صل  الكامنةالمنافع ا2قتصادية المستقبلية  ستھ?كالطريقة المتوقعة 2

للموجودات غير الملموسة ذات ا�عمار المحددة  اHطفاءيتم إثبات مصروف  .ي التقديرات المحاسبيةكتغيرات ف وتعالج، م?ئم
  .ضمن فئة المصاريف التي تتفق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي 

  

في  ھبوطوجود  عدم المحددة، ولكن يتم اختبارھا للتأكد منالموجودات غير الملموسة ذات ا�عمار اHنتاجية غير  إطفاء2 يتم 
يتم مراجعة تقويم ا�عمار غير المحددة سنويا لتحديد ما إذا  .للنقد ةقيمتھا سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرّ 

اHنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس لعمر اير يوإذا لم تكن كذلك، يتم تغ .كانت ا�عمار غير المحددة ما زالت محتملة
  .مستقبلي

 ا2ستبعاد ملموسة بالفرق بين صافي متحص?ت يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات موجودات غير
  .لموجوداتعندما يتم التوقف عن إثبات ا قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةويتم إثباتھا في  ،والقيمة الدفترية لcصل

  
  عمليات تجميع ا�عمال 

  
يتم قياس تكلفة ا2ستحواذ كمجموع للعوض المحول، الذي  .يتم المحاسبة عن عمليات تجميع ا�عمال باستخدام طريقة ا2ستحواذ

لكل عملية من  .تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ ا2ستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا
عمليات تجميع ا�عمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا إما بالقيمة العادلة أو 

يتم تحميل تكاليف ا2ستحواذ المتكبدة على  .بالحصة التناسبية لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليھا
  .ضمن المصاريف اHدارية المصاريف وتدرج

  
الم?ئم لھا لتصنيف ا المتوقعة من حيثلموجودات والمطلوبات المالية ايم يتق يتمعندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية، 

فصل ذلك ويشمل  .وفقا للشروط التعاقدية والظروف ا2قتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ ا2ستحواذ حديدھاوت
  .للشركة المستحوذ عليھا المضيففي العقد  المدمجة المالية المشتقات

  
إن العوض المحتمل  .أي عوض محتمل يتوجب تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم إثباته بالقيمة العادلة بتاريخ ا2ستحواذ

ا�دوات المالية:  ٣٩رقم  المصنف كموجودات أو مطلوبات وھو عبارة عن أداة مالية ويقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
  .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةثبت التغيرات في القيمة العادلة في وت اHثبات والقياس، يتم قياسه بالقيمة العادلة

  الشھرة والموجودات غير الملموسة ذات اHعمار غير المحددة

والتي  ،للنقدالمولدة  والتراخيص ذات ا�عمار غير المحددة علی الوحدات ،من خ?ل دمج ا�عمال ،يتم توزيع الشھرة المکتسبة
القيمة الدفترية للشھرة والتراخيص المخصصة لكل وحدة  ھبوطختبار غراض ا�عنھا، لتقرير ا يتمھي أيضا قطاعات تشغيلية 

  .للنقد المولدةمن الوحدات 

يتم تقدير  .على أساس القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة سترداد لوحدة توليد النقدلjيتم تحديد القيمة القابلة 
ا�خرى في نفس  شركاتمثي?تھا من الالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع باستخدام طريقة ا�رباح المرسملة ومقارنتھا مع 

  .في المنطقة المجال 

  اضات التالية:إن حساب القيمة المستخدمة ھو ا�كثر حساسية ل?فتر

  العائد المتوقع •
  أسعار الخصم •
  تضخم أسعار المواد الخام •
 حصة السوق خ?ل فترة الميزانية •
  الميزانية فترة بعد النقدية التدفقات 2ستقراء المستخدم النمو معدل •
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 (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  (تتمة) الموجودات غير الملموسة ٣-٥

 (تتمة) المحددة غير اHعمار ذات الملموسة غير والموجودات الشھرة
  

نقد، فيما يتعلق بالقيمة الزمنية  توليدتقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة تمثل ت الخصم معد2  - ت الخصم معد2
يعتمد حساب معدل الخصم على  .للنقود والمخاطر الفردية للموجودات ا�ساسية التي لم يتم إدراجھا في تقديرات التدفقات النقدية

ويأخذ المتوسط  .)WACC( التكلفة المرجح لرأس المالالظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتھا التشغيلية ويستمد من متوسط 
 رستثمامستمدة من العائد المتوقع على ا2إن تكلفة حقوق الملكية  .المرجح لتكلفة رأس المال في ا2عتبار الديون وحقوق الملكية

يتم  .والتي تلتزم المجموعة بتقديمھاالتي تحمل أرباحاً  تموي?ت المرابحةالدين على تستند تكلفة  .من قبل مستثمري المجموعة
عوامل بيتا سنويا استنادا إلى البيانات المميزة  تقويميتم  .دمج المخاطر الخاصة بالقطاعات من خ?ل تطبيق عوامل بيتا الفردية

  .المتاحة للجمھور

يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة للبلدان التي يتم الحصول عليھا من المواد، وكذلك  ( - تضخم المواد الخام
وتستخدم ا�رقام المتوقعة إذا كانت البيانات متاحة للجمھور)، وإ2 فقد استخدمت تحركات أسعار  .البيانات المتعلقة بسلع محددة

  .لسابقة كمؤشر على تحركات ا�سعار في المستقبلالمواد الخام الفعلية ا

  في قيمة الموجودات غير المالية ھبوطال ٤-٥

  في قيمة الموجودات غير المالية في اHيضاحات التالية: ھبوطتتلخص اHفصاحات المتعلقة بال
  

    اHفصاحات عن السياسة المحاسبية
   ھمةماHفصاحات عن ا2فتراضات ال

   والمعداتالممتلكات وا2Zت 
   الموجودات غير الملموسة

   محددةالالشھرة والموجودات غير الملموسة ذات ا�عمار غير 

في  ھبوطما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد الموجودات المالية قد تعرض ل تقويمتقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقرير المالي ب
في القيمة �حد  ھبوطفي حال وجود مثل ھذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص ال .القيمة

إن القيمة القابلة ل?سترداد لcصل تمثل القيمة العادلة لcصل  .الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة ل?سترداد لcصل
2ستبعاد والقيمة الحالية أيھما أعلى، ويتم تحديدھا �حد الموجودات الفردية إ2 في حال عدم لنقد ناقصاً تكاليف اا توليدأو وحدة 

أو مجموعة من الموجودات  من موجودات المولدةتدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك  بتوليدقيام ا�صل 
لنقد عن القيمة القابلة ل?سترداد، يعتبر ا�صل ا توليدة وحدات عندما تزيد القيمة الدفترية �صل ما أو عندما تزيد قيم .ا�خرى

  .منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة ل?سترداد

عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 
عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً  .الحالية في السوق للقيمة الزمنية لcموال وأي مخاطر معينة متعلقة با�صليعكس التقديرات 

في حال عدم توفر مثل تلك المعام?ت، يتم استخدام  .حديثاً في ا2عتبارتكاليف ا2ستبعاد، يتم أخذ المعام?ت المتداولة في السوق 
باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار ا�سھم المتداولة في السوق للشركات المتداولة  الحسابات يتم دعم ھذه .نموذج تقييم مناسب

  .لدى العموم أو المؤشرات ا�خرى المتوفرة للقيمة العادلة
  

ة التي يتم إعدادھا بصور ات المستقبليةالتوقعوفي القيمة لديھا على أساس الموازنات المفصلة  ھبوطتقوم المجموعة باحتساب ال
تغطي ھذه الموازنات  .عليھالنقد لدى المجموعة التي يتم تخصيص الموجودات الفردية توليد امنفصلة لكل وحدة من وحدات 

لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية  ويستخدميتم احتساب معدل النمو طويل ا�جل  .بصورة عامة فترة خمس سنوات والتوقعات
  .بعد السنة الخامسة

ضمن البنود المتعلقة بالمصاريف  قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي القيمة عن العمليات المستمرة في  ھبوطالتثبت خسائر 
ً  تقييمھاالمعاد  العقاراتباستثناء بما يتفق مع وظيفة ا�صل الذي انخفضت قيمته،  ، وتدرج إعادة التقييم ضمن اHيرادات سابقا

في القيمة ضمن اHيرادات الشاملة ا�خرى حتى مبلغ إعادة التقييم  ھبوطتم أيضاً إثبات الفي ھذه الحالة، ي .الشاملة ا�خرى
  .السابق

بأن خسائر  اتمؤشر ھناك تبخصوص الموجودات باستثناء الشھرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان
في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقدر المجموعة القيمة  .يمتھا انخفضتفي القيمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن ق ھبوطال

 فيفي القيمة المثبتة سابقاً فقط في حال حصول تغيير  ھبوطيتم عكس خسارة ال .لنقدا توليدالقابلة ل?سترداد لcصل أو لوحدة 
لعكس  وضع حديتم  .في القيمة ھبوطلcصل منذ تثبيت آخر خسارة  ل?سترداد ةا2فتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابل

و2 عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض  ،القيمة الدفترية لcصل عن القيمة القابلة ل?سترداد2 تزيد بحيث الخسارة 
يثبت مثل ھذا ا2نعكاس  .ات سابقةفي قيمة ا�صل في سنو ھبوط، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الستھ?كتحديدھا، بعد خصم ا2
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وفي ھذه الحالة يتم التعامل مع ھذا ا2نعكاس  يم،يتقالإعادة ما لم يتم إدراج ا�صل بمبلغ  قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي 
  .يموعلى أنه زيادة إعادة تق

 (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  (تتمة) في قيمة الموجودات غير المالية ھبوطال ٤-٥

يتم تحديد  .في القيمة الدفترية ھبوطديسمبر وعندما تشير الظروف إلى حصول  ٣١في قيمة الشھرة سنويا في  ھبوطيتم اختبار ال
) والتي تتعلق بھا لنقدا توليدمجموعة من وحدات (أو  نقد توليدل?سترداد لكل وحدة  قيمة الشھرة بتقييم القيمة القابلة ھبوط
2 يمكن  .في القيمة ھبوطأقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة  لنقدوليد اتل?سترداد لوحدة  عندما تكون القيمة القابلة .الشھرة

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات ا�عمار اHنتاجية  .القيمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلية ھبوطعكس خسائر 
وعندما أ، ما ھو م?ئم، حسب لنقدتوليد اعلى مستوى وحدة  ديسمبر ٣١في قيمتھا سنويا في  ھبوطمن وجود غير المحددة للتأكد 

  .في القيمة الدفترية ھبوطحصول  إلى تشير الظروف
  

٥-٥    Hفي الشركات التابعة ستثمارا  

  تتحقق السيطرة عندما : .الشركات التابعة ھي جميع الشركات التي تسيطر عليھا المجموعة

 .على الشركة المستثمر فيھا سلطة لمجموعةلكون ي •

 الشركة المستثمر فيھا.ب ارتباطھانظير  ،ھاالحق فيلھا أو عوائد متغيرة ، ل ةعرضم لمجموعةاكون ت •

 .عوائدھا على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على سلطتھاالقدرة على استخدام  لمجموعةلكون ي •
    

  .متراكمال ھبوطالناقصا تكلفة الب  تھاأھميعدم بسبب  ات في الشركات التابعة التي لم يتم توحيدھاستثمارتدرج ا2
  

  في شركة تابعة ھي مجموع: ستثمارإن تكلفة ا2

وأدوات حقوق الملكية  المتوقعة،والمطلوبات المتكبدة أو  المدفوعة، لموجوداتل ،تبادلالفي تاريخ  ،القيمة العادلة •
  ، باHضافة إلىالمجموعة المصدرة من قبل

  .الشركة التابعة ا2ستحواذ علىبأي تكاليف متعلقة مباشرة   •
    

  .ديسمبر ٣١جميع الشركات التابعة بتاريخ تنتھي السنة المالية ل

٦-٥ Hةالمشترك اتفي الشركة الزميلة والمشروع ستثمارا  
  

إن التأثير الھام ھو المقدرة على المشاركة في  .عليھا تأثيراً ھاماً الشركات الزميلة ھي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة 
سيطرة أو سيطرة مشتركة على ھذه  كنھا ليستالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھا، ولب المتعلقة قراراتال

   .السياسات
  

اHعتراف مشتركة عليه ال تھاعبارة عن ترتيب مشترك يحق بموجبه لcطراف التي تمارس سيطر ة ھيالمشترك اتالمشروع
لسيطرة على ترتيب ما، لتقاسم ا اتفاق تعاقديتمثل السيطرة المشتركة  .ةالمشترك اتالمشروع تلكحصة في صافي موجودات ب

 .الموافقة الجماعية لcطراف الذين يشاركون في السيطرةوتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن ا�نشطة ذات الع?قة 
إن ا2عتبارات التي تم أخذھا بعين ا2عتبار عند تحديد التأثير الھام أو السيطرة المشتركة ھي نفس تلك ا2عتبارات ال?زمة 

  .لتحديد السيطرة على الشركات التابعة
  

وبموجب  .باستخدام طريقة حقوق الملكية المشروعات المشتركةوة ات المجموعة في الشركة الزميلاستثماريتم المحاسبة عن 
Hثبات  ستثماريتم تعديل القيمة الدفترية ل? .في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالتكلفة ستثمارھذه الطريقة، يقيد ا2

يتم إدراج  .بتاريخ ا2ستحواذ المشروعات المشتركةالتغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو 
 عدمو2 يتم اختبارھا على حدة للتأكد من  ستثمارفي القيمة الدفترية ل? المشروعات المشتركةالشھرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو 

  .في قيمتھا ھبوطوجود 
  

يتم  .المشروعات المشتركةحصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو  قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةتعكس 
 .عرض أي تغيير في اHيرادات الشاملة ا�خرى لتلك الشركات المستثمر فيھا كجزء من اHيرادات الشاملة ا�خرى للمجموعة

، تقوم المشروعات المشتركةالزميلة أو  كية الشركةلوباHضافة إلى ذلك، عندما يكون ھناك تغيير مثبت مباشرة في حقوق م
يتم استبعاد الربح  .، في قائمة التغيرات في حقوق المساھمينما ينطبق ذلكالمجموعة بإثبات حصتھا من أي تغييرات، عند
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بقدر حصة المجموعة في  المشروعات المشتركةوالخسارة غير المحققة الناتجة عن المعام?ت بين المجموعة والشركة الزميلة و
  .المشروعات المشتركةالشركة الزميلة أو 

  

  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

٦-٥ H(تتمة) ةالمشترك اتفي الشركة الزميلة والمشروع ستثمارا  

ا�ولية قائمة الدخل الشامل  صلبفي  المشروع المشتركأرباح أو خسائر الشركة الزميلة و فييظھر مجموع حصة المجموعة 
خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو  الموحدة

  .المشروعات المشتركة
  
عند الضرورة، يتم  .لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة المشروع المشتركتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو ي

  .إجراء تسويات لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة
  

في  ستثمارقيمة ا2في  ھبوطبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة ال
في الشركة الزميلة  ستثماركان ھناك أي دليل موضوعي على أن ا2الشركة الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا 

لفرق عتباره افي القيمة با ھبوط، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الوعندما يكون ذلكأو المشروع المشترك قد انخفضت قيمته. 
"  على أنھايتم اHعتراف بالخسارة و هل القيمة الدفتريةبين بين القيمة القابلة لjسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك و

  الدخل الشامل. قائمةشركة زميلة ومشروع مشترك" في ھبوط في  خسائر
  

، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي المشروعات المشتركةعند فقدان التأثير الھام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على 
عند فقدان التأثير  المشروعات المشتركةإن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو  .ات محتفظ بھا بالقيمة العادلةاستثمار

  .ات المحتفظ بھا والمتحص?ت من ا2ستبعاد يتم إثباته في الربح أو الخسارةستثمارالھام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة ل?

