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 السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية
   

أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي   بالنيابة عن مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي يسعدني      
م، باإلضافة إلى عرض  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  لشركة دله للخدمات الصحية عن السنة المنتهية في

 .التطورات واإلنجازات والتحديات التي مرت بها الشركة خالل العام

ناه منذ أكثر من ثالثين عاًما بمستشفى محدود األِسرّة واإلمكانيات ، و أصبح صرًحا كبيًرا يضم عدًدا من إن مشوارنا الذي بدأ      
واالستمرار رغم التحديات التي تواجهها  المستشفيات وطاقات سريرية عالية وتنوع في الخدمات واألنشطة الصحية ، قادًرا على التنافس

سعية تحافظ على المبادئ األخالقية والمهنية للشركة ومدعمة بتوجهات الدولة في برنامج الشركة ، وذلك من خالل استراتيجية تو
 .٢٠٣٠ومتوافقة مع رؤية   ٢٠٢٣التحول الوطني  

  :م  عاًما استثنائيًا َحافًال بالَعِديِد من التحديات (بالعديد من التحديات) والتي تتلخص في٢٠١٩هذا وقد جاء العام 
    .له نمار وما تطلبته من زيادة تكاليف التشغيل افتتاح مستشفى د   .  ١
  .استمرار دعم الشركة لبرامج وزارة الموارد البشرية من خالل تنفيذ برامج التوطين  .٣
  زيادة حدة المنافسة في القطاع الصحي ، وافتتاح مستشفيات خاصة جديدة في مدينة الرياض.  .٤
  .الرغم من تحديات السوقفتح قنوات تسويقية جديدة لتوزيع األدوية ب  .٥

  :وعلى الرغم مما سبق، فقد استمرت شركتكم بخططها التوسعية وذلك من خالل 
  . التوسع بأعمال الشركة عن طريق االستحواذ على حصص في منشآت طبية.١
والذي من المتوقع بدء تشغيلها بنهاية الربع  ء التوسعة الغربيةعن طريق انشا زيادة الطاقة السريرية لمستشفى دله النخيل   ..٢

  .، وجاري استخراج الرخص الالزمةم٢٠٢٠م األول من عا
. تغطية الطلب على الخدمات الصحية في شرق و شمال شرق العاصمة من خالل استثمارنا في مستشفى شركة الدكتور محمد ٣

  .م ٢٠٢٠الفقيه والذي من المتوقع افتتاحه خالل عام 
  .كومي والخاصالتوسع في نشاط اإلدارة والتشغيل من خالل الدخول في المنافسات التي يطرحها القطاع الصحي الح . ٤

  االستدامة في أداء األعمال : 

تقوم الشركة بإعادة صياغة استراتيجيتها لتتماشى مع تواجد شبكة المستشفيات التي تملكها وتديرها و تركز في ذلك على المحاور 
  التالية :

ا االهتمام باستقطاب العناصر البشرية ذات الكفاءة خاصًة من األطباء السعوديين وتدريب الموظفين لزيادة تأهيلهم ورفع كفاءة العمل ، كم
" مما كان له جيد األثر على مراجعي  infection controlتحافظ الشركة على سياسات صارمة في جودة العمل الطبي و مكافحة العدوى "

  .مستشفياتنا 

  الحوكمة : 

يقوم مجلس اإلدارة بتنفيذ مهامه بمثابرة وَجهد يشكر عليه حيث وافق المجلس على عمل استراتيجية للشركة تتوائم مع حجم الشركة 
ل والذي يالنخدله وعدد مستشفياتها ويراجع دورًيا إنجازات الشركة وسير أعمالها ، حيث تم االنتهاء من المبنى الغربي لمستشفى 

  افة هامة لمستشفى دله النخيل ووافق على خطة االستحواذات التي أعلنتها الشركة .يعتبر إض

  تعقد لجان المجلس جلساتها بصورة منتظمة حسب اللوائح والتنظيمات التي تخضع لها الشركة .

  قيمة أفضل للمساهمين : 

% من ٥عادلة فقد قامت الشركة بشراء حوالي وإيمانًا من مجلس اإلدارة بأن قيمة سهم الشركة في السوق أقل من قيمته ال     
  م .٢٠١٩أسهمها كأسهم خزينة خالل عام 

وبالرغم من التحديات التي واجهتها الشركة إال أن أداءها المالي كان أفضل مما توقعه المحللون و متماشيًا مع المرحلة التوسعية      
توسع والتطوّر من خالل دعم مساهمينا ومركزنا المالي القوي وتمسكنا في تطوير خدماتها وال - بإذن هللا- للشركة. وستستمر الشركة 
  .بمبادئنا المهنية واألخالقية

م ، وأسهم ٢٠١٩لایر) عن العام   ٠٫٧٠يال) وللنصف الثاني  قدرها (  ٠٫٥٠وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية للنصف األول قدرها (     
  وكين والتي ستعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم .منحة بمقدار سهم واحد لكل خمسة أسهم ممل

  شكر وتقدير :

أخيًرا يشرفني التقدم بجزيل الشكر للسادة مساهمي الشركة والعاملين بها واإلدارة التنفيذية ولمجلس اإلدارة الذي قدم كل الدعم 
من حكومتنا الرشيدة  والجهات الرقابية المختلفة   د الداعمةم ، وكذلك الجهو٢٠١٩الستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها خالل العام 

  على تعاونهم  . آملين للجميع دوام التقدم واالزدهار. 

 بن عثمان القصبي طارق      وهللا ولي التوفيق ،،،،
  اإلدارة مجلس رئيس          
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  السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
يتشرف مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بتقديم تقريره للسادة مساهمي الشركة للعام المالي    

م.  كما ويتشرف باستعراض تقريره حول أنشطة الشركة والوضع العام لها، مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع ٢٠١٩
  حول القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة.

  عرض عام عن الشركة: .١

شركة دله للخدمات الصحية هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم      
م)، وهي مدرجة في السوق المالية ١٩٩٤سبتمبر  ١٨هـ (الموافق ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠

كون رأس مال الشركة من ) وضمن قطاع الرعاية الصحية.  ويت٤٠٠٤في المملكة العربية السعودية تحت الرمز (
مليون لایر، وذلك كما  ٧٥٠رياالت للسهم مدفوعة بالكامل وبإجمالي قيمة  ١٠مليون سهم،بقيمة اسمية  ٧٥

م. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره ٢٠١٩في نهاية عام  
  .من المساهمين

  السنة المالية للشركة: .٢

  للنظام األساسي للشركة فإن السنة المالية تبدأ من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.طبًقا    

 المحاسب القانوني للشركة: .٣

، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن BDOتولى السادة / شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه      
م. وذلك عن طريق تعيينهم كمراجعين للحسابات من قبل الجمعية العمومية التي تمت في ٢٠١٩العام المالي 

  م)٢٠١٨عن العام  BDOم (السادة / شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه ٢٠١٩مايو  ١

 :٢٠١٩الوضع العام خالل  .٤

  حول القطاع الطبي:   ٢٠٣٠رؤية المملكة 
فقد شــــرعت المملكة نحو تحقيق االســــتفادة المثلى من المســــتشــــفيات    ٢٠٣٠في إطار رؤية المملكة      

ــحية األولية كخطوة أولى في خطتهم   ــتفادة من الرعاية الصــ ــجيع المواطنين على االســ والمراكز الطبية وتشــ
تقديم خدمة الرعاية الصحية عن وزارة الصحة بحلول   العالجية. ومن المخطط في هذه الرؤية  أن يتم الفصل بين

م وفي إطار ذلك فقد صــدر األمر الســامي بتأســيس شــركة قابضــة وخمس شــركات تابعة لتولي  ٢٠٢٠عام 
مـسئولية تقديم الخدمات الـصحية بالمـستـشفيات الحكومية وعلى أن يقوم القطاع العام بالمملكة بالتركيز على  

  راقبة للمنظومة الصحية.  دور التخطيط والتنظيم والم
  وقد اشتمل برنامج التحول الوطني على العديد من المبادرات الخاصة بالقطاع الصحي تضمنت :

تعزيز المشــاركة بين القطاعين العام والخاص بحيث يصــل نســبة مشــاركة القطاع الخاص في  - 
  م.٢٠٢٠بنهاية عام  ٪٣٥منطومة الرعاية الصحية إلى 

تعزيز وتفعيل التأمين الصـحي بحيث يشـمل جميع المواطنين والمقيمين العاملين لدى القطاع  - 
 الحكومي وتابعيهم. 

قصـر دور وزارة الصـحة على التخطيط والرقابة والتنظيم للمنظومة الصـحية وتقديم الخدمة عن  - 
ــرـكات قـطاع ـعام وذـلك لتحقيق أعلى مـعايير الجودة والكـفاءة في تـقديم  ــيس شــ طريق ـتأســ

 الخدمة .
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فع قدرتهم  ، تـسعى المملكة إلى تدريب األطباء لر٢٠٣٠وعلى ـصعيد التنمية البـشرية للقطاع الـصحي لرؤية      
 .على مواجهة وعالج األمراض المزمنة التي تشكل تحديًا وخطًرا على صحة المواطنين

وقد وافقت خطة التحول الوطني للرعاية الصحية هذه الرؤية. حيث تضمنت األهداف االستراتيجية لهذه الخطة      
م ٢٠٢٠م حتى  ٢٠١٧األعوام من    زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق على الخدمات الصحية على مدار

من خالل التوسع في عملية خصخصة الخدمات الحكومية وتوفير البيئة المالئمة التي تعمل على تعزيز ثقة 
  المستثمرين المحليين والدوليين بهدف جذبهم لالستثمار في القطاع الصحي.

  
 أبرز التحديثات على محركات الطلب على خدمات الرعاية الصحية:

  في تغطية التأمين الصحي على الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص: الزيادة 

ــيـدة للمملكـة       في إطـار اهتمـام الحكومـة الرشــ
بصـــحة كّلٍ من المواطن والمقيم. فقد أكمل مجلس  
ــحي التـعاوني المتطلـبات اإللكترونـية   ـــمان الصــ الضــ
ـــحي اإلـلزاـمي ـعـلى ـجـمـيع   ـلـتـطـبـيق اـلتــأـمـين الصــ

الـسعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أـسرهم،  
دًءا من مطلع العـام  أن ينتج  م. ومن المتوقع ٢٠١٩ـب

ــحي مع تجــديــد   عنــه نمو في قطــاع التــأمين الصــ
  الوثائق التأمينية.

المؤشرات العامة للقطاع الصحي  
  بالمملكة :

ارتفع عدد المشــمولين بنظام التأمين الصــحي التعاوني من 
مليون  ١١٫١م إلى نحو  ٢٠١٤مليون مؤَّمن له خالل عام    ٩٫٦

م وذلك بمعدل نمو ســنوي مركب ٢٠١٩مؤمن له خالل عام 
ـــبة  ٪ ٢٫٩بلغ  ا ، وـبذـلك تكون نســ من إجـمالي  ٪ ٣٢٫٥تقريبـً

مليون نسـمة قد دخلوا  ٣٤٫٢سـكان المملكة البالغ عددهم  
  تحت مظلة التأمين الصحي التعاوني . 

  

   ــمولين بنـظام الـتأمين ــعوديين المشــ بلغ ـعدد الســ
ــاوني خالل عــام  ــحي التع  ٣٫٥٤م نحو ٢٠١٩الصــ
ــه وـبمــا ـيعــادل  ــاـلي   ٪٣٢ـمـلـيون ـمؤـمن ل ـمن إـجم

ــمولين بالنظام ألف مؤمن   ٦٨٦٫٢وبزيادة تبلغ  المشـ
  م .٢٠١٨عن عام 

   بلغ عدد غير السـعوديين المشـمولين بنظام التأمين
ــاوني خالل عــام  ــحي التع  ٧٫٥٦م نحو ٢٠١٩الصــ
ــه وـبمــا ـيعــادل  ــاـلي   ٪٦٨ـمـلـيون ـمؤـمن ل ـمن إـجم

ــمولين وهو ـبذـلك يـقل عن ـعام  م بنحو  ٢٠١٨المشــ
 مليون مؤمن له.   ٠٫٣٩

 
  ــأمين الصـــــحي ــاط التـــ ــالي أقســـ ــع إجمـــ ارتفـــ

ــن  ــا م ــب فيه ــال ١٨٫٩٦المكتت ــار لایر خ ــام ملي ل ع
مليــــار لایر متوقعــــة  ٢٢٫٨٩م إلــــى نحــــو ٢٠١٥

م ،وذلـــك بمعـــدل نمـــو ســـنوي ٢٠١٩خـــالل عـــام 
، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن ٪٤٫٨مركـــب بلـــغ نحـــو 

إجمـــالي أقســـاط التـــأمين المكتتبـــة خـــالل عـــام 
ــام ٢٠١٩ ــن عـ ــت عـ ــد ارتفعـ ــبة ٢٠١٨م قـ م بنسـ
ــدد  ٪١٥ ــي عـ ــادة فـ ــبة الزيـ ــم أن نسـ ا رغـ ــً تقريبـ

ا ويرجـــع  ٪٢٫٨المـــؤمنين بلغـــت فقـــط نحـــو  تقريبـــً
 ذلك إلى زيادة قيمة القسط / مؤمن له .
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  ــأمين الصــحي ــالي أقســاط الت ــت نســبة إجم ارتفع

ــر  ــاتج المحلــي غي ــى إجمــالي الن ــا إل المكتتــب فيه
ــر  ــأمين غيــ ــق التــ ــرف بعمــ ــي تعــ النفطــــي والتــ

م إلــى نحــو ٢٠١٤خــالل عــام  ٪٠٫٩٨النفطــي مــن 
ــام  ٪١٫٠٣ ــالل عـ ــع ٢٠١٨خـ ــي م وترجـ ــادة فـ الزيـ

ــاط  ــة األقســ ــادة قيمــ ــى زيــ ــأمين إلــ ــق التــ عمــ
 ١٩٫٨٨مليـــــار لایر إلـــــى  ١٥٫٧٢المكتتبـــــة مـــــن 

وهـــي  ٪٦٫١مليـــار لایر خـــالل ذات الفتـــرة بنســـبة 
أكبــر مــن الزيــادة فــي النــاتج المحلــي غيــر النفطــي 

 ١٩٢٨مليــــار لایر إلــــى  ١٦٠١الــــذي ارتفــــع مــــن 
ــك بنســبة  ــرة وذل ــالل ذات الفت ــار لایر خ  ٪٤٫٧٦ملي

. 
 
  ارتفـــع معـــدل احتفـــاظ شـــركات التـــأمين الصـــحي

ــن  ــأمين مـ ــاط التـ ــام  ٪٨٨بأقسـ ــالل عـ م ٢٠١٢خـ
ــو  ــى نحـ ــام  ٪٩٧٫٢إلـ ــالل عـ ــير ٢٠١٨خـ م ، ويشـ

ذلـــك إلـــى النمـــو فـــي قـــدرات شـــركات التـــأمين 
 .على تقديم الخدمات للمؤمنين

 

  

  ــل ــن قبـ ــة مـ ــات المدفوعـ ــافي المطالبـ ــع صـ ارتفـ
خــــدمات شــــركات التــــأمين الصــــحي لمقــــدمي 

مليـــار لایر  ١٠٫٤الرعايـــة الصـــحية بالمملكـــة مـــن 
ــام  ــالل عــ ــو ٢٠١٤خــ ــار لایر  ١٧م إلــــى نحــ مليــ
م،وذلـــك بمعـــدل نمـــو ســـنوي ٢٠١٨خـــالل عـــام 
ــغ  ــب بلـ ــت  ٪١٣٫٢مركـ ــين ارتفعـ ــي حـ ا فـ ــً تقريبـ

ــرة  ــالل ذات الفتـ ــبة خـ ــأمين المكتسـ ــاط التـ أقسـ
ــن  ــى  ١٣٫٣م ــار لایر إل ــالل  ١٨٫٨ملي ــار لایر خ ملي

بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ  ذات الفتــرة وذلــك
ــدل  ٪٩ ــع معـ ــط ارتفـ ــذلك فقـ ــة لـ ا ، ونتيجـ ــً تقريبـ

ــة  ــات التأميني ــأمين مــن العملي خســائر شــركات الت
 ٪٩١م إلــــى نحــــو ٢٠١٤خــــالل عــــام  ٪٧٨مــــن 

م  والـــــذي دفـــــع شـــــركات ٢٠١٨خـــــالل عـــــام 
التــــأمين إلــــى  إتخــــاذ العديــــد مــــن اإلجــــراءات 

  لتخفيض معدل خسائرها.
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  واقع القطاع الصحي في المملكة :

  
  أوًال: المؤشرات األساسية للمرافق والموارد  الصحية على مستوى كافة القطاعات: 

  

  اإلنفاق  على القطاع الصحي : 

  
  

ارتفعـت قيمـة االعتمـادات المـاليـة لموازنـة 
مليار لایر   ٥٤وزارة الصحة "قبل التعديل" من  

ام  ار لایر  ٧٥٫٤م إلى نحو ٢٠١٣خالل ـع ملـي
ــنوي ٢٠١٩خالل عام  م وذلك بمعدل نمو سـ

ـلغ  ــب ـب رك ـعـكس  ٪ ٥٫٧ـم ــا ـي م ا ، ـم ــً ب رـي ـق ـت
االهتمـام المتزايـد لحكومـة المملكـة بتوفير 

ـمواطـ  ـعـموم اـل ــة ـل ــات الصــــــحي ــدم خ ـنـين اـل
  والمقيمين.

الكتاب اإلحصائي                      –المصدر: وزارة الصحة            

  مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات : 

تطورت الموارد الصحية في غالبية القطاعات تطوًرا ملحوظًا خالل األعوام السابقة. ويوضح الرسم البياني التالي      
خالل الفترة  (وزارة الصحة، الجهات الحكومية األخرى، القطاع الخاص)التطور في الموارد الصحية في القطاعات المقدمة للخدمة 

  م :٢٠١٨م إلى ٢٠١٢من 

  
  الكتاب اإلحصائي –زارة الصحة  لمصدر: وا
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  التطور في عدد المستشفيات واألسّرة بمختلف القطاعات الصحية: 

يعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساس على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، حيث    
% تقريبًا خالل   ٥٨سرَّة بجميع القطاعات نحو بلغت نسبة عدد األسرَّة بمستشفيات وزارة الصحة إلى إجمالي عدد األ 

  .م٢٠١٨عام 
  

   بلغت نـسبة عدد األـسرَّة بالمـستـشفيات
ــبة إلجمالي   التابعة للقطاع الخاص (نســ

ات) نحو  ــرة بجميع القطـاـع  ٪ ٢٥٫١األســ
ــ ٢٠١٨خالل عام  % خالل   ٢٣م مقارنة بـ

  م.٢٠١٤عام 
 
   الزيادة في حصــة أســرة مســتشــفيات

تقريبًا جاءت    ٪٢٫١القطاع الخاص والبالغة 
ــة كل   ــاب االنخفاض في حصـ على حسـ
من األســـرة بالمســـتشـــفيات الحكومية  

ــبـة  ــحـة بنســ  ٪ ١٫٢التـابعـة لوزارة الصــ
واألسـرة بالمسـتشـفيات التابعة للجهات  

 تقريبًا.   ٪١الحكومية األخرى بنسبة 

  ختلف القطاعات الصحية في المملكةعدد المستشفيات واألسّرة بم
  م )٢٠١٢/٢٠١٨هـ (١٤٣٣/١٤٣٩خالل الفترة 

  

    

    التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية: 

ة   ــرَّة في المملـك داد األســ ادة في أـع الزـي
داد   ادة في أـع اتهـا واكبهـا زـي بجميع قطـاـع
العاملين على هذه األسرَّة خالل السنوات  

ــيـة. ممـا يعكس االتجـاه  الخمس  المـاضــ
ــين الخــدمــة المقــدمــة   العــام نحو تحســ

التطور   للمرضــى، والشــكل التالي يوضــح
ــرير   ــرية لكل ســ في معدل الموارد البشــ
بجميع القطاعات الصـــحية بالمملكة خالل  

م ، تجدر اإلشارة  ٢٠١٨ م:٢٠١٢الفترة من  
ــنت جميعها   إلى أن هذه المعدالت تحســ

ا معــدل  م فيمــا عــد٢٠١٧مقــارنــة بعــام 
ممرـضة   ٢٫٥٤التمريض والذي انخفض من 

ممرضــة لكل ســرير   ٢٫٤٥لكل ســرير إلى 
ات التي تواجـه   ــعوـب ك إلى الصــ ويرجع ذـل
ــفيات في توفير طاقم التمريض   ــتش المس
نتيجــة زيــادة الطلــب عليهم في مجلس  

  التعاون الخليجي.
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    الموارد الصحية بالقطاع الخاص : 

    مستوى المملكة : على  ١-٧-١

  
ارتفعت الموارد الصـحية بالقطاع  
ــتوى المملكة   الخاص على مس

ــرة مــن  ــفــت  م : ٢٠١٤خــالل ال
م فيما عدا التمريض الذي  ٢٠١٨

ممرضـــة لكل   ١٣٫٣انخفض من 
ــام   ١٠ ــة خالل ع ــم آالف نســ

مـــمـــرض /   ١٣م إلـــى ٢٠١٤
ــام  ــة خالل ع م ٢٠١٨ممرضــــ

ويرجع ذلــك إلى زيــادة الطلــب  
ــدول   عـلى هــذه الفئــة في ال

  المحيطة .

  

  على مستوى منطقة الرياض :  ٢-٧-١

ــرة   ادة في ـعدد األســ رغم الزـي
ــفيات القطاع الخ  ــتشـ اص  بمسـ

ــرير إلى  ٥٫٨من  ــرير   ٦٫٨س س
لكل عشــرة آالف نســمة خالل  

م إال  ٢٠١٨م:  ٢٠١٤الفترة من 
أنـنا نـجد أن ـعدد األطـباء انخفض  

ى  ١٢٫٤مـن  ــب إـل  ١١٫٦طـبـي
ــادة كبيرة في عــدد   طبيــب وزي

ض مـن  تـمـرـي ى  ١٦٫٩اـل  ١٩إـل
آالف   ١٠ممرض / ممرضـــة لكل 

نسـمة وقد يعكس هذا المؤشـر  
ة طو اـي الرـع ام ـب ادة االهتـم ة  زـي يـل

األمد والتي تحتاج إلى التمريض  
ــكل كبيرة دون الحاجة إلى   بشـ

  الطبيب بنفس النسبة .
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  شركة دله للخدمات الصحية : .٥

سعيًا نحو الريادة في القطاع الصحي، فقد عمدت شركة دله للخدمات الصحية إلى توفير أفضل الكوادر     
الطبية والمرافق المتفوقة للخدمات الصحية بأفضل معايير الجودة. وتقوم شركة دله الصحية بتطوير عدد من 

  لمملكة. المشاريع في الوقت الحاضر لدعم مكانة الشركة لخدمة القطاع الصحي با
 و تسعى الشركة للتوسع من خالل عدة استراتيجيات متنوعة والتي تشمل:

 بناء مستشفيات جديدة. - ١
 توسيع مرافق المستشفيات الحالية. - ٢
 االستحواذ على مستشفيات أخرى. - ٣
 الدخول في شركات إلنشاء مستشفيات أخرى. - ٤
 التوسع الجغرافي في التوزيع الدوائي في المملكة. - ٥
 اإلنتاج الدوائي وتنويع منتجاته.توسيع  - ٦
 توسيع عدد عقود تشغيل المستشفيات في المملكة. - ٧
 زيادة الكفاءة والفاعلية في تقديم خدماتها بأفضل جودة. - ٨

 
 قطاعات الشركة 

كقطاع رئيس حيث تدير الشركة أنشطتها بشكل عام من  المستشفياتتتركز أنشطة الشركة في    
النخيل وهو فرع مملوك بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية، ويقدم مجمع  –مجمع مستشفى دله 

النخيل خدمات طبية شاملة عن طريق العيادات الخارجية وأقسام التنويم باإلضافة  –مستشفى دله 
  النخيل. –ل عدة مباٍن طبية في مجمع مستشفى دله إلى الخدمات المساندة لها، وذلك من خال

نمار الذي يعد إضافة  –بدأت شركة دله الصحية في تشغيل مستشفى دله م ٢٠١٨أبريل  ٩وفي    
جوهرية متميزة لعمليات الشركة وباألخص في منطقة جنوب غرب الرياض. وقد بدأ التشغيل المرحلي 

  . عيادة ١٠٠ير و سر ١٥٠لهذا المستشفى بطاقة مبدئية قدرها 
 

 نشاطات الشركة  
بالرغم من تركز النشاط الرئيس للشركة في إنشاء وتشغيل المستشفيات، إال أن هناك أنشطة أخرى    

  فرعية لدى الشركة. وتتمثل هذه األنشطة الفرعية في:
  

وتتكون بشكل رئيس من شركة دله فارما ومصنع دله فارما وهي شركة   تصنيع وتوزيع وتجارة األدوية:  -١
تابعة مملوكة بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية بشكل مباشر، وتعتبر دله فارما موزًعا لمنتجات 
صيدالنية و مستحضرات عشبية وتجميلية وأغذية و منتجات حليب األطفال و المستلزمات الطبية 

شركة دله فارما بتوزيع هذه المنتجات إلى المستشفيات، والجهات الحكومية، والجراحية ، حيث تقوم 
والصيدليات ، والمتاجر التي تبيع هذه المنتجات عن طريق عدة مراكز في مناطق المملكة المختلفة. 

منتًجا من  ٥٠منتًجا صيدالنيًا، و ٧٥ويوجد لدى دله فارما حقوق توزيع حصرية في المملكة لعدد حوالى 
منتًجا غذائيًا من عدة شركات دولية. كما تعمل دله فارما على تصنيع   ١٥جهزة و المستلزمات الطبية، و  األ

األدوية والمستحضرات العشبية والصيدالنية في مصنع دله فارما بالمنطقة الغربية. وقد حصل المصنع 
أنحاء المملكه مع إمكانية منتًجا صيدالنيًا وتجميليًا لتسويقها فى جميع  ٣٥على الترخيص إلنتاج عدد 

 فتح أسواق دولية أخرى.
 

وتقدم الشركة خبراتها التشغيلية واإلدارية في تلك  إدارة تشغيل المستشفيات لحساب الغير:  -٢
المستشفيات مقابل رسوم سنوية ثابتة و/أو رسوم متغيرة وذلك بناًء على األرباح التي تحققها تلك 

 المستشفيات. 
 

م بهدف التخصص في إقامة ٢٠١٥تأسس هذا الفرع الحديث للشركة في يناير  الخدمات المساندة:  -٣
لمراكز الطبية والخدمات المساندة األخرى. ويقوم هذا القطاع في الوقت الحاضر وصيانة المستشفيات وا

 بتقديم خدماته بشكل رئيس لمجموعة مستشفيات دله.
 

تستثمر الشركة في عدة شركات، حيث لدى الشركة استثمارات في شركة   االستثمارات لدى الغير:   -٤
و شركة مركز مكة الطبي والشركة األردنية  الدكتور محمد الفقيه و صندوق مفك لفرص الملكية الخاصة

 لتصنيع األدوية .
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 هيكل أنشطة شركة دله الصحية :

  أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها : .٦

تتمثل أغراض الشــركة في تشــغيل وإدارة وصــيانة المنشــآت والمراكز الصــحية، وتجارة الجملة والتجزئة في      
األدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصـناعية وأجهزة المعاقين وأجهزة المسـتشـفيات، وتصـنيع  

تجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغليف  األدوية والمسـتحـضرات الـصيدالنية والعشـبية والـصحية، ومواد ال
  .في المملكة العربية السعودية

) تقديم خدمات طبية  ١تصـنف أنشـطة شـركة دله للخدمات الصـحية إلى خمسـة أنشـطة أسـاسـية هي: (    
ــنيع األدوية؛ (٢لمســتشــفيات مملوكة؛ ( )  ٥) الخدمات المســاندة و(٤) التشــغيل واإلدارة؛ (٣) بيع وتوزيع وتص

   .االستثمارات
  :يرتكز نشاط الشركة الرئيس على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل    

 النخيل، في مدينة الرياض. –مجمع مستشفى دله  -١
 .في مدينة الرياض. نمار، –مستشفى دله  -٢
 مستشفى الدكتور محمد الفقيه (تحت اإلنشاء). -٣
 المستقبل.  باإلضافة إلى مستشفيات ومراكز طبية أخرى مزمع إنشاؤها في  -٤

ــرـكة دـله ـفارـما ـبالتوزيع ـبالجمـلة للمنتـجات   ـــطة بيع وتوزيع األدوـية فتتم عن طريق شــ أـما فيـما يتعلق ـبأنشــ
ــيدالنية والدوائية والعشــبية ومنتجات مواد التجميل. أما أنشــطة التشــغيل واإلدارة فتقوم بإدارة أعمال   الص

لدى الشـركة بعض االسـتثمارات في قطاع  مسـتشـفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. إضـافة لذلك، يوجد 
 الرعاية الصحية في المملكة ومنطقة الشرق األوسط.

 المستشفيات

 النخيل -مستشفى دله 

 المبنى الرئيس

 مبنى النساء والوالدة

 مبنى األطفال

 العيادات الشمالية

 نمار -مستشفى دله 

 دله فارما للتوزيع األدوية

 مصنع دله فارما

 الوسطىالمنطقة 

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية
 اإلدارة والتشغيل

 الخدمات المساندة

 االستثمارات

 مباني التنويم 

 مباني العيادات 
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  : تحليل معلومات أنشطة الشركة .٧

عن إيرادات العام   ٪٦٫٠م بزيادة قدرها  ٢٠١٩مليون لایر عن العام    ١٬٢٥٢بلغ حجم إيرادات شركة دله الصحية       
لایر. وقد أتت إيرادات الشركة إجماًال من نشاط المستشفيات. كما بلغ إجمالي مليون    ١٬١٨١م التي بلغت  ٢٠١٨

 .٪٢٫٨م بارتفاع قدره ٢٠١٨مليون لایر للعام  ٤٣٦م مقابل ٢٠١٩مليون لایر عن العام  ٤٤٨ربح الشركة 
  الشركات التابعة : .٨

  فيما يلي بيان بالشركات التابعة والمؤسسة كلها في المملكة:

  الشركة التابعة
قم السجل ر

  التجاري

  بلد التأسيس
و الدولة الرئيس 
  محل العمليات

  نسبة الملكية
ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ٪ ١٠٠  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دله فارما

شـــركة أفيـــاء النخيـــل للخـــدمات 
  ٪ ١٠٠  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦  المساندة المحدودة  

 ٪ ١٠٠  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤٩٥٢١٨  الصحيةشركة مستشفى دله نمار 
  

 م).٢٠١٤أبريل  ١٣هـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخر  ١٣تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ شركة دله فارما: 
مليون ريـال سعودي، ويتمثل نشاطها في تجارة الجملة   ٤وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال قدره 

للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب ومستلزمات األطفال، والمنظفات واألجهزة والتجزئة 
والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية، واالستيراد والتصدير والتسويق للغير 

  وإدارة المصانع والمستودعات.
 

تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة محدودة: شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة ال
م) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس ٢٠١٤يناير  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٥ربيع الثاني  ١٣المحدودة بتاريخ 

ريـال سعودي، ويتمثل نشاطها في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات  ٥٠٫٠٠٠مال قدره 
 .رى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعةالمساندة األخ

  
م ٢٠١٧يناير  ٨هـ الموافق ١٤٣٨ربيع اآلخر  ١٠قامت الشركة في شركة مستشفى دله نمار الصحية: 

 ١٠١٠٤٩٥٢١٨بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة مستشفى دله نمار الصحية" سجل تجاري رقم 
) مليون لایر سعودي مملوكة بالكامل (تمويل ذاتي) لشركة دله للخدمات ٥قدره ( (شخص واحد) برأس مال

الصحية، وتتضمن أغراض الشركة تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز 
  والمجمعات والعيادات الطبية، باإلضافة إلى تملك األراضي.

  فروع الشركات : .٩

  دله للخدمات الصحية التي تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة، هي كالتالي:إن فروع شركة 
  
  
 
  
  
  

  المدينة    السجل التجاري    اسم الفرع
  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦   فرع شركة دله الصحية 
  الرياض   ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دله النخيل 

  جدة    ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١   مصنع دله فارما لألدوية  (فرع شركة دله فارما)
  الدمام   ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥   مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
  جدة   ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
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  الجودة الطبية المتميزة لشركة دله الصحية : .١٠

اقترن اسم مستشفى دله بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة بمهنية 
   متميزة والحرص على صحة المرضى وسالمتهم.

فعلى الرغم من خدمة األعداد الكبيرة لمراجعي العيادات ومرضى التنويم    
 باإلضافة إلى األعداد الكبيرة للعمليات والوالدات بمجمع مستشفى دله

وبمعايير اعتماد  متميز، إال أنه يقدم الخدمات الطبية المتكاملة بأداء النخيل
 ٢٠٠لتي تقاس بحوالي عالمية للجودة، والمراقبة المستمرة لألداء الطبي ا

  النخيل حائز على:- مؤشر لجودة األداء. إن مجمع مستشفى دله 
شــــهادة اعتماد المســــتشــــفيات من قبل المركز الســــعودي العتماد   .١

  .  (CBAHI)م  ٢٠١٧المنشآت الصحية خالل العام 
ألربع   JCI شــهادة الهيئة األمريكية المشــتركة العتماد المســتشــفيات  .٢

ام   د خالل الفترة من الـع ة أعوام في ـكل مرة، وتمـت ة، ولثالـث الـي مرات متـت
  م. ٢٠٢١م حتى عام  ٢٠٠٩

ـــهادة األيزو الـعالمـية  .٣ م ١٩٩٨لجودة األداء مـنذ ـعام  ISO 9001-2015شــ
  وحتى الوقت الحالي.

