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  السادة مساھمي شركة دلة للخدمات الصحیة
  

  وبركاته،،، هللا ورحمة علیكم السالم
 

 مللعا اإلدارة مجلس تقرير الكرام مساھمیھا يدي بین تضع أن"  الصحیة للخدمات دله شركة" يسر       
 العام ھذا خالل الشركة حیث شھدت. الرئیسة واألنشطة األداء على الضوء يلقي والذي م٢٠١٦ الـمالي
  فـي مختلف قطاعاتھا. والتطور اإلنجازات من العديد

  

 مساھمتھا وزيادة الريادة لتحقیق الطموحة خططھا تنفیذ في م٢٠١٦ العام خالل الشركة استمرت       
 نأ نجد ؛ حیث الخصوص وجه على الرياض وبمدينة عام بوجه بالمملكة الصحیة الرعاية خدمات تقديم في

 التجھیز وجاري متقدمة مراحل إلى وصلت الرياض غرب بجنوب نمار-دله لمستشفى اإلنشاء أعمال
التوسعة  أعمال في البدء إلى باإلضافة هللا شاء إن م٢٠١٧ العامخالل النصف الثاني من  لالفتتاح واإلعداد
 على -هللا بفضل- المتزايد الطلب لمقابلة وذلك النخیل بحي دله لمستشفى الحالي بالموقع الغربیة
 قعتو ؛ حیث جغرافیا بالتوسع االستراتیجیة أھدافھا تحقیًقا ألحد الشركة قامت كما المستشفى، خدمات
 اتالخدم لتقديم مستشفى إلنشاء العقاري والتطوير للتنمیة الجزيرة شبه مؤسسة مع تفاھم مذكرة
  . جدة مدينة لسكان الصحیة

  
 فـي نمو مع ممیزة مالیة نتائج م٢٠١٦ العام خالل للخدمات الصحیة دله شركتكم حققت هللا بفضل    

 يقدمھا التي الخدمات فـي الـمراجعین ثقة على يؤكد مما ،%١٨حوالي  بلغ الـمراجعین أعداد
 قدرھا وأرباح لایر ملیار ١٫١٦٣ حققت الملیار؛ حیث حاجز الشــركة إيرادات تجاوزت كما. الـمستشفى

 إجمالي لایر، ونما ملیار ١٫٥ حوالي إلى الـملكیة حقوق نمت كما. للسھم لایر ٣٬٨٣ بواقع لایر ملیون ٢٢٦
  .لایر ملیار ٢حوالي  إلى الشركة أصول

  
 منطلق من السعوديین وتدريب وتأھیل كبرى لتوظیف الصحیة أھمیة للخدمات دلّه شركة وتولي     

 الكوادر استقطاب على عملت حیث تخدمه، الذي الـمجتمع تجاه بمسؤولیتھا وإحساًسا الوطني واجبھا
 نسبة بلغت وقد. وتطويرھم تدريبھم على وحرصت والتخصصات الـمجاالت من العديد فـي السعودية
  .هللا شاء إن أعلى المستويات إلى . ساعین لرفعھا%٧٠ من أكثر اإلدارية الوظائف فـي التوطین

  
 للمشاركة متعمقة بصورة الصحي القطاع لخصخصة الوطني للتحول الصحة وزارة خطط الشركة وتدرس     
  .للجمیع الصحیة الخدمات لتحسین-هللا أعزھا- الدولة خطط في والمساھمة فیھا

  
 زةمتمی بجودة لمجتمعنا الصحیة الرعاية تقديم نحو السعي في استمرارنا الختام في ونحن إذ نؤكّد     
 والتي ملناع ألسالیب والتشغیلیة والتطوير الحثیث الطبیة ووالء فرقنا تناغم نتاج ھو هللا توفیق بعد وھذا
  .مستمرة بصورة والعمل الدؤوب على تجويدھا المرضى خدمة إلى تھدف

  
 .یدةالرش قیادتنا تحت والعافیة والصحة واألمان األمن نعمة وعلیكم علینا يديم أن تعالى هللا ونسأل       

                    	
  بن عثمان القصبي طارق         

 اإلدارة مجلس رئیس                     

                         
 كلمة رئیس مجلس اإلدارة
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    الصحیة للخدمات دله شركة مساھمي السادة
  

  وبعد،،، وبركاته هللا ورحمة علیكم السالم
  
 للعام الشركة مساھمي للسادة تقريره بتقديم  الصحیة للخدمات دله شركة إدارة مجلس يتشرف   

 جعالمرا وتقرير أعمالھا نتائج مع لھا العام والوضع الشركة أنشطة حول تقريره ويستعرض.  م٢٠١٦ المالي
  .للشركة السنوية الموحدة المالیة القوائم حول

 الشركةعرض عام عن  .١

 التجاري السجل بموجب مسجلة عامة سعودية مساھمة شركة ھي  الصحیة للخدمات دله شركة     
 في مدرجة وھي ،)م١٩٩٤ سبتمبر ١٨ الموافق( ھـ١٤١٥ الثاني ربیع ١٣ بتاريخ ١٠١٠١٢٨٥٣٠ رقم

 ويتكون.   الصحیة الرعاية قطاع وضمن) ٤٠٠٤( الرمز تحت السعودية العربیة المملكة في المالیة السوق
 قیمة وبإجمالي بالكامل مدفوعة للسھم رياالت ١٠ اسمیة بقیمة سھم ملیون ٥٩ من الشركة مال رأس
 أي يتمتع وال واحدة فئة من الشركة أسھم جمیع إن. م٢٠١٦ عام نھاية في كما وذلك لایر ملیون ٥٩٠

  .المساھمین من غیره عن تفضیلیة بحقوق مساھم
 لهد شركة" إلى"  القابضة الصحیة للخدمات دله شركة" من لھا التجاري االسم بتغییر الشركة قامت    

 الموافق ھـ٢٣/٠٢/١٤٣٨ بتاريخ المنعقدة العادية غیر العامة الجمعیة موافقة على بناءً " الصحیة للخدمات
  .م١٦/١١/٢٠١٦

 السنة المالیة للشركة .٢

 لك من ديسمبر آخر في وتنتھي يناير أول من تبدأ المالیة السنة فإن للشركة األساسي للنظام طبًقا
  .عام

 المحاسب القانوني للشركة: .٣

 الشركة حسابات مراجعة بأعمال القیام ،BDO وشركاه العمــــري محمــــد الدكتور شركة/  السادة تولى
  .م٢٠١٦ المالي العام عن

 ٢٠١٦الوضع العام خالل  .٤

  القطاع الطبي:  حول ٢٠٣٠رؤية المملكة 

 المستشفیات من المثلى االستفادة تحقیق نحو المملكة شرعت فقد ٢٠٣٠ المملكة رؤية إطار في     
 ھمخطت في أولى كخطوة األولیة الصحیة الرعاية من االستفادة على المواطنین وتشجیع الطبیة والمراكز
 التخطیط دور على بالتركیز بالمملكة العام القطاع يقوم أن  الرؤية ھذه في المخطط ومن. العالجیة
 الصحیة الخدمات جودة رفع على العمل أيضا المخطط من أنه كما. الصحیة للمنظومة والمراقبة والتنظیم

  .حكومیة شركات خالل من
 التأمین نظام من المستفیدين قاعدة توسیع على الرؤية ھذه خالل من الرشیدة الحكومة وستعمل     

 ناألخصائیی إلى للوصول االنتظار أوقات وتقلیص أسرع، بشكل الخدمة على الحصول وتسھیل الصحي،
   .واالستشاريین
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 لرفع األطباء تدريب إلى المملكة فستسعى ،٢٠٣٠ لرؤية الصحي للقطاع البشرية التنمیة صعید وعلى
  .المواطنین صحة على وخطًرا تحدًيا تشكل التي المزمنة األمراض وعالج مواجھة على قدرتھم

 االستراتیجیة األھداف تضمنت حیث. الرؤية ھذه الصحیة للرعاية الوطني التحول خطة وافقت وقد     
 من األعوام مدار على الصحیة الخدمات على اإلنفاق إجمالي من الخاص القطاع حصة زيادة الخطة لھذه
 يالت المالئمة البیئة وتوفیر الحكومیة الخدمات خصخصة عملیة في التوسع خالل من ٢٠٢٠ حتى ٢٠١٧
 .حيالص القطاع في لالستثمار جذبھم بھدف والدولیین المحلیین المستثمرين ثقة تعزيز على تعمل

  
  محركات الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحیة:

  
  المملكة:الزيادة في عدد سكان  )١

 ارتفع السكان عدد أن نجد حیث الصحیة الرعاية خدمات على الطلب نمو في الرئیس العامل تعد     
 نمو بمعدل وذلك م٢٠١٠ إلى م١٩٧٤ من الفترة خالل نسمة ملیون ٢٧ إلى نسمة ملیون ٧ من

 نسمة ملیون ٣٢ نحو إلى م٢٠١٠ عام خالل نسمة ملیون ٢٧ من ارتفع ،كما تقريبًا %٣٫٨ بلغ سنوي
 ىعل المبنیة العام منتصف لتقديرات طبًقا تقريبًا %٢٫٩ بلغ سنوي نمو بمعدل وذلك ٢٠١٦ عام بنھاية
 ).م٢٠١٠/  ھـ١٤٣١( والمساكن للسكان العام التعداد نتائج

  
 :األعمارالزيادة في متوسط  )٢

 في تقريبًا سنة ٧٤٫٣ نحو إلى م٢٠١٠ عام خالل سنة ٧٣٫٧ من المأمول العمر متوسط ارتفع     
  ) . م٢٠١٥ ، ٢٠١٠( الصحة وزارة عن الصادرة اإلحصائیة التقارير حسب وذلك م٢٠١٥ عام نھاية
 مجتمع أنه إلى باإلضافة متوسطة بمعدالت ينمو السعودي المجتمع أن نجد سبق لما ونتیجة     
        .   الصحیة الخدمات قطاع في للتوسع قويًا حافًزا يعد بما أعماره تطول

                                      

 لإلحصاء.المصدر : الھیئة العامة                 
 
 الزيادة في تغطیة التأمین الصحي: 

 المرسوم صدر فقد والمقیم المواطن من كل بصحة للمملكة الرشیدة الحكومة اھتمام إطار في    
 الصحي التأمین بنظام والخاص م٢٢/٤/٢٠٠٩ الموافق ھـ٢٧/٤/١٤٣٠ بتاريخ)  ٧١/م( رقم الملكي
 الصحي التأمین قطاع في كبیر نمو عنه نتج والذي الخاص القطاع موظفي على اإللزامي التعاوني
 لصحيا التأمین أقساط في النمو إلى باإلضافة علیھم المؤمن عدد في الكبیر النمو في جلًیا ذلك ويبدو

  .التأمین وعمق فیھا المكتتب
  

    

7.01
16.95

22.68 27.14 32.25

1974 1992 2004 2010 2016

التطور في عدد سكان المملكة
م 2016:  1974خالل الفترة من 

)ملیون نسمة ( 

32.9
33.6

34.3
34.9

35.5
36.0

36.6
37.1

37.6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

العدد المتوقع للسكان
م2025:  2017خالل الفترة من  

)ملیون نسمة(



 

 
5

  
  اجمالي المطالبات:

 خالل نسمة ملیون ١١ نحو إلى م٢٠١١ عام خالل فرد ملیون ٨ من علیھم المؤمن عدد ارتفع 
 .تقريبًا %٨ بلغ مركب سنوي نمو بمعدل وذلك م٢٠١٥ عام

 ١٩ نحو إلى م٢٠١١ عام خالل لایر ملیار ١٠ من فیھا المكتتب التأمین اقساط إجمالي ارتفع 
 .%١٨٫٢ نحو بلغ مركب سنوي نمو بمعدل ،وذلك  م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیار

 المحلي الناتج إجمالي إلى فیھا المكتتب الصحي التأمین أقساط إجمالي نسبة ارتفعت 
 .م٢٠١٥ عام خالل %٠٫٧٧ نحو إلى م٢٠١١ عام خالل %٠٫٤٥ من التأمین بعمق تعرف والتي

 إلى م٢٠١٣ عام خالل %٨٩ من التامین بأقساط الصحي التأمین شركات احتفاظ معدل ارتفع 
 تقديم على التأمین شركات قدرات في النمو إلى ذلك ويشیر.   م٢٠١٥ عام خالل %٩٦ نحو

 .للمؤمنین الخدمات
 
 إلى م٢٠١١ عام خالل لایر ملیار ٧ من الصحي للتأمین المدفوعة المطالبات إجمالي رتفعا 

  .تقريبًا %١٥٫٨ بلغ مركب سنوي نمو بمعدل ،وذلك  م٢٠١٥ عام خالل لایر ملیار ١٣ نحو
 

  مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:
  

 اإلصابة باألمراض المزمنة :الزيادة في معدل  )٣
 السمنة نسبة زيادة في ساعدت التي العوامل أھم من الصحیة غیر المعیشیة األنماط تعد       
 %٣٠ نسبة أن اإلحصاءات أشارت حیث المزمنة األمراض من العديد في الرئیس السبب تعد والتي
 بدورھا تعد والتي السمنة أمراض من يعانون سنة ١٥ عن أعمارھم تزيد الذين المملكة سكان من
 زيادة إلى كله ذلك وأدى.  السكري بمرض اإلصابة خطر من تزيد التي الرئیسة األسباب أحد

 :في ذلك ويتجلى الصحیة الرعاية خدمات على الطلب
 وزارة بمستشفیات الطوارئ وأقسام الخارجیة بالعیادات القلب لعیادة الزيارات عدد ارتفع 

 إلى م٢٠١٠ عام خالل زيارة ٦٤٧٫٥٣٨ من اإلسكیمي والقلب القلب روماتیزم لمرضى الصحة
 . تقريبًا %٤ بلغ مركب نمو بمعدل وذلك م٢٠١٥ عام خالل زيارة ٧٩٣٫٣٨٠ نحو

 ةوزار بمستشفیات الطوارئ وأقسام الخارجیة بالعیادات السكري لعیادات الزيارات عدد ارتفع 
 وذلك ٢٠١٥ عام خالل زيارة ١٫٤٠٨٫٨٥٢ نحو إلى م٢٠١٠ عام خالل زيارة ٩٩١٫٣٠٤ من الصحة
 .تقريًبا %٧٫٣ بلغ مركب سنوي نمو بمعدل

 الطوارئ وأقسام الخارجیة بالعیادات الدم وضغط الدم أمراض لمرضى الزيارات عدد ارتفع 
 زيارة ١٫٧٩٥٫٦٤٢ نحو إلى م٢٠١٠ عام خالل زيارة ١٫٢٤٣٫٢٣٦ من الصحة وزارة بمستشفیات

 .تقريًبا %٧٫٦٣ بلغ مركب سنوي نمو بمعدل وذلك م٢٠١٥ عام خالل
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  واقع القطاع الصحي في المملكة :
  :القطاعات كافة مستوى على الصحیة  والموارد للمرافق األساسیة المؤشرات: أوالً 

  
االنفــاق  على القطــاع  )١

  الصحي :
  
  

 نسبة ارتفعت وقد     
 لوزارة المالیة االعتمادات

 إلجمالي بالنسبة الصحة
 من للدولة العامة الموازنة

  م٢٠١٠ عام خالل %٦٫٥
 خالل %٧٫٢٥ نحو إلى
  .م٢٠١٥ عام

  
  
  

الكتاب االحصائي                       –الصحة  المصدر: وزارة           

 
  مؤشرات الموارد الصحیة بالمملكة بكافة القطاعات )٢

 ويوضح. السابقة األعوام خالل ملحوظًا تطوًرا القطاعات غالبیة في الصحیة الموارد تطورت وقد      
 الصحة، وزارة( للخدمة المؤدية القطاعات في الصحیة الموارد في التطور التالي البیاني الرسم
  : م٢٠١٥ إلى م٢٠١٠ من الفترة خالل) الخاص القطاع األخرى، الحكومیة الجھات

  

  
  الكتاب االحصائي–لمصدر: وزارة الصحة ا
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  التطور في عدد المستشفیات واألسرّة بمختلف القطاعات الصحیة: )٣
 

 التي الصحیة الرعاية خدمات على أساسي بشكل المملكة في الصحیة الرعاية نظام يعتمد       
 بجمیع األسرَّة عدد إجمالي إلى بمستشفیاتھا األسرَّة عدد نسبة بلغت حیث الصحة وزارة تؤديھا

  .م٢٠١٥ عام خالل تقريًبا %٥٩٫٣ نحو القطاعات
 عدد إلجمالي بالنســـبة الخاص للقطاع التابعة بالمســـتشـــفیات األســـرَّة عدد نســـبة بلغت كما     

 م٢٠١١ عام خالل %٢٢٫٧ من ضــئیلة بنســبة ارتفعت حیث ، %٢٣ حوالي القطاعات بجمیع األســرة
 . م٢٠١٥ عام خالل %٢٣ نحو إلى

  
  القطاعات الصحیة في المملكةعدد المستشفیات واألسرّة بمختلف 

  م )٢٠١٠/٢٠١٥ھـ (١٤٣١/١٤٣٦خالل الفترة 
  

  
 

 التطور في الموارد البشرية بجمیع القطاعات الصحیة : )٤
  

 أعداد في العامة الزيادة من وبالرغم     
 فقد قطاعاتھا، بجمیع المملكة في األسرَّة
 األسرَّة ھذه على العاملین أعداد زادت
 يعكس مما. الماضیة سنوات الخمس خالل
 المقدمة الخدمة تحسین نحو العام االتجاه

                .للمرضى
 
 
 

 الكتاب االحصائي –وزارة الصحة  المصدر:                
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  الموارد الصحیة بالقطاع الخاص بمنطقة الرياض: )٥
 

 ارتفاًعا ٢٠١٥ العام حتى ٢٠١٠ العام من بالمملكة الخاص للقطاع الصحیة الموارد ارتفعت كما      
  .المساعدة الطبیة والفئات والتمريض واألطباء األسرَّة عدد حیث من ملحوظًا

  
  الكتاب االحصائي–وزارة الصحة  المصدر:

  
  

  شركة دله للخدمات الصحیة  .٥

 لأفض توفیر إلى الصحیة للخدمات دله شركة سعت فقد الصحي، القطاع في الريادة نحو وسعیًا    
 حیةالص دله شركة وتقوم. الجودة معايیر بأفضل الصحیة للخدمات المتفوقة والمرافق الطبیة الكوادر
  .بالمملكة الصحي القطاع لخدمة الشركة مكانة لدعم الحاضر الوقت في المشاريع من عدد بتطوير

 :تشمل والتي متنوعة استراتیجیات عدة خالل من للتوسع الشركة تسعى و
 . بالكامل جديدة مستشفیات بناء -١
 .الحالیة المستشفى مرافق توسیع -٢
 .بالكامل أخرى مستشفیات على االستحواذ -٣
 .أخرى مستشفیات إلنشاء شركات في الدخول -٤
 .المملكة في الدوائي التوزيع في الجغرافي التوسع -٥
 .منتجاته وتنويع الدوائي اإلنتاج توسیع -٦
 .المملكة في المستشفیات تشغیل عقود عدد توسیع -٧

 
  قطاعات الشركة

 :التالیة القطاعات من الشركة تتكون
 وكممل فرع وھي دله مستشفى من رئیس بشكل يتكون الحالیة الفترة في: المستشفیات -١

 طريق عن شاملة طبیة خدمات دله مستشفى ويقدم الصحیة، للخدمات دله لشركة بالكامل
 .لھا المساندة الخدمات إلى باإلضافة التنويم وأقسام الخارجیة العیادات

 
 مملوكة تابعة شركة وھي فارما دله ومصنع فارما دله شركة من رئیس بشكل وتتكون :األدوية -٢

 لةبالجم موزع فارما دله وتعتبر. مباشر وغیر مباشر بشكل الصحیة للخدمات دله لشركة بالكامل
 إلى المنتجات ھذه بتوزيع فارما دله تقوم حیث وتجمیلیة، وعشبیة صیدالنیة لمنتجات

 نتجاتالم ھذه تبیع التي والمتاجر بالتجزئة، البیع وصیدلیات الحكومیة، والجھات المستشفیات،
 حصرية توزيع حقوق فارما دله لدى ويوجد. المختلفة المملكة مناطق في مراكز عدة طريق عن
 شركات عدة من تجمیلیة منتجات ٨و عشبیًا، منتًجا ١٢و صیدالنیًا، منتًجا ٤٥ لعدد المملكة في
 دله صنعم في والصیدالنیة العشبیة والمستحضرات األدوية تصنیع على فارما دله تعمل كما. دولیة
. وتجمیلي صیدالني منتج ٣٥ عدد إلنتاج الترخیص على المصنع حصل وقد. الغربیة بالمنطقة فارما
 .منتجاته على والدولي المحلي الطلب تغطیة على المصنع يعمل كما
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 في ةواإلداري التشغیلیة خبراتھا الشركة وتقدم :الغیر لحساب المستشفیات تشغیل إدارة -٣

 التي األرباح على بناءً  وذلك متغیرة رسوم أو/و ثابتة سنوية رسوم مقابل المستشفیات تلك
 لمستشفى وصیانة وتشغیل إدارةم ب٢٠١٦وقد قامت الشركة خالل . المستشفیات تلك تحققھا
 ).جالخلی لنفط الكويتیة والشركة الخلیج ألعمال أرامكو شركة( المشتركة الخفجي عملیات شركة

 
 التخصص بھدف ٢٠١٥ يناير في للشركة الحديث الفرع ھذا تأسیس تم :المساندة الخدمات -٤

 القطاع ھذا ويقوم. األخرى المساندة والخدمات الطبیة والمراكز المستشفیات وصیانة إقامة في
 .الحاضر الوقت في للمجموعة رئیس بشكل خدمات بتقديم

 
 مكة مركز وشركة عسیر شركة في استثمارات الشركة لدى حیث :الغیر لدى االستثمارات  -٥

 .األدوية لتصنیع األردنیة والشركة الطبیة للخدمات اإلحساء وشركة الطبي
  

وبالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة، أال أن شركة دلة الصحیة تضح نصب اعینھا 
 بناء بیئة عائلیة العمل والتعامل مع موظفیھا بأسالیب مھنیة إنسانیة.توفیر افضل بیئة للعمل من خالل 

 أغراض الشركة وأنشطتھا وأقسامھا .٦

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

 والمطھرات والمنظفات التجمیل ومواد والصحیة والعشبیة الصیدالنیة والمستحضرات األدوية وتصنیع
  ..السعودية العربیة المملكة في والتغلیف والتعبئة

 خدمات تقديم) ١: (ھي أساسیة عمل أقسام خمسة إلى الصحیة للخدمات دله شركة أعمال تصنف     
 المساندة الخدمات) ٤( واإلدارة؛ التشغیل) ٣( األدوية؛ وتصنیع وتوزيع بیع) ٢( مملوكة؛ لمستشفیات طبیة

   .االستثمارات) ٥(و
 – دله مستشفى مجمع" خالل من شاملة طبیة خدمات تقديم على الرئیس الشركة نشاط يرتكز    

 لالمستقب في إنشاؤھا مزمع أخرى طبیة ومراكز مستشفیات إلى باإلضافة الرياض مدينة في" النخیل
 علقيت فیما أما. المستأجرة المنشآت بخالف وذلك فیھا جوھرية حصًصا الصحیة دله شركة تمتلك بحیث

 والدوائیة یةالصیدالن للمنتجات بالجملة بالتوزيع فارما دله شركة طريق عن فتتم األدوية وتوزيع بیع بأنشطة
 وكةممل مستشفیات أعمال بإدارة فتقوم واإلدارة التشغیل أنشطة أما. التجمیل مواد ومنتجات والعشبیة

 ةالصحی الرعاية قطاع ضمن االستثمارات من العديد الشركة لدى يوجد لذلك، إضافة. أخرى أطراف قبل من
  .األوسط الشرق منطقة في

الخدمات المساندةاالستثمارات و  اإلدارة
 التشغیل

 االدوية
 

المبنى 
 الرئیسي

مبنى النساء 
 والوالدة

 مصنع مبنى األطفال 
دله فارما بجدة   

دله فارما  
 للتوزيع

المنطقة 
 الغربیة

المنطقة
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقیة

مبنى العیادات 
 الشمالیة

 المستشفیات
 مجمع مستشفى دلة النخیل

 دله للخدمات الصحیة 

 ھیكل قطاعات شركة دله للخدمات الصحیة 
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 تحلیل المعلومات القطاعیة للشركة .٧

م. ويتلخص حجم مبیعات كل نشاط وإسھامه في ٢٠١٦شركة دله الصحیة مبیعات خالل  حققت     
 إجمالي األرباح كالتالي:

 

 
   ٢٠١٥ديسمبر ٣١  ٢٠١٦ديسمبر ٣١  

  إجمالي الربح  اإليرادات  إجمالي الربح  اإليرادات  ماليین الرياالت
 %٩٤ ٣٨٥ %٩٣ ٩١٧ %٩٩ ٥٣٠ %٩٧ ١٬١٣٢   المستشفیات  
 %٤ ١٦ %٦ ٦٠ %٠ - %٣  ٣٧ األدوية  
 %٢ ٦ %٢ ٢١ %١ ٧ %٢  ٢١  التشغیل 

 - - )%١( )١٣( - - )%٢( )٢٧(  استبعادات
 %١٠٠ ٤٠٧ %١٠٠ ٩٨٥ %١٠٠ ٥٣٧ %١٠٠ ١٬١٦٣ المجموع   
   

  الشركات التابعة: .٨

  :المملكة في كلھا المؤسسة التابعة بالشركات بیان يلي فیما

  التابعةالشركة 
رقم السجل 
  التجاري

  بلد التأسیس
و الدولة الرئیس 
  محل العملیات

  نسبة الملكیة
  ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٪٩٨  ٪٩٨  السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دله فارما

شركة أفیاء النخیل للخدمات 
  السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦  المساندة المحدودة

 
٩٩  ٪٩٩٪  

 
 حصص بشراء اإلدارة مجلس قرار صدر م١٤/١٢/٢٠١٦ الموافق ھـ١٥/٠٣/١٤٣٨ األربعاء يوم وفي    

 للخدمات النخیل وأفیاء فارما دله شركتي فعلیًا الشركة وتمتلك ھذا فارما دلة بشركة اآلخرين الشركاء
 أخرى أطراف من مملوكة الشركتین في الملكیة حقوق باقي أن حیث ٪١٠٠ بنسبة المحدودة المساندة

  .م٢٠١٦ نھاية في كما الشركة عن نیابة
  

 إبريل ١٣ الموافق( ھـ١٤٣٥ اآلخرة جمادى ١٣ بتاريخ فارما دله شركة تأسیس تم: فارما دله شركة
 في نشاطھا ،ويتمثل سعودي ريـال ملیون ٤ قدره مال برأس محدودة مسؤولیة ذات شركة وھي) ٢٠١٤
 األطفال ومستلزمات والحلیب واألغذية والتجمیلیة العشبیة للمستحضرات والتجزئة الجملة تجارة

 یرادواالست الكیمیائیة والمواد وصیانتھا غیارھا وقطع والجراحیة الطبیة والمستلزمات واألجھزة والمنظفات
 ٢٠١٦ عام خالل فارما دله شركة قامت وقد. والمستودعات المصانع وإدارة للغیر والتسويق والتصدير
 .توزعھا كانت التي السلع بعض على العمل بإيقاف

 
 للخدمات النخیل أفیاء شركة تأسیس تم: المحدودة المساندة للخدمات النخیل أفیاء شركة

 مسؤولیة ذات شركة وھي) ٢٠١٤ يناير ١٤ الموافق( ھـ١٤٣٥ الثاني ربیع ١٣ بتاريخ المحدودة المساندة
 والمراكز المستشفیات وصیانة إقامة في نشاطھا ،ويتمثل سعودي ريـال ٥٠٫٠٠٠ قدره مال برأس محدودة
  .عةللمجمو رئیس بشكل خدماتھا بتقديم النخیل أفیاء شركة وتقوم. األخرى المساندة والخدمات الطبیة

  
 قرر م١٤/١٢/٢٠١٦ الموافق ھـ١٥/٠٣/١٤٣٨ األربعاء يوم وفي: الصحیة نمار دله مستشفى شركة
 لایر ملیون) ٥( قدره مال برأس محدودة، مسؤولیة ذات) واحد شخص( شركة تأسیس اإلدارة مجلس
 الشركة أغراض تتضمن أن على الصحیة للخدمات دله لشركة) ذاتي تمويل( بالكامل مملوكة سعودي
 والعیادات والمجمعات والمراكز الصحیة والمرافق المستشفیات وتطوير وتجھیز وتشغیل إدارة الجديدة
 الموافق ھـ١٤٣٨ الثاني ربیع ١٠ في الشركة قامت علیه وبناءً  الحًقا، األراضي، تملك إلى باإلضافة الطبیة

 سجل" الصحیة نمار دله مستشفى شركة" محدودة مسؤولیة ذات شركة بتأسیس م٢٠١٧ يناير ٨
   .١٠١٠٤٩٥٢١٨ رقم تجاري
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  فروع الشركات: .٩

 ان فروع شركة دله للخدمات الصحیة التي تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة، ھي كالتالي:
  

السجل    اسم الفرع
  التجاري

  المدينة  

  الخفجي  ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦  اإلدارة العامة
  الرياض  ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دله

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

  جدة  ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠ فارما)مستودع األدوية (دله
  الرياض  ١٠١٠٣٨١٤٧٠ مستودع األدوية (دله فارما)

  جدة  ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩ مصنع دله فارما
  الرياض  ١٠١٠٤٢٨٦١٣ مجمع عیادات شركة دله للخدمات الصحیة

  جدة  ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١ مصنع دله فارما لألدوية

 الجودة الطبیة المتمیزة لشركة دلة الصحیة .١٠

بتقديم الرعاية الطبیة عالیة الجودة بمھنیة متمیزة  دلهاسم مستشفى  اقترن   
   والحرص على صحة المرضى وسالمتھم.