  ا@ثبات ا�ولي والقياس ال#حق -ا�دوات المالية  ٧-٥

  .إن ا�داة المالية ھي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى

  الموجودات المالية  ) أ

  ا@ثبات ا�ولي والقياس

وذمم  سلفتصنف الموجودات المالية عند اHثبات ا�ولي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة أو 
ات مقتناة حتى تاريخ ا2ستحقاق أو موجودات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تغطية مخاطر استثمارمدينة أو 

تقوم المجموعة بتحديد ھذا التصنيف لكافة موجوداتھا المالية عند ا2ثبات ا�ولي  .في عملية تغطية مخاطر فعالة، حسب الحاجة
  .لھا

، في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة باHضافة إلى كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلةيتم في ا�صل إثبات 
  .العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة، تكاليف المعام?ت المتعلقة بشراء ا�صل المالي

مني محدد وفقاً للقوانين أو العرف إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار ز
السائد في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم إثباتھا بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 

  .ا�صل

  قياس القيمة العادلة

للبيع والتي تظھر بالقيمة  المتاحة اتستثمارا2باستثناء بعض  أةالمطفللمجموعة بالتكلفة  المالية والمطلوبات الموجوداتيتم قياس 
في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق لبيع  ا2لتزاماتأو  ا2صوليتم تبادل  بانويفترض قياس القيمة العادلة  .العادلة
  .في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية اHلتزامأو تحويل  ا�صل

وذمم مدينة أخرى ودائنون تجاريون  ا�جلالمالية مثل ذمم تجارية قصيرة  لcدواتعن القيمة العادلة  Hفصاحبالم تقم الشركة 
قصر قيمھا الدفترية ھي تقريب معقول للقيم العادلة بشكل رئيس بسبب ال �نوأرصدة دائنة أخرى ونقد وأرصدة لدى البنوك 

  .البنكية المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة مرابحةالتموي?ت لعن القيمة العادلة  باHفصاحقامت الشركة  .ا�دواتھذه ستحقاق ا أجل

  القياس ال#حق

  .يعتمد القياس ال?حق للموجودات المالية على تصنيفھا كما ھو موضح أدناه
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

 (تتمة) ا@ثبات ا�ولي والقياس ال#حق -ا�دوات المالية  ٧-٥
  (تتمة) الموجودات المالية ) أ

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ#ل الربح أو الخسارة

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المقتناة �غراض المتاجرة 
يتم تصنيف الموجودات المالية  .خ?ل الربح أو الخسارة والموجودات المالية المصنفة عند اHثبات ا�ولي بالقيمة العادلة من

كما  .كمقتناة �غراض المتاجرة إذا تم ا2ستحواذ عليھا بشكل رئيس لغرض البيع أو إعادة الشراء خ?ل فترة قصيرة ا�جل
طية مخاطر فعالة وفقاً تتضمن ھذه الفئة ا�دوات المالية المشتقة المبرمة من قبل المجموعة التي لم يتم تصنيفھا كأدوات تغ

 المدمجةيتم تصنيف المشتقات أيضاً كمقتناة �غراض المتاجرة، ومن ضمنھا المشتقات  .٣٩لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ?ل الربح والخسارة يتم  .المنفصلة، إ2 إذا تم تصنيفھا كأدوات تغطية مخاطر فعالة

في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمة العادلة المعروضة كدخل تمويل (صافي التغيرات  إدراجھا
قائمة الدخل الشامل ا�ولية اHيجابية في القيمة العادلة) أو تكاليف تمويل (صافي التغيرات السلبية في القيمة العادلة) في 

  .يف أي موجودات مالية عند اHثبات ا�ولي بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارةلم تقم المجموعة بتصن .الموحدة

يتم المحاسبة عنھا كمشتقات منفصلة إذا كانت خصائصھا ومخاطرھا ا2قتصادية 2  المضيفةفي العقود  المدمجةإن المشتقات 
بغرض المتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة  المضيفة، ولم يتم ا2حتفاظ بالعقود  المضيفةترتبط بشكل كبير بتلك الخاصة بالعقود 

قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في  المدمجةيتم قياس ھذه المشتقات  .من خ?ل الربح أو الخسارة
تغيير في شروط العقد والتي تعدل بشكل جوھري في التدفقات  تحدث إعادة التقويم فقط إذا كان ھناك الشامل ا�ولية الموحدة.

  .النقدية التي ستكون ضرورية أو إعادة تصنيف الموجودات المالية من القيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة

  ، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:ال?حق القياس ولغرض

  .والذمم المدينة السلف • 
  ا�صول المالية المتاحة للبيع. •

 والذمم المدينة السلف

بعد  .والذمم المدينة ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في السوق النشط لسلفا
في  ھبوطالقياس ا�ولي، يتم قياس تلك الموجودات المالية 2حقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر العمولة الفعلي ناقصاً ال

تحتسب التكلفة المطفأة با�خذ في ا2عتبار أي خصم أو ع?وة على ا2ستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءاً 2  .القيمة
 .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةيدرج إطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن دخل التمويل في  .العمولة الفعلي يتجزأ من سعر

تموي?ت ضمن تكاليف التمويل بالنسبة ل قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي القيمة في  ھبوطوتثبت الخسائر الناتجة عن ال
  .ريف التشغيلية ا�خرى بالنسبة للذمم المدينةوضمن تكاليف المبيعات أو المصا مرابحةال

  للبيع المتاحة المالية الموجودات

 يتم لم التي تلك ھي للبيع كمتاحة المصنفة ا�سھم في اتستثمارا2 إن. الصكوكو سھما� على للبيع المتاحة المالية الموجوداتتشتمل 
 بھا اHحتفاظ يعتزم التي تلك ھي الفئة ھذه في الصكوك إن. الخسائر أو ا�رباح خ?ل من العادلة بالقيمة أو للمتاجرة بھا كمحتفظ تصنيفھا
  .السوق ظروف في للتغيرات استجابة أو السيولة احتياجات لتلبية بيعھا يمكن والتي الزمن من محددة غير لفترة

 المحققة غير الخسائر أو با�رباح اHعتراف مع العادلة بالقيمة 2حقا للبيع المتاحة المالية اتستثمارا2 قياس يتم المبدئي، القياس بعد
 أو با�رباح اHعتراف يتم ،وعندھا ،ستثماربا2 اHعتراف إلغاء يتم حتى للبيع المتاحة اتستثمارا2 احتياطي في أخرى شاملة كإيرادات
 تصنيف إعادة يتم وعندھا قيمته، انخفضت قد أنه على ستثمارا2 تحديد يتم عندما أو ،خرىا� التشغيل إيرادات في المتراكمة الخسائر
 احتساب يتم. للبيع المتاحة المالية الموجودات احتياطي من حذفھا ويتم التمويل تكاليف في الشامل الدخل قائمة إلى المتراكمة الخسارة
  .الخسائر أو ا�رباح  في بھا عترافاH ويتم الفعلي العائد طريقة باستخدام للبيع المتاحة الصكوك على وائدعال إيرادات

 عندما. مناسبة تزال 2 القريب المدى على لبيعھا والنية القدرة كانت إذا ما لتحديد للبيع المتاحة المالية موجوداتھا تقويمب المجموعة تقوم
 في كبير بشكل بذلك للقيام اHدارة نية وتغير النشطة غير ا�سواق بسبب المالية الموجودات ھذه تداول على قادرة غير المجموعة تكون

  .نادرة حا2ت في المالية الموجودات ھذه تصنيف إعادة تختار أن للمجموعة يجوز المنظور، المستقبل

 التصنيف إعادة تاريخ في المدرجة في القوائم العادلة لقيمةا تصبح للبيع، المتاحة الموجودات فئة من تصنيفه المعاد المالي لcصل بالنسبة
 أو الربح في ،الملكية حقوق في بھا اHعتراف تم ،ا�صل ذلك على سابقة خسائر أو أرباح أي إطفاء ويتم له، الجديدة المطفأة ةتكلفھي ال

 على اHستحقاق ومبلغ الجديدة المطفأة التكلفة بين فرق أي إطفاء يتم كما. الفعلي عائدال معدل باستخدام ستثمارا2 حياة باقي على الخسارة
 المبلغ تصنيف إعادة يتم قيمته، انخفضت قد أنه على بعد فيما ا�صل تحديد تم إذا. الفعلي عائدال معدل باستخدام لcصل المتبقي العمر مدى

  .الشامل الدخل قائمة إلى الملكية حقوق في المسجل
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

 (تتمة) ا@ثبات ا�ولي والقياس ال#حق -ا�دوات المالية  ٧-٥
  الموجودات المالية (تتمة) ) أ
  

  في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع الھبوط

دليل موضوعي على  ھناك كانما إذا  بتقويمقوائم مالية  كلبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ 
  وجود ھبوط في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية.

وفي حالة استثمارات ا�سھم المصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي ھبوط جوھري أو مستمر في القيمة العادلة 
"الھبوط المستمر" مقابل  قياس"الھبوط الجوھري" مقابل التكلفة ا�صلية ل?ستثمار ويتم  قياسل?ستثمار إلى أقل من تكلفتھا. يتم 

- المتراكمةة العادلة اقل من التكلفة ا�صلية. وعندما يكون ھناك دليل على ھبوط القيمة، فإن الخسائر الفترة التي كانت فيھا القيم
التي تم قياسھا بالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلـة الحالية، ناقصاً أي خسارة ھبوط في الموجودات المالية المثبتة سابقاً في 

تحذف من اHيرادات الشاملة ا�خرى وتثبت في قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدة. 2  –قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدة 
يتم عكس خسارة ھبوط استثمارات ا�سھم من خ?ل قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدة، ويتم إثبات الزيادات في القيمة العادلة 

  بعد الھبوط في القيمة ضمن اHيرادات الشاملة ا�خرى.

. ولعمل ھذه ا�حكام، تقوم المجموعة الحكم في جتھادا2 استخدامب اأو مستمر اھذا الھبوط جوھري مثلب تحديد ما إذا كان يتطل
  بتقويم، من بين عوامل أخرى، مدة أو مدى كون القيمة العادلة ل?ستثمار أقل من تكلفتھا.

القيمة على أساس نفس المعايير الخاصة بالموجودات المالية الھبوط في  قياسفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم 
المدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل للھبوط في القيمة ھو الخسائر المتراكمة التي يتم قياسھا بالفرق بين 

  قا في قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدة.التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي ھبوط في قيمة ا2ستثمار المثبت ساب

المستقبلي على أساس القيمة الدفترية المخفضة لcصل، وذلك باستخدام معدل العمولة  تدخل العمو2إثبات استحقاق  ستمري
يتم تسجيل دخل العمولة كجزء من دخل  .في القيمة ھبوطالمستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة ال

الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات  ربطمكن أفي سنة 2حقة، القيمة العادلة �دوات الدين و ،إذا زادتو .التمويل
ة الدخل قائمفي القيمة من خ?ل  ھبوط، فإنه يتم عكس خسارة القائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي القيمة في  ھبوطخسارة ال

  .الشامل ا�ولية الموحدة

  في قيمة الموجودات المالية ھبوطال

قيمة أصل مالي أو  ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على وجود ھبوط في تقويمبتقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل تقرير مالي 
دليل وجد  إذافقط  ھبطت قيمته، قديعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية  .مجموعة من الموجودات المالية

نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اHثبات ا�ولي لتلك الموجودات ("حدث خسارة" متكبدة) وأن لھذا  ھبوطموضوعي على حدوث 
 الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لcصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن تقديرھا بشكل

على مؤشرات توحي بأن مقترض أو مجموعة من الجھات المقترضة  ھبوطيشتمل الدليل الموضوعي على وقوع ال .موثوق به
إعادة أو ، أو احتمالية اHف?س به تعاني من صعوبات مالية ھامة، أو ا2خفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ھبوطيانات القابلة للم?حظة إلى وجود ھيكلة مالية أخرى، وعندما تشير الب
  .مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف ا2قتصادية المرتبطة بحا2ت اHخفاق في السداد

HستحقاقستثماراHات المقتناة حتى تاريخ ا  

ممكن تحديدھا كمحتفظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاق عندما الثابتة أو الدفعات الالموجودات المالية غير المشتقة ذات يتم تصنيف 
ات المقتناة ستثماروبعد القياس ا�ولي، يتم قياس ا2 .يكون لدى المجموعة النية والقدرة على ا2حتفاظ بھا حتى تاريخ ا2ستحقاق
يتم احتساب التكلفة  .في القيمة ھبوطالفعلي، ناقصا الحتى تاريخ ا2ستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة 

المطفأة با�خذ بعين ا2عتبار أي خصم أو ع?وة ناتجة عن ا2ستحواذ وا�تعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً 2 يتجزأ من معدل 
تم إثبات الخسائر الناتجة عن وي .يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل العمولة في قائمة الدخل .العمولة الفعلي

  .في القيمة في قائمة الدخل ضمن تكاليف التمويل ھبوطال

  

  

  

  



  (شركة مساھمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 
 ا�ولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة ) القوائم المالية

  
  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في الث#ثة والتسعة اشھر  ةفترل
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