والحاصلة  CAPشهادة ضبط الجودة من الكلية األمريكية لعلم األمراض  .٤
مستشفى دله والتي تعطى نتيجة وضع المختبرات تحت عليها مختبرات  

المراقبة الدقيقة المستمرة وتجدد كل سنتين، والتي تدل على الجودة 
  العالية لمختبرات مستشفى دله.

منذ عدة سنوات وتجدد   HACCPالشهادة العالمية لجودة وسالمة األغذية   .٥
  ه.سنويًا، والتي تدل على جودة خدمات التغذية في مستشفى دل

حصلت مستشفى دله على جائزة الملك خالد فرع التنافسية 
م ؛ وذلك لحصولها على التقييم ٢٠١٨المسؤولة (االستدامة) للعام 

األعلى أداًء في معيار الحوكمة السليمة من بين الشركات المرشحة 
في المملكة. وذلك يدل على التزام مستشفى دله  بالحوكمة الرشيدة 

 مستوى جميع قطاعات األعمال داخل المملكة.والجودة العالية على 

 جودة المطالبات المالية لشركة دله الصحية : .١١

على الرغم من تعقيد إجراءات المطالبات المالية لشركة دله الصحية الصادرة إلى كافة عمالئها سواء كانوا    
تضع نصب أعينها  - تهامنذ نشأ- جهات حكومية أو شركات تأمين أو شركات خاصة، إال أن شركة دله الصحية 

المحافظة على المهنية العالية وأفضل معايير الضبط المالي، و بصورة مستمرة، عند إصدار فواتيرها ومطالباتها 
لعمالئها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة دله الصحية عمالئها أحد أهم شركاء نجاحها وتتعامل مع 

من منظومة الجودة المتكاملة التي تتبناها الشركة في معامالتها مع  المرضى بصورة إنسانية. ويعد ذلك جزًءا
العمالء والمرضى. وتأتي الجودة المرتفعة لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة 

  .المالية داخل الشركة مما يعطي أكبر قدر من ثقة العمالء في تقارير ومطالبات الشركة المالية

  عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير : .١٢

لتعزيز العالمة التجارية التي تم بناؤها بواسطة مستشفى دله على مر السنين، قررت الشركة في عام      
م الدخول في عقود إلدارة وتشغيل المستشفيات المملوكة من قبل أطراف أخرى. وتقدم شركة دله ٢٠٠٢

ات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/أو أتعاب متغيرة على أساس الصحية خدماتها عن طريق تقديم الخبر
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وال يوجد للشركة أي مصلحة ملكية في المستشفيات التي تم تشغيلها  .أرباح المستشفيات التي تتم إدارتها
  في السابق.

  
م  ٢٠١٩م، وتمثلت عمليات التشغيل واإلدارة خالل العام ٢٠١٩لم يكن لدى الشركة عقود فعالة خالل العام    

  في األعداد والتجهيز لعقود التشغيل في القطاعين العام والخاص.

 الشركات المستثمر بها: .١٣

  شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه : 

٪ من رأس مال  ٣١٬٢١مليون لایر مقابل حصــة قدرها  ١٤٧حوالي  اســتثمرت شــركة دله للخدمات الصــحية    
شــركة الدكتور محمد راشــد الفقيه وشــركاؤه، وهي شــركة مســاهمة مقفلة تقوم ببناء مســتشــفى عام في  

  شرق مدينة الرياض.
  

  شركة مركز مكة الطبي :  
بتاريخ   ٤٠٣١٠٢١٢٨٦شركة مركز مكة الطبي هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم       
سرير، ويبلغ رأس مالها   ١٣٦م). ومقرها في مكة المكرمة وتحتوي على  ١١/٠٣/١٩٩٠هـ (الموافق  ١٤/٠٨/١٤١٠

لایر سعودي لكل سهم.   ٥٠مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها    ٣٫٠٤مليون لایر سعودي؛ مقسمة إلى    ١٥٢٫٠
  هـ).١٤١٠م (١٩٩٠من رأس المال وقد قامت الشركة بهذا االستثمار في  ٪٧٫٥وتمتلك الشركة 

 
 الشركة األردنية إلنتاج األدوية : 

الشركة األردنية إلنتاج األدوية هي شركة مساهمة عامة أردنية مسجلة بالسجل التجاري رقم      
مليون دينار  ٢٠٫٠مقرها في عمان، األردن. ويبلغ إجمالي رأسمالها م، و٢٧/٠١/٢٠٠٤، بتاريخ ١٤١٢٣٧٤٠٤

دينار أردني لكل سهم. وتمتلك دله للخدمات  ١مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  ٢٠٫٠أردني، مقسمة إلى 
من رأس المال. وتقوم الشركة بتصنيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات  ٪٠٫٤الصحية 
  ويتم أيًضا بيع منتجاتها من قبل دله فارما.الطبية. 

  
 

 خطط وقرارات الشركة: .١٤

انطالًقا من تحمل الشركة على عاتقها الريادة في القطاع الصحي في المملكة، فإن شركة دله للخدمات    
الصحية تولي أهمية قصوى لتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لهذا القطاع. وال تكّل الشركة في بذل أقصى 

  جهد في السعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية بالمملكة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الرعاية الصحية وتوزيع وإنتاج الدواء، فإن شركة دله للخدمات    
الصحية تسعى لتوسيع وانتشار أعمالها في مدينة الرياض، والتوسع الجغرافي في أكثر المناطق كثافة سكانية 

المملكة كالمنطقة الشرقية والغربية، باإلضافة إلى السعي في التوسع في نشاط إدارة المستشفيات  في 
المملوكة لدى الغير، وذلك فضًال عن جهودها في االستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون 

أكبر على المساهمين، وبما يتَّسق الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق الرعاية الصحية وتحقيق عوائد 
  مع رؤية الشركة في أن تكون لها الريادة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة إن شاء هللا.
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 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:  .١٥

  النخيل -تطوير مجمع مستشفى دله 
النخيل بالرياض -تشفى دله  إن إدارة شركة دله للخدمات الصحية تنوي تحويل المواقع المحيطة بمجمع مس    

إلى موقع متكامل الخدمات يقدم أفضل التخصصات الطبية. ويحتوي الموقع حاليًا على مبنى المستشفى 
الرئيس ومبنى النساء والوالدة ومبنى األطفال ومبنى المواقف، باإلضافة إلى مبنى العيادات الشمالية بمرافقها 

ير المبنى الرئيس لمستشفى دلة، حيث تتطلع الشركة إلى تعمل شركة دلة الصحية على تطو .المختلفة
تحديث الغرف والعيادات والمرافق المساندة بالمبنى الرئيس لتصل إلى أفضل المعايير الدولية لتقديم الخدمات 

  الصحية. 
- باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة دله الصحية تعمل على تطوير منطقة غرب موقع مجمع مستشفى دله     
م وهو حاليا على ٢٠١٩خالل الربع الرابع من  لنخيل. وقد تم إنهاء بناء وتجهيز التوسعة الغربية للمستشفى ا

عيادة  ٣٠سرير و ١٥٠ل على ، حيث أنه من المتوقع أن تشتموشك االفتتاح بعد استصدار التراخيص الالزمة
  على األقل.

النخيل تتبعها تحديث وإضافة خدمات في محيط المستشفى لتوفير - إن إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله 
خدمات عالية الجودة. ولذلك، تعمل الشركة على تطوير مجمع السكن الشرقي لألطباء والذي من المتوقع أن 

النخيل ووحدات سكن إضافية لخدمة األطباء - الشركة في مجمع دله يشتمل على مواقف إضافية تخدم عمالء
  والمنسوبين.

  نمار-مستشفى دله 
عيادة للمرحلة أولى. وقد تم بناء هذا   ١٠٠سرير و  ١٥٠يعمل مستشفى نمار بسعة تشغيلية مبدئية قدرها      

عيادة للمباني الحالية باإلضافة إلى أي توسعات محتملة  ٢٠٠سرير و  ٤٠٠ قصوى المستشفى ليعمل بطاقة
سكان بالمنطقة المحيطة ممكنة في المستقبل.  ويوفر هذا المستشفى تخصصات عديدة لخدمة شريحة ال

سرير وتوسع  ٨٥والتي تشمل إضافة نحو  ٢٠٢٠به. وتخطط الشركة إلنهاء خطتها التوسعية األولى خالل عام 
  نوعي في الخدمات بإضافة قسم قسطرة قلب ومركز غسيل كلوي.

  

 برج دله الطبي
النخيل بالرياض، فقد  بموقعها في حي النخيل في إطار سعى الشركة نحو توسيع أعمال مستشفى دله     

قررت الشركة توسيع رقعة أعمالها بحي النخيل بالرياض عن طريق شراء الشركة أرض مجاورة لموقع 
متر مربع، وذلك بغرض إنشاء برج طبي يشتمل على   ٦،٣٠٠المستشفى تقع على طريق الملك فهد بمساحة  

  امتداًدا لمجمع مستشفى دله. عيادات ومراكز طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون
  

  دله فارما
بعد تطوير خط اإلنتاج الدوائي في مصنع دله فارما بجدة العام الماضي، فقد بدأ إنتاج وبيع منتجات المصنع    

  بشكل متصاعد خالل العام الحالي. ويسمح خط اإلنتاج المطور بتوسيع وإضافة خطوط جديدة في المستقبل.
  

  التشغيل واإلدارة 
من قبل نشاط  م٢٠١٩لمستشفى الدكتور محمد الفقيه خالل العام  دعم فني واستشاراتأت الشركة ببد  

  التشغيل واإلدارة بشركة دله الصحية. 
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 المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة:  .١٦

  يمكن للشركة أن تواجه مخاطر يحتمل أن تشتمل على المخاطر التالية، لكنها ال تقتصر عليها:

بالرغم من توسع الشركة في المواقع المحيطة  إمكانية محدودة للنمو في ظل الموقع الحالي:  .١
النخيل)، إال أنه توجد حدود إلمكانية التوسع في الموقع   - النخيل (مجمع مستشفى دله    - بمستشفى دله  

 الحالي لهذا المجمع.
  

تعمل الشركة ضمن سوق يوجد به العديد  في قطاع الرعاية الصحية:   البيئة التنافسية واالندماجات .٢
من مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام والخاص، وقد يسعى المنافسون إلى زيادة حصتهم 
السوقية من خالل تقديم خدمات عالجية غير موجودة لدى الشركة، أو قد يقومون بتشكيل تحالفات من 

االستحواذ، مما قد يمكنهم من زيادة حصتهم السوقية، مما قد ينعكس سلًبا على  خالل االندماجات أو
أعمال الشركة. وتقوم الشركة ببذل أقصى جهد لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن 
طريق تطبيق عدد من االستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها، باإلضافة إلى البقاء في مستوى 

 نافسي جيد في السوق، وذلك فضًال على التحديث المستمر لمعلومات السوق السائدة.ت
 

تأثر العالقة التعاقدية مع العمالء الرئيسيين سلبًا نتيجة للمنافسة السعرية مقابل جودة  .٣
 وتحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل خدمات لعمالئها.الخدمات المقدمة: 

 
 

تستخدم الشركة مختلف أنواع المعدات الطبية واإلدارية  مجال التقنية الطبية واإلدارية: التقدم في  .٤
لتنفيذ أعمالها. ويتميز قطاع الرعاية الصحية بالتقدم المستمر للمنتجات والتطورات التقنية باإلضافة إلى 

الشركة وقد يوثر سلًبا على   ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي تتبناها
أعمال الشركة. وتقوم الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر لألجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من 

 تكاليفها المتزايدة، وذلك في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.
 

بالرغم من الندرة النسبية للكوادر  االعتماد على األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرى:  .٥
الطبية والصيدالنية، فإن الشركة تسعى الستقطاب أفضل المهنيين للعمل لديها مع مواجهة الزيادة العامة 

 في األجور.

تعتمد ربحية الشركة على عوامل كثيرة من ضمنها تكلفة الموارد البشرية. ومن  تآكل هوامش الربح:  .٦
صفة عامة وشركة دله الصحية بصفة خاصة أن يتم خدمة المرضى من سمة القطاع الصحي بالمملكة ب

خالل رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد تكلفة العناصر البشرية في المملكة، 
قد تواجه تكاليف متزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي لألسعار التعاقدية  - تبًعا لذلك- فإن شركة دله الصحية 

مالء الشركة، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة دله الصحية تسعى لع
جاهدة أن تثبت أو تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع عمالئها وتتيح لهم فهم 

 الظروف المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية.

تخضع الشركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة ألعمالها والتي قد تتطلب من وائح الحكومية: األنظمة والل .٧
الشركة الحصول على عدد من التراخيص، وقد تقوم الجهات الحكومية ذات العالقة باعتماد وفرض أنظمة أو 

لية التي قواعد أكثر صرامة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل و/أو المصاريف الرأسما
تتحملها الشركة أو من الممكن أن يقلل من التوقعات المستقبلية إليرادات الشركة. وتسعى الشركة دائًما 

  للتقيد بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.
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باألخص مجموعة مستشفيات دله تعمل على إن شركة دله الصحية بصفة عامة و الهجمات اإللكترونية:  .٨

تطوير األنظمة اإللكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعي المستشفى، وتسهيل أعمال الموردين 
وعمالء الشركة. لذلك فإن االعتماد على األنظمة اإللكترونية للشركة في تزايد مستمر. وبسبب تصاعد 

ت بشكل كبير وتنامي احترافية الهجمات اإللكترونية على مواقع القدرات التقنية للهجوم على اإلنترن
مؤسساتية بصورة غير مسبوقة، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة اإلنترنت في 
تزايد أيًضا، حيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر. وإن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطر، 

بهتها بأفضل التقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات واألنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة وتعمل على مجا
دله الصحية بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان 

  استمرارها بشكل سليم.
 

ها، فإن شركة دله الصحية تحتفظ بمخزون بسبب طبيعة أعمال  تقادم المنتجات الدوائية وخطوط اإلنتاج:  .٩
ذي قيمة جوهرية. إضافة لذلك، فإن خطوط اإلنتاج مصممة إلنتاج منتجات معيارية. ونتيجة للتقدم التكنولوجي 
وتطور إنتاج األدوية على المستوى المحلي والدولي باإلضافة إلى تغيرات األسواق، فإن مخزون األدوية 

زيد من وتيرة التقادم وارتفاع تكلفة اإلنتاج وتباطؤ الطلب. وعليه فإن شركة دله وخطوط اإلنتاج معرَّضان للم
الصحية تبذل قصارى جهدها وتأخذ االحتياطات الالزمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط اإلنتاج لتواكب 

 تطورات السوق.

يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق األرباح  توزيع األرباح:  .١٠
ومركزها المالي ومتطلبات االحتياطات القانونية، وحدود االئتمان المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، 

سبًا. وقد ال تتوفر تلك وعوامل أخرى تخضع الختيار مجلس اإلدارة في إعالن توزيع األرباح حسبما يراه منا
  العوامل التي تساعد على قيام الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها.

تخضع الشركة لبرنامج "السعودة" في المملكة والذي يتطلب أن يبلغ عدد الموظفين السعوديين السعودة:   .١١
وطلب القروض من بين موظفي الشركة النسبة المقررة نظاًما كحد أدنى. وسوف تتأثر عمليات الشركة، 

الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدام عدد إضافي من الموظفين األجانب بصورة سلبية إذا أخفقت 
الشركة مستقبًال في االلتزام بأي سياسات سعودة جديدة أكثر صرامة يتم إصدارها من قبل وزارة العمل. 

عاية الصحية، فإن الشركة تبذل أفضل جهد لديها وبالرغم من الندرة النسبية للكوادر السعودية في سوق الر
 لإلبقاء على نسبة السعودة المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.
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  مقارنة نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:  .١٧

  
 مليون لایر 2019 2018 2017 2016  2015
 إجمالي اإليرادات   1,252 1,181 1,212 1,163 985
 الربح اإلجمالي   448 436 558 536 407
الدخل من العمليات   154 146 308 231 170
 الدخل قبل الزكاة   152 145 305 239 175
 صافي الدخل   147 142 295 225 165

 
 

 
  

  
خالل األعوام الخمسة   ٪٦شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته    

م. فيما ٢٠١٩مليون لایر في عام    ١٬٢٥٢م إلى  ٢٠١٥مليون لایر سعودي في عام    ٩٨٥الماضية، حيث زادت من  
؛ علًما  ٪٦مو سنوي مركب +تحسن معدل نمو صافي أرباح الشركة خالل األعوام الخمسة الماضية بمعدل ن

م ثم ٢٠١٧م وحتى  ٢٠١٥م ، بينما ارتفع خالل الفترة من ٢٠١٥مليون لایر في عام  ١٦٥بأن صافي األرباح بلغ 
مليون. وتسعى شركة دله للخدمات الصحية باستمرار إلى رفع كفاءة  ١٤٧م ليبلغ ٢٠١٩انخفض في عام 

الها وزيادة مبيعاتها ألجل تحقيق أفضل عائد للمساهمين على العمليات والطاقة التشغيلية وزيادة تطوير أعم
 المدى الطويل.
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 مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات الخمس األخيرة (عناصر الميزانية) : .١٨

  
 2015 2016 2017  2018 2019  مليون لایر

  ١٬٩٩٨  ٢٬٢٤٦  ٢٬٥٢٨  ٢٬٧٠٨ ٢٬٩١٦ مجموع الموجودات  
  ٦٠٢  ٧٣٠  ٨٣٦  ١٬١٠٤  ١٬٣٩٤  مجموع المطلوبات   
  ١٬٣٩٦  ١٬٥١٦  ١٬٦٩٢  ١٬٦٠١  ١٬٥٢٢ مجموع حقوق المساهمين  
  
  
  
  

       

   
م، ٢٠١٩مليون لایر بنهاية    ١٬٥٢٢م إلى  ٢٠١٥مليون لایر في  ١٬٣٩٦حقوق المساهمين من    - بحمد هللا-نمت      

مليون لایر   ١٬٣٩٤م إلى  ٢٠١٥مليون لایر في    ٦٠٢. بينما زادت المطلوبات من    ٪٣أو بمعدل سنوي مركب قدره  
م ٢٠١٥مليون لایر في  ١٬٩٩٨الشركة من . فيما نمت موجودات ٪٢٤م بمعدل سنوي مركب قدره ٢٠١٩في 
. وقد نمت موجودات الشركة بالتوازي مع ٪١٠م، بمعدل سنوي مركب بلغ ٢٠١٩مليون لایر في  ٢٬٩١٦إلى 

  .حقوق المساهمين بسبب تنامي أعمالها وأرباحها خالل السنوات الخمس الماضية
  

خمس الماضية والتي كان الغرض األساس منها وبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خالل السنوات ال     
هو تمويل التوسعات المخطط لها، والتي أنهت الشركة الغالبية العظمي للمشاريع القائمة، ويالحظ أن قيمة 
المطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق مساهميها. وقد انتهجت الشركة سياسة 

قاء على نسب اقتراض متحفظة نسبيًا خالل السنوات الخمس الماضية لكي تتوفر رفع مالي متحفظة نسبيًا واإلب
  لديها ديناميكية وفاعلية أكبر للتوسعات المستقبلية.
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 ملخص عناصر قائمة الدخل: .١٩

  %  التغيير  ٢٠١٨ ٢٠١٩  مليون لایر
  ٪٦  ٧١  ١٬١٨١  ١٬٢٥٢  اإليرادات  

  ٪ ٧٫٩  ٥٩  ٧٤٥  ٨٠٤  تكلفة اإليرادات
  ٪ ٢٫٨  ١٢  ٤٣٦  ٤٤٨  إجمالي الربح 

  ٪ ١٫٤  ٤  ٢٩٠  ٢٩٤  مصاريف تشغيلية 
  ٪ ٥٫٥  ٨  ١٤٦  ١٥٤  الربح التشغيلي 
  ٪ ٤٫٨  ٧  ١٤٥  ١٥٢  الدخل قبل الزكاة  
  ٪ ٣٫٥  ٥  ١٤٢  ١٤٧  صافي الدخل  

  
االرتفاع في إيرادات  مقارنة بالعام السابق. ويعزى ٪٦م بنسبة ٢٠١٩ارتفعت إيرادات الشركة خالل عام    

أعداد   م وهو أول عام تشغيل كامل له، حيث نمت ٢٠١٩الشركة إلى تنامي إيرادات مستشفى نمار خالل العام  
 شغال.مراجعي العيادات الخارجية والتنويم نمًوا متسارًعا مع زيادة نسب اإل

م مقارنة بالعام السابق بسبب النمو في ٢٠١٩خالل العام  ٪٢٫٨كما ارتفع مجمل الربح للشركة بنسبة    
  تشغيل مستشفى نمار.

باإلضافة إلى ما -م مقارنة بالعام السابق وذلك ٢٠١٩خالل العام  ٪٥٫٥وقد ارتفع الدخل من العمليات بنسبة    
المصاريف التشغيلية غير المباشرة. كما ارتفع مخصص  يض بعضتخفبسبب زيادة كفاءة التشغيل و - سبق

م ٢٠١٨م بسبب انخفاض المخصص خالل العام  ٢٠١٨م مقارنة ب ٢٠١٩الخسائر االئتمانية نسبيًا خالل العام 
   للمرة األولى.  ٩بعد تطبيق معيار التقارير المالي 

 ٢٠١٨مليون لایر في  ١٢٫٥يون لایر مقارنة ب مل ٢٦٫٤م إلى ٢٠١٩كما ارتفعت اإليردات األخرى خالل عام    
  بسبب تحقيق أرباح تقييم لالستثمار في أدوات حقوق ملكية.

مليون لایر خالل العام الحالي  ٢٥٫١م إلى ٢٠١٨مليون لایر خالل  ١١٫٥أما تكاليف التمويل، فقد ارتفعت من 
ويل على مشروع مستشفى نمار في م بسبب زيادة تمويل عمليات الشركة وإيقاف رسملة مصاريف التم٢٠١٩

  م المقارن.٢٠١٨الربع الثاني من 
إضافة إلى ذلك فقد زادت قيمة حصة الشركة من خسائر الشركات الزميلة بسبب زيادة مصاريف قبل التشغيل 

  منها. ٪٣١لمستشفى د. محمد الفقيه التي تمتلك الشركة مايزيد على 
م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩ة (التشغيلي وغير التشغيلي) للعام ونتيجة لما سبق فقد ارتفع الدخل قبل الزكا

  . ٪٤٫٨بنسبة 
  م تنيجة الرتفاع أعمال الشركة.٢٠١٩وقد ارتفعت مصاريف الزكاة خالل عام 

مليون لایر  ١٤١٫٨مليون لایر مقارنة بـ  ١٤٦٫٩م إلى ٢٠١٩نتيجة لما سبق فقد ارتفع صافي ربح الشركة للعام 
  .٪٣٫٦بة م بنس٢٠١٨للعام 
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  لتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة : .٢٠

  
  ٢٠١٨ ٢٠١٩  اإليرادات

         (مليون لایر) 
  ١٬١٤١  ١٬٢١٧  المنطقة الوسطى  
  ٢٨  ٢٥  المنطقة الغربية  
  ١٢  ١٠  المنطقة الشرقية  
  

تتركز معظم إيرادات الشركة في الوقت الحاضر في 
إيرادات مستشفى دله مدينة الرياض وتتمثل في 

 النخيل ودلة نمار.

 النقد من أنشطة التشغيل :  .٢١

  
  

  
  

حققت الشركة نمًوا في النقد المتولد عن       
أنشطة التشغيل خالل السنوات الخمس الماضية، 

م ٢٠١٥مليون لایر في عام  ٢١٤حيث ارتفع من 
مليون لایر خالل  ٣٠٧حتى وصل إلى مستوى 

. وقد ارتفع ٪١٨م بمعدل سنوي مركب قدره +٢٠١٩
م مقارنة بالعام ٢٠١٩النقد من التشغيل خالل عام 

الدخل  رتفاعنتيجة ال ٪٤٩٫٨+سابق بنسبة ال
لألسباب السالف ذكرها باإلضافة إلى تحسين مركز 

  بعض األصول قصيرة األجل.

  : ربح السهم  .٢٢

 ٢٠١٩٢٠١٨  لایر / سهم
 ٢٫٠٢١٬٨٩  ربحية السهم  
  

الرتفاع الربحية لألسباب السالف ذكرها. وقد تم حساب ربحية  م  نتيجة٢٠١٩ارتفعت ربحية السهم للعام       
مليون سهم  ٧٥م (٢٠١٩سهم للعام  ٧٢٬٥٨٤٬٦٧٣السهم على أساس متوسط أسهم مرجح لعدد األسهم 

  م ).٢٠١٨للعام 
 
  
  
 
 
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨ ٢٠١٩  مليون لایر
  ٢١٤  ٣٤٣  ٣٥٣  ٢٠٥  ٣٠٧النقد من أنشطة التشغيل  
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  أنشطة األسهم و أدوات الدين و حقوق الخيار: .٢٣

  أنشطة األسهم:

م ٢٠١٩مليون سهم كما في نهاية  ٧٥جة بالكامل في سوق المال بلغ عدد األسهم المصدرة للشركة والمدر 
في فبراير م. وقد تم زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية  ٢٠١٨مليون سهم كما في نهاية    ٥٩و  

مليون سهم عن طريق منح أسهم  ٧٥مليون سهم إلى  ٥٩م ،ليرتفع بذلك عدد األسهم المصدرة من ٢٠١٩
  مليون لایر. ٧٥٠مليون لایر إلى  ٥٩٠د ارتفع رأسمال الشركة من . وبذلك فقمجانية

  

  أدوات الدين قابلة للتحول وأدوات مالية أخرى:

ال توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم، كما ال توجد أي حقوق خيار أو أوراق مالية تعاقدية  
م، وال أي سنوات سابقة. ٢٠١٩منحتها الشركة خالل عام  أو  مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 

والشركة لم تقم بإصدار أي سندات و ال توجد أي اتفاقيات أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في األرباح من قبل 
أي من المساهمين. وبالتالي، لم تقم الشركة بشراء أو استرداد أو إبطال أي من أدوات دين أو أي من األدوات 

  ية السالف ذكرها.المال

  أسهم الخزينة

سهم من أسهم شركة دلة الصحية  ٣٬٧٤٠٬٠٠٠م، أعلنت الشركة عن إتمامها شراء ٢٠١٩وفي مايو من العام 
وذلك من موارد الشركة الذاتية وذلك عقب موافقة الجمعية   ٪٤٫٩٩واالحتفاظ بها كأسهم خزينة بنسبة تصل إلى  

  م.٢٠١٩العمومية على ذلك في فبراير 

  

  

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو  .٢٤
  المساهمين  عن أي مكافآت أو أرباح : 

ال يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين     
  ازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح أو مكافآت .أو أي من مساهمي الشركة بالتن

عدد أسهم الخزينة 
المحتفظ بها من قبل 

  الشركة 
تاريخ االحتفاظ  قيمتها (لایر)

  تفاصيل استخدامها  بها

 ٢٠١٩/ ٢٧/٥من   ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨  سهم   ٣٫٧٤٠٬٠٠٠ 
حتى نهاية العام 

  م٢٠١٩

بصفة أساسية لدعم سعر سهم الشركة، 
ويمكن استخدامها للمبادلة مقابل أسهم أو 

  حصص في شركات أخرى.
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  القروض : .٢٥

 ٧٠م فإن لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة األجل من بنوك محلية بلغت حوالي ٣١/١٢/٢٠١٩وكما في     
  مليون لایر من البنوك المحلية.  ٩٥١مليون لایر. وذلك باإلضافة إلى تمويل طويل األجل بلغ نحو 

  م)٢٠١٨بنهاية   ٢٬٦٣١م (٢٠١٩كما في نهاية  ١٫٦١٨غ حجم المرابحات المتاح استخدامها مبلغ بل - 
 تم الحصول على هذه التمويالت بضمان سندات ألمر من الشركة لصالح البنوك المقرضة. - 
عام م تسدد خالل ال٣١/١٢/٢٠١٩مليون لایر في  ١١٢بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل نحو  - 

  م.٢٠٢٠
  إن جميع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  - 

  القروض (مليون لایر)
أصل 

القرض 
(رصيد اول 

 السنة)

  المبلغ المقترض / المسدد مدة القرض

  إلى  من
المقترض 

خالل 
٢٠١٩  

المسدد 
خالل 
٢٠١٩  

الرصيد 
نهاية 
٢٠١٩  

 ٠ ٣٢٠ ٣١٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ١٠  قصيرة األجل  -  مرابحة  ساب 
  ٣٤٢  ١٬٣٧٧  ١٬٣٧٠  ٢٠٢٥ ٢٠١٦ ٣٤٩ طويلة األجل - مرابحة  ساب 

 ٢٠ ٠ ١٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ١٠  قصيرة األجل  -مرابحة  سامبا  
 ٤٣٦ ١٤٤٨ ١٦٦٥ ٢٠٢٥ ٢٠١٤ ٢١٩ طويلة األجل  -مرابحة  سامبا  
 ٥٠ ٦٧٥ ٧٢٥ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٠ قصير األجل –تورق الفرنسي  
 ١٧٣ ٠ ١٧٣ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٠ طويل األجل –تورق الفرنسي  

 ٠ ٣٤٠ ٢٢٠ ٢٠١٦٢٠١٩  ١٢٠ قصير األجل- مشاركة الراجحي
 ٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٠١٩٢٠١٩  ٠ طويل األجل-مشاركة الراجحي

  ١٬٠٢١  ٤٬٥٦٠  ٤٬٨٧٣      ٧٠٨ اإلجمالي 
 

  
 : IFRSمعايير التقرير المالي الدولية  .٢٦

  والتفسيرات الصادرة ذات التأثير الجاري على القوائم الماليةالمعايير والتعديالت 
  ) "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( •
 

م، ونتج عن هذا التطبيق ٢٠١٩يناير    ١) "عقود اإليجار" بدايًة من  ١٦تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  :القوائم المالية للشركةعدة تعديالت كان أهمها على 

  ) "عقود اإليجار"  بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي.١٦تطبيق المعيار(    - 
تطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

  ا.) "عقود اإليجار" على جميع عقود اإليجار لديه١٦(
بحساب عقود اإليجار   الشركة) "عقود اإليجار" من كيفية قيام  ١٦غيـر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (   - 

   :المصنفة سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلية، حيث قامت الشركة بإثبات ما يلي 
دفعات اإليجار ، ويسجل بمبلغ التزام عقد اإليجار الذي وهو القيمة الحالية لحق استخدام أصل --

  المستقبلية.
، حيث يتم إثباته أولًيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ بداية التزام عقد اإليجار  --

  العقد.
  

  يمكن الرجوع لإليضاحات المرفقة للقوائم المالية لزيادة المعلومات حول تطبيق هذا المعيار.
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  سياسة توزيع األرباح: .٢٧

م الشركة االستمرار في توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تعتز     
ومتطلباتها الرأسمالية واالستثمارية، وذلك بناًء على األرباح التي تحققها  تحقيق أهداف الشركةتتماشى مع 

رى، تشمل: حاجة الشركة الطارئة الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ االقتصادي العام، وعوامل أخ
إلعادة استثمار تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات 

  القانونية والتنظيمية األخرى. توزع األرباح بالريال السعودي.
باح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية وفًقا للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار للمساهمين بتوزيع أر   

  العامة العادية بناًء على توصيات مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة السابق ذكرها.
  

تخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفًقا لنظام الشركة األساسي الذي ينص على أن يتم توزيع أرباح    
  سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

  ا التجنيب من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذ ٪١٠يجنب
  من رأس المال. ٪٣٠متى بلغ االحتياطي المذكور 

  من األرباح الصافية لتكوين  ٪٢٠يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب
 احتياطيات أخرى لغرض أو أغراض أخرى.

  المدفوع.من رأس المال  ٪٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 
  من األرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون هذه المكافآت  ٪١٠يتم تخصيص

 متوافقة مع األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار بهذا الخصوص.
  ظفي من صافي األرباح لتأسيس منشآت اجتماعية لمو ٪١٠يجوز للجمعية العامة للمساهمين خصم

 الشركة أو استخدامها لتقديم أسهم لموظفي الشركة كمكافآت لهم.
 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح 
  تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفق

 تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

 غير نقدية) : -التوصية بتوزيع أرباح (نقدية .٢٨

إن التوزيعات النقدية لشركة دله الصحية على مساهميها   
تعكس اهتمام الشركة بإشراك مساهميها الكرام في نجاح 
الشركة من خالل تحقيق أرباح متنامية بالرغم من مرحلة 
التوسعات التي تمر بها الشركة، والتي تتطلب استثمار الكثير 

  النقد نحو تعظيم نمو الشركة.  من
وقد أقرت الشركة توزيع أرباح مرحليه، حيث أعلنت في نوفمبر 

م عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف األول للعام ٢٠١٩
لایر  ٠٬٥٠مليون لایر بواقع  ٣٧٬٥م مقدارها ٢٠١٩المالي 

ة للمساهمين عن النصف الثاني من العام م عن توزيع أرباح نقدي٢٠٢٠للسهم. كما أعلنت الشركة في فبراير 
لایر للسهم. وبذلك تكون إجمالي التوزيعات النقدية عن عام  ٠٫٧٠مليون لایر بواقع  ٥٢٫٥م مقدارها ٢٠١٩
لایر للسهم، ذلك باإلضافة إلى توزيعات األسهم المجانية التي تم  ١٫٢٠مليون لایر بواقع  ٩٠م مبلغ ٢٠١٩

على األسهم الحالية ليرتفع عدد  ٪٢٠مليون سهم بواقع  ١٥م التي أقرت ب ٢٠٢٠اإلعالن عنها في فبراير 
مليون سهم. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية والجهات   ٩٠مليون إلى    ٧٥األسهم المصدرة من  

  المختصة.
  

