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  للخدمات الصحية دلهالسادة مساهمي شركة 
  

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
ية يديكم التقرير السنوي للشركة عن السنة المنتهأرحب بكم في اجتماعنا السنوي واضًعا بين أن أيسعدني 

نجازات والتحديات التي مرت بها الشركة خالل العام لى عرض للتطورات واإلإضافة ، باإلم٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  .المنصرم

من  ا، يضم عددً اكبيرً  اصبح صرحأسرة ن عاًما بمستشفى محدود األبن مشوارنا الذي بدأناه منذ أكثر من ثالثإ
على التنافس واالستمرار رغم  انشطة الصحية، قادرً ت واألالمستشفيات وطاقات سريرية كبيرة وتنوع في الخدما

خالقية والمهنية للشركة ومدعمة األ ئما يواجهه من تحديات، وذلك خالل استراتيجية توسعية تحافظ على المباد
  .٢٠٣٠ومتوافقة مع رؤية  ٢٠٢٠امج التحول الوطني بتوجهات الدولة في برن

  :لتحديات والتي تتلخص فيبالعديد من ا م٢٠١٨هذا وقد جاء العام 
  .بدء التشغيل تكاليف من تطلبتهنمار وما  دلهافتتاح مستشفى  .١
  .المراجعينو عداد الزائرينأانخفاض القاعدة السكانية لمدينة الرياض وبالتالي انخفاض  .٢
  .مرار دعمنا للتوجه الوطني وتنفيذ برنامج التوطيناست .٣
  .صحيزيادة حدة المنافسة في القطاع ال .٤
  .دوية بالرغم من تحديات السوقفتح قنوات تسويقية جديدة لتوزيع األ .٥

  :نجازاتنا وخططنا التوسعية الزالت مستمرة من خاللإوبالرغم مما سبق، فإن 
  م.٢٠١٩النخيل والذي من المتوقع بدء تشغيلها خالل عام  دلهزيادة الطاقة السريرية لمستشفى  .١
الصحية في شرق و شمال شرق العاصمة من خالل استثمارنا في  ة الطلب على الخدماتطيتغ .٢

  .م٢٠١٩مستشفى الدكتور محمد الفقيه والذي من المتوقع افتتاحه خالل عام 
  .قامة مستشفى مدينة جدةإالغربية من خالل  المنطقة لدخول بسوقالتوسع الجغرافي وا .٣
المنافسات التي يطرحها القطاع الصحي دارة والتشغيل من خالل الدخول في التوسع في نشاط اإل .٤

  .الحكومي والخاص
دارة بشراء إلوصى مجلس اأيمانًا منا بأن سهمنا يتم تداوله باقل من قيمته العادلة، إو ،وتدعيًما لثقة مستثمرينا

  .سهم الشركةأمن  %٥بما اليتجاوز  م٢٠١٩سهم خزينة خالل عام أ
الخسائر  إضافة إلىثر كامل القطاع أهذا العام جاء نتيجة لت داء المالي المحققن األإخواني المساهمين، إ

لى ما يعيشه االقتصاد السعودي من فترة تحول إضافة التشغيلية الناتجة عن افتتاح مشاريع جديدة للشركة باإل
ن نستمر ونتطور من خالل دعم أذن هللا قادرين على إوكذلك المنافسة الحالية في القطاع. ورغم ذلك، فاننا ب

  .خالقيةلمهنية واألمساهمينا ومركزنا المالي القوي وتمسكنا بمبادئنا ا
عضاء المجلس والقائمين على إدارة الشركة على جهودهم خالل العام ا يشرفني التقدم بالشكر الجزيل ألأخيرً 

الدولة هدافها،  وكذلك الجهود الداعمة من أوتقديم توجيهاتهم المستمرة لدعم استراتيجيات الشركة وتحقيق 
ننا نتعهد بمواصلة الجهد أين للجميع دوام التقدم واالزدهار. كما والجهات الرقابية المختلفة على تعاونهم آمل

 في خطط النمو اوالعمل الدائم والمتواصل ساعين بذلك إلى تخطي أي تحديات تواجهنا في سبيل المضي قدمً 
داء الشركة أالتوسع وتطوير تحقيق رغبات العمالء ب التي تحقق مصالح وأهداف الشركة مع استمرار  السعي نحو

  .والخدمات المقدمة بما يتماشى مع مصلحة الشركة ومساهميها الكرام
 وهللا ولي التوفيق ،،،،