 (تتمة) ا@ثبات ا�ولي والقياس ال#حق -ا�دوات المالية  ٧-٥
  (تتمة) الموجودات المالية ) أ

  إلغاء ا@عتراف

أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابھة) بصورة أساسية (أي  يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية (أو
  حذفھا من قائمة المركز المالي ا�ولية الموحدة للمجموعة) عند:

  انتھاء الحقوق التعاقدية 2ست?م التدفقات النقدية. •

التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  تنازل المجموعة عن حقھا في است?م التدفقات النقدية من ا�صل أو التعھد بسداد •
وبدون أي تأخير إلى طرف آخر بموجب ترتيبات فورية، وإما (أ) قيام المجموعة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة 
لملكية ا�صل، أو (ب) عدم قيام المجموعة بنقل أو اHبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية ا�صل ولكنھا 

 .بتحويل السيطرة على ا�صل قامت

نھا تقوم بتقويم إوفي حالة قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقھا 2ست?م التدفقات النقدية من ا�صل أو إبرام ترتيبات فورية، ف
وفي حالة عدم قيامھا بالتنازل عن أو اHبقاء على  .المدى الذي سيتم بموجبه اHبقاء على المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية

كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لcصل أو عدم تحويل السيطرة على ا�صل، تقوم المجموعة با2ستمرار في إثبات ا�صل 
 .لمصاحبة لcًصلوفي مثل ھذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات ا .ذلك ا�صلببقدر ارتباط المجموعة المستمر 

 .يتم قياس ا�صل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق والمطلوبات التي أبقت عليھا المجموعة

يتم قياس ا2رتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية ا�صلية والحد ا�قصى 
  .ل المجموعة ، أيھما أقلللمبلغ المطلوب دفعه من قب

  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

 ھبوطبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أو2ً بتحديد ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على 
إذا  .جودات المالية التي ليس لھا أھمية فردية، وبشكل جماعي للموبمفردھاالقيمة بشكل منفرد للموجودات المالية ذات ا�ھمية 
القيمة �صل مالي ما تم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان جوھرياً أم 2،  ھبوطقررت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على 

مھا بشكل ومخاطر ائتمان متشابھة ومن ثم تق تقوم المجموعة بإدراج ذلك ا�صل ضمن مجموعة من الموجودات المالية ذات
ما أو  لھا ھبوطخسائر  تم إثباتوالتي  ،ھا بشكل فرديھبوطيم و2 يتم إدراج الموجودات التي يتم تق .ھبوطفيما يتعلق بالجماعي 

  .ضمن التقييم الجماعي للموجودات المالية ،ستمرام يزال إثباتھا

ة الدفترية لcصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية في القيمة المحددة على أساس الفرق بين القيم ھبوطيتم قياس قيمة خسائر ال
يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية  .المستقبلية المتوقعة (باستثناء خسائر ا2ئتمان المستقبلية المقدرة التي لم يتم تكبدھا بعد)

  .المستقبلية المقدرة بمعدل الربح الفعلي ا�صلي لcصل المالي
  

قائمة الدخل الشامل ا�ولية الدفترية لcصل من خ?ل استخدام حساب المخصص ويتم إثبات الخسائر في يتم تخفيض القيمة 
) با2ستحقاق للقيمة الدفترية التي تم قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةيستمر دخل العمولة (المقيد كدخل تمويل في  .الموحدة

يتم شطب  .في القيمة ھبوطالتدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسائر ال تخفيضھا، باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم
الموجودات المالية والمخصصات المتعلقة بھا عندما 2 يكون ھناك احتمال واقعي 2سترداد المبالغ في المستقبل، وأنه تم تحقيق 

في القيمة المقدرة بسبب حدث وقع بعد  ھبوطسائر الفي سنة 2حقة، إذا زاد أو قل مبلغ خ .الضمانات أو تحويلھا إلى المجموعة
اذا  .في القيمة المثبتة سابقا عن طريق تعديل حساب المخصص ھبوطفي القيمة، فإنه يتم زيادة أو تخفيض خسائر ال ھبوطإثبات ال

  .امل ا�ولية الموحدةقائمة الدخل الشتم استرداد أصل مالي تم شطبه سابقاً، يقيد المبلغ المسترد ضمن تكاليف التمويل في 
  
  المطلوبات المالية ) ب

  ا@ثبات ا�ولي والقياس

تموي?ت يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اHثبات ا�ولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة، أو 
  .ما ھو م?ئم، حسب فعالة مخاطر تغطيةمن ضمخاطر  وسلف أو ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية مرابحة

  
والسلف والذمم الدائنة، بعد خصم  مرابحةالتموي?ت وفي حالة  القيمة العادلة،ب البداية إثبات جميع المطلوبات المالية فييتم 

  .تكاليف المعام?ت المتعلقة بھا مباشرة
  

والسلف بما في ذلك الحسابات  مرابحةالتموي?ت ، والذمم المدينة وغيرھا بالمجموعةطلوبات المالية الخاصة تتضمن الم
  .وا�دوات المالية المشتقة المكشوفة لدى البنوك، وعقود الضمانات المالية
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� ��  �  

  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

 (تتمة) ا@ثبات ا�ولي والقياس ال#حق -ا�دوات المالية  ٧-٥
  (تتمة) المطلوبات المالية ) ب

  ياس القيمة العادلةق

قياس المطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة بافتراض أن المطلوبات يتم تبادلھا في معاملة منظمة بين المشاركين في يتم 
 .السوق لتحويل المطلوبات في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية

  
Hفصاح عن القيمة العادلة لم تقم الشركة باcخرى، التيمثل الذمم الدائنة دوات المالية ل�قيمتھا  التجارية وا�رصدة الدائنة ا
فصاح عن القيمة العادلة قامت الشركة باH .دواتلقيمة العادلة بشكل كبير بسبب اHستحقاق قصير ا�جل لھذه ا�الدفترية تقارب ا

 .البنكية المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة مرابحةالتموي?ت ل
  

  القياس ال#حق

 المالية على تصنيفھا كما ھو موضح أدناه: يعتمد قياس المطلوبات

  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ#ل الربح أو الخسارة

تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المقتناة �غراض المتاجرة والمطلوبات 
  .القيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارةالمالية المصنفة، عند اHثبات ا�ولي ب

وتشتمل  .تصّنف المطلوبات المالية كمطلوبات مقتناة �غراض المتاجرة عندما يتم اقتناؤھا لغرض البيع خ?ل مدة قصيرة ا�جل
عيار المحاسبة ھذه الفئة على أدوات مالية مشتقة أبرمتھا المجموعة والتي لم يتم تصنيفھا كأدوات تغطية مخاطر كما حددھا م

المنفصلة على أنھا مقتناة �غراض المتاجرة إ2 إذا تم تصنيفھا كأدوات تغطية  المدمجةكما تصنف المشتقات  .٣٩الدولي رقم 
  .مخاطر فعالة

  .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةيتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن المطلوبات المقتناة �غراض المتاجرة في 

معيار شروط المطلوبات المالية عند اHثبات ا�ولي بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة، فقط إذا تم استيفاء  تصنيف يتم
 .لم تقم المجموعة بتصنيف أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خ?ل الربح أو الخسارة .٣٩المحاسبة الدولي رقم 

  مطلوبات المالية كما يلي:�غراض القياس ال?حق، يتم تصنيف ال

 و السلف مرابحةالتموي?ت  •

  والسلف مرابحةالتموي#ت 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر العمولة  مرابحةالتموي?ت بعد اHثبات ا�ولي، يتم قياس  والسلف المرتبطة بعمولة 2حقا
عندما يتم التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من  ا�ولية الموحدةقائمة الدخل الشامل يتم إثبات ا�رباح والخسائر في  .الفعلي

  .معدل العمولة الفعلي اHطفاء بطريقةخ?ل عملية 

تحتسب التكلفة المطفأة با�خذ في ا2عتبار أي خصم أو ع?وة على ا2ستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءاً 2 يتجزأ 
قائمة الدخل الشامل ا�ولية سعر العمولة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في  اHطفاء بطريقةيدرج  .من سعر العمولة الفعلي

  .الموحدة

  .والسلف المرتبطة بعمولة مرابحةالتموي?ت تنطبق ھذه الفئة عادة على 

  إلغاء ا@عتراف

اً، أو بتعديل شروط المطلوبات عند استبدال المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجھة المقرضة وبشروط مختلفة تمام
يدرج الفرق بين  .جديدةال مطلوباتالثبات الحالية، فإنه يتم اعتبار ھذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات ا�صلية وإ

  .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةالقيمة الدفترية المعنية في 
  

  مقاصة ا�دوات المالية
  

عند وجود حق نظامي ملزم  ا�ولية الموحدةتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي 
بيع الموجودات  من أجل ات مع المطلوبات على أساس الصافيلتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون ھناك نية لتسوية الموجود

  .وتسديد المطلوبات في آن واحد
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� ��  �  

  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  النقد وما يعادله ٨-٥
  

يشتمل النقد والودائع قصيرة ا�جل في قائمة المركز المالي على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ا�جل والتي 
  .ھمة للتغير في القيمةمتستحق خ?ل ث?ثة أشھر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر غير 

  

من النقد والودائع قصيرة ا�جل على النحو المحدد  النقد وما يعادلهتكون يالنقدية ا�ولية الموحدة، لغرض إعداد قائمة التدفقات 
  .أع?ه، بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة �نھا تعتبر جزءاً 2 يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة

  
  المخزون ٩-٥

ة باستخدام طريقة المتوسط يتم تحديد التكلف .أيھما أقل صافي القيمة القابلة للتحققسعر التكلفة أو ب المخزون تاثبتم إي
ھي سعر البيع المقدر خ?ل دورة ا�عمال العادية، ناقصا تكاليف التجھيز  صافي القيمة القابلة للتحقق .الدفعة الواحدةالمرجح/

  .دمالمتقا مخزونيتم تجنيب مخصص لل .ومصاريف البيع

تحصل المجموعة على خصومات خ?ل دورة ا�عمال العادية من عدد من الموردين للمنتجات الصيد2نية، وفقا للترتيبات 
في بعض الحا2ت يتم إعطاء  .مخزونيتم إثبات الخصم كتخفيض في سعر الشراء بمجرد شراء ال .التعاقدية مع موردين محددين

بسعر السوق الحالي ويتم تخفيض  ةالمجاني المواديتم تقييم  .معينة مخزون مواديرة من بعض المواد المجانية عند شراء كمية كب
  .لمبلغ المذكوربا مخزونتكلفة ال

  
  يتم تعيين التكاليف باستخدام الطرق التالية:

  
  أو للشحنة المرجح للتكلفةالمتوسط   واد الخام ملا   •
  للتكلفةالمرجح المتوسط   ومواد التعبئة قطع الغيار   •
  المرجح للتكلفةالمتوسط   المستھلكات الطبية وا2دوية   •
  المرجح للتكلفةالمتوسط    المخزون تحت التشغيل   •
  المرجح لتكلفة المتوسط   البضاعة تامة الصنع    •
  
   المدينون ١٠-٥
  

يجنب مخصص الديون  .في تحصيلھاتظھر الذمم المدينة بالمبلغ ا�صلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء الديون المشكوك 
المشكوك في تحصيلھا عندما يكون ھناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة 

وتدرج ضمن بند "المصاريف  ا�ولية الموحدةويتم تحميل ھذه المخصصات في قائمة الدخل  .وفقا للشروط ا�صلية للذمم المدينة
 .عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبھا مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا .ومية واHدارية"العم

ا�ولية مة الدخل ئإن أي مبالغ مستردة 2حقة من المبالغ المشطوبة سابقاً تقيد مقابل "المصاريف العمومية واHدارية" في قا
  .الموحدة

  

 اطيات ومدفوعات توزيعات ا�رباححقوق الملكية واHحتي  ١١-٥
  

  .يمثل رأس المال القيمة ا2سمية لcسھم التي تم إصدارھا
  

  .جميع أرباح الفترة الحالية والسابقة المبقاةتتضمن ا�رباح 
  

خارج ويصبح التوزيع  يتم اعتمادنقدية على مالكي حقوق الملكية عندما النقدية أو غير التوزيعات ال مقابلالتزام  يتم إثبات
   .لمساھمينالجمعية العامة ليتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل حسب نظام الشركات،  .تصرف المجموعة

  

نقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعھا مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بھا مباشرة اليتم قياس التوزيعات غير 
  .في حقوق الملكية

  

عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يتم ا2عتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية لcصول 
  .الموزعة في الربح أو الخسارة

  

  .الملكيةم بشكل منفصل ضمن حقوق ا�مع مالكي الشركة  المعام?تيتم تسجيل جميع 
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

   مكافآت نھاية الخدمة    ١٢-٥

تقييم يتضمن ال .باستخدام التقييم ا2كتواري الع?قة يالخدمة والقيمة الحالية ل?لتزام ذ لنھايةالمزايا المحددة يتم تحديد تكلفة 
 معدلتحديد على فتراضات 2مل ھذه اتتش .افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل إجراء عدةكتواري ا2

ييم، نظرا لتعقيد التق .الخ ... الوفياتقبل سن التقاعد العادي، ومعد2ت ا2ستقالة زيادة الرواتب في المستقبل، ووالخصم، 
تتم  .شديد الحساسية للتغيرات في ھذه ا2فتراضاتالمزايا المحددة التزام فإن طويلة ا�جل،  تھاوا2فتراضات ا�ساسية وطبيع

إلى يستند معدل الخصم المستخدم  .الخصم معدلا�كثر عرضة للتغيير ھو المعيار  .تاريخ كل تقريربات مراجعة جميع ا2فتراض
  .مماثلالستحقاق 2ذات االحكومية  صكوكال

ا2ستقالة تستخدم معد2ت  .التقييم إعداد ا2ستقالة وفقا للعمر عندمعد2ت متوسط ستخدم ي ،على معدل دوران الموظفين وبناءً 
  .مكافأة نھاية الخدمةلHجراء التقييم ا2كتواري وشمال أفريقيا في منطقة الشرق ا�وسط ر لتقدير ا2عماوفقا 

  

 والمصنفة لسنة)، ١٩٧٩-١٩٧٥(النھائية لشركة التأمين على الحياة على جداول الوفيات  ةوفيات المفترضالتستند معد2ت 
 عندجداول وفيات قياسية في المنطقة، تستخدم ھذه المعد2ت بشكل عام في المملكة العربية السعودية  ظل عدم وجود في .واحدة
كبير في  فرقلن يحدث أي  فإنه آخرإذا تم استخدام أي جدول وفيات  .لبرامج مكافأة نھاية الخدمةالتقييم ا2كتواري  إعداد
زيادات في الرواتب على المدى الطويل على أساس التضخم للدارة اHستند زيادة الرواتب في المستقبل على توقع ت .النتائج