   خيرة:فيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها عن السنوات الست األ
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  مليون  لایر (عن العام المالي)

  ٤٧٫٢  ٨٨٫٥  ١١٨٫٠  ١٤٧٫٥ ٨٨٫٥  ٩٠٫٠ التوزيعات النقدية المدفوعة 
   .توزيع أسهم منحة مع األرباح النقدية  

88.5

147.5

118

88.5

47.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2019 2018 2017 2016 2015

األرباح النقدية الموزعة
)خالل العام(

ن 
اليي
م

ت
اال
لري
ا



 

 

26

 بيئة العمل والسعودة : .٢٩

بالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة، إال أن شركة دله الصحية تضع نصب أعينها توفير        
أفضل بيئة للعمل من خالل بناء بيئة عائلية إيجابية بين موظفيها للعمل مع االرتقاء بأساليب مهنية إنسانية و 

  ة، تحرص على تدريبهم و تطويرهم و إحالل المؤهلين في الوظائف المناسب
 
  برامج حوافز الموظفين - ١

من منطلق الواجب الوطني و المسؤولية االجتماعية فقد أولت شركة دله للخدمات الصحية موظفيها أهمية 
  الكوادر وتحفيز موظفيها بعدد من البرامج، أهمها:أفضل فائقة ؛ حيث أنها تعمل  على استقطاب 

توفر شركة دله الصحية لموظفيها األكفاء الذين يجتازون  عالوات الموظفين المتميزين التحفيزية: 
  التقييم السنوي مكافآت وعالوات طبًقا لبرنامج تحفيزي معتمد. 

  التكريم الدوري للموظفين المتميزين:
توفر شركة دله الصحية تكريًما دوريًا للموظفين األكفاء وتشيد بهم كجزء من الخطوات التي تتبعها الشركة 

  بيئة العمل اإليجابية.للحفاظ على 
  مكافآت الموظفين المتميزين في عملهم: 

  تحرص شركة دله الصحية على منح مكافآت لموظفيها األكفاء وتشيد بجهودهم لالرتقاء ببيئة العمل.
  مكافآت موظفي المبيعات والتحصيل:

ز جهود البيع إن لدى شركة دله الصحية برنامج محدد لتحفيز موظفي المبيعات والتحصيل وذلك لتحفي
  بالشركة.

توفر شركة دله الصحية لموظفيها برامج تدريبية سنوية لتطوير مهاراتهم  برامج التدريب والتطوير: 
ومعارفهم لرفع مستوى أدائهم لعملهم بشكل احترافي لتنعكس على مستوى الخدمة المقدمة لعمالء 

  الشركة.
 

  احتياطيات واستثمارات لموظفي الشركة -٢
ه الصحية برنامج لمخصصات نهاية الخدمة لموظفيها يتم العمل به بحسب مقتضيات نظام العمل في تنظم شركة دل  

 حتياطيات أو استثمارات أنشأتها الشركة. االمملكة. فيما عدا ذلك، ال يوجد لدى الشركة برامج أخرى ألي 
 
  السعودة - ٣

%، مما يضع 30ي شركة دله للخدمات الصحية تماشيًا مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف فقد بلغت نسبة السعودة ف    
م،  2019% خالل العام 1الشركة في نطاق األخضر المتوسط. وقد ارتفعت نسبة السعودة في شركة دله الصحية بمقدار 

وقد وظفت شركة دله الصحية   .مما يعكس حرص الشركة على زيادة توظيف الكوادر الوطنية إلى مستويات أفضل كل عام
  .٢٠١٩كادر سعودي جديد خالل العام  265ما يزيد على الـ 

وبناًء على ذلك فإن الشركة تقع في النطاق األخضر المتوسط بحسب برنامج "نطاقات" وفًقا لتصنيف وزارة العمل في      
  ول التالي:  المملكة والذي يحدد النطاقات لشركات الخدمات الصحية كما هو موضح في الجد 

 
 نطاقات السعودة لشركات الخدمات الصحية

 نسبة السعودة المطلوبة   النطاق 

  وما فوق  ٪٣٦  الممتاز

  %٣٥إلى  ٪٢١من  األخضر

  %٢٠إلى  ٪١١من  األصفر  

  %١٠إلى  ٪٠من  األحمر

   المصدر: وزارة العمل 
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  المساهمات االجتماعية: .٣٠

إن التزام الشركة بمسؤوليتها االجتماعية في زيادة الوعي الصحي العام للمجتمع الذي يمثل جوهر نهجها    
في تنفيذ أعمالها على مر السنين، وترى اإلدارة أن هذا االلتزام ينسجم بقوة مع القيم األصيلة للشركة. وتدرك 

ى بنشاط ألداء دورها باعتبارها شركة مسؤولة. الشركة مسؤوليتها نحو المجتمع الذي تقدم له خدماتها، وتسع
  :م لعدة نشاطات في مستشفبات دله كالتالي ٢٠١٩حيث يتجلى ذلك خالل عام 

  م : ٢٠١٩األنشطة االجتماعية داخل المستشفى خالل عام 
تم تفيعل عدد من المعارض التوعوية ودعوة عدة جهات خارجية للحضور والمشاركة ألجل زيادة الوعي الصحي 

 عام. من أهم تلك الفعاليات:ال

 التوعية بالمضادات الحيوية - 
 حملة التبرع بالدم - 
 يوم الطفل اليتيم - 
 األسبوع التوعوي لمكافحة العدوى - 
 اليوم العالمي لمكافحة السرطان  - 
 اليوم العالمي للسكري - 

 م :٢٠١٩تنظيم األنشطة االجتماعية مع جهات خارج المستشفى خالل عام 
الفعاليات التوعوية بالتعاون مع جهات خارجية ألجل زيادة الوعي الصحي العام. من أهم تلك تم تنظيم عدد من 

 الفعاليات:

 إقامة حمالت توعوية لمكافحة السرطان. - 
 رعاية عدة مناسبات والمشاركة في األنشطة التطوعية والتوعوية. - 
 والمناسبات الخارجية.تقديم فحوصات طبية مجانية خالل المشاركات في المعارض  - 
 تنظيم فريق تطوعي  من عدة جهات لزيارة األطفال المنومين وتوزيع هدايا عليهم. - 
 إلقاء محاضرات تطوعية لدى عدة جهات لزيادة الوعي الطبي المجتمعي. - 
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  مجلس اإلدارة

  :تكوين مجلس اإلدارة .٣١

شركة  ، و عينت الجمعية العامة العادية التاسعة يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساسي لل
م. ٢١/١٠/٢٠١٦م  أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة التي بدأت من  ١٨/١٠/٢٠١٦التي ُعقدت بتاريخ 

م.٢٤/١٠/٢٠١٦وتم اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيًسا لمجلس اإلدارة في  هذه الدورة  بتاريخ      

م عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ  ٢٦/٠٦/٢٠١٩بعد ذلك تم اإلعالن بتاريخ 
م ، ٣١/٠٧/٢٠١٩م وإلى ٠١/٠٧/٢٠١٩م ولمدة ثالث سنوات ميالدية ، حيث كان تاريخ فتح باب الترشح في ٢١/١٠/٢٠١٦

م  أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية  ٠٩/١٠/٢٠١٩ريخ ثم عينت الجمعية العامة العادية التي ُعقدت بتا
م ، وتم اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيًسا لمجلس اإلدارة في  هذه الدورة   ٢١/١٠/٢٠١٩للدورة التي بدأت من 

  .م١١/١١/٢٠١٩بتاريخ  

ئفهم الحالية و  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، و وظا .٣٢
  السابقة ومؤهالتهم وخبراتهم .

  :  أعضاء مجلس اإلدارة ١- ٣٢

الوظائف    االسمم
  الحالية 

  الخبرات   المؤهالت   الوظائف السابقة

م. طارق   .١
عثمان 

  القصبي 

م)         ١٩٧٧- ١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا (  -  ××××
مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة)    -

  م) ١٩٨١- ١٩٧٨مؤسسة كرا ( 

  م) ١٩٨٨- ١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا (  -

- ١٩٨٨( نائب مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير   -
  م) ١٩٩٠

بكالوريوس هندسة مدنية  
  جامعة الملك سعود  –

سنة في عدة قطاعات منها القطاع    ٤١خبرة تفوق 
  -: الصحي وكذلك منها مايلي

  (1977-1976) مهندس مشروع مؤسسة كرا -

مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة)   -
  (1981-1978) مؤسسة كرا

  (1988-1981) نائب رئيس مؤسسة كرا -

نائب مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير    -
)١٩٩٠-١٩٨٨ (  

د. عبدالرحمن  . ٢
عبدالعزيز  

  السويلم 

  عضو مجلس الشورى سابًقا  -  ××××

  هـ) ١٤٢٦-١٤١٨رئيس الهالل األحمر السعودي( -

- ١٤٠٩وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية ( -
  هـ) ١٤١٨

وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العالجي(   -
  هـ)  ١٤٠٩-١٤٠٣

مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية(  
  هـ) ٩/١٤٠٣- ١/١٤٠٣

رئيس قسم األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال  
  هـ) ١٤٠٣- ١٣٩٤بالرياض(  

بكالوريوس الطب    -
جامعة ميونيخ   – والجراحة 

  ألمانيا  –

دبلوم طب األطفال    -
 (جامعة القاهرة) 

الزمالة البريطانية في   -
طب األطفال بجامعة  

 أدنبرة. 

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 
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د. محمد   . ٣
  راشد الفقيه 

المشرف 
 –الطبي العام 

دله للخدمات 
  الصحية

  أستاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود  -

أستاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة   -
  لومالندا) األمريكية بكاليفورنيا 

  ١٩٩٥أستاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام   -
  م)

نائب رئيس الجمعية الدولية لجراحة والصدر    -
  م) ١٩٩٧واألوعية الدموية (عام 

عضو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين الملكية   -
  م)  ١٩٩٤- 1987البريطانية(  

عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى الملك   -
  ) م(2011-2008 فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

رئيس قسم القلب ورئيس األطباء في مستشفى   -
القوات المسلحة بالرياض ثم المدير الطبي ورئيس  

األطباء ورئيس لقسم جراحة القلب بمركز األمير  
  م)  ٢٠٠٥-١٩٧٩سلطان للقلب ( 

بكالوريوس طب (جامعة   -
  م.١٩٧١بغداد) عام  

شهادات الزمالة من    -
كليات الجراحين الملكية  

  –البريطانية في (لندن)  
(كالسكو) عام   –(أدنبره)  
  م. ١٩٧٧

 تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 

أ.محي الدين   . ٤
  صالح كامل 

نائب الرئيس 
التنفيذي 

لقطاع 
المشاريع 

بمجموعة دله 
البركة 

  القابضة.

م شغل منصب  ٢٠٠٥و    ٢٠٠٣خالل الفترة مابين  -
المشرف على القنوات الرياضية بشبكة راديو  

وهي شركة تعمل في قطاع   ART وتلفزيون العرب 
  . اإلعالم ومسجلة في جزر الكايمان 

م عمل نائب   ٢٠١١حتى عام   ٢٠٠٩خالل العام   -
  للرئيس التنفيذي في المؤسسة العربية لإلعالم

وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع  
  اإلعالم.

بكالوريوس اقتصاد (تخصص 
إدارة وتســويق) من جامعة 
سـان فرانسـيسـكو) أمريكا 

  م٢٠٠٢عام 

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 

أ.فهد عبدهللا   . ٥
  القاسم 

الرئيس التنفيذي (شركة أموال لالستشارات   -  ××××
  م) ٢٠١١- ٢٠٠١المالية في الفترة  

المدير العام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة   -
  م) ٢٠٠١  -٢٠٠٠

العالمية للمحاسبة   KPMG) شريك مدير  -
  واالستشارات في الفترة

  م) ١٩٩٩-١٩٩٥( 

- ١٩٩١المدير التنفيذي (مستشفى دله في الفترة  -
  م) ١٩٩٥

دون  شريك مكتب القاسم محاسبون قانونيون معتم   -
  م) ١٩٩١-١٩٩٠(

بكالوريوس بالعلوم   -
اإلدارية تخصص محاسبة  

جامعة الملك سعود   –
  م) ١٩٨٦(

برنامج اإلدارة المتقدمة    -
جامعة اكسفورد   -والقيادة  

  م) ٢٠٠٩(

عاماَ في االستشارات المالية    ٢٠اكثر من  -
  واالدارية وترتيب الصفقات 

   سنوات في ادارة المستشفيات ٥ما يقارب   -

سنوات في االستثمار والتطوير    ١٠يزيد عن ما   -
  العقاري وادارة االمالك 

  ادارة اسواق التجزئة الكبرى  -

  التقييم العقاري   -

أ. عبدهللا بن   . ٦
تركي  

  * السديري

الرئيس 
التنفيذي في  
شركة أمالك 

العالمية للتمويل 
  العقاري

اآلن) الرئيس التنفيذي في شركة   – ٢٠١٤( -
  . أمالك العالمية للتمويل العقاري

  -م) نائب الرئيس التنفيذي   (2013 –2011 -  
مدير تنفيذي التطوير االستراتيجي في شركة  

  .أمالك العالمية للتمويل العقاري

م ) مدير تنفيذي االئتمان   (2011 –2007 -  
والمخاطر في شركة أمالك العالمية للتمويل  

  .العقاري

م) عدة مهام آخرها مساعد   ٢٠٠٧ – ١٩٩٩(  -
سامبا    مدير عام قسم الشركات في مجموعة

  المالية. 

بكالوريوس محاسبة   -
  . (جامعة الملك سعود) 

ماجستير إدارة دولية    -
(كلية ثندر بيرد للدراسات  

  العليا لإلدارة الدولية) .

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 

أ. عمرو بن   . ٧
  محمد كامل* 

مسـاعد الرئيس التنفيذي   - 
ــطى  ه  -للمنطقـة الوســ دـل

  البركة.

 اتصـاالت شـركة عام مدير  -
  المحدودة. الجواء

 المراعاة شركة  عام مدير  -
  المحدودة 

بكالوريوس إدارة أعمال    -  ××××× 
 (جامعة الملك سعود) 

اآلن) مســاعد الرئيس التنفيذي للمنطقة   -٢٠٠١(  -
 دله البركة. -الوسطى 

ــركــة عــام مــدير -اآلن)  -٢٠٠١( -  المراعــاة شــ
  المحدودة 

 الجواء اتصاالت  شركة عام اآلن) مدير-٢٠١٠(-
  المحدودة. 

. عادل بن  أ . ٨
سعودي  
  دهلوي * 

مستشار  
الرئيس  

التنفيذي  
لشركة دله  

  البركة القابضة 

العمــل في مجــال البنوك التجــاريــة  م : ٢٠٠٦-١٩٩٣
  وائتمان الشركات.

  م : العمل في إدارة االستثمارات . ٢٠١٠-٢٠٠٧

م : العمل في المصرفية االستثمارية   ٢٠١٨-٢٠١١
  واالستشارات المالية 

بكالوريوس العلوم الطبية   -
التطبيقية (أجهزة طبية)  
  من جامعة الملك سعود  

  وظائف السابقةتم التعريف بالخبرات  في جدول ال
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أ. عثمان   . ٩
محمد  

الغامدي  
(ممثل شركة  

حصانة  
  االستثمارية)  

الرئيس  
التنفيذي  

للشؤون المالية  
– واإلدارية 

(شركة حصانة  
  االستثمارية).

رئيس الشؤون المالية واإلدارية ( شركة حصانة   -
  االستثمارية) 

أ. عثمان محمد الغامدي  
(ممثل شركة حصانة  

  االستثمارية)  

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 

م. عمار .١٠
حسن  

  كامل** 

المدير العام 
لشركة دله 

عبر البالد 
  العربية .

م) مهندس مراقبة العمليات في شركة  ١٩٩٣-١٩٩٢(-
المملكة  سمارك والتي انضمت إلى شركة أرامكو في 

  العربية السعودية. 

مديًرا للمنتجات في شركة حلواني   ١٩٩٤عام  -
  إخوان .

م مساعد للمدير العام في شركة  ١٩٩٥عام  -
  حلواني إخوان.

م) المدير العام لشركة حلواني  ١٩٩٩- ١٩٩٧عام (  -
  إخوان.

م) مدير عام متابعة الشركات في  ٢٠٠١- ١٩٩٩عام (  -
  القابضة.شركة دله البركة 

م) مساعد الرئيس في شركة  ٢٠٠٢- ٢٠٠١عام (  -
  دله البركة القابضة. 

م) المدير العام لشركة معوض  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣عام (  -
  للمجوهرات. 

م) مدير مشاريع الطاقة في  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤عام (  -
  شركة دله البركة القابضة.

بكالوريوس علوم في  
هندسة النظم من جامعة  

الملك فهد للبترول  
  والمعادن. 

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة 

م.فـــــارس .١١
إبـــراهـــيـــم 
ــد  ــراشــــ ال

  الحميد**

ــديـــــر  الـــــمـــ
ــذي  تـنـفـي  -اـل

ــة   شـــــــــركـــ
ــارات  ــكــ ــتــ ابــ
ــة  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ

  للتقنية

ــرـكة ـحدـيد ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة ( - م) الـمدير الـعام لشــ
  الرياض .

ــركـة ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( - م) المـدير العـام لشــ
  الدوالج للتقنية .

ــركة هايتك ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة (  - م) المدير العام لشــ
  للتقنية .

  م) مدير مركز فيوتشركدز.٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( -

ــر في الكلـية التقنـية ١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( - م) مـحاضــ
  ببريدة .

بــكــالــوريــوس عــلــوم  -
الحاسـب من جامعة الملك 

  سعود.

ــعــوديــة  - بــرنــامــج الســـ
أكســــفورد للقيادة واإلدارة 
المتقدمة من كلية سـيلون 

ــإلدارة  ــد  -لــ ــهــ ــعــ مــ
ــيتس  ــوســ ــاتشــ ــاســــ م

  للتكنولوجيا كامبريدج.

برنامج تطوير رواد األعمال   -
 من أكسفورد.

ــهـادة معهـد مجلس  - شــ
 Boardاإلدارة مــــــن 

Directors Institute 

  جدول الوظائف السابقة تم التعريف بالخبرات  في

ــد .١٢ ــهـ م. فـ
ــراج  ســـــــ

  مالئكة**

ــس   الــمــؤســـ
الـــمشــــــارك  
والــــرئــــيــــس  

ــذي  تـنـفـي  -اـل
الـــــــــــــــرواد  
ــمــتــمــيــزون   ال
لالســتشــارات  

  المالية

ــســــة النـقد ٢٠٠٣-١٩٩٦ـعام ( - م) عـمل في مؤســ
العربي الســعودية حيث شــغل وظيفة مطور برمجيات 
رفية ومدير مشـاريع ورئيس  في مجموعة التقنية المـص

  بإدارة التقنية البنكية.قسم 

  م) المدير العام لمجموعة العطار .٢٠٠٥-٢٠٠٣عام ( -

ــام ( - ــة الخبير ٢٠٠٧-٢٠٠٥ع ــرك ــل في شــ م) عم
لالـستـشارات المالية حيث ـشغل منـصب نائب الرئيس 
ــب  ــرفية إلى أن تم تعيينه في منصــ للمنتـجات المصــ
الشــريك التنفيذي والعضــو المنتدب باإلنابة للمصــرفية 

  ية .االستثمار

ــواق الـمالـية ٢٠٠٩-٢٠٠٧ـعام ( - م) عـمل ـمديًرا لألســ
  بشركة سويكورب في المملكة العربية السعودية.

بكالوريوس في هندســـة   -
الحاسـب اآللي من جامعة 

  الملك سعود.

ر ـفي إدارة  - ـي مــاجســــــت
ــعــة  ــن جــام ــمــال م األع

  أكسفورد.

  تم التعريف بالخبرات  في جدول الوظائف السابقة

  م٢١/١٠/٢٠١٩عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ  يداية    *
  م٢٠/١٠/٢٠١٩**  انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 
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 :  أعضاء اللجان ٢- ٣٢
 لجنة المراجعة :   -أ

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم م

عبدهللا   أ.فهد. ١
  القاسم

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  ×××××

أ.عبدالرحمن . ٢
ــالــــح  صــــــ

  الخليفي

×××××  
شــركة االتصــاالت الســعودية (مدير عام  -

المراجـعة الـمالـية و وـحدات األعـمال في 
  قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة) 

 م ٥/٢٠١٦ –م١١/٢٠٠٦منذ  -
م) ٨/٢٠٠٦حــتــى  ٣/٢٠٠٤خــالل ( - -

ة  ة الطبـي اـي ة للرـع ــعودـي ــرـكة الســ الشــ
  (المراقب المالي للمجموعة)

م) ـمدير ٢/٢٠٠٤حتى   ٥/١٩٩٨خالل ( - -
 ORACLEالشؤون المالية واإلدارية في (

SYSTEMS LIMITED(  
م) عمل ٤/١٩٩٨حتى    ٧/١٩٩٦خالل (  - -

ـــناـعات  ــرـكة دلمزة للصــ ـمديًرا ـعام لشــ
  الغذائية.

م) ١٢/١٩٩٥حــتــى  ٨/١٩٩٨خــالل ( - -
ــركــة المخــابز ع ا لشــ مــل مــديًرا مــاليــً

  السعودية.
م) عمل ٨/١٩٩٣حتى    ٤/١٩٨٥خالل (  - -

ــدوق  ــن ــدى الصــ ــات ل مراجع حســــــاب
  السعودي للتنمية الصناعية .

ــبــة  -  –بكــالوريوس محــاســ
  جامعة الملك سعود

دورات فـــي االقـــتصــــــاد  -
ــبــة من معهــد  والمحــاســ

)THE ECONOMICS 
INSTITUTE (  

(كــولــورادو)  فــي بــولــدر -
  الواليات المتحدة األمريكية.

) CPAحاصل على شهادة ( -
 COLORADO STATEمن (

BOARD OF 
ACCOUNTANCY(  

فـــي دنـــفـــر (كـــولـــورادو)  -
  الواليات المتحدة األمريكية.

ــو اـلـمـعهــد األـمرـيـكي  - عضــ
ــانونيين  ــبين الق للمحــاســ
ن مـنــذ عــام  مـعـتـمــدـي اـل

  م٧/١٩٩٠
ـيق  - تــدـق هــد اـل ـع عضـــــو ـم

الـــداخـــلـــي مـــنـــذ عـــام 
  م١٢/٢٠٠٦

د ألكثر من  - ة تمـت  ٣٠خبرات متنوـع
ـعام في اإلدارة التنفـيذـية و أعـمال 
اإلدارة و الرقابة المالية و المراجعة 
الداخلية إضــافة إلى عضــوية لجان 
ــات  ــرك ــي الشــــ ــعــة ف ــراج ــم ال

  المساهمة.
  

ــد بن . ٣ أ. خــال
ــد  ــمــ ــحــ مــ

  الخويطر *

اإلدارة المالية   م : ٩/١٩٨٩م إلى ٩/١٩٨٦ -  ××××
إدارة متوسطة في شركة الفنادق  /

  والمناطق السياحية . 

م: اإلدارة العليا  ٢٠١٨/ ٨م إلى ١٠/١٩٨٩-
التنفيذية والمالية في شركة اإللكترونيات  

  المتقدمة. 

  

بكالوريوس محاسبة عام    -
هـ من جامعة الملك  ١٤٠٣

  سعود. 

اجتياز الزمالة األمريكية   -
(زمالة محاسبين) عام  

م من مجلس  ١٩٩٢
  المحاسبين األمريكيين.

  

م : اإلدارة  ٩/١٩٨٩م إلى ٩/١٩٨٦ -
المالية /إدارة متوسطة في شركة  

  الفنادق والمناطق السياحية . 
م: اإلدارة    ٢٠١٨/ ٨م إلى ١٠/١٩٨٩-

العليا التنفيذية والمالية في شركة  
  اإللكترونيات المتقدمة.

م إلى اآلن: االستشارات  ٢٠١٨/ ٨-
  دارية. المالية واإل

م حتى حينه عضوية  ٢٩/١١/٢٠١٨
مجلس اإلدارة في جدوى لالستثمار  

  (مساهمة مغلقة) . 
م حتى حينه عضو  ٢٠١٩مارس    ٥ -

مجلس إدارة  ولجنة مراجعة في  
شركة بن الدن للمقاوالت (مساهمة  

  مغلقة) . 
م حتى حينه عضو  ٢١/١٢/٢٠١٧ -

لجنة مراجعة في المجموعة  
ساهمة  الصناعية (بتروكيماويات) "م 

  عامة" 
م حتى حينه  ٢٠١٧نوفمبر   ٢٠ -

عضو لجنة مراجعة في شركة  
الدريس (مساهمة عامة) وهي  

  تعمل في المحروقات والنقل. 
م حتى حينه  ٢٠٠٧نوفمبر   ١٧ -

عضو لجنة مراجعة في شركة  
أسالك (مساهمة عامة) وهي  

  تعمل في الصناعة التحويلية. 
مايو   ٢٠  م  حتى٢٠٠٧يونيو   ١٥ -

م عضو لجان المعايير  ٢٠١٧
المحاسبية بهيئة المحاسبين  

  القانونيين. 

ن .٤ ــدهللا ـب ب أ. ـع
ــي  ــركـــــ تـــــ

  السديري *

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

ــارس  .٥ فـــــــــ
ــم  ــيـ ــراهـ إبـ
ــراشـــــــد  الـ

  الحميد**

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

أ.محمد حمد . ٦
  الفارس**

والـمدير  ـناـئب الرئيس 
ــالمنطقــة   اإلقليمي ب

مجموعة   -الوسـطى 
ــرفية   الخدمات المصــ
ــة في بنــك  الخــاصـــ

  الجزيرة.

م) كبير مــدراء ٢٠١٣-٢٠٠٨خالل الفترة ( -
ك  ة في البـن ة التجـارـي ــرفـي الخـدمـات المصــ

  السعودي البريطاني.
م) مـصرفي أول ٢٠٠٨-٢٠٠٣خالل الفترة (  -

  شركات في البنك األهلي التجاري.
ــرة (خــالل  - ــت ــف م) عــمــل ٢٠٠١-٢٠٠٠ال

ــاالت في الشــركة الســعودية  مهندس اتص
  للكهرباء.

ــة  - وس هـنــدســــ ورـي كــاـل ـب
كهربـائيـة من جـامعـة الملـك 

  فهد للبترول والمعادن.
ـــتـير إدارة أـعمــال  - مــاجســ

ــص إدارة مــاليــة) من  (تخصــ
KOGOD SCHOOL OF 
BUSINESS, American 

University  

الحـصول على الشـهادة العامة  -
للتعـامـل في األوراق المـاليـة 

  م.٢٠١٨في عام 
) من CWMمدير ثروات معتمد ( -

 م.٢٠١٣عام 
اـلحصــــول ـعـلى دـبـلوم مصــــرـفيــة 

 م٢٠١٢إسالمية في عام 

  م٢١/١٠/٢٠١٩*    بداية عضويته في لجنة المراجعة مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 
 م٢٠/١٠/٢٠١٩عضويته في لجنة المراجعة  بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ  **  انتهاء
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 :  لجنة الترشيحات والمكافآت -ب

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسمم
ــن  .١ ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ د. عـ

  عبدالعزيز السويلم
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

عـــثـــمـــان م. طـــارق .٢
  القصبي

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

ــد  .٣ ــم ــح ــان م ــم ــث أ. ع
  الغامدي

ــة   ــان ــة حصــــ ــرك (شــ
 االستثمارية)

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

ــد  .٤ أ. عـمـرو بـن مـحـم
  كامل *

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

م. عمار حســــن كامل  .٥
**  

  جدول أعضاء مجلس اإلدارةتم التعريف به في  

  م٢١/١٠/٢٠١٩بداية عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ    *  
  م٢٠/١٠/٢٠١٩انتهاء عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ    **

 
 
 

  :  لجنة االستثمار والتمويل   -ت
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم م
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  م. طارق عثمان القصبي.١
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  محمد راشد الفقيهد. .٢
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  أ.محي الدين صالح كامل.٣
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  م. فهد سراج مالئكة*.٤
  اإلدارةتم التعريف به في جدول أعضاء مجلس   أ.فهد عبدهللا القاسم *.٥

  م٢٠/١٠/٢٠١٩*  انتهاء عضويته في لجنة االستثمار والتمويل بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 

 

  
  :  اللجنة التنفيذية -ث

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم م
م. طارق .١

عثمان 
  القصبي

  اإلدارةتم التعريف به في جدول أعضاء مجلس 

د. محمد .٢
راشد 
  الفقيه

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

د. أحمد .٣
بن صالح 

  بابعير

 –الرئيس التنفيــذي 
شــركة دله للخدمات  

  الصحية

م) وكيًال ١٩٩١/  ١٩٨٧خالل الفترة (  - 
ــك  ــة المل ــة الزراعــة في جــامع لكلي

  سعود .
م) رئيس ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -

قســـم الهندســـة الزراعية في كلية 
  الزراعة في جامعة الملك سعود.

م) الـمدير ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة (  -
  العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية.

م) الـمدير ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة (  -
  العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية.

رة ـمن ( - ـت ـف م) ٢٠٠٨-٢٠٠٥ـخالل اـل
عمل مســتشــاًرا لتطوير األعمال في 

  شركة أمجاد القابضة في الرياض .
رة ـمن ( - ـت ـف م) ٢٠٠٨-٢٠٠٦ـخالل اـل

ة  ة المـديـن ــرـك ا لشــ ذيـً ا تنفـي ــً رئيســـ
ــرـكة ـتابـعة  للتطوير العـقاري وهي شــ

  لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

ــالوريوس في العلوم  - بك
الزراعية من جامعة الملك 

  م.١٩٧٧سعود عام 
ماجســتير في هندســة   -

وى  ـق يــة واـل زراـع اآلالت اـل
الزراعـية من ـجامـعة والـية 

ات المتـحدة أيوا  في الوالـي
  م.١٩٨٢األمريكية عام 

وراة ـفي  - ـت درجــة الــدـك
دســـــة اآلالت والقوى  هـن
الزراعـية من ـجامـعة والـية 
ات المتـحدة  أيوا في الوالـي

  م.١٩٨٤األمريكية عام 

م) وكيًال لكلية الزراعة ١٩٩١/  ١٩٨٧خالل الفترة (  -
  في جامعة الملك سعود .

رة  - ـت ـف ـيس قســـــم ١٩٩٤-١٩٩٣(ـخالل اـل م) رـئ
الهـندســــة الزراعـية في كلـية الزراـعة في ـجامـعة 

  الملك سعود.
م) المدير العام لشركة ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة (  -

  جيزان للتنمية الزراعية .
م) المدير العام لشركة ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة (  -

  الجوف للتنمية الزراعية .
اًرا م) عمل مستش٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة من (  -

ــة في  ــركة أمـجاد القابضــ لتطوير األعـمال في شــ
  الرياض .

ا تنفيذيًا ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من (  - ــً م) رئيسـ
ــرـكة  ــرـكة الـمديـنة للتطوير العـقاري وهي شــ لشــ

  تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

م وذلك بعد أن ضم المجلس مهام اللجنة التنفيذية  ٢٠/١٠/٢٠١٩قة التي انتهت بتاريخ م منذ بدايته وحتى نهاية دورة المجلس الساب٢٠١٩* كان عمل اللجنة التنفيذية للعام 
  م. ٢١/١٠/٢٠١٩إلى مهام لجنة االستثمار والتمويل مع بداية الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 
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  :  اإلدارة التنفيذية ٣-٣٢
الوظائف   االسم م

  الحالية
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

د. أحمد . ١
بن صالح  

  بابعير 

  تم التعريف به في جدول أعضاء اللجنة التنفيذية

د. محمد  . ٢
راشد 
  الفقيه 

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

خالد . ٣
محمد 

  سعودي 

المـدير المـالي  
  التنفيذي

محاســبًا في شــركة المســيلة للتجارة  -
  م.١٩٩٥م إلى ١٩٩١والمقاوالت من 

ــت آـند يونج في  - ــب ـلدى إرنســ مـحاســ
ة من  ــعودـي ة الســ ة العربـي م ١٩٩٥المملـك

  م.  ١٩٩٧إلى 
دى مـاكس  - ــار مـالي أول ـل ــتشـــ ومســ

ال في كنـدا من  ــوـن اشــ م إلى ١٩٩٧إنترـن
  م.١٩٩٨

ــة   - ــة اـلـعزـيزي ــاـلي ـفي شــــرك ــدـير م م
ــة   ــة اـلـعرـبي ــارات ـفي اـلـمـمـلك ـــتـثم ـلالســ

  م.  ٢٠٠٦م إلى ١٩٩٨السعودية من 
ــة   - ــركة تنامي القابضـ مدير مالي في شـ

ــة من  ــعودي ــة الســ ــة الـعربي في الـمـمـلك
  م، ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٧

مســــتشــــار أول لدى بنك مونتريال في  -
  .م٢٠١١م إلى ٢٠٠٨كندا من 

الوريوس في العلوم   بـك
ــص   ــخصــــ ــة، ت اإلداري
ـــبة من ـجامـعة   مـحاســ
ــام  ــعود ع ــك ســ المل

ــل  ١٩٩١ م، وهو ـحاصــ
ادة   ـــه ذـلك على شــ ـك
 محاســـب عام معتمد

(CPA)   ــادة ــهـ وشـــــ
مـــحـــاســــــب إداري  

ــد ــمـ ــتـ ــعـ  (CMA) مـ
ـــهادة ـمدير ـمالي   وشــ

ــد ــمـ ــتـ ــعـ  (CFM) مـ
باإلضــافة إلى شــهادة  
 مــدير أعمــال معتمــد

(CBM).   