  بن عثمان القصبي طارق    
 اإلدارة مجلس رئيس          
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Ticker Symbols                     رمز السهم
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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    

مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع  لها،تقريره حول أنشطة الشركة والوضع العام  كما ويتشرف باستعراضم.  ٢٠١٨
  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      
جة في السوق المالية م)، وهي مدر١٩٩٤سبتمبر  ١٨هـ (الموافق ١٤١٥ربيع الثاني  ١٣بتاريخ  ١٠١٠١٢٨٥٣٠

) وضمن قطاع الرعاية الصحية.  ويتكون رأس مال الشركة من ٤٠٠٤في المملكة العربية السعودية تحت الرمز (
وذلك كما ، مليون لایر ٥٩٠رياالت للسهم مدفوعة بالكامل وبإجمالي قيمة  ١٠بقيمة اسمية ،مليون سهم ٥٩

ئة واحدة وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره م. إن جميع أسهم الشركة من ف٢٠١٨في نهاية عام 
  .من المساهمين

 :السنة المالية للشركة .٢

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

 :المحاسب القانوني للشركة .٣

، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن BDOـــري وشركاه تولى السادة / شركة الدكتور محمــــد العمـ    
لحسابات من قبل الجمعية العمومية التي تمت في ل نم. وذلك عن طريق تعيينهم كمراجعي٢٠١٨العام المالي 

 )م٢٠١٧عن العام  BDOالسادة / شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه ( م٢٠١٨ مايو ٢٢

 :٢٠١٨الوضع العام خالل  .٤

  حول القطاع الطبي:  ٢٠٣٠رؤية المملكة 

فقد شرعت المملكة نحو تحقيق االستفادة المثلى من المستشفيات والمراكز  ٢٠٣٠في إطار رؤية المملكة      
الطبية وتشجيع المواطنين على االستفادة من الرعاية الصحية األولية كخطوة أولى في خطتهم العالجية. ومن 

دور التخطيط والتنظيم والمراقبة للمنظومة أن يقوم القطاع العام بالمملكة بالتركيز على  المخطط في هذه الرؤية 
  .ا العمل على رفع جودة الخدمات الصحية من خالل شركات حكوميةالصحية. كما أنه من المخطط أيضً 

تأمين وســــتعمل الحكومة الرشــــيدة من خالل هذه الرؤية على توســــيع قاعدة المســــتفيدين من نظام ال     
بشـــكل أســـرع، وتقليص أوقات االنتظار للوصـــول إلى األخصـــائيين الصـــحي، وتســـهيل الحصـــول على الخدمة 

        .واالستشاريين
، تسعى المملكة إلى تدريب األطباء لرفع قدرتهم ٢٠٣٠وعلى صعيد التنمية البشرية للقطاع الصحي لرؤية     

  .حدًيا وخطًرا على صحة المواطنينعلى مواجهة وعالج األمراض المزمنة التي تشكل ت
قد وافقت خطة التحول الوطني للرعاية الصحية هذه الرؤية. حيث تضمنت األهداف االستراتيجية لهذه الخطة و     

 ٢٠٢٠حتى  ٢٠١٧زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق على الخدمات الصحية على مدار األعوام من 
ئمة التي تعمل على تعزيز ثقة ة الخدمات الحكومية وتوفير البيئة المالمن خالل التوسع في عملية خصخص

 المستثمرين المحليين والدوليين بهدف جذبهم لالستثمار في القطاع الصحي.
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  الطلب على خدمات الرعاية الصحية:محركات  برز التحديثات علىأ
  

 :لخاصعلى الموظفين السعوديين بالقطاع ا الزيادة في تغطية التأمين الصحي 

يدة للمملكـة      مة الرشــــ مام الحكو طار اهت في إ
أكمل مجلس فقد  .من المواطن والمقيم بصـــحة كلٍّ 

الضــــمان الصــــحي التعاوني المتطلبات اإللكترونية 
لتطبيق التــأمين الصـــــحي اإللزامي على جميع 

السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، 
عام  ج ن ينتأع لمتوقومن ا. م٢٠١٩بدءاً من مطلع ال

مع تجــديــد  عنــه نمو في قطــاع التــأمين الصــــحي
  .م٢٠١٨مينية بنهاية أالوثائق الت

  
لقطاع الصحي لالمؤشرات العامة  

 :بالمملكة

 التعاوني الصحي التأمين بنظام المشمولين عدد ارتفع
 نحو إلى م٢٠١٢ عام خالل له مؤمن مليون ٨٫٧ من