  .وعوامل أخرى
  

  عقود ا@يجار ١٣-٥
. يعتبر الترتيب تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي إيجارا (أو يحتوي على إيجار) يعتمد على جوھر الترتيب في بداية اHيجار

ق حالترتيب وينقل  أو أصول محددة، لى استخدام أصليتوقف ع بهكان الوفاء  التعاقدي إيجارا (أو يحتوي على إيجار) إذا
  .بحتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتي ا�صل أو ا�صول استخدام

  

  :١رقم  لتقرير الماليلوفقا للمعيار الدولي  ٢٠١٦يناير  ١، يعتبر تاريخ نشأة العقد ٢٠١٦يناير  ١بالنسبة للترتيبات المبرمة قبل 
  .تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي �ول مرة

ويصنف عقد اHيجار الذي ينقل كافة  .نشأة العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي عند تاريخ يصنف عقد اHيجار
  .على الملكية إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي الجوھريةالمخاطر والمنافع 

 -: المجموعة كمستأجر
ً جميع  التمويلية يتم رسملة عقود اHيجار عند  ةعلى ملكية العقارات إلى المجموع الجوھريةخاطر والم المنافعالتي تنقل فعليا

يتم توزيع  .بالقيمة العادلة في تاريخ ا2ستحواذ، أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد ا�دنى لدفعات اHيجار بداية اHيجار
ن ا�عباء المالية وتخفيض التزامات عقود اHيجار وذلك لتحقيق معدل عمولة ثابت على الرصيد المتبقي من دفعات اHيجار بي

  .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةيتم إثبات ا�عباء المالية ضمن تكاليف التمويل في  .المطلوبات
  

ومع ذلك، إذا لم يكن ھناك قدر معقول من التأكد أن  .الموجودات المؤجرة على مدى العمر اHنتاجي لcصل استھ?كيتم 
ا�صل خ?ل العمر اHنتاجي المقدر لcصل أو فترة العقد،  استھ?كالمجموعة ستحصل على الملكية في نھاية مدة اHيجار، يتم 

  .أيھما أقل
  

ات بموجب عقود اHيجارات التشغيلية يتم إثبات الدفع .عقد اHيجار التشغيلي ھو عقد إيجار يختلف عن عقد اHيجار التمويلي
   .على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اHيجار قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةفي  تشغيلي كمصروف

  

  - : المجموعة كمؤجر

كعقود  الجوھرية يتم تصنيف عقود اHيجار التي 2 تقوم المجموعة بموجبھا بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات
التفاوض وإعداد عقد اHيجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية  فيتضاف التكاليف المباشرة ا�ولية المتكبدة  .إيجارات تشغيلية
يتم إثبات اHيجارات المحتملة كإيرادات في الفترة  .دخل اHيجارإثبات نفس أسس ب اHيجارعلى فترة  ويتم إثباتھالcصل المؤجر 

 .يتم فيھا اكتسابھاالتي 
 

  وا@لتزامات المحتملة المخصصات   ١٤-٥

يتم اHعتراف بالمخصصات عندما تؤدي اHلتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق الموارد اHقتصادية من المجموعة 
التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق به. وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غير مؤكد. وينشأ 

  .استنتاجي ناشئ عن أحداث سابقة، مثل المنازعات القانونية أو العقود
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  (تتمة) وا@لتزامات المحتملة المخصصات   ١٤-٥ 

 

كثر موثوقية المتاحة ا�دلة ا�تزام الحالي، استنادا إلى اHللمطلوبة لتسوية ايتم قياس المخصصات على أساس النفقات المقدرة 
ماثلة، يتم تلمتزامات ااHلمن  اوعندما يكون ھناك عدد .تزاماHلبتاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بھذا 

يتم خصم المخصصات إلى  .ككل اتاHلتزامالنظر في فئة  ?للتسوية من خل امطلوب الخارج ديد احتمالية أن يكون التدفقتح
   .قيمھا الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوھرية

 .يتم ا2عتراف به كأصل منفصل ،فيما يتعلق با2لتزامتعويض يكون تحصيل المجموعة له من طرف ثالث في حكم المؤكد، أي 
 .صل مبلغ المخصص ذي الصلة�يجوز أن يتجاوز ھذا ا 2ومع ذلك، 

 .راجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا لتعكس أفضل التقديرات الحاليةتتم م 

يتم ، 2 اأو بعيد المحتمل للموارد ا2قتصادية نتيجة ل?لتزامات الحالية غير محتم? الخارج وفي الحا2ت التي يعتبر فيھا التدفق
  .ا�عمالسياق دمج في  إ2 إذا كانت متوقعة، التزامف بأي اعترا2
  

  قابلة للتحصيلالمخصص المطالبات غير 

يتم معاملة مخصص المطالبات غير القابلة للتحصيل  .لمقدمة كجزء من حسابات الذمم المدينةجل المطالبات مقابل الخدمات اتس
كمخصص للديون المشكوك في تحصيلھا والتي يتم إثباتھا عندما يكون ھناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة 

م مدينة يتم التعامل مع ھذه المخصصات على أنھا ذم .على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا للشروط ا�صلية للمدينين
  .وا2دارية)وتحمل على قائمة الدخل الموحدة ويتم إدراجھا تحت بند (المصاريف العمومية 

 
  مرابحةالتموي#ت تكاليف   ١٥-٥

المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل، يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه وقتاً طوي?ً  مرابحةالتموي?ت تكاليف  ةتتم رسمل
تموي?ت كافة تكاليف  تحميليتم  .كي يكون جاھزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك ا�صل المعني

العمولة والتكاليف ا�خرى التي  مرابحةالتموي?ت من تكاليف تتض .لفترة التي تتكبد فيھافي ا على المصاريفا�خرى  مرابحةال
  .ما يتعلق باقتراض ا�موالفيتتكبدھا الشركة 

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع ١٦-٥
  

أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا  مخزونيتم إثبات ا2لتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن ال
  .فواتير من قبل الموردين

  
  ا@يرادات ١٧-٥

  
المرجح تدفق المنافع ا2قتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس مبالغ اHيرادات بشكل يكون من يتم إثبات اHيرادات إلى الحد الذي 

اHيرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، مع ا�خذ يتم قياس  .اتالدفع است?م توقيتموثوق به، بغض النظر عن 
لقد استنتجت المجموعة بأنھا تعمل كأصيل في جميع  .في ا2عتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء الضرائب والرسوم
  .أمينومخاطر الت مخزونترتيبات إيراداتھا، ولديھا سياسات تسعير، كما أنھا تتعرض لمخاطر ال

  
 .قبل إثبات اHيرادات الموضحة أدناه الخاصةينبغي استيفاء المعايير كذلك، 

  
  :إيرادات الخدمات الطبية

العيادات الخارجية مرضى لمن تقديم الخدمات الطبية  بتوليدھااHيرادات التي تقوم المجموعة  الطبيةخدمات التمثل إيرادات 
او مرضى  أو الحكوميالطبي الخاصة من التأمين  الطبيةخدمات التقوم المجموعة بصورة أساسية بإنتاج إيرادات  .والتنويم

، و ويتم قياسھا بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق الخدمةتقديم  عند الخدمات الطبيةيتم إثبات إيرادات  .السداد النقدي
كمية و اعتراضات شركات التأمين عند تقديم الخدمة أو عند تسليم البضاعة أو قبولھا من بعد استبعاد الخصم التجاري و خصم ال

  العم?ء.
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

  ا@يرادات ١٧-٥
  - : الصيدليات –مبيعات المخزون 

أن  على الرغم من .والصيدلياتتتعلق مبيعات المخزون من الصيدليات ببيع المنتجات الصيد2نية وا�خرى من المستشفيات 
من  تحددمن أسعار شراء وبيع جميع المنتجات الصيد2نية  �ن ك? ،أسعار المنتجات الصيد2نية التي تباع تحددالمجموعة 2 

توفر السلع المعروضة للبيع،  اقبل وزارة الصحة، فقد حددت المجموعة أنھا تعمل كأصيل فيما يتعلق بھذه المبيعات، حيث أنھ
يتم إثبات اHيرادات من مبيعات المخزون من الصيدليات عندما  عليه .تتحمل مخاطر المخزون ومخاطر ا2ئتمان من العم?ءو

ھمة المتعلقة بالمخزون المباع بالتجزئة متنتقل المخاطر ال .ھمة المتعلقة بملكية المخزون إلى المشتريمتنتقل المخاطر والمنافع ال
  .يعإلى المشتري عند نقطة الب

  - : التوزيع –مبيعات المخزون 

تنتقل  .المتعلقة بملكية المخزون إلى المشتري المھمةيتم إثبات اHيرادات من مبيعات المخزون عندما تنتقل المخاطر والمنافع 
  .المتعلقة بالمخزون المباع بالجملة إلى المشتري في وقت التسليم المھمةالمخاطر 
  

يتم استبعاد  .اHيرادات ودعقفي  ةالمحددحصة المجموعة  باعتبارھا المستحقةالوك?ء، يتم قياس اHيرادات  معبالنسبة للع?قات 
مع  رئيسة2 يوجد حاليا أي ع?قات  .الدفع أي مبالغ يتم تحصيلھا نيابة عن الطرف اZخر من اHيرادات وتقيد على أنھا مستحقة

   .الوك?ء
  

  - : (العموHت)ودائع المرابحات دخل 

المصllنفة كمتاحllة للبيllع، يقيllد و عمولةالبالنسبة لكافة ا�دوات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة ب
المعllدل الllذي يخصllم  المllدفوعات أو المتحصll?ت النقديllة ھllو  معllدل العمولllة الفعلllي .دخل العمولة باستخدام معدل العمولة الفعلي

عندما يكون ذلك مناسباً، إلى صافي المبلغ الllدفتري  المقدرة خ?ل العمر المتوقع لcداة المالية أو خ?ل فترة زمنية أقل، المستقبلية
  .قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةالتمويل في  إيراداتيتم إدراج دخل العمولة ضمن  ا2لتزام المالي. لcصل المالي أو

  
  -: ا�رباح توزيعاتالدخل من 

 .عندما يكون للمجموعة الحق في الحصول عليھا الدخل الشامل ا�ولية الموحدةقائمة توزيعات ا�رباح في الدخل من يتم إثبات 
  .توزيعات ا�رباحعلى ن يالمساھم موافقةويحدث ذلك عامة عند 

  
  -: دخل ا@يجار

ية على أساس القسط الثابت على ستثمارالتشغيلية على العقارات ا2يتم المحاسبة عن دخل اHيجار الناشئ عن عقود اHيجارات 
  .بسبب طبيعة عملھا قائمة الدخل الشامل ا�ولية الموحدةمدى فترة عقد اHيجار ويتم إدراجھا في اHيرادات ضمن 

  
 مصروفات التشغيل ١٨-٥

  
 .نشأتھارباح أو الخسائر عند استخدام الخدمة أو في تاريخ ا� قائمة عتراف بمصروفات التشغيل فياHيتم 

  
  مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية وا@دارية ١٩-٥

  
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واHدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي 2 تعتبر جزءاً 

يتم إجراء التوزيع بين مصاريف البيع والتسويق والمصاريف  .المحاسبية المتعارف عليھامن تكلفة المبيعات وفقا للمعايير 
  .على أساس ثابت -إن لزم ا�مر  -  العمومية واHدارية، وتكلفة المبيعات

  
 الزكاة ٢٠-٥

  
يتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة الزكوية المعدة  .الدخلوالھيئة العامة للزكاة تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وفقا �نظمة 

المختصرة الموحدة لشركة دلة للخدمات الصحية وشركاتھا التابعة المملوكة بشكل مباشر أو  ا�وليةعلى أساس البيانات المالية 
يل أية فروق بين يتم تسج .يتم توزيع مخصص الزكاة المحسوب بين الشركة وشركاتھا التابعة .غير مباشر من قبل المجموعة

ضرائب على  تقوم المجموعة بإستقطاع  .النھائي، عند إقفال المخصص الربطالنھائي عند الموافقة على  والربطالمخصصات 
  .الدخل السعودي ةبيضر نظاممقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لمتطلبات الغير ا�طراف بعض المعام?ت مع 

  
  



  (شركة مساھمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 
 ا�ولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة ) القوائم المالية

  
  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في الث#ثة والتسعة اشھر  ةفترل

 

 

� ��  �  

  (تتمة) المحاسبيةملخص بأھم السياسات  ٥

 \دارة في تطبيق السياسات المحاسبيةلھمة مال التقديرات ٢١-٥
  

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تقوم اHدارة بعدد من التقديرات واHفتراضات المتعلقة بقياس الموجودات والمطلوبات 
 .واHيرادات والمصروفات

  
  .ةالمالية الموحد التقاريراHدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لھا تاثير على  تقديراتأھم فيما يلي 

 

  :إيرادات
  
و  خبرة على بناءً  للتقدير، طريقة أفضل أنھا الشركة ترى الذي و التأمين، شركات رفض بصافي باHيرادات اHعتراف يتم

  اَ.سابقالشركة  تجارب
 

  :الذمم التجارية
  

تحديد ما إذا كان يجب ل .تاريخ كل تقريرب تھافي قيم ھبوطللتأكد من عدم وجود التجارية الذمم المدينة يم قوتقوم المجموعة بت 
حظتھا تشير إلى ?ما إذا كانت ھناك بيانات يمكن م حول با2جتھادو الخسائر، تقوم المجموعة أرباح ا�في  ھبوطتسجيل خسارة 

 .صل مالي�قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ھبوطوجود 
 

والتي  له ارة التاريخيةنسب الخس على بناءً في قيمة الذمم التجارية المدينة على أساس كل عميل على حدة،  ھبوطاليتم احتساب  
خرى الموجودة في تاريخ التقرير والتي �تصادية الخاصة بالصناعة والمؤشرات ااHقلظروف ا يتم تعديلھا لتأخذ في ا2عتبار

  .ھذا العميلسداد بعدم ترتبط 
  

  -: ا@يجار
  

أو ترتيبات  ة، تعتبر اHدارة عقود اHيجار إما تشغيلي١٧في معيار المحاسبة الدولي الوارد  اHيجارعند تطبيق تصنيف عقود 
نھائية، وتستخدم اHدارة الحكم في تحديد ما إذا كان عقد دائما وفي بعض الحا2ت، 2 تكون معاملة اHيجار  .إيجار تمويلي

، تستخدم اHدارة أفضل تقدير لتحديد عائدبالنسبة لترتيبات التأجير التمويلي بدون  .اHيجار ھو عقد إيجار تشغيلي أو تمويلي
  .السائد في السوق لغرض الخصم العائدسعر 

 
  -:السيطرةيم وتق
  

ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيھا إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات يم وتقوم المجموعة بإعادة تق
ا وفقا للمعيار لسيطرتھ ھايموقامت اHدارة بمراجعة تق .٥٫٥ثة المدرجة في إيضاح على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الث?