عمل محاســبًا في شــركة المســيلة للتجارة  
م، ١٩٩٥م إلــى ١٩٩١والــمــقــاوالت مــن 

ومحاـسبًا لدى إرنـست آند يونج في المملكة 
ــعودية من  م، ١٩٩٧م إلى ١٩٩٥العربية السـ

ومستشاًرا ماليًا أول لدى ماكس إنترناشونال  
م، ومــديًرا ١٩٩٨م إلى ١٩٩٧في كنــدا من 

في  ماليًا في شــركة العزيزية لالســتثمارات
ــعودية من  م إلى ١٩٩٨المملكة العربية السـ

م. كما شــــغل منصــــب المدير المالي  ٢٠٠٦
ــة في المملـكة  ــرـكة تـنامي الـقابضــ في شــ

ــعودية من  م، ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٧العربية السـ
ــار أول لدى بنك مونتريال في كندا  ومســتش

  .م٢٠١١م إلى ٢٠٠٨من 

م.  . ٤
عساف 
حسين  
  العساف

ــر   ــديـــ ــمـــ الـــ
ــذي   –الـتـنـفـي

ــفى  ــتشـ مسـ
  النخيل دله 

مهنــدس مــدني في المــديريــة العــامــة   -
  للمشاريع بوزارة الداخلية.  

ــروع في اإلدارة الـعاـمة لوزارة  - ـمدير مشــ
 الداخلية بالرياض.

ــعوديـة   - ــركـة الســ رئيس تنفيـذي للشــ
  التونسية لالستثمار في تونس .

ــة   - ــة العربي ــرك ــذي للشــ الرئيس التنفي
لإلمدادات الطبية و لوازم المســـتشـــفيات  

  دة (امسكو)  المحدو
رئيس تنفيذي للشــركة العالمية للتطوير  -

  الطبي المحدودة .
رئيس تنفيذي لشــــركة األنواء القابضــــة   -

  المحدودة

ــتـيـر إدارة   - ــاجســـ م
هندســية من ســينت 
ا،   مـارتنز كوليج، أولمبـي
ــات   ـــنـطن، اـلوالي واشــ

  .المتحدة األمريكية
   
ــة  - بكالوريوس هندســ

ــينــت  مــدنيــة من ســ
ا ،  مـارتنز كوليج، أولمبـي

ــات   ـــنـطن، اـلوالي واشــ
  المتحدة األمريكية.

ــاف   ــين العسـ ــاف حسـ ابتدأ المهندس عسـ
ــدـني ـفي  ــدس م ــواره اـلـعـمـلي ـكـمـهن مشــ
ــاريع بوزارة اـلداخلـية  الـمديرـية الـعاـمة للمشــ

ــام  ن ١٩٩٠-م١٩٩٨م، وـفي ١٩٨٦ع ـي م، ـع
ــروع في اإلدارة العـامـة لوزارة  كمـدير لمشــ
اـلداخلـية ـبالرـياض. بـعد ذـلك، انتـقل المهـندس 

ــاف للعمل كرئيس تنفيذي للشــــركة   العســ
الســعودية التونســية لالســتثمار في تونس،  

ــك من  ــاد ١٩٩٥م وحتى ١٩٩٢وذل م، ثم ع
ــعودـية ليكون الرئيس   للمملـكة العربـية الســ
ــركة العربية لإلمدادات الطبية  التنفيذي للشـ
و لوازم المســتشــفيات المحدودة (امســكو) 

ك من  م، وفي ذات ٢٠١٠م وحتى ١٩٩٥وذـل
ت، عمـل دس العســـــاف كرئيس   الوـق المهـن

ة للتطوير الطبي  المـي ة الـع ــرـك ذي للشــ تنفـي
م. بـعد ذـلك، انتـقل ٢٠٠٥المـحدودة في ـعام 

ــاف ليعـمل كرئيس تنفـيذي  المهـندس العســ
دودة خالل  ابضـــــة المـح ــرـكة األنواء الـق لشــ

م، ٢٠١٣وحتى شـهر سـبتمبر  ٢٠١٠األعوام 
لينتقل بعدها لالنـضمام إلى مـستـشفى دله  

  ستشفى وحتى اآلن.كمدير تنفيذي للم

د. صالح  . ٥
راشد 
  الفقيه 

كبير األطباء في قســـم الجراحة من عام  -  كبير األطباء
ــام ١٩٧٤  -م١٩٧٨م. ومن ١٩٧٦م إلى ع
م في مســتشــفى الرياض المركزي  ١٩٨١

اض في الفترة  للحوادث والطوارئ في الرـي
  م.١٩٧٨م إلى عام ١٩٧٤من عام 

طبيب في قســم المســالك البولية في   -
 ـفي  Stokemandeville مســــتشـــــفى

ــبري  م في المملكة ١٩٨٠-م ١٩٧٨أيليسـ
   .المتحدة

طبيب في قســم المســالك البولية في  -
مســــتشــــفى رويال ليفربول في ليفربول  

 .م في المملكـة المتحـدة١٩٨٠في عـام 
طبيب في قسم جراحة المسالك البولية    -

مســـتشـــفى رويال مارســـدن في لندن 
  .م١٩٨١-١٩٨٠

مســتشــار المســالك البولية جراحة في  -
مســتشــفى الرياض المركزي وبين عامي 

  م.  ١٩٨٣و  ١٩٨١
أســتاذ مســاعد واســتشــاري المســالك   -

ــفى جامعة  ــتشــ البولية جراحة في مســ
م الذي اســتمر ١٩٨٣الملك خالد في عام 

   .ى اليومحت

ــب   ــالــوريــوس الــط بــك
كلـية الـطب  -والجراـحة 

  . ــ جامعة بغداد
زمـالـة كليـة الجراحين  

ــة  ــة اإلنجليزي  -الملكي
كلية الجراحين الملكية  

 . ــ إنجلترا
زمـالـة كليـة الجراحين  

ــكو  ــة جالســ  -الملكي
كلية الجراحين الملكية  
 . جالسكو ــ اسكتلندا

 

عمل الدكتور الفقيه في مسـتشـفى الرياض  
المركزي للحوادث والطوارئ في الرـياض في 

 م.١٩٧٨م إلى عــام ١٩٧٤الفترة من عــام 
وخالل تلـك الفترة، كـان يعمـل كبير األطبـاء 

م إلى عام ١٩٧٤في قـسم الجراحة من عام 
م، عمــل الــدكتور ١٩٨١-١٩٧٨م. ومن ١٩٧٦

الفقيه في العديد من المســـتشـــفيات في 
 .الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة

ـ  م المســالك  هناك شــغل منصــب في قـس
 Stokemandeville البولية في مســتشــفى

م، ومنصــب في ١٩٨٠-١٩٧٨في أيليســبري 
قســـم المســـالك البولية في مســـتشـــفى  

م. ١٩٨٠روـيال ليفربول في ليفربول في ـعام 
ــب في قســم جراحة  ــا منص كما شــغل أيض
المـسالك البولية مـستـشفى رويال مارـسدن  

ــنـــــــدن   .م١٩٨١-١٩٨٠فـــــــي لـــــ
دكتور  م١٩٨٣و  ١٩٨١وبين ـعامي  ، عـمل اـل

الفقيه كمســتشــار المســالك البولية جراحة 
في مسـتشـفى الرياض المركزي قبل تعيينه 
كأســتاذ مســاعد واســتشــاري المســالك  
البولية جراحة في مـستـشفى جامعة الملك 

د في ـعام  اـل ــتمر حتى ١٩٨٣ـخ م اـلذي اســ
   .اليوم
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وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في  أسماء الشركات داخل .٣٣
  مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس   اسم العضو 
اإلدارة عضًوا في مجالس إدارتها الحالية أو من 

  مديريها 

داخل المملكة / خارج  
  المملكة 

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة /  

مساهمة غير مدرجة / 
ذات مسؤولية محدودة 

/(....  

ي  
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ت 
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ن
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داخل المملكة  
خارج  /

  المملكة 

ي 
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 /
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ت
ذا

/
(

م. طارق عثمان 
  القصبي

    المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 
 
 
 
 

  المملكة العربية السعودية
  

الجزيرة  شركة   مساهمة مدرجة 
  لألسواق المالية 

  

المملكة  
العربية  
  السعودية 

مساهمة  
  مساهمة مدرجة   بنك الجزيرة   غير مدرجة 

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  
  م)٢٦/١٠/٢٠١٩(حتى 

  مساهمة غير مدرجة 

  مساهمة غير مدرجة   شركة عطاء التعليمية 
شركة سرب لالستثمار العقاري (حتى  

  م) ٠٢/٠٥/٢٠١٩
  مساهمة غير مدرجة 

  مساهمة غير مدرجة   شركة رزم لالستثمار
  ذات مسؤولية محدودة  شركة البلد األمين للتطوير العمراني 

  ذات مسؤولية محدودة  (ATS) الشركة الفنية لتوطين التقنية 
  مساهمة غير مدرجة   شركة ضاحية سمو 

  مساهمة غير مدرجة  مملكة البحرين  المملكةشركة جامعة 
  آر زي إم قايريمينكول أنونيم سيركيتاي 

RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi 
  مساهمة غير مدرجة   تركيا 

ــارـيت  نيـبا ـقايريمينكول ـياتيريمالري في ـتايســ
   NEBA Gayrimenkul    آي إس

Yatirimlari VE Ticaret A.S  

  
          تركيا 

عبدالرحمن عبدالعزيز د. 
  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  السويلم

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاؤه  د. محمد راشد الفقيه
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   مملكة البحرين  شركة جامعة المملكة

الدين صالح  أ.محي
  كامل

   شركة جبل عمر 
 

 المملكة العربية السعودية

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 
  ×××  ×××  ××× مساهمة مدرجة   الشركة السعودية لألبحاث والتسويق 

  ×××  ×××  ××× مساهمة غير مدرجة   شركة الخزامى لإلدارة
  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   السعوديةالمملكة العربية    مجموعة صافوال  أ.فهد عبدهللا القاسم

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة جرير للتسويق
  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة دور للضيافة

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة الرياض للتعمير
شـــركة فهد عبدهللا القاســـم وأبناؤه للتجارة 

   واالستثمار
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية   الشركة السعودية للضيافة التراثية
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   العربية السعوديةالمملكة   شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه

شــركة ركين نجد الدولية لالســتثمار والتطوير 
  التجاري

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة مشاريع األرجان 
  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  لالستشارات المالية المحدودةشركة أموال 

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة أريز لالستثمار التجاري المحدودة
  ×××  ×××  ×××  مدرجة مساهمة غير    المملكة العربية السعودية  شركة اتحاد الراجحي لالستثمار القابضة

  ×××  ××× ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة إيمز القابضة
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   جمهورية مصر العربية  شركة فينكورب لالستشارات المالية

محمد الغامدي  أ.عثمان
(ممثل شركة حصانة 

  االستثمارية)

×××   ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  

أ. عبدهللا تركي 
  السديري *

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة الخزف السعودي
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة تسلية
  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  بيوت ليان 

  أ. عمرو محمد كامل *
  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة    المملكة العربية السعودية  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  أمالك العالمية للتمويل العقاري
  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  معاد لإلنشاء والتعمير القابضة

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  الخزامي لإلدارة
  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  اتحاد شمس

  ×××  ×××  ×××  جهة خيرية   المملكة العربية السعودية  مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  بنك الجزيرة   أ. عادل سعود دهلوي *

  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××   ×××  م. عمار حسن كامل**

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة  المملكة العربية السعودية  شركة تسهيل القابضة  م. فهد سراج مالئكة**
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  م٢١/١٠/٢٠١٩بداية عضويته بتاريخ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ    * 

 م٢٠/١٠/٢٠١٩عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ  **  انتهاء
  

 –تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي : عضو مجلس إدارة تنفيذي  .٣٤
  عضو مجلس إدارة مستقل :  –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

  تصنيف العضوي  اسم العضو
  غير تنفيذي   م. طارق عثمان القصبي 

  مستقل   عبدالرحمن عبدالعزيز السويلمد. 
  تنفيذي   د. محمد راشد الفقيه 

  غير تنفيذي   أ.محي الدين صالح كامل
  غير تنفيذي   أ.فهد عبدهللا القاسم 

  مستقل   أ. عبدهللا بن تركي السديري *
  غير تنفيذي   أ. عمرو بن محمد كامل *

  غير تنفيذي   أ. عادل بن سعود دهلوي * 
  مستقل   (ممثل شركة حصانة االستثمارية)محمد الغامدي  أ.عثمان

  غير تنفيذي   م. عمار حسن كامل **
  مستقل   م. فهد سراج مالئكة ** 

  غير تنفيذي   م.فارس إبراهيم الراشد الحميد ** 
  م ٢١/١٠/٢٠١٩* بداية عضويته بتاريخ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 

 م ٢٠/١٠/٢٠١٩انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ  ** :

علًما –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه   .٣٥
  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

للمساهمين حق االستفسار وطلب المعلومات اعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل  
واإلجابة على استفساراتهم بما اليضر بمصالح الشركة، كما يؤكد المجلس بأنه لم يرد إليه أي اقتراحات أو مالحظات حيال 

  م.٢٠١٩الشركة وأدائها من قبل المساهمين خالل عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م.فارس إبراهيم  
  الراشد الحميد**

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة  المملكة العربية السعودية  شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد 
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة دراية المالية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر 
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  شركة عبدهللا عبدالعزيز الراجحي 

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة المهباج الشامية
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية لتمويل المساكن  

  ×××  ×××  ×××  صندوق خاص مغلق   المملكة العربية السعودية  صندوق دراية للرعاية الصحية 
  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة   المملكة العربية السعودية  المركز التشيكي للعالج الطبيعي 

  ×××   ×××   ×××   صندوق خاص مغلق   المملكة العربية السعودية  صندوق رواج التعليمي 
شركة السند الرقمي لالتصاالت وتقنية  

  المعلومات 
  ×××   ×××   ×××   ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية

  ×××   ×××   ×××   ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية   شركة ابتكارات الرقمية للتقنية 
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  اجتماعات مجلس اإلدارة :  .٣٦

ة بالتواصل بين مواعيد اجتماعات المجلس لبحث ومتابعة شئون الشركة والمستجدات بصفة  يقوم أعضاء مجلس اإلدار
دورية، والتهيئة واإلعداد المناسب لجداول أعمال اجتماعات المجلس ، وعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات عن العام  

  تالي: م ، وكان سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس على النحو ال٢٠١٩المالي 

عدد الحضور   ٢٠١٩سجل حضور االجتماعات  اسم العضو
  األول   لالجتماعات

٢٥/٠٢/٢٠١٩
  الثاني 

٠١/٠٥/٢٠١٩ 
  الثالث 

١١/١١/٢٠١٩ 
  الرابع  

١٨/١٢/٢٠١٩  
  ٤/٤          م.طارق عثمان القصبي 

  ٤/٤          م.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم 
  ٤/٤          م.محمد راشد الفقيه 

  ٤/٤          أ.محي الدين صالح كامل
  ٤/٤          أ.فهد عبدهللا القاسم
  ٢/٤          ** م.عمار  حسن كامل 
  ٢/٤          ** م.فهد سراج مالئكة

  ٢/٤          ** م.فارس إبراهيم الراشد الحميد
(ممثل شركة  أ.عثمان محمد الغامدي 

 ٤/٤       حصانة االستثمارية ) 
 ٢/٤       * كامل أ. عمرو محمد 

 ٢/٤       *أ. عادل سعود دهلوي
 ٢/٤       *أ. عبدهللا تركي السديري

  م ٢٠١٩/ ٢١/١٠* بداية عضويته بتاريخ بداية دورة المجلس الحالية بتاريخ 
 م ٢٠١٩/ ٢٠/١٠انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ  ** :

  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها  .٣٧

  لجنة المراجعة 

تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس اإلدارة في مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ، واإلشراف  
على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية  

اجتماعات للجنة خالل العام   ٥خرى يوكلها لها مجلس اإلدارة ، وتم عقد قبل عرضها على مجلس اإلدارة ، وأي مهام أ
وقد راعت الشركة تعليمات الئحة الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة . م٢٠١٩المالي 

  التنفيذيين، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم: 

طبيعة   االسمم
  العضوية

  )٥عدد االجتماعات (  
٢٤/١٠  ٢٨/٠٧  ٢٠/٠٥  ٢٤/٠٤  ١٨/٠٢  

           رئيس اللجنة  * م.فارس إبراهيم الراشد الحميد ١
           عضو  *** أ.فهد عبدهللا القاسم ٢
           عضو  أ.عبدالرحمن صالح الخليفي ٣
           عضو  * أ.محمد حمد الفارس ٤
        عضو  ** أ. عبدهللا تركي السديري ٥

        عضو  **أ. خالد محمد الخويطر ٦
  م ٢٠/١٠/٢٠١٩*    انتهاء عضويته في لجنة المراجعة  بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 

 م٢١/١٠/٢٠١٩عضويته في لجنة المراجعة مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ  **  بداية
  م .٢١/١٠/٢٠١٩***  أ. فهد عبدهللا القاسم : أصبح رئيًسا للجنة المراجعة في دورة المجلس التي بدأت بتاريخ 
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  لجنة الترشيحات والمكآفات 

مجلس اإلدارة في رفع التوصيات بشأن وضع السياسات الخاصة بالمكافآت  تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات لتعزيز دور
والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة ، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، 

القوة في المجلس، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، وتحديد جوانب الضعف و
ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، إلى جانب التوصية بالترشيح لعضوية  

  م ،  وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:   ٢٠١٩) اجتماعات  للجنة خالل العام المالي ٣المجلس. وقد تم عقد (

طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٣االجتماعات (عدد   
١٥/١٢  ٠٤/٠٨  ٢٣/٠١  

رئيس   د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم ١
  اللجنة

     

       عضو  م. طارق عثمان القصبي ٣
       عضو  * م. عمار حسن كامل ٢
(ممثل شركة أ.عثمان محمد الغامدي  ٤

  حصانة االستثمارية )
       عضو

      عضو  ** أ. عمرو محمد كامل  ٥
 

 م ٢٠/١٠/٢٠١٩*    انتهاء عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت  بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 
  م٢١/١٠/٢٠١٩عضويته في لجنة الترشيحات والمكافآت مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ  **  بداية

  
  

  لجنة االستثمار والتمويل 

تشكلت لجنة االستثمار بقرار من مجلس اإلدارة وتم توكيلها ببعض مهام مجلس اإلدارة وأبرزها: دراسة الفرص االستثمارية 
استراتيجيات الشركة، اعتماد القرارات االستثمارية للشركة، إقرار التسهيالت البنكية، بجانب أي مهام أخرى  وتوافقها مع 

م . وتتكون اللجنة من ٢٠١٩)  اجتماعات  للجنة خالل العام المالي  ٣يتم توكيلها لهم من قبل مجلس اإلدارة، وقد تم عقد (
  األعضاء التالية أسمائهم وهم:   

م ليصبح عدد أعضاء ٢٠/١٠/٢٠١٩*   انتهاء عضويتهم في لجنة االستثمار والتمويل  بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 
  لجنة االستثمار والتمويل ثالثة أعضاء .

  
  

   

ة طبيع  االسم م
  العضوية

  )٣عدد االجتماعات (
١٨/١٢  ١٤/١١  ٠١/٠٥  

        رئيس اللجنة  م. طارق عثمان القصبي   ١
        عضو  د. محمد راشد الفقيه   ٢
        عضو  أ.محي الدين صالح كامل  ٣
        عضو  م. فهد سراج مالئكة *   ٤
        عضو  أ.فهد عبدهللا القاسم *   ٥
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  اللجنة التنفيذية 

تشكلت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة وتم توكيلها ببعض مهام مجلس اإلدارة وأبرزها: المتابعة الدورية لتنفيذ 
الخطة االستراتيجية ، والمتابعة الدورية لتنفيذ الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس اإلدارة ، ومباشرة المهام المرتبطة  

ات المعتمدة ، وإعدام الديون بحسب منظومة الصالحيات المعتمدة و توصية مجلس اإلدارة بصالحيتها وفق الئحة الصالحي 
بإعدام الديون فوق ذلك الحد ، ومراجعة و تعديل شروط ائتمان العمالء الجدد للشركة و الشركات التابعة ، ومراجعة الحدود 

ات التابعة ، و رصد و استعراض مدى تقيد إدارة الشركة االئتمانية للشركة ، ومراجعة مخاطر ائتمان العمالء للشركة و الشرك
التنفيذية لضوابط االئتمان المحددة من قبل اللجنة ، و يطلع مجلس اإلدارة على محاضر اللجنة بصفة دورية . و تمارس 

مجلس اإلدارة، اللجنة أعمالها وفق الصالحيات المحددة من مجلس اإلدارة ، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل  
  م. وتتكون اللجنة من ثالثة  أعضاء وهم : ٢٠١٩) اجتماعات  للجنة خالل العام المالي ٥وقد تم عقد (

م وذلك بعد أن ضم المجلس مهام اللجنة التنفيذية  ٢٠/١٠/٢٠١٩م منذ بدايته وحتى نهاية دورة المجلس السابقة التي انتهت بتاريخ ٢٠١٩* كان عمل اللجنة التنفيذية للعام 
 م. ٢١/١٠/٢٠١٩والتمويل مع بداية الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ إلى مهام لجنة االستثمار 

 
 
 

  اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   .٣٨

اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة   
  التنفيذية 

قامت الشركة باعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين من قبل الجمعية العامة 
  .كما هو موضح بالمرفق الحادية عشر والتي تنص على القواعد والمبادى المنظمة للمكافآت 

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وبيان أي انحراف  
 جوهري عن هذه السياسة 

  

يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كًال من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار 
للضوابط التنظيمية ووفًقا لسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة التنفيذيين وفًقا 

  .للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها م٢٠١٩ من الجمعية العامة لذا فإنه ال يوجد انحراف جوهري خالل عام
 

  

طبيعة   االسم م
  العضوية

      )٥عدد االجتماعات (
١٨/٠٩  ١٨/٠٤  ٢٧/٠٢ ٢٠/٠٢  ١٤/٠١  

           رئيس اللجنة  م. طارق عثمان القصبي   ١
           عضو  الفقيه د. محمد راشد  ٢
           عضو  د. أحمد بن صالح بابعير ٣
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 في اللجان)(شاملة مجموع مكافآتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  م٢٠/١٠/٢٠١٩*  انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 
  م٢١/١٠/٢٠١٩عضويته في مجلس اإلدارة  مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ  بداية**  

  م١٣/١١/٢٠١٨*** انتهاء عضوية أ. حمزة بن عثمان خشيم الستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في 
  

  

  
  
  
  
  

  المكافآت المتغيرة   المكافآت الثابتة 
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  أوالً : األعضاء المستقلين :
  د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

٣٠
٠٫
٠٠
٠

  

١٢
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٠
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٣٢
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٠٠
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  م.فهد سراج مالئكة*

٢٦
٦٫
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ــامــدي ( ممثــل   أ.عثمــان محمــد الغ
  شركة حصانة االستثمارية )

٢٦
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٠٠
٠
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٫٨
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ــيم  ( ممـثل   أ.حمزة بن عثـمان خشــ
ــات   ــأمين ــامــة للت ــســــــة الع المؤســ

  االجتماعية )***
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  أ.عبد هللا تركي السديري **
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  المجموع
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  ثانياً : األعضاء غير التنفيذيين

  م.طارق عثمان القصبي

٢٠
٠٫
٠٠
٠

  

١٢
٫٠
٠٠

  ١٨
٫٠
٠٠

  

  

١٫
١٤
٧٫
٥٩
٦

  

٢٠
٠٫
٠٠
٠

  ١٬
٥٧
٧٬
٥٩
٦

 

              

١٬
٥٧
٧٬
٥٩
٦

 

  

  أ.محي الدين صالح كامل
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  أ.فهد عبدهللا القاسم
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  م. فارس إبراهيم الراشد الحميد*
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  م. عمار حسن كامل*
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  أ.عمرو بن محمد كامل**
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  أ.عادل بن سعود دهلوي **
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  ثالثاً : األعضاء التنفيذيين :

  د. محمد راشد الفقيه
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  مكافآت كبار التنفيذيين 

  البيان 
  (باأللف لایر)   

التنفيذيين بما فيهم الرئيس  خمسة من كبار 
  التنفيذي والمدير المالي 

  ٥١٩٦  الرواتب والتعويضات
  ١٠٤٥  البدالت

  ٢١٥٩  المكافأت الدورية السنوية
  ٣٤٤٧  مكافآت نهاية الخدمة 

  ٢٠٠ مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس اإلدارة 

  
 مكافآت أعضاء اللجان  

  المكافآت الثابتة  
(عدا بدل حضور  

  الجلسات)

  
  بدل حضور الجلسات

  
  المجموع 

  أعضاء لجنة المراجعة
  ١٦٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  م.فارس إبراهيم الراشد الحميد*

  ١٦٥٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  أ.فهد عبدهللا القاسم
  ١٤٠٫٥٧١  ١٢٫٠٠٠  ١٢٨٬٥٧١  أ.عبدالرحمن صالح الخليفي 

  ١٦٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  أ.محمد حمد الفارس*
  ٣٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠    أ. عبدهللا تركي السديري**

  ٣٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠    أ. خالد محمد الخويطر**
  ٦٣٥٫٥٧١  ٥٧٫٠٠٠  ٥٧٨٬٥٧١  المجموع 

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم 

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  م. طارق عثمان القصبي 
  ١٠٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  م. عمار حسن كامل*

(ممثل المؤسسة أ.حمزة بن عثمان خشيم 
  العامة للتأمينات االجتماعية)***

١٠٠٫٠٠٠  -   ١٠٠٫٠٠٠  

(ممثل شركة حصانة أ.عثمان محمد الغامدي 
  االستثمارية )

 -  ٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  

  ٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  -   ** أ.عمرو بن محمد كامل 
  ٤٣٦٫٠٠٠  ٣٦٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠  المجموع 

  أعضاء لجنة االستثمار والتمويل
  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  م. طارق عثمان القصبي 

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  د. محمد راشد الفقيه 
  ٧٥٫٦٦٧  ٩٫٠٠٠  ٦٦٫٦٦٧  أ.محي الدين صالح كامل

  ٦٩٫٦٦٧  ٣٫٠٠٠  ٦٦٫٦٦٧  م. فهد سراج مالئكة*
  ١٠٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  *عبدهللا القاسم أ.فهد

  ٤٦٦٫٣٣٤  ٣٣٫٠٠٠  ٤٣٣٫٣٣٤  المجموع 
  أعضاء اللجنة التنفيذية
  -   -   -   م. طارق عثمان القصبي 

  -   -   -   د. محمد راشد الفقيه 
  -   -   -   د. أحمد صالح بابعير

  -   -   -   المجموع 
  م٢٠/١٠/٢٠١٩*  انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة بتاريخ 

  م.٢١/١٠/٢٠١٩بداية عضويته في مجلس اإلدارة او في احد اللجان  مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ ** 
  م١٣/١١/٢٠١٨***انتهاء عضوية أ. حمزة بن عثمان خشيم الستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في 
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احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق   أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد .٣٩
المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة 

  الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

  م٢٠١٩عام ال توجد أي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية خالل 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، إضافة إلى رأي لجنة  .٤٠
  المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

لجنة المراجعة لم يتبين لها  أى قصور هامه أو أى تغير جوهري    م  فإن٢٠١٩فى ضوء ماقامت به اللجنة من أعمال عن عام  
فى أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء الجوهرية كما أنه لم يتبين حدوث أي خرق أو إخالل جوهري  

  م  .٢٠١٩بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 
   

تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى  .٤١
  عدم وجوده 

  لدى الشركة مراجع داخلي بالشركة. 
  

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض  .٤٢
المجلس األخذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

 خلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم األخذ بها.المراجع الدا

  م ، وبالتالي التوجد توصيات بهذا الخصوص. ٢٠١٩ال يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام 

  إقرارات مجلس اإلدارة  :  .٤٣

  يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :  
  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .  -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية .    -
 أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .  -

   

 رنما -مستشفى دله
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  .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من  ُطبق ما .٤٤

ا. وسن السياسات واإلجراءات التي من تسعى الشركة إلى االلتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساته
شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، ومحاوله للرقي بالشركة إلى أعلى مستويات االلتزام بالئحة الحوكمة فقد وضعت  

  .الشركة الئحة خاصة مسترشدة بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتتوافق مع بنودها وأهدافها
  الشركة التزامها بتطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية وبعض األحكام االسترشادية ماعدا ما يلي:كما توكد  

  
رقم المادة /  

  الفقرة 
  مالحظات  أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة 

 السنة على األقل، في أربعة اجتماعات مجلس اإلدارة يعقد  ب-الثانية والثالنين 
  .أشهر كل ثالثة واحد اجتماع عن يقل ال بما

 أربعة عقد تم حيث بشكل كبير تطبيقها تم
 العام خالل اإلدارة اجتماعات لمجلس

 حيث أشهر ثالثة كل ولكن لم تكن م ٢٠١٩
العمل  ظروف حسب جدولة االجتماعات تم

  اإلدارة. أعضاء مجلس وحسب ظروف

 مادة
  استرشاديه

 – لجنة الترشيحات اقتراح على بناءً  – اإلدارة مجلس يضع  الحادية واألربعون 
 واإلدارة ولجانه وأعضائه المجلس أداء الالزمة لتقييم اآلليات

 مناسبة أداء قياس خالل مؤشرات من سنوًيا وذلك التنفيذية
 للشركة وجودة االستراتيجية األهداف تحقيق بمدى ترتبط
 أن على ها،وغير الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية المخاطر إدارة

 مع يتفق بما واقتراح معالجتها والضعف  القوة تحدَّد جوانب
  .الشركة مصلحة

مستقلة  جهة على اختيار العمل جاري
 وأعضائه لتقييم المجلس اآلليات لوضع
  واإلدارة ولجانه

  التنفيذية

 مادة
   استرشادية

يرى مجلس اإلدارة وجود عضوين من خارج   يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا مستقل   الرابعة والخمسون 
المجلس وعضو مستقل من داخل المجلس 
كفيل بتحقيق االستقالل الذي يعزز كفاية 

  أعمال اللجنة.

 مادة
  استرشاديه

 للجنة مجلس اإلدارة عدم حاجته يرى  .المخاطر إدارة لجنة تشكيل  السبعون
كما تم تعيين  المخاطر، مستقلة إلدارة

شخص مختص إلدارة المخاطر خالل عام 
  .م٢٠١٩

 مادة
  استرشادية

 مادة  ال ينطبق لعدم تشكيل اللجنة    اختصاصات لجنة إدارة المخاطر   الحادية والسبعون
  استرشادية

 المخاطر إدارة لجنة تجتمع :المخاطر إدارة لجنة اجتماعات  الثانية والسبعون 
الحاجة  دعت وكلما األقل، أشهر) على كل (ستة دورية بصفة
  .ذلك إلى

 مادة  ال ينطبق لعدم تشكيل اللجنة  
  استرشادية

 المشاركة وتحفيز تطوير برامج الشركة العاملين تضع تحفيز  الخامسة والثمانون
- خاصة بصفة- تتضمن على أن الشركة، في للعاملين واألداء

  :يلي ام
 إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل-١
 المسائل في ومناقشتهم في الشركة العاملين آراء

  .المهمة محل القرارات والموضوعات
 األرباح نصيبًا من أو الشركة أسهًما في العاملين منح برامج-٢

 مستقل صندوق وتأسيس التقاعد، تحققها وبرامج التي
 .البرامج تلك على لإلنفاق

 .الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات إنشاء-٣

  برامج تحفيزية الشركة لدى
  تم ذكرها في تقرير مجلس اإلدارة 

 مادة
  استرشادية

  االجتماعي العمل مبادرات  الثامنة والثمانون
 لطرح الالزمة الوسائل ويحدد البرامج اإلدارة مجلس يضع

 ذلك ويشمل االجتماعي، العمل في مجال الشركة مبادرات
  :يلي ما
 من تقدمه بما الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضع-١ 

 بالشركات ذلك ومقارنة العمل االجتماعي، في مبادرات
  .المشابه النشاط ذات األخرى

 تتبناها التي االجتماعية المسؤولية أهداف عن اإلفصاح-٢
  .بها وتثقيفهم وتوعيتهم للعاملين فيها الشركة

 في االجتماعية المسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح-٣
  .الشركة بأنشطة ذات الصلة الدورية التقارير

 االجتماعية بالمسؤولية للتعريف  للمجتمع توعية برامج وضع-٤
 .للشركة

  

الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج  تقوم
في مجال العمل االجتماعي وتقوم كذلك 

البرامج والمبادرات في باإلفصاح عن تلك 
الشركة  تضع لم التقارير ذات الصلة؛ ولكن

 بما الشركة أداء قياس تربط مؤشرات
 العمل االجتماعي، في مبادرات من تقدمه
 ذات األخرى بالشركات ذلك ومقارنة
   .المشابه النشاط

  

 مادة
  استرشادية،

 مجلس تشكيل حال الشركات في حوكمة لجنة تشكيل  الخامسة والتسعون 
 إليها أن يفوض فعليه الشركات، بحوكمة مختصة لجنة اإلدارة

هذه  من والتسعين الرابعة المادة بموجب المقررة االختصاصات
 بشأن موضوعات أي متابعة اللجنة هذه وعلى الالئحة،
 سنوًيا على األقل، اإلدارة، مجلس الحوكمة، وتزويد تطبيقات
  .إليها تتوصل التي والتوصيات بالتقارير

 للجنة الحاجة ويرى مجلس اإلدارة عدم
 مناطة بلجان أعمالها كما أن مستقلة،
  .أخرى وإدارات

مادة 
  استرشادية
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  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة :  .٤٥

  شروط التعامل  مدة التعامل  مبلغ التعامل  طبيعة التعامل  اسم الطرف ذو العالقة
  بن عثمان القصبي  م.طارق

ــريـك في  (رئيس المجلس وشــ
ــرـكة الفنـية لتوطين التقنـية  الشــ

ATS( 

ــركــة الفنيــة  ٣ اتفــاقيــات مع الشــ
ــة  ــدف إلى  ATSلتوطين التقني ته

ترقيـة وتقـديم دعم فني وخـدمـات  
ــة   رـئيســــ ــة اـل ـظم ــة ـلألـن ــان صــــي
ــفيات ونظام أرشــــفة   ــتشــ للمســ

  الملفات الطبية.