 الى االرتفاع باإلضافةفعلى الرغم من تنامي اعداد مراجعي العیادات ومرضى التنويم    
 الخدماتيقدم ، إال انه دلهطرد في أعداد العملیات والوالدات بمجمع مستشفى ضالم

عالمیة للجودة والمراقبة المستمرة لإلداء اعتماد معايیر وب بأداء مرتفعمتكاملة الطبیة ال
النخیل -مؤشر لجودة األداء. وإن مجمع مستشفى دلة  ١٥٠ حواليقاس بالتي تالطبي 

لثالث مرات  JCI حائز على شھادة الھیئة االمريكیة المشتركة العتماد المستشفیات 
على شھادة االيزو العالمیة  وحائز ايًضا. ٢٠١٥و ٢٠١٢و  ٢٠٠٩في األعوام  متتالیة

ISO9001  وحتى الوقت الحالي. كما ان الجودة العالیة ١٩٩٨لجودة األداء منذ عام
مصدقة بشھادة ضبط الجودة من الكلیة االمريكیة لعلم  دلهلمختبرات مستشفى 

والتي تعطى نتیجة وضع  دلهالحاصل علیھا مختبرات مستشفى  CAP االمراض
المختبرات تحت المراقبة الدقیقة المستمرة وتجدد سنويا. كما ان جودة خدمات التغذية 

مشھودة بالحصول على الشھادة العالمیة لجودة عمل المطابخ  دله ىمستشففي 
 منذ عدة سنوات وتجدد سنويا. HACCPوسالمة المرضى وجودة التغذية 

 كة دلة الصحیةجودة المطالبات المالیة لشر .١١

كافة  ئھاعمالإلى الصحیة الصادرة  دلهلمطالبات المالیة لشركة وا التقارير على الرغم من تعقید تفاصیل   
تضع نصب  -منذ نشأتھا- جھات حكومیة وشركات تأمین وشركات خاصة، إال أن شركة دله الصحیةمن 

تیرھا فواإصدار عند ، وبصورة مستمرة، اعینھا  المحافظة على المھنیة العالیة وأفضل معاير الضبط المالي 
، حیث تعتبر شركة دلة الصحیة عمالئھا ھم أحد شركاء ھا لعمالئھا مقابل الخدمات المقدمةمطالباتو

التي تتبنھا المتكاملة ومة الجودة من منظ جزءً يعد وذلك  .وتتعامل مع المرضى بصورة إنسانیة نجاحھا
ق نتیجة تطبی تأتي وتأتي الجودة المرتفعة لعملیة الفوترة الشركة في معامالتھا مع العمالء والمرضى.

مما يعطي اكبر قدر من ثقة العمالء في نظم الرقابة والفاعلیة في عملیة المعالجة المالیة داخل الشركة 
    الشركة المالیة. تقارير ومطالبات
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  عقود تشغیل مستشفیات مملوكة للغیر .١٢

 يف الشركة قررت السنین، مر على دله مستشفى بواسطة بناؤھا تم التي التجارية العالمة لتعزيز     
 يوجد وال. أخرى أطراف قبل من المملوكة المستشفیات وتشغیل إلدارة عقود في الدخول م٢٠٠٢ عام

 ةالتشغیلی الخبرات تقدم فإنھا ذلك من وبدالً . المستشفیات ھذه في ملكیة مصلحة أي حالیًا للشركة
  .إدارتھا تتم التي المستشفیات أرباح أساس على متغیرة أتعاب أو/و ثابتة سنوية أتعاب مقابل

 
 :ھي الحاضر الوقت في الغیر مستشفیات إلدارة الجوھرية العقود أھم

 
  :مستشفى عملیات الخفجي المشتركة

 وھذا. م٢٠١١ أبريل في المستشفى بھذا المتعلق العقد في المشمولة باألعمال الشركة بدأت      
 ميت حیث الخلیج، لنفط الكويتیة والشركة الخلیج ألعمال أرامكو شركة قبل من مملوك المستشفى

 عدد إجمالي ويبلغ. الشركتین ھاتین في وعائالتھم موظف ٣٬٠٠٠ لحوالي الطبیة الخدمات تقديم بموجبه
 ووحدة ، للعملیات وغرفتین ، الخارجیة العیادات في تخصص ١٨ وفیه سرير، ١٥٨ المستشفى في األسرّة
 العمل انتھى وقد. سنوات خمس العقد ھذا ومدة. كلوي غسیل ووحدة ، ُخدَّج رعاية ووحدة ، مركزة عناية
 .لمالكیه المشروع تسلیم تم حیث ٣١/١٢/٢٠١٦ في العقد بھذا

  الشركات المستثمر بھا: .١٣

  شركة الدكتور محمد راشد الفقیه وشركاؤه  -أ

 مال رأس من ٪٣٠ قدرھا حصة مقابل لایر ملیون ١٤٢ حوالي  الصحیة للخدمات دله شركة استثمرت    
 في عام مستشفى ببناء تقوم مقفلة مساھمة شركة وھي وشركاؤه الفقیه راشد محمد الدكتور شركة
  .الرياض مدينة شرق

  

  السیاحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالتشركة عسیر للتجارة و   -ب

 بموجب السعودية العربیة المملكة ألنظمة وفًقا مساھمة سعودية كشركة عسیر شركة تأسست    
 السجل على ،وحصلت) م١١/١١/١٩٧٥ الموافق( ھـ١١/٧/١٣٩٥ وتاريخ ٧٨/م رقم الملكي المرسوم
 في كما المدفوع رأسمالھا ويبلغ سعودية، عامة مساھمة شركة وھي ،٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦ رقم التجاري

 تقطاعا في االستثمار تتضمن متنوعة استثمارات محفظة ولديھا لایر، ملیون ١٬٢٦٤ مبلغ م٣١/١٢/٢٠١٦
 وتمتلك .البناء ومواد المالیة، والخدمات العقاري، والتطوير الطاقة، وخدمات والبتروكیماويات، األغذية، تصنیع
 .عسیر شركة من %٠٫٣ بـ تقدر حصة الصحیة خدماتلل دله شركة

  

  مركز مكة الطبيشركة   -ج

 ٤٠٣١٠٢١٢٨٦ رقم التجاري بالسجل مسجلة سعودية مساھمة شركة ھو الطبي مكة مركز شركة     
 سرير، ١٣٦ على وتحتوي المكرمة مكة في ومقرھا). م١١/٠٣/١٩٩٠ الموافق( ھـ١٤/٠٨/١٤١٠ بتاريخ
 ٥٠ وقدرھا اسمیة بقیمة سھم ملیون ٣٫٠٤ إلى مقسمة سعودي لایر ملیون ١٥٢٫٠ مالھا رأس ويبلغ
 في االستثمار بھذا الشركة قامت وقد المال رأس من %٧٫٥ الشركة وتمتلك. سھم لكل سعودي لایر

 ).ھـ١٤١٠( م١٩٩٠
 

  الشركة األردنیة إلنتاج األدوية  -د

 رقم التجاري بالسجل مسجلة أردنیة عامة مساھمة شركة ھي األدوية إلنتاج األردنیة الشركة     
 ملیون ٢٠٫٠ رأسمالھا إجمالي ويبلغ. األردن عمان، في ومقرھا م،٢٧/٠١/٢٠٠٤ بتاريخ ،١٤١٢٣٧٤٠٤

 دله وتمتلك. سھم لكل أردني دينار ١ قدرھا اسمیة بقیمة سھم ملیون ٢٠٫٠ إلى مقسمة أردني، دينار
 التجمیل ومستحضرات الدوائیة المنتجات بتصنیع الشركة وتقوم. المال رأس من %٠٫٤ الصحیة للخدمات

  .فارما دله قبل من منتجاتھا بیع أيًضا ويتم. الطبیة والمستلزمات
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 شركة األحساء للخدمات الطبیة المحدودة  -ه

 التجاري السجل بموجب محدودة مسؤولیة ذات سعودية شركة ھي الطبیة للخدمات األحساء شركة     
 وتحتوي األحساء في ومقرھا). م٠٧/١٢/١٩٩٧ الموافق( ھـ٠٧/٠٨/١٤١٨ بتاريخ ،٢٢٥٢٠٢٥٢١٣ رقم
 بقیمة حصة ١٥٠٬٠٠٠ إلى مقسمة سعودي لایر ملیون ١٥٠٫٠ رأسمالھا إجمالي ويبلغ سرير،١٢٠ على

 .المال رأس من %١٫١ الصحیة للخدمات دله شركة وتمتلك. حصة لكل سعودي لایر ١٬٠٠٠ قدرھا اسمیة

  خطط وقرارات الشركة: .١٤

إنطالقاً من حمل الشركة على عاتقھا الريادة في القطاع الصحي في المملكة، فإن شركة دله للخدمات 
الصحیة تولي أھمیة قصوى لتطوير منتجاتھا وخدماتھا الموجھة لھذا القطاع. وال تكّل الشركة في بذل 

  أقصى مجھود في السعي نحو تحقیق افضل الخدمات الصحیة بالمملكة.
  

لب المتزايد على خدمات ومنتجات الرعاية الصحیة وتوزيع وإنتاج الدواء، فإن شركة دله ولمواجھة الط
للخدمات الصحیة تسعى لتوسیع وانتشار أعمالھا في مدينة الرياض والتوسع الجغرافي في اكثر المناطق 

اط شكثافة سكانیة في المملكة كالمنطقة الشرقیة والغربیة، باإلضافة إلى السعي في التوسع في ن
إدارة المستشفیات المملوكة لدى الغیر وذلك فضال على جھود اإلستثمار المباشر في الشركات الطبیة 
والدوائیة، وبذلك تكون الشركة قادرة على زيادة حصتھا في سوق الرعاية الصحیة وتحقیق عوائد اكبر 

يم الخدمات الصحیة على المساھمین. مما يتناسب مع رؤية الشركة في ان تكون لھا الريادة في تقد
  في المملكة إن شاء هللا.

  التوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة .١٥

  النخیل - تطوير مجمع مستشفى دله
 النخیل- دله مستشفى بمجمع المحیطة المواقع تحويل تنوي الصحیة للخدمات دله شركة إدارة إن    

 نىمب على حالًیا الموقع ويحتوي. الطبیة التخصصات أفضل يقدم الخدمات متكامل موقع إلى بالرياض
 لعیاداتا مبنى إلى باإلضافة المواقف ومبنى األطفال ومبنى والوالدة النساء ومبنى الرئیس المستشفى
  .المختلفة بمرافقھا عیادة ٦٥ بسعة الشمالیة

   

 قديموت االستیعابیة الطاقة لزيادة مستمرة بصفة تطويره يتم دله مستشفى فإن الصدد، ھذا وفي   
 شفىالمست مبنى نطاق في والعیادات الغرف بعض إضافة تم الحالیة، الفترة ففي. للمرضى أفضل خدمة
 راحة وتعظیم الخدمات ھذه على المتزايد للطلب استجابة وذلك المتوفرة، المساحات فاعلیة لزيادة

  .المرضى
  

 مجمع موقع وجنوب غرب منطقة تطوير على تعمل الصحیة دله شركة إنباإلضافة إلى ذلك، ف   
 تشتمل أن المتوقع من التي الغربیة التوسعة مخططات انھاء على العمل يجري بحیث دله مستشفى

 فإنه النخیل-دله لمستشفى جديدة توسعات إضافة وبسبب. األقل على عیادة ٥٠و سرير ١٥٠ على
 هدل شركة لدى فإن ولذلك،. عالیة بجودة خدمات لتوفیر المستشفى محیط في خدمات إضافة من البد

 مواقف و لألطباء سكن على يحتوي والذي الجنوبیة التوسعة مبنى ھو اإلنشاء تحت مبنى الصحیة
 ذنبإ–مباني السكن  تشغیل المتوقع ومن. المستشفى عمالء لتخدم األخرى المرافق وبعض سفلیة

  .٢٠١٧العام  خالل -تعالى هللا
  

  نمار-مستشفى دلة 
التوسعیة للشركة، فإن العمل جاٍر على انھاء مشروع مستشفى نمار وتشغیل وبحسب الخطة     

م. وكما في ٢٠١٧عیادة وذلك خالل النصف الثاني من العام  ١٠٠سرير و ١٥٠المرحلة األولى منه بسعة 
تاريخ اصدار ھذا التقرير، فقد تمت أعمال الھیكل الخرساني وجاري العمل على انھاء أعمال التشطیبات 

ويعتبر ھذه المستشفى إضافة جوھرية  .رباء والمیكانیكا بالمشروع بحسب برنامج زمني محددوالكھ
إلى مشروعات الشركة، حیث من المتوقع ان يوفر ھذه المستشفى تخصصات عديد لخدمة شريحة 

  السكان المحیطة بالمنطقة.
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  برج دله الطبي

 فقد بالرياض، النخیل حي في بموقعھا دله مستشفى أعمال توسیع نحو الشركة سعى إطار وفي    
 لموقع مجاورة أرض الشركة شراء طريق عن بالرياض النخیل حيب أعمالھا رقعة توسیع الشركة قررت

 يشمل طبي برج إنشاء بغرض وذلك مربع متر ٦،٣٠٠ بمساحة فھد الملك طريق على تقع المستشفى
 مستشفى لمجمع امتداًدا لیكون أخرى ومرافق طبي تجاري ومجمع متخصصة طبیة ومراكز عیادات على
  .دله

  
  دله فارما

 المنتجات على للتركیز العمل ھیكلة بإعادة والسابق الحالي العام خالل فارما دله شركة قامت كما    
 سوق من أكبر مساحة احتالل بھدف وذلك السوق في المنافسة زيادة ظل في األفضل الربحیة ذات
 بماو بجدة فارما دله مصنع في الدوائي اإلنتاج خط بتطوير العام خالل الشركة قامت وقد. بالمملكة الدواء
  .الدوائي لإلنتاج األفضل اإلنتاج مدخالت وتوفیر المستقبل في جديدة خطوط بإضافة يسمح

  
  التشغیل واالدارة

 انتھى أن بعد وذلك للغیر المملوكة المستشفیات إلدارة جديدة عقود إلضافة الصحیة دله شركة تتطلع    
 فإن الصدد، ھذا وفي. ٢٠١٦ العام نھاية المشتركة الخفجي عملیات مستشفى تشغیل بعقد العمل
 تشغیل مسؤولیة تحمل حیث من ٢٠٣٠ لرؤية الوطنیة التنمیة في للمشاركة تتطلع الصحیة دله شركة
 ىلد تتوفر حیث الخاص للقطاع طرحھا الرشیدة المملكة حكومة تنوي التي العام القطاع مشاريع بعض

 التي والفنیة اإلدارية الكوادر طريق عن العمل ھذا في طويلة خبرة و كبیرة أعمال سابقات الشركة
 .الدور بھذا للقیام تؤھلھا

 المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة: .١٦

 :علیھا تقتصر ال لكنھا التالیة، المخاطر على تشمل أن يحتمل مخاطر تواجه أن للشركة يمكن

 المحیطة المواقع في الشركة توسع من بالرغم :الحالي الموقع ظل في للنمو محدودة إمكانیة 
 يف التوسع إلمكانیة حدود توجد أنه إال ،)النخیل - دله مستشفى مجمع( النخیل - دله بمستشفى

  .المجمع لھذا الحالي الموقع
 

 به وجدي سوق ضمن الشركة تعمل :الصحیة الرعاية قطاع في واالندماجات التنافسیة البیئة 
 زيادة إلى المنافسون يسعى وقد والخاص العام القطاع من الصحیة الرعاية خدمات مزودي من العديد
 بتشكیل يقومون قد أو الشركة لدى موجودة غیر عالجیة خدمات تقديم خالل من السوقیة حصتھم
 قد مما السوقیة، حصتھم زيادة من يمكنھم قد مما االستحواذ، أو االندماجات خالل من تحالفات
 یةالتنافس میزتھا لدعم لديھا مجھود أقصى ببذل الشركة وتقوم. الشركة أعمال على سلبًا ينعكس
 ومنتجاتھا خدماتھا تسويق في االستراتیجیات من عدد تطبیق طريق عن السوقیة حصتھا وزيادة

 المستمر التحديث على فضالً  وذلك السوق في جید تنافسي مستوى في البقاء إلى باإلضافة
 .السائدة السوق لمعلومات

 
 جودة قابلم السعرية للمنافسة نتیجة سلبًا الرئیسیین العمالء مع التعاقدية العالقة تأثر 

 .لعمالئھا خدمات أفضل تقديم على للمحافظة جھد أقصى بذل الشركة وتحاول: المقدمة الخدمات
 

 النسبیة الندرة من بالرغم :األخرى المھنیة والكوادر التمريض وطاقم األطباء على االعتماد 
 مواجھة مع لديھا للعمل المھنیین أفضل الستقطاب تسعى الشركة فإن والصیدالنیة، الطبیة للكوادر
 .اإلجور في العامة الزيادة
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 بتتطل قد والتي ألعمالھا منظمة ولوائح أنظمة لعدة الشركة تخضع: الحكومیة واللوائح األنظمة 
 وفرض باعتماد العالقة ذات الحكومیة الجھات تقوم وقد التراخیص، من عدد على الحصول الشركة من

 المصاريف أو/و التشغیل تكالیف من سیزيد مما الشركة، أعمال على صرامة أكثر قواعد أو أنظمة
. شركةال إليرادات المستقبلیة التوقعات من يقلل أن الممكن من أو الشركة تتحملھا التي الرأسمالیة
 راخیصالت كافة على والحصول للعمل المنظمة والقوانین اللوائح بكافة للتقید دائًما الشركة وتسعى
 .أعمالھا لمزاولة المطلوبة

  
 ةالطبی المعدات أنواع مختلف الشركة تستخدم :واإلدارية الطبیة التقنیة مجال في التقدم 

 لتقنیةا والتطورات للمنتجات المستمر بالتقدم الصحیة الرعاية قطاع ويتمیز. أعمالھا لتنفیذ واإلدارية
 الشركة تبناھات التي للتقنیات السريع التقادم يسبب قد مما التقنیة ھذه تكالیف ارتفاع إلى باإلضافة

 لألجھزة المستمر التحديث سیاسة بتطبیق الشركة وتقوم. الشركة أعمال على سلبًا يوثر وقد
 يف الشركة ھدف تحقیق سبیل في وذلك المتزايدة تكالیفھا من بالرغم وذلك المستخدمة التقنیة
 .صحیة خدمات أفضل تقديم

 
 ملتع دله مستشفیات مجموعة وباألخص عامة بصفة الصحیة دله شركة إن :اإللكترونیة الھجمات 

 وتسھیل المستشفى ومراجعي لمرضى راحة أقصى لتوفیر فیھا اإللكترونیة األنظمة تطوير على
 تزايد في للشركة اإللكترونیة األنظمة على االعتماد فإن لذلك. الشركة وعمالء الموردين أعمال
 لھجماتا احترافیة وتنامي كبیر بشكل اإلنترنت على للھجوم التقنیة القدرات تصاعد وبسبب. مستمر

 الھ تتعرض أن يمكن التي المخاطر فإن مسبوقة، غیر بصورة مؤسساتیة مواقع على اإللكترونیة
. المخاطر ھذه من واسعة حزمة الشركة تواجه حیث أيًضا تزايد في اإلنترنت شبكة على الشركة
 المتوفرة التقنیات بأفضل مجابھتھا على وتعمل المخاطر ھذه تدرك الصحیة دله شركة أن وحیث
 مجال في كبیر بشكل الصحیة دله شركة وتستثمر. بھا العاملة واألنظمة المعلومات أمن لحماية
 .سلیم بشكل استمرارھا وضمان أعمالھا حماية أجل من المعلومات وأمن لتقنیة التحتیة البنیة

 
 تفظتح الصحیة دله شركة فإن أعمالھا، طبیعة بسبب :اإلنتاج وخطوط الدوائیة المنتجات تقادم 

 ونتیجة. معیارية منتجات إلنتاج مصممة اإلنتاج خطوط فإن لذلك، إضافة. جوھرية قیمة ذو بمخزون
 تغیرات إلى باإلضافة والدولي المحلي المستوى على األدوية إنتاج وتطور التكنولوجي للتقدم

 اإلنتاج تكلفة وارتفاع التقادم وتیرة من للمزيد معرضة اإلنتاج وخطوط األدوية مخزون فإن األسواق،
 الالزمة االحتیاطیات وتأخذ جھدھا قصارى تبذل الصحیة دله شركة فإن وعلیه. الطلب وخسارة
  . السوق تطورات لتواكب اإلنتاج خطوط وتحديث المخاطر ھذه لمجابھة

 یقتحق على الشركة قدرة منھا عوامل عدة على المستقبل في األرباح توزيع يعتمد :األرباح توزيع 
 اديةاالقتص واألوضاع المتوفرة، االئتمان وحدود القانونیة، االحتیاطات ومتطلبات المالي ومركزھا األرباح
 وقد.  مناسبًا يراه حسبما األرباح توزيع إعالن في اإلدارة مجلس الختیار تخضع أخرى وعوامل العامة،

 .مساھمیھا على أرباح بتوزيع الشركة قیام على تساعد التي العوامل تلك تتوفر ال
 

 والذي المملكة في العالقة ذات األنظمة تفرضه الذي" السعودة" لبرنامج الشركة تخضع: السعودة 
 دنى،أ كحد نظاًما المقررة النسبة الشركة موظفي بین من السعوديین الموظفین عدد يبلغ أن يتطلب
 وسوف. أعلى سعودة نسبة لتحقیق خططا الشركات تضع وأن لتحقیقه، أعلى ھدف وضع يتم وأن
 درتھاوق المالي وأدائھا الحكومیة، القروض وطلب بالتزاماتھا الوفاء على وقدرتھا الشركة، عملیات تتأثر
 يف مستقبالً  الشركة أخفقت إذا سلبیة بصورة األجانب، الموظفین من إضافي عدد استقدام على

 ةالندر من وبالرغم. العمل وزارة قبل من إصدارھا يتم صرامة أكثر جديدة سعودة سیاسات بأي االلتزام
 اءلإلبق لديھا جھد أفضل تبذل الشركة فإن الصحیة، الرعاية سوق في السعودية للكوادر النسبیة
 .العالقة ذات الحكومیة الجھات قبل من المقررة السعودة نسبة على
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  ملخص عناصر قائمة الدخل والمیزانیة: .١٧

 نتائج أعمال الشركة:
   ٢٠١٥       ٢٠١٦    ملیون لایر

  ٩٨٥        ١٬١٦٣    اإليرادات  
  ٤٠٧       ٥٣٧      الربح  إجمالي

  ١٧٠        ٢٣٢      الدخل من العملیات  
  ١٧٥        ٢٤٠      الدخل قبل الزكاة  
  ١٦٥       ٢٢٦      صافي الدخل  
 

 
  

 للشركة الربح مجمل نما كما ، %١٨٫١ بنسبة ٢٠١٦ عام خالل لشركةا إيرادات -هللا بحمد- نمت    
 زةالمتمی الزيادة إلى السابق بالعام مقارنة الحالي العام ربح إجمالي في  االرتفاع ويعزى  %٣١٫٩ بنسبة
 الزيادة إلى أدى ،مما للمرضى المقدمة الخدمات نطاق في التوسع بسبب الشركة أعمال حجم في

 الشروط تحسین إلى باإلضافة وذلك التنويم، مرضى وعدد الخارجیة العیادات زيارات عدد في العامة
 الصحیة دله شركة  إيرادات زيادة الى أدى الذي األمر الشركة، عمالء على السعرية والزيادة التعاقدية
  .دله مستشفى إيرادات إلى رئیسة بصورة تعود والتي

  
 سبب ويرجع. السابق العام عن % ٣٧ بنسبة م٢٠١٦ المالي العام خالل الصافیة األرباح تحسنت وقد    
 أسمالیةالر المكاسب بعض وتحقیق التسويق مصاريف بعض واحتواء المبیعات زيادة الى الربح صافي زيادة
 العمومیة المصاريف في الزيادة من أعلى بربحیة انعكست والتي الشركة استثمارات بعض بیع من

 الزيادة إلى أدى مما العام خالل تحصیلھا في المشكوك والديون المخزون مخصصات وبعض واإلدارية
 عامال خالل حققت قد الشركة فإن لذلك ونتیجة. الربح ھامش زيادة من أكبر األرباح صافي في المتنامیة
  .المباشرة وغیر المباشرة التشغیلیة الكفاءة في ملحوظًا تحسنا م٢٠١٦

   

0

200

400

600

800

1000

1200

االيرادات مجمل الربح  الدخل من 
العملیات

الدخل قبل الزكاة صافي الدخل

985

407

170 175 165

1163

537

232 240 226

ت
اال
لري
ن ا
اليی
م

نتائج اعمال الشركة

2015 2016



 

 
17

  وشركاتھا التابعة  التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة .١٨

 
  اإليرادات 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ (ملیون لایر) 

 ٩٢١  ١٬١٢١ المنطقة الوسطى  

 ٣٢  ١٦ المنطقة الغربیة  

 ٣٢  ٢٦ المنطقة الشرقیة  
  
 
  