تصنيف (کشرکات تابعة أو غير ذلك) �ي من الي تأثير علی وخلصت إلی أنھ 2 يوجد أ ١٠رقم  للتقرير الماليالدولي 
  .المالية الموحدة التقاريرلشرکات المستثمر فيھا في الشرکة المحتفظ بھا خ?ل الفترة أو الفترات المقارنة التي تشملھا ھذه ا

 

 عدم التأكد من التقديرات ٢٢-٥

قياس الموجودات والمطلوبات واHيرادات و إثبات التاثير ا�كبر علىالمعلومات حول التقديرات واHفتراضات التي لھا فيما يلي، 
  .بشكل كبيرقد تختلف النتائج الفعلية  .والمصاريف

  
  -: قيمة الموجودات غير المالية ھبوط

  
القابلة لنقد عن قيمته ا توليدcصل أو وحدة القيمة الدفترية ل بهالذي تزيد  في القيمة للمبلغ ھبوطيتم اHعتراف بخسارة ال

نقد وتحدد توليد لتحديد القيمة القابلة لjسترداد، تقوم اHدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة  .لjسترداد
م في عملية قياس التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تقو .مناسب Hحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةال العائدسعر 

قد تختلف  .�حداث والظروف المستقبليةاHفتراضات باتتعلق ھذه  .اHدارة بوضع افتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبلية
 .التاليةت جوھرية على موجودات المجموعة خ?ل السنة المالية تائج الفعلية، وقد تتسبب في تعدي?الن

  
المطبق تقدير التعدي?ت المناسبة لمخاطر السوق والتعديل الم?ئم لعوامل الخطر في معظم الحا2ت، يتضمن تحديد معدل الخصم 

  .الخاصة با�صول
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  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة
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  (تتمة) ملخص بأھم السياسات المحاسبية ٥

 عدم التأكد من التقديرات ٢٢-٥

  
  -: ستھ#كل#صول القابلة ل[نتاجية ر ا@ا�عما

ستخدام المتوقع اHفي تاريخ كل تقرير على أساس  ستھ?كل?نتاجية للموجودات القابلة اHعمار ا�بمراجعة  اHدارةتقوم 
بيد أن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب  .ضاحات ذات الصلةاHيالدفترية في  ةيتم تحليل القيم .لمجموعةامن قبل للموجودات 

  .التقادم التقني أو غيره من أوجه التقادم
  

  -: المخزون

عتبار في ا2 ق، تأخذ اHدارةتقدير صافي القيمة القابلة للتحقعند  .بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل المخزونقاس ي
تقوم المجموعة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسارة بسبب التقادم على  .ا�كثر موثوقية في أوقات إعداد التقديراتالمتاح الدليل 

، تقوم المجموعة بوضع ةالدخل الشامل الموحد قائمةديد ما إذا كان ينبغي إدراج مخصص التقادم في عند تح .أساس منتظم
حول ما إذا كانت ھناك أية بيانات يمكن م?حظتھا تشير إلى وجود أي استرداد مستقبلي �حد البنود وصافي القيمة  تقديرات

  .الممكن تحقيقھا لھذا البند
  

  -: ا@يجار

  .عائدالسائد في السوق لغرض خصم ترتيبات اHيجار التمويلي بدون  العائدتستخدم اHدارة أفضل تقدير لتحديد سعر 

  

٦- Hزميلةات الشركالفي  ستثمارا  

 تقوم مساھمة مقفلة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وھي شركة  في ستثمارا2 زميلة منالشركات الفي  اتستثمارا2تكون ت
 ا�وليةالمالية  التقاريريتم احتساب حصة المجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية في  .مستشفى عام شرق مدينة الرياضناء بب

  .التملكلنسبة  ١٫٢يضاح رقم اHيرجى الرجوع إلى  .المختصرة الموحدة

  ير متوفر.ات ھي أسھم في شركة غير مدرجة وبالتالي فإن السعر المعلن غستثمارإن ا�سھم في ھذه ا2 
  

  كما يلي: ا2ستثمارحركة 

  ٢٠١٦يناير  ١كما في   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في   
  1 سعودي  1 سعودي  5 سعودي  

  -  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  رصيد البداية
  ١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠  -  -  اضافات
  )٤٧٥٫١٠٥(  ١٫٣٨٩٫١٩١  )٨٢٩٫٩٤٢(  الربح  / )الخسارة(حصة 
  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  ١٤١٫٩٨٤٫١٤٤  يد النھايةرص

 
  يمكن تلخيص المبالغ اHجمالية لبعض المعلومات المالية للشركة الزميلة كما يلي:

  ٢٠١٦يناير  ١كما في   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في   
  1 سعودي  1 سعودي  5 سعودي  

  ٤٣٣٫٤٥٦٫٢٠٦  ٤٣٥٫١٤٧٫٤٠٢ ٤٥١٫٦٠٨٫٠٧١  الموجودات
  ٤٫٤٨٧٫٣٦٨  ٢٫١٠٠٫٤٤٩  ٢٤٫١٤٩٫٩٥٩  المطلوبات
  -  -  -  اHيرادات

  )١،٠٣١،١٦٢(  ٤٫٦٣٠٫٦٣٧  )٢٫٧٦٦٫٤٧٤(  ربح الفترة(خسائر) / 
 / (الخسائر)مجموع ا�رباح

  )١،٠٣١،١٦٢(  ٣٫٠٤٦٫٩٥٣  )٢٫٦٦٧٫٤٦٣(  المتراكمة

  
  .في الشركة الزميلة كما في تاريخ التقرير الشركةستثمار2في القيمة الدفترية  ھبوط، لم يكن ھناك اHدارةفي رأي 

  
  .زميلةال الشركةاتھا في استثمارأية مطلوبات محتملة أو التزامات أخرى متعلقة ب الشركةلم تتكبد 
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  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في الث#ثة والتسعة اشھر  ةفترل
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  الموجودات والمطلوبات المالية -٧
  

  :التالية والمطلوبات الماليةالموجودات ب المختصرة ا�وليةالمرکز المالي  قائمةتتعلق المبالغ المدرجة في 
 

سبتمبر  ٣٠كما في     
٢٠١٧  

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠١٦  

  ٢٠١٦يناير  ١كما في 

  1 سعودي  1 سعودي  5 سعودي  ايضاح المالية ا�صول
        الموجودات غير المتداولة

  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦  ٢٦٫٠٤٨٫٣٧٨ ٨  ات متاحة للبيعاستثمار
ات محتفظ بھا حتى استثمار

H٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠   ستحقاق **ا  
   ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦  ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦  ٥٤٫١٧٣٫٣٧٨  

         الموجودات المتداولة
         والذمم المدينة ودائعال

  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  ٩٤٫٩٥٢٫٦٤٦   النقد وما يعادله
  ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤  ٢٣٦٫٧١٢٫١٤٥   أخرىمدينة و ذمم تجارية 

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
  ١٠٣،٩٢٧،٦٢٠  ٧٩،٩٠٨،٧١٢  ٨٧،٧٧٣،٥٢٨   أخرى

   ٤٥٦،٨٢٤،٠٤٤  ٥٥٤،٠٦٤،٢٩٧  ٤١٩،٤٣٨،٣١٩  
         

  ٥٩٤،٨٢٤،٤٧٠  ٦١٣،٩٢٨،٩٠٣  ٤٧٣،٦١١،٦٩٧   مجموع الموجودات المالية
         

         ماليةال مطلوباتال
 ةاسالمقالمطلوبات المالية 
         بالتكلفة المطفأة:

         متداولةالمطلوبات غير ال
  ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠  ٣٧٩٫٢٤٠٫٠٠٧ ٩  تمويل مرابحة طويل ا�جل

         

         متداولةالمطلوبات ال
  ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦  ٤٨٫٥٤٣٫٨١٢   أخرىو مطلوبات ذمم تجارية 

  ٨٢٫٢٦٠٫٨٦٦  ٨٦٫٨٤١٫٨٧٦  ٩٠٫٣٤١٫٨٧٦ ٩  تمويل مرابحة قصير ا�جل
من تمويل  المتداولالجزء 

  ٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠ ٩  ا�جلالمرابحة طويل 
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

  ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٫٨٩٢٫٦٨٦  ٥٨٫٩٩٩٫٦٥٣   أخرى
   ٢٦٢٫٥٣٥٫٥٤٠  ٢٩٧٫٢٢٩٫٧٩٨  ٢٣٣٫٣٨٥٫٣٤١  

         
  ٥٠٧٫٩٨٩٫٢٥٦  ٦٢٠٫٢٥٨٫٤٢٨  ٦١٢٫٦٢٥٫٣٤٨  المالية المطلوبات مجموع

 
ويمكن  ٢٠٢٣أبريل  ٧يستحق في ولشريعة اHس?مية ا متوافق معا في صكوك بالدو2ر ا�مريكي استثمار** يمثل ھذا البند 

  بيعه قبل تاريخ ا2ستحقاق.
  

المالية. يتم عرض المعلومات المتعلقة بالقيم  ا�دواتلوصف السياسات المحاسبية لكل فئة من فئات  ٥٫٧رقم  Hيضاحانظر 
. يتم عرض وصف اHيضاحذات الصلة. إن الطرق المستخدمة لقياس القيمة العادلة موضحة في نفس  اHيضاحاتالعادلة في 
  .١٤، بما في ذلك أھداف وسياسات إدارة المخاطر في إيضاح للشركةالمالية  ا�دواتلمخاطر 
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   المالية المتاحة للبيعاHستثمارات  -٨
  

  :كما يليالمالي  تاريخ التقريرفي  المالية المتاحة للبيع اتستثمار2ا
  

  
  الملكية ٪ نسبة  الدولة

 ٣٠كما في 
  ٢٠١٧سبتمبر 

يناير  ١كما في   ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١٦  ٢٠١٦  

  1 سعودي  1 سعودي  5 سعودي  
            
Hات المدرجةستثمارا            

شركة عسير للتجارة والسياحة 
والصناعة والزراعة 
  والعقارات والمقاو2ت

المملكة 
العربية 
  ٩٫٣٩٩٫٧٩٢  ٧٫١٩٥٫١٥٠  ٦٫١٢٤٫٨٩٦  ٪٠٫٣  السعودية

الشركة ا�ردنية لصناعة 
  ٣٩٨٫٢٢١  ٣١٢٫٤٦٣  ٢٠١٫٣٨٦  ٪٠٫٤  ا�ردن  ا�دوية

            
H٩٫٧٩٨٫٠١٣  ٧٫٥٠٧٫٦١٣  ٦٫٣٢٦٫٢٨٢      ات المدرجةستثمارإجمالي ا  

            
Hات غير المدرجةستثمارا            

  شركة مركز مكة الطبي

المملكة 
العربية 
  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٪٧٫٥  السعودية

  شركة ا�حساء للخدمات الطبية

المملكة 
العربية 
  ١٫٧٩٨٫١٤٥  ١٫٧٩٨٫١٤٥  ١٫٧٤٨٫١٤٥  ٪١٫١  السعودية

Hات غير ستثمارإجمالي ا
  ٥٫٢٤٦٫٢٦٥  ٥٫٢٤٦٫٢٦٥  ٥٫١٩٦٫٢٦٥      المدرجة

            
  ٩٤٫٨٣١٫١٤٨  ١٨٫٩٨٥٫٧٢٨  ١٤٫٥٢٥٫٨٣١      ات أخرىاستثمار

            
Hات المتاحة ستثمارإجمالي ا

  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦  ٢٦٫٠٤٨٫٣٧٨      للبيع

Hات ا�خرىستثمارا  

  مع الشريعة اHس?مية متوافقعقاري محلي مدرج،  استثماراً في وحدات صندوق استثماريمثل ھذا البند 
  

  مدرجةات غير استثمار

في  ھبوطوبالتالي يتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا أي خسائر  بھابصورة موثوق  اتستثمارا2يمكن قياس القيمة العادلة لھذه  2
ت استثمارا2في قيمة أي من ھذه  ھبوطللعدم وجود مؤشرات  يم ال?زم وتاكدت منيبإجراء التق اHدارةالقيمة، إن وجدت. قامت 

في ( )صفر 1 سعودي(م ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في  التسعة اشھرفي القيمة لفترة  ھبوطوبالتالي لم يتم تكوين مخصص 
  ).: صفر 1 سعودي٢٠١٦يناير  ١في ) و(صفر 1 سعودي: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  
  مرابحةالتموي#ت  -٩

  
  -:المرابحة تتموي#

  
مع عدد من البنوك المحلية لغرض تمويل عمليات التوسع في الشركة. بنكية  مرابحات المجموعة عقود اتفاقيات تسھي?تلدى 
عقود المرابحة ھذه  .المرابحة بال1 السعودي وتحمل أعباء مالية بشكل عام على أساس سعر العمولة السائد في السوق عقود

   .من الشركة �مرمضمونة عن طريق سندات 
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 ا�ولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة ) القوائم المالية

  
  المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموحدة

  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في الث#ثة والتسعة اشھر  ةفترل
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  تموي#ت المرابحة (تتمة) -٩
  

  (تتمة) -:المرابحة تتموي#

) بتوقيع عقد تمويل مرابحة إس?مي مع أحد البنوك ٢٠١٦يناير  ١٠(الموافق  ـھ١٤٣٧ربيع ا�ول  ٣٠قامت الشركة بتاريخ 
ثماني سنوات. وسوف يتم سداده على دفعات ربع سنوية متساوية  تھامليون ريـال سعودي لفترة تمويل مد ٦٤٠المحلية بمبلغ 

النخيل، علًما بأن ھذا  –مستشفى دلة  ةتوسعالى تمويل السنوات. وتھدف الشركة من الحصول على ھذا  ٣بعد فترة سماح قدرھا 
  التمويل مضمون بسندات �مر مقدمة من قِبل الشركة.