 بمعدل وذلك م٢٠١٧ عام خالل له مؤمن مليون ١٢٫٠٦
 نسبة تكون وبذلك ، تقريبًا %٦٫٧ بلغ مركب سنوي نمو
 مظلة تحت دخلوا قد المملكة سكان إجمالي من %٣٧

 . التعاوني الصحي التأمين
  
  الصحي التأمين بنظام المشمولين السعوديين عدد بلغ 

 له مؤمن مليون ٢٫٧٣ نحو م٢٠١٧ عام خالل التعاوني
 .بالنظام لينشموالم إجمالي من %٢٣ يعادل وبما

  
 من فيها المكتتب الصحي التأمين أقساط إجمالي ارتفع 

 مليار ١٩٫٠٤ نحو إلى م٢٠١٢ عام خالل لایر مليار ١١٫٣
 مركب سنوي نمو بمعدل ،وذلك  م٢٠١٧ عام خالل لایر
 أقساط جماليإ أن إلى اإلشارة وتجدر ،%١١ نحو بلغ

 عن ترتفعا قد م٢٠١٧ عام خالل فيها المكتتب التأمين
 .تقريباً  %٢٫٢ بنسبة م٢٠١٦ عام

 
  الصحي التأمين أقساط إجمالي نسبة رتفعتا 

 النفطي غير المحلي الناتج إجمالي إلى فيها المكتتب
 %٠٫٨٠ من النفظي غير التأمين بعمق تعرف والتي
 . م٢٠١٧ عام خالل %١٫٠٤ نحو إلى ٢٠١٢ عام خالل

 
  أقساطب الصحي التأمين شركات احتفاظ معدل ارتفع 

 %٩٧ نحو إلى م٢٠١٢ عام خالل %٨٨ من مينأالت
 قدرات في النمو إلى ذلك ويشير.   م٢٠١٧ عام خالل

 .للمؤمنين الخدمات تقديم على التأمين شركات

 شركات قبل من المدفوعة المطالبات صافي رتفعا 
 م٢٠١٢ عام خالل لایر مليار ٧٫٤ من الصحي التأمين

 ،وذلك م٢٠١٧ عام خالل لایر مليار ١٦٫١ نحو إلى
تقريبًا %١٦٫٨ بلغ مركب سنوي نمو بمعدل
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  واقع القطاع الصحي في المملكة :

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

  
  القطاع الصحي : علىاإلنفاق   

  
  

 اتنسبة االعتماد رتفعتا
وزارة في موازنة المالية 

إلجمالي الصحة بالنسبة 
للمملكة امة الموازنة الع

 %٦٫٦من  العربية السعودية
م  إلى نحو ٢٠١٣خالل عام 

متوقعة في موازنة  %٩٫٧
، مما يعكس ٢٠١٩العام 

االهتمام المتزايد لحكومة 
المملكة بتوفير الخدمات 

  الصحية لعموم المواطنين.
                     حصائي             الكتاب اإل–المصدر: وزارة الصحة            

  
  

  : مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات 

  
تطورت الموارد الصحية في غالبية القطاعات تطوًرا ملحوظًا خالل األعوام السابقة. ويوضح     

ات (وزارة الصحة، الجهللخدمة  المقدمةالرسم البياني التالي التطور في الموارد الصحية في القطاعات 
  م :٢٠١٧م إلى ٢٠١٢خالل الفترة من  خاص)، القطاع الالحكومية األخرى

  

  
  حصائيالكتاب اإل–لمصدر: وزارة الصحة ا
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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    
إلى إجمالي عدد  وزارة الصحة حيث بلغت نسبة عدد األسرَّة بمستشفيات ،صحةة الوزارها متقد

  .م٢٠١٧% تقريًبا خالل عام  ٥٨األسرَّة بجميع القطاعات نحو 
  

بمختلف القطاعات الصحية في عدد المستشفيات واألسرّة 
 المملكة

  م )٢٠١٢/٢٠١٧هـ (١٤٣٣/١٤٣٨خالل الفترة 
لغـــت  كمــا   ب

ــدد  ــة ع نســــب
ة األســـــــــــــــرَّ 

بالمستشفيات 
عة  تاب للقطاع ال
(نســبة  الخاص

ــــي  ــــال ــــم إلج
ســـرة بجميع األ

نحو  القطاعات)
خـــالل  %٣٢٫٦

ــــام  م ٢٠١٧ع
ــــ  ـــة ب ـــارن ـــق م

الل خـــ %٢٣٫٠
  م.٢٠١٢عام 

 