  العناصر الرئیسة لقائمة الدخل  .١٩

 
 ٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ملیون لایر

 ٦٣٧ ٧٥٠ ٨٥٩  ٩٨٥ ١٬١٦٣ اإليرادات

 ٢٨٧ ٣٢٧ ٣٥٩  ٤٠٧ ٥٣٧ الربح مجمل 

 ١٣١ ١٣٨ ١٤٥  ١٧٠ ٢٣٢ الدخل من العملیات

 ١٣٥ ١٤٨ ١٥٦  ١٧٥ ٢٤٠ الدخل قبل الزكاة

 ١٣٣ ١٣٧ ١٤٧  ١٦٥ ٢٢٦ صافي الدخل
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 خالل %١٦ نسبته مركب سنوي نمو بمعدل زيادة الصحیة للخدمات دله شركة إيرادات شھدت     

 لایر ملیون ١٬١٦٣ إلى م٢٠١٢ عام في سعودي لایر ملیون ٦٣٧ من زادت حیث الماضیة، أعوام الخمسة
 سنوي نمو بمعدل الماضیة أعوام الخمسة خالل الشركة أرباح صافي ارتفعت فیما. م٢٠١٦ عام في

. م٢٠١٦ عام في لایر ملیون ٢٢٦ إلى ٢٠١٢ عام في لایر ملیون ١٣٣ من زادت حیث ؛ %١٥ مركب
 كانتھام وزيادة التشغیلیة والطاقة العملیات كفاءة رفع إلى باستمرار الصحیة للخدمات دله شركة وتسعى
  .للمساھمین عائد أفضل تحقیق ألجل النفقات واحتواء السوقیة

 العناصر الرئیسیة للمیزانیة .٢٠

 ٢٠١٢ ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣  ملیون لایر
 ١٫٢٧٣ ١٫٤٧٩ ١٫٦٧٣ ٢٫٠٠١  ٢٫٢٥٠ مجموع الموجودات  
٨٧٣ مجموع المطلوبات     ١٥٧ ٢٨٩ ٣٩٩ ٦٠٨ 
مجموع حقوق  

 ١٫١١٦ ١٫١٩٠ ١٫٢٧٤ ١٫٣٩٣ ١٫٥١١ المساھمین 
  

  
 

 بنھاية لایر ملیون ١٬٥١١ إلى ٢٠١٢ في لایر ملیون١٬١١٦ من المساھمین حقوق -هللا بحمد- نمت     
 ٢٠١٢ في لایر ملیون ١٬٢٧٣ من الشركة موجودات نمت بینما.  %٨ قدره مركب سنوي بمعدل أو م٢٠١٦
 ١٥٧ من نسبیًا المطلوبات زادت وفیما. %١٥ بلغ مركب سنوي بمعدل م٢٠١٦ في لایر ملیون ٢٬٢٥٠ إلى

 موجودات نمت كما. %٤٩ قدره مركب سنوي بمعدل ٢٠١٦ في لایر ملیون ٧٣٨ إلى ٢٠١٢ في لایر ملیون
 وقد. الماضیة سنوات الخمسة خالل وأرباحھا أعمالھا تنامي بسبب الملكیة حقوق مع بالتوازي الشركة
 العام خالل الشركة رأسمال زيادة عن نتجت ملحوظة زيادة المساھمین وحقوق الشركة أصول زادت
  .العام االكتتاب طريق عن٢٠١٢

  
 األساسي السبب كان التي الماضیة سنوات الخمس خالل المطلوبات في الزيادة نسبة من وبالرغم     

 ومازال بعضھا من الشركة انتھت والتي المخططة توسعاتھا لتمويل الشركة اقتراض زيادة ھو لزيادتھا
 وحقوق الشركة أصول بإجمالي مقارنة منخفضة مازالت المطلوبات قیمة أن إال. اإلنشاء تحت اآلخر البعض
 ةسیاس الشركة انتھجت وقد. المشاريع مختلف في المختلفة الشركة توسعات عن ناتجة وھي ملكیتھا

 الماضیة سنوات الخمس خالل نسبیًا منخفضة اقتراض نسب على واإلبقاء نسبًیا متحفظة مالي رفع
 .المستقبلیة للتوسعات أكبر وفاعلیة دينامیكیة لديھا تتوفر لكي
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  النقد من أنشطة التشغیل .٢١

 
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٦ ملیون لایر

 ١٢٥ ١٠٧ ١٤٩ ٢١٤  ٣٤٢النقد من أنشطة التشغیل  
  

 
 في ملموًسا نمًوا الشركة حققت      
 ثحی ، التشغیل أنشطة عن المتولد النقد
 ٢٠١٢ عام في لایر ملیون ١٢٥  من ارتفع
 لایر ملیون ٣٤٢ مستوى إلى وصل حتى
 قدره مركب سنوي بمعدل م٢٠١٦ خالل
 أنشطة من النقدية نمت وقد. %٣٢

 والنم نسبة مع بالتوازي إجماالً  التشغیل
 سنوات الخمس خالل الشركة إيرادات في

 على الشركة حافظت وقد. الماضیة
 حیث المتداولة لألصول جیدة مستويات

  .التشغیلي النقد مستوى ذلك دعم
  

 : ربح السھم .٢٢

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ لایر / سھم
 ٢٫٨٠ ٣٫٨٣ ربحیة السھم  
  

 حساب تم وقد. العام خالل الشركة ألداء نتیجة  م٢٠١٦ للعام السھم ربحیة في نمو الشركة حققت      
 م٢٠١٥و ٢٠١٦ األعوام نھاية في ،كما سھم ملیون ٥٩ مرجح أسھم عدد أساس على السھم ربحیة
   .السھم لربحیة العادله المقارنة لغرض
 ملیون ٥٩ الى سھم ملیون ٤٧٫٢ من للشركة القائمة األسھم عدد زيادة تم قد أنه بالذكر، وجدير      
  .الحًقا مفصل ھو كما ٢٠١٥ أكتوبر في سھم

  أنشطة األسھم و أدوات الدين و حقوق الخیار: .٢٣

 سھم ملیون ٥٩ المال سوق في بالكامل والمدرجة للشركة المصدرة األسھم عدد بلغ :األسھم أنشطة
 ١١٫٨ زيادة بعد م٢٠١٥ نھاية في كما سھم ملیون ٥٩٫٠ األسھم عدد بلغ وقد .٢٠١٦ نھاية في كما

 من جزء تحويل طريق عن ٤ الى ١ بنسبة مجانیة أسھم توزيع بسبب ٢٠١٥ أكتوبر ١٢ في سھم ملیون
  .م٢٠١٢ ديسمبر ١٧ يوم منذ السعودية األسھم سوق في الشركة إدراج تم وقد. المبقاة األرباح

 
ال توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسھم، كما ال توجد أي حقوق خیار أدوات الدين: 

م. والشركة لم تقم بإصدار أي سندات، ٢٠١٦أو شھادات حقوق مشابھة أصدرتھا الشركة خالل عام 
، ال ى ذلكسترداد. إضافة إلسترداد أو إبطال أي أدوات دين قابلة للتحول أو لالاوبالتالي، لم تقم بشراء أو 

  فاق أو ترتیبات للتنازل عن أي حقوق في األرباح من قبل أي من المساھمین.اتتوجد أي 
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  القروض .٢٤

 الشريعة أحكام مع متوافقة األجل قصیرة مرابحات تمويل الشركة لدى فإن م٣١/١٢/٢٠١٦ في وكما    
 نحو بلغ األجل طويل تمويل إلى باإلضافة وذلك. لایر ملیون ٨٧ حوالي بلغت محلیة بنوك من اإلسالمیة

 يشمل إسالمي تمويل عقد م٢٠١٦ خالل الشركة وقعت كما. المحلیة البنوك أحد من لایر ملیون ٣٩٤
 عدب ونصف سنوات ست مدتھا إجمالیة فترة على يسدد أن على المحلیة البنوك أحد مع بالمعادن التورق
 جديدة ومستشفیات طبیة مرافق إنشاء إلى التمويل ھذا من الشركة تھدف و شھر، ٣٧ سماح فترة

  .البنك لصالح الشركة من ألمر سند بضمان التمويل ھذا أخذ تم. للشركة
  

  إن جمیع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمیة. 

 ( بالملیون ) القروض
الرصید 
نھاية 
٢٠١٥ 

  المبلغ المقترض / المسدد فترة القرض

  إلى  من
المقترض 

خالل 
٢٠١٦  

المسدد 
خالل 
٢٠١٦  

الرصید 
نھاية 
٢٠١٦  

 ‐ ٣٤ ٢٠١٥٢٠١٦١٩ ١٥ االجل قصيرة -  ساب  مرابحة
 ٢٨٢ ٨١٥ ٢٠١٥٢٠٢٠٨٥٨ ٢٣٩  االجل طويلة - ساب  مرابحة
 ١٧ ‐ ‐٢٠١٥٢٠١٦ ١٧ االجل قصيرة - سامبا  مرابحة
 ١١٢ ٣١٥ ٢٠١٤٢٠١٨٣٥٥ ٧٢ االجل طويلة - سامبا  مرابحة
 ‐ ٤٢٠ ٢٠١٥٢٠١٦٣٧٠ ٥٠ الفرنسي تورق

 ٧٠ ‐ ٢٠١٥٢٠١٦٧٠‐  الراجحي مشاركة
  ٤٨١  ١٥٨٤  ١٦٧٢     ٣٩٣   اإلجمالي

  
 تسدد م٣١/١٢/٢٠١٦ في كما لایر ملیون ٧٢ نحو األجل طويلة المرابحات من المتداول الجزء بلغ وقد
 .م٢٠١٧ العام خالل

  IFRSالتحول لمعايیر التقارير المالیة الدولیة  .٢٥

لدراسة تفاصیل التحول من معايیر الھیئة  ٢٠١٥خالل العام  اخارجیً  القد عینت الشركة مستشارً      
عداد للتحول في التحضیر واالست أى معايیر التقارير المالیة الدولیة لتبدإلالسعودية للمحاسبین القانونیین 

  . وقد اشتملت الخطة على ثالث مراحل:٢٠١٧مع بداية العام 
 .التخطیط للتحول: وقد انتھت الشركة من مرحلة التخطیط -١
 عداد للتحول.االعداد للتحول: وقد انتھت الشركة من مرحلة اإل -التنفیذ  -٢
 تطبیق التحول: والشركة في صدد إكمال ھذه المرحلة لیكتمل التحول للمعايیر الدولیة. -التنفیذ  -٣

  
ولتنفذ مراحل ھذا التحول للمعايیر الدولیة، فقد أعلنت الشركة عن كل  :٢٠١٦الفعلي خالل التنفیذ 

 مرحلة كالتالي:
  

 الدولیة حیثعن مواكبتھا للتحول للمعايیر  ٢٠١٦أغسطس  ٢٥أعلنت الشركة في  المرحلة األولى:
  عمال التالیة:تضمنت ھذه المرحلة إتمام األ

  .التقارير المالیة الدولیة والمضي في تنفیذھا إعداد خطة للتحول لتطبیق معايیر -١
رنست ويونج وشركاھم) الذين قاموا بإنھاء دراسة خطة أتعیین مستشار خارجي (السادة   -٢

  التحول حیث تقوم إدارة الشركة بتطبیق ھذه الخطة.
   .تشكیل فريق داخلي مسؤول عن خطة التحول وتنفیذھا لتطبیق معايیر التقارير المالیة الدولیة  -٣
لمعايیر التقارير المالیة الدولیة ھو  اكان التاريخ المستھدف إلعداد أول قوائم مالیة وفقً  -٤

 م.٢٠١٧م، وذلك عن الربع األول من العام ٣١/٠٣/٢٠١٧
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م أعلنت الشركة عن مواكبتھا للتحول لمعايیر التقارير المالیة ٢٠١٦أكتوبر  ٢٥وفي  المرحلة الثانیة:

  المرحلة إتمام االعمال التالیة:الدولیة  حیث تضمنت ھذه 
دارة السیاسات المحاسبیة الالزمة إلعداد قوائم مالیة تتماشى مع معايیر عتماد مجلس اإلا -١

 التقارير المالیة الدولیة .
 م وفقا للمعايیر الدولیة.٢٠١٦إعداد األرصدة االفتتاحیة لعام  -٢
لمعايیر التقارير المالیة الدولیة التي كانت م وفقا ٢٠١٦إعداد القوائم المالیة األولیة للربع األول من  -٣

 تحت التدقیق من قبل المراجع الخارجي.
آثار جوھرية على القوائم المالیة بسبب تطبیق المعايیر أي كما أفصحت الشركة أنه ال يوجد  -٤

 الدولیة.
زمني للبرنامج ال اوتبعا لذلك، فقد بینت الشركة جاھزيتھا للبدء بتطبیق المعايیر الدولیة طبقً  -٥

 المخطط له.

عن المرحلة األخیرة من مواكبتھا للتحول  ٢٠١٧فصحت الشركة في يناير أكما قد  المرحلة الثالثة:
  فصحت عن التالي:أللمعايیر الدولیة. حیث 

 من األول للربع والقوائم المالیة م٢٠١٦ يناير ١ في كما االفتتاحي المالي المركز إعداد تم -١
 المعیار حسب جاھزة ٢٠١٧ من األول للربع المالیة القوائم تكون أن الشركة تتوقع وبذلك م،٢٠١٦
 .الربعیة المالیة بالقوائم الخاص IAS 34 الدولي

ثار جوھرية على القوائم المالیة للشركة إثر تطبیق معايیر التقارير المالیة آه لم يترتب أي أن -٢
 الدولیة. 

القوائم المالیة بحسب المعايیر الدولیة بعض الفروقات غیر الجوھرية التي  مسودة وقد تضمنت -٣
 التالي: أبرزھاكان من 

a. في االستھالكات الناتجة عن فصل بعض مكونات األصول الثابتة بسیطة زيادة. 
b. لفتختكتوارية كل عام والتي قد احتساب مخصصات نھاية الخدمة للموظفین بالطريقة اإل 

 جوھري غیر ذلك أثر يظل لكن بحسب معايیر المحاسبة السعودية. حتسابھااعن طريقة 
 .المالیة القوائم على

c.  إعادة صیاغة اإليضاحات المرافقة للقوائم المالیة بطريقة شمولیة بحسب المعايیر
 الدولیة.

 .الدولیة المعايیر وفق المالیة قوائمھا إعداد على الشركة مقدرة في تؤثر معوقات أيعدم وجود  -٤

على الخطة المنفذة، فإن مجلس إدارة شركة دله الصحیة يؤكد على جاھزية الشركة للتحول  وبناءً         
م وذلك خالل الفترة النظامیة المحددة ٢٠١٧في إعداد القوائم المالیة بحسب المعايیر الدولیة مع بداية 

ني على كتاب سعادة األمین م المب٢٥/٣/٢٠١٤) بتاريخ ٤/٢٩٧٨بحسب تعمیم ھیئة السوق المالیة رقم (
 .م٢٢/٢/٢٠١٤) وتاريخ ٢٠١٤/٤٥٧٩العام للھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین رقم (صادر/

التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذيین أو  .٢٦
  المساھمین:

 كبار أحد أو اإلدارة مجلس ضاءأع من أي بموجبھا قام اتفاقات أو ترتیبات عن معلومات أي يوجد ال     
  .األرباح على الحصول في حقوقه أو مصالحه عن بالتنازل الشركة مساھمي من أي أو التنفیذيین
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  سیاسة توزيع األرباح .٢٧

تعتزم الشركة االستمرار في توزيع أرباح على مساھمیھا بھدف تعزيز قیمة استثماراتھم فیھا بطريقة        
ومصاريفھا الرأسمالیة ومتطلباتھا االستثمارية، وذلك بناًء على األرباح  الشركةتحقیق أھداف تتماشى مع 

  التي تحققھا الشركة ووضعھا المالي، وحالة السوق، والمناخ االقتصادي العام، وعوامل أخرى، تشمل 
  

المستقبلیة، حاجة الشركة الطارئة إلعادة استثمار تلك األرباح، ومتطلباتھا الرأسمالیة، وتوقعاتھا 
  ونشاطھا االقتصادي، واالعتبارات القانونیة والتنظیمیة األخرى. وسیتم توزيع األرباح بالريال السعودي.

 
للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار للمساھمین بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل ا وفقً      

ة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة السابق دارالجمعیة العامة العادية بناًء على توصیات مجلس اإل
  ذكرھا.

 
لنظام الشركة األساسي الذي ينص على أن يتم ا تخضع عملیة توزيع األرباح إلى قیود معینة وفقً       

  توزيع أرباح سنوية صافیة بعد خصم كافة المصاريف والتكالیف األخرى على النحو التالي:
  ة لتكوين احتیاطي نظامي، ويجوز للجمعیة العامة العادية وقف ھذا من األرباح الصافی %١٠يجنب

 حتیاطي المذكور نصف رأس المال.التجنیب متى بلغ اال
  ًمن األرباح الصافیة لتكوين  %٢٠على اقتراح مجلس اإلدارة تجنیب  يجوز للجمعیة العامة العادية بناء

 خرى لغرض أو أغراض أخرى.أاحتیاطیات 
 من رأس المال المدفوع. %٥د ذلك دفعة أولى للمساھمین تعادل يوزع من الباقي بع 
  من األرباح الصافیة المتبقیة كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون ھذه  %١٠يتم تخصیص

 المكافآت متوافقة مع األنظمة والتعلیمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بھذا الخصوص.
 من صافي األرباح لتأسیس منشآت اجتماعیة  %١٠ يجوز للجمعیة العامة للمساھمین خصم

 لموظفي الشركة أو استخدامھا لتقديم أسھم لموظفي الشركة كمكافآت لھم.
 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح 
  تدفع األرباح المقرر توزيعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي يحددھا مجلس اإلدارة

 ق تعلیمات وزارة التجارة والصناعة بھذا الخصوص.وف

   غیر نقدية)-نقدية(بتوزيع أرباح التوصیة  .٢٨

 مساھمیھا بإشراك الشركة اھتمام تعكس مساھمیھا على الصحیة دله لشركة النقدية التوزيعات إن
 الشركة بھا تمر التي التوسعات مرحلة من بالرغم متنامیة أرباح تحقیق في الشركة نجاح في الكرام
 دله شركة إدارة مجلس فإن ولذلك،. الشركة نمو تعظیم نحو النقد من الكثیر استثمار تتطلب والتي
مائة وثمانیة عشر  فقط( لایر ملیون ١١٨ ھاقدر م٢٠١٦ المالي العام عن نقدية أرباح بتوزيع يوصي الصحیة
 ھذه أحقیة وستكون. للسھم االسمیة القیمة من %٢٠ يعادل بما أو للسھم لایر ٢٫٠٠ بواقع) لایرملیون 
 يوم تداول بنھاية" تداول" المالیة األوراق إيداع مركز سجالت في المقیدين الشركة لمساھمي األرباح
 وسیضاف. المال سوق وھیئة التجارة وزارة أنظمة بحسب التوزيع على وموافقتھا العامة الجمعیة انعقاد
  .المبقاة األرباح إلى موزعة الغیر األرباح رصید باقي

  

  :األخیرة الخمس السنوات في لمساھمیھا الشركة دفعتھا التي النقدية التوزيعات ملخص يلي فیما
  

  م٢٠١٢  م٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  بالملیون  لایر سعودي

  ٧٠٬٨  ٧٠٬٨  ٤٧٫٢  ٨٨٫٥  ١١٨٫٠*  التوزيعات النقدية المعلنة عن العام

  ٦٫٥  ٧٠٬٨  ٧٠٫٨  ٤٧٫٢  ٨٨٫٥  التوزيعات النقدية المدفوعة
  * مقترح توزيعھا
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 السعودة .٢٩

 السعودة الصحیة للخدمات دله شركة أولت فقد االجتماعیة المسؤولیة و الوطني الواجب منطلق من       
 و التخصصات و المجاالت شتى في السعودية الكوادر استقطاب على  تعمل أنھا حیث ؛ قصوى أھمیة
 ةالدول أھداف مع تماشیًا ذلك و المناسبة الوظائف في المؤھلین إحالل و تطويرھم و تدريبھم على تحرص
  . الوظائف لتوطین

        

 األخضر نطاق في الشركة يضع مما ،%٢٥ الصحیة للخدمات دله شركة في السعودة نسبة تبلغ و
 يعكس مما م٢٠١٦ العام خالل %٣ بمقدار الصحیة دله شركة في السعودة نسبة ارتفعت وقد. المتوسط
  .عام كل أفضل مستويات إلى الوطنیة الكوادر توظیف زيادة على الشركة حرص

  
 نیفلتص وفًقا" نطاقات" برنامج بحسب المتوسط األخضر النطاق في تقع الشركة فإن ذلك على وبناءً       
 الجدول في موضح ھو كما الصحیة الخدمات لشركات النطاقات يحدد والذي المملكة في العمل وزارة
   :التالي

 نطاقات السعودة لشركات الخدمات الصحیة
  نسبة السعودة المطلوبة النطاق

  ومافوق %٣٥  الممتاز

  %٣٤إلى  %٢٠من   األخضر

  %١٩إلى  %١٠من   األصفر 

  %٩إلى  %٠من   األحمر

    المصدر : وزارة العمل

  المسؤولیة اإلجتماعیة: .٣٠

نھجھا في تنفیذ أعمالھا على مر السنین، إن التزام الشركة بمسؤولیتھا االجتماعیة يمثل جوھر       
لتزام ينسجم بقوة مع سعي الشركة لزيادة القیمة للمساھمین. وتدرك الشركة وترى اإلدارة أن ھذا اال

مسؤولیتھا نحو المجتمعات التي تقدم لھا خدماتھا، وتسعى بنشاط ألداء دورھا باعتبارھا شركة مسؤولة. 
 :كالتالي النخیل –في مستشفى دله  عدة نشاطاتم ٢٠١٦حیث يتجلى ذلك من خالل عام 

م  ٢٠١٦ستشرني" وذلك خالل مارس اجتماعیة) تحت شعار"تم تفعیل الیوم العالمي (الخدمة اال -
 .بمشاركة مجموعة من الجمعیات الخیرية والشركات والمدارس

ل بريإل تم تفعیل الیوم العالمي (الطفل الیتیم ) تحت شعار" لست وحدك. نحن معك" وذلك خال -
 مستشفى.الم  بمشاركة جمعیات من خارج وداخل ٢٠١٦

 م.٢٠١٦تم تفعیل الیوم العالمي (للرضاعة الطبیعیة) وذلك خالل أكتوبر  -
قسام أم  بمشاركة ٢٠١٦تمت المشاركة في تفعیل (الیوم العالمي للسكر) وذلك في نوفمبر  -

 .الشركة المختلفة
فحصي وطمنینا) الثدي) تحت شعار (أنِت الحیاة, تم تفعیل الیوم العالمي (لمكافحة سرطان ا -

-م بمشاركة مجموعة من الجمعیات والشركات خارج مستشفى دله٢٠١٦وذلك خالل نوفمبر 
 .اعالمیً إالنخیل وتم تغطیة المعرض 

 : م٢٠١٦نشطة االجتماعیة خارج المستشفى خالل عام األ  
 .. خصائیاتاأل زيارة مدارس وتقديم محاضرة عن مخاطر التدخین من قبل  -
 زيارة من دعوه شمال الرياض وتقديم الھدايا على المرضى المنومین. -
 طفال المنومینزيارة من طالبات مدارس وتقديم الھدايا على األ         -
  -.ولیةسعافات األتدريب طالبات مدارس على حقیبة اإل  -
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  مجلس اإلدارة :  .٣١

  : أ. تكوين مجلس اإلدارة
 

 الجمعیة وعینت ،  للشركة األساسي للنظام طبًقا أعضاء تسعة من الشركة إدارة مجلس يتكون      
 سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس أعضاء  م٠٧/١٠/٢٠١٣ بتاريخ ُعقدت التي الخامسة العادية العامة
 لمجلس رئیًسا القصبي عثمان بن طارق.م اختیار وتم ، م٢١/١٠/٢٠١٣ من بدأت والتي للدورة میالدية
  .م٢٧/١٠/٢٠١٣  بتاريخ  الدورة ھذه  في اإلدارة

 الجديدة للدورة اإلدارة مجلس لعضوية الترشیح باب فتح عن م٠٣/٠٨/٢٠١٦ بتاريخ اإلعالن تم ذلك بعد     
 التاسعة العادية العامة الجمعیة عینت ثم ،  میالدية سنوات ثالث ولمدة م٢١/١٠/٢٠١٦ بتاريخ تبدأ التي
 من بدأت التي للدورة میالدية سنوات ثالث لمدة اإلدارة مجلس أعضاء  م١٨/١٠/٢٠١٦ بتاريخ ُعقدت التي
  بتاريخ  الدورة ھذه  في اإلدارة لمجلس رئیًسأ القصبي عثمان بن طارق.م اختیار وتم ، م٢١/١٠/٢٠١٦
  . م٢٤/١٠/٢٠١٦
  
 وغیر المدرجة المساھمة الشركات وأسماء ، العضوية وتصنیف األعضاء السادة أسماء يلي وفیما  

  : إدارة مجلس عضوية بھا يشغل التي المدرجة
  

  ٢٠/١٠/٢٠١٦ – ٢١/١٠/٢٠١٣دورة المجلس من 
  تصنیف العضوية  المنصب  اسم العضو

  غیر تنفیذي  رئیس المجلس  م.طارق عثمان القصبي
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم   

  تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  د.محمد راشد الفقیه
  غیر تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  أ.محي الدين صالح كامل

  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  أ.فھد عبدهللا القاسم
  غیر تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  م.عمار حسن كامل
  –عضو مجلس اإلدارة   د.أحمد صالح بابعیر

الرئیس التنفیذي والعضو 
  المنتدب

  تنفیذي

  غیر تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  مالئكةم.فھد سراج 
  مستقل  عضو مجلس اإلدارة  م.فارس إبراھیم الراشد الحمید

  

  ٢٠/١٠/٢٠١٩ – ٢١/١٠/٢٠١٦دورة المجلس من 
 تصنیف العضوية المنصب اسم العضو

 غیر تنفیذي رئیس المجلس م.طارق عثمان القصبي
 مستقل عضو مجلس اإلدارة     د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

 تنفیذي عضو مجلس اإلدارة د.محمد راشد الفقیه
 غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة أ.محي الدين صالح كامل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة أ.فھد عبدهللا القاسم
 غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة م.عمار حسن كامل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة م.فارس إبراھیم الراشد الحمید
 غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة مالئكةم.فھد سراج 

أ.حمزه بن عثمان خشیم (ممثل المؤسسة 
 العامة للتأمینات االجتماعیة)

 مستقل عضو مجلس اإلدارة 
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  عضوية  أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى :
 شركات في إدارات مجالس عضوية ٢٠١٦ العام خالل الشركة إدارة مجلس أعضاء بعض تولى     

  : التالي النحو على أخرى مساھمة

 السوق في المدرجة غیر المساھمة والشركات المدرجة األخرى المساھمة الشركات في العضوية      
  : السعودية المالیة

  

الشركات المساھمة  اسم العضو
 المدرجة

 الشركات المساھمة غیر المدرجة

  بنك الجزيرة-١ م.طارق عثمان القصبي
 شركة عسیر-٢

 شركة عطاء التعلیمیة -١
 شركة سرب لالستثمار العقاري -٢
 شركة رزم القابضة-٣

د.عبدالرحمن عبدالعزيز 
 السويلم

- - 

 شركة د. محمد راشد الفقیه وشركاؤه-١ د. محمد راشد الفقیه
  شركة جبل عمر -١أ.محي الدين صالح كامل