  
مبلغ  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في التسعة اشھرو الث?ثة تيفترلمرابحة خ?ل تكاليف تمويل ا قامت المجموعة برسملة  

 سبتمبر ٣٠في  تينالمنتھيالتسعة اشھرولفترتي الث?ثة و (1 سعودي على التوالي  ٩٫٨٤٥٫٧٠٦،  ٤٫٢١٣٫٠٨٨وقدره 
   .)1 سعودي على التوالي ٧٫٦٨٩٫٣٩٧،  ٣٫٣٩٦٫٦٧٧مبلغ وقدره  ٢٠١٦

1 سعودي  مليون ١٫١٦٩ مليون 1 سعودي، منھا مبلغ  ١٫٦٧١حجم تمويل المرابحة التي حصلت عليه المجموعة يقارب 
مليون 1 ١،٥٣٠مليون 1 سعودي و ٢،٠١١: ٢٠١٦ديسمبر ٣١( ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠يمثل الجزء غير المستخدم كما في 

مليون 1 سعودي على  ١٫٤٣٣ مليون 1 سعودي و ١٫٩١٠: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠كما في على التوالي) و ( سعودي،
   .التوالي)

  
على مستوى معين من المؤشرات المالية وبعض المتطلبات  ةفظاحمتعھدات بعض التسھي?ت ا2ئتمانية تتطلب من المجموعة ال

  .ا�خرى
  

  اHحتياطي النظامي - ١٠
  

٪ من صافي أرباح السنة إلى ١٠وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس المجموعة، يجب على المجموعة تحويل 
التسعة  لفترة لم يتم إجراء تحويل إلى ا2حتياطي النظامي .رأس المالمن  ٪٣٠ا2حتياطي النظامي حتى يبلغ ھذا ا2حتياطي 

ھذا ا2حتياطي غير قابل للتوزيع على  .رأسمال المجموعة من ٪٣٠ا2حتياطي لتجاوز  م ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في  اشھر
  .المساھمين
  

  توزيعات ا�رباح - ١١
  

للعام المالي أرباح نقدية  على توزيع ت الجمعية العمومية للشركةوافق)، ٢٠١٧ أبريل ٢٦(الموافق  ھـ١٤٣٨ رجب ٣٠في 
 ٨٨٫٥: ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠( 1 للسھم الواحد ٢،٠مليون 1 سعودي بواقع  ١١٨قدرھا  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھي في 

   .مليون 1 سعودي)
 

  ربح السھم - ١٢
  

 ٢٠١٦و ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في  التسعة اشھرلفترة  حملة ا�سھم العادية رئح وخسااربالخاص بأربح السھم يتم احتساب 
�ن  للسھم ا�ساسربح النفس ھو ھم للسالمخفض ربح ال .فترتينخ?ل تلك العدد ا�سھم القائمة على أساس المتوسط المرجح ل

  .مصدرة مخفضةليس لديھا أي أدوات المجموعة 
  في المنتھيةالتسعة اشھر لفترة  
  ٦١٢٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠  
      

  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  ٢٣١٫٨٥٢٫٠١٥  ة المتعلق بالمساھمين في المجموعةفترربح ال

  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  المرجح لعدد ا�سھم القائمة خ?ل السنة (بالمليون)المتوسط 

  ٢٫٩٣  ٣٫٩٣  ربح السھم ا�ساسي
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   المحتملة وا@لتزامات ا@رتباطات    - ١٣

  إرتباطات عقود ا@يجار التشغيلية

يناير  ١) أو في (٢٠١٦ديسمبر  ٣١( أو في ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠ة قائمة كما في يرئيس يةالتزامات إيجار  الشركةيوجد لدى  2
٢٠١٦(.  

  

 اHلتزامات الرأسمالية

وبناء  ،نخيلال – بعقود بناء توسعة مستشفى دلة بشكل أساسلدى الشركة التزامات رأسمالية تتعلق  ،٢٠١٧سبتمبر  ٣٠كما في 
 ٤٣٤٫٦: ٢٠١٦ يناير ١( ومليون 1)  ٣٣٢٫٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( مليون 1 سعودي ١٢٦٫٦بقيمة  نمار - دلة مستشفى
  .)1 مليون

 

 المطلوبات المحتملة

مليون 1 سعودي تم ٧٫٧ بمبلغ بنكية ضمانات شكل على محتملة مطلوبات المجموعة لدى ،م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠في  كما
 ٤٫٧: ٢٠١٦ يناير ١و ( مليون 1) ٦٫٦ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١( عتيادياH النشاط سياق في المجموعة عن يابةإصدارھا ن
  .مليون 1)

  

، ولكن النتيجة بالعمل علي تسويتھاھناك بعض القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة، في سياق العمل ا2عتيادي، وتقوم حاليا 
 الموحدةأن تكون نتائج ھذه القضايا جوھرية على البيانات المالية  اHدارةتتوقع 2  .ة لھذه الحا2ت ليست مؤكدة بعدالنھائي

 .للمجموعة
  

  مخاطر ا�دوات المالية - ١٤
  

  المالية ل[دوات العادلة القيمة

القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن من خ?له تبديل ا�صل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية بحتة. 
التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة العادلة بالتالي يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفترية وفقا لطريقة التكلفة 

إلى افتراض أن الشركة مستمرة في أعمالھا دون أي نية أو حاجة لتصفية أو تقليص حجم عملياتھا بشكل جوھري أو إجراء 
  معاملة بشروط غير طبيعية.

  
المركز المالي على أساس ا�سعار المدرجة  قائمةة المسجلة في عندما 2 يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالي

في ا�سواق النشطة، يتم تحديد قيمتھا العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخ?ت 
ممكنا، فإن ھناك حاجة إلى درجة من ھذه النماذج من ا�سواق القابلة للم?حظة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك 

في  ريلمدخ?ت مثل مخاطر السيولة ومخاطر اHئتمان والتقلبات. التغااعتبارات  ا2جتھادلتحديد القيمة العادلة. يتضمن  ا2جتھاد
  .ةيالعادلة المدرجة لcدوات المال مةيالق یعل ؤثريأن  مکنيا2فتراضات المتعلقة بھذه العوامل 

  

  المخاطرو سياسات إدارة  أھداف

 والتدفقات العادلة والقيمة العملة مخاطر ذلك في بما( السوق مخاطر: ذلك في بما أنشطتھا بسبب مختلفة مالية لمخاطر المجموعة تتعرض
 با�سواق التنبؤ إمكانية على عام بشكل المخاطر إدارة برنامج يركز. السيولة ومخاطر اHئتمان ومخاطر) العائد أسعار لمخاطر النقدية
  .للمجموعة المالي داءا� على المحتملة السلبية ا2ثار تقليل إلى ويسعى المالية

 

 النقدية والتدفقات العادلة القيمة ومخاطر ،العم?ت مخاطرفي  الرئيسة المخاطر تتركز. المخاطر إدارة عن المسؤولة ھي العليا اHدارة
 المالي المركز قائمة  في المدرجة المالية ا�دوات تتضمن. العادلة القيمة ومخاطر ،السيولة ومخاطر ،اHئتمان ومخاطر ،تالعمو2 �سعار

� ،مقدما والمدفوعات ،الع?قة ذات ا�طراف إلى/  من والمستحق ،المدينة والذمم ،اتستثمارا2و ،النقد وما يعادله ةالموحد وليةا
 المطلوباتمن  وغيرھا ،المستحقة والمصروفات ،والدائنون ،ا�جل ةوطويل ةقصير المرابحات وتمويل ،ا�خرى المتداولة والموجودات

 الموجودات مقاصة يتم. دوبنال بھذه المرتبطة الفردية السياسات في بكل بند من ھذه البنود الخاصة اHثبات طرق عن اHفصاح تم. المتداولة
 في ملزم قانوني حق الشركة لدى يكون عندما الموحدة المختصرة وليةا� الماليةقوائم ال في المدرجة المبالغ وصافي المالية والمطلوبات

  . واحد آن في والمطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على التسوية إما وتعتزم بھا المعترف المبالغ مقاصة
  

  .خياراتفي  بتتكت 2 أنھا كما المضاربة، �غراض المالية الموجودات تداول في بنشاط المجموعة تشارك 2
 

  .جوھريا العادلة للقيمة الھرمي للتسلسل وفقا المالية والمطلوبات للموجودات اHفصاحات تأثير يعتبر 2
 

  .المجموعة لھا تتعرض التي المالية المخاطر أھم يلي فيماو
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  ( تتمة) مخاطر ا�دوات المالية - ١٤
  مخاطر السوق  ١- ١٤

الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية �داة مالية بسبب التغيرات في أسعار  تمثل مخاطر السوق المخاطر
تشتمل مخاطر السوق على ث?ثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العم?ت ومخاطر ا�سعار  .السوق

 مرابحةالتموي?ت ن ا�دوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، تتضم .ا�خرى مثل مخاطر أسعار ا�سھم ومخاطر أسعار السلع
  .والسلف وا�دوات المالية المشتقة

  
  -:مخاطر أسعار العمولة

تمثل مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في 
2 تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة المتعلقة  .المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية أسعار العمولة السائدة في

  .ات في تمويل المرابحة طويل ا�جل لھا معدل دخل ثابت أو معدل تمويل ثابتستثماربالقيمة العادلة والتدفقات النقدية �ن ا2
  

على أساس منتظم مراقبتھا تم ت. و مع ذلك، عائدمستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار ال ات2 تدخل إدارة المجموعة في اتفاقي
و لذلك لم يتم اHفصاح عن تحليل  ،ثابتة عائدتكون بأسعار  مرابحةالتموي?ت . جميع الحاجةواتخاذ تدابير تصحيحية عند 

  .عائدحساسية أسعار ال
  

  -:مخاطر العم#ت ا�جنبية

إن معام?ت  .المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف ا�جنبيتمثل مخاطر العم?ت 
تراقب اHدارة التغيرات في أسعار العم?ت  .سعودي، والدينار ا�ردني والدو2ر ا�مريكيالالشركة تتم بصورة أساسية بال1 

  .ةيھمأ ليست ذاتوتعتقد أن مخاطر العم?ت 
  

على أساس منتظم مراقبتھا تم ت2تدخل إدارة المجموعة في إتفاقيات مستقبلية للتحوط من ھبوط أسعار العم?ت ا�جنبية ومع ذلك 
  ويتم إتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم ا�مر.

  

  -:مخاطر ا�سعار

أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغيرات  تمثل مخاطر ا�سعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في
تتعرض المجموعة  .ناتجة عن عوامل محددة لcداة الفردية أو مصدرھا أو عوامل تؤثر على جميع ا�دوات المتداولة في السوق

كز المالي ات متاحة للبيع في قائمة المراستثمارلمخاطر ا�سعار فيما يتعلق بملكية ا2سھم المقتناة من قبل المجموعة وتصنف ك
ات في ستثمارية من أجل إدارة مخاطر ا�سعار الناشئة عن ا2ستثمارقامت المجموعة بتنويع محفظتھا ا2 .ا�ولية الموحدة
  .ا�وراق المالية

 
  مخاطر اHئتمان  ٢- ١٤

مما يؤدي إلى خسارة تمثل مخاطر ا2ئتمان مخاطر إخفاق الطرف اZخر في الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عم?ء، 
تتعرض الشركة لمخاطر ا2ئتمان من أنشطتھا التشغيلية (بصورة أساسية المدينين التجاريين) ومن أنشطة التمويل، بما في  .مالية

  .ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، ومعام?ت الصرف ا�جنبي وا�دوات المالية ا�خرى
  

  المدينون التجاريون
 

يم جودة و. يتم تقالعم?ءوإجراءاتھا ومراقبتھا المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان  الشركةوفقا لسياسة  العم?ءمخاطر ائتمان  تتم إدارة
يم. تتم مراقبة الذمم والفردية وفقا لھذا التق اHتمانئتمان، ويتم تحديد حدود 2ا مفصلة لتقييم للعميل بناء على بطاقة اHئتمان
 ٣٠ا من رصيد الذمم المدينة مستحق من جھات حكومية كما في ب٪ تقري٢٢٫٦ ما نسبته إن بانتظام.  المنتظمين للعم?ء المدينة
  .)٪٢٦٫٩: ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠(٪) و ٢٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧سبتمبر 

  

  مخاطر السيولة  ٣- ١٤
 

قد تنتج  .بالتعھدات المتعلقة با�دوات الماليةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا شركة ما في توفير ا�موال للوفاء 
يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق  .عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلةعن مخاطر السيولة 

  .التأكد بصورة منتظمة من توفر ا�موال الكافية من خ?ل التسھي?ت ا2ئتمانية لمواجھة أي التزامات مستقبلية
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  ( تتمة) مخاطر ا�دوات المالية - ١٤
  (تتمة) مخاطر السيولة  ٣- ١٤

  

إن ھدف الشركة ھو الحفاظ على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خ?ل استخدام الحسابات المكشوفة لدى البنوك 
 .قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونھا، واستنتجت أنھا منخفضة .البنكية مرابحةالتموي?ت و

  .شھرا مع المقرضين الحاليين ١٢الديون المستحقة خ?ل يمكن ترحيل الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة كافية و
  

  لمخاطر لالزائد  التركيز  ٤- ١٤
  

ا�طراف ا�خرى في أنشطة متشابھة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لھا  تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من
خصائص اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف 

لنسبية �داء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على تشير التركزات إلى الحساسية ا .ا2قتصادية أو السياسية أو ظروف أخرى
  .صناعة معينة

  

من أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات الشركة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة 
 المحددة تركزات المخاطر السيطرة علىتم وعليه ت .تتم مراقبة تركزات مخاطر ا2ئتمان المحددة وإدارتھا وفقا لذلك .متنوعة
  .وإدارتھا

  
  قياس القيمة العادلة ٥- ١٤

  

  ات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. ستثمارتقوم المجموعة بقياس ا�دوات المالية، مثل ا2
  

جب معاملة نظامية بين متعاملين القيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم است?مه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بمو
  في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

  

  أو ،في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات •

  .للموجودات والمطلوبات فائدةفي حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر ا�سواق  •
 

يجب أن تكون قابلة للوصول إليھا من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو  فائدةالسوق الرئيس أو السوق ا�كثر 
المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنھم يسعون لتحقيق أفضل 

  مصالحھم.
  