الموارد البشرية التطور في  
 بجميع القطاعات الصحية:

  
الزيادة في أعداد األسرَّة في المملكة    

اد زيادة في أعد ابجميع قطاعاتها واكبه
لى هذه األسرَّة خالل العاملين ع

الخمس سنوات الماضية. مما يعكس 
االتجاه العام نحو تحسين الخدمة 

التالي  والشكل ،المقدمة للمرضى
التطور في معدل الموارد البشرية  يوضح

لكل سرير بجميع القطاعات الصحية 
خالل الفترة من  بالمملكة

 م٢٠١٧  :٢٠١٢
 

     اإلحصائي الكتاب–وزارة الصحة لمصدر: ا

الموارد الصحية بالقطاع  
  الخاص بمنطقة الرياض:

الموارد الصحية للقطاع  تفعتار    
من العام  بمنطقة الرياضالخاص 

ارتفاًعا  ٢٠١٧حتى العام  ٢٠١٢
ملحوظًا من حيث عدد األسرَّة واألطباء 
  والتمريض والفئات الطبية المساعدة.
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  :شركة دله للخدمات الصحية  .٥

شركة دله للخدمات الصحية إلى توفير  عمدتنحو الريادة في القطاع الصحي، فقد عًيا س    
أفضل الكوادر الطبية والمرافق المتفوقة للخدمات الصحية بأفضل معايير الجودة. وتقوم شركة 
دله الصحية بتطوير عدد من المشاريع في الوقت الحاضر لدعم مكانة الشركة لخدمة القطاع 

 ة. الصحي بالمملك
 تيجيات متنوعة والتي تشمل:و تسعى الشركة للتوسع من خالل عدة استرا

 بناء مستشفيات جديدة بالكامل . -١
 الحالية. ياتتوسيع مرافق المستشف -٢
 االستحواذ على مستشفيات أخرى بالكامل. -٣
 الدخول في شركات إلنشاء مستشفيات أخرى. -٤
 التوسع الجغرافي في التوزيع الدوائي في المملكة. -٥
 نتاج الدوائي وتنويع منتجاته.ع اإلتوسي -٦
 عدد عقود تشغيل المستشفيات في المملكة.توسيع  -٧
 والفاعلية في تقديم خدماتها بأفضل جودة.كفاءة الزيادة  -٨

 
  قطاعات الشركة 

كقطاع رئيس حيث تدير الشركة أنشطتها  المستشفياتتتركز أنشطة الشركة في    
فرع مملوك بالكامل لشركة دله  والنخيل وه –بشكل عام من مجمع مستشفى دله 

النخيل خدمات طبية شاملة عن طريق  –للخدمات الصحية، ويقدم مجمع مستشفى دله 
وذلك من خالل عدة  ،العيادات الخارجية وأقسام التنويم باإلضافة إلى الخدمات المساندة لها

  النخيل. –طبية في مجمع مستشفى دله  مبانٍ 
ي ذنمار ال –الصحية في تشغيل مستشفى دله  دله ةشركبدأت  م٢٠١٨أبريل  ٩وفي    

وقد  عد إضافة جوهرية متميزة لعمليات الشركة وباألخص في منطقة جنوب غرب الرياض.ي
  .عيادة ١٠٠سرير و  ١٥٠بدأ التشغيل المرحلي لهذا المستشفى بطاقة مبدئية قدرها 

 
  نشاطات الشركة  

ن هناك أال إنشاء وتشغيل المستشفيات، إبالرغم من تركز النشاط الرئيس للشركة في    
  أنشطة أخرى فرعية لدى الشركة. وتتمثل هذه األنشطة الفرعية في:

 
وتتكون بشكل رئيس من شركة دله فارما ومصنع دله فارما  األدوية:تصنيع وتوزيع وتجارة  -١

وتعتبر دله  ،لشركة دله للخدمات الصحية بشكل مباشروهي شركة تابعة مملوكة بالكامل 
لمنتجات صيدالنيه و مستحضرات عشبية وتجميلية وأغذية و منتجات حليب  افارما موزعً 

طفال و المستلزمات الطبية والجراحية ، حيث تقوم شركة دله فارما بتوزيع هذه المنتجات األ
والمتاجر التي تبيع هذه المنتجات عن ،  إلى المستشفيات، والجهات الحكومية، والصيدليات