الشركة السعودية -٢
 لالبحاث والتسويق

 لالدارة شركة الخزامى-١

  مجموعة صافوال-١ أ.فھد عبدهللا القاسم
  شركة جرير للتسويق-٢
  شركة دور للضیافة-٣
 بنك البالد-٤

  مجموعة عبداللطیف العیسى القابضة-١
شركة فھد عبدهللا عبدالعزيز القاسم وأبناؤه -٢

  للتجارة واالستثمار.
  الشركة السعودية للضیافة التراثیة-٣
  الفقیه وشركاؤهشركة د. محمد راشد -٤
  شركة ركین نجد الدولیة-٥
 شركة ناقل-٦

 - - م.عمار حسن كامل
م.فارس إبراھیم الراشد 

 الحمید
  شركة أبناء إبراھیم الراشد الحمید-١ شركة شاكر-١

  شركة دراية المالیة-٢
  الشركة السعودية لتمويل المساكن-٣
  شركة الصغیر للتجارة والمقاوالت-٤
 العقاريصندوق الرياض -٥

 شركة فرص الدولیة لالستثمار-١ - م.فھد سراج مالئكة
 - - )١د.أحمد صالح بابعیر (

أ.حمزه بن عثمان 
خشیم  (ممثل 

المؤسسة العامة 
للتأمینات االجتماعیة) 

)٢(  
  

- - 

  
 .٢٠/١٠/٢٠١٦-٢١/١٠/٢٠١٣دارة في الدورة من ضو مجلس اإلع)١(
  .٢٠/١٠/٢٠١٩-٢١/١٠/٢٠١٦دارة في الدورة من و مجلس اإل)عض٢(

ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس  ٢٠١٦وال يوجد خالل العام       
  شركات مساھمة عامة .
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  :م الشركة و الشركات التابعة لھامصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذيین في أسھب. 
 ملكیة توجد وال ٢٠١٦ المالي العام خالل الشركة أسھم في اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة الجدول يبین
 أو مصلحة أي توجد ال كما ، التابعة شركاتھا أو الشركة أسھم في القصّر أوالدھم أو ألزواجھم مصلحة أو

 . لھا التابعة الشركات أو الشركة أسھم في القصر أوالدھم أو أزواجھم أو التنفیذيین لكبار ملكیة
  

تعود له اسم من 
 المصلحة

صافي التغیر  نھاية العام بداية العام
 خالل السنة

 نسبة التغیر

%٠ ٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ م.طارق عثمان القصبي  
د.عبدالرحمن عبدالعزيز 

     السويلم
٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠%  

%٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ د.محمد راشد الفقیه  
%٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠ أ.محي الدين صالح كامل  

 %٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠ أ.فھد عبدهللا القاسم
 %٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠ م.عمار حسن كامل

 %٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠ )١د.أحمد صالح بابعیر (
 %٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠ م.فھد سراج مالئكة

م.فارس إبراھیم الراشد 
 الحمید

٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠% 

المؤسسةالعامةللتأمینات 
  االجتماعیة

(يمثلھا األستاذ/حمزه بن 
  )٢( عثمان خشیم)
 )٣(شركة حصانة 

- 
 
- 

٣٥٤٬١٤٣  
 
٨٧٥٬٣٥٩٬١  

٣٥٤٬١٤٣  
 
٨٧٥٬٣٥٩٬١  

-- 
 
--  

د. أحمد بن صالح بابعیر 
  (الرئیس التنفیذي)

٠ ٠ ١٢٥٠ ١٢٥٠% 

  .٢٠/١٠/٢٠١٦-٢١/١٠/٢٠١٣ من الدورة في اإلدارة مجلس عضو (1)
  .٢٠/١٠/٢٠١٩-٢١/١٠/٢٠١٦ من الدورة في اإلدارة مجلس عضو (2)

  .االجتماعیة للتأمینات العامة للمؤسسة تابعة شركة ھي حصانة شركة: إيضاح) ٣(
 

  :ة األسھم ذات األحقیة في التصويتالمصلحة في فئ

بأي حقوق في مصلحة فئة األسھم ذات األحقیة في التصويت  ٢٠١٦بالغ الشركة خالل العام إلم يتم      
لك قربائھم وذأدارة  وكبار التنفیذيین واإلأو أي تغییر في تلك المصلحة تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس 

  دراج المتعلقة  بملكیة حصص كبیرة من أسھم الشركة .) من قواعد التسجیل واإل٤٥بموجب المادة (

رة داوصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإل )١
) من قواعد ٤٥الشركة الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (وكبار التنفیذيین وأقربائھم) أبلغوا 

حسب متطلبات الفقرة  ،وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة  ،دراج التسجیل واإل
 دراج .من قواعد التسجیل واإل ین) من المادة الثالثة واألربع١١(
٢(  

 له تعود من اسم
  المصلحة

  ٢٠١٦في نھاية عام   ٢٠١٦خالل عام  ٢٠١٦في بداية عام
نسبة  األسھم  عدد

 التملك %
نسبة   عدد األسھم

 التغیر %
نسبة   عدد األسھم

  التغیر %
شــــركــه دلــه البركــه 

  القابضه
٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠  - ٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠  ٥٤٫٦١ ٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠ -  
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  :  ج.  اجتماعات مجلس اإلدارة
  

 الشركة شئون ومتابعة لبحث المجلس اجتماعات مواعید بین بالتواصل اإلدارة مجلس أعضاء يقوم
 مجلس وعقد ، المجلس اجتماعات أعمال لجداول المناسب واإلعداد والتھیئة ، دورية بصفة والمستجدات

 المجلس الجتماعات المجلس أعضاء حضور سجل وكان ، م٢٠١٦ المالي العام عن اجتماعات أربعة اإلدارة
 :التالي النحو على

  
عدد الحضور   م٢٠١٦اإلجتماعات سجل حضور   اسم العضو

  األول  لإلجتماعات
١٨/٠٢/٢٠١٦  

  الثاني
٢٨/٠٤/٢٠١٦  

  الثالث 
٢٤/١٠/٢٠١٦  

  الرابع 
١٤/١٢/٢٠١٦  

  ٤/٤        م.طارق عثمان القصبي

م.عبدالرحمن عبدالعزيز 
  السويلم

        ٤/٤  

  ٣/٤        م.محمد راشد الفقیه

  ٤/٤        أ.محي الدين صالح كامل

  ٤/٤        أ.فھد عبدهللا القاسم

  ٤/٤        م.عمار  حسن كامل

  ٢/٤        )١د.أحمد صالح بابعیر(

  ٣/٤        م.فھد سراج مالئكة

م.فارس إبراھیم الراشد 
  الحمید

        ٤/٤  

أ.حمزة بن عثمان خشیم 
)٢(  

(ممثل المؤسسة العامة 
  للتامینات االجتماعیة)

        ٢/٤  

  
  .٢٠/١٠/٢٠١٦-٢١/١٠/٢٠١٣ من الدورة في اإلدارة مجلس عضو  (1)

  .٢٠/١٠/٢٠١٩-٢١/١٠/٢٠١٦ من الدورة في اإلدارة مجلس عضو) ٢(
 

 د.   مكافآت و تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذيین  : 
  

  البیان
  ( باأللف لایر)

أعضاء 
المجلس 
 نالتنفیذيی

أعضاء 
  المجلس

  غیر التنفیذيین

اعضاء 
مجلس 
االدارة 
 المستقلین

المدفوعات لخمسة من 
كبار التنفیذيین بمن فیھم 
الرئیس التنفیذي والمدير 

  المالي التنفیذي
  ٤٫٦٢٦  -  -  ٢٬٢٨١  الرواتب والتعويضات

  ٩١٦  - -  ٤٨٤  البدالت
  ١٬٢٦٧  ٦٠٠  ٨٠٠  ٤٠٠  المكافأت الدورية السنوية

  -  -  -  -  الخطط التحفیزية
  -  -  -  -  والمزايا العینیةالتعويضات 

  
 

    



 

 
28

  : لجان مجلس اإلدارة  ھـ . 
       
 احتیاجات تستدعیه ما على بناءً  رئیسیة لجان أربعة شكل اإلدارة مجلس فإن الشركة حوكمة إطار ضمن

 اإلشراف مستوى رفع و ومسؤولیاته مھامه تصريف في المجلس مساعدة بھدف ، الشركة أعمال وطبیعة

 المكافآت ولجنة ، المراجعة لجنة ھي اللجان وھذه الشركة في القرارات اتخاذ وضوابط والرقابة
 تيوال أعمالھا على اإلدارة مجلس ويشرف التنفیذية واللجنة ، والتمويل االستثمار ولجنة ، والترشیحات

 العادية العامة الجمعیة اعتمدت وقد.  دورية بصفة المجلس على وتوصیاتھا أعمالھا نتائج بعرض تقوم
 وأسلوب عضويتھم ومدة والمكافآت رشیحاتالت لجنة اختیار قواعد م٢٠١٣/ ٢١/٠٤ في المنعقدة الرابعة
 غیر العامة الجمعیة اعتمدت وقد. لجنة كل لعمل الخاصة اللوائح اإلدارة مجلس اعتمد وقد. اللجنة عمل

 ومكافآت عملھا وضوابط مھامھا وتحديد المراجعة لجنة تشكیل م١٦/١١/٢٠١٦ في الخامسة العادية
  .میالدية سنوات ثالث ولمدة م٢١/١٠/٢٠١٦ في بدأت التي الجديدة للدورة أعضائھا

 : التالي النحو على ٢٠١٦ العام خالل اجتماعاتھا وعدد وأعضائھا وتكوينھا اللجان مھام وتتلخص
  

  لجنة المراجعة : -

مراجعة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس اإلدارة في 
، واإلشراف على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلیة ، ومتابعة أعمال المحاسبین القانونیین ، ودراسة القوائم 

المالیة األولیة والسنوية قبل عرضھا على مجلس اإلدارة ، وأي مھام أخرى يوكلھا لھا مجلس اإلدارة ، 
  وكانت على النحو التالي : ٢٠١٦ت للجنة خالل العام المالي اجتماعا ٦وتم عقد 

االجتماع 
  االول

االجتماع 
  الثاني

االجتماع 
  الثالث

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
  الخامس

االجتماع 
  السادس

١٧/١٠/٢٠١٦  ٢٦/٠٧/٢٠١٦  ٠٥/٠٦/٢٠١٦  ١٨/٤/٢٠١٦ ١٦/٠٢/٢٠١٦ ١٧/٠١/٢٠١٦  

  

 اإلدارة مجلس أعضاء غیر من اللجنة تشكیل بشأن الحوكمة الئحة تعلیمات الشركة راعت وقد    

   :وھم أعضاء أربعة من اللجنة وتتكون ، التنفیذيین

  ( عضو مجلس إدارة مستقل )  رئیس اللجنة*  أ. فھد عبدهللا القاسم      .١
  ( عضو مجلس إدارة مستقل )  عضوم. فارس إبراھیم الراشد الحمید     .٢
  عضو خارجي مستقل   عضو  عبدالرحمن بن صالح الخلیفي    .٣
  عضو خارجي مستقل   عضو  محمد حمد الفارس                .٤

  . ٢٠/١٠/٢٠١٦رئاسة أ.فھد القاسم  للجنة المراجعة حتى نھاية دورة المجلس في   - إيضاح *
  
م على تشكیل لجنة ١٦/١١/٢٠١٦تمت موافقة الجمعیة العامة غیر العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ  -

 ٢١/١٠/٢٠١٦المراجعة وتحديد مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا للدورة الجديدة التي بدأت في 
وأعضاء اللجنة ھم أنفسھم أعضاء اللجنة في الدورة السابقة والمشار إلیھم  ،ولمدة ثالث سنوات میالدية 

 وسیتم تسمیة رئیس اللجنة في أول اجتماع للجنة. ،في الجدول أعاله 
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  لجنة المكافآت و الترشیحات : -

 وضع بشأن التوصیات رفع في اإلدارة مجلس دور لتعزيز والترشیحات المكافآت لجنة تشكلت      
 شكلب والتأكد ، بالشركة التنفیذيین وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحوافز بالمكافآت الخاصة السیاسات

 عضويةل المھارات من المطلوبة لالحتیاجات السنوية والمراجعة المستقلین، األعضاء استقاللیة من سنوي

 شأن في التوصیات ورفع المجلس ھیكل ومراجعة المجلس، في والقوة الضعف جوانب وتحديد المجلس،
  ناجتماعی عقد تم وقد. المجلس لعضوية بالترشیح التوصیة جانب إلى إجراؤھا، يمكن التي التغییرات
    :وھم أربعةأعضاء من اللجنة وتتكون  ، ٢٠١٦ المالي العام خالل للجنة

  

  ( عضو مجلس إدارة مستقل )  رئیس اللجنة  د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم .١
  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  عضو  طارق بن عثمان القصبي م. .٢
  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  عضو  م. عمار حسن كامل .٣
  أ.حمزة بن عثمان خشیم .٤

(ممثل المؤسسة العامة للتامینات 
  )االجتماعیة

  (عضو مجلس ادارة مستقل )  عضو

  :إيضاح 
   ٢٠/١٠/٢٠١٦رئاسة د. عبدالرحمن السويلم  للجنة الترشیحات والمكافآت حتى نھاية دورة المجلس في  - 

   
م  وذلك في اجتماع ٢١/١٠/٢٠١٦تم إعادة تشكیل اللجنة من مجلس االدارة  لدورة المجلس التي بدأت في  -

إلى إنضمام أ.حمزه بن عثمان خشیم,  وذلك  بنفس األعضاء السابقین باإلضافة ٢٤/١٠/٢٠١٦المجلس المنعقد في 
  إلى عضوية اللجنة , وسیتم تسمیة رئیس اللجنة في أول اجتماع للجنة .

 
  التمويل:لجنة االستثمار و  -

: وأبرزھا اإلدارة مجلس مھام ببعض توكیلھا وتم اإلدارة مجلس من بقرار االستثمار لجنة تشكلت      
 إقرار ،للشركة االستثمارية القرارات اعتماد الشركة، استراتیجیات مع وتوافقھا االستثمارية الفرص دراسة

 ةثالث عقد تم وقد اإلدارة، مجلس قبل من لھم توكیلھا يتم أخرى مھام أي بجانب البنكیة، التسھیالت

                 :وھم أعضاء خمسة من اللجنة وتتكون.  ٢٠١٦ المالي العام خالل للجنة  اجتماعات

  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  رئیس اللجنة  عثمان القصبيم. طارق بن   ١
  ( عضو مجلس إدارة تنفیذي )  عضو  د. محمد بن راشد الفقیه  ٢
  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  عضو  أ. محي الدين صالح كامل  ٣
  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  عضو  م. فھد سراج مالئكة  ٤
  ( عضو مجلس إدارة مستقل )  عضو  أ. فھد عبدهللا القاسم     ٥

  * إيضاح : 

 اجتماع في م وذلك٢١/١٠/٢٠١٦ في بدأت التي المجلس اإلدارة لدورة مجلس من اللجنة تشكیل إعادة تم -
 سرئی ، وتم تسمیة م. طارق بن عثمان القصبي السابقین األعضاء وذلك بنفس ٢٤/١٠/٢٠١٦ في المنعقد المجلس
  .م١٤/١٢/٢٠١٦في  للجنةا اجتماع في للجنة

  
    



 

 
30

  التنفیذية:اللجنة  -

  
: وأبرزھا اإلدارة مجلس مھام ببعض توكیلھا وتم اإلدارة مجلس من بقرار التنفیذية اللجنة تشكلت       

 من معتمدةال التقديرية الموازنة لتنفیذ الدورية والمتابعة ، االستراتیجیة الخطة لتنفیذ الدورية المتابعة

 الديون وإعدام ، المعتمدة الصالحیات الئحة وفق بصالحیتھا المرتبطة المھام ومباشرة ، اإلدارة مجلس
 و ومراجعة ، الحد ذلك فوق الديون بإعدام اإلدارة مجلس توصیة و المعتمدة الصالحیات منظومة بحسب
 ، للشركة االئتمانیة الحدود ومراجعة ، التابعة الشركات و للشركة الجدد العمالء إئتمان شروط تعديل

 الشركة إدارة تقید مدى استعراض و رصد و ، التابعة الشركات و للشركة العمالء ائتمان مخاطر ومراجعة
 ةبصف اللجنة محاضر على اإلدارة مجلس يطلع و ، اللجنة قبل من المحددة االئتمان لضوابط التنفیذية
 يتم أخرى مھام أي بجانب ، اإلدارة مجلس من المحددة الصالحیات وفق أعمالھا اللجنة تمارس و.  دورية

.  ٢٠١٦ المالي العام خالل للجنة  اجتماعات أربعة عقد تم وقد ، اإلدارة مجلس قبل من لھم توكیلھا
                 :  وھم أعضاء  ثالثة من اللجنة وتتكون

 
  ( عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي )  رئیس اللجنة  م. طارق بن عثمان القصبي  ١
  ( عضو مجلس إدارة تنفیذي )  عضو  بن راشد الفقیه د. محمد  ٢
  ( عضو مجلس إدارة تنفیذي )  عضو  أحمد صالح بابعیرد.  ٣

  
  * إيضاح : 

 اجتماع في وذلك  م٢١/١٠/٢٠١٦ في بدأت التي المجلس لدورة اإلدارة مجلس من اللجنة تشكیل إعادة تم -١
 اللجنة رئیس تسمیة وتم ، السابقة المجلس دورة في األعضاء بنفس وذلك ٢٤/١٠/٢٠١٦ في المنعقد المجلس

  . القصبي عثمان بن طارق. م وھو الدورة ھذه في للجنة اجتماع أول في
 التنفیذية اللجنة في عضويته تصبح وبذلك ٢٠/١٠/٢٠١٦ في اإلدارة مجلس في بابعیر أحمد. د عضوية انتھت -٢

 .للشركة التنفیذي الرئیس بصفته
 
  

  : وإجراءات نظام الرقابة الداخلیه و.  نتائج المراجعه السنويه لفعالیة 

 السوق ھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من)  ١٤(  للمادة وفًقا المراجعة لجنة شكلت      
 : يلي فیما ومسؤولیاتھا مھامھا وتتلخص المالیة

 .ھاب المكلفة والمھام األعمال تنفیذ فى فاعلیتھا مدى من للتحقق الداخلیة المراجعة إدارة على اإلشراف .١
 .بشأنه وتوصیاتھا رأيھا عن مكتوب تقرير وضع و الداخلیة الرقابة نظام دراسة .٢

 .منھا الواردة للمالحظات التصحیحیة األجراءات تنفیذ ومتابعة الداخلیة المراجعة تقارير دراسة .٣
 .أتعابھم ديدوتح وفصلھم استقاللھم من التأكد بعد القانونیین المحاسبین بتعیین اإلدارة لمجلس التوصیة .٤
 .علیھا اللجنه مالحظات وإبداء القانوني المحاسب مع المراجعة خطة دراسة .٥

 .بشأنھا تم ما ومتابعة المالیة القوائم على القانويین المحاسبین مالحظات دراسة .٦
 .بشأنھا والتوصیة الرأي وإبداء اإلدارة مجلس على عرضھا قبل والسنوية األولیة المالیة القوائم دراسة .٧
 .بشأنھا والتوصیة الرأي وإبداء المتبعة المحاسبیة السیاسات دراسة .٨
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 وسجل اللجنة بعضوية بیان يلي وفیما.  م٢٠١٦ عام خالل اجتماعات ٦ اللجنة اجتماعات بلغت وقد ھذا
 : العام خالل الحضور

  

  

  
  م

  
  إسم العضو

  
  المنصب

  م٢٠١٦لجنة المراجعة المنعقدة خالل العام اجتماعات 

١٧/١٠  ٢٦/٠٧  ٠٥/٠٦  ١٨/٠٤  ١٦/٠٢  ١٧/٠١  

              رئیس اللجنة  فھد بن عبدهللا القاسم   ١

              عضو اللجنة  فارس بن إبراھیم الراشد الحمید  ٢

              عضو اللجنة  عبدالرحمن بن صالح الخلیفي  ٣

              عضو اللجنة  الفارسمحمد بن حمد   ٤

  ٢٠/١٠/٢٠١٦مالحظة: رئیساً للجنة المراجعة حتى نھاية دورة المجلس في.  

 أي ھناك لیس أنه ترى المراجعة لجنة فإن ٢٠١٦ عام عن أعمال من اللجنة بهت ما قام ضوء وفى ھذا

 لم ،وأنه األخطاء واكتشاف لمنع فعالة وأنھا الداخلیة الرقابة أنظمة في جوھري تغیر أي أو ھام قصور
  .٢٠١٦ عام خالل الداخلیة الرقابة بأنظمة إخالل أو جوھري خرق أي يحدث

  

  

  : ز.  إقرارات مجلس اإلدارة 
 

  يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي : 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح .  -
 أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة و تم تنفیذه بفاعلیه .   -

 أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا . -
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 تطبیق الئحة حوكمة الشركات :  .٣٢

 السیاسات وسن. لسیاساتھا المستمرة مراجعتھا عبر الحوكمة بمعايیر االلتزام إلى الشركة تسعى
 مستويات أعلى إلى بالشركة الرقى ومحاولة. والنزاھة الشفافیة مفھوم تعزيز شأنھا من التي واإلجراءات

 ةالصادر الحوكمة بالئحة مسترشدة بھا خاصة حوكمة الئحة الشركة وضعت وقد الحوكمة، بالئحة االلتزام
 امأحك جمیع بتطبیق عملًیا التزامھا الشركة وتؤكد وأھدافھا، بنودھا مع وتتوافق المالیة سوق ھیئة عن

   :ذلك من ويستثنى. السعودية العربیة المملكة في الشركات حوكمة الئحة

 المستثمرين على تطبق الفقرة ھذه أن حیث الشركة على تنطبق ال: السادسة المادة من) د( الفقرة•

  .حكمھم في ومن االستثمار صناديق من

 نحيم لم للشركة األساسي النظام أن حیث الشركة على تنطبق ال: عشر الثانیة المادة من) ط( الفقرة•

 موجبب التصويت إن بل الشركة، إدارة مجلس في ممثلین تعیین في الحق اعتبارية صفة ذي شخص ألي
  .المساھمین لكافة حق األساس النظام

  

  :م٢٠١٥ عام خالل مطبًقا يكن ولم م٢٠١٦ عام خالل الشركات حوكمة الئحة أحكام من تطبیقه تم ما     

 إلدارة،ا مجلس أعضاء الختیار التصويت عند التراكمي بالتصويت المتعلقة السادسة المادة من) ب( الفقرة
 ويتالتص اتباع على والثالثین الخامسة مادته في ينص أن على للشركة األساسي النظام تعديل تم لذا

 ممارسة وتسھیل المساھمین جمیع حقوق حفظ إلى وسعیًا اإلدارة، مجلس أعضاء اختیار عند التراكمي

 اختیار مت فقد التراكمي، التصويت طريق عن اإلدارة مجلس أعضاء الختیار التصويت في القانونیة حقوقھم
 طريق عن میالدية سنوات ثالث ولمدة م٢١/١٠/٢٠١٦ في بدأت التي الجديدة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء

  .م١٨/١٠/٢٠١٦  بتاريخ التاسعة العادية العامة الجمعیة اجتماع في التراكمي التصويت

 حول وإجراءاتھا سیاساتھا الشركة وضعت حیث كامل، بشكل تطبیقھا تم العاشرة المادة) و( الفقرة
 والدائنین للمساھمین الجوھرية المعلومات عن باإلفصاح والتزامھا واللوائح لألنظمة الشركة احترام

  .م٢٨/٠٤/٢٠١٦ تاريخ في الشركة إدارة مجلس من السیاسة ھذه اعتماد وتم اآلخرين المصالح وأصحاب
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة :   .٣٣

 أعضاء أو بالشركة المساھمین كبار بأحد عالقة ذات أطراف عدة مع التعاقد الشركة تعامالت تضمنت     
  رالتقري ھذا في التعامالت ھذه جمیع إيراد تم فقد والشفافیة اإلفصاح مبدأ من وانطالًقا ، اإلدارة مجلس

 ةالمنتھی المالیة السنة نھاية حتى والعقود األعمال لتلك الترخیص بأخذ قامت الشركة بأن اإلحاطة مع ،
 على  ٠٢/٠٥/٢٠١٦ بتاريخ  والمنعقدة الثامنة  العادية العمومیة الجمعیة قبل من  ٣١/١٢/٢٠١٦  في

  -: ٥، باستثناء البند رقم التالیة األعمال جمیع
  

 واسم الطرف ذ  م
  العالقة

  شروط التعامل  مدة التعامل  مبلغ التعامل  طبیعة التعامل

١  
  أعضاء المجلس:

أ. محي الدين صــــالح -١
  كامل.

  م.عمار حسن كامل.-٢
  م. فھد سراج مالئكة.-٣

وذلــك كونھم من كبــار 
ــــركة التنفیذيین في  ش

دلــه البركــة القــابضــــــة 
مــــن كــــبــــار وھــــي 

ــــــاھــمــیــن فــي  الــمس
  الشركة  

تعامل تجاري مع شـــركة 
للســـــفر  وكــالــة دارين 

فیما  والسیاحة المحدودة
بإصـــــدار حجوزات  يتعلق 
سفر لبعض  طیران وتذاكر 

وھي  موظفي الشــــركة.
مملوكة من قبل شــــركة 

  دله البركة القابضة.

  
  

٥٬٩١١٬٦٥٣  
  لایر سعودي

  
  سنة واحدة

  ٢٠١٦ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٦ /٣١/١٢إلى 

شـــــــروط الســــــوق 
تجدر الســـــائدة حیث 

ــــارة إلى أن مدة  اإلش
ھذا التعامل مســتمرة 
وقد بدأت منذ ســنوات 

  عديدة.

٢  
طـــارق بـــن عـــثـــمـــان 

   القصبي
المجلس وشريك  (رئیس

ــة في  ــة الفنی ــــرك الش
  )ATSلتوطین التقنیة 

ــــركــة اتفــاقیتین  مع الش
الفنیــة لتوطین التقنیــة 

ATS  ــديم ــدف إلى تق تھ
دعم فني وخدمات صیانة 
یة  فاق فة إلى ات باإلضـــــا
ــــراء متعلقــة بقــاعــدة  ش

  البیانات للشركة.

  
  

٣٬١٠٦٬٥٦٥  
   سعوديلایر

  
  سنة واحدة

  ٠١/٠١/٢٠١٦من 
  ٣١/١٢/٢٠١٦إلى 

  

شـــــــروط الســــــوق 
أن مدة الســائدة حیث 

ھــذا التعــامــل الخــاص 
بتقــديم الــدعم الفني 
بدأت  قد  ــــتمرة و مس

  .منذ سنوات عديدة

٣  
  أعضاء المجلس:

أ. محي الدين صــــالح -١
  كامل.

  م.عمار حسن كامل.-٢
  م. فھد سراج مالئكة.-٣

وذلــك كونھم من كبــار 
ــــركةالتنفیذيین في   ش

دلــه البركــة القــابضــــــة 
مــــن كــــبــــار وھــــي 

ــــــاھــمــیــن فــي  الــمس
  الشركة  

تعامل تجاري مع شـــركة 
 وذلــك مندلــه التجــاريــة 

ــــیانة وقطعخالل   غیار ص
  التكییف.أجھزة 

ــل  ــة من قب وھي مملوك
بركــة  ل شـــــركــة دلــه ا

  القابضة.