لة �صل ما غير مالي يأخذ بعين ا2عتبار قدرة المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خ?ل إن قياس القيمة العاد
ا2ستخدام ا�مثل وا�فضل لذلك ا�صل أو من خ?ل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه ا2ستخدام ا�فضل 

مع الظروف والتي تتوفر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك يم التي تتناسب يوا�مثل. تستخدم المجموعة أساليب التق
 المدخ?ت غير القابلة للم?حظة. لزيادة استخدام المدخ?ت القابلة للم?حظة المعنية، والتقليل من استخدام

  
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة أو ا2فصاح عنھا في القوائم المالية ضمن التسلسل الھرمي 

  لقياس:بالنسبة لمجمل ا للمدخ?ت يعد مھمامستوى أدنى على أساس ا يلذلك مبن اشرحوفيما يلي لمستويات القيمة العادلة. 
  

  ماثلة.تمالموجودات أو مطلوبات ل) في سوق نشط لغير المعدلة( المعلنةا�سعار   -  المستوى ا�ول •

بصورة  رصدلل ھمة لقياس القيمة العادلة قاب?مال ھامدخ?تل التي يكون أدنى مستوىيم يتقالطرق   -  المستوى الثاني •
  مباشرة أو غير مباشرة.

بصورة  رصدلل قاب?غير ھمة لقياس القيمة العادلة مال ھامدخ?تل التي يكون أدنى مستوىيم يتقالطرق   -  المستوى الثالث •
  مباشرة أو غير مباشرة.

ما إذا  بتحديدبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتھا في القوائم المالية بالقيمة العادلة على نحو متكرر، تقوم المجموعة 
ھمة متقويم التصنيف (على أساس مدخ?ت الحد ا�دنى ال مراجعةبتحويل بين مستويات التسلسل الھرمي وذلك  كان قد حدث

قياس القيمة العادلة  لكل من لقياس القيمة العادلة ككل) في نھاية كل فترة مالية. تقوم المجموعة بتحديد السياسات واHجراءات
ھمة. إن إشراك ملموجودات اليتم إشراك مثمنين خارجيين لتقويم ا على نحو متكرر، وقياس القيمة العادلة على نحو غير متكرر.

مثمنين خارجيين يتم إقراره من قبل الشركة بعد مناقشتھا والموافقة عليھا من قبل لجنة المراجعة للشركة. تشتمل معايير ا2ختيار 
خارجيين لامثمنين ال ةالمعايير المھنية. تحدد الشركة، بعد مناقشب لتزاما2 دىوم ،وا2ستق?لية ،والسمعة ،المعرفة بالسوقعلى 

  يم ومدخ?ت تستخدم في كل حالة. يللشركة، أي تقنيات تق
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  ( تتمة) مخاطر ا�دوات المالية - ١٤
  (تتمة) قياس القيمة العادلة ٥- ١٤

بتاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات والتي تتطلب أن يعاد قياسھا أو يعاد تقويمھا 
المحاسبية للشركة. وبالنسبة لھذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخ?ت الرئيسية المطبقة في آخر تقويم عن وفقاً للسياسات 

طريق اعتماد المعلومات عند حساب التقويم على العقود والمستندات المعنية ا�خرى. كما تقوم الشركة بمقارنة التغير في القيمة 
  خارجية ذات ع?قة لتحديد ما إذا كان التغير معقو2ً. العادلة لكل أصل والتزام مع مصادر

  
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 

  الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة، كما ھو موضح أع?ه.
  

ي إشتراطات على أمعدلة ب التقرير الماليالسوق المتاحة في تاريخ إعداد أسعار إن القيمة العادلة لcسھم المدرجة تعتمد على 
سعر ا2خير للوحدة المعلن من قبل الفي الصناديق المشتركة يعتمد على  ستثمارو بيع ھذه ا2سھم. إن القيمة العادلة ل?أتحويل 

تاريخ اعداد التقرير. إن القيمة العادلة لcسھم غير المدرجة تعتمد على التقديرات المقبولة للقيمة  و فيأمدير الصندوق قبل 
  ات المدرجة المشابھة.ستثمارالسوقية ل?

  
�ن قيمتھا  النقد وما يعادلهالشركة القيمة العادلة لcدوات المالية مثل الذمم المدينة والدائنة التجارية قصيرة ا2جل ولم توضح 

الشركة عن القيمة العادلة لقياس تموي?ت المرابحة طويلة أفصحت جل ھذه ا2دوات. أالدفترية قريبة من قيمتھا العادلة لقصر 
سعر السوق المدرج. القيمة العادلة بالقيمة العادلة للصكوك قياسأ تقيم في الصكوك (مقاسة بالتكلفة المطفأة).  ستثمارا2جل وا2
 قيمتھا الدفترية.مقاربة لالمرابحة لتسھي?ت 

 مقابل غير المتداول المتداولالتصنيف 
  

  / غير المتداول. المتداولالمركز المالي استنادا إلى التصنيف  قائمةرض الموجودات والمطلوبات في عب الشركةتقوم 
  عندما يكون: متداو2يكون ا�صل 

  في دورة التشغيل العادية. استھ?كهأو  ،أو تعتزم بيعه ،تحققيمن المتوقع أن  •
  محتفظ به أساسا لغرض المتاجرة. •
  اثني عشر شھرا بعد فترة التقرير.  خ?لتحقق يمن المتوقع أن  •
ا�قل بعد فترة  یمطلوبات لمدة اثني عشر شھرا عل ةيلتسو هأو استخدام تداولهوضع قيد على  تميما لم  هعادليأو ما  انقد •

  .ريالتقر
  خرى كموجودات غير متداولة.ا�يتم تصنيف جميع الموجودات  •

    عندما: متداو2 لتزاما2 ويكون

  من المتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية.يكون  •
  حتفاظ به أساسا لغرض المتاجرة.اHيتم  •
  اثني عشر شھرا بعد فترة التقرير.  ?لمن المقرر تسويته خيكون  •
  بعد فترة التقرير. ا�قللتزام لمدة اثني عشر شھرا على اHيوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية  2 •

  

  معلومات القطاعيةال - ١٥

المالية قدمة في القوائم المستشفيات للفترات المتتكون عمليات الشركة بشكل أساسي من قطاع تشغيل رئيس واحد وھو خدمات 
وع?وة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من  .وبناء على ذلك، فإن تقديم معلومات القطاعات المختلفة غير قابل للتطبيق .المرفقة

  .عمليات الشركة تجري في المملكة العربية السعودية

  للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

ھي ا�ولى التي أعدتھا المجموعة وفقا للمعايير الدولية  ٢٠١٧ مارس ٣١أشھر المنتھية في  ث?ثةالمالية لفترة ال التقاريرتعد 
لھيئة للمعايير الصادرة عن اوفقا لھا قوائم المالية الإعداد تم  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ حتىلفترات السابقة جميع ا .للتقرير المالي

  .)"الھيئة"السعودية للمحاسبين القانونيين (
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  (تتمة) للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

 ٣٠المنتھية في أو بعد  ةالفترابتداء من  للتقرير الماليلمعايير الدولية ل امالية وفق تقاريروبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد 
م، ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠ة أشھر المنتھية في تسعولل ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بيانات فترة المقارنة كما في  باHضافة إلى م٢٠١٧ يونيو

المركز المالي  قائمةالمالية، تم إعداد  التقاريرعند إعداد ھذه  .السياسات المحاسبيةأھم ملخص  حإيضافي  مبينكما ھو 
Hاھذ يبين .التقرير الماليعداد المجموعة إلى المعايير الدولية 2 تحول، وھو تاريخ ٢٠١٦يناير  ١فتتاحي للمجموعة كما في ا 
Hبما في ذلك المعدة وفقا للمعايير الصادرة عن الھيئةالمالية  قوائمھا لتعديلت الرئيسة التي قامت بھا المجموعة ?يضاح التعديا ،

المنتھية التسعة اشھرولفترة  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في كما في  والتقارير المالية  ٢٠١٦يناير  ١المركز المالي كما في  قائمة
  .٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في 

 ا@عفاءات  ١- ١٦
اHعفاءات من المعايير الدولية للمرة ا�ولى ببعض  بتطبيقلمن قاموا  ١رقم  التقرير الماليالمعيار الدولي الخاص بيسمح 

  .التقرير الماليالمعايير الدولية Hعداد  بموجبمتطلبات معينة لتطبيق بأثر رجعي ال
  

  التالية:قامت المجموعة بتطبيق اHعفاءات 

عند ا2ستحواذ على الشركة التابعة ا�عمال عمليات تجميع  ٣رقم  التقرير الماليالخاص بلم يتم تطبيق المعيار الدولي  •
تمت أعمال عمليات تجميع الدكتور محمد راشد الفقيه)، والتي تعتبر شركة الزميلة (الشركة ) ولcدوية امصنع دلة فارم(

التقرير للمعيار الدولي الخاص باختارت استخدام اHعفاء من التطبيق بأثر رجعي الشركة �ن  ٢٠١٦يناير  ١قبل 
القيمة الدفترية وفقا استخدام ھذا اHعفاء يعني أن إن  .١رقم  التقرير الماليللمعيار الدولي الخاص بوفقا  ٣رقم  المالي

بعد تاريخ  .تاريخ ا2ستحواذبللموجودات والمطلوبات كانت تعتبر التكلفة المعتبرة  معايير المحاسبة السعوديةل
غير المؤھلة يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات  .التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير لالقياس وفقا يتم ا2ستحواذ، 

الدولية Hعداد لمعايير ا2فتتاحي وفقا ل كز الماليالمرقائمة من  التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير لjثبات بموجب ا
ً أو استبعاد أي مبالغ بإثبات المجموعة لم تقم ومع ذلك،  .التقرير المالي لمتطلبات اHثبات بموجب نتيجة مثبتة سابقا

  .التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير ا
  

الخاص بالتقرير الدولي للمعيار بأثر رجعي بالتطبيق المتعلق  ١رقم  التقرير الماليالخاص بإعفاء المعيار الدولي إن  •
يجب أن تستخدم في الخاصة بالشھرة  معايير المحاسبة السعوديةلوفقا أن القيمة الدفترية  ، يتطلب أيضاً ٣المالي رقم 

قيمة الشھرة في  ھبوطالباستثناء تسويات ، التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير ا2فتتاحي وفقا ل المركز الماليقائمة 
الخاص لمعيار الدولي لأع?ه المذكورة لمتطلبات لھذه اوفقا  .الموجودات غير الملموسةإثبات أو التوقف عن إثبات و

 ھبوطوجود  عدم للتأكد من) افارم ةشركة تابعة (دلالشھرة المتعلقة با2ستحواذ على ، تم اختبار ١بالتقرير المالية رقم 
قيمة الشھرة ضروري في  ھبوطكن ھناك أي يلم  .التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير ال إلى يالتحو تاريخفي قيمتھا ب

الدكتور محمد راشد شركة في الشركة الزميلة ( ستثماراختبار كامل ا2بالمجموعة كما قامت  .٢٠١٦يناير  ١في كما 
   .في ھذا الصددفي القيمة  ھبوطلم يتم إثبات الفقيه) و

ترتيب يحتوي ال"تحديد ما إذا كان  ٤ ضمن التفسير رقمالواردة  التحولتطبيق أحكام من اختارت المجموعة اHعفاء  •
لتحديد ما إذا كانت التحول كما في تاريخ على أساس الشروط الموجودة جميع الترتيبات قامت بتقويم إيجار" وعقد على 

  .إيجارعقد تحتوي على 

تقم "تكاليف ا2قتراض" ولم  ٢٣في المعيار المحاسبي الدولي رقم  التحولأحكام تطبيق من اHعفاء اختارت المجموعة  •
المعايير الدولية Hعداد قبل تاريخ التحول إلى المرسملة بموجب معايير المحاسبة السعودية تكاليف ا2قتراض بتعديل 

  .التقرير المالي

ات متاحة استثمارك ٢٠١٦يناير  ١في ير المدرجة المقتناة المدرجة وغأدوات حقوق الملكية قامت المجموعة بتصنيف  •
 .للبيع

 التقديرات  ٢- ١٦
  

لمعايير المحاسبة لنفس التواريخ وفقا تم إجراؤھا تتفق مع تلك التي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في و ٢٠١٦يناير  ١تقديرات في إن ال
تطبيق نظراً �ن لموظفين الخدمة لنھاية باستثناء مكافأة عكس أي اخت?فات في السياسات المحاسبية) تل(بعد التعدي?ت السعودية 

  .اكتواري تقديرإجراء 2 يتطلب معايير المحاسبة السعودية 
  

 ١تعكس الظروف في  التقرير الماليالدولية Hعداد لمعايير لھذه المبالغ وفقا  لعرضالتقديرات المستخدمة من قبل المجموعة إن 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  التقرير الماليالدولية Hعداد معايير الإلى  ليتاريخ التحووھو ، ٢٠١٦يناير 
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� ��  �  

  (تتمة) للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

 التقديرات (تتمة)  ٢- ١٦

 السابقةمعايير المحاسبية  للتحول منالدخل وحقوق الملكية  تيقائمعلى المجموعة التي قامت بھا لتسويات وفيما يلي تفاصيل ا
  .للتقرير الماليإلى المعايير الدولية 

وكذلك تسويات المجموعة 2جمالي الدخل  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦يناير  ١تسويات المجموعة لحقوق الملكية كما في 
تم ا2فصاح عنھا ضمن القوائم المالية ا�ولية الموحدة المختصرة للفترة المنتھية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  الشامل

 .٢٠١٧مارس  ٣١في 

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في   ٣-١٦ 

    

حسب المعايير المعتمدة   
من الھيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

أثر اHنتقال إلى المعايير 
التقرير الدولية @عداد 

  المالي
المعايير الدولية 

  التقرير المالي@عداد 
  5 سعودي  5 سعودي  5 سعودي    إيضاح  

            الموجودات
            الموجودات غير المتداولة

  ١٫٢٩٤٫٨٣٦٫١٧٣  )٣٫٢٥٥٫٥٨١(  ١٫٢٩٨٫٠٩١٫٧٥٤    أ  ممتلكات وآ2ت ومعدات
  ٢٥٫٢٦١٫٥٦١  -  ٢٥٫٢٦١٫٥٦١      غير ملموسة موجودات
  ١٤١٫٩١٩٫٨٩٦  -  ١٤١٫٩١٩٫٨٩٦      في شركة زميلة اتاستثمار
  ٦١٫٧١٧٫٧٦٦  -  ٦١٫٧١٧٫٧٦٦      متاحة للبيعمالية  اتاستثمار

      ١٫٥٢٣٫٧٣٥٫٣٩٦  )٣٫٢٥٥٫٥٨١(  ١٫٥٢٦٫٩٩٠٫٩٧٧  
            الموجودات المتداولة

  ٦٥٫٧٣٥٫٩٦٣  -  ٦٥٫٧٣٥٫٩٦٣      النقد وما يعادله
  ٧٣٫٢٦٣٫٦٧٠  -  ٧٣٫٢٦٣٫٦٧٠      مخزون،صافي