١٫٨٤٩٫٨٦٣  
  لایر سعودي. 

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٩
  م.٣١/١٢/٢٠١٩

شـروط السـوق السـائدة  
حـــيـــث أن مـــدة هـــذا 
ديم   ل الـخاص بتـق اـم التـع
ــتمر  دعم الفني مســ اـل
ــنوات   وـقد ـبدأت مـنذ ســ

  عديدة.

  أعضاء المجلس:
  أ. محي الدين صالح كامل.-١
  م.عمار حسن كامل.-٢

ذيين   ار التنفـي وذـلك كونهم من كـب
في شـــركة دله البركة القابضـــة  
ــاهمين في  وهي من كبار المس

  الشركة . 

تعامل تجاري مع شركة دله 
التجارية وذلك من خالل صيانة 

  وقطع غيار أجهزة التكييف.
ــركة دله   وهي مملوكة من قبل شـ

  البركة القابضة.

١٦٩٫٦١٤  
  لایر سعودي.

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٩
  م.٣١/١٢/٢٠١٩

شـروط السـوق السـائدة  
ــارة أن  حيث تجدر اإلشــ
ــل   ــام ــع ــت ــذا ال ــدة ه م
مســـتمرة وقد بدأت منذ 

  سنوات عديدة.

  أعضاء المجلس:
 أ. محي الدين صالح كامل.-١
  م.عمار حسن كامل.-٢

ذيين   ار التنفـي وذـلك كونهم من كـب
في شـــركة دله البركة القابضـــة  
ــاهمين في  وهي من كبار المس

  .   الشركة

ة   اـل ة وـك ــرـك ل تجـاري مع شــ تعـاـم
دارين للســفر والســياحة المحدودة  
فيما يتعلق بإصـــدار حجوزات طيران 
وـظـفي  ـعض ـم ـب ر ـل ر ســــــف ــذاـك وت
ــرـكة. وهي مملوـكة من قـبل  الشــ

  شركة دله البركة القابضة.

٥٫٧٢٦٫٣٤٩  
  لایر سعودي.       

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٩
  م.٣١/١٢/٢٠١٩

شـروط السـوق السـائدة  
ــارة أن  حيث تجدر اإلشــ
ــل   ــام ــع ــت ــذا ال ــدة ه م
مســـتمرة وقد بدأت منذ 

  سنوات عديدة.

  م.طارق بن عثمان القصبي 
ابنــه عبــدهللا  (رئيس المجلس ،

ـجـلس اإلدارة ـفي  و رـئـيس ـم ـه
ــفى الطبيــة  ــركــة المشــ  –شــ

  مساهمة مقفلة)

  ٩٢٢٫١٢١  خدمات عالجية لمرضى محولين.
  لایر سعودي.

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٩
  م.٣١/١٢/٢٠١٩

شـروط السـوق السـائدة  
ــارة أن  حيث تجدر اإلشــ
ــل   ــام ــع ــت ــذا ال ــدة ه م
مســـتمرة وقد بدأت منذ 

  سنوات عديدة.

  ١٫١٤٧٫٥٩٦  استشارات إدارية.  طارق بن عثمان القصبي.م. 
  لایر سعودي.       

م ١/١/٢٠١٩من 
إلى 
  م٣١/١٢/٢٠١٩

 شروط السوق السائدة.

م. طارق بن عثمان القصبي 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
دله للخدمات الصحية وهو رئيس 

مجلس اإلدارة لبنك الجزيرة 
المالك لشركة الجزيرة لألوراق 

  المالية (الجزيرة كابيتال)

ة   ات الالزـم دراســـــة وإدارة الموافـق
  ألسهم الخزينة.  

٥٠٠٫٠٠٠  
  لایر سعودي.

أربعة وعشرون 
شهر من 

م ١٧/١٢/٢٠١٨
إلى 
  م١٧/١٢/٢٠٢٠

 شروط السوق السائدة.  

  د. محمد بن راشد الفقيه
عضـو مجلس اإلدارة في شـركة   

  دله للخدمات الصحية
(رئيس مجلس إدارة وشريك في 
ــرـكة اـلدكتور محـمد راشــــد  شــ

  الفقيه وشركاؤه )

ــرـكة   دعم فني ومبيـعات أدوـية لشــ
ــه   ــد الفقي ــد راشــــ ــدكتور محم ال

  وشركاؤه  

٦٣٦٫٥٣٨  
  لایر سعودي

م ١/١/٢٠١٩من 
إلى 
  م٣١/١٢/٢٠١٩

  شروط السوق السائدة.

د. محمد بن راشــد الفقيه عضــو  
ــرـكة دـله   مجلس اإلدارة في شــ
ــة وهو أخو  ــحي ــات الصــ ــدم للخ
ــد  المهنــدس / خــالــد بن راشـــ
الفقيـه ، المـالـك لمكتـب خـالـد 
 الفقيه لالستشارات الهندسية . 

تقديم تصــاميم هندســية للســكن 
  الشرقي لمستشفى دله النخيل

لایر  ٣٢٨٫٨٨٠
  سعودي.

  .السائدةشروط السوق   أشهر. ٦
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  اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة:  .٤٦

توضح الشركة بأن د. محمد بن راشد الفقيه عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شريك في شركة الدكتور محمد راشد  )١
مباشرة) ، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم  (ملكية  غير     ٪٧٫٠٣(ملكية مباشرة) و نسبة    ٪١٣٫٨٨الفقيه وشركاؤه بامتالكه نسبة  

بتقديم الرعاية الطبية والعالج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض ، كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله للخدمات الصحية 
الشركة مليون لایر واالتفاق مع  ٤٣٠% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ  ٣١٫٢١تستثمر ما حصته 

المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاؤه  شرق الرياض ، مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية 
  م  على االشتراك بهذا النشاط.٠١/٠٥/٢٠١٩العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ  

دله للخدمات الصحية يتولى منصب رئيس مجلس  اإلدارة في توضح الشركة بأن د. محمد بن راشد الفقيه عضو مجلس إدارة شركة   )٢
شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه ، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج عن طريق مستشفى  

رأس مال شركة الدكتور   % في   ٣١٫٢١عام شرق الرياض ، كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ما حصته  
مليون لایر واالتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع   ٤٣٠محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 

م  على  ٠١/٠٥/٢٠١٩إنشاؤه  شرق الرياض ، مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ   
 تراك بهذا النشاط.االش

 
توضح الشركة بأن أ. فهد بن عبدهللا القاسم عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية يتولى عضوية مجلس اإلدارة في شركة  )٣

الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه ، و هي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج عن طريق مستشفى عام  
% في رأس مال شركة الدكتور   ٣١٫٢١كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ماحصته  شرق الرياض ،

مليون لایر واالتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع   ٤٣٠محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 
م  ٠١/٠٥/٢٠١٩ل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ  إنشاؤه في شرق الرياض  ، مع اإلحاطة بأنه قد حص

 على االشتراك بهذا النشاط.
 

توضح الشركة بأن المهندس فارس بن إبراهيم الراشد الحميد يتولى رئاسة مجلس المديرين في شركة المركز التشيكي للعالج  )٤
م  على  ٠١/٠٥/٢٠١٩قة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ  الطبيعي والتأهيلي مع اإلحاطة بأنه قد حصل على مواف

 االشتراك بهذا النشاط.
توضح الشركة بأن المهندس فارس بن إبراهيم الراشد الحميد يتولى عضوية في شركة دراية للرعاية الصحية مع اإلحاطة بأنه قد  )٥

  م  على االشتراك بهذا النشاط.٠١/٠٥/٢٠١٩خ  حصل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاري

 

 المدفوعات النظامية المستحقة : .٤٧

  مالحظات  ٢٠١٩مستحقة كما في نهاية   البيان 
    ٤٫٦٤٥٫١٦٣  الزكاة - الهيئة العامة للزكاة والدخل 
    ١٬١٣٣٬٠٠٥  ضريبة القيمة المضافة - الهيئة العامة للزكاة والدخل 

    ١٫٥٧٤٫٢٢٥  للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة 
   ٧٫٣٥٢٫٣٩٣  المجموع 
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 مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات التابعة لها: .٤٨

توجد ملكية أو مصلحة   م  وال٢٠١٩يبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل العام المالي 
ألزواجهم أو أوالدهم القصّر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ، كما ال توجد أي مصلحة أو ملكية لكبار التنفيذيين أو 

  أزواجهم أو أوالدهم القصر في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها. 

صافي   نهاية العام بداية العام اسم من تعود له المصلحة
 التغيير 

نسبة 
أدوات   عدد األسهم  أعضاء مجلس اإلدارة التغير

 الدين
أدوات  عدد األسهم 

 الدين
٪ ٢٧٫١ ٧٧١٬٥٢٥ ٠ ٣٬٦١٦٬٥٢٥ ٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ م.طارق عثمان القصبي  
د.عبدالرحمن عبدالعزيز 

 ٤٬٢٠٢      السويلم
٠ 

١٬٢٧١ 
٠ 

- ٦٩٫٧٥ - ٢٬٩٣١٪  

٪ ٢٧٫١ ٨٣٩٬٣٢٢ ٠ ٣٬٩٣٤٬٣٢٢ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ د.محمد راشد الفقيه   
٪ ٢٧٫١ ٢٧١ ٠ ١٬٢٧١ ٠ ١٬٠٠٠ أ.محي الدين صالح كامل  

 ٪ ٢٧٫١ ٣٣٨ ٠ ١٬٥٨٨ ٠ ١٬٢٥٠ أ.فهد عبدهللا القاسم 
  -٪١٠٠ 1,250 - ٠ ٠ ٠ ١٬٢٥٠ م.عمار حسن كامل *
 ٪ ٢٧٫١ ٣٣٨ ٠ ١٬٥٨٨ ٠ ١٬٢٥٠ م.فهد سراج مالئكة * 

إبراهيم الراشد الحميد  م.فارس
* 

٠ ١٬٢٥٠ 
١٬٥٨٨ 

٠ 
٢٧٫١ ٣٣٨ ٪ 

(ممثل أ.عثمان محمد الغامدي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركة حصانة االستثمارية )

  ٠ ٠  ٠  ٠ أ.عمرو محمد كامل** 
  ٠ ٠  ٠  ٠  أ. عادل سعودي دهلوي ** 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  أ. عبدهللا تركي السديري **

 نسبة التغير  صافي التغيير  كبار التنفيذيين

 د. أحمد بن صالح بابعير
 (الرئيس التنفيذي)  

٢٧٫١ ٣٣٨ ٠ ١٬٥٨٨ ٠ ١٬٢٥٠ ٪ 

   د. محمد بن راشد الفقيه
٪ ٢٧٫١ ٨٣٩٬٣٢٢ ٠ ٣٬٩٣٤٬٣٢٢ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ (المشرف الطبي العام)  

 خالد محمد سعودي
 (المدير المالي التنفيذي)  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 د. صالح راشد الفقيه 
 األطباء) (كبير  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 م. عساف حسين العساف
 مستشفى دله النخيل)  –(المدير التنفيذي   

٠ ٢٣٠٠ ٠ ٢٬٣٠٠ 
١٤٨٫٨ ٣٬٤٢٣ ٪ 

 كبار المساهمين 
  

نسبة  صافي التغيير 
 التغير 

     

  ٪ ٢٧٫١  ٨٫٧٣٨٩٨٣  ٠  ٤٠٬٩٦٣٬٩٨٣  ٠  ٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠  شركه دله البركه القابضة
  ٪ ٢٧٫١  ٨٣٩٬٣٢٢  ٠  ٣٬٩٣٤٬٣٢٢  ٠  ٣٬٠٩٥٬٠٠٠    د. محمد بن راشد الفقيه

  م٢٠/١٠/٢٠١٩*  انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 
 م٢١/١٠/٢٠١٩**    بداية عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء  .٤٩
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات .

  
  م

  
  االسم

      سجل الحضور
  الجمعية العمومية العادية   الجمعية العمومية العادية   الجمعية العمومية غير العادية 

٠٩/١٠/٢٠١٩  ٠١/٠٥/٢٠١٩  ٢٦/٠٢/٢٠١٩  
       م. طارق عثمان القصبي  ١
       د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم ٢
       د. محمد راشد الفقيه ٣
       أ.محي الدين صالح كامل ٤
       أ.فهد عبدهللا القاسم ٥
       * م. عمار حسن كامل ٦
       * م. فهد سراج مالئكة ٧
       * إبراهيم الراشد الحميد م.فارس ٨
ــركة  أ.عثمان محمد الغامدي  ٩ (ممثل شــ

   حصانة االستثمارية)
     

       ** أ. عمرو محمد كامل ١٠
       ** أ. عادل سعودي دهلوي  ١١
         ** أ. عبدهللا تركي السديري  ١٢

  م٢٠/١٠/٢٠١٩*  انتهاء عضويته بنهاية دورة المجلس السابقة التي كانت بتاريخ 
 م٢١/١٠/٢٠١٩**    بداية عضويته مع بداية دورة المجلس الحالية التي كانت بتاريخ 

  .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين  لسجل الشركة طلبات عدد .٥٠

 السبب  تاريخ التقرير  ت
 الشركات إجراءات 01/01/2019 ١
 الشركات إجراءات 12/02/2019 ٢
 الشركات إجراءات 12/02/2019 ٣
 العادية  غير العامة  الجمعية 26/02/2019 ٤
 الشركات إجراءات 31/03/2019 ٥
 العادية  العامة  الجمعية 01/05/2019 ٦
 الشركات إجراءات 30/05/2019 ٧
 الشركات إجراءات 30/09/2019 ٨
 العادية  العامة  الجمعية 09/10/2019 ٩
 أرباح  ملف 02/12/2019 ١٠
 الشركات إجراءات 31/12/2019 ١١
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 القوائم المالية الموحدة
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  وتقرير المراجع المستقل
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 (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 
  قائمة المركز المالي الموحدة

   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 
   ) جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة٣٣) حتى رقم  (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم(

 
 

 كما في 
 

 كما في 
ديسمبر   ٣١   

  م٢٠١٩
ديسمبر   ٣١ 

 لایر سعودي   لایر سعودي  إيضاح      م٢٠١٨
     األصول 

     األصول غير المتداولة

 ١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١   ٢٬١٠٢٬٥٢٠٬٩٧٣ ٥ عقارات وآالت ومعدات
 ١٨٬٨٩٠٬٨١٢   ١٨٬٧١٩٬٦٩٢  ٦ أصول غير ملموسة

 ١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢   ١٤٠٬٩٥١٬٩١٩  ٧ استثمار في شركة زميلة
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ٥٬٤٤٣٬٩٣٤   ٣٬٥٨٤٬٥٨٥  ٨ اآلخر
 -    ٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧  ٩ األرباح والخسائرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

  ٢٬١٢٢٬٦٩٤٬٥٥٩  ٢٬٣٠١٬٤٨٤٬١٣٦ 
     األصول المتداولة

 ٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥   ١٠٤٬٥٣٤٬٣٣٦ ١٠ مخزون 
 ٨٣٬٣٠١٬٧٥٨   ٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦  ١١ مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 ٥٬١٩٤٬٥٦٠   ٦٬٥٩٥٬٠٩٠  ١٢ مستحق من أطراف ذات عالقة
 ٢٬٤٤٢٬٩٢٤   ١٬٩٦١٬٧٢٢  ٢٢ العمالءأصول عقود مع 
 ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦   ٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧  ١٣ مدينون تجاريون
 ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥   ٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩  ١٤ نقد وما يعادله

  ٥٨٢٬٢٥١٬٣٩٨  ٦١٤٬٥٨٠٬٣٣٠ 
 ٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧  ٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦  إجمالي األصول

     

     حقوق الملكية وااللتزامات

     حقوق الملكية 

     الملكية العائدة لمساهمي الشركةحقوق 

 ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ رأس المال 
 ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥   ٢١١٬١٤٢٬٣٠٥  ١٥ عالوة إصدار  –إحتياطي نظامي 
 ٢٧٬١٠٩٬٠١٠   ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ١٥ محول من صافي الربح  –إحتياطي نظامي 

 -    ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨-  ١ أسهم خزينة
 ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤  ٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣  أرباح مبقاة 

األثر المتراكم لتقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

 -٢٥٥٬٨٩٣-   ٣٦٧٬٠٩٦ 

 ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦  ١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤  إجمالي حقوق الملكية 
     االلتزامات غير المتداولة

 ٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١   ٨٣٩٬٢٦٨٬٥٦٩ ١٦ مرابحات طويلة األجل
 -    ٥٬٥٨٥٬٦٨٨  ١٧ التزام عقود إيجار طويل األجل
 ٣٬٦٧١٬٤٣١  ٤٦٨٬٢٤٤  محجوز ضمان طويل األجل

 ١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥   ١٢٧٬٩٤٢٬١٤٢  ١٨ التزام منافع الموظفين 
  ٦٨٣٬٧٦٥٬٨٦٧  ٩٧٣٬٢٦٤٬٦٤٣ 

     االلتزامات المتداولة

 ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢   ١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣ ١٩ دائنون تجاريون 
 ٧٠٬٨٦٤٬٠٥٧   ٦٧٬٤٠٨٬٤٩٥  ٢٠ مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

 ٥٬٢٢٩٬٨٠١   ١٧٬٢١٢٬٩٢٢  ٢٢ التزامات عقود مع العمالء
 ١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠   ٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠  ١٦ مرابحات قصيرة األجل

 ٥٬٩١٦٬٦٦٦   ١١٢٬١٠٦٬٣٤٣  ١٦ الجزء المتداول من مرابحات طويلة األجل
 -    ١٣٬٤١١٬٢٢٧  ١٧ إيجار قصير األجل التزام عقود 

 -  ٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢  محجوز ضمان قصير األجل 
 ١٬١٠٦٬٦١٣   ٧٦٦٬٤٦٤  ١٢ مستحق ألطراف ذات عالقة 

 ٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠   -  ٢٦ توزيعات أرباح مستحقة
 ٧٬٢٦٩٬١٠٥   ٤٬٦٤٥٬١٦٣  ٢١ الزكاة 

  ٤١٩٬٩٧٥٬٠٤٤  ٤٢٠٬٦٧١٬٨٤٩ 
 ١٬١٠٣٬٧٤٠٬٩١١  ١٬٣٩٣٬٩٣٦٬٤٩٢  إجمالي االلتزامات

 ٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧  ٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦  إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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 (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 

  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ) جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣٣) حتى رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

   

 م ٢٠١٨
   لایر سعودي 

 م ٢٠١٩
 إيضاح  لایر سعودي 

 اإليرادات   ٢٢ ١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧  ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١
 تكلفة اإليرادات  )٨٠٤٬٢٤١٬٢٩٠(  )٧٤٤٬٦٠٦٬٥٥٢(

 مجمل الربح  ٤٤٧٬٨٤٧٬٣٨٧  ٤٣٦٬٣٣٥٬٤٩٩
 مصاريف بيع وتسويق  ٢٣ )٢٣٬٦٤٣٬١٣٨(  ) ٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢(
 مصاريف إدارية وعمومية  ٢٤ )٢٦١٬٩٥٧٬٩٩٥(  )٢٦٥٬٤٤٥٬٢٠٢(

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  ١٣،١١ )٧٬٨٥٥٬٥٤٦(  ٥٦٣٬٢٨١
 ربح التشغيل   ١٥٤٬٣٩٠٬٧٠٨   ١٤٦٬١٥٥٬٢٠٦
 إيرادات وخسائر أخرى، صافي   ٢٥ ٢٦٬٤٤٤٬٧٢٦  ١٢٬٤٧٤٬٧٨٨

 تكاليف تمويل  ١٧، ١٦ )٢٥٬٠٩٧٬١٦٢(  ) ١١٬٥٣٢٬٣٤٣(
 حصة المجموعة من خسارة شركة زميلة ٧ )٤٬١١٢٬١٣٨(  ) ١٬٧٩٨٬٠٢٧(

 صافي الربح قبل الزكاة  ١٥١٬٦٢٦٬١٣٤  ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤
 الزكاة  ٢١ )٤٬٧١٠٬١٨٢(  ) ٣٬٥٤١٬١٦٩(

 صافي الربح  ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢  ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥
 صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة  ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢  ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

     

 
 

 
 الدخل الشامل اآلخر 

  بنود لن يعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
 الشامل اآلخرالتغير في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ٨ )١١١٬٢٠٣(  ٢٦٬١٠٢

 أرباح بيع أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ٨ ٦٨٨٬٨٥٥  - 
 التقييم االكتواري اللتزام منافع الموظفين   ١٨ )٣٩١٬١٢٣(    ٦٬٢٧٤٬٨٩٤

  حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة  ٧ )٩٦٬٦٧٥(    - 
 الدخل الشامل اآلخر  ٨٩٬٨٥٤   ٦٬٣٠٠٬٩٩٦

 الدخل الشامل   ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦  ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١
 الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة   ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦  ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

  صافي الربح ربحية السهم األساسية والمخفضة من  ٢٧  ٢٫٠٢  ١٫٨٩
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 (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 إيضاح  
 رأس المال

 لایر سعودي 

احتياطي  
 نظامي

 "عالوة إصدار"
 لایر سعودي 

احتياطي  
 نظامي

"محول من 
 صافي الربح"
 لایر سعودي 

 أسهم خزينة 
 لایر سعودي 

 أرباح مبقاة
 لایر سعودي 

األثر المتراكم 
لتقييم أدوات 
حقوق ملكية 

بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر
 لایر سعودي 

إجمالي حقوق 
 الملكية

 لایر سعودي 

          م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
٧،٨،١٨  م  ٢٠١٩يناير  ١كما في   ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦  )٢٥٥٬٨٩٣(  ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤  -  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

  ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢    ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢  -  -  -  -   صافي الربح  
  ٨٩٬٨٥٤  )١١١٬٢٠٣(  ٢٠١٬٠٥٧  - -  -  -   الدخل الشامل اآلخر

  ١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦  )١١١٬٢٠٣(  ١٤٧٬١١٧٬٠٠٩  -  -  -  -   الدخل الشامل 
  -  -  -  -  -  )١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١  إصدار أسهم مجانية

  )١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨(  -  -  )١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨( - -  - ١  شراء أسهم خزينة

  )٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠(  - )٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠(  -  -  -  - ٢٦    توزيعات أرباح
  ١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤  )٣٦٧٬٠٩٦(  ٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣  )١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨(  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٢١١٬١٤٢٬٣٠٥  ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠   م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

                 م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 ١٬٦٨٩٬١٤٥٬٥٩٥  )٢٨١٬٩٩٥(  ٧٠١٬١٧٦٬٢٧٥    ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٩  م بعد التعديل ٢٠١٨يناير  ١كما في 

  ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥  -   ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥    -   -   -    صافي الربح  

٨،١٨  الدخل الشامل اآلخر   -   -   -    ٦٬٣٠٠٬٩٩٦  ٢٦٬١٠٢  ٦٬٢٧٤٬٨٩٤  

  ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١  ٢٦٬١٠٢  ١٤٨٬٠٣٣٬٣٤٩    -   -   -    الدخل الشامل 

  )٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  -   )٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠(    -  -   -  ٢٦  توزيعات أرباح

م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في    ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦  )٢٥٥٬٨٩٣(  ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤    ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

) جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ٣٣) حتى رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (  
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

  لایر سعودي  لایر سعودي إيضاح
      األنشطة التشغيلية
 ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤  ١٥١٬٦٢٦٬١٣٤  صافي الربح قبل الزكاة

     تعديالت
 ٧٣٬٨٨٣٬٢١١   ٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠ ٥ استهالكات عقارات وآالت ومعدات

 ١٥٦٬٨٦٠   ١٧١٬١٢٠  ٦ إطفاء أصول غير ملموسة
 ٢٦٬٤٢٨٬٥٧٩   ٢٢٬١٣٢٬٩١٨  ١٨ مخصص التزام منافع الموظفين

 ٥٦٣٬٢٨١-   ٥٬٩٧٤٬٣١٣  ١٣ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 ٢٢٬٢٦٨   ١٬٨٨١٬٢٣٣  ١١ مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرىمخصص  

 ٢٬٦٣٢٬٨٧٥   ٦١٬٣٠٢-  ١٠ مخصص مخزون
 ٣٨٬١٦٠  ٨٥٬٤١٦  خسائر بيع عقارات وآالت ومعدات

 ٣٧٣٬١٢٣  -  خسائر بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -   ١٣٬٣٨٥٬٨٦٥-  ٩ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمكاسب تقييم أدوات حقوق ملكية 

 ١٬٧٩٨٬٠٢٧   ٤٬١١٢٬١٣٨  ٧ حصة الشركة في خسارة شركة زميلة
 ١١٬٥٣٢٬٣٤٣   ٢٥٬٠٩٧٬١٦٢  ١٧، ١٦ االعباء التمويلية
     التغيرات في

 ٧٦٬٣٨٤٬٤٢٠-  ٢٠٬٨٥١٬٤٧٧  مدينون تجاريون 
 ٢٬٤٤٢٬٩٢٤-  ٤٨١٬٢٠٢  أصول عقود مع العمالء
 ٤٬٨٠٧٬٤٣٩-  ١٬٧٤٠٬٦٧٩-  األطراف ذات العالقة

 ٣٤٬٢٨٨٬٣٣٩  ٨٬٩٨٥٬٣٨١-  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 ١١٬٤٧٣٬٦٣٣-  ١٥٬٧٠٠٬٤٣٠-  مخزون 

 ١١٬٦٧٥٬٦٠٥  ١١٬٥٤٣٬٦٣٦  دائنون تجاريون 
 ٥٬٢٢٩٬٨٠١  ١١٬٩٨٣٬١٢١  التزامات عقود مع العمالء

 ٦٬١٥٥٬٣٦٥  ٣٬٤٥٥٬٥٦٢-  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 -  ٢١٬٣٩٢٬٢١٥  محجوز ضمانات 

 ٢٢٣٬٨٤٢٬٤٨٣  ٣٢٦٬٤٩٧٬٤٢٦  النقد الناتج من التشغيل
 ١٠٬٢٣٨٬٠٩٩-   ٧٬٣٣٤٬١٢٤-  ٢١ الزكاة المدفوعة 

 ٩٬٢٩٤٬٣٩١-   ١٢٬٠٣٦٬٤٩٤-  ١٨ منافع الموظفين المدفوعة
 ٢٠٤٬٣٠٩٬٩٩٣  ٣٠٧٬١٢٦٬٨٠٨  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي 

     األنشطة االستثمارية
 ٢٥٥٬٧١٢٬٥٧٥-   ٢٠١٬٠٦٢٬٣٣٦- ٥ إضافات عقارات وآالت ومعدات ومشروعات
 ٢٤٬٧١٣  ٢٨٬٧٦١  المتحصل من بيع عقارات وآالت ومعدات

 ٥٬٩٨٠٬٠٠٠-   -  ٧ في شركات زميلة  المدفوع  إلى إستثمارات
المتحصل من بيع أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر
 ٢٬٤٣٧٬٠٠٠  - 

 -   ٢٢٬٣٢١٬١٠٢-  ٩ مدفوع لشراء أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ٢٧٬٧٥١٬٨٧٧  -  العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمتحصل من بيع أصول مالية بالقيمة 

 ٢٣٣٬٩١٥٬٩٨٥-  ٢٢٠٬٩١٧٬٦٧٧-  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
     األنشطة التمويلية

 ٤٥٢٬٧٥٦٬٤٨١  ٨٩٦٬٦١١٬٩٩٩  المتحصل من المرابحات
 ٣٠٨٬١٩٩٬٢٧٧-  ٥٨٣٬٩٨٤٬١٧٤-  المسدد للمرابحات

 -   ١٨٬٥٠٦٬١٧٩-  ١٧ المسدد لعقود ايجار 
 -   ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨-  ١ المسدد لشراء أسهم خزينة

 ١٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠-   ١٢٣٬٨٧٠٬٤٠٠-  ٢٦ توزيعات أرباح مدفوعة
 ١١٬٥٣٢٬٣٤٣-  ٢٤٬٠٤٠٬٣٧٥-  أعباء تمويلية مدفوعة

 ١٤٬٤٧٥٬١٣٩-  ٤٤٬٢٤٢٬٠٠٧-  في األنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية  المستخدمة
 ٤٤٬٠٨١٬١٣١-  ٤١٬٩٦٧٬١٢٤  صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل الفترة

 ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦  ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  النقد وما في حكمه في بداية العام
 ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  ٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩  النقد وما في حكمه في نهاية العام

     النقدية:المعامالت غير 
 -   ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية 

 -  ٤٣٬٠٤٣٬٩١٨  إثبات أصل والتزام عقود ايجار تمويلي
 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  ) جزءا  ال٣٣) حتى رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (
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 نبذة عامة - ١
تأسست شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية 

 ١٨هـ (الموافق ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣وتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠محدودة بموجب السجل التجاري رقم 
  الرياض.م) بمدينة ١٩٩٤سبتمبر 

م) أعلن مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة ٢٠٠٨مايو    ٢٠هـ (الموافق  ١٤٢٩جمادى األول    ١٤بتاريخ  
م)، حصلت الشركة ٢٠١٢أكتوبر  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٨مساهمة سعودية مقفلة. وبتاريخ 

مليون سهم  ١٤٫٢ر على موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق إصدا
 ٣٧١مليون لایر سعودي. ونتيجة لالكتتاب، تم قيد عالوة إصدار قدرها    ١٤٢في اكتتاب عام بقيمة اسمية  

مليون لایر سعودي في االحتياطي النظامي للشركة. أصبحت الشركة مدرجة في السوق المالية 
. قامت الشركة بتغيير اسمها م)٢٠١٢ديسمبر  ١٧هـ (الموافق ١٤٣٤صفر  ٤السعودية (تداول) بتاريخ  

من "شركة دله للخدمات الصحية القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة الجمعية 
  م).٢٠١٦نوفمبر  ١٦هـ (الموافق ١٤٣٨صفر  ١٦العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

ية، وتجارة الجملة والتجزئة في يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصح
األدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية، وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات 
وتصنيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات 

 دية.والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعو
  .تظهر القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة

  رأس المال 
 ٧٥مليون لایر سعودي مكون من  ٧٥٠م مبلغ وقدره ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ رأس مال الشركة كما في 

 ٥٩٠م مبلغ وقدره  ٢٠١٨ديسمبر    ٣١لایر سعودي للسهم الواحد (  ١٠مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  
  لایر سعودي للسهم الواحد). ١٠مليون سهم بقيمة إسمية  ٥٩مليون لایر سعودي مكون من 

م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩فبراير  ٢٦هـ الموافق  ١٤٤٠جماد الثاني  ٢١بتاريخ 
مليون سهم   ٥٩لایر سعودي (مليون    ٧٥٠مليون لایر سعودي إلى    ٥٩٠على زيادة رأس مال الشركة من  

نتيجة لذلك تمت   .سهم  ٣٫٦٩مليون سهم) عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل    ٧٥إلى  
مليون لایر سعودي من اإلحتياطي النظامي"عالوة إصدار" إلى رأس  ١٦٠زيادة رأس المال بتحويل مبلغ 

  األساسي وفقاً لذلك. م بتعديل النظام٢٠١٩ابريل  ٢٥المال. قامت الشركة بتاريخ 

  أسهم الخزينة
م) تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية ٢٠١٩فبراير   ٢٦هـ (الموافق    ١٤٤٠جماد الثاني    ٢١بتاريخ  

سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة، على  ٣٬٧٥٠٬٠٠٠على شراء الشركة لعدد يصل إلى 
الذاتية، وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء  أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة

على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة 
سهم   ٣٬٧٤٠٬٠٠٠م ما قدره  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١وقد بلغ عدد األسهم التي تم شراؤها حتى    .غير العادية

لایر سعودي. وبذلك تكون الشركة قد أنهت شراء أسهم الخزينة ضمن العدد   ١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨بقيمة قدرها  
  المصرح لها وفقاً لموافقة الجمعية العمومية غير العادية.
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لهم بـ"المجموعة"). وفيما يلي نبذة عن   تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة، الشركة و شركاتها التابعة ( يشار
  الشركات التابعة:

  
الحصة في حقوق 

      الملكية %

  الشركة التابعة

  كما في
 ٣١ 

  ديسمبر

  كما في
 ٣١ 

  ديسمبر 

بلد التشغيل 
والتأسيس والسجل  

  النشاط الرئيسي  التجاري

      م ٢٠١٨  م ٢٠١٩  

المملكة العربية   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة دله فارما
  السعودية

السجل تجاري رقم  
١٠١٠٤١٠٦١٣  

توزيع وتصنيع األدوية الصيدالنية  
  والعشبية ومستحضرات التجميل 

شركة أفياء النخيل 
للخدمات المساندة  

  )١(المحدودة

المملكة العربية   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠
  السعودية

  السجل التجاري رقم
١٠١٠٤٠٤٥٧٦  

توفير القوى العاملة وخدمات 
للمستشفيات والمراكز  الدعم 
  الطبية 

شركة مستشفى دله 
  نمار الصحية

المملكة العربية   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠
  السعودية

السجل التجاري رقم 
١٠١٠٤٩٥٢١٨  

  
  

تشغيل وإدارة وتجهيـز وتطوير  
المستشفيات ومرافق الرعاية 
الصـحية، والمراكز والمجمعات 

  والعيادات الطبية و تملك األراضي 

٪ في شركة  ١م)، استحوذت الشركة على حصة الملكية المتبقية بنسبة ٢٠١٨نوفمبر  ١هـ (الموافق  ١٤٤٠صفر  ٢ بتاريخ)١( 
٪ إلى  ٩٩أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة، وبذلك تغيرت حصة الشركة من 

  نيابة عن الشركة. ٪ كانت مملوكة من طرف آخر ١٪. علما بأن نسبة الـ ١٠٠

 الفروع 
  

  المدينة    رقم السجل التجاري  بيان

        

  الخفجي     ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦  المركز الرئيسي (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية)

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢  )مستشفى دله النخيل (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية

  جدة     ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١  مصنع دله فارما لألدوية (فرع شركة دله فارما)

  الدمام    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  جدة     ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  جدة     ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
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 المحاسبة   أسس -٢

أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة فى المملكة العربية السعودية والمعايير 
  واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  

  إن العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة هي الريال السعودي. 
  