حقوق توزيع حصرية  ز في مناطق المملكة المختلفة. ويوجد لدى دله فارماطريق عدة مراك
و المستلزمات الطبية،  ةجهزمن األ امنتجً  ٥٠منتًجا صيدالنيًا، و ٧٥في المملكة لعدد حوالى 

ما على تصنيع األدوية ا من عدة شركات دولية. كما تعمل دله فارا غذائيً منتجً  ١٥و 
 نية في مصنع دله فارما بالمنطقة الغربية. وقد حصلوالمستحضرات العشبية والصيدال

نحاء ألتسويقها فى جميع  اوتجميليً  اصيدالنيً  امنتجً  ٣٥المصنع على الترخيص إلنتاج عدد 
 .خرىأ ةسواق دوليأفتح  ةمكانيإالمملكه مع 

 
وتقدم الشركة خبراتها التشغيلية واإلدارية  الغير:إدارة تشغيل المستشفيات لحساب  -٢

تغيرة وذلك بناًء على األرباح ك المستشفيات مقابل رسوم سنوية ثابتة و/أو رسوم مفي تل
 .م٢٠١٨وجد لدى الشركة أي عقود قائمة خالل العام ي التي تحققها تلك المستشفيات. وال

 
بهدف  م٢٠١٥تم تأسيس هذا الفرع الحديث للشركة في يناير  الخدمات المساندة: -٣

ساندة األخرى. شفيات والمراكز الطبية والخدمات المالتخصص في إقامة وصيانة المست
بشكل رئيس لمجموعة مستشفيات  هبتقديم خدماتفي الوقت الحاضر ويقوم هذا القطاع 

 دله.
 

ات في شركة مركز مكة الطبي حيث لدى الشركة استثمار االستثمارات لدى الغير:  -٤
 دوية.وشركة اإلحساء للخدمات الطبية والشركة األردنية لتصنيع األ
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  : الصحية دلهشركة  نشطةأهيكل 

 : أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها .٦

وتجارة الجملة  ،الشــركة في تشــغيل وإدارة وصــيانة المنشــآت والمراكز الصــحيةتتمثل أغراض     
ع ية وأجهزة الم ناع ية واألطراف الصــــ ية والجراح ية واآلالت واألجهزة الطب ئة في األدو قين اوالتجز

ومواد  ،وتصــنيع األدوية والمســتحضــرات الصــيدالنية والعشــبية والصــحية ،فياتوأجهزة المســتشــ
  .التجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية

) تقديم ١أســاســية هي: (أنشــطة شــركة دله للخدمات الصــحية إلى خمســة  أنشــطةتصــنف     
ــفيات مملوكة؛ ( ) ٤) التشــغيل واإلدارة؛ (٣وتصــنيع األدوية؛ ( توزيع) بيع و٢خدمات طبية لمســتش

   .) االستثمارات٥الخدمات المساندة و(
 :يرتكز نشاط الشركة الرئيس على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل    

  ،في مدينة الرياض ،النخيل –مجمع مستشفى دله  -١
  في مدينة الرياض ،نمار –مستشفى دله  -٢
٣-  
والتي  ؛بية أخرى مزمع إنشـــاؤها في المســـتقبلكز طومراباإلضـــافة إلى مســـتشـــفيات  -٤

 . (تحت االنشاء) تشمل  مستشفى الدكتور محمد الفقيه
أما فيما يتعلق بأنشــــطة بيع وتوزيع األدوية فتتم عن طريق شــــركة دله فارما بالتوزيع بالجملة 

اإلدارة يل ولتشغللمنتجات الصيدالنية والدوائية والعشبية ومنتجات مواد التجميل. أما أنشطة ا
فتقوم بإدارة أعمال مســــتشــــفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. إضـــــافة لذلك، يوجد لدى 

 منطقة الشرق األوسط.المملكة و قطاع الرعاية الصحية في فياالستثمارات  بعضالشركة 
 

  

 المستشفيات

النخيل - دلهمستشفى   

 المبنى الرئيس

لوالدةمبنى النساء وا  

طفالمبنى األ  

 العيادات الشمالية

نمار - دلهمستشفى   

ألدويةا فارما للتوزيع دله   

فارما دلهمصنع   

 المنطقة الوسطى

الغربيةالمنطقة   

الشرقيةالمنطقة   
 اإلدارة والتشغيل

 الخدمات المساندة

ستثماراتاال  

  مباني التنويم

 مباني العيادات 
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 : معلومات أنشطة الشركة تحليل .٧