  ٣٠٣٫٧٨٨٫٤٦٢  -  ٣٠٣٫٧٨٨٫٤٦٢      صافي ،مدينون تجاريون وآخرون
  ٩٦٦٫٠٩٦  -  ٩٦٦٫٠٩٦     قةع? مستحق من أطراف ذات

    ١٨٦٫٥٠٩٫٥٦٦  -  ١٨٦٫٥٠٩٫٥٦٦        مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
      ٦٣٠٫٢٦٣٫٧٥٧  -  ٦٣٠٫٢٦٣٫٧٥٧  
            

  ٢٫١٥٣٫٩٩٩٫١٥٣  )٣٫٢٥٥٫٥٨١(  ٢٫١٥٧٫٢٥٤٫٧٣٤      إجمالي الموجودات
            حقوق المساھمين والمطلوبات

            حقوق المساھمين
            ا�م الشركة لم?ك العائدة الملكية حقوق
  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠      مصدرالمال الس رأ

  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  -  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥      احتياطي نظامي
  ٤٧٨٫١٧٨٫٧٦١  ٢٫٦٢٢٫٦٨١  ٤٧٥٫٥٥٦٫٠٨٠    أ،ب  مبقاةأرباح 

  -  -  -      متاحة للبيع موجودات ماليةاحتياطي 
 )٢٫٧٨٩٫٢٩٨(   )٢٫٧٨٩٫٢٩٨(     مقترحةتوزيعات 

  ١٫٤٦٣٫٦٤٠٫٧٧٨  ٢٫٦٢٢٫٦٨١  ١٫٤٦١٫٠١٨٫٠٩٧      إجمالي حقوق المساھمين
            

            المطلوبات غير المتداولة
  ٣٤٠٫٦٢٤٫٤٢١  -  ٣٤٠٫٦٢٤٫٤٢١      تمويل مرابحة طويل ا�جل

  ٩٤٫٨٥٦٫٣٢٦  )٥٫٨٧٨٫٢٦٢(  ١٠٠٫٧٣٤٫٥٨٨    ب  صافي التزام مزايا محددة للموظفين
      ٤٣٥٫٤٨٠٫٧٤٧  )٥٫٨٧٨٫٢٦٢(  ٤٤١٫٣٥٩٫٠٠٩  

            المطلوبات المتداولة
  ٥٥٫٨٦٠٫٧٧٨  -  ٥٥٫٨٦٠٫٧٧٨      دائنون تجاريون وآخرون

  ١٠٠٫٨٤١٫٨٧٦  -  ١٠٠٫٨٤١٫٨٧٦      تمويل مرابحة قصير ا�جل
    ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠  -  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠    جزء متداول من تمويل مرابحة طويل ا�جل

  ٨٠٩٫٨٣٠  -  ٨٠٩٫٨٣٠      ع?قة مستحق من أطراف ذات
    ٥١٫٨٣٠٫١٦٥  -  ٥١٫٨٣٠٫١٦٥           مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ١٠٫٠٣٤٫٩٧٩  -  ١٠٫٠٣٤٫٩٧٩      زكاة مستحقة
      ٢٥٤٫٨٧٧٫٦٢٨  -  ٢٥٤٫٨٧٧٫٦٢٨  

  ٦٩٠٫٣٥٨٫٣٧٥  )٥٫٨٧٨٫٢٦٢(  ٦٩٦٫٢٣٦٫٦٣٧      إجمالي المطلوبات
            

إجمالي حقوق المساھمين 
    والمطلوبات

  
٢٫١٥٣٫٩٩٩٫١٥٣  )٣٫٢٥٥٫٥٨١(  ٢٫١٥٧٫٢٥٤٫٧٣٤  
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  (تتمة) للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

 
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ث#ثةالدخل الشامل لفترة التسوية المجموعة من إجمالي  ٤- ١٦

        

    

 أشھر الث?ثة لفترة
 سبتمبر ٣٠ في المنتھية
٢٠١٦  

أثر ا2نتقال إلى المعايير 
الدولية Hعداد التقرير 

  المعايير الدولية Hعداد التقرير المالي  المالي
  1 سعودي  1 سعودي  1 سعودي  إيضاح  
          

  ٢٧٣٫١٧١٫٨٠٤  -  ٢٧٣٫١٧١٫٨٠٤    ا@يرادات
  )١٥٠٫٧٩٠٫٦٩٠(  )٢٧٩٫٥٤٦(  )١٥٠٫٥١١٫١٤٤(    اHيرادات تكلفة 
  ١٢٢٫٣٨١٫١١٤  )٢٧٩٫٥٤٦(  ١٢٢٫٦٦٠٫٦٦٠    الربحمجمل 

          
  )٣٫٩٦٩٫٥٦٢(  -  )٣٫٩٦٩٫٥٦٢(    مصاريف بيع وتسويق

  )٦٦٫٦١٣٫٥٠٢(  -  )٦٦٫٦١٣٫٥٠٢(    وعمومية  مصاريف إدارية
   ٥١٫٧٩٨٫٠٥٠  )٢٧٩٫٥٤٦(  ٥٢٫٠٧٧٫٥٩٦    الدخل من العمليات 

          
  ١١٫٨٤١٫١٥٧  -  ١١٫٨٤١٫١٥٧    ىخرأإيرادات 
  )٢٧٢٫٦٤٤(  -  )٢٧٢٫٦٤٤(    ليةويمتأعباء 

خسائر ھبوط في قيمة الموجودات 
  -    غير الملموسة

-  
-  

 الحصة في ربح/(خسارة)
  ٢٨٨٫٣٤٤  ٦  شركة زميلة استثمار في

-  
٢٨٨٫٣٤٤  

  ٦٣٫٦٥٤٫٩٠٧  )٢٧٩٫٥٤٦(  ٦٣٫٩٣٤٫٤٥٣    قبل الزكاة الدخل
          
  )٢٫٨٥٣٫٦٢٦(  -  )٢٫٨٥٣٫٦٢٦(    زكاةال

  ٦٠٫٨٠١٫٢٨١  )٢٧٩٫٥٤٦(  ٦١٫٠٨٠٫٨٢٧    الفترة صافي دخل
          

          ا@يرادات الشاملة ا�خرى
ا2ستثمارات صافي حركة 

  )١٥٫٦٢٦٫٣٠١(  )١٥٫٦٢٦٫٣٠١(    ت  المالية المتاحة للبيع
الدخل الشامل إجمالي 
  ٤٥٫١٧٤٫٩٨٠  )١٥٫٩٠٥٫٨٤٧(  ٦١٫٠٨٠٫٨٢٧    للفترة

          
دخل الفترة العائد صافي 

      إلى:

  

  
  ٦٠٫٨٠١٫٢٨١  )٢٧٩٫٥٤٦(  ٦١٫٠٨٠٫٨٢٧    م?ك الشركة ا�م 

          
          

إجمالي الدخل الشامل 
      للفترة العائد إلى :

  

  
  ٤٥٫١٧٤٫٩٨٠  )١٥٫٩٠٥٫٨٤٧(  ٦١٫٠٨٠٫٨٢٧    م?ك الشركة ا�م
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  (تتمة) للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

  

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في التسعة اشھرتسوية المجموعة من إجمالي الدخل الشامل لفترة  ٥- ١٦

  

حسب المعايير   
المعتمدة من الھيئة 

السعودية للمحاسبين 
  القانونيين

أثر ا2نتقال إلى المعايير 
التقرير الدولية Hعداد 

  المالي
المعايير الدولية Hعداد 

  التقرير المالي
  سعودي 1  سعودي 1  سعودي 1  إيضاح  

  ا@يرادات
  

٨٤٦٫٥٤٧٫٦٠٥  -  ٨٤٦٫٥٤٧٫٦٠٥  
  )٤٦١٫٨٥٥٫١٤٢(  )٨٣٨٫٦٣٩(  )٤٦١٫٠١٦٫٥٠٣(  أ  اHيرادات تكلفة 
  ٣٨٤٫٦٩٢٫٤٦٣  )٨٣٨٫٦٣٩(  ٣٨٥٫٥٣١٫١٠٢    الربح مجمل

          
  )١٤٫٦٦٥٫٨٥١(  -  )١٤٫٦٦٥٫٨٥١(    مصاريف بيع وتسويق

  )١٩٦٫٩٨٥٫٠١٣(  -  )١٩٦٫٩٨٥٫٠١٣(    وعمومية  مصاريف إدارية
  ١٧٣٫٠٤١٫٥٩٩  )٨٣٨٫٦٣٩(  ١٧٣٫٨٨٠٫٢٣٨    الدخل من العمليات

          
  ١٦٫٨٩٠٫٣٠٥  -  ١٦٫٨٩٠٫٣٠٥    ىخرأإيرادات 
  )١٫٥١٤٫٢٠٠(  -  )١٫٥١٤٫٢٠٠(    ليةويمتأعباء 

  )٥٫٠٩١٫٠٠٠(  -  )٥٫٠٩١٫٠٠٠(    خسائر ھبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة
  ٤٩٥٫٠٠١  -  ٤٩٥٫٠٠١    الحصة في ربح/(خسارة) شركة زميلة

  ١٨٣٫٨٢١٫٧٠٥  )٨٣٨٫٦٣٩(  ١٨٤٫٦٦٠٫٣٤٤    قبل الزكاة الدخل
          
  )١٠٫٨١٦٫٢٠٠(  -  )١٠٫٨١٦٫٢٠٠(    زكاةال

  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  )٨٣٨٫٦٣٩(  ١٧٣٫٨٤٤٫١٤٤    الفترةصافي دخل 
          

          الشاملة ا�خرى اHيرادات

  )١٧٫٣٣٢٫٧٥٥(  )١٧٫٣٣٢٫٧٥٥(   ت  صافي حركة ا2ستثمارات المالية المتاحة للبيع
          

  ١٥٥٫٦٧٢٫٧٥٠  )١٨٫١٧١٫٣٩٤(  ١٧٣٫٨٤٤٫١٤٤    إجمالي الدخل الشامل للفترة

          
          -إلى:صافي دخل الفترة العائد 

  ١٧٣٫٠٠٥٫٥٠٥  )٨٣٨٫٦٣٩(  ١٧٣٫٨٤٤٫١٤٤    م?ك الشركة ا�م 

          
          

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد 
  -إلى :

        

  ١٥٥٫٦٧٢٫٧٥٠  )١٨٫١٧١٫٣٩٤(  ١٧٣٫٨٤٤٫١٤٤    م?ك الشركة ا�م
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  (تتمة) للمرة ا�ولى التقرير الماليالمعايير الدولية @عداد  تطبيق - ١٦

 

           وإجمالي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠و  ٢٠١٦يناير  ١إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في  ٦- ١٦
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والسنة المنتھية في  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتھيالتسعة اشھرتي الث#ثة والدخل الشامل لفتر

  
 الممتلكات والمنشآت والمعدات استھ#ك - أ

ت والمعدات بشكل منفصل. في ا2Zھمة في بند الممتلكات ومالمكونات ال استھ?كأن يتم  ١٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
والمعدات بعد  و ا�2تفي الممتلكات  ٢،٤١٦،٩٤٢بمبلغ  انخفاض، تم تسجيل للتقرير الماليإلى المعايير الدولية  اHنتقالتاريخ 
: ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ ( والمعدات وا�2ت الممتلكاتھمة لبنود مالمنفصل للمكونات ال ستھ?كا2المتراكم بسبب  ستھ?كا2خصم 

  .المبقاةرباح �ھذا المبلغ مقابل ا إثباتتم  .1 سعودي) ٣،٥٣٥،١٢٨: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(و) 1 سعودي  ٣٫٢٥٥٫٥٨١
  
 محددة منافعالتزامات   - ب

بالقيمة الحالية للمنفعة  الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حسب معاييرما بعد التوظيف  منافعبأثبتت الشركة التكاليف المتعلقة 
بھذه المطلوبات على أساس اكتواري. في  اHعتراف، يتم للتقرير الماليفي نھاية السنة. وفقا للمعايير الدولية  كما المستحقة

1 سعودي بين المخصصات وفقا  ٥٫٨٧٨٫٢٦٢، تم تسجيل الفرق البالغ للتقرير الماليتاريخ ا2نتقال إلى المعايير الدولية 
 سبتمبر ٣٠ة (بقاوالمخصصات بناء على التزام التقييم ا2كتواري بالكامل مقابل ا�رباح الم القانونيين للمحاسبين ةالسعودي للھيئة
 .1 سعودي) ٨،٥٣٧،٩٠٨: ٢٠١٦ديسمبر  1٣١ سعودي) و (٥٫٨٧٨٫٢٦٢: ٢٠١٦

 
 ات المتاحة للبيع:ستثمارحركة اH - ت

ات ستثماربموجب المعايير المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقوم المجموعة باHعتراف بالتغير في قيمة ا2
في  لمامستقل في حقوق الملكية حيث أنه لم يكن من المطلوب وحسب المعايير السابقة إظھار بند الدخل الشالمتاحة للبيع كبند 

الث?ثة تي خ?ل فتر ة للبيعات المتاحستثمارفإن التغير في قيمة ا2 لتقرير الماليلقائمة الدخل. وبعد التحول للمعايير الدولية 
 على التوالي 1 )١٧،٣٣٢،٧٥٥(و  1 )١٥،٦٢٦،٣٠١(وقيمته  م ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠المنتھيتين في  التسعة اشھرأشھر و
التسعة  لفترة الشامل الدخل قائمة في مستقل كبند به اHعتراف تم قد الفترة خ?ل العادلة القيمة في الفرقعن  عبارةوھو 
ستخدام معايير الھيئة السعودية للمحاسبين اقائمة حقوق الملكية بھو في  بالمقارنة مع ما ٢٠١٦سبتمبر ٣٠المنتھية في اشھر

  ).١٩٫١٨٥٫٩١٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١القانونيين (
  
 التدفقات النقدية قائمة - ث

تأثير جوھري على  التقرير المالي Hعدادإلى المعايير الدولية  معايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلم يكن للتحول من 
  التدفقات النقدية. قائمة

  
  المختصرة الموحدة المالية ا�ولية القوائمعلى  الموافقة  - ١٧

 صفر ٠٢ الموافق ٢٠١٧أكتوبر ٢٢في  الشركة من قبل إدارةالمختصرة الموحدة ا�ولية المالية  قوائممت الموافقة على الت
 .ھـ١٤٣٩

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 