  :القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية، باستثناء أعدت
 .التزام منافع الموظفين والذى يقاس وفقاً لتقييم اكتواري  - 
 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التي تقاس بالقيمة العادلة. - 
 خر والتي تقاس بالقيمة العادلة.أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل - 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - ٣

 المعايير الجديدة غير جارية التأثير ١-٣

 ) ٢٠٢١يناير  ١) "عقود التأمين" (تاريخ السريان ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم.(  

 المالية الموحدة للمجموعة.ال يتوقع أن يكون هناك أثر لتطبيق هذا المعيار على القوائم 
  

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير ٢-٣

  م٢٠١٩يناير  ١تسري من 

 ) عقود اإليجار" .١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم" (  

 ) تتعلق بالحصـة المحتفظ بها سـابقاً في العملية  ،) "تجميع األعمال"٣تحسـينات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم

  .المشتركة

 ) الترتيبات المشــتركة “، تتعلق بالحصــة المحتفظ بها ســابقاً في ١١تحســينات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم“ (

 العملية المشتركة. 

 ) بة الدخل لمدفوعات األدوات المالية ) "ضــريبة الدخل"، تتعلق بآثار ضــري١٢تحســينات على معيار المحاســبة الدولي رقم

 المصنفة على أنها حقوق ملكية.

 ) تكلفة االقتراض"، تتعلق بتكلفة االقتراض المؤهلة للرسملة.٢٣تحسينات على معيار المحاسبة الدولي رقم" ( 

 ) عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل".٢٣التفسير الدولي" ( 

 ار اـلدولي للتقرير ا ــبق مع التعويض ٩لـمالي رقم (تـعديالت على معـي الـية"، تتعلق بخصـــــائص اـلدفع المســ ) "األدوات الـم

 السلبي.

 ) االســتثمارات في المنشــآت الزميلة والمشــروعات المشــتركة"، تتعلق ٢٨تعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم" (

 بنسب االستثمار طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.

  مزايا العاملين"، تتعلق بتعديالت الخطة، تقليصها او تسويتها.١٩على معيار المحاسبة الدولي رقم (تعديالت" ( 

ــتثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ) "عقود ١٦لم يكن لتطبيق أيا من هذه المعايير أثر على القوائم المالية المرفقة باســ

 اإليجار" كما سيرد الحقا.
  
  التغير في السياسات المحاسبية الهامة  ٣-٣

 "عقود اإليجار" )١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) "عقود اإليجار" نموذًجا شـامالً لتحديد ترتيبات اإليجار ومعاملتها في القوائم المالية ١٦يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ــتأجرين. يحل ا ــبة ١٦لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (لكل من المؤجرين والمسـ ) "عقود اإليجار" محل معيار المحاسـ

) "عقود اإليجار" والتفسـيرات ذات الصـلة، وقد أصـبح سـاري المفعول للفترات المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد ١٧الدولي رقم (
  . ٢٠١٩يناير ١

وفقا   ٢٠١٩يناير   ١وهو   التطبيق تاريخ في األولي للتطبيق التراكمي األثر إثبات مع رجعي اختارت المجموعة تطبيق المعيار بأثر
) "عقود اإليجار" وبالتالي لم يتم إعادة عرض معلومات ١٦من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  ٧ج     /، ب  ٥للفقرات أرقام ج، 

ـــيد االفتـتاحي لألرـباح  تثـبت المجموـعة األثر التراكمي للتطبيق   المـقارـنة، وـبدالً عن ذـلك األولي "إذا وـجد" على أـنه تـعدـيل للرصــ
  المبقاة.

) "عقود اإليجار" يطبق بـشكل كبير متطلبات محاـسبة المؤجر في المعيار المحاـسبي ١٦إن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 ) إال أنه يقدم معالجات محاسبية مختلفة بالنسبة الى المستأجر.١٧الدولي رقم (
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بط التغيير بشـكل رئيسـي في تعريف عقد اإليجار حيث يعتمد على مفهوم السـيطرة. يميــــــز المعيار الدولي للتقرير المالي يرت

ــر السـيطرة ١٦رقم ( ) بين عقود اإليجار وعقود الخدمة وذلك على أسـاس ما إذا كان اسـتخدام األصـل يخضـع للسـيطرة. تعتبــــ

  :موجودة إذا كان لدى الشركة ما يلي
 الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية بشكل كبير من استخدام األصل؛ و 
  الحق في توجيه استخدام هذا األصل.  

قامت المجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشـــادات ذات الصـــلة المنصـــوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  ار لديها. ) "عقود األيجار" على جميع عقود اإليج١٦(

  
  التأثير على محاسبة الشركة كمستأجر

" من كيفية قيام المجموعة بحساب عقود اإليجار المصنفة سابًقا ) "عقود األيجار١٦غيـر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

)، والتي كانت تثبت خارج القوائم المالية فقد قامت المجموعة ١٧على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي (

  : باثبات ما يلي

  حق استخدام أصل 

  يثبت أوليا بــ:

 إليجار الذي هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية؛ا عقد اللتزام األولي القياس  مبلغ  

 مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصاً  اإليجار عقد بداية تاريخ قبل  أو في تمت إيجار عقد أي دفعات  

 الشركة كمستأجر؛ بواسطة متكبدة أولية مباشرة تكاليف أي  

 فيه يوجد الذي الموقع وإعادة العقد، محل  األصـل  وإزالة تفكيك في الشـركة كمسـتأجر سـتتكبدها التي للتكاليف تقدير 

 األصلية. الحالة إلى األصل 

 بأي القيمة ويعدل في هبوط خسـائر مجمع وأي اسـتهالك مجمع يقاس حق اسـتخدام األـصل الحقا بالتكلفة مطروحا منها أي

 اإليجار. عقد إللتزام قياس  إعادة

 األصل على المدة المقدرة لعقد االيجار بطريقة القسط المتساوي.تستهلك المجموعة حق استخدام 

  التزام عقد اإليجار 

ــتـخدام مـعدل الـمدفوـعة غير اإليـجار ـلدفـعات الـحالـية حـيث يتم إثـباـته أولـيا ـبالقيـمة  االقتراض في ـتاريخ ـبداـية العـقد، ويتم اســ

  .اإلضافي للشركة

 :يقاس التزام عقد االيجار الحقا كما يلي

 اإليجار؛ عقد التزام على الفائدة ليعكس الدفتري المبلغ زيادة 

 اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري المبلغ تخفيض  

 اإليجار. لعقد تعديالت أو التقويم إعادة أي ليعكس الدفتري المبلغ قياس  إعادة 

االستخدام" للتحقق من انخفاض قيمته وفقاً لمعيار )، يتم اختبار "أصل حق ١٦بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 .) "الهبوط في قيمة األصول"٣٦المحاسبة الدولي رقم (
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  مدة عقود اإليجار
 :من كل  مع جنب إلى جنباً  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة باعتبارها اإليجار عقد مدة تقوم المجموعة بتحديد

 الخيار؛ هذا ممارسة من معقولة بصورة كانت الشركة متأكدة إذا اإليجار عقد تمديد بخيار المشمولة الفترات  
 الخيار هذا ممارسة عدم من معقولة بصورة كانت الشركة متأكدة إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار المشمولة الفترات.  
 

والعقود منخفضـة القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الشـخصـية  شـهراً أو أقل)   ١٢بالنسـبة لعقود اإليجار قصـيرة األجل (مدة اإليجار 
واألثاث المكتبي) "إذا وجدت"، اختارت المجموعة االعتراف بمـصروفات اإليجار على أـساس القـسط الثابت على النحو المـسموح 

ـــبة عنـها وفـقا ل١٦ـبه في المعـيار اـلدولي للتقرير الـمالي رقم ( ـــبة ) وهي نفس الطريـقة التي ـكان يتم المـحاســ معـيار المـحاســ
   .) "عقود اإليجار"١٧الدولي رقم (

  

  ) "عقود اإليجار"١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  

األثر على قائمة 
 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   المركز المالي

  
  م ٢٠١٩يناير  ١كما في 

  
بدون تطبيق 

 األثر ١٦معيار  رقم 
بعد تطبيق 
  ١٦معيار  رقم 

بدون تطبيق   
معيار  رقم 

 األثر  ١٦

بعد تطبيق 
معيار  رقم 

١٦  

عقارات وآالت 
  ٢٬١٠٢٬٥٢٠٬٩٧٣  ٢٦٬٦٠٠٬١٨٦  ٢٬٠٧٥٬٩٢٠٬٧٨٧  ومعدات

  

١٬٩٩٦٬٢٤٢٬٩٩٩  ٤٣٬٠٤٣٬٩١٨  ١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١  

مصروفات مدفوعة 
مقدما وأرصدة 

 ٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦  )٦٬٥٩٧٬٦١١(  ٩٠٬٤٠٥٬٩٠٧  مدينة أخرى 

  

٧٦٬٧٨٧٬٨٩٧  )٦٬٥٩٧٬٦١١( ٨٣٬٣٨٥٬٥٠٨ 

التزامات عقود 
  ٥٬٥٨٥٬٦٨٨  ٥٬٥٨٥٬٦٨٨  -  إيجار طويلة األجل 

  

- ٢٠٬٢٠٨٬٥٨٥ ٢٠٬٢٠٨٬٥٨٥ 

التزامات عقود 
  ١٣٬٤١١٬٢٢٧  ١٣٬٤١١٬٢٢٧  - إيجار قصيرة األجل 

  

- ١٦٬٢٣٧٬٧٢٢ ١٦٬٢٣٧٬٧٢٢ 

  ٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣  ١٬٠٠٥٬٦٦٠ ٧٢٣٬٦٩٠٬٩٧٣ أرباح مبقاة
  

٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤  - ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤ 
    

  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   األثر على قائمة األرباح والخسائر  والدخل الشامل اآلخر

بدون تطبيق   
 األثر  ١٦معيار  رقم 

بعد تطبيق 
  ١٦معيار  رقم 

  ١٬٠٦٦٬١٩٩٬٢٨٥  )٢٬٠٦٢٬٤٤٧(  ١٬٠٦٨٬٢٦١٬٧٣٢  تكلفة اإليرادات و المصروفات اإلدارية 

  ٢٥٬٠٩٧٬١٦٢  ١٬٠٥٦٬٧٨٧  ٢٤٬٠٤٠٬٣٧٥  التمويل تكاليف 
 
  

  م ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   

بدون تطبيق معيار    األثر على قائمة التدفقات النقدية
 األثر  ١٦رقم 

بعد تطبيق 
  ١٦معيار  رقم 

  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
٣٠٧٬١٢٦٬٨٠٨ ١٨٬٥٠٦٬١٧٩  ٢٨٨٬٦٢٠٬٦٢٩  

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
  التمويلية 

)٤٤٬٢٤٢٬٠٠٧(  )١٨٬٥٠٦٬١٧٩(  )٢٥٬٧٣٥٬٨٢٨(  
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  أسس تجميع القوائم المالية ٤-٣

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة،  

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة  

  ). ١ل على أصول والتزامات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم (للمجموعة، حيث تشتم

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر فيها، فقط عند  

  تحقق العناصر الثالثة التالية للشركة:

ر فيها، أي وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات األهمية الخاصة سلطة على الشركة المستثم  - 

  بالشركة المستثمر فيها 

 عوائد متقلبة من ارتباطها باألعمال الُمستثمر فيها  - 

 قدرة الشركة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها - 

بأنه ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى الشركة  وبشكل عام، هناك افتراض  

نسبة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار كافة 

 الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:الحقائق والظروف لتقييم ما إذا كانت لديها سلطة على 

  الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها - 

 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى  - 

 حقوق التصويت الخاصة وأية حقوق تصويت محتملة - 

 

مر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود  تقوم الشركة بإعادة تقويم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة المستث

 تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة السابقة. 

يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة عليها، ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على  

والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم المالية الشركة التابعة. تدرج أصول 

  الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة ولحين فقدان هذه السيطرة. 

  

المسيطرة   يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم وإلى حقوق الملكية غير 

حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة بالسالب، بمعنى أنه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير  

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

  

  ا فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.  تتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة التابعة، التي ال ينجم عنه 

  

  في حالة فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة، فإن الشركة:

  تقوم بالتوقف عن إثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة - 

  تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة  - 

  بالتوقف عن إثبات الفروقات المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق الملكية تقوم  - 

  تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض (المقابل) المستلم  - 

  تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به - 

  تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة - 

بتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المث

  إذا إقتضى األمر ذلك،  كما هو مطلوب اذا قامت الشركة باستبعاد االلتزامات أو االصول ذات الصلة.
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 تجميع األعمال والشهرة ٥-٣

يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كمجموع للعوض المحول، 

  الذي تم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. 

الشركة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم 

بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لصافي األصول القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. يتم تحميل تكاليف االستحواذ 

  المتكبدة في قائمة الربح أو الخسارة.

عندما تستحوذ الشركة على أعمال تجارية، يتم تقييم االصول وااللتزامات المالية المتوقعة من حيث التصنيف المالئم لها 

  وتحديدها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. 

راخيص ذات االعمار غير المحددة على الوحدات المولدة للنقد، والتي  يتم توزيع الشهرة المكتسبة، من خالل دمج األعمال، والت

هى تكون قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها، ألغراض اختبار هبوط القيمة الدفترية للشهرة والتراخيص المخصصة لكل وحدة  

  من الوحدات المولدة للنقد.

  ا تطلب األمر ذلك لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة إذ

يتم حذف كافة االصول وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات  

     المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

  العقارات واآلالت والمعدات ٦-٣

الت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة  تدرج العقارات واآل

قيمة استبدال أجزاء العقارات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض للمشاريع تحت التشييد طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير 

تبدال أجزاء مهمة من العقارات واآلالت والمعدات على فترات، تقوم المجموعة الـتأهيل للرسملة. عندما تكون هناك حاجة الس

بإثبات هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة 

للتكاليف المتوقعة الستبعاد األصل بعد استخدامه ضمن  الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية األخرى في

  تكلفة األصل المعني.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية  

األصول على أساس الفرق بين صافي متحصالت  من استخدامه. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات

  .األصل االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد 

تقيد األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت، وال تستهلك حتى تبدأ األصول في  

  لتجارية.العمليات ا

عند نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها  يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت والمعدات

  على الفترات المستقبلية، إذا كان ذلك مناسبا.

  يلي: يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر كما 

  عدد السنوات  

  ٥٥  مباني

  سنوات أو مدة العقد أيهما أقل ٥  تحسينات المباني المستأجرة 

  ١٠- ٣  آالت ومعدات

  ٨- ٦  معدات طبية

  ١٠- ٥  أثاث وتركيبات 

  ٤  سيارات
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  األصول غير الملموسة  ٧-٣

بشكل منفصل بالتكلفة. إن تكلفة األصول غير الملموسة المستحوذ عليها في   يتم االعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة
  عملية تجميع أعمال تمثل قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. 

بعد اإلثبات األولي، تدرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن األصول 

لموسة المنتجة داخليا، باستثناء تكاليف التطوير، ال تتم رسملتها، ويتم إثباتها كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة غير الم

  والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.

  يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة.

  
  عمار اإلنتاجية المحددة  األصول غير الملموسة ذات اال 

يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في نهاية كل فترة مالية. تتم المحاسبة عن  

التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل بتغيير  

ب ما هو مالئم، وتعالج كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء لالصول غير  فترة اإلطفاء أو طريقتها، حس

الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصاريف التي تتفق مع 

  وظيفة االصول غير الملموسة.
  

  عمار اإلنتاجية غير المحددة  األصول غير الملموسة ذات األ 

ال يتم إطفاء االصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها 

ا إذا كانت سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرّة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنويا لتحديد م 

األعمار غير المحددة ما زالت محتملة. وإذا لم تكن كذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس 

  مستقبلي. 

يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات االصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  

  صل، ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد األصول.الدفترية لأل 

 يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار باتباع طريقة القسط الثابت.  

  االستثمار  في الشركة الزميلة  ٨-٣

م هو المقدرة على المشاركة في الشركة الزميلة هي تلك الشركة التي يكون للمجموعة تأثيراً هاماً عليها. إن التأثير الها

القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه  

  السياسات. 

د  يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، يقي

االستثمار في الشركات الزميلة بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في الحصة من صافي اصول  

  الشركة الزميلة. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار.

الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي  تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  

تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، 

ات حصتها من هذا التغيير. يتم  عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فتقوم المجموعة بإثب

استبعاد الربح أو الخسارة غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركة 

  الزميلة.

تظهر حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر الموحدة خارج الربح 

  التشغيلي.
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يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تسويات لتتماشى  

  محاسبية للشركة الزميلة مع تلك الخاصة بالمجموعة.السياسات ال

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط في قيمة االستثمار في  

في الشركة الزميلة    الشركة الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار

قد انخفضت قيمته. وعندما يكون ذلك، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ الهبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة 

  لإلسترداد للشركة الزميلة وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة في الربح أو الخسارة.

كة الزميلة ، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ به بالقيمة العادلة. يتم عند فقدان التأثير الهام على الشر

إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة، عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، والقيمة العادلة لالستثمارات 

  سارة.المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخ

  
  الهبوط في قيمة األصول غير المالية  ٩-٣

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقرير المالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد االصول غير المالية قد تعرض لهبوط في  

مة ألحد االصول، القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القي

تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة  

يام  توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى، ويتم تحديدها ألحد األصول الفردية إال في حال عدم ق

األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك المولدة من أصول أو مجموعة من االصول األخرى. عندما 

تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة  

  ة القابلة لالسترداد.ويتم تخفيضه إلى القيم

عند تقييم القيمة االستخدامية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل 

خصم يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة 

كاليف االستبعاد، يتم أخذ المعامالت المتداولة في السوق حديثاً في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، ناقصاً ت

يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة في السوق   يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

  المتوفرة للقيمة العادلة. للشركات المتداولة  أو المؤشرات األخرى

تقوم المجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس الموازنات المفصلة والتوقعات المستقبلية التي يتم إعدادها 

بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات توليد النقد لدى المجموعة التي يتم تخصيص االصول الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات 

ت بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية والتوقعا

  المستقبلية بعد السنة الخامسة. تثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة.

دما تشير الظروف إلى وجود هبوط في القيمة الدفترية.  ديسمبر  وكذلك عن ٣١يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في 

يتم تحديد هبوط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد نقد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) والتي  

  تتعلق بالشهرة.  

  ترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة.  عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدف
  
 األدوات المالية ١٠-٣

تقوم المجموعة بإثبات األصول المالية أو االلتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرفاً في األحكام التعاقدية  
  لألداة المالية. 

  
  األصول المالية 
  االعتراف األولي  

عند االعتراف األولي، كما يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المستنفذة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل  يتم تصنيف األصول المالية ،

  الشامل اآلخر و بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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المجموعة    يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي ونموذج أعمال

  إلدارتها.

لكي يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن يؤدي ذلك  

األصل إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات من األصل والعوائد فقط" على المبلغ األصلي المستحق. يشار إلى هذا التقييم باسم  

) ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. يتم تصنيف األصول المالية ذات SPPIلمدفوعات من األصل والعوائد فقط) (اختبار (ا

التدفقات النقدية التي ال تمثل "مدفوعات من األصل والعوائد فقط" على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بغض 

  النظر عن نموذج األعمال.

أعمال المجموعة إلدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية. يحدد نموذج   يشير نموذج

األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من بيع األصول المالية أو من كليهما. يتم 

ة المصنفة والمقاسة بالتكلفة المستنفذة ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية من االحتفاظ باألصول المالي

أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ باألصول المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 تدفقات النقدية التعاقدية والبيع.الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف إلى تحصيل ال

  القياس الالحق
  ألغراض القياس الالحق ، يتم تصنيف األصول المالية إلى أربع فئات:

  أ) أدوات دين بالتكلفة المستنفذة 

اح يتم قياس األصول المالية بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضع للهبوط في القيمة. يتم إدراج األرب

  والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

  
 ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إمكانية التدوير إلى األرباح والخسائر

ال يتم إعادة تدوير أرباح وخسائر تقييم هذه األصول المالية في الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في قائمة  

الربح أو الخسارة عند ثبوت حق االستالم، إال عندما تستفيد المجموعة من هذه العائدات كإسترداد لجزء من تكلفة األصل 

تثبت هذه االيرادات في الدخل الشامل اآلخر. أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل المالي، وفي هذه الحالة، 

  الشامل اآلخر ال تخضع الختبار الهبوط في القيمة. 

  
  جـ) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات يتم إدراج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل  

  الصافية في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.

  
  الهبوط في قيمة األصول المالية

ول المالية تطبق المجموعة المنهج المبسط في احتساب الهبوط في القيمة يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على األص 

باستخدام تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة، مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي 

  وكذلك توقعات الظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسباً.

ل على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة المعطاة (بمعنى حجم الخسارة إذا كان يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دلي

هناك تعثر عن السداد). يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء على البيانات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة معلومات 

  تتنبأ بالمستقبل كما هو موضح أعاله.

خسائر الهبوط القيمة بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ويتم حسم   تعترف المجموعة بأرباح أو

 مخصصات الخسائر لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول المالية.  
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  استبعاد األصول المالية

المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي أو تقوم بتحويل  تقوم المجموعة بإلغاء األصل 

إلى جهة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر  األصل المالي و مخاطر ومزايا الملكية

ها المحتفظ بها في األصول وااللتزامات المرتبطة باألصل المالي ومنافع الملكية لألصل المالي فتستمر المجموعة باالعتراف بحصت

  إلى المبالغ التي قد تضطر لدفعها.

  االلتزامات المالية

  تصنف االلتزامات المالية إما بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

ة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. وال يوجد لدى  تم تصنيف وقياس جميع االلتزامات المالية لدى المجموع

 المجموعة التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

  

 التزامات مالية بالتكلفة المستنفذة

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  بعد االثبات األولي، يتم فيما بعد قياس القروض التي تحمل فوائد بالتكلفة المستنفذة 

يتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء 

  باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

القتناء والرسوم أو التكاليف التي تعد جزًءا ال يتجزأ من يتم حساب التكلفة المستنفذة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على ا

  معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

  إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية

  هاء هذه االلتزامات.تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انت

  المخزون  ١١-٣

باستخدام طريقة المتوسط المرجح،   التكلفة  تحديد يتم .أقل  أيهما للتحقق القابلة القيمة صافي أو  بالتكلفة  المخزون قياس  يتم

للتحقق سعر البيع   القابلة القيمة باستثناء األدوية حيث يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال.  يمثل صافي

  منه التكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع. المقدر للمخزون مطروحاً 

  النقد وما يعادله ١٢-٣

يشتمل النقد وما يعادله على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، 

  ر في القيمة. والتي تخضع لمخاطر غير مهمة للتغي

  

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة األجل على النحو المحدد أعاله، 

  بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة.

  اطياتحقوق الملكية واالحتي ١٣-٣

 رأس المال

  يمثل رأس المال القيمة اإلسمية لألسهم التي تم إصدارها.
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  توزيعات األرباح

يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية السنوية على مالكي حقوق الملكية عندما يتم اعتماد التوزيع  من قبل  

الجمعية العامة للمساهمين. أما بالنسبة إلى التوزيعات المرحلية فيتم اعتمادها بعد الموافقة من جانب مجلس اإلدارة. يتم 

قدية بالقيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في  قياس التوزيعات غير الن 

  حقوق الملكية. 

  االحتياطي النظامي

من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي إلى   ٪ ١٠وفقاً للنظام األساسي تحول الشركة 

  من رأس المال. ٪٣٠

  م الخزينة أسه

تتمثل أسهم الخزينة في أسهم  أعادت الشركة شراؤها. تتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بإستخدام طريقة التكلفة حيث يتم  

  إدراج تكلفة شراء أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية. 

  منافع الموظفين  ١٤-٣

  تعويضات نهاية الخدمة 

ــتـخدام طريـقة تكلـفة الوـحدة المتوقـعة مع إجراء تقييم اكتواري بنـهاـية ـكل فترة ـمالـية   ــات نـهاـية الـخدـمة ـباســ يتم قـياس تعويضــ

  سنوية.

  وتصنف تكاليف المنافع وفقا لما يلي:

  تكلفة الخدمة الحالية والسابقة - 

 تكلفة العوائد - 

 إعادة القياس اإلكتواري - 

نفعة المحددة ضــمن الربح أو الخســارة في بندي "المصــاريف اإلدارية والعمومية " و تدرج المجموعة أول عنصــرين لتكاليف الم

 "تكلفة اإليرادات" ويتم إدراج البند الثالث في الدخل الشامل اآلخر.

  مزايا الموظفين قصيرة األجل 

يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية في الفترة  

  التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها مقابل المبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمات. 

  حةتكاليف تمويالت المراب ١٥-٣

تتم رسملة تكاليف تمويالت المرابحة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه وقتاً طويالً  

كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك األصل المعني. يتم تحميل كافة تكاليف تمويالت 

اريف في الفترة التي يتم تكبد تكاليف التمويل فيها. تتضمن تكاليف تمويالت المرابحة العمولة المرابحة األخرى على المص

  والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتمويالت المرابحات.

  الزكاة ١٦-٣

ب الزكاة وفقا للقاعدة الزكوية على  تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم احتسا

أساس البيانات المالية الموحدة لشركة دله للخدمات الصحية وشركاتها التابعة المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر. يتم توزيع  

لتي  مخصص الزكاة المحسوب بين الشركة وشركاتها التابعة. يتم تسجيل أية فروق بين المخصصات والربط النهائي في السنة ا

  يحدث فيها الربط النهائي.
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  من العقود مع العمالء  اإليرادات  ١٧-٣

) إلعداد التقرير المالي، يتم استخدام مصطلح "أصول عقود مع العمالء" و "التزام  ١٥بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  عقود مع العمالء" لوصف ما كان متعارف عليه كاإليرادات المستحقة و خصم حجم التعامل.

ميل ويستثنى المبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن طرف ثالث.  يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع الع
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. ويتم تطبيق المبادىء في  

  ) باستخدام الخطوات الخمس التالية:١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: الخطوة األولى: 
  عند الموافقة على العقد وااللتزام به من قبل جميع األطراف 
  عند تحديد حقوق كل طرف 
 عند تعريف شروط الدفع 
  عندما يكون للعقد مضمون تجاري 
  عندما يكون العقد قابل للتحصيل 

 
تحديد التزام األداء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات المتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كانت ستحسب  الخطوة الثانية:  

لكل سلعة أو خدمة متفق عليها التزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد  
  إذا كان: 

 لعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل يمكن للعميل االستفادة من الس  
  يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد 

  
 تحديد سعر المعاملة، وهو المبلغ الذي تتوقعه المجموعة نظير بيع سلع أو تقديم خدمات متفق عليها إلىالخطوة الثالثة: 

  العمالء.
تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء ويتم على أساس سعر البيع المستقل للسلع أو الخدمات المقدمة الخطوة الرابعة: 

  للعميل.
  االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو يتم تأديه الخدمة له. الخطوة الخامسة: 

  
 تقديم الخدمات الطبية

اإليرادات من الخدمات في المقام األول الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين. تشمل 
تشمل الخدمات رسوم اإلقامة، والخدمات المهنية الطبية، والمعدات، واألشعة، والمختبر. يتم إثبات اإليراد من الخدمات إما 

  يدلية.بشكل منفصل أو مجمع مع إثبات إيرادات الص

)،خلصت المجموعة إلى أن اإليرادات من مرضى اإلقامة الطويلة سيتم ١٥بموجب المعيار الدولي إعداد التقارير المالية رقم (
  االعتراف بها على مدى زمني.

 خلصت المجموعة إلى ان التزام األداء يتحقق عند تقديم الخدمات الطبية وحصول المريض على الخدمة العالجية.

  التوزيع –جات بيع المنت

يتم إثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على المنتجات وعندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل. يحدث التسليم عندما يتم  
        شحن المنتجات إلى الموقع المحدد، ويتم نقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.

تكون المجموعة مسئولة بشكل أساسي عن الوفاء بالتزاماتها بتقديم المستحضرات الصيدالنية والمنتجات األخرى المحددة. 
تتحمل المجموعة مخاطر المخزون قبل أن يتم نقل المستحضرات الصيدالنية والمنتجات األخرى إلى العميل. باإلضافة إلى ذلك، 

  سعر المنتجات الصيدالنية المحددة.  لدى المجموعة سلطة تقديرية في تحديد

 خلصت المجموعة إلى ان التزام األداء يتحقق عند انتقال ملكية السلع إلى العمالء.
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  المخصصات وااللتزامات المحتملة ١٨-٣

تقدير    يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة ويمكن

المبالغ بشكل موثوق. ينشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو استنتاجي ناشئ عن أحداث سابقة، مثل منازعات قانونية  

  أو عقود. 

يتم قياس المخصصات على أساس النفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي، استنادا إلى األدلة األكثر موثوقية المتاحة  

التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا االلتزام. وعندما يكون هناك عددا من االلتزامات المتماثلة، يتم في تاريخ 

تحديد احتمالية أن يكون التدفق النقدي الخارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. يتم خصم المخصصات 

  مة الزمنية للنقود جوهرية.إلى قيمها الحالية، حين تكون القي

  تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

 المعلومات القطاعية ١٩-٣

إن القطاع هـو جزء مـن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح عن 
القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي وهو الشخص 

  األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم 

  استخدام األحكام و التقديرات الهامة - ٤

إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية يتطلب من  

والتي بدورها تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة لألصول  اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات

وااللتزامات وكذلك اإلفصاحات عن بعض األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تؤثر التقديرات  

قرير عنها لإليرادات والمصاريف. وعلى الرغم من أنه تم واإلفتراضات في أرصدة األصول وااللتزامات وكذلك المبالغ التي تم الت

إعداد تلك التقديرات على أساس أفضل المعلومات المتاحة لإلدارة عن األحداث أو الظروف الحالية فقد تختلف النتائج الفعلية 

  .عن هذه التقديرات

  التقديرات بأثر مستقبلي.   يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على 

  تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء ١-٤

قامت المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار 

  الخيار.تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا 

لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل 

معقول ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه أم ال. بمعنى أن يتم األخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا  

  التجديد أو اإلنهاء.  اقتصاديًا لممارسة

بعد تاريخ بدء العقد، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرة  

  المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .

  معدل العائد الضمني لعقود االيجار ٢-٤

يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار ، وبالتالي ، فإنها تستخدم معدل االقتراض  ال 

هو معدل العائد الذي يتعين على المجموعة أن تدفعه لالقتراض  اإلضافي لقياس التزامات اإليجار. ان معدل االقتراض اإلضافي 

 للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام األصل وفي بيئة  مماثلة. على مدة مماثلة ، مع ضمانات مماثلة  

  تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها (مثل أسعار العوائد في السوق).
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 مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة ٣-٤

القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي  يثبت المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة 

تتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية   القيمة القابلة للتحقق.

لعوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخصص وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبناًء على ذلك تقوم المجموعة بدراسة هذه ا

  مخزون راكد وبطئ الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  ٤-٤

عقود والمستحق من تستخدم المجموعة مصفوفة لحساب مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للمدينون التجاريون وأصول ال

أطراف ذات عالقة. تستند نسب المخصص إلى أعمار المبالغ المستحقة لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة التي لها أنماط 

 خسارة مماثلة.

تستند مصفوفة المخصص مبدئيا على معدالت التأخر في السداد التاريخية ثم يتم تعديلها لتتضمن عوامل االقتصاد الكلي للدولة. 

يتم تقييم العالقة بين معدالت التأخر في السداد ، والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة وهي تعتمد على  

 التقديرات بشكل كبير. مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة يكون حساس للتغيرات في الظروف االقتصادية المتوقعة. 

 االعتراضات الطبية المتوقعة  ٥-٤

تستند المجموعة عند تقدير االعتراضات الطبية المتوقعة على خبرتها السابقة مع كل عميل على حدة. لتوقع هذه االعتراضات 

تعمل المجموعة على قياس مدى قبول العمالء بالخدمات والسلع الطبية المقدمة وتلجأ إلى افتراضات مبنية على أقرب اعتراضات  

اوضات مباشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على البيانات المتوفرة في السوق وفي الشركات للمطالبات وما توصلت اليه من مف

  المثيلة.

 خصم حجم التعامل ٦-٤

في بعض االحيان يتم اثبات اإليرادات بخصومات على أساس حجم التعامل ويتم إثبات اإليرادات على أساس السعر المحدد في  

تخدام الخبرة المتراكمة لتقدير الخصومات، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي العقد، بعد خصم حجم التعامل. يتم اس

  يكون فيه من المحتمل أال يحدث انعكاس كبير في اإليرادات.

يتم تحليل خصومات حجم التعامل المتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل على حدة بالنسبة للعقود التي تتضمن هذا  

ما إذا كان من المحتمل أن يحصل العميل على الخصم على استحقاقاته التاريخية والمعامالت المتراكمة  يعتمد تحديد .الخصم

  حتى تاريخ القوائم المالية.

  هبوط قيمة األصول غير المالية ٧-٤

بخسارة الهبوط في القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة   يتم اإلعتراف

لإلسترداد. لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة توليد نقد  

اب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. أثناء عملية قياس التدفقات النقدية المستقبلية  وتحدد معدل الخصم المناسب إلحتس

المتوقعة، تقوم اإلدارة بوضع افتراضات حول النتائج التشغيلية المستقبلية. تتعلق هذه اإلفتراضات باألحداث والظروف  

جوهرية على اصول المجموعة خالل السنوات المالية  المستقبلية. قد تختلف عن النتائج الفعلية، وقد تتسبب في تعديالت

  التالية.

في معظم الحاالت، يتضمن تحديد معدل الخصم المطبق تقدير التعديالت المناسبة لمخاطر السوق والتعديالت المالئمة لعوامل 

   الخطر الخاصة باألصول.
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  عقارات ،آالت ومعدات - ٥

  

حق  
استخدام  

  المباني  األراضي  أصل 

تحسينات 
المباني 
  المستأجرة

اآلالت 
  والمعدات

المعدات 
  الطبية

األثاث 
  السيارات  والتركيبات

االنشاءات 
  اإلجمالي  تحت التنفيذ

                      التكلفة

  ٢٬٣٥٩٬٤٢٨٬٩٦٧  ٨٢٢٬٠٢٢٬٨١٦  ٧٬٥٦٩٬٠٦٣  ١٨٬٠٣٩٬٧١٠  ٣٨٢٬٦١٩٬٣٦٢  ٧٦٬٩١٥٬٤٣٨  ٧٢٬٥٧٨٬٦٦٩  ٤٤٩٬٦٨١٬٧١٠ ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٩  -  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ٢٥٥٬٧١٢٬٥٧٥  ٩٢٬٩٦٤٬٣٥٥  ١٬٤٥٠٬٠٠٠  ١٣٬٨٥٠٬١٦٥  ٨٢٬٦٨٦٬٧٨٤  ٩٬١٧٧٬٧٨٩  ٢٦٨٬١٦٤  ٥٥٬٣١٥٬٣١٨  -  -  إضافات

  )٣٬٣١٦٬٠٣٩(  -  -  )١٣٧٬٢٦١(  )٣٬١٣٩٬٤١٥(  )١٦٬٣٦٣(  )٢٣٬٠٠٠(  -  -  -  استبعادات

  -  )٧٠١٬٧٩٥٬٧١٦(  -  ١٬٨٣٢٬٥٣٢  ١٣٬٤٤٩٬١٣٠  ٧٢٬٦٠٣٬٦٣٩  -  ٦١٣٬٩١٠٬٤١٥  -  -  تحويالت

  ٢٬٦١١٬٨٢٥٬٥٠٣  ٢١٣٬١٩١٬٤٥٥  ٩٬٠١٩٬٠٦٣  ٣٣٬٥٨٥٬١٤٦  ٤٧٥٬٦١٥٬٨٦١  ١٥٨٬٦٨٠٬٥٠٣  ٧٢٬٨٢٣٬٨٣٣  ١٬١١٨٬٩٠٧٬٤٤٣  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٩  -  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ٢٤٤٬٢٧١٬٥٥٨  ١٥٤٬٥٤٤٬٩٦٢  - ٢٬٤٢٨٬٦٥٠  ٣٩٬٠٩٨٬٧٠٣  ٢٬٦٧٠٬٧٠٠  ٢٬١٥٦٬٨٢٥  ٣٢٧٬٨٠٠  -  ٤٣٬٠٤٣٬٩١٨  إضافات

  )٧٬٩٥٠٬٩٨٧(    -  )١٥٧٬٢٣٧(  )٦٬٩٩٢٬٢٨٠(  )٥٧٠٬٠٠٠( )٢٣١٬٤٧٠( -  -  -  استبعادات

  -  )٢٬٠١٧٬٢٩٢(  -  -  -  )١٢٬٩٨٢٬٩٦٧(  ٢٬٠١٧٬٢٩٢  ١٢٬٩٨٢٬٩٦٧  -  -  تحويالت

  ٢٬٨٤٨٬١٤٦٬٠٧٤  ٣٦٥٬٧١٩٬١٢٥  ٩٬٠١٩٬٠٦٣  ٣٥٬٨٥٦٬٥٥٩  ٥٠٧٬٧٢٢٬٢٨٤  ١٤٧٬٧٩٨٬٢٣٦  ٧٦٬٧٦٦٬٤٨٠  ١٬١٣٢٬٢١٨٬٢١٠  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٩  ٤٣٬٠٤٣٬٩١٨  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                      االستهالك المتراكم

  ٥٨٧٬٩٩٦٬٣٧٧  -  ٥٬٥٤٦٬٨٤٥  ١١٬٤٣٨٬٤٨١  ٢٥٣٬٢٤٥٬٩٩٥  ٥٦٬٧٦١٬٤٠٠  ٥١٬٥٣١٬٣٨٨  ٢٠٩٬٤٧٢٬٢٦٨  -  -  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ٧٣٬٨٨٣٬٢١١  -  ١٬١١٤٬٣٨٦  ٢٬٩٧٩٬٥٣٥  ٣٧٬٣٥٠٬٢٠٠  ٥٬٩٧٦٬٣٤٤  ٦٬٢٩٩٬٩٤٤  ٢٠٬١٦٢٬٨٠٢  -  -  استهالك السنة

  )٣٬٢٥٣٬١٦٦(  -    )١٢٤٬٦٨٣(  )٣٬١١٢٬٨٣٤(  )١١٬٨١٥(  )٣٬٨٣٤(    -  -  استبعادات

  ٦٥٨٬٦٢٦٬٤٢٢  -  ٦٬٦٦١٬٢٣١  ١٤٬٢٩٣٬٣٣٣  ٢٨٧٬٤٨٣٬٣٦١  ٦٢٬٧٢٥٬٩٢٩  ٥٧٬٨٢٧٬٤٩٨  ٢٢٩٬٦٣٥٬٠٧٠ -    م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠  -  ٧٨٨٬٣٨١  ٢٬٦٤٣٬١١٠  ٤١٬١٦٧٬٣٨٥  ٦٬٢٥٩٬٧٠٣  ٦٬٤٥٨٬٧٧٥ ١٨٬٧٣٣٬٤٧٤  -  ١٦٬٤٤٣٬٧٣٢  استهالك السنة

  )٥٬٤٩٥٬٨٨١(  -  -  )١٣٩٬٨٤٥(  )٥٬١٧١٬٤٣٨(  )٣٨٬٠٠٠(  )١٤٦٬٥٩٨(  -  -  -  استبعادات

  ٧٤٥٬٦٢٥٬١٠١  -  ٧٬٤٤٩٬٦١٢ ١٦٬٧٩٦٬٥٩٨  ٣٢٣٬٤٧٩٬٣٠٨  ٦٨٬٩٤٧٬٦٣٢  ٦٤٬١٣٩٬٦٧٥  ٢٤٨٬٣٦٨٬٥٤٤  -  ١٦٬٤٤٣٬٧٣٢  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                    صافي القيمة الدفترية

  ٢٬١٠٢٬٥٢٠٬٩٧٣  ٣٦٥٬٧١٩٬١٢٥  ١٬٥٦٩٬٤٥١  ١٩٬٠٥٩٬٩٦١  ١٨٤٬٢٤٢٬٩٧٦  ٧٨٬٨٥٠٬٦٠٤  ١٢٬٦٢٦٬٨٠٥  ٨٨٣٬٨٤٩٬٦٦٦  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٩  ٢٦٬٦٠٠٬١٨٦  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١  ٢١٣٬١٩١٬٤٥٥  ٢٬٣٥٧٬٨٣٢  ١٩٬٢٩١٬٨١٣  ١٨٨٬١٣٢٬٥٠٠  ٩٥٬٩٥٤٬٥٧٤  ١٤٬٩٩٦٬٣٣٥  ٨٨٩٬٢٧٢٬٣٧٣  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٩  -  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 



   (شركة مساهمة سعودية) شركة دله للخدمات الصحية 
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  فيما يلي توزيع مصروف اإلستهالك 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في     

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩    

  ٧٢٬٤٩٥٬٦٥٩    ٨٨٬٦٧٩٬٨٢٠    تكلفة اإليرادات

  ١٬٣٨٧٬٥٥٢    ٣٬٨١٤٬٧٤٠    )٢٤المصروفات اإلدارية والعمومية (إيضاح 

    ٧٣٬٨٨٣٬٢١١    ٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠  
          
  

  اإلنشاءات تحت التنفيذ 
ــوى  ــار بســعة قص ــه نم ــة مشــروع مستشــفى دل ــدى المجموع ــ ( ٢٠٠ســرير و ٤٠٠ل ــدر ـب ــة تق ــة إجمالي ــادة بتكلف ــون ٩٢٠عي ) ملي

  عيادة. ١٠٠سرير و  ١٥٠م بطاقة استيعابية بلغت ٢٠١٨أبريل  ٨لایر سعودي وقد تم تشغيل المرحلة األولى في 
ــاريخ  ــي تــ ــل فــ ــي النخيــ ــي حــ ــه فــ ــفى دلــ ــة لمستشــ ــعة الغربيــ ــاء للتوســ ــال البنــ ــة أعمــ ــدأت المجموعــ ــبتمبر  ٢٥بــ ســ

  عيادة. ٣٠سرير  و  ١٥٠م، بسعة ٢٠١٧
  

  أصول غير ملموسة  - ٦

  ترخيص تصنيع  
تراخيص 
  اإلجمالي  حقوق التأجير  الشهرة  المنتجات

            

            التكلفة

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٬٠٠٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            

            اإلطفاء والهبوط

  ١١٬٦١٨٬٥٩٨  ٥٢٧٬٥٩٨  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ١٥٦٬٨٦٠  ١٥٦٬٨٦٠  -  -  -  م٢٠١٨إطفاء عام 

  ١١٬٧٧٥٬٤٥٨  ٦٨٤٬٤٥٨  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ١٧١٬١٢٠  ١٧١٬١٢٠  -  -  -  م٢٠١٩إطفاء عام 

 ١١٬٩٤٦٬٥٧٨  ٨٥٥٬٥٧٨  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            

            صافي القيمة الدفترية

  ١٨٬٧١٩٬٦٩٢  ٢٬٥٦٦٬٦٩٢  -  ٨٬٥٠٥٬٠٠٠  ٧٬٦٤٨٬٠٠٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ١٨٬٨٩٠٬٨١٢  ٢٬٧٣٧٬٨١٢  -  ٨٬٥٠٥٬٠٠٠  ٧٬٦٤٨٬٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  الهبوط في تراخيص التصنيع وتراخيص المنتجات (أصول غير ملموسة غير محددة العمر االنتاجي)
 مـن محـددة العمـر االنتـاجي للتأكـدلألصـول غيـر الملموسـة غيـر  إختبـار إجـراء حيـث يـتم االنخفـاض سـنويا، إختبـار إجـراء يـتم
 أسـاس  علـى تحديـدها يـتم والتـي لإلسـترداد القابلـة القيمـة مـع الدفتريـة القيمـة بمقارنـة وذلـك قيمتهـا هبـوط فـي وجـود

بلـغ  سـنوات. خمـس لمـدة المتوقعـة التـدفقات النقديـة تسـتخدم التـي الحاليـة القيمـة إحتسـاب فـي المسـتخدمة المعلومـات
 مكـرر باسـتخدام النهائيـة القيمـة إحتسـاب تـم  .٪١٦٫٦٧ المتوقعـة التـدفقات النقديـة إحتسـاب فـي المسـتخدم الخصـم معـدل

 .التوقعات فترة من األخيرة للسنة الربحية للنمو
ـراً  تـأثراً  اإلسـتخدام قيـد القيمـة إحتسـاب يتـأثر  المبيعـات والتضـخم وتكلفـة المبيعـات نمـو بمعـدل المتعلقـة باإلفتراضـات كبـي

 فــي المســتخدمة العوامــل  وكــذلك ســنوات خمــس لمــدة الموازنــة بعــد لمــا النقديــة إســتنباط التــدفقات فــي المســتخدمة
 .النهائية القيمة احتساب
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 حقوق التأجير 

ــناعية ومناطق التقنية نظير حق اســتئجار أرض ويتم إطفاؤها على مدى  تمثل حقوق التأجير مبلغ مدفوع للهيئة الســعودية  للمدن الص
  م.٢٠٣٤ابريل  ٢٨هـ  الموافق ١٤٥٦صفر  ١٠سنوات العقد المتبقية التي تنتهي في 

  استثمار في شركة زميلة - ٧

قفلة تقوم ببناء يتكون االستثمار في شركة زميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وهي شركة مساهمة م 
  مستشفى عام شرق مدينة الرياض. يتم احتساب الحصة في االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية، وفيما يلي نسبة المساهمة: 

      (٪) الحصة في حقوق الملكية  

  اسم الشركة الزميلة
  كما في

  ديسمبر ٣١
  كما في

  ديسمبر ٣١
ــل  ي ـــغ ــد اـلتشــ ل ـب

  النشاط الرئيس  والتأسيس

      م ٢٠١٨  م ٢٠١٩  

المملكة العربية   ٪  ٣١٬٢١  ٪  ٣١٬٢١  شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
  السعودية

تملك وتشغيل وصيانة 
  مستشفى ومراكز صحية 

  
، يمكن تلخيص ٪٣٠بدال من    ٪٣١٬٢١م قامت المجموعة بزيادة نسبة ملكيتها في الشركة الزميلة لتصبح  ٢٠١٨خالل الربع األول من عام  

  االستثمار كما يلي: حركة 

 ٣١كما في   
 ديسمبر
  م ٢٠١٩

 ٣١كما في   
ديسمبر 
  م ٢٠١٨

  ١٤٠٬٩٧٨٬٧٥٩   ١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢  رصيد أول المدة 

  ٥٬٩٨٠٬٠٠٠  -  إضافات

  ١٣٨٬٧٠٧   ٤٧٨٬٥٦٦  تسويات 

  ) ١٬٩٣٦٬٧٣٤(   )٤٬٥٩٠٬٧٠٤(  حصة المجموعة في خسارة الشركة الزميلة  

  -    )٩٦٬٦٧٥(  اآلخر في الشركة الزميلة حصة المجموعة في الدخل الشامل 

  ١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢   ١٤٠٬٩٥١٬٩١٩  رصيد آخر المدة 

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

 ٣١كما في     
  ديسمبر
  م ٢٠١٩

 ٣١كما في  
ديسمبر 
  م ٢٠١٨

  ٩٧٬٤٠٣٬٨٤٩   ٣٨٬٩١٤٬٠٢٢    األصول المتداولة

  ٥٧٩٬٦٢٥٬٤٠٧   ٦٩٨٬٥٧٤٬٢٦٩   األصول غير المتداولة

  ٦٩٬٦٢٩٬٧٩٩    ٤٢٬٣٩٧٬٢٢٩    االلتزامات المتداولة

  ١٨٤٬٦٢٢٬٤٣٤    ٢٨٧٬٢٩٨٬٩٤٢    االلتزامات غير المتداولة

  ) ٤٬٦٧٠٬٥٦٥(    )١٤٬٧٠٩٬٠٧٩(    الخسارة من العمليات المستمرة 

  )٣٣٬٩٣٣(    )٢٧٥٬٨٢٤(    الدخل الشامل اآلخر

  ) ٤٬٧٠٤٬٤٩٨(    )١٤٬٩٨٤٬٩٠٢(    الشاملالدخل 

  ٤٢٢٬٧٧٧٬٠٢٣   ٤٠٧٬٧٩٢٬١٢٠    حقوق الملكية 
  في رأي اإلدارة، لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة كما في تاريخ التقرير.
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  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  - ٨

  الدولة  

نسبة 
الملكية 
٪  

 ٣١كما في 
  م٢٠١٩ديسمبر 

نسبة 
  الملكية

 ٪  
 ٣١كما في 

  م٢٠١٨ديسمبر 

            مدرجة

 ٢٤٧٬٦٦٩ ٪ ٠٬٤  ١٣٦٬٤٦٥  ٪ ٠٬٤  األردن  الشركة األردنية لصناعة األدوية

            غير مدرجة

 ٣٬٤٤٨٬١٢٠  ٪ ٧٬٥  ٣٬٤٤٨٬١٢٠  ٪ ٧٬٥  السعودية  الطبي شركة مركز مكة 

 ١٬٧٤٨٬١٤٥  ٪ ١٬١  -  -   السعودية  شركة األحساء للخدمات الطبية

      ٥٬٤٤٣٬٩٣٤    ٣٬٥٨٤٬٥٨٥  

  أدوات حقوق الملكية غير مدرجة 
ترى اإلدارة أنه لم تتوافر في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة أي من المؤشرات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 

العادلة لهذه األدوات وبالتالي   القيمة معبرة عن تكون ال قد  التكلفة  والتي تشير إلى أن ٢- ٤- ٥الفقرة رقم ب "األدوات المالية" ) ٩رقم (
 بار أن تكلفة هذه األدوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.تم اعت
  ١٦٢٬٥٠٠هـ قامت الشركة ببيع كامل حصتها في شركة اإلحساء للخدمات الطبية والبالغة  ١٤٤٠رجب    ٢٨  الموافق    م٢٠١٩ابريل    ٤بتاريخ  

  لایر سعودي تم ادراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر.  ٦٨٨٬٨٥٥لایر سعودى والذي نتج عنه ربح وقدره   ٢٬٤٣٧٬٠٠٠سهم وذلك مقابل 

  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  - ٩

لایر ـسعودي مقابل ـشراء وحدات   ٢٢٬٣٢١٬١٠٢هـــــ قامت الـشركة بـسداد دفعة قدرها ١٤٤٠رمـضان  ٩الموافق    م٢٠١٩مايو  ١٤بتاريخ 
مرتفع على رأس المال على  ) هدف الصــندوق هو تحقيق عائد ٣في صــندوق اســتثماري (في صــندوق ميفك لفرص الملكية الخاصــة 

 المدى الطويل واالستثمار في القطاع الصحي.
ندوق بالقيمة العادلة باسـتخدام طريقة التدفقات النقدية ٢٠١٩ديسـمبر   ٣١بتاريخ  ندوق عن طريق إدارة الـص م تم إعادة تقويم أـصول الـص

لایر ســعودي ونتج عن ذلك تســجيل   ٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧المخصــومة، وقد بلغت قيمة حصــة المجموعة في االســتثمار في الصــندوق ما قدره  
  ).٢٥لایر سعودي تم تسجيلها في األرباح والخسائر (إيضاح  ١٣٬٣٨٥٬٨٦٥أرباح قدرها 

  المخزون -١٠

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨

 ٧٢٬٦٤٥٬٠٣٤   ٨٢٬٤٧٠٬٤٣٨  أدوية

 ٣٬٠٤٣٬٧٨٩   ٨٬٩٧٧٬٧٣٠ مواد خام 

 ٥٬٨٢١٬٦٤٤   ٥٬٦٠١٬٣٠٦  طبية ومستحضرات تجميل مواد مستهلكة 

 ٢٬٧٢٨٬٩٢٢  ٥٬١٩٥٬٩٢٢  أخرى  

 ٦٬١٤٨٬٥٥٣   ٣٬٣٤٩٬٣١٢  لوازم طبية  

  ٩٠٬٣٨٧٬٩٤٢   ١٠٥٬٥٩٤٬٧٠٨ 

 ) ١٬٦١٥٬٣٣٧(   )١٬٠٦٠٬٣٧٢(  ناقصا: مخصص مخزون بطيء الحركة 

  ٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥   ١٠٤٬٥٣٤٬٣٣ ٦ 
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  بطيء الحركة:فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون 

  للسنة المنتهية في   

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

 ١٬٣٨١٬٤٠٣   ١٬٦١٥٬٣٣٧  يناير  ١

 ٢٬٦٣٢٬٨٧٥   ٣١٬٨٩٨  مكون

 -    )٩٣٬٢٠٠(  مردود

 ) ٢٬٣٩٨٬٩٤١(   )٤٩٣٬٦٦٣(  شطب  

 ١٬٦١٥٬٣٣٧   ١٬٠٦٠٬٣٧٢  ديسمبر  ٣١

  مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -١١

 
ديسمبر  ٣١كما في 
  م ٢٠١٩

  
ديسمبر  ٣١كما في 
  م ٢٠١٨

 ٤٩٬٠٢١٬٠٢٨    ٤٣٬٧٥٧٬٠٠٣  مبالغ مدفوعة مقدماً لموردين

 ١٧٬١٣٨٬٦٧٧   ١٢٬٨٦٥٬٥٥٨  مصاريف مدفوعة مقدما 

 ٥٬٤٠١٬٠٨٨   ٦٬٨٠٣٬٣٣٩  سلف موظفين  

 ٥٬٦٣٠٬١٢٥   ١٢٬١٣٠٬١٢٥  غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

  ٣٬٢٤٩٬٤٢٧   ٣٬٨٤٤٬٠١٤  البشريةصندوق تنمية الموارد 

 ٩٬١٠٨٬٤٩٠    ١٢٬٥٣٦٬٥٦٧  أخرى 

 ) ٦٬٢٤٧٬٠٧٧(    )٨٬١٢٨٬٣١٠(  ناقصاً : المخصص 

  ٨٣٬٣٠١٬٧٥٨   ٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦  

  فيما يلي ملخص بحركة المخصص: 

  للسنة المنتهية في  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  ٦٬٢٣٤٬٣٤١   ٦٬٢٤٧٬٠٧٧  يناير  ١الرصيد في 

  ٢٢٬٢٦٨   ١٬٨٨١٬٢٣٣  مكون

 )٩٬٥٣٢(  -  شطب  

  ٦٬٢٤٧٬٠٧٧  ٨٬١٢٨٬٣١٠  ديسمبر  ٣١

  األطراف ذات العالقة -١٢

، بأعمال مع شركات أخرى تقع ضمن إطار الجهات ذات العالقة الواردة في المعايير الدولية تقوم المجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي
  .للتقرير المالي, تتم هذه العمليات في سياق األعمال االعتيادية و يتم قياسها بمبالغ التبادل وهي المبالغ المتفق عليها بين الطرفين  

  منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل. تتم المبيعات إلى الجهات ذات العالقة والمشتريات
  تتضمن األطراف ذات العالقة للمجموعة موظفي اإلدارة الرئيسيين، الشركات التابعة، الشركات الزميلة وغيرها كما هو موضح ادناه.
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 مزايا االدارة العليا 
  للسنة المنتهية في    

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

  ٨٬٨٠٩٬٨٢٣  ٩٬٠٦٥٬٠١٢    رواتب ومكافآت المديرين التنفيذيين للمجموعة 

  ٢٬٩٦٦٬٦٦٧  ٢٬٩٣٣٬٣٣٤   )٢٤مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  (إيضاح 

  مستحق من أطراف ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 
 المعامالت

 المعامالت
  الرصيد كما في  خالل السنة المنتهية في 

ديسمبر ٣١
   م ٢٠١٩

ديسمبر ٣١
  م ٢٠١٨

٣١ 
  ديسمبر

 م ٢٠١٩ 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠١٨
الشركة الفنية لتوطين  

 التقنية 
مملوكة جزئيا  

  لمساهم
 ٤٬١٦٠٬٩٥٦   ٥٬٠٩٦٬٧٠٦ ٧٬٢٢٩٬٢٨٠ ١٬٨٤٩٬٨٦٣ دعم فني  

مجموعة دله البركة 
  القابضة

 ٢٧٣٬٢٩١    ١٦٧٬٤١١  ٣٦٧٬٥٠٨   ١٦٧٬٤١١ خدمات طبية   مساهم

شركة الدكتور محمد 
  الفقيه 

دعم فني    شركة زميلة
  ومبيعات ادوية

٦٣٦٬٥٣٨  -     ٦٣٦٬٥٣٨     - 

مملوكة ألحد أقارب   شركة المشفى الطبية 
عضو بمجلس إدارة 

  الشركة

 ٧٦٠٬٣١٣    ٥٦٨٬٨٣٠  ٩٣٣٬٩٩٣   ٩٢٢٬١٢١ خدمات طبية

أقارب عضو مجلس   خالد راشد الفقيه
  إدارة الشركة

استشارات 
  هندسية 

٣٢٨٬٨٨٠     -  -    - 

 -    ١٢٥٬٦٠٥  -     ١٣٣٬٦٠٥  خدمات طبية  أخرى   أخرى 
          ٥٬١٩٤٬٥٦٠   ٦٬٥٩٥٬٠٩٠ 

  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 
 المعامالت

 المعامالت 
 الرصيدكما في  خالل السنة المنتهية في

 ديسمبر ٣١
   م ٢٠١٩

ديسمبر ٣١
  م ٢٠١٨

 ديسمبر ٣١
 م ٢٠١٩

 ديسمبر ٣١
 م ٢٠١٨

دارين للسفر  وكالة سفر 
 والسياحة

مملوكة جزئيا  
  لمساهم

 ٣٥٤٬٠٣٦  ٧٤٣٬١٧٤ ٦٬٦٧٢٬٠٥١  ٥٬٧٢٦٬٣٤٩ تذاكر سفر 

رئيس مجلس   المهندس/طارق القصبي  
  اإلدارة 

إستشارات 
  إدارية

٦٩٧٬١٦٥  - ٦٩٧٬١٦٥  ١٬١٤٧٬٥٩٦ 

مملوكة   شركة دلة التجارية
  لمساهم

أعمال 
  صيانة

٢٩٨٬٤٨٠    ١٦٩٬٦١٤ -   - 

خدمات   أخرى   أخرى  
  طبية

-    - ٥٥٬٤١٢  ٢٣٬٢٩٠ 

          ١٬١٠٦٬٦١٣  ٧٦٦٬٤٦٤ 
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  مدينون تجاريون   - ١٣

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨

 ٣٨١٬٠٤٨٬٧١٢    ٣٦٠٬١٩٧٬٢٣٦  مدينون تجاريون

 ) ٢٤٬٨٦٨٬٢٩٦(   )٣٠٬٨٤٢٬٦٠٩(  يخصم:  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦    ٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧ 

 فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  للسنة المنتهية في    
  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 ٢٦٬٣٦٧٬٣٧١  ٢٤٬٨٦٨٬٢٩٦    يناير  ١الرصيد في 
  ٤٬٦٢٨٬١٦٠  ١٤٬٤٤٠٬٩٥٣   مكون
  ) ٥٬١٩١٬٤٤١(  )٨٬٤٦٦٬٦٤٠(   مردود

 )٩٣٥٬٧٩٤(  -    شطب 
  ٢٤٬٨٦٨٬٢٩٦   ٣٠٬٨٤٢٬٦٠٩   ديسمبر   ٣١الرصيد في 

تم مراجعة مؤشرات الهبوط في القيمة لجميع المدينون التجاريون، و في رأي اإلدارة لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية للمدينون 
  التجاريون غير تلك المذكورة كمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .

 النقد ومايعادله - ١٤

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨
 ٤٥٬١٧٨٬٤٣٦   ٨٧٬٥٠٤٬١٨٢  لدى البنوك نقد 

 ١٬١٨٠٬٦٩٩  ٨٢٢٬٠٧٧  نقد في الصندوق
  ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥   ٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩ 

  االحتياطي النظامي - ١٥

٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي ١٠وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل  
٪ من رأس مال. هذا ٣٠٪ من رأس المال. لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي النظامي لتجاوز االحتياطي ٣٠االحتياطي حتى يبلغ هذا 

  تعتبر اإلدارة أن عالوة اإلصدار جزء من االحتياطي النظامي للشركة.  .االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين

 تمويل المرابحة - ١٦

    
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨

        غير متداولة

 ٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١   ٨٣٩٬٢٦٨٬٥٦٩    مرابحات طويلة األجل

         متداولة

 ١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠   ٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠    مرابحات قصيرة األجل

 ٥٬٩١٦٬٦٦٦   ١١٢٬١٠٦٬٣٤٣    الجزء المتداول من مرابحات طويلة األجل 

 ١٤٥٬٧٥٤٬٢٤٦   ١٨١٬٧٥٣٬٣٤٣    إجمالي المرابحات المتداولة 

 ٧٠٨٬٣٩٤٬٠٨٧   ١٬٠٢١٬٠٢١٬٩١٢   إجمالي تمويالت المرابحة
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لدى المجموعة عقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من البنوك المحلية. عقود المرابحة بالريال السعودي وتحمل أعباء مالية بشكل 
السائد في السوق. عقود المرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة مع عام على أساس السعر 

  تمويل رأس المال العامل، عقود المرابحات مضمونة عن طريق سندات ألمر.
 

م:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (١٬٦١٨م بلغ حجم المرابحات المتاح استخدامها للمجموعة مبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ٧٠٨٬٣  :م٢٠١٨ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي ( ١٬٠٢٠م نحو ٢٠١٩ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي)، المستخدم منها كما في   ٢٫٦٣١

  ٢٬٨٥١م: ٢٠١٨مليون لایر سعودي (  ١٬٧٩٨م بإجمالي قدره ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي)، ومضمونة بسندات ألمر كما في 
  .مليون لایر سعودي)

 
مليون لایر  ١٢٬٥: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ١٢٬٤م مبلغ وقدره ٢٠١٩بلغت تكاليف التمويل المتعلقة بالمرابحات المرسملة خالل عام 

  سعودي).
 