  

  
  

٢٬٢٧٤٬٥٦٧  
  لایر السعودي

  
  سنة واحدة

  ٢٠١٦ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٦ /٣١/١٢إلى 

  

شـــــــروط الســــــوق 
تجدر الســـــائدة حیث 

ــــارة إلى أن مدة  اإلش
ھذا التعامل مســتمرة 
وقد بدأت منذ ســنوات 

  عديدة.
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 :   (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة .٣٤

  

 والطرف ذاسم   م
  العالقة

  شروط التعامل  مدة التعامل  مبلغ التعامل  طبیعة التعامل

 

٤  
  أعضاء المجلس:

أ. محي الدين صــــالح -١
  كامل.

  م.عمار حسن كامل.-٢
  م. فھد سراج مالئكة.-٣

وذلــك كونھم من كبــار 
ــــركةالتنفیذيین في   ش

دلــه البركــة القــابضــــــة 
مــــن كــــبــــار وھــــي 

الــمســــــاھــمــیــن فــي 
  الشركة  

ستئجار  موقع في مدينة ا
الــدمــام ألغراض مكتبیــة 
ولتوزيع وتســويق منتجات 

  الشركة

وتعود ملكیــة ھــذا العقــار 
لصالح شركة دله العقارية 

شـــــركــة تــابعــة وھي 
شـــــركــة دلــه البركــة ل

  القابضة.

  

  
  

٤٠٬٠٠٠  
  لایر السعودي

  
  سنة واحدة

  ٢٠١٦ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٦ /٣١/١٢إلى 

  

شـــــــروط الســــــوق 
تجدر الســـــائدة حیث 

ــــارة  إلى أن مدة اإلش
ھذا التعامل مســتمرة 
وقد بدأت منذ ســنوات 

  عديدة.

٥ 
عضو مجلس اإلدارة فھد 

  القاسم
وذلــــك كــــونــــه مــــن 
المساھمین في شركة 
ــــتشـــــارات  أموال لالس

    المالیة

شارات مالیة مقدمة  ست إ
كة أموال  ــــر من طرف ش

  لالستشارات المالیة

  

  
  

١٣٠٬٠٠٠  
  لایر السعودي

  
عقد لمرة واحدة 

  ٢٠١٦خالل 
  

شـــــــروط الســــــوق 
  السائدة 
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  اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة :  .٣٥

 يتول دون الطبیة األسرة شركة في شريك القصبي عثمان بن طارق. م:  من كالً  بأن الشركة توضح )١

 الطبیة الرعاية بتقديم تقوم  مقفلة مساھمة شركة وھي %١٥٫٠٦ بامتالكه وذلك إداري منصب أي
 باع قد القصبي عثمان بن طارق. م بأن الشركة توضح كما ، األسرة مستشفى طريق عن والعالج
 بین تجاري تعامل أيد ال يوج بأنه توضح ،كما م٦/٦/٢٠١٦ تاريخ في الطبیة األسرة شركة في حصته

 في العمومیة الجمعیة موافقة على حصل القصبي عثمان بن طارق. م بأن اإلحاطة مع ،  الشركتین
 .النشاط بھذا االشتراك على  ٠٢/٠٥/٢٠١٦  بتاريخ الثامن اجتماعھا

 شريك الصحیة للخدمات دله شركة إدارة مجلس عضو الفقیه راشد بن محمد. د بأن الشركة توضح )٢
 نسبة و) مباشرة ملكیة( %١٣٫١٧٨ نسبة بامتالكه وشركاؤه الفقیه راشد محمد الدكتور شركة في

 ةشرك وھي ، فیھا اإلدارة  مجلس رئیس منصب يتولى أنه باإلضافة) مباشرة غیر  ملكیة(  %٧٫٠٣٥

 ماك ، الرياض شرق عام مستشفى طريق عن والعالج الطبیة الرعاية بتقديم تقوم مقفلة مساھمة
 شركة مال رأس في %٣٠ حصته ما تستثمر الصحیة للخدمات دله شركة بأن أيًضا الشركة توضح
 دله إدارة على المستھدفة الشركة مع واالتفاق لایر ملیون ٤٣٠ والبالغ الفقیه راشد محمد الدكتور

 ةالجمعی موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع ، الرياض شرق  إنشاؤه المزمع للمستشفى الصحیة
 .النشاط بھذا االشتراك على  ٠٢/٠٥/٢٠١٦  بتاريخ الثامن اجتماعھا في العمومیة

 شريك الصحیة للخدمات دله شركة إدارة مجلس عضو القاسم عبدهللا بن فھد. أ بأن الشركة توضح )٣
 وتولیه)  مباشرة غیر ملكیة( %١١٫٨٨ بامتالكه وشركاؤه الفقیه راشد محمد الدكتور شركة في

 مساھمة شركة ھي وشركاؤه الفقیه راشد محمد الدكتور شركة و فیھا اإلدارة مجلس عضوية

 توضح كما ، الرياض شرق عام مستشفى طريق عن والعالج الطبیة الرعاية بتقديم تقوم مقفلة
 الدكتور شركة مال رأس في %٣٠ ماحصته تستثمر الصحیة للخدمات دله شركة بأن أيًضا الشركة
 الصحیة دله إدارة على المستھدفة الشركة مع واالتفاق لایر ملیون ٤٣٠ والبالغ الفقیه راشد محمد

 الجمعیة موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع ،  الرياض شرق في إنشاؤه المزمع للمستشفى
 .النشاط بھذا االشتراك على ٠٢/٠٥/٢٠١٦  بتاريخ الثامن اجتماعھا في العمومیة

 

 تقديم الشركة قرضاً نقدياً ألي نوع ألعضاء مجلس إداراتھا : .٣٦

  .٢٠١٦ بنھاية الشركة إدارة مجلس أعضاء من ألي نوع أي من نقدي قرض أي يوجد ال بأنه الشركة تؤكد
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 المدفوعات النظامیة المستحقة : .٣٧

  مالحظات  ٢٠١٦مستحقة كما في نھاية  البیان
  ٢٠١٦المستحق عن العام   ١٣٬٢٣٠٬٣١١  الھیئة العامة للزكاة والدخل
المؤسسةالعامةللتأمینات 

  االجتماعیة
  ٢٠١٦المستحق عن ديسمبر   ٩٩٢٫٠٥٠

    ١٤٫٢٢٢٫٣٦١  المجموع
 

  والجزاءات :العقوبات  .٣٨

   .المالیة السوق ھیئة من الصحیة للخدمات دله شركة على مفروض احتیاطي قید أو جزاء أو عقوبة أي توجد ال
  

 اختیار المحاسب القانوني للشركة  :  .٣٩

 الدكتور شركة/  اختیارالسادة م٠٢/٠٥/٢٠١٦ يوم عقدت التي االثامنة العادية العامة الجمعیة قررت     
 ، ٢٠١٦ المالي العام عن للشركة قانونیًا محاسبًا – قانونیون محاسبون -  BDO وشركاه العمري محمد
 توصیته ٢٠١٧ العام خالل انعقادھا موعد في العادية العامة الجمعیة على اإلدارة مجلس يعرض وسوف

 لجنة ترشیح على بناءً  ٢٠١٧ المالي للعام الشركة حسابات لمراجعة القانوني المحاسب بتعیین
 ةالشرك حسابات لمراجعة أكثر أو آخر مراجًعا تعیین أو التوصیة على الموافقة العامة وللجمعیة ، المراجعة

  .م٢٠١٧ المالي للعام

  

 :٢٠١٦الجمعیات العامة للمساھمین خالل العام  .٤٠

 العادية العامة الجمعیة عقدت حیث ، م٢٠١٦ العام خالل للمساھمین جمعیات ثالثة الشركة عقدت      
 الحسابات مراجع تقرير على الموافقة فیھا تم التي السنوية الجمعیة وھي ٠٢/٠٥/٢٠١٦  بتاريخ) ٨( رقم

 العام عن السنوي اإلدارة مجلس وتقرير,   م٣١/١٢/٢٠١٥ في المنتھیة المالیة للسنة المالیة والقوائم

 مجلس أعضاء ذمة وإبراء ، ٢٠١٥ المالي العام عن المجلس ألعضاء مكافآت صرف على والموافقة,  م٢٠١٥
 ، م٢٠١٦ المالي للعام الشركة حسابات مراقب وتعیین ، ٢٠١٥ العام نفس من أعمالھم عن اإلدارة

 فیھا لھم عالقة ذي وأطراف الشركة بین ٢٠١٥ العام خالل تمت التي والعقود المعامالت على والمصادقة

 مجلس عضو اشتراك على والمصادقة ، م٢٠١٦ للعام بتجديدھا والترخیص مباشرة غیر أو مباشرة مصالح
  . منافسة أنشطة في اإلدارة
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  فیھا تم التي الجمعیة وھي م١٨/١٠/٢٠١٦  بتاريخ) ٩( رقم العادية العامة الجمعیة الشركة عقدت كما

 ھو فیھا الثاني والبند ، ٢١/١٠/٢٠١٦ في تبدأ التي المجلس دورة في االدارة مجلس أعضاء انتخاب

 لمرشح مصلحة لوجود وذلك فارما الرياض وشركة دله مستشفى بین القائم التعامل على التصويت
  .ارماف الرياض شركة في التنفیذيین كبار من كونه الیحي عثمان محمد عبدالعزيز/  السید اإلدارة مجلس

 الموافقة فیھا تم والتي م١٦/١١/٢٠١٦  بتاريخ) ٥( رقم العادية غیر العامة الجمعیة الشركة عقدت كما

 على والموافقة ، الجديد الشركات نظام مع يتفق فیما وذلك للشركة األساسي النظام تعديل على
 الجديدة للدورة الجديدة للدورة أعضائھا ومكافآت عملھا وضوابط مھامھا وتحديد المراجعة لجنة تشكیل
    .میالدية سنوات ثالث ولمدة م٢١/١٠/٢٠١٦ في بدأت التي

 
 الجمعیات العامة لمساھمي الشركة :

 يقع تيال المدينة في وتنعقد الشركة في المساھمین جمیع تمثل صحیًحا تكويًنا المكونة العامة الجمعیة

  .الرئیس المركز بھا

 
  دعوة الجمعیة العامة

 ، ولوائحه الشركات لنظام وفًقا االدارة مجلس من بدعوة للمساھمین الخاصة أو العامة الجمعیات تنعقد

 لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا لالنعقاد العادية العامة الجمعیة يدعو أن اإلدارة مجلس وعلى
 دعوة الحسابات لمراجع ويجوز ، األقل على المال رأس من) %٥( يمثل المساھمین من عدد أو المراجعة
  .تالحسابا مراجع طلب تاريخ من يوًما ثالثین خالل الجمعیة بدعوة المجلس يقم لم إذا لالنعقاد الجمعیة

 
  إعالن الدعوة النعقاد الجمعیة العامة

 عادالمی قبل الرئیس الشركة مركز في توزع يومیة صحیفة في العامة الجمعیة النعقاد الدعوة تنشر    
 ىإل المذكور المیعاد في الدعوة بتوجیه االكتفاء يجوز ذلك ومع ، األقل على أيام بعشر لالنعقاد المحدد

 إلى األعمال وجدول الدعوة من صورة وترسل ، مسجلة بخطابات أو تداول موقع عبر المساھمین جمیع
 . للنشر المحددة المدة خالل وذلك ، المالیة السوق وھیئة الوزارة

 
  حق حضور الجمعیة العامة

 أعضاء غیر من آخر مساھًما كتابة  عنه يوكل أن وللمساھم ، العامة الجمعیة حضور حق مساھم لكل    
  .العامة الجمعیة لحضور الشركة موظفي غیر ومن اإلدارة مجلس

 
  نصاب انعقاد الجمعیة العامة العادية

 رأس ربع يمثلون مساھمون حضره إذا إال صحیًحا العادية العامة الجمعیة اجتماع انعقاد يكون ال      
 : الخیارين أحد اختیار يتعین االجتماع ھذا لعقد الالزم النصاب يتوفر لم وإذا ، األقل على المال

 تتضمن أن بشرط ، األول االجتماع النعقاد المحددة المدة انتھاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد
 .االجتماع ھذا عقد إمكانیة عن اإلعالن مايفید األول االجتماع لعقد الدعوة

 الدعوة ھذه وتنشر ، السابق لالجتماع التالیة يوًما الثالثین خالل يعقد ثانٍ  اجتماع إلى الدعوة وجھت
 . النظام ھذا من) ٣١( المادة في علیھا المنصوص بالطريقة

 . فیه الممثلة األسھم عدد كان أيًا صحیًحا الثاني االجتماع يكون األحوال جمیع وفي
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  نصاب انعقاد الجمعیة العامة غیر العادية
 رأس نصف يمثلون مساھمون حضره إذا إال صحیًحا العادية غیر العامة الجمعیة اجتماع انعقاد يكون ال      
  : الخیارين أحد اختیار يتعین األول االجتماع في النصاب ھذا يتوفر لم فإذا ، األقل على المال

 تتضمن أن بشرط األول االجتماع النعقاد المحددة المدة انتھاء من ساعة بعد الثاني االجتماع يعقد -١
  . االجتماع ھذا عقد إمكانیة عن االعالن مايفید األول االجتماع لعقد الدعوة

 النظام من) ٣١( المادة في علیھا المنصوص األوضاع بنفس يعقد ثانٍ  اجتماع إلى الدعوة وجھت -٢

   للشركة األساس
 المال رأس ربع يمثل المساھمین من عدد حضره إذا صحیًحا الثاني االجتماع يكون األحوال جمیع وفي
   األقل على

 ھانفس باألوضاع ينعقد ، ثالث اجتماع إلى دعوة وجھت الثاني االجتماع في الالزم النصاب يتوفر لم وإذا
 كان أيًا صحیًحا الثالث االجتماع ويكون ، للشركة األساس النظام من) ٣١( المادة في علیھا المنصوص

  .المختصة الجھة موافقة بعد فیه الممثلة األسھم عدد
  

  التصويت على قرارات الجمعیة
 الجمعیة في األصوات وتحسب ، للتحول العامة الجمعیة في يمثله سھم كل عن صوت شريك لكل     

 ألعضاء يجوز ال ذلك ومع ، سھم لكل واحد صوت أساس على العادية غیر العامة والجمعیة العادية العامة
 إدارتھم مدة عن ذمتھم بإبراء تتعلق التي الجمعیة قرارات على التصويت في االشتراك اإلدارة مجلس

  .للمساھمین العامة الجمعیة قبل االدارةمن مجلس أعضاء اختیار عند التراكمي التصويت اتباع ويتم
 

  نصاب قرارات الجمعیات العامة العادية
  .االجتماع في الممثلة لألسھم المطلقة باألغلبیة العادية العامة الجمعیة قرارات تصدر     

 
  نصاب قرارات الجمعیات العامة غیر العادية

 لقرارا كان إذا إال االجتماع في الممثلة األسھم ثلثي بأغلبیة العادية غیر العامة الجمعیة قرارات تصدر     
 المحددة المدة انقضاء قبل الشركة بحل أو ، الشركة مدة بإطالة أو ، المال رأس تخفیض أو بزيادة متعلًقا
 إالّ  صحیًحا القرار يكون ال األحوال ھذه ففي أخرى مؤسسة أو شركة في الشركة  بإدماج أو ، نظامھا في

  .االجتماع في الممثلة األسھم أرباع ثالثة بأغلبیة
 

  مناقشات الجمعیات العامة
 األسئلة وتوجیه العامة الجمعیات أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة حق مساھم لكل      

 على الحسابات مراقب أو اإلدارة مجلس ويجیب ، الحسابات ومراقب اإلدارة مجلس أعضاء إلى بشأنھا

 سؤاله على الرد أن المساھم رأى وإذا ، للضرر الشركة مصلحة يعرض ال الذي بالقدر المساھمین أسئلة
 . نافًذا الشأن ھذا في قرارھا وكان الجمعیة إلى احتكم مقنع غیر
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  كلمة الختام : .٤١

 لمساھمي والتقدير بالشكر الصحیة للخدمات دله شركة إدارة مجلس أعضاء يتقدم الختام وفي     
 يعرب وكما ودعمھم المستمر، تعاونھم على والخاصة الحكومیة الجھات وجمیع وعمالئھا الشركة

 والعمل الحثیثة جھودھم على ومستشاريھا ومنسوبیھا الشركة لموظفي شكره جزيل عن المجلس
 م،٢٠١٦ السابق العام خالل إنجازات من حققته ما إلى – هللا من بفضل – الشركة أوصل والذي المخلص
 األعوام في والتطور واالزدھار للشركة اإلنجازات من مزيد إلى والطموح التفاؤل بعین المجلس ويتطلع

  .هللا بإذن القادمة
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ة حدالموالقوائم المالیة 
  ٢٠١٦للعام المالي 
وتقرير مراجع 

 الحسابات
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  قائمة المركز المالي  الموحدة
    (جمیع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غیر ذلك)

  
  ديسمبر ٣١كما في     إيضاح  
      ٢٠١٥    ٢٠١٦  

           الموجودات
           موجودات متداولة:

 ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١    ٤ النقد وما يماثله
 ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤    ٥ ذمم مدينة، صافي

 ٨٧٫٩٨٠٫٤١٥  ٦٩٬١٤٩٬٦٤٩    ٦ مخزون، صافي
 ١٠٣٫٩٢٧٫٦٢٠  ٧٩٫٩٠٨٫٧١٢    ٧ وموجودات أخرى، صافي مقدًمامدفوعات 

 ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤    أ-٢-١٤ مطلوب من أطراف ذوي عالقة، صافي
     ٥٤٥٫٦٢٩٫٥٠٦  ٦٢٤٫٠٥٨٫١٣٠ 

         موجودات غیر متداولة:
 ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦  ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦    ٨ استثمارات

 ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦    ٩ استثمار في شركة زمیلة
 ١٫١٤٤٫٩٠٧٫٢٧٦  ١٫٤٠٣٫٦٠٧٫٢٣٩    ١٠ ممتلكات ومعدات، صافي
 ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠  ١٩٫٢١٨٫٧٨٥    ١١ موجودات غیر ملموسة

     ١٫٤٥٤٫٩٩٨٫٨٦٧  ١٫٦٢٥٫٥٠٤٫٧١٦ 
 ٢٫٠٠٠٫٦٢٨٫٣٧٣  ٢٫٢٤٩٫٥٦٢٫٨٤٦     مجموع الموجودات

         المطلوبات وحقوق المساھمین
          مطلوبات متداولة:

  ٨٢٫٢٦٠٫٨٦٦   ٨٦٫٨٤١٫٨٧٦    ١٢ تمويل مرابحات قصیرة األجل
 ٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٢ الجزء المتداول من تمويل مرابحات طويلة األجل

 ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦     ذمم دائنة تجارية
 ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٫٨٩٢٫٦٨٦    ١٣ ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١    ب-٢-١٤ مطلوب ألطراف ذوي عالقة
 ٩٫٧١٥٫٤٧٩  ١٣٫٢٣٠٫٣١١    ٢١ مخصص الزكاة

     ٢٧٢٫٨١٨٫٦٧٦  ٣١٠٫٧٦٧٫٣١٠ 
        مطلوبات غیر متداولة:

 ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠    ١٢ تمويل مرابحات طويلة األجل
 ٨٩٫٣٤٩٫٢٧٣  ١٠٤٫٦١٣٫٧١٢    ١٥ نھاية الخدمة للموظفینمخصص مكافأة 

     ٣٣٤٫٨٠٢٫٩٨٩  ٤٢٧٫٦٤٢٫٣٤٢ 
 ٦٠٧٫٦٢١٫٦٦٥  ٧٣٨٫٤٠٩٫٦٥٢     مجموع المطلوبات

        حقوق المساھمین:
 ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ج-١و١٦ رأس المال

 ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥    ١٧ احتیاطي نظامي
 ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(     لالستثمارات المتاحة للبیع احتیاطي القیمة العادلة

 ٣٩٠٫٢١١٫٩٣٦  ٥٢٧٫٥٤٤٫٣٣٧     أرباح مبقاة
 ١٫٣٩٣٫٠٠٦٫٧٠٨  ١٫٥١١٫١٥٣٫١٩٤     مجموع حقوق المساھمین

 ٢٫٠٠٠٫٦٢٨٫٣٧٣  ٢٫٢٤٩٫٥٦٢٫٨٤٦     مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین
        ٢٤  حمتملة التزاماتو ارتباطات

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ٢٧إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من االيضاح رقم 
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  قائمة الدخل  الموحدة
    (جمیع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غیر ذلك)

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھیة في     إيضاح  
      ٢٠١٥    ٢٠١٦  

 ٩٨٥٫٤٤١٫١٩٧  ١٫١٦٢٫٧٨٨٫٩٨٧   إيرادات التشغیل، صافي
 )٥٧٨٫٣٠٦٫٢٥٤(  )٦٢٥٫٩٦٧٫٨٥٨(   تكالیف التشغیل

 ٤٠٧٫١٣٤٫٩٤٣  ٥٣٦٫٨٢١٫١٢٩   مجمل الربح
            مصاريف تشغیلیة:

 )١٧٫٠١٨٫٧٠٠(  )٢٤٫٦٩٥٫٦٦٤(  ١٨ بیع وتسويق
 )٢١٩٫٧٣٩٫٨٠٩(  )٢٨٠٫٠٠٥٫٨٨٨(  ١٩ عمومیة وإدارية

 ١٧٠٫٣٧٦٫٤٣٤  ٢٣٢٫١١٩٫٥٧٧   الدخل من العملیات
 )٤٧٥٫١٠٥(  ١٫٣٨٩٫١٩١  ٩ حصة في أرباح شركة زمیلة
 -  )١١٫٠٩١٫٠٠٠(  د -١ خسائر ھبوط في القیمة
 ٩٫٤٦٣٫٢٠٦  ١٩٫٢٣٥٫٣٩٨  ٣-٨و٢٠ إيرادات أخرى، صافي

 )٤٫٦٣٣٫٥٥٦(  )١٫٨٠٩٫٢٣٣(  ١٢ أعباء تمويلیة
 ١٧٤٫٧٣٠٫٩٧٩  ٢٣٩٬٨٤٣٬٩٣٣   الدخل قبل الزكاة

 )٩٫٦٧٣٫٩١١(  )١٤٫٠١١٫٥٣٢(  ٢١ الزكاة
 ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨  ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١   صافي الدخل للفترة

          ج-١  ربحیة السھم:
 ٢٫٨٩  ٣٫٩٣     للسنةالدخل من العملیات 

 ٢٫٨٠  ٣٫٨٣     للسنةصافي الدخل 
 ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠   األسھم القائمةالمتوسط المرجح لعدد 

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ٢٧إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من االيضاح رقم 
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  قائمة التدفقات النقدية  الموحدة
    غیر ذلك) (جمیع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر

   

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھیة في   إيضاح 
  ٢٠١٥   ٢٠١٦   التدفقات النقدية من العملیات:

 ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨  ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١  للسنةصافي الدخل 
       تعديالت لبنود غیر نقدية:
 ٤٫١٤٨٫٣٥٣  - ب-١شطب مصاريف اكتتاب مؤجلة

 -  ١١٫٤٤٧٫٤٨٥ د-١خسائر ھبوط في القیمة
 ٥٦٫٣٠٣٫٣٧٧  ٥٧٫٥٠٠٫٦٨٩استھالكات ممتلكات ومعدات

 ١٤٫٨٧٩٫٢٠٤  ٥٣١٫٠٠٠٫٧١٠مخصص ديون مشكوك في تحصیلھا، صافي
 ٥٫٩٣٣٫٤٥٤  ٦٢٥٫٣٧٣٫٤٣٢ مخصص مخزون

 ٢٢٫٦٩٩٫٩٩٣  ٣٧٫١٠٦٫٠١٥ ١٥مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفین
 ٢٫٠٩٨٫٦٥٩  ١٥٥٫١٨٠ممتلكات ومعدات استبعادخسائر

 ٤٧٥٫١٠٥  )١٫٣٨٩٫١٩١( ٩حصة في (أرباح) /خسائر شركة زمیلة
 ٩٫٦٧٣٫٩١١  ١٤٫٠١١٫٥٣٢ ٢١ مخصص الزكاة

 -  )٩٫٤١٦٫٠١٢(٣-٨متاحة للبیعاستثمارات ربح محقق من بیع 
       التغیرات في رأس المال العامل:

 )٣١٫٦٦٧٫٩١٣(  )٥٩٫١٠٦٫٢٨٦(  ذمم مدينة
 ٦٧٩٫٨٠١  )٦٫٥٤٢٫٦٦٦( مخزون

 )١٧٫٨٩٨٫٤٧٤(  ٢٤٫٠١٨٫٩٠٨وموجودات أخرى مقدًما مدفوعات 
 ٢٫٤٠٠٫٠٨٨  )١٩٫١٣٧(مطلوب من أطراف ذوي عالقة

 )٤٫٦٩٥٫٣٢٩(  ٥٫٣٧٠٫٠٨٤ ذمم دائنة تجارية
 ١٫٦١٧٫٢١٩  ١٨٫٨٢٦٫٤٩٨مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 )٢٦٨٫٥٣٨(  )٢٦٠٫٤٥٦(مطلوب ألطراف ذوي عالقة
 )٨٫٠٧٧٫١١١(  )٢١٫٨٤١٫٥٧٦( مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفین

 )٩٫٠٤٤٫٩٣٠(  )١٠٫٤٩٦٫٧٠٠(  زكاة مدفوعة
 ٢١٤٫٣١٣٫٩٣٧  ٣٤١٫٥٧٠٫٩١٠صافي النقد الناتج من العملیات

  :االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة
 

     
 -  ٦٨٫٣٦٥٫٩١٧ ٨متاحة للبیعاستثماراتبیع المتحصل من 

 )٣٨٣٫١٢٨(  - ٨إضافات على استثمارات متاحة للبیع
 )١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠(  - ٩إضافات على استثمار في شركة زمیلة

 )١٩٠٫٠٤٧٫١٩٨(  )٣١٦٫٣٥٦٫٨٣٢(إضافات على ممتلكات ومعدات
 ٢٦٧٫٠٦١  ١٫٠٠٠ متحصالت بیع ممتلكات ومعدات

 )٣٫٤٢٢٫٢٧٠(  - غیر ملموسة إضافات إلى موجودات
  )٣٣٥٫٤٨٥٫٥٣٥(    )٢٤٧٫٩٨٩٫٩١٥(  صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

        التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
 ١٫٣١٨٫٧٨١٫٩٩١  ٤٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠   المتحصل من تمويل مرابحات قصیرة األجل
 )١٫٣٧٣٫٠٨٨٫٤٦٥(  )٤٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠(   المسدد من تمويل مرابحات قصیرة األجل
 ٣٢٩٫٠٣٧٫٠٥٠  ١٫٢١٥٫٦٧٩٫٠٧٧   المتحصل من تمويل مرابحات طويلة األجل
 )٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠( )١٫١٢٩٫٦٠٦٫٤٨٧(   المسدد من تمويل مرابحات طويلة األجل

 )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(  )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(  ٢٣  توزيعات أرباح مدفوعة
الناتج من /صافي النقد(المستخدم في)

   أنشطة التمويل
 

)١٤٩٫٥٣٠٫٥٧٦  )٤٢٧٫٤١٠ 
 ٢٨٫٣٥٨٫٩٧٨  ٩٣٫١٥٣٫٥٨٥   صافي التغیر في رصید النقد وما يماثله