عن  %٢٫٦قدره  بتراجع م٢٠١٨ام مليون لایر عن الع ١٬١٨١شركة دله الصحية  إيراداتحجم  بلغ     
 من نشاط إجماالً مليون لایر. وقد أتت إيرادات الشركة  ١٬٢١٢التي بلغت  م٢٠١٧إيرادات العام 

مليون  ٥٥٨ م مقابل٢٠١٨عن العام  مليون لایر ٤٣٦المستشفيات. كما بلغ إجمالي ربح الشركة 
  .%٢١٫٩قدره  بانخفاض م٢٠١٧لایر للعام 

  : الشركات التابعة .٨

  المؤسسة كلها في المملكة:وما يلي بيان بالشركات التابعة يف

  الشركة التابعة
رقم السجل 

  التجاري

  بلد التأسيس
و الدولة الرئيس 

  محل العمليات

  نسبة الملكية
ديسمبر ٣١كما في  

٧٢٠١  ٨٢٠١  
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دله فارما
النخيــــل للخــــدمات شــــركة أفيــــاء 

  ٪٩٩  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦  * المحدودة المساندة

  %١٠٠ %١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤٩٥٢١٨  نمار الصحية دلهشركة مستشفى 
 
أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بنسبة  ةفعليًا شرك تمتلكالصحية  دلهكانت شركة  *  

ة عن الشركة كما في مملوكة من أطراف أخرى نياب كانت هاحيث أن باقي حقوق الملكية في ؛٪١٠٠
 دلهفياء النخيل إلى شركة أمن شركة  ينهاء إجراءات نقل الجزء المتبقإ. وقد تم م٢٠١٧نهاية 

   .٢٠١٨كما في نهاية  %١٠٠الصحية، لتكون حصة الشركة 
  

إبريل  ١٣هـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخر  ١٣تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ شركة دله فارما: 
 سعودي، ويتمثلمليون ريـال  ٤برأس مال قدره  ،ات مسؤولية محدودةركة ذوهي ش.) م٢٠١٤

نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب 
والمنظفات واألجهزة والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها  ،ومستلزمات األطفال

امت راد والتصدير والتسويق للغير وإدارة المصانع والمستودعات. وقد قستيواال ،والمواد الكيميائية
تقوم بتوزيعها لتدني بإيقاف العمل على بعض السلع التي كانت  م٢٠١٦شركة دله فارما خالل عام 

 .التشغيلية ربحيتها
 

تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة: 
) وهي شركة ذات م٢٠١٤يناير  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٥ثاني ربيع ال ١٣المساندة المحدودة بتاريخ 

نشاطها في إقامة وصيانة  سعودي، ويتمثلريـال  ٥٠٫٠٠٠مسؤولية محدودة برأس مال قدره 
المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم 

  .بشكل رئيس للمجموعةخدماتها 
  

يناير  ٨هـ الموافق ١٤٣٨ربيع الثاني  ١٠قامت الشركة في شركة مستشفى دله نمار الصحية: 
م بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة "شركة مستشفى دله نمار الصحية" سجل تجاري ٢٠١٧
(تمويل ) مليون لایر سعودي مملوكة بالكامل ٥(شخص واحد) برأس مال قدره ( ١٠١٠٤٩٥٢١٨رقم 

أغراض الشركة تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير تتضمن و ،ه للخدمات الصحيةذاتي) لشركة دل
المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية، باإلضافة إلى تملك 

 .اضياألر
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  : فروع الشركات .٩

 كالتالي:ية منفصلة، هي ن فروع شركة دله للخدمات الصحية التي تعمل تحت سجالت تجارإ
  

السجل     اسم الفرع
  التجاري

  المدينة  

  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦   الصحية دلهفرع شركة 

  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    أدوية (فرع شركة دله فارما)مستودع 

  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  جدة  ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

 : الصحية دلهالجودة الطبية المتميزة لشركة  .١٠

اقترن اسم مستشفى دله بتقديم الرعاية الطبية عالية    
جودة بمهنية متميزة والحرص على صحة المرضى ال

   وسالمتهم.
مراجعي العيادات ل الكبيرة عدادخدمة األفعلى الرغم من    

لعمليات والوالدات الكبيرة ل عداداألى إلومرضى التنويم باإلضافة 
الخدمات الطبية المتكاملة  نه يقدمأبمجمع مستشفى دله، إال 
والمراقبة المستمرة  ،عالمية للجودةبأداء مرتفع وبمعايير اعتماد 