م :  ٢٠١٨(مليون لایر سعودي    ٢٤٬٠٤م بمبلغ وقدره  ٢٠١٩بلغت تكاليف التمويل المتعلقة بالمرابحات المثبتة في األرباح أو الخسائر لعام  
  مليون لایر سعودي).  ١١٬٥

 عقود االيجار  - ١٧

  ).٥مدرجة ضمن عقارات وآالت ومعدات (إيضاح  حق استخدام اصول

 ديسميبر ٣١للسنة المنتهية في   
 م ٢٠١٨  م ٢٠١٩  التزام عقود اإليجار 

  -     ٣٦٬٤٤٦٬٣٠٧ إضافات خالل العام  
  -     ١٬٠٥٦٬٧٨٧  عوائد محملة

  -     )١٨٬٥٠٦٬١٧٩(  مدفوع 
  -     ١٨٬٩٩٦٬٩١٥  الرصيد في نهاية العام

        يقسم إلى 
  -     ٥٬٥٨٥٬٦٨٨  التزام عقود إيجار طويل األجل

  -    ١٣٬٤١١٬٢٢٧  التزام عقود إيجار قصير األجل 
  ١٨٬٩٩٦٬٩١٥    -  

االقتــــــــراض اإلضــــافي، وهو معدل العائد الذي تتوقع قامت المجموعة بإثبات التزام عقود االيجار ومصــــروف العوائد باســــتخدام معدل 

  .الضمانات لعقود االيجار وبنفس مماثلة الالزم لمدة التمويل  تقترض استخدامه لكي
  

  ال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
  

شـهرا وغير قابلة للتمديد وقد بلغ مصـروف االيجار   ١٢المجموعة عقود إيجار منخفضـة القيمة أو لمدة أقل من كما في تاريخ التقرير لدى 

  لایر سعودي. ٤١٣٬٣١٨م بما قدره ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المسجل في األرباح أو الخسائر عن هذه العقود للسنة المنتهية في 
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  التزام منافع الموظفين  - ١٨

  لتزام منافع الموظفين:الجدول التالي يبين حركة ا
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٩
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٨
  ١٠٦٬٥٩٥٬٣٠١   ١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥  يناير  ١الرصيد كما في  

     مشمولة في األرباح والخسائر
  ٢٢٬١٦٤٬٧٦٧   ١٧٬٠٥٠٬٤٧١ تكلفة الخدمات الحالية

  ٤٬٢٦٣٬٨١٢    ٥٬٠٨٢٬٤٤٧ تكلفة العائد
      الشامل اآلخرمشمولة في الدخل 

  ) ٦٬٢٧٤٬٨٩٤(   ٣٩١٬١٢٣ تقييم اكتواري 
  ) ٩٬٢٩٤٬٣٩١(   )١٢٬٠٣٦٬٤٩٤( مدفوع 

  ١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥    ١٢٧٬٩٤٢٬١٤٢ الرصيد  
  

 الجدول التالي يبين االفتراضات االكتوارية األساسية كما في تاريخ التقرير  
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٩ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٨ 

  ٪ ٤٫١٥    ٪٣٬٨٦  الخصمسعر 

  ٪٢    ٪٢٬٨  نمو الراتب السنوي

  الجدول التالي يبين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ التقرير 

  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   
  نسبة التغير  مبلغ االلتزام  نسبة التغير  مبلغ االلتزام  

          معدل  الخصم 
 + ٤٫٧(  ١١١٬٩٢٥٬١٤٨  %) ٦٫٦(  ١١٩٬٥٠١٬٢٢٥  ٪٠٬٥ (%  

 - ٥٫١٥  ١٢٣٬٥٠٥٬٠٥٢  % ٥  ١٣٤٬٢٨٨٬٠١٦  ٪٠٬٥  %  

          نمو الراتب السنوي 

 + ٣٫١٨  ١٢١٬١٩١٬٨١٢  % ٣  ١٣١٬٧٥٣٬٩٧٦  ٪٠٬٥  %  

 - ٢٫٩٥(  ١١٣٬٩٨٥٬٦٠٠  %) ٨٫٣(  ١١٧٬٣٥٤٬٥٤٩  ٪٠٬٥ (%  

  الدائنون التجاريون   - ١٩

  
 ديسمبر ٣١كما في 

  م ٢٠١٩ 
  ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨
  ٥٧٬٦٤٠٬٣١٧   ٦٩٬٨٨٩٬٨٤١  موردي أدوية

  ٢٤٫٩٥٢٫٤٩٦  ٢٣٬٩٥٢٬١٣٩  موردي معدات طبية  
  ١٠٬٠٦٩٬٧٨٤   ١١٬٨٨٩٬٠٢٤  موردي لوازم إدارية 
  ١٬٣٠٦٬٧٢٦   ١٬٧١٦٬١٨٢  موردي المطاعم

  ٧٬٢١٧٬٩٠٦   ١٬٦٠٦٬٩٢٦  موردي قطع الغيار 
  ٣٢٣٬٥٩٣  ١٬٨٢٤٬٧٢١  أخرى 

  ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢   ١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣  
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  مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -٢٠

  
  ديسمبر ٣١كما في 

  م ٢٠١٩ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٨ 

   ٢٠٬٨١٧٬٢٩٧    ٢٤٬٢٩٠٬٣٨٠  اجازات وتذاكر سفر مستحقة 

   ٨٬٥٣٥٬٨٨٤    ٨٬١٣٧٬٧٨٣  حوافز موظفين مستحقة

   ٨٬٥٤٤٬٥٧٣   ٧٬٦٨٠٬٣١٤  ايرادات مستحقة 

   ٤٬١٤٢٬٦٩١    ٣٬١٤٥٬٦٤٩  تكاليف تمويل مستحقة

   ٢٬٦٩٢٬٣٨٨    ٢٬٥٦٠٬٠٤٣  مستحقات للموظفين  

   ١٬٣٨٠٬٤٣٥    ١٬٥٧٤٬٢٢٥  تأمينات اجتماعية مستحقة

   ٣٬٤٧٩٬٣٢٩    ١٬١٣٣٬٠٠٥  ضريبة القيمة المضافة 

   ٤٤٠٬٣٠٧   ٥٤٦٬٣٠٧  مقدمات من العمالء

   ٢٠٬٨٣١٬١٥٣    ١٨٬٣٤٠٬٧٨٩  مصروفات مستحقة اخرى 

  ٧٠٬٨٦٤٬٠٥٧ ٦٧٬٤٠٨٬٤٩٥ 

  الزكاة -٢١

  عناصر الوعاء الزكوي
  ديسمبر ٣١كما في 

  م ٢٠١٩ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٨ 
  ١٬٥٤١٬٩٢٧٬٥٩٠   ١٬٢٨٧٬١٣٧٬٦٦١  حقوق الملكية 

  ١٣٥٬١٥٠٬٠٩٢   ١٤١٬٥٢٧٬٠٧٧  مخصصات
  ٥٦٨٬٥٥٦٬٥٠٥   ٨٤٥٬٣٢٢٬٥٠١  قروض مستخدمة في تمويل أصول غير متداولة 

  ١٦٩٬٨٧٨٬٥٠٧   ١٨٥٬٨٠٦٬٥٣٢  صافي الدخل المعدل
  ٢٫٤١٥٫٥١٢٫٦٩٤    ٢٬٤٥٩٬٧٩٣٬٧٧١  

  )١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١(    )٢٬٠٧٧٬٣٠٩٬٩٦٤(  ناقصاً: عقارات ، آالت ومعدات، صافي 
  )١٥٢٬٦٥٨٬٥٨٦(    )١٨٠٬٥٤١٬٧٣٨(  استثمارات

  ) ١٨٬٨٩٠٬٨١٢(    )١٨٬٧١٩٬٦٩٢(  أصول غير ملموسة
  ٢٩٠٬٧٦٤٬٢١٥    ١٨٣٬٢٢٢٬٣٧٧  الوعاء الزكوي

  ٧٬٢٦٩٬١٠٥    ٤٬٦٤٥٬١٦٣  الزكاة
  

  صافي الدخل المعدل
  ديسمبر ٣١كما في 

  م ٢٠١٩ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٨ 
  ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤    ١٥١٬٦٢٦٬١٣٤  صافي الدخل قبل الزكاة

  ٢٤٬٥٧٨٬٨٨٣    ٣٤٬١٨٠٬٣٩٨  التعديالت
  ١٦٩٬٨٧٨٬٥٠٧   ١٨٥٬٨٠٦٬٥٣٢  المعدلصافي الدخل 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   حركة مخصص الزكاة
  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  
 ١٣٬٩٦٦٬٠٣٥   ٧٬٢٦٩٬١٠٥  يناير  ١

  ٣٬٥٤١٬١٦٩   ٤٬٧١٠٬١٨٢  مكون خالل السنة
 ) ١٠٬٢٣٨٬٠٩٩(   )٧٬٣٣٤٬١٢٤(  مدفوع خالل السنة

  ٧٬٢٦٩٬١٠٥   ٤٬٦٤٥٬١٦٣  ديسمبر  ٣١
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  األيرادات من العقود مع العمالء -٢٢

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  

       تصنيف اإليرادات

 ٨٨٩٬٦٥٧٬٨٢٦   ٩٤٢٬١١٨٬٥٠٢  إيرادات تقديم خدمات  

 ٢٩١٬٢٨٤٬٢٢٥  ٣٠٩٬٩٧٠٬١٧٥ إيرادات بيع أدوية

 ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١  ١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧  

       توقيت إثبات اإليرادات

  ٤٢١٬٨٤٢٬١٥٥   ٤٥٢٬٣٤٧٬٩١٩  زمني على مدى 

  ٧٥٩٬٠٩٩٬٨٩٦  ٧٩٩٬٧٤٠٬٧٥٨  عند نقطة من الزمن 

  ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١ ١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧  

  ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  أرصدة العقود 

  ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦   ٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧ )١٣مدينون تجاريون (إيضاح 

 ٢٬٤٤٢٬٩٢٤   ١٬٩٦١٬٧٢٢  أصول عقود مع العمالء

 ٥٬٢٢٩٬٨٠١  ١٧٬٢١٢٬٩٢٢ التزامات عقود مع العمالء

 أصول عقود مع العمالء

تتعلق أصــول العقود باإليرادات غير المفوترة. يختلف رصــيد هذا الحســاب ويعتمد على عدد الخدمات المســتمرة غير المفوترة في نهاية 

  .ال يوجد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على أصول العقود بسبب قرب تواريخ استحقاقها .العام

 التزامات عقود مع العمالء  

  تتمثل التزامات العقود بشكل أساسي في خصم حجم التعامل للعمالء والذي يستند على الشروط التعاقدية معهم.

ن التزامات العقود بداية العام أو إيرادات تم الوفاء بالتزام اآلداء لها أثناء العام م إيرادات كانت ضـــم٢٠١٨م و٢٠١٩لم يســـجل خالل عامي 

  السابق.

  مصاريف بيع وتسويق  - ٢٣

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  

 ١٦٬٤٣٣٬٠٧٧    ١٦٬٠٦١٬٠٩٢  دعاية وإعالن وترويج  

 ٥٬٢٨٠٬٦٠٠  ٤٬٦٩٧٬٨٠٠  رواتب وأجور ومنافع 

 ٩٤٣٬٨٧٢   ٦٦٢٬٥٠٠  حوافز تسويق

  ٢٬٦٤٠٬٨٢٣   ٢٬٢٢١٬٧٤٦  أخرى 

  ٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢   ٢٣٬٦٤٣٬١٣٨ 
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  مصاريف إدارية وعمومية - ٢٤

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  

  ١٩١٬٢٨٠٬٩٦٣   ١٩٦٬٧٩٣٬٢٥٥  رواتب وأجور ومنافع 

  ٢٣٬٨٥٥٬١٥٣   ١٥٬٢٧٠٬٩١٢  مواد

  ٣٬٩٣٠٬٤١٢   ٧٬٠٧٨٬٤٥٩  صيانة وخدمات

  ٦٬٦٠٦٬٩٦٩  ٥٬٦٩٥٬٩٧١  منافع عامة

  ٥٬٥٧٣٬٩٠٧   ٤٬٤٥٢٬١٥٨  أتعاب مهنية

  ٣٬٢٦٦٬٦٦٧   ٣٬٢١١٬٩٠٥  )١٢مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة (إيضاح 

  ١٬٣٨٧٬٥٥٢   ٣٬٨١٤٬٧٤٠  )٥استهالك (إيضاح 

  ٣٬٨٥٨٬١٨٣   ٢٬٦٧٤٬٩٥٧  تأمين

  ٢٬٥٦٥٬٧٥٩   ٢٬٢٨٤٬٥٤١  أذونات وتراخيص 

  ٢٬٥٩٨٬٨٤٠   ١٬٨٠٦٬٩٢٩  قرطاسية 

  ١٬٤١٣٬٨٢٧   ١٬٥١٦٬٣٢٢  تدريب وتطوير 

  ٣٬٢٧٢٬٨٨١   -  إيجارات

  ٢٬٦٣٢٬٨٧٥   )٦١٬٣٠٢(  )١٠مخصص مخزون (إيضاح 

  ١٣٬٢٠١٬٢١٤  ١٧٬٤١٩٬١٤٨  أخرى 

  ٢٦٥٬٤٤٥٬٢٠٢   ٢٦١٬٩٥٧٬٩٩٥  

  إيرادات وخسائر أخرى، صافي  - ٢٥

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  م ٢٠١٨    م ٢٠١٩  

  أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
  -   ١٣٬٣٨٥٬٨٦٥  )٩األرباح والخسائر (إيضاح 

 ٣٬٣٥١٬٣٥٤   ٤٬١٢٢٬١٩٧  إيجارات

 ٢٬٩٨٣٬١٣٩   ٣٬٧٧٧٬٤٥١  الدعم العلمي  

 ٢٬٤٨٧٬٢١٣  ٣٬٢٤٥٬٢٢٧  وجبات طعام

 ١٬٠٤٥٬٦٧٨   ٤١٩٬٢٦٥ اطفالدعم غذاء 

  )٣٧٣٬١٢٣(  -  خسارة بيع استثمارات

 )٣٨٬١٦٠(   )٨٥٬٤١٦(   خسائر بيع عقارات وآالت و معدات

 ٣٬٠١٨٬٦٨٧   ١٬٥٨٠٬١٣٧  أخرى 

  ١٢٬٤٧٤٬٧٨٨  ٢٦٬٤٤٤٬٧٢٦ 
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 اجتماعات وقرارات هامة - ٢٦

تفاهم غير ملزمة مع شركة المملكة لالستثمار والتطوير  ه وقعت الشركة مذكرة ١٤٤١محرم  ١١م الموافق ٢٠١٩سبتمبر  ١٠بتاريخ 
والمتعلقة بعملية مبادلة األسهم المملوكة لشركة المملكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم 

المحدودة شركة خدمات المشاريع الطبية في شركة دله للخدمات الصحية وباإلضافة إلى مقابل نقدي. تمتلك شركة درع الرعاية القابضة  
اتفق الطرفان  .المحدودة (مستشفى المملكة) وشركة مجمع العيادات االستشارية المحدودة وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة

 .دراسة النافية للجهالةعلى تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية ال
م وقد تم تمديد مذكرة التفاهم ٢٠١٩ديسمبر   ٣١يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية المفعول حتى 

  .م٢٠٢٠أبريل  ٣٠حتى 
 

س العربية الطبية القابضة من أسهم شركة مرا  ٪١٠هـ وقعت الشركة اتفاقية شراء  ١٤٤١ربيع ثاني    ١٢م الموافق  ٢٠١٩ديسمبر    ٩بتاريخ  
من شركة مراس العربية الطبية، قبل هذه   ٪١٨٫٩المتخصصة في مجال طب التجميل واالسنان. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية 

  .)٩(إيضاح  ٣االتفاقية، بشكل غير مباشر من خالل استثمارها في صندوق ميفك لفرص الملكية الخاصة 
 

ه وقعت شركة دله للخدمات الصحية عقد شراكة استراتيجية طويلة االجل مع شركة ١٤٤١محرم  ٢فق م الموا ٢٠١٩سبتمبر  ١بتاريخ 
سيمينز للرعاية الصحية المحدودة بغرض إدارة وتشغيل اقسام االشعة لمستشفيات الشركة وأقسام األشعة للمستشفيات التي تفوز  

مليون لایر موزعة على مدة  ١١٢ني ألقسام األشعة، بلغت قيمة العقد بها في المناقصات الحكومية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الف
 عشر سنوات. 

  
هـ  قررت الجمعية العامة للشركة تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف ١٤٤٠شعبان    ٢٥م الموافق  ٢٠١٩مايو    ١بتاريخ  

م  ٢٠١٩نوفمبر  ١١ضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة. وبتاريخ م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف بحسب ال٢٠١٩سنوي للعام المالي 
م بمبلغ ٢٠١٩هـ قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية نقدية للمساهمين عن النصف األول للعام المالي ١٤٤١ربيع أول  ١٤الموافق 

م، بما قدره  ٢٠١٩لربع الرابع من عام لایر سعودي عن كل سهم. تم التوزيع خالل ا ٠٫٥لایر سعودي بواقع  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠وقدره 
  لایر سعودي بعد خصم نصيب أسهم الخزينة.  ٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠

  
هـ قررت الجمعية العامة للشركة الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ١٤٤٠جماد ثاني  ٢٠م الموافق ٢٠١٩فبراير  ٢٦بتاريخ 

لایر سعودي   ١٫٥لایر سعودي بواقع    ٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠م بمبلغ وقدره  ٢٠١٨المالي  نقدية على مساهمي الشركة عن النصف االول من العام  
  م.  ٢٠١٩عن كل سهم. تم توزيع األرباح خالل الربع األول من العام 

  
م بما قدره ٢٠١٧هـ وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي  ١٤٣٩رمضان  ٠٦م الموافق ٢٠١٨مايو  ٢٢بتاريخ 
  م. ٢٠١٨لایر سعودي للسهم الواحد وتم توزيعها خالل الربع الثاني من عام  ٢٬٥مليون لایر سعودي بواقع  ١٤٧٬٥

 ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الربح - ٢٧

للسهم يتم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساس  
  ألن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

 
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨

  ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥   ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢  صافي الربح 

  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٢٬٥٨٤٬٦٧٣  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  ١٫٨٩  ٢٬٠٢  ربح السهم األساسي والمخفض 

مليون سهم، وألغراض احتساب ربحية السهم، تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي   ٧٥القائمة يبلغ عدد األسهم 
  يعكس تأثير األسهم المجانية التي أصدرتها الشركة.

بر  ديسم  ٣١( م٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي عن السنة المنتهية في    ٩٤٬٩٦بلغ صافي خسائر شركة مستشفى دله نمار نحو  
  مليون لایر سعودي).  ١١١٬٩م:  ٢٠١٨
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  - ٢٨

 االلتزامات الرأسمالية

م، لدى المجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بشكل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل، وبناء  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 مليون لایر سعودي). ٢٠٤٬٩م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١١٧٬٥مستشفى دله نمار بمبلغ  

 
  االلتزامات المحتملة

مليون لایر سعودي تم إصدارها  ٣٧٬٤موعة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية بمبلغ م، لدى المج٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  مليون لایر سعودي). ٢٤٬٥م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١نيابة عن المجموعة في سياق النشاط اإلعتيادي (

ثالث نيابة عن شركة الدكتور محمد الفقية " شركة زميلة" بمبلغ  م  لطرف٢٠١٩تتضمن الضمانات البنكية ضمان بنكي أصدر خالل عام 
 . ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٩مليون لایر سعودي، ينتهي بتاريخ   ١٧٬٥

مليون    ٣٦٬٥م :  ٢٠١٨ديسمبر    ٣١م (٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر كما في    ٣٥٬٩توجد اعتمادات مستندية  صادرة عن المجموعة بمبلغ  
 .لایر سعودي)

يا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، يتم العمل حاليا على تسويتها، ولكن النتيجة النهائية لهذه الحاالت ليست  هناك بعض القضا
 وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. .مؤكدة

  لمخاطروقياس القيمة العادلة وإدارة ا تصنيف األدوات المالية - ٢٩

  تصنيف األدوات المالية  ١-٢٩
  ديسمبر ٣١كما في   

  م ٢٠١٩ 
 ٣١كما في   

  م٢٠١٨ديسمبر 

       األصول المالية 

      أصول مالية بالتكلفة المستهلكة

 ٥٬١٩٤٬٥٦٠   ٦٬٥٩٥٬٠٩٠ مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٢٬٤٤٢٬٩٢٤   ١٬٩٦١٬٧٢٢  أصول عقود مع العمالء

 ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦   ٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧  مدينون تجاريون 

 ٥٬٤٠١٬٠٨٨   ٦٬٨٠٣٬٣٣٩  سلف موظفين 

 ٥٬٦٣٠٬١٢٥   ١٢٬١٣٠٬١٢٥  غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

 ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥   ٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩  النقد وما يعادله

       أصول مالية بالقيمة العادلة  

  ٥٬٤٤٣٬٩٣٤   ٣٬٥٨٤٬٥٨٥  الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

  -    ٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
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 ديسمبر ٣١كما في   

   م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠١٨

       االلتزامات المالية

       التزامات مالية بالتكلفة المستهلكة

 ٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١   ٨٣٩٬٢٦٨٬٥٦٩  األجلمرابحات طويلة 

 -    ٥٬٥٨٥٬٦٨٨  التزام عقود إيجار طويل األجل

 ٣٬٦٧١٬٤٣١   ٤٦٨٬٢٤٤  محجوز ضمان طويل األجل

 ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢   ١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣  دائنون تجاريون 

 ٥٬٢٢٩٬٨٠١   ١٧٬٢١٢٬٩٢٢  التزامات عقود مع العمالء

 ١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠   ٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠  مرابحات قصيرة األجل

 ٥٬٩١٦٬٦٦٦   ١١٢٬١٠٦٬٣٤٣  الجزء المتداول من مرابحات طويل األجل

 -    ١٣٬٤١١٬٢٢٧  التزام عقود إيجار قصير األجل 

 -    ٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢  محجوز ضمان قصير األجل 

 ١٬١٠٦٬٦١٣   ٧٦٦٬٤٦٤  مستحق ألطراف ذات عالقة
  
  قياس القيمة العادلة ٢-٢٩

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل قائمة 
  مركز مالي. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في  
  سوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع االصول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:ال

 في السوق الرئيس لألصول أو االلتزامات، أو  
 .في حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق فائدة لالصول وااللتزامات  

  
ن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة لالصول أو االلتزامات السوق الرئيس أو السوق األكثر فائدة يجب أ

  بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو االلتزامات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.
  

متعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة ال
األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. تستخدم  

لقيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام المدخالت المجموعة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس ا
 القابلة للمالحظة المعنية، والتقليل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
تصنف كافة االصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 

  القيمة العادلة. وفيما يلي شرحاً لذلك:
  

  األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سوق نشط لالصول أو االلتزامات المتماثلة.  المستوى األول  
  طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى لمدخالتها المهمة لقياس القيمة العادلة قابالً للرصد بصورة    المستوى الثاني

  مباشرة.مباشرة أو غير 
  طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى لمدخالتها المهمة لقياس القيمة العادلة غير قابالً للرصد    المستوى الثالث

  بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
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  يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة:
  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   

المستوى   
  األول

المستوى 
  الثاني 

المستوى 
  الثالث

  ٣٬٤٤٨٬١٢٠  -  ١٣٦٬٤٦٥  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧  -  -  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
    

  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   

المستوى   
  األول

المستوى 
  الثاني 

المستوى 
  الثالث

  ٥٬١٩٦٬٢٦٥  -  ٢٤٧٬٦٦٩  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  -  -  -  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  إدارة المخاطر ٣-٢٩

  استخدامها لألدوات المالية:تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة 

  (أ ) مخاطر سعر الصرف األجنبي 

 (ب) مخاطر اإلئتمان

 (جـ) مخاطر السيولة

  (د) مخاطر العمولة
  

  (أ) مخاطر سعر الصرف األجنبي

تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. لم 

تقم المجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي، الدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي 

والر األمريكي،  وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت األجنبية. تراقب إدارة المجموعة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مثبت مقابل الد

  مخاطر العمالت غير جوهرية. 
  

  (ب) مخاطر االئتمان

بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عجز الطرف المقابل في الوفاء 

  بصورة رئيسية من المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة وأرصدة النقد لدى البنوك. 
  

  المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. إن القيمة الدفترية لالصول
 

  المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل من "المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء 

راف ذات عالقة" على حده. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان والمستحق من أط

  األخرى.
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  كما يلي: إن أعمار المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة
  

  
 ديسمبر ٣١كما في 

  م ٢٠١٩ 
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٨
        مدينون تجاريون  

  ٢٣٠٬١٥٥٬٣٢١   ١٩٦٬٦٨٤٬٤٢٥  أشهر ٦ال تزيد عن 
  ١٠٤٬٩٣٢٬١١٩    ٥٠٬٤٤٩٬٩٢٦  أشهر وأقل من سنة ٦أكثر من 

  ٢١٬٠٩٢٬٩٧٧   ٨٢٬٢٢٠٬٢٧٦  أكثر من سنة 
  ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٧    ٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧  

       أصول عقود مع العمالء
  ٢٬٤٤٢٬٩٢٤    ١٬٩٦١٬٧٢٢  أشهر ٦ال تزيد عن 

        مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٬١٦١٬٢١١    ١٬٢٣٩٬٨٦١  أشهر ٦ال تزيد عن 

  ١٬٨٦٥٬٩٣٨    ٩٧٣٬٣٢٠  أشهر وأقل من سنة ٦أكثر من 
  ١٦٧٬٤١١    ٤٬٣٨١٬٩٠٩  أكثر من سنة 

  ٥٬١٩٤٬٥٦٠    ٦٬٥٩٥٬٠٩٠  
  

مليون    ٢٤٬٩م:  ٢٠١٨مليون لایر سعودي (  ٣٠٬٨م مبلغ وقدره   ٢٠١٩ديسمبر    ٣١بلغ رصيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

 لایر سعودي).

  

  النقد وما في حكمه 

يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك عالية الثقة. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عدم الوفاء بالتزاماتها 

المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل أصول مالية أخرى. ويهدف منهج المجموعة في إدارة 

إلى ضمان أن يكون لديها سيولة كافية بشكل مستمر وقدر اإلمكان للوفاء بالتزاماتها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، السيولة  

  دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.

  (جـ) مخاطر السيولة

 هذه المالية. وإلدارة باألدوات المتعلقة التزاماتها لسداد الالزمة األموال توفير المجموعة على مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج

المجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسبة وخطوط   تقوم المخاطر

  ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات األصول وااللتزامات المالية.

  المالية االلتزامات اقاتاستحق جدول

   خالل  سنة   
 من

   سنوات ٥ إلى ١ 
  زيادة

   سنوات  ٥عن  
  

 المجموع 

            م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ١٬٠٥٦٬٠٧١٬٤٢١    ١٧٩٬٠٥٥٬٠٠٠   ٦٨٩٬٥٨٧٬٩٦٩   ١٨٧٬٤٢٨٬٤٥٢  مرابحات " تشمل تكلفة العوائد"

  ١٨٬٩٩٦٬٩١٥    -    ٥٬٥٨٥٬٦٨٨    ١٣٬٤١١٬٢٢٧  التزام عقود إيجار

  ٢٥٬٠٦٣٬٦٤٦    -    ٤٦٨٬٢٤٤    ٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢  محجوز ضمان

  ١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣    -    -   ١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣  دائنون تجاريون 

  ٧٦٦٬٤٦٤    -    -    ٧٦٦٬٤٦٤  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  ١٬٢١١٬٧٧٧٬٢٧٩    ١٧٩٬٠٥٥٬٠٠٠    ٦٩٥٬٦٤١٬٩٠١  ٣٣٧٬٠٨٠٬٣٧٨  
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    خالل سنة   
 من

  سنوات ٥ إلى ١
  زيادة

   سنوات  ٥عن 
  

 المجموع 

            م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٧٧٨٬٢٦٩٬٠٣٦    ١١٬١٢٣٬٤٠١    ٦١٩٬٤٥٧٬٧٣٠   ١٤٧٬٦٨٧٬٩٠٥  مرابحات " تشمل تكلفة العوائد"

  -     -     -     -   التزام عقود إيجار

  ٣٬٦٧١٬٤٣١    -     ٣٬٦٧١٬٤٣١    -   محجوز ضمان

  ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢    -     -    ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢  دائنون تجاريون 

  ١٬١٠٦٬٦١٣    -     -     ١٬١٠٦٬٦١٣  إلى أطراف ذات عالقة مستحق 

  ٨٨٤٬٥٥٧٬٩٠٢    ١١٬١٢٣٬٤٠١    ٦٢٣٬١٢٩٬١٦١   ٢٥٠٬٣٠٥٬٣٤٠  

  (د) مخاطر العمولة 

العمولة ألصولها والتزاماتها المالية ذات العمولة  سعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاطر المالية األدوات تتعرض

الماليـة قد تم اإلشارة إليها  وااللتزامات األصول استحقاق أو  تسعير إعادة خاللها يتم التي  والفترات الفعلية العمولة أسعار المتغيرة. إن

  بها. المتعلقة اإليضاحات فـي

 المجموعة من ربح على األخرى، المتغيرات ثبات مع العمولة، أسعار في المحتمل  المعقول التغير حساسية  أثر التالي الجدول يبين

  على الدخل الشامل:  تأثير هناك تغيير معدل عمولة التمويل، ليس أثر خالل

المحتمل  األثر
  على

  الدخل الشامل
إجمالي التزام  
  المرابحات

 الزيادة (النقص) 
في معدل 
    العمولة

        

  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ٪ ١ +  ١٬٠٢١٬٠٢١٬٩١٢ ١٠٬٢١٠٬٢١٩+

 م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في  ٪١ +  ٧٠٨٬٣٩٤٬٠٨٧ ٧٬٠٨٣٬٩٤٠+

 المعلومات القطاعية - ٣٠

بشكل أساس من قطاع تشغيلي رئيسي واحد وهو الخدمات الصحية، وبناء على ذلك، فإن تقديم معلومات  المجموعةتتكون عمليات 
تجري في المملكة العربية  المجموعةالقطاعات المختلفة غير قابل للتطبيق, وعالوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات 

  السعودية.

  األحداث الالحقة  - ٣١

  هامة تستوجب التعديل أو اإلفصاح.ال توجد أحداث الحقة 

  أرقام المقارنة - ٣٢

  تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.

  الموافقة على القوائم المالية الموحدة   - ٣٣

      م. ٢٠٢٠فبراير  ٢٦الموافق هـ ١٤٤١رجب  ٢الشركة في تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة
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  سم هللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  

  

  

  

  

ثقة وكبار التنفيذي ان املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال   نسياسة م
ية  شركة دمات ال   دلھ ل

  
  

  

  

  

معية العامة بتارخ   :اعتمدت من ا
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دف:   ال
افآت أعضاء مجلس  ثقة وكبار التنفيذيدف "سياسة م ان املن ية إ تنظيم اإلدارة وال دمات ال شركة دلھ ل ن" 

اصة بأعضاء مجلس  افآت ا اناإلدارة وتحديد امل ثقة وكبار التنفيذي وال ستقطاب أعضاء مجلس بالشركة وذلك إل ن املن
ان اإلدارة  ناسب مع طبيعة أعمال الشركة ن ذوي كفاءات علمية وعملية وفنية تنفيذيالكبار و و ات ت ة عالية وخ دار و

ة  ئة عمل نا لق ب دف  نية عالية، كما إن الشركة  م م ع أكمل وجھ و م من تأدية واجبا ا مما يمك م ا و شاط و
ا الشركة. داف ال ترمي إل   وجاذبة لتحقيق األ

افآت:   املبادئ والقواعد املنظمة للم

ثقة: :أوال ان املن   أعضاء مجلس اإلدارة وال

افآتي نة امل افآت حدد مجلس اإلدارة بناءًا ع توصية  شيحات م ثقة وفقًا للمبادئ  وال انھ املن أعضاء مجلس اإلدارة و
  التالية:

 .ة ات املطلو ارات وا ا وامل م ا و شاط ون مالئمة لطبيعة واعمال الشركة و  ان ت
 ا ون امل ة ليدفع بالشركة ا ان ت الت املطلو ات العالية واملؤ لس اإلدارة من ذوي ا فأة عامل جذب أعضاء 

ا داف   .تحقيق أ
 ) ة ال تتجاوز افأة سنو ام ٢٠٠٬٠٠٠ستحق عضو مجلس اإلدارة م ال سعودي وذلك لقاء االعمال وامل لة) ر  املو

افآت  بالشركة،بصفتھ عضو مجلس اإلدارة  اليھ نة امل لس اإلدارة ان يحدد خالف ذلك بناءًا ع توصية  و
شيحات   .وال

  معية العامة ثقة من ا ان املن ثقة عنھ وال ان املن افأةستحق عضو مجلس اإلدارة املشارك  ال ة ال  م سنو
نة واحدة او عدة٥٠٠٬٠٠٠تتجاوز مبلغ ( ان العضو عضوًا   ال سعودي سواء  لس اإلدارة ان  ان، ) ر و

شيحات  افآت وال نة امل ات ولوائحھ ان يتوافق مع  شرطةيحدد خالف ذلك بناءًا ع توصية  نظام الشر
ات.  التنفيذية والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشر

 د ا واس سمع ق  ضات واي يحق للشركة املطالبة بالتعوض عن االضرار ال ي عو افآت و اد ما صرف من م
ا الشركة وذلك عند: اليف أخرى تحمل  ت

غيب العضو ثالثة جلسات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر  - معية العامة عند  ة بقرار من ا اء العضو ا
 مشروع يقبل مجلس اإلدارة.

تب علية - امھ وواجباتھ مما ي ة الشركة عند إخالل العضو بالقيام بمسؤولياتھ وم   .ضرر بمص
ر - و اب العضو عمل مخل بالشرف واألمانة او ال   .عند ارت

  



 

ن    ثانيا: كبار التنفيذي

افآت كبار التنفيذييحدد مجلس اإلدارة  شيحات بالشركة  بناءًا ع توصيةن م افآت وال ون وفقًا للمبادئ نة امل ع ان ت
  التالية:

  ون افآت ان ت ن ع امل اتيجية، وعامال لتحف كبار التنفيذي داف الشركة االس ضات متوافقة مع ا والتعو
ا. ا واستدام ر اعمال عزز قدرة الشركة ع تنمية وتطو داف، و  تحقيق تلك األ

  ا شاط ون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة و ا،ان ت م ة. و ات املطلو ارات وا  وامل
  الت الالزمةاستقطاب كبار التنفيذيان تمكن الشركة من ارات واملؤ ة وامل   .ن ذوي ا

ام عامة:   اح

  ذه معية العامة للشركة وتصبح نافذة من تارخ السياسة منعتمد  معية ا ا من ا لس اإلدارة اعتماد ، و

ذه  عديل ع  ق  إجراء أي  ا. ستدعيھوقت آلخر بما  السياسة منا ا وأوضاع ة الشركة ووفق ظروف  مص

  ذه ام  ون أح ن ما ورد  أي فقره من  السياسة مكملةت عارض ب ا، و حالة أي  ون بديلھ ل ملا ورد  النظام وال ت

امذه  ام النظام. السياسة وأح سود أح   النظام 

 

 
 