 ٦٥٫٠٤٤٫٠٧٨  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦   السنةرصید النقد وما يماثله كما في بداية

  السنةرصید النقد وما يماثله كما في نھاية
 

٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١ 
      ھامة:غیر نقدية إضافیةمعلومات 

 ١١٫٥٩١٫٨٤٣   ٩٫٣٦٠٫٢١٥   شطب ديون معدومة لذمم مدينة
  ٢٫٩٠١٫٣١٥  ١٤٫٧٠٩٫٩١٢   شطب بضاعة متقادمة

شطب ديون معدومة لمدفوعات مقدما وموجودات
ا

 ٢٥٨٫٣٣٦  ٦٢٫٢١٠ 
متاحة  استثماراتتقییم أرباح غیر محققة من إعادة 

 ١٫٢٠٨٫٢٨١  )١٩٫١٨٥٫٩١٥(٨للبیع

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ٢٧إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من االيضاح رقم 
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  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة
  (جمیع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غیر ذلك)

                   
      

  رأس المال

      احتیاطي نظامي 

  أرباح مبقاة

   
  

  عالوة إصدار    إيضاح
  
  

  تحويالت من
   صافي الدخل

  احتیاطي القیمة
العادلة 

لالستثمارات 
   المتاحة للبیع

مجموع حقوق 
  المساھمین

  ١٫٣٩٣٫٠٠٦٫٧٠٨   ٣٩٠٫٢١١٫٩٣٦   ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠       ٢٠١٦يناير  ١
  ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١   ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١                   للسنةصافي الدخل 
  )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(   )٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠(                 23  توزيعات أرباح

  التغیر في األرباح غیر المحققة
  )١٩٫١٨٥٫٩١٥(     )١٩٫١٨٥٫٩١٥(              8  من االستثمارات المتاحة للبیع

 ١٫٥١١٫١٥٣٫١٩٤ ٥٢٧٫٥٤٤٫٣٣٧ )٤٫٦٤٢٫٤٥٨( ٢٧٫١٠٩٫٠١٠  ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥ ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
                        
  ١٫٢٧٣٫٩٤١٫٣٥٩   ٣٩٠٫٣٥٤٫٨٦٨   ١٣٫٣٣٥٫١٧٦   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٤٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠       ٢٠١٥يناير  ١

  ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨   ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨   -   -    -   -      للسنةصافي الدخل 
  -   )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(   -   -    -   ١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ج-١  الزيادة في رأس المال

  )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   )٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠(   -   -    -   -    23  توزيعات أرباح
  التغیر في األرباح غیر المحققة
  ١٫٢٠٨٫٢٨١   -   ١٫٢٠٨٫٢٨١   -    -   -    8  من االستثمارات المتاحة للبیع

  ١٫٣٩٣٫٠٠٦٫٧٠٨   ٣٩٠٫٢١١٫٩٣٦   ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧   ٢٧٫١٠٩٫٠١٠    ٣٧١٫١٤٢٫٣٠٥   ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة ٢٧إلى رقم  ١من االيضاح رقم عتبر اإليضاحات المرفقة ت
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  إيضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غیر ذلك)(جمیع   
  معلومات عامة  -١

تأسست شركة دلة للخدمات الصحیة  ("الشركة") في المملكة العربیة السعودية كشركة ذات 
ھـ (الموافق ١٤١٥ربیع اآلخر  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم 

 ) أصدر٢٠٠٨مايو  ٢٠ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األولى  ١٤) بمدينة الرياض، وبتاريخ ١٩٩٤سبتمبر  ١٨
بتحويلھا إلى شركة مساھمة سعودية مقفلة. حصلت الشركة على  قراًرامجلس إدارة الشركة 

ملیون سھم  ١٤٫٢الموافقات النظامیة لتحويلھا إلى شركة مساھمة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد 
) وبقیمة اسمیة قدرھا ٢٠١٢أكتوبر  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٣ذو القعدة  ٢٨من أسھم الشركة بتاريخ 

ملیون ريـال سعودي وتم إدراجھا ضمن  ٣٧١ملیون ريـال سعودي، نتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ  ١٤٢
صفر  ٤االحتیاطي النظامي للشركة. تم إدراج سھم الشركة في السوق المالیة السعودية بتاريخ 

 ). قامت الشركة بتغییر االسم التجاري لھا من شركة دله٢٠١٢ديسمبر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤
للخدمات الصحیة القابضة إلى شركة دله للخدمات الصحیة، بناًء على موافقة الجمعیة العامة غیر 

  م.١٦/١١/٢٠١٦ھـ الموافق ٢٣/٠٢/١٤٣٨العادية المنعقدة بتاريخ 

تتمثل أغراض الشركة في تشغیل وإدارة وصیانة المنشآت والمراكز الصحیة وتجارة الجملة والتجزئة     
ت واألجھزة الطبیة والجراحیة واألطراف الصناعیة وأجھزة المعوقین وأجھزة في األدوية واآلال

المستشفیات وتصنیع األدوية والمستحضرات الصیدالنیة والعشبیة والصحیة ومواد التجمیل والمنظفات 
  والمطھرات والتعبئة والتغلیف في المملكة العربیة السعودية.

 -نمار – دلة مستشفى مشروع تصمیم من نتھاءباال الشركة قامت - مشاريع تحت التنفیذ  -أ
التكلفة  قدرت عیادة على ان ينتھي العمل به على مراحل ھذا وقد ٢٠٠سرير و  ٤٠٠بطاقة قصوى 

الھیكل  إنشاءسعودي.  وقد تم االنتھاء من  ريـال ملیون ٩٢٠ بمبلغ المشروع لھذا اإلجمالیة
 ن يتم تشغیلأالتشطیبات النھائیة ويتوقع بإذنه تعالى  أعمال إنھاءالخرساني ، وجاري العمل على 

عیادة خالل الربع الثالث من العام  ١٠٠سرير و  ١٥٠من ھذا المشروع والتي تتضمن  األولىالمرحلة 
  م.٢٠١٧

جمادى  ١١بتاريخ  - مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام ("الشركة المستھدفة")  -ب
) تم انتھاء صالحیة اتفاقیة االستحواذ على الشركة ٢٠١٥مارس  ٣١ه (الموافق ١٤٣٦اآلخرة 

المستھدفة ولم ترغب الشركة المستھدفة بتجديد تلك االتفاقیة، وعلیه فقد قامت الشركة بشطب 
رأس المال والتي كانت مدرجة ضمن  مصاريف االكتتاب المؤجلة المتعلقة بإجراءات االكتتاب وزيادة

 م.٢٠١٥ملیون ريـال سعودي خالل الربع األول من عام  ٤٫١الموجودات المتداولة والبالغة 

لایر  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠بلغ رأسمال الشركة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  -رأس المال   -ج
) ٢٠١٥ملیون سھم في  ٥٩ملیون سھم ( ٥٩) يتكون من ٢٠١٥لایر في ديسمبر  ٥٩٠،٠٠٠٬٠٠٠(

ه (الموفق لـ ١٤٣٦ذوالحجة  ٢٩لعادية في لایر للسھم. قررت الجمعیة العامة غیر ا ١٠ اسمیةبقیمة 
ملیون لایر من األرباح المحتجزة إلى  ١١٨م) بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ٢٠١٥أكتوبر  ١٢

أسھم مملوكة للمساھمین  ٤سھم لكل  ١عن طريق منح  %٢٥رأسمال الشركة بزيادة قدرھا 
ملیون ريـال سعودي  ٤٧٢مال الشركة من  المسجلین في تاريخ الجمعیة العمومیة. وبذلك يزيد رأس

بقیمة   ملیون سھم ٥٩ملیون ريـال سعودي مقسمة إلى  ٥٩٠ملیون سھم إلى  ٤٧٫٢مقسمة إلى 
    لایر للسھم. ١٠اسمیة 
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 معلومات عامة (تتمة)   -١
تتضمن القوائم المالیة  الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتھا التابعة التالیة (مجتمعین     

 "المجموعة") والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة:

            
نسبة الملكیة كما 

  ديسمبر ٣١في 

    الشركة التابعة
رقم السجل 

  ٢٠١٥   ٢٠١٦    بلد التأسیس    التجاري

  شركة دلة فارما
  

١٠١٠٤١٠٦١٣  
المملكة العربیة   

  السعودية
  

٩٨    ٪٩٨٪  
شركة أفیاء النخیل للخدمات 

  المساندة المحدودة
  

١٠١٠٤٠٤٥٧٦    
المملكة العربیة 

  السعودية
  

٩٩    ٪٩٩٪  

  

حیث أن باقي حقوق الملكیة في تلك  ٪١٠٠تمتلك الشركة فعلیاً جمیع الشركات التابعة بنسبة 
 الشركات مملوكة من أطراف أو شركات تابعة أخرى نیابة عن الشركة.

على ما  االستحواذم)، قررت الشركة ٢٠١٦ديسمبر  ١٤ه ( الموافق ١٤٣٨ربیع األول ١٥و في يوم 
  ب) لألحداث الالحقة .-٢٧يضاح رقم (، راجع اإلتبقى من أسھم شركة دلة فارما

  

إبريل  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخرة  ١٣شركة دلة فارما: تم تأسیس شركة دلة فارما بتاريخ   -د
ريـال سعودي ويتمثل  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة برأس مال قدره )، ٢٠١٤

نشاطھا في تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبیة والتجمیلیة واألغذية والحلیب ومستلزمات 
األطفال والمنظفات واألجھزة والمستلزمات الطبیة والجراحیة وقطع غیارھا وصیانتھا والمواد الكیمیائیة 
واالستیراد والتصدير والتسويق للغیر وإدارة المصانع والمستودعات. وقررت الشركة تحويل نشاط فرع 

. قامت شركة ٢٠١٥يناير  ١من  بدًءاالشركة (دلة فارما) وموجوداته ومطلوباته إلى شركة دلة فارما 
  ١١٫٠٩١٫٠٠٠  بتسجیل مبلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١دلة فارما خالل فترة االثني عشر شھرا المنتھیة في 

 سابًقاالمسجلة من االستحواذ   ريـال سعودي كخسارة ھبوط في القیمة للموجودات غیر الملموسة
لایر  ٣٥٦٫٤٨٥على مصنع دلة فارما والظاھرة في قائمة المركز المالي  الموحدة كما تم إطفاء مبلغ 

موسة في قائمة المركز سعودي من قیمة حقوق االستئجار والمدرجة ضمن  بند الموجودات غیر المل
  المالي  الموحدة.

 

شركة أفیاء النخیل للخدمات المساندة المحدودة: تم تأسیس شركة أفیاء النخیل للخدمات  -ه
)، وھي شركة ذات ٢٠١٤يناير  ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٥ربیع الثاني  ١٣المساندة المحدودة بتاريخ 

يتمثل نشاطھا في إقامة وصیانة ريـال سعودي و ٥٠٫٠٠٠مسؤولیة محدودة برأس مال قدره 
المستشفیات والمراكز الطبیة والخدمات المساندة األخرى. وتقوم شركة أفیاء النخیل للخدمات 

  للمجموعة. رئیسالمساندة المحدودة بتقديم خدماتھا بشكل 
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  معلومات عامة (تتمة)  -١

التالیة للمجموعة والتي تعمل تحت كما تتضمن القوائم المالیة  الموحدة المرفقة حسابات الفروع 
 سجالت تجارية منفصلة:

  المدينة    السجل التجاري    اسم الفرع
  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٣٠٦    اإلدارة العامة

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢    مستشفى دلة
  الدمام    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥    مستودع األدوية (دلة فارما)
  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧   مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩   مستودع األدوية (دلة فارما)
  جدة    ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠    مستودع األدوية (دلة فارما)
  الرياض    ١٠١٠٣٨١٤٧٠    مستودع األدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩    مصنع دلة فارما
  الرياض    ١٠١٠٤٢٨٦١٣    مجمع عیادات شركة دلة للخدمات الصحیة

  جدة    ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١    مصنع دلة فارما لألدوية

م قرر مجلس اإلدارة تأسیس شركة ١٤/١٢/٢٠١٦ھـ الموافق ١٥/٠٣/١٤٣٨وفي يوم األربعاء    
) ملیون لایر سعودي مملوكة بالكامل ٥(شخص واحد) ذات مسؤولیة محدودة، براس مال وقدره (

(تمويل ذاتي) لشركة دله للخدمات الصحیة على ان تتضمن أغراض الشركة الجديدة إدارة وتشغیل 
ير المستشفیات والمرافق الصحیة والمراكز والمجمعات والعیادات الطبیة باإلضافة الى وتجھیز وتطو

  أ) لألحداث الالحقة .-٢٧رقم ( اإليضاحتملك األراضي ، راجع 

 األولىجمادى  ٢٦تم اعتماد القوائم المالیة  الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ    
  ).٢٠١٧فبراير  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٨

  

  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة :   -٢

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

لمعیار التقارير المالیة  الصادر عن الھیئة  وفًقاموحدة المرفقة تقوم الشركة بإعداد القوائم المالیة  ال   
السعودية للمحاسبین القانونیین. تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم 
المالیة  الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنوية للسنة المنتھیة في 

 والتي تتلخص فیما يلي: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   -٢

  أسس اإلعداد   ١-٢

أعـدت القوائم المالیة  الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخیة المعّدلة بإعادة تقییم    
االستثمارات المتاحة للبیع بالقیمة العادلة واالستثمار في الشركة الزمیلة باستخدام طريقة حقوق 

ین ودية للمحاسبلمعايیر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السع وطبًقالمبدأ االستحقاق  وفًقاوالملكیة 
  القانونیین.

  أسس توحید القوائم المالیة   ٢-٢

تتضمن القوائم المالیة  الموحدة حسابات الشركة وشركاتھا التابعة التي يكون للشركة فیھا حقوق    
أو أكثر و/أو تسیطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فیھا أو لديھا القدرة  ٪٥٠ملكیة فعلیة بنسبة 
اتھا المالیة والتشغیلیة. يتم استبعاد أھم المعامالت واألرصدة بین الشركات عند على توجیه سیاس

  توحید القوائم المالیة.

  تقديرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة   ٣-٢

لمعايیر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة  وفًقايتطلب إعداد القوائم المالیة  الموحدة    
ات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن السعودية استخدام تقدير

الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالیة  الموحدة، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات 
والمصاريف خالل الفترة المالیة. يتم تقییم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنیة على 

قة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم خبرة ساب
اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفھا نادراً ما تتساوى مع النتائج 

قیمة ة في الالفعلیة. التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التالیة التي قد ينتج عنھا تعديالت جوھري
 -الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالیة الالحقة تتم مناقشتھا كما يلي : 

  مخصص ديون مشكوك في تحصیلھا  أ )

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينین المشكـوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي بأن 
 للشروط األساسیة لحسابات المدينین. ويتم وفًقاالمجموعة لن تستطیع تحصیل المبالغ المستحقة 

أخذ البنود التالیة بعین االعتبار لتحديد وجود انخفاض في قیمة حسابات المدينین مثل تعرض المدين 
لصعوبات مالیة أو احتمال إفالسه أو إعادة ھیكلة مالیة أو صعوبة أو تأخر في سداد الدفعات المستحقة. 

ات الفردية الجوھرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غیر الجوھرية ويتم عمل تقديرات منفصلة للحساب
، إنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصیل إفراديًا

 السابقة.

 مخصص مخزون البضاعة المتقادمة   ب)

ھاء انت أوتلف  أوعند تقادم  تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا، أيھما أقل.
صالحیة البضاعة يتم تقدير قیمتھا القابلة للتحصیل. في حالة مبالغ البضاعة الجوھرية في حد ذاتھا 
يتم التقدير لكل بند على حدة، أما مبالغ البضاعة التي لیست جوھرية في حد ذاتھا إال أنھا متقادمة 

لى أساس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع أو تالفة أو منتھیة الصالحیة، فیتم التقدير ع
 البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناًء على أسعار البیع المتوقعة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

 (تتمة) تقديرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة   ٣-٢

  الھبوط المتوقع في قیمة الموجودات غیر الملموسة  ج)

 طبًقاإذا ما كان ھناك ھبوط في قیمة الموجودات غیر الملموسة  بالتأكد سنويًا المجموعةتقوم    
يتم تحديث قیمة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة وللسیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

م القیام بھذا االحتساب يتطلب استخدا بأن علًماللنقد بناًء على احتساب القیمة المستخدمة. 
  التقديرات.

رة للممتلكات والمعدات  د)   األعمار اإلنتاجیة المقدَّ

يتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات للمجموعة من قِبل اإلدارة مرة على األقل في    
نھاية كل سنة مالیة. في حالة اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التوقعات السابقة، يتم 

التغیرات كتغیرات في التقديرات المحاسبیة وتحمَّل على قائمة الدخل  الموحدة. قد يكون احتساب 
لھذه التقديرات تأثیر جوھري على القیمة الدفترية للممتلكات والمعدات وعلى مبلغ االستھالك 

  المحمَّل على قائمة الدخل  الموحدة.

  االستثمارات   ٤-٢

  شركات تابعة  أ)

ي تلك التي يكون لدى المجموعة القدرة على توجیه سیاستھا المالیة الشركات التابعة ھ   
والتشغیلیة للحصول على المنافع االقتصادية، والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق 
التصويت في الشركات التابعة. تتم مراعاة وجود تأثیر حقوق التصويت المتوقعة القابلة للتنفیذ أو 

م ما إذا كان للمجموعة سیطرة على منشأة ما. يتم توحید حسابات الشركة التابعة التحويل للتقیی
 من تاريخ تحويل السیطرة إلى المجموعة وال يتم توحیدھا من تاريخ توقف السیطرة.

تقاس تكلفة الشراء على وتستخدم طريقة الشراء في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة.    
موجودات المشتراة أو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاريخ أساس القیمة العادلة لل

الشراء باإلضافة إلى التكالیف المباشرة العائدة لعملیة الشراء. إن زيادة تكلفة الشراء عن القیمة 
العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحديد، تقیَّد كشھرة. تقیَّد الشھرة 
الناتجة عن شراء الشركات التابعة في قائمة المركز المالي  الموحدة ضمن الموجودات غیر الملموسة. 

اختبار الشھرة فیما يتعلق بالھبوط في القیمة، وتقیَّد بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة  سنويًايتم 
  ھبوط، إن وجدت.

يتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة واألرباح غیر المحققة الناتجة عنھا وكذلك األرصدة    
تغییر السیاسات المحاسبیة  ويتم كماالمتعلقة بھا. ويتم كذلك استبعاد الخسائر غیر المحققة. 

 للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.

  لةشركات زمی  ب)

الشركات الزمیلة ھي الشركات التي يكون للمجموعة تأثیر جوھري علیھا دون أن يصاحب ذلك    
من حقوق  ٪٥٠و  ٪٢٠سیطرة على أعمالھا أو سیاساتھا، ويصاحب ذلك، ملكیة لنسبة تتراوح بین 

 ادئیً مبالتصويت. يتم قید االستثمارات في شركات زمیلة باستخدام طريقة حقوق الملكیة وتقیَّد 
بالتكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة على الشھرة التي تحدد عند الشراء 

  بالھبوط في قیمتھا، إن وجد. الحًقاوتعدل 
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٢

  االستثمارات (تتمة)   ٤-٢

 (تتمة) شركات زمیلة  ب)

الشركات الزمیلة المتحققة بعد الشراء في قائمة الدخل   تقیَّد حصة المجموعة في ربح أو خسارة   
الموحدة، كما تقیَّد حصتھا في التغیر في االحتیاطیات الذي يحدث بعد الشراء في االحتیاطیات. يتم 
تعديل القیمة الدفترية لالستثمار بالحركة المتراكمة لما بعد الشراء. عندما تكون حصة المجموعة في 

ساوية لحصتھا في الشركة الزمیلة أو أكثر، بما فیھا أي ذمم مدينة غیر مضمونة، خسائر شركة زمیلة م
  ال تقیَّد المجموعة أي خسائر إضافیة، ما لم تتكبد أي التزامات أو تسديدات نیابة عن الشركة الزمیلة.

صة يتم استبعاد األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد ح   
المجموعة في الشركات الزمیلة. كذلك يتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم العملیة دلیال 

  على وجود ھبوط في قیمة األصل المحوَّل.

 يتم قید األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات في شركات زمیلة في قائمة الدخل الموحدة.   

  االستثمارات المتاحة للبیع  ج)

كون االستثمارات المتاحة للبیع من أوراق مالیة مدرجة/غیر مدرجة في أسواق مالیة واستثمارات تت   
. تظھر ھذه االستثمارات في ٪٢٠فـي وحدات صناديق مشتركة تكون نسبة الملكیة فیھا تقل عن 

المالیة  من تاريخ القوائم  ااإلدارة بیعھا خالل اثني عشر شھرً الموجودات غیر المتداولة ما لم تنوي 
  الموحدة.

ة بالقیمة العادلة بتاريخ القوائم المالیة الموحد الحًقاتسجل ھذه االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة وتقیَّم    
  كما يلي:

 
  يتم تحديد القیمة العادلة لألوراق المالیة المدرجة باألسواق المالیة بحسب سعر السوق

الموحدة مع األخذ بعین االعتبار أية قیود تمنع بیع أو نقل المتوفر كما في تاريخ القوائم المالیة  
 ھذه االستثمارات.

  
  يتم تحديد القیمة العادلة لالستثمار في الصناديق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة

 للصندوق معلن من قِبل مدير الصندوق قبل أو كما في نھاية الفترة.
  

 غیر المدرجة بأسواق مالیة بطرق أخرى من خالل  يتم تحديد القیمة العادلة لألوراق المالیة
تحديد القیمة السوقیة ألوراق مالیة مشابھة مدرجة في السوق أو من خالل خصم التدفقات 
النقدية المتوقعة مستقبال. وفي حالة عدم توفر المعلومات وعدم وجود مؤشر يؤكد على ھبوط 

  .في قیمة االستثمار تعتبر التكلفة ھي القیمة العادلة

يتم إدراج التعديالت المتراكمة الناتجة عن إعادة تقییم ھذه االستثمارات كبند مستقل في حقوق    
 المساھمین كاحتیاطي القیمة العادلة حتى استبعاد ھذه االستثمارات.
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

  االستثمارات (تتمة)   ٤-٢

 تاريخ االستحقاقاالستثمارات المقتناة حتى   د)

لة بالع(ال تظھر االستثمارات المقتناة بنیة االحتفاظ بھا حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة    الوة أو معدَّ
أي انخفاض غیر مؤقت في قیمتھا. تصنف ھذه االستثمارات كموجودات غیر متداولة  االخصم) ناقصً 

 لتالیة.ا االتي تستحق خالل االثني عشر شھرً  فیما عدا االستثمارات

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا   ٥-٢

بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولیة موحدة، إجراء تقییم للتأكد من عدم وجود دلیل موضوعي على  يتم   
وجود انخفاض في قیمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، يتم إثبات خسارة 

  قائمة الدخل  الموحدة. يحدد االنخفاض في القیمة على النحو التالي:االنخفاض في 

يمثل االنخفاض في القیمة الفرق بین التكلفة  -بالنسبة للموجودات المثبتة بالقیمة العادلة      أ)
  في قائمة الدخل  الموحدة. اخسائر االنخفاض المثبتة سابقً  اصً ناق والقیمة العادلة 

يمثل االنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفترية  -ات المثبتة بالتكلفة بالنسبة للموجود   ب)
للتدفقات النقدية المستقبلیة المخصومة على أساس معدل العائد الحالي   والقیمة الحالیة

 السائد في السوق ألصل مالي مشابه.

مة قیمة الفرق بین القیيمثل االنخفاض في ال -بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة    ج)
الدفترية والقیمة الحالیة للتدفقات النقدية المستقبلیة المخصومة باستخدام معدل العمولة 

  الفعلیة األصلیة.

  التقارير القطاعیة   ٦-٢

 القطاع التشغیلي  )أ

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

  إيرادات.تعمل في أنشطة تحقق 

  تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر
 وتقییم األداء.

 .تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل 

  القطاع الجغرافي  ب)

حقق القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة ت   
إيرادات في بیئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادية 

  أخرى.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

  العمالت األجنبیة   ٧-٢

  ةالعملة الرئیس  )أ

ة وھو العملة الرئیسريـال السعودي تظھر البنود في القوائم المالیة  الموحدة للمجموعة بال   
  للمجموعة.

 معامالت وأرصدة  ب)

ُتحوَّل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الريـال السعودي على أساس أسعار الصرف    
السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك 

لموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبیة على أساس المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل ا
 أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھاية الفترة ضمن قائمة الدخل  الموحدة.

  النقد وما يماثله   ٨-٢

يتكون النقد وما يماثله من النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالیة السیولة قصیرة    
  ت، ذات تواريخ استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ شرائھا.األجل، إن وجد

  ذمم مدينة   ٩-٢

 مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا. يتم عمل ابالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصً  تظھر الذمم المدينة   
 مجموعةمخصص للديـون المشكـوك فـي تحصیلھا عندما يكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن ال

من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم المدينة. يتم قید ھذه المخصصات 
في قائمة الدخل  الموحدة وتظھر تحت بند "مصاريف عمومیة وإدارية". عندما تكون الذمم المدينة غیر 

ترد في أي مبالغ تس قابلة للتحصیل، يتم شطبھا مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا. تقیَّد
 وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید دائن على "مصاريف عمومیة وإدارية" في قائمة الدخل  الموحدة.

  مخزون   ١٠-٢

عر يحدد سويقیَّد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أيھما أقل.    
للشحنة. إن صافي القیمة القابلة للتحقق تمثل التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح / أو 

ن تكالیف استكمال العملیة ومصاريف البیع. يتم تكوي ار في سیاق األعمال العادية ناقصً سعر البیع المقدَّ 
  مخصص مقابل البضاعة المتقادمة.

  ممتلكات ومعدات   ١١-٢

مة والھبوط في القیمة، ما عدا تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالكات المتراك   
إنشاءات تحت التنفیذ والتي تظھر بالتكلفة. ال يتم استھالك األراضي. ُيحمَّل االستھالك على قائمة 

القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى الدخل  الموحدة على أساس طريقة 
 يلي: األعمار اإلنتاجیة المقدَّرة لھا كما
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

 ممتلكات ومعدات (تتمة)   ١١-٢

  السنوات
 مباني سنة ٣٣ - ١٦
 تحسینات على مباني مستأجرة سنوات أو مدة العقد أيھما أقصر ٥
 آالت ومعدات سنوات ١٠ - ٣
 معدات طبیة سنوات ٨ - ٦
 أثاث ومفروشات سنوات ١٠ - ٥
 وسائل نقل وانتقال سنوات ٤

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفترية وتقیَّد في قائمة    
 الدخل  الموحدة.

ر لألصل، في     تقیَّد مصاريف الصیانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوھريا من العمر اإلنتاجي المقدَّ
عند تكبدھا. يتم رسملة التجديدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ويتم  قائمة الدخل  الموحدة

  استبعاد األصل الذي تم استبداله.