مؤشر لجودة األداء. إن  ٢٠٠داء الطبي التي تقاس بحوالي لأل
  :النخيل حائز على- دلهمجمع مستشفى 

ــتشــف .١ من قبل المركز الســعودي  ياتشــهادة اعتماد المس
   .م(CBAHI) ٢٠١٧العتماد المنشآت الصحية خالل العام 

 ماد المستشفيات مريكية المشتركة العتشهادة الهيئة األ .٢
JCI ية ألربع تال كل مرة، وتمتد  ة، ولثالثمرات مت أعوام في 

   .م٢٠٢١حتى عام م  ٢٠٠٩خالل الفترة من العام 
لجودة األداء منذ  ISO 9001-2015يزو العالمية شــــهادة األ .٣

  وحتى الوقت الحالي.م ١٩٩٨عام 
 CAPمراض مريكية لعلم األشهادة ضبط الجودة من الكلية األ .٤

عليها مختبرات مستشفى دله والتي تعطى  ةصلحاالو
نتيجة وضع المختبرات تحت المراقبة الدقيقة المستمرة 

دة العالية لمختبرات والتي تدل على الجو ،كل سنتينوتجدد 
  .مستشفى دله

منذ عدة  HACCP غذيةوسالمة األالشهادة العالمية لجودة  .٥
التغذية ، والتي تدل على جودة خدمات اسنوات وتجدد سنويً 

 .دلهفي مستشفى 
 فرععلى جائزة الملك خالد  دلهمستشفى  حصلت .٦

وذلك  م٢٠١٨(االستدامة) للعام  التنافسية المسؤولة
لحصولها على التقييم األعلى أداًء في معيار الحوكمة 
السليمة من بين الشركات المرشحة في المملكة. وذلك 

لجودة بالحوكمة الرشيدة وا  دلهلتزام مستشفى ايدل على 
 .عمال داخل المملكةوى جميع قطاعات األالعالية على مست
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 : الصحية دلهجودة المطالبات المالية لشركة  .١١

عمالئها كافة المطالبات المالية لشركة دله الصحية الصادرة إلى إجراءات على الرغم من تعقيد    
 -منذ نشأتها-دله الصحية  شركات خاصة، إال أن شركة وأشركات تأمين  وأجهات حكومية كانوا  سواء

بصورة مستمرة،  ر الضبط المالي، ويالعالية وأفضل معاي على المهنية عينها المحافظةأتضع نصب 
الصحية  دلهعند إصدار فواتيرها ومطالباتها لعمالئها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة 

من منظومة  اجزءً  ويعد ذلكانية. شركاء نجاحها وتتعامل مع المرضى بصورة إنس أهم عمالئها أحد
ها الشركة في معامالتها مع العمالء والمرضى. وتأتي الجودة المرتفعة االجودة المتكاملة التي تتبن

لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة المالية داخل الشركة مما 
  .البات الشركة الماليةكبر قدر من ثقة العمالء في تقارير ومطأيعطي 

  : عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير .١٢

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

ات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة م الخبريتقد عن طريق وتقدم شركة دله الصحية خدماتها
وال يوجد للشركة أي مصلحة  .و/أو أتعاب متغيرة على أساس أرباح المستشفيات التي تتم إدارتها

  ملكية في المستشفيات التي تم تشغيلها في السابق.
  

خالل  دارةواإلالتشغيل عمليات  وتمثلت، م٢٠١٨لم يكن لدى الشركة عقود فعالة خالل العام    
 .العام والخاص نعداد والتجهيز لعقود التشغيل في القطاعيفي األ ٢٠١٨العام 

  :الشركات المستثمر بها .١٣

  : شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه 

٪ من ٣١٬٢١مليون لایر مقابل حصة قدرها  ١٤٧ الصحية حوالياستثمرت شركة دله للخدمات     
وهي شــركة مســاهمة مقفلة تقوم ببناء  ،كاؤهور محمد راشــد الفقيه وشــررأس مال شــركة الدكت

  مستشفى عام في شرق مدينة الرياض.
  