  الموجودات غیر الملموسة   ١٢-٢
تتضمن ترخیص تصنیع منتجات وتراخیص منتجات دوائیة وعشبیة وحقوق االستئجار والتي تمثل    

ر أرض. ال يتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة المبالغ المدفوعة لمستأجر للحصول على عقد إيجا
للتأكد من عدم وجود أي انخفاض دائم  اجي محدد بینما تتم مراجعتھا سنويً التي لیس لھا عمر إنتا

في قیمتھا. ويتم استنفاذ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر إنتاجي محدد والمتمثلة في المبالغ 
  رض خالل المدة المتبقیة لعقد اإليجار.المدفوعة للحصول على عقد إيجار أ

م للتأكد من عد ااذ والتي يتم مراجعة قیمتھا دوريً وتتضمن كذلك قیمة الشھرة الناتجة من االستحو   
  وجود انخفاض دائم في قیمتھا.

  الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة   ١٣-٢

داولة األخرى للھبوط في قیمتھا عندما تشیر يتم مراجعة الممتلكات والمعدات والموجودات غیر المت   
األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفترية قد تكون غیر قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة 

وھي  دالھبوط في القیمة، بالمبلغ الذي تزيد فیه القیمة الدفترية لألصل عن قیمته القابلة لالستردا
تكالیـف البیع أو قیمة االستخدام، أيھما أعلى، ولغرض تقدير الھبوط، يتم  اصً القیمة العادلة لألصل ناق

تجمیع الموجودات ألدنى حد تتواجد فیه تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مولدة للنقد). يتم 
مراجعة الموجودات غیر المتداولة، بخالف الشھرة، والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض 

لك الھبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالیة. يتم عكس خسائر الھبوط في القیمة التي احتمال عكس ذ
  تم إثباتھا للموجودات غیر الملموسة بخالف الشھرة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

  ذمم دائنة ومستحقات   ١٤-٢

المستلمة والخدمات المقّدمة سواًء تم إصدار تقیَّد مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع    
  فواتیر بموجبھا إلى المجموعة أم ال.

  المخصصات   ١٥-٢

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع    
ير المبلغ بشكل في السابق، وھناك احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وكذلك إمكانیة تقد

  يعتمد علیه.

 الزكاة    ١٦-٢

م يتوتخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة حسب أنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل("الھیئة").    
للوعاء الزكوي. يجري تسجیل أية فروقات بین المخصص والربط النھائي  ااحتساب مخصص الزكاة وفقً 

 قفال المخصص.إعند اعتماد الربط النھائي حیث يتم حینئذ 

ة مملكة العربیتقوم المجموعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة بال
 لنظام الھیئة. االسعودية وذلك طبقً 

  كافأة نھاية الخدمة للموظفینمخصص م   ١٧-٢

يتم قید مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفین بموجب شروط نظام العمل والعمال السعودي من    
قِبل الشركة وشركاتھا التابعة وُيحمَّل على قائمة الدخل  الموحدة. يتم احتساب مبلغ المخصص على 

للموظف فیما لو ترك الموظف عمله كما في أساس القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة التي تحق 
تاريخ قائمة المركز المالي  الموحدة. يتم دفع المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفین على 
أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو موضح في الشروط المبینة 

 في أنظمة المملكة العربیة السعودية.

  اإليرادات   ١٨-٢

يتم إثبات اإليرادات بالصافي بعد استبعاد الخصم التجاري وخصم الكمیة واعتراضات شركات التأمین    
عند تقديم الخدمة أو عند تسلیم البضاعة أو قبولھا من العمالء. تقیَّد اإليرادات األخرى عند تحققھا. 

  تیر في اإليرادات المستحقة في نھاية الفترة.يتم قید قیمة الخدمات المقدمة والتي لم يصدر بھا فوا

 .يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقیة استالمھا من قِبل المجموعة

  مصاريف بیع وتسويق وعمومیة وإدارية   ١٩-٢

 تشتمل مصاريف البیع والتسويق والعمومیة واإلدارية على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي   
لمعايیر المحاسبة المتعارف علیھا. توزع ھذه التكالیـف  ابطة بالتحديد بتكلفة التشغیل وفقً ال تكون مرت

 بین مصاريف البیع والتسويق والعمومیة واإلدارية وتكالیف التشغیل، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -٢

  تمويل مرابحات   ٢٠-٢

يتم إثبات تمويل المرابحات بقیمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة، إن    
وجدت. تتم رسملة تكالیف تمويل المرابحات التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات 

خرى على قائمة المؤھلة وذلك كجزء من ھذه الموجودات. يتم تحمیل تكالیف تمويل المرابحات األ
  الدخل  الموحدة.

  ربحیة السھم   ٢١-٢

تمثل ربحیة السھم نصیب السھم العادي من الدخل المتاح لألسھم العادية. تم احتساب ربحیة    
و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١السھم من الدخـل من العملیـــات وصافـي الدخــل للسنتین  المنتھیتین في 

  األسھم القائمة خالل ھاتین السنتین.على أساس المتوسط المرجح لعدد  ٢٠١٥

  احتیاطي نظامي   ٢٢-٢

بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب    
من صافي الربح السنوي إلى االحتیاطي النظامي حتى يعادل ھذا  ٪١٠على الشركة أن ُتحوّل 

ويتم ھذا التحويل في نھاية السنة المالیة. إن ھذا االحتیاطي  من رأس مالھا ٪٣٠االحتیاطي النظامي 
. يتم إدراج عالوة اإلصدار ضمن االحتیاطي النظامي وذلك اغیر قابل للتوزيع على المساھمین حالیً 

  من نظام الشركات السعودي. ٩٨وفقاً لمتطلبات المادة 

  إيجارات تشغیلیة   ٢٣-٢

د اإليجارات التشغیلیة في قائمة الدخل  الموحدة على مدى فترة تقیَّد مصاريف اإليجار بموجب عقو   
  اإليجار على أساس القسط الثابت.

  توزيعات األرباح   ٢٤-٢

تقیَّد األرباح الموزعة في القوائم المالیة  الموحدة في الفترة التي يتم اعتماد التوزيعات فیھا من قبل    
  الجمعیة العامة للمساھمین.

  یفإعادة تصن  ٢٥-٢

  تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافـق مع طريقة العرض للسنة الحالیة.   

  

  األدوات المالیة وإدارة المخاطر  -٣

إن أنشطة المجموعة تعرضھا إلى مخاطر مالیة مختلفة، وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق    
(تشمل مخاطر العملة، مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر السعر)، مخاطر 

 التنبؤ بأوضاع يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانیةواالئتمان ومخاطر السیولة. 
  السوق المالیة ويسعى إلى التقلیل من التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

تقوم اإلدارة العلیا بمھام إدارة المخاطر. إن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر العملة ومخاطر التدفقات 
  السیولة ومخاطر القیمة العادلة.النقدية لسعر العمولة ومخاطر السعر ومخاطر االئتمان ومخاطر 
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  األدوات المالیة وإدارة المخاطر (تتمة)  -٣

تتضمن األدوات المالیة المقیَّدة في قائمة المركز المالي  الموحدة النقد وما يماثله واالستثمارات    
والموجودات المتداولة  اراف ذوي العالقة والمدفوعات مقدمً والذمم المدينة والمطلوب من وإلى األط

األخرى وتمويل المرابحات والذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. 
  إن طرق القید المطبقة والخاصة بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منھا.

الیة وإثبات الصافي بالقوائم المالیة  الموحدة يتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات الم   
في إجراء المقاصة والنیة إما للتسوية على أساس الصافي أو  قانونیًا حًقاعندما يكون لدى المجموعة 

  إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

  مخاطر العملة   ١-٣

بسبب التغیرات في أسعار صرف  إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة   
تمت كافة معامالت المجموعة والعمالت األجنبیة، الشركة لیس لديھا تركیز جوھري لمخاطر العملة ، 

تقوم اإلدارة بمراقبة التغیرات في أسعار صرف وبالريـال السعودي والدينار األردني والدوالر األمريكي. 
  ة.العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غیر جوھري

  مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   ٢-٣

إن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ھي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثیر    
تذبذبات أسعار العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. لیس لدى 

تتعلق بالقیمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حیث أن تمويل المرابحات مخاطر  المجموعة
 يحمل معدل تمويل ثابت.

  مخاطر السعر   ٣-٣

إن مخاطر السعر ھي مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتقلبات نتیجة للتغیرات في أسعار السوق    
باألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات سواًء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل متعلقة 

  المتداولة في السوق.

إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فیھا يتعلق بأسھم الملكیة وذلك بالنسبة لالستثمارات    
المحتفظ بھا من قبل المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبیع في قائمة المركز المالي  الموحدة. 

موعة بتنويع محفظتھا االستثمارية وذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثماراتھا في تقوم المج
 أسھم حقوق الملكیة.

  مخاطر االئتمان   ٤-٣
إن مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالیة على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد    

الطرف اآلخر لخسارة مالیة. لیس لدى المجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى 
ك في المشكو بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. تقیَّد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون

 ٣١من رصید الذمم المدينة مستحق من جھات حكومیة كما في  تقريبًا ٪٢٩تحصیلھا. إن ما نسبته 
 ).تقريبًا ٪ ٣١ : ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦ديسمبر 
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  األدوات المالیة وإدارة المخاطر (تتمة)  -٣

 مخاطر السیولة   ٥-٣

إن مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمین السیولة الالزمة لمقابلة    
االلتزامات المتعلقة باألدوات المالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات 

 بشكل دوري من تدار مخاطر السیولة عن طريق التأكدوالمالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمته العادلة. 
 توفر سیولة كافیة، بما في ذلك اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة لمقابلة أية التزامات مستقبلیة.

  القیمة العادلة   ٦-٣
إن القیمة العادلة ھي القیمة التي يتم بھا تبادل أصل أو تسوية التزام بین أطراف ذات دراية ولديھم    

التعامل مع أطراف مستقلة. حیث أنه يتم تجمیع بعض أدوات الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط 
المجموعة المالیة على أساس طريقة التكلفة التاريخیة، فقد تنتج فروقات بین القیمة الدفترية 
وتقديرات القیمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن القیمة العادلة لموجودات المجموعة المالیة 

  وھري عن قیمتھا الدفترية.ومطلوباتھا ال تختلف بشكل ج
  

 النقد وما يماثله  -٤
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ١٫١٢٣٫٠٥٠  ٦٠١٫٠١٦    نقد في الصندوق
  ٩٢٫٢٨٠٫٠٠٦ ١١٨٫١٥٥٫٦٢٥    نقد لدى البنوك

  -   ٦٧٫٨٠٠٫٠٠٠    قصیرة األجل عودائ
    ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦ ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  

  

  ذمم مدينة، صافي  -٥
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٢٨٣٫٠١٠٫٦٤١  ٣٣٣٫٦٠٤٫٣٠٠    ذمم مدينة
  )٢٣٫٥١٧٫٢٧٣( )٤٦٫٠٠٥٫٣٥٦(    ناقصا: مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا

    ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤  

 وفیما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصیلھا:
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ١٧٫٨٨٠٫٠٧٨  ٢٣٫٥١٧٫٢٧٣   يناير ١

  ١٧٫٢٢٩٫٠٣٨  ٣١٫٨٤٨٫٢٩٨    إضافات
  )١١٫٥٩١٫٨٤٣(  )٩٫٣٦٠٫٢١٥(   شطب ديون معدومة

  ٢٣٫٥١٧٫٢٧٣  ٤٦٫٠٠٥٫٣٥٦    ديسمبر ٣١
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  مخزون، صافي  -٦
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٧٤٫٨٩٨٫٢٢٩  ٦٦٫٠٠٩٫١٠١    أدوية
  ٦٫٤٤٩٫٢٥٩  ٥٫٢١٩٫٤٠٢    مواد أولیة
  ٤٫٣٤٦٫٧٠٦  ٤٫٨٣٣٫٦٥٩    لوازم طبیة

  ٣٫٥٠٣٫٣٦٧  ٤٫٩٦٤٫٧٣٤   مواد طبیة مستھلكة وتجمیلیة
  ٢٫٠٦٣٫٨٧٧  ٢٫٠٦٧٫٢٩٦    أخرى

   ٩١٫٢٦١٫٤٣٨  ٨٣٫٠٩٤٫١٩٢  
  )٣٫٢٨١٫٠٢٣( )١٣٫٩٤٤٫٥٤٣(   ناقصا: مخصص بضاعة متقادمة

    ٨٧٫٩٨٠٫٤١٥  ٦٩٫١٤٩٫٦٤٩  

  وفیما يلي حركة مخصص البضاعة المتقادمة:
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٢٤٨٫٨٨٤  ٣٫٢٨١٫٠٢٣    يناير ١

  ٥٫٩٣٣٫٤٥٤  ٢٥٫٣٧٣٫٤٣٢    إضافات
  )٢٫٩٠١٫٣١٥(  )١٤٫٧٠٩٫٩١٢(    متقادمة شطب بضاعة

  ٣٫٢٨١٫٠٢٣  ١٣٫٩٤٤٫٥٤٣    ديسمبر ٣١

  

  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى، صافي  -٧
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٤٥٫٧٠١٫٧٠٥  ٣٤٫٣٦٠٫٤٠٢    دفعات مقدمة لموردين
  ٢٣٫٢٥٢٫١٥١  ١٥٫٨٩٩٫١٦٨    مصاريف مدفوعة مقدما

  ١٥٫٣٠٨٫٧٠٠  ١١٫٧٥٨٫٢٦٧    إيرادات مستحقة
  ١١٫٨٤٤٫٥٤٠  ٩٫١٢٤٫١٩٧   محتجزات مدينة
  ٥٫٥٠٦٫٩٠٧  ٥٫٤٩٢٫٨٧٨    ذمم موظفین

  ٤٫١٤٨٫٦٦٠  ٩٫٧٨٩٫٤٦٣   موجودات متداولة أخرى
    ١٠٥٫٧٦٢٫٦٦٣  ٨٦٫٤٢٤٫٣٧٥  

  )١٫٨٣٥٫٠٤٣(  )٦٫٥١٥٫٦٦٣(   ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصیلھا
    ١٠٣٫٩٢٧٫٦٢٠  ٧٩٫٩٠٨٫٧١٢  

  :الديون المشكوك في تحصیلھاوفیما يلي حركة مخصص 
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٢٫٠٣٧٫٧٥٤  ١٫٨٣٥٫٠٤٣    يناير ١

  ٢٠١٫٦٥٢  ٤٫٧٤٢٫٨٣٠    إضافات
  )١٤٦٫٠٢٧(  -    رد مخصص

  )٢٥٨٫٣٣٦(  )٦٢٫٢١٠(    شطب ديون معدومة
  ١٫٨٣٥٫٠٤٣  ٦٫٥١٥٫٦٦٣    ديسمبر ٣١
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   استثمارات  -٨

    الدولة  استثمارات متاحة للبیع
نسبة 
  الملكیة

  ديسمبر ٣١كما في 
٢٠١٥    ٢٠١٦  

              استثمارات في شركات مدرجة:
شركة عسیر للتجارة والسیاحة 

والصناعة والزراعة والعقارات 
  وأعمال المقاوالت.

المملكة العربیة 
  ٩٫٣٩٩٫٧٩٢    ٧٫١٩٥٫١٥٠  ٪٠٫٣    السعودية

  الشركة األردنیة لتصنیع األدوية
المملكة األردنیة

  ٣٩٨٫٢٢١    ٣١٢٫٤٦٣  ٪٠٫٤    الھاشمیة
إجمالي االستثمارات في

  ٩٫٧٩٨٫٠١٣    ٧٫٥٠٧٫٦١٣        الشركات المدرجة
استثمارات في شركات غیر

              مدرجة:*

  مركز مكة الطبي شركة
المملكة العربیة 

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

  شركة اإلحساء للخدمات الطبیة
المملكة العربیة 

  ١٫٧٩٨٫١٤٥    ١٫٧٩٨٫١٤٥  ٪١٫١    السعودية

إجمالي االستثمارات في 
  ٥٫٢٤٦٫٢٦٥    ٥٫٢٤٦٫٢٦٥        الشركات غیر المدرجة

استثمارات أخرى متاحة للبیع 
)٩٤٫٨٣١٫١٤٨    ١٨٫٩٨٥٫٧٢٨        )١-٨  

إجمالي االستثمارات المتاحة 
  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦    ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦        للبیع

استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠    ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠        )٢-٨االستحقاق (

        ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦    ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦  

  تظھر االستثمارات في الشركات غیر المدرجة بالتكلفة بعد خصم خسائر الھبوط في القیمة.  *

  استثمارات أخرى متاحة للبیع   ١-٨

  في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشريعة اإلسالمیة. ايمثل ھذا البند استثمارً 

  استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق   ٢-٨

يمثل ھذا البند استثماراً في صكوك بالدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمیة وتستحق في 
  وھي قابلة للبیع قبل تاريخ االستحقاق. ٢٠٢٣إبريل  ٧
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  وفیما يلي حركة االستثمارات:   ٣-٨

    ٢٠١٥    ٢٠١٦  

 ١٣٦٫٤٠٩٫٠١٧   ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦    يناير ١
  ٣٨٣٫١٢٨    -    إضافات على استثمارات متاحة للبیع

  -   )٦٨٫٣٦٥٫٩١٧(    بیع إستثمارات متاحة للبیع
  -    ٩٫٤١٦٫٠١٢    ربح محقق من استثمارات مباعة*

  ١٫٢٠٨٫٢٨١    )١٩٫١٨٥٫٩١٥(    غیر محققة في (خسائر) / أرباحالتغیر 

 ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦    ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦    ديسمبر ٣١

 .في قائمة الدخل األخرى اإليراداتدراجه ضمن إتم *   

  

  استثمار في شركة زمیلة  -٩

من رأس مال  ٪٣٠ملیون ريـال سعودي والذي يمثل  ١٢٩يمثل االستثمار في شركة زمیلة مبلغ    
شركة الدكتور محمد راشد الفقیه وشركاؤه وھي شركة مساھمة مقفلة  تھدف لبناء مستشفى 

ملیون ريـال سعودي والذي يمثل فائض قیمة  ١٢٫٩عام في شرق مدينة الرياض، باإلضافة إلى مبلغ 
رباح ھذه الشركة أن حصة رأس المال وقد تم إدراجه كشھرة. ھذا وقد بلغت الحصة في الشراء ع
:  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١سعودي للسنة المنتھیة في لایر ١٫٣٨٩٫١٩١الزمیلة

)٤٧٥٫١٠٥. ( (  

  وفیما يلي الحركة في االستثمار في شركة زمیلة:

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  -  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥    يناير ١
  ١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠  -    إضافات

  )٤٧٥٫١٠٥(  ١٫٣٨٩٫١٩١    حصة في صافي االرباح / (الخسائر)
  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦    ديسمبر ٣١
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 ممتلكات ومعدات، صافي  - ١٠

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    تحويالت    استبعادات    إضافات    ٢٠١٦يناير  ١    البیـــــــــــان

                      التكلفة:
  ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨    -    -    -    ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨    أراضي
  ٤٨٠٫١٤٣٫٧٨٨    -    -    ٦٫٨٤١٫٥٨٠    ٤٧٣٫٣٠٢٫٢٠٨    مباني

تحسینات على مباني
  ٧٠٫٦٧٠٫٧٩٧    -    )٢٤١٫٤٣٧(    ٩٫٦٨٧٫٧٥٨    ٦١٫٢٢٤٫٤٧٦    مستأجرة

  ٧٠٫٨٢٠٫٩٧١    -    )٦٫٥٠٠(    ٩٫٠٩٤٫٤٧٥    ٦١٫٧٣٢٫٩٩٦    آالت ومعدات
  ٣٣١٫٨٨٤٫٤٧٨    -    )١٧٫١٠٩٫٤٥١(    ٢٤٫٢٧٥٫٧٤٥    ٣٢٤٫٧١٨٫١٨٤    طبیةمعدات 

  ٢١٫٢٣٢٫٠٨٧    -    )٢٫٠٨٦٫٧٧٦(    ١٫٩١٧٫٤٦١    ٢١٫٤٠١٫٤٠٢    أثاث ومفروشات
  ٨٫٣٨١٫٦١٧    -    -    ٥٠٩٫٤٠٠    ٧٫٨٧٢٫٢١٧    وسائل نقل وانتقال

  ٤٢٦٫٧١٧٫٥١٤    -    -    ٢٦٤٫٠٣٠٫٤١٣    ١٦٢٫٦٨٧٫١٠١    مشاريع تحت التنفیذ*

  ١٫٩٣٩٫٨٥٣٫٤٥٠    -    )١٩٫٤٤٤٫١٦٤(    ٣١٦٫٣٥٦٫٨٣٢    ١٫٦٤٢٫٩٤٠٫٧٨٢    المجموع

                      االستھالكات المتراكمة:
  )١٩٧٫٩٣٧٫٤٩٠(    -    -    )١٥٫٢٣٢٫٧٦٣(    )١٨٢٫٧٠٤٫٧٢٧(    مباني

تحسینات علي مباني 
  )٤٥٫٥٧٤٫٥٧٥(    -    ٢٤١٫٤٢٩    )٥٫٤٣٩٫٤٩٩(    )٤٠٫٣٧٦٫٥٠٥(    مستأجرة

  )٥٥٫٠٢١٫٦١٥(    -    ٦٫٥٠٠    )١٫٩٦٣٫٨٩١(    )٥٣٫٠٦٤٫٢٢٤(    آالت ومعدات
  )٢١٧٫٩٣٦٫٥٦٣(    -    ١٦٫٩٩٢٫٧٥٥    )٣٢٫٠٦٣٫٦٠٥(    )٢٠٢٫٨٦٥٫٧١٣(    معدات طبیة

  )١٣٫١٤٩٫٤٢١(    -    ٢٫٠٤٧٫٣٠٠    )١٫٦٣٠٫٢٧٣(    )١٣٫٥٦٦٫٤٤٨(    أثاث ومفروشات
  )٦٫٦٢٦٫٥٤٧(    -    -    )١٫١٧٠٫٦٥٨(    )٥٫٤٥٥٫٨٨٩(    وسائل نقل وانتقال

  )٥٣٦٫٢٤٦٫٢١١(    -    ١٩٫٢٨٧٫٩٨٤    )٥٧٫٥٠٠٫٦٨٩(    )٤٩٨٫٠٣٣٫٥٠٦(    المجموع

  ١٫٤٠٣٫٦٠٧٫٢٣٩                ١٫١٤٤٫٩٠٧٫٢٧٦    صافي القیمة الدفترية
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  ممتلكات ومعدات، صافي (تتمة)  -١٠

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    تحويالت    استبعادات    إضافات    ٢٠١٥يناير  ١    البیـــــــــــان

                      التكلفة:
  ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨    -    -    -    ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨    أراضي
  ٤٧٣٫٣٠٢٫٢٠٨    ٨٩٫٧٥٣٫٥٠١    -    ٨٢١٫٢٠٩    ٣٨٢٫٧٢٧٫٤٩٨    مباني

تحسینات على مباني
  ٦١٫٢٢٤٫٤٧٦    ١١٫٥٥٣٫٥٦٩    )٣٣٫٠٤٣(    ١٫٠٩٣٫٩٣٤    ٤٨٫٦١٠٫٠١٦    مستأجرة

  ٦١٫٧٣٢٫٩٩٦    ١٫٤٥٣٫٧٣٤    -    ٥٫٢٨١٫٩٦١    ٥٤٫٩٩٧٫٣٠١    آالت ومعدات
  ٣٢٤٫٧١٨٫١٨٤    ٣٫٢٨٢٫٨٣٦    )٥٫٧٧١٫٩١٥(    ٤٣٫٩٠٨٫٩١٧    ٢٨٣٫٢٩٨٫٣٤٦    معدات طبیة

  ٢١٫٤٠١٫٤٠٢    -    )٦٢٫٠٠٠(    ١٫٦٧٢٫٥٥٣    ١٩٫٧٩٠٫٨٤٩    أثاث ومفروشات
  ٧٫٨٧٢٫٢١٧    -    )٢٦٧٫٠٤٨(    ١٫٠٠٤٫٩٤٩    ٧٫١٣٤٫٣١٦    وسائل نقل وانتقال

  ١٦٢٫٦٨٧٫١٠١    )١٠٦٫٠٤٣٫٦٤٠(    )٢٫٠٢٧٫٥١٩(    ١٣٦٫٢٦٣٫٦٧٥    ١٣٤٫٤٩٤٫٥٨٥    مشاريع تحت التنفیذ*

  ١٫٦٤٢٫٩٤٠٫٧٨٢    -    )٨٫١٦١٫٥٢٥(    ١٩٠٫٠٤٧٫١٩٨    ١٫٤٦١٫٠٥٥٫١٠٩    المجموع

                      االستھالكات المتراكمة:
  )١٨٢٫٧٠٤٫٧٢٧(    -    -    )١٥٫٠٠١٫٨٩٣(    )١٦٧٫٧٠٢٫٨٣٤(    مباني

تحسینات علي مباني 
  )٤٠٫٣٧٦٫٥٠٥(    -    ١٤٫٠٤٢    )٤٫١٣١٫٤٦١(    )٣٦٫٢٥٩٫٠٨٦(    مستأجرة

  )٥٣٫٠٦٤٫٢٢٤(    -    -    )٢٫٩٥٦٫٩٦٧(    )٥٠٫١٠٧٫٢٥٧(    آالت ومعدات
  )٢٠٢٫٨٦٥٫٧١٣(    -    ٥٫٧٣٨٫٤٤٦    )٣٠٫٧٩٠٫٢٧٦(    )١٧٧٫٨١٣٫٨٨٣(    معدات طبیة

  )١٣٫٥٦٦٫٤٤٨(    -    ٤٣٫٣١٧    )٢٫١٠٥٫٢٢٦(    )١١٫٥٠٤٫٥٣٩(    أثاث ومفروشات
  )٥٫٤٥٥٫٨٨٩(    -    -    )١٫٣١٧٫٥٥٤(    )٤٫١٣٨٫٣٣٥(    نقل وانتقالوسائل 

  )٤٩٨٫٠٣٣٫٥٠٦(    -    ٥٫٧٩٥٫٨٠٥    )٥٦٫٣٠٣٫٣٧٧(    )٤٤٧٫٥٢٥٫٩٣٤(    المجموع

  ١٫١٤٤٫٩٠٧٫٢٧٦                ١٫٠١٣٫٥٢٩٫١٧٥    صافي القیمة الدفترية

  رسملتھا على المشاريع تحت التنفیذ.فیما يتعلق بتكالیف تمويل المرابحات التي تم  ١٢*  انظر إيضاح 
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  موجودات غیر ملموسة -١١

    
    الشھرة

ترخیص تصنیع 
  المجموع    حقوق االستئجار *    تراخیص منتجات    منتجات

  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠    ٣٫٤٢٢٫٢٧٠    ١١٫٥٠٥٫٠٠٠    ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠    ٢٠١٦يناير  ١
  )٣٥٦٫٤٨٥(    )٣٥٦٫٤٨٥(    -    -    -    اإلطفاءات

  )١١٫٠٩١٫٠٠٠(        )٣٫٠٠٠٫٠٠٠(    )٣٫٠٠٠٫٠٠٠(    )٥٫٠٩١٫٠٠٠(    ھبوط في القیمة

  ١٩٫٢١٨٫٧٨٥    ٣٫٠٦٥٫٧٨٥    ٨٫٥٠٥٫٠٠٠    ٧٫٦٤٨٫٠٠٠    -    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

                      
  ٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠    -    ١١٫٥٠٥٫٠٠٠    ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠    ٢٠١٥يناير  ١

  ٣٫٤٢٢٫٢٧٠    ٣٫٤٢٢٫٢٧٠    -    -    -    إضافات

  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠    ٣٫٤٢٢٫٢٧٠    ١١٫٥٠٥٫٠٠٠    ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠    ٥٫٠٩١٫٠٠٠    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

ة عقد استئجار األرض تمثل تكلفة حقوق االستئجار المبلغ المدفوع لمستأجر للحصول على عقد استئجار أرض في جدة والتي يتم إطفاؤھا على المدة المتبقیة من مد  *
  ).٢٠٣٤إبريل  ٢٩ه (الموافق ١٤٥٦صفر  ١٠) والذي سوف ينتھي بتاريخ ٢٠١٤ديسمبر  ٢ه (الموافق ١٤٣٦صفر  ١٠الذي بدأ بتاريخ 
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  تمويل مرابحات  -١٢

حصلت الشركة على تمويل مرابحات من بنوك محلیة وذلك لتمويل أعمال الشركة التوسعیة. إن    
وتحمل نفقات مالیة بشكل عام على أساس تكلفة التمويل  ھذه المرابحات ھي بالريـال السعودي

  السائد في السوق، إن ھذه المرابحات مضمونة بموجب سندات ألمر من الشركة.

) بتوقیع عقد تمويل مرابحة ٢٠١٦يناير  ١٠ه (الموافق ١٤٣٧ربیع األول  ٣٠قامت الشركة بتاريخ و   
ريـال سعودي لفترة تمويل لمدة ثماني سنوات. ملیون  ٦٤٠إسالمي مع أحد البنوك المحلیة بمبلغ 

تھدف الشركة وسنوات.  ٣وسوف يتم سداده على دفعات ربع سنوية متساوية بعد فترة سماح قدرھا 
بأن ھذا التمويل  االنخیل، علمً  –توسعات مستشفى دلة من الحصول على ھذا التسھیل تمويل 

  مضمون بسندات ألمر مقدمة من قِبل الشركة.

رسملة تكالیف تمويل مرابحات على إنشاءات تحت  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الل السنة المنتھیة في تم خ   
  لایر سعودي). ٥٫٩٣٩٫٦٩٤: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ريـال سعودي ( ١١٫٥٤٣٫٩٠٢التنفیذ بمبلغ 

بلغ إجمالي تمويل تسھیالت المرابحات التي حصلت علیھا  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  أنه كما   
ملیون ريـال  ١٫٥٣٠، وبلغ الجزء غیر المستخدم منھا ان ريـال سعودي تقريبً ملیو ٢٫٠١١ة المجموع

  ملیون ريـال سعودي، على التوالي). ٨٧٩ملیون ريـال سعودي و  ١٫٢٧٢: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي (

تم االتفاق مع البنوك المتعاقد معھا على التسھیالت االئتمانیة على الحفاظ على مستوى معین من 
  خرى.مالیة وبعض المتطلبات األؤشرات الالم

  جدول استحقاق تمويل المرابحات طويلة األجل:  ١-١٢

  يتلخص جدول استحقاق تمويل المرابحات طويلة األجل بما يلي:
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

        ديسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  -    ٢٠١٦  
٧١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٧  
٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٨  
١٣٨٫٤٥٣٫٧١٦ ١٣٤٫٩٧١٫٥٠٨   ٢٠١٩  
  - ١٥٢٫٥٥٧٫١٢٢    وما بعد ذلك ٢٠٢٠

    ٣١١٫٠٣٧٫٠٥٠  ٣٩٤٫٥٢٨٫٦٣٠  

  إن القیمة الدفترية لتمويل المرابحات ھي بالريال السعودي فقط.

 

  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  -١٣
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٢٥٫٠٢٧٫٥١٨  ٢٨٫٦٢٠٫١٦١    مستحقات للموظفین*
  ١٤٫٧٧٤٫٥٨٣  ٢١٫٢٢٦٫٥٩٧    مصاريف مستحقة
  ٩٫٧١٢٫٠٥٠  ١٧٫٤٩٤٫٤٦١    ذمم دائة أخرى
  ١٤٩٫٨٤١  ٢٩٢٫٦٩٧   إيرادات مؤجلة
  ٤٠٢٫١٩٦  ١٫٢٥٨٫٧٧٠    مطلوبات أخرى

    ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٫٨٩٢٫٦٨٦  

  .أخرىتتضمن مستحقات للموظفین رصید اإلجازات والتذاكر والمكافآت المستحقة للموظفین ومستحقات   * 
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 أطراف ذوي عالقة  -١٤

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ١-١٤

تتلخص أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سیاق العمل الطبیعي للشركة    
  والمدرجة ضمن القوائم المالیة الموحدة بما يلي:

  ٢٠١٥  ٢٠١٦    الطرف  طبیعة ا لمعاملة
شركة بعضوية مجلس   تذاكر سفر

  مشتركة إدارة
  ٦٫٦٠٥٫١٧٢  ٥٫٩١١٫٦٥٣  

شركة بعضوية مجلس   دعم فني
  إدارة/ ملكیة مشتركة

  ٤٫٦٨٩٫١٥٠  ٣٫١٠٦٫٥٦٥  

رواتب ومكافآت أعضاء مجلس إدارة 
  الشركة من التنفیذيین

    ٣٫٢١٣٫٦٠٠  ٣٫١٦٤٫٨٠٠  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 )١٩واللجان التابعة  (إيضاح 

    ٣٫٥٥٥٫٩٧٠  ٣٫١١٤٫٥٠٠  

شركة بعضوية مجلس   صیانة أجھزة تكییف
 إدارة مشتركة

  ٧٠٢٫٧٢٣  ٢٫٢٧٤٫٥٦٧  

  ١٫١٢٣٫٦٦٨  ٧٧١٫٤٢٧    مساھمین  خدمات طبیة 
 مجلس بعضوية شركة  مالیة إستشارات

  مشتركة إدارة
  ١٣٠٬٠٠٠  -  

 مجلس بعضوية شركة  عقارية إيجارات
  مشتركة إدارة

  ٩٠٬٠٠٠  ٤٠٬٠٠٠  

  عالقةأرصدة مع أطراف ذات   ٢-١٤

  فیما يلي أھم أرصدة نھاية السنة الناتجة عن المعامالت مع أطراف ذوي عالقة:

  مطلوب من أطراف ذوي عالقة  )أ

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٨١٠٫٨٤٧  ٨٢٩٫٩٨٤    شركة دله البركة القابضة

  ١٤٫٢٠٠  ١٤٫٢٠٠    أخرى
   ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤  

 (تتمة) أرصدة مع أطراف ذات عالقة ٢-١٤

  ذات عالقةمطلوب إلى أطراف   )ب
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ٣٥٥٫١٧٢  ٢٥٦٫٤٥٦    شركة وكالة دارين للسفر والسیاحة
  ٧٫١٤٧  -    شركة دله التجارية

  ٢٠٥٫٣٣٨  ٥٠٫٧٤٥    أخرى
    ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١  
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  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفین  -١٥
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٧٤٫٧٢٦٫٣٩١  ٨٩٫٣٤٩٫٢٧٣    يناير ١

  ٢٢٫٦٩٩٫٩٩٣  ٣٧٫١٠٦٫٠١٥    مخصصات
  )٨٫٠٧٧٫١١١( )٢١٫٨٤١٫٥٧٦(    المسدد

  ٨٩٫٣٤٩٫٢٧٣  ١٠٤٫٦١٣٫٧١٢    ديسمبر ٣١

  رأس المال  -١٦

: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ريـال سعودي كما في  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ    
بالكامل وتبلغ ملیون سھم) مدفوعة  ٥٩: ٢٠١٥ملیون سھم ( ٥٩ريـال سعودي) من  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ريـال سعودي. ١٠القیمة االسمیة للسھم الواحد 

) بزيادة رأس ٢٠١٥فبراير  ١٨ه (الموافق ١٤٣٦ربیع الثاني  ٢٩أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ    
ملیون ريـال سعودي من حساب األرباح  ١١٨وذلك عن طريق تحويل مبلغ  ٪٢٥مال الشركة بنسبة 

مجانیة لمساھمي الشركة بواقع سھم واحد لكل أربعة أسھم قائمة المبقاة عن طريق منح أسھم 
ملیون سھم كما ھي  ٤٧٫٢ملیون ريـال سعودي مقسمة إلى  ٤٧٢وبذلك يزيد رأس مال الشركة من 

ملیون سھم. ھذا وقد تم  ٥٩ملیون ريـال سعودي مقسمة إلى  ٥٩٠م إلى ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
ه ١٤٣٦ذي الحجة  ٢٨ة العامة غیر العادية للمساھمین بتاريخ اعتماد ھذه الزيادة في اجتماع الجمعی

  ). وتم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة لھذه الزيادة.٢٠١٥أكتوبر  ١٢(الموافق 

  احتیاطي نظامي  -١٧

إن نظـام الشركات في المملكة العربیة السعودية والنظام األساسي للشركة يتطلبان أن يحوّل ما 
من صافي الدخل إلى االحتیاطي النظامي وأن يستمر ھذا التحويل حتى يبلغ ھذا  ٪١٠نسبته 

 ٢٠١٦من رأس المال. لم يتم عمل أي تحويل إلى االحتیاطي النظامي خالل عام  ٪٣٠االحتیاطي 
من رأس مال الشركة. إن االحتیاطي النظامي الظاھر في  ٪٣٠بلغ االحتیاطي النظامي أكثر من  حیث

ع قابل للتوزيالقوائم المالیة الموحدة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي النظامي غیر 
  .اعلى المساھمین حالیً 

  مصاريف بیع وتسويق  -١٨
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ١٠٫٣٣٦٫٤٨٥  ١١٫٨٧٥٫٧٠٩    دعاية وإعالن
  ٤٫٩٥٦٫١٢٤  ١٠٫٧٧٣٫٣٥١    رواتب وأجور ومزايا
  ٢٢٦٫٣١٢  ٤٣٢٫٧٩٥    حوافز تسويقیة

  ١٫٤٩٩٫٧٧٩  ١٫٦١٣٫٨٠٩    أخرى
    ١٧٫٠١٨٫٧٠٠  ٢٤٫٦٩٥٫٦٦٤  
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  مصاريف عمومیة وإدارية  -١٩

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ١٣٥٬٣٤٢٬٣١٥  ١٤٥٬٤٩٣٬١١٤    رواتب وأجور ومزايا

  ٢٦٬٢١٦٬٨٠٦  ٢٣٬٤٤٤٬٢٦١    مواد
  ٥٬٢٦٥٬٥٧٦  ١٦٬٥١٢٬٦٧٣    صیانة وخدمات
  ٦٬٢١٠٬٧٤٦  ٦٬١٣١٬٤٧٩    أتعاب مھنیة

  ٧٬٦٩٧٬٨٠١  ٣١٬٠٠٠٬٧١٠    مخصص ديون مشكوك في تحصیلھا، صافي*
 ٥٬٩٣٣٬٤٥٤  ٢٥٬٣٧٣٬٤٣٢    مخصص مخزون

  ٣٬٦٢٣٬٦٤٧  ٣٬٣١٤٬١٧٢    منافع عامة
  ٣٬٦١٠٬٠٣٥  ٣٬٨٩٥٬٨١٧    إيجارات

  ٣٬٥٥٥٬٩٧٠  ٣٬١١٤٬٥٠٠    واللجان التابعة له  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٬٩٩٦٬٤٨٢  ٣٬١٣٣٬٨٨٩    تأمین

  ٢٬٧٣٥٬٦٥٠  ٢٬٣٥٢٬٢٩٠    مستلزمات مكتبیة
  ٧٬١٣٥٬١٨٣  ٣٬٩٦٥٬٦٠٧    ستھالكا

  ١٬٣٨٦٬١٥٦  ١٬٨٠٩٬٦٨٦    تراخیص وتصاريح
  ١٬٠٥٠٬٠٤٧  ٢٬٦٤٨٬٥٦٢    تدريب وتعلیم

  ٦٬٩٧٩٬٩٤١  ٧٬٨١٥٬٦٩٦    أخرى
    ٢١٩٫٧٣٩٫٨٠٩  ٢٨٠٫٠٠٥٫٨٨٨  

 ٣١لایر سعودي ( ٨٤٧٫٥٨٨بتحصیل مبلغ و قدره  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١* قامت الشركة خالل السنة المنتھیة في 
ريـال سعودي) بالصافي بعد خصم مصاريف التحصیل والذي يتعلق بذمة مدينة تم  ٩٫٥٣١٫٢٣٧: ٢٠١٥ديسمبر 

 سابقة.شطبھا في سنوات 

  

  إيرادات أخرى، صافي  -٢٠

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٣٫٠٩٦٫٧٥٧  ٢٫٤٩٣٫٠٠٥    دعم علمي

  ٤٫٧٧٠٫٩٩٧  ٣٫٠٣٧٫٧٨١    إيجارات
  ١٫٥٥٨٫٩١٠  ١٫٩٩٠٫٤٧٧    بوفیه

  ٩٧٩٫١٤٨  ٩٫٩٣٢٫٥٤٨    إيرادات إستثمارات
  ٤٠٠٫٨٤٤  ٤٠٠٫٨٤٤    توزيعات أرباح مستلمة

  )٢٫٠٩٨٫٦٥٩(  )١٥٥٫١٨٠(    خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
  ٧٥٥٫٢٠٩  ١٫٥٣٥٫٩٢٣    أخرى

    ٩٫٤٦٣٫٢٠٦  ١٩٫٢٣٥٫٣٩٨  
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 الزكاة  -٢١

  مكونات الوعاء الزكوي  ١-٢١

تتكون العناصر الھامة المكونة للوعاء الزكوي للشركة والتي تخضع إلى بعض التعديالت حسب أنظمة    
  على اإلقرار المقدم للمصلحة، مما يلي: ابناءً  ٢٠١٥البیانات المالیة لعام المصلحة، بعد إعادة تصنیف 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦    الوعاء الزكوي:
  ١٫٢١٣٫٤٠٦٫١٨٣  ١٫٢٨٩٫٩٦٣٫٢٥١    حقوق المساھمین

  ٥٦٫٦٤٢٫١٢١  ٨٣٫٤٣٧٫٥٨٨    المخصصات
  ٢٥٨٫٧٩٣٫٨٩٧  ٤٧٦٫٧٨٩٫٤٩٦    قروض مستخدمة في تمويل موجودات غیر متداولة

  ٢٦٩٫٠٩٨٫٨١٤  ٣٢٩٫٥٢٠٫١٠٥    صافي الدخل المعدل
    ١٫٧٩٧٫٩٤١٫٠١٥  ٢٫١٧٩٫٧١٠٫٤٤٠  

  )١٫١٤٤٫٩٠٧٫٢٧٦(  )١٫٤٢٥٫٦١٩٫٧٨٥(    ناقصا: ممتلكات ومعدات، صافي
  )٢٣٧٫٢٣١٫٩٦٩(  )٢٠٢٫٦٧٨٫٦٩٢(    إستثمارات

التغیر في األرباح غیر المحققة  من االستثمارات 
  -  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(    المتاحة للبیع

  )٢٧٫٢٤٤٫٠٠٠(  )١٩٫٢١٩٫٧٨٥(    موجودات غیر ملموسة
  ٣٨٨٫٥٥٧٫٧٧٠  ٥٢٧٫٥٤٩٫٧٢٠    الوعاء الزكوي

ل، أيھما أكبر. ٪٢٫٥تحتسب الزكاة المستحقة بواقع    من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدَّ

  صافي الدخل المعدل ٢-٢١
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ١٧٤٫٧٣٠٫٩٧٩  ٢٣٩٫٨٤٣٫٩٣٣    صافي الدخل قبل الزكاة
  ٩٤٫٣٦٧٫٨٣٥  ٨٩٫٦٧٦٫١٧٢    تعديالت

  ٢٦٩٫٠٩٨٫٨١٤  ٣٢٩٫٥٢٠٫١٠٥    صافي الدخل المعّدل

  مخصص الزكاة ٣-٢١
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ٩٫٠٨٦٫٤٩٨  ٩٫٧١٥٫٤٧٩    يناير ١

  ٩٫٦٧٣٫٩١١  ١٤٬٠١١٬٥٣٢    مخصصات
        

  )٩٫٠٤٤٫٩٣٠(  )١٠٫٤٩٦٫٧٠٠(    المسدد
  ٩٫٧١٥٫٤٧٩  ١٣٫٢٣٠٫٣١١    ديسمبر ٣١

  الوضع الزكوي  ٤-٢١

  وحصلت على شھادات زكاة غیر مقیّدة. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى    
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 السھم ربحیة - ٢٢

 ٣١ في المنتھیتین للسنتین الدخل وصافي العملیات من الدخل من السھم ربحیة احتساب تم   
 والبالغ ٢٠١٥ و ٢٠١٦ خالل األسھم لعدد المرجح المتوسط أساس على ٢٠١٥ و ٢٠١٦ديسمبر

  .سھم ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠

  توزيعات أرباح  - ٢٣

مايو  ٢ھـ (الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٥جتماعھا المنعقد بتاريخ اوافقت الجمعیة العامة للمساھمین في    
ريـال سعودي عن  ٨٨٫٥٠٠٫٠٠٠م) على توصیة مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٦

ريـال سعودي للسھم الواحد والتي تم سدادھا  ١٫٥م بواقع ٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنة المنتھیة في 
ريـال سعودي تم سدادھا بالكامل  ٤٧٫٢٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٥م (٢٠١٦بالكامل خالل الربع الثاني من عام 

  ).٢٠١٥خالل عام 

  ارتباطات والتزامات محتملة  - ٢٤

بعقود  رئیستباطات رأسمالیة تتعلق بشكل لدى المجموعة ار ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   )أ
 ٣٣٢٫٩بمبلغ  -نمار – دلة وإنشاء مستشفى  -النخیل  –إنشائیة متعلقة بتوسعة مستشفى دلة 

  ملیون ريـال سعودي). ٩٦٫٢: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ملیون ريـال سعودي (

ملیون ريـال  ٦٫٦لدى المجموعة ضمانات واعتمادات بنكیة بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   )ب
ديسمبر  ٣١نیابة عن المجموعة في سیاق القیام باألعمال العادية ( سعودي والتي تم إصدارھا

 ملیون ريـال سعودي). ٤٫٧: ٢٠١٥

 اعادية، ويتم الترافع بشأنھا حالیً ھناك بعض القضايا المقامة ضد المجموعة، خالل دورة أعمالھا ال  )ج
تائج اإلدارة بأن تكون ن إالّ أنه ال يمكن تحديد النتیجة النھائیة لھذه القضايا بشكل مؤكد. ال تتوقع

 ھذه القضايا جوھرية على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.

  المعلومات القطاعیة  - ٢٥

  ة التالیة:مجموعة من قطاعات األعمال الرئیستتألف أنشطة ال

وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحیة وإدارتھا وتشغیلھا   -قطاع المستشفیات
  وصیانتھا.

ويتمثل نشاطه في استیراد وتوزيع وبیع األدوية بالجملة والتجزئة وكذلك تصنیع األدوية   -قطاع األدوية
  والمستحضرات الصیدالنیة والعشبیة والصحیة ومواد التجمیل والمنظفات والمطھرات والتعبئة والتغلیف.

والمراكز الصحیة وتجارة وتتمثل أغراضه في تشغیل وإدارة وصیانة المنشآت   -قطاع اإلدارة العامة
الجملة والتجزئة في اآلالت واألجھزة الطبیة والجراحیة واألطراف الصناعیة وأجھزة المعوقین وأجھزة 

  المستشفیات والخدمات المساندة األخرى.

  وتقوم المجموعة بأعمالھا داخل المملكة العربیة السعودية فقط.
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وللسنة  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المختـارة كما في فیمــا يلـي ملخصاً لبعـض المعلومات المالیـة 
  المنتھیة في ذلك التاريخ لقطاعات األعمال السابق ذكرھا:

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  المركز الرئیسي  التشغیل  األدوية  المستشفیات  البیان
  استبعادات

  المجموع  بین القطاعات

  إيرادات التشغیل،
 ١٫١٦٢٫٧٨٨٫٩٨٧ )٢٦٫٦٩٧٫٠٩٦( - ٢٠٫٥١٨٫٦٣٣ ٣٦٫٦٧٠٫٢١١ ١٫١٣٢٫٢٩٧٫٢٣٩  صافي

 )٦٢٥٫٩٦٧٫٨٥٨( ٢٦٫٦٩٧٫٠٩٦ - )١٣٫٦٦٠٫٦٣٨( )٣٦٫٧٥٦٫٦٢٨( )٦٠٢٫٢٤٧٫٦٨٨(  تكالیف التشغیل

 ٥٣٦٫٨٢١٫١٢٩ - - ٦٫٨٥٧٫٩٩٥ )٨٦٫٤١٧( ٥٣٠٫٠٤٩٫٥٥١  مجمل الربح

  صافي الدخل/

 ٢٢٥٫٨٣٢٫٤٠١ - )٢٨٫٤٦٩٫٧٧٣( ٦٫٠٨٨٫٧٨٦ )٧٨٫٥٦٥٫٦٦٤( ٣٢٦٫٧٧٩٫٠٥٢  للسنة(الخسارة) 

 ٢٫٢٤٩٫٥٦٢٫٨٤٦ ٥٤٫٠٦٧٫٨٥٢ ١٫٠٦٢٫٠٨٠٫٩٧٧ ٤١٫٩٤٨٫٩٧١ ١٣٤٫١٢٠٫٩٣٠ ٩٥٧٫٣٤٤٫١١٦  مجموع الموجودات

 ٧٣٨٫٤٠٩٫٦٥٢ )١١٧٫٨٢٠٫٧٦٦( ٤٩٠٫٣١٤٫٨٨١ ١٠٫٣٩١٫٧٤٣ ١٣١٫٤٩٣٫٠٠٤ ٢٢٤٫٠٣٠٫٧٩٠  مجموع المطلوبات

 ٣١٦٫٣٥٦٫٨٣٢ - ٢٨٥٫١٣٥٫٥٠٢ ٢٫٠٥٠ ٦١٩٫٧٥٥ ٣٠٫٥٩٩٫٥٢٥  النفقات الرأسمالیة

 ٥٧٫٥٠٠٫٦٨٩ - ٤٤٠٫٥٦٨ ٤٤٤٫٢١٨ ٣٫٠٧٦٫١٧٦ ٥٣٫٥٣٩٫٧٢٧  االستھالكات
 
  
 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  التشغیل  األدوية  المستشفیات  البیان

المركز 

  الرئیسي
  استبعادات

  المجموع  بین القطاعات

  إيرادات التشغیل،
  ٩٨٥٫٤٤١٫١٩٧  )١٣٫٢٦٧٫٠٥٢(  -  ٢١٫٢٦٤٫١٣٥  ٦٠٫٢٣٩٫٧٣٤  ٩١٧٫٢٠٤٫٣٨٠  صافي

  )٥٧٨٫٣٠٦٫٢٥٤(  ١٣٫٢٦٧٫٠٥٢  -  )١٥٫٤٤٦٫٢٧٣(  )٤٤٫١٣٩٫٩٩٢(  )٥٣١٫٩٨٧٫٠٤١(  تكالیف التشغیل

  ٤٠٧٫١٣٤٫٩٤٣  -  -  ٥٫٨١٧٫٨٦٢  ١٦٫٠٩٩٫٧٤٢  ٣٨٥٫٢١٧٫٣٣٩  مجمل الربح

  صافي الدخل/

  ١٦٥٫٠٥٧٫٠٦٨  -  )٤٤٫١٣٢٫٩٥٢(  ٣٫٧٠٧٫٧٠٠  )١٧٫٩٥٦٫٣٨١(  ٢٢٣٫٤٣٨٫٧٠١  للسنة(الخسارة) 

  ٢٫٠٠٠٫٦٢٨٫٣٧٣  )٤٧٫٦٤٢٫٢٨٢(  ٨٤٨٫٧٦٧٫٩٠٣  ٣٦٫٥٣٦٫٠٨٠  ١٨٨٫٧١١٫١١٣  ٩٧٤٫٢٥٥٫٥٥٩  الموجوداتمجموع 

  ٦٠٧٫٦٢١٫٦٦٥  )٦٠٫٢٨٧٫١٨٠(  ٤١٦٫٩٣٠٫٢٩٧  ٧٫٧٩١٫٠٢٨  ٧٠٫٩٧٢٫٧٣٥  ١٧٢٫٢١٤٫٧٨٥  مجموع المطلوبات

  ١٩٠٫٠٤٧٫١٩٨  - ١١٠٫٩٢٢٫٩٢١ ٣٢٫٧٠٠ ٧٫١٨٣٫٧٩٠ ٧١٫٩٠٧٫٧٨٧  النفقات الرأسمالیة

  ٥٦٫٣٠٣٫٣٧٧  - ٤٤٠٫٥٧٠ ١٫٣٥١٫٥٤٩ ٥٫٣٤١٫٣٧٩ ٤٩٫١٦٩٫٨٧٩  االستھالكات

  

 التحول إلى معايیر التقارير المالیة الدولیة - ٢٦

وافقت الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین على خطة التحول لمعايیر التقارير المالیة الدولیة. تتطلب    
الشركة المسجلة بالسوق السعودي لتداول األوراق المالیة م من قبل ٢٠١٧يناير  ١الخطة التي ستبدأ من 
لمعايیر التقارير المالیة الدولیة المقررة في المملكة العربیة السعودية  اھا المالیة وفقً ("تداول") بإعداد قوائم

دولیة"). المالیة العالنات األخرى المقررة من الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیة ("معاير التقارير والمعايیر واإل
  .لمعايیر التقارير المالیة الدولیة االمالیة وفقً  سوف تقوم الشركة بإعداد قوائمھا ٢٠١٧يناير  ١وعلیه، بداية من 
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  احداث الحقة - ٢٧

م بتأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة ٢٠١٧يناير  ٨ھـ الموافق ١٤٣٨ربیع ثاني  ١٠قامت الشركة في      -أ
) ملیون لایر سعودي، مملوكة بالكامل (تمويل ٥س مال وقدره (أنمار الصحیة" بر"شركة مستشفى دلة 

. وتتمثل أغراض الشركة الجديدة في إدارة وتشغیل وتجھیز وتطوير ١٠١٠٤٩٥٢١٨ذاتي)، سجل تجاري رقم 
 المستشفیات والمرافق الصحیة والمراكز والمجمعات والعیادات الطبیة باإلضافة الى تملك األراضي.

ستحواذ على ما تبقى م ) قامت الشركة باال٢٠١٧يناير  ٢ه ( الموافق ١٤٣٨ربیع الثاني  ٥و في تاريخ      -ب
 إلى %٩٨على ذلك تغیرت نسبة المساھمة من ، و بناء ً%٢من اسھم شركة دلة فارما و التي تساوي 

١٠٠%. 

) ٢٠١٧فبراير  ٢٣وافق ھـ (الم١٤٣٨جمادى األولى  ٢٦أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ      -ج
ريـال سعودي وبواقع  ملیون ١١٨بإجمالي قدره  ٢٠١٦بتوزيع أرباح نقدية على المساھمین عن العام المالي 

سعودي للسھم الواحد وسیتم عرضھا للحصول على موافقة المساھمین علیھا في االجتماع القادم  ريـال ٢
 للجمعیة العامة للمساھمین.
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الرياض، المملكة العربیة السعودية
 ٨٧٨٣٣صندوق بريد    
 ١١٦٥٢الرمز البريدي:  

 ٠١١  ٢٢٥٥٠٦٥ھاتف:  
 info@dallahhealth.comالبريد االلكتروني: 