  : شركة مركز مكة الطبي 
شركة مساهمة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم  هيشركة مركز مكة الطبي      

المكرمة وتحتوي  م). ومقرها في مكة١١/٠٣/١٩٩٠هـ (الموافق ١٤/٠٨/١٤١٠بتاريخ  ٤٠٣١٠٢١٢٨٦
مليون سهم  ٣٫٠٤مقسمة إلى  ؛مليون لایر سعودي ١٥٢٫٠سرير، ويبلغ رأس مالها  ١٣٦على 

من رأس المال وقد قامت  %٧٫٥الشركة لایر سعودي لكل سهم. وتمتلك  ٥٠بقيمة اسمية وقدرها 
 هـ).١٤١٠م (١٩٩٠الشركة بهذا االستثمار في 

 
  : الشركة األردنية إلنتاج األدوية 

الشركة األردنية إلنتاج األدوية هي شركة مساهمة عامة أردنية مسجلة بالسجل التجاري رقم      
 ٢٠٫٠غ إجمالي رأسمالها م، ومقرها في عمان، األردن. ويبل٢٧/٠١/٢٠٠٤، بتاريخ ١٤١٢٣٧٤٠٤

دينار أردني لكل سهم.  ١مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  ٢٠٫٠مليون دينار أردني، مقسمة إلى 
من رأس المال. وتقوم الشركة بتصنيع المنتجات الدوائية  %٠٫٤لك دله للخدمات الصحية وتمت

  قبل دله فارما.بية. ويتم أيًضا بيع منتجاتها من ومستحضرات التجميل والمستلزمات الط
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 شركة األحساء للخدمات الطبية المحدودة 
ة محدودة بموجب السجل شركة األحساء للخدمات الطبية هي شركة سعودية ذات مسؤولي     

 بمدينةم). ومقرها ٠٧/١٢/١٩٩٧هـــــــــ (الموافق ٠٧/٠٨/١٤١٨، بتاريخ ٢٢٥٢٠٢٥٢١٣التجاري رقم 
ساء وتحتوي على  سمالها ١٢٠األح سعودي ١٥٠٫٠سرير، ويبلغ إجمالي رأ مقسـمة  ؛مليون لایر 

ه لایر ســـعودي لكل حصـــة. وتمتلك شـــركة دل ١٬٠٠٠بقيمة اســـمية قدرها حصـــة  ١٥٠٬٠٠٠إلى 
 من رأس المال. %١٫١للخدمات الصحية 

  خطط وقرارات الشركة: .١٤

حمل الشركة على عاتقها الريادة في القطاع الصحي في المملكة، فإن شركة دله تمن  ًقانطالا   
الموجهة لهذا القطاع. وال تكّل  للخدمات الصحية تولي أهمية قصوى لتطوير منتجاتها وخدماتها

  فضل الخدمات الصحية بالمملكة.ألسعي نحو تحقيق الشركة في بذل أقصى جهد في ا

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

ة إلى السعي في كالمنطقة الشرقية والغربية، باإلضاف كثر المناطق كثافة سكانية في المملكةأ
ستثمار اال ها فيجهود ن عوذلك فضالً  ،التوسع في نشاط إدارة المستشفيات المملوكة لدى الغير

المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق 
ن تكون أمع رؤية الشركة في يتَّسق ما ، وبمينالمساه كبر علىأالرعاية الصحية وتحقيق عوائد 

 لها الريادة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة إن شاء هللا.

 دلهت شركة أفقد بد الصحية، دلهفارما، المملوكة بالكامل لشركة  دلهشركة إعادة هيكلة  وبعد  
   .م٢٠١٨دوية بمسار تصاعدي خالل العام اج وبيع األنتفارما في إ

  :التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة .١٥

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

النخيل بالرياض إلى موقع متكامل الخدمات يقدم أفضل التخصصات الطبية. ويحتوي الموقع حالًيا 
باإلضافة ، لرئيس ومبنى النساء والوالدة ومبنى األطفال ومبنى المواقفعلى مبنى المستشفى ا

  .إلى مبنى العيادات الشمالية بمرافقها المختلفة

باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة دله الصحية تعمل على تطوير منطقة غرب موقع مجمع      
المتوقع خالل  ستشفىنهاء التوسعة الغربية للمإعلى  ن العمل جارٍ أحيث . النخيل-مستشفى دله
  عيادة على األقل. ٣٠سرير و ١٥٠المتوقع أن تشتمل على  أنه من حيث ،م٢٠١٩الربع الرابع من 

إضافة خدمات في محيط المستشفى تتبعها النخيل -إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله إن 
التوسعة جودة. ولذلك، فإن شركة دله الصحية انتهت من تطوير مبنى عالية اللتوفير خدمات 

وبعض المرافق األخرى لتخدم عمالء  ومواقف سفليةوالذي يحتوي على سكن لألطباء  ،الجنوبية
كما تعمل الشركة على تطوير  .م٢٠١٨وقد بدأ تشغيل هذا المبنى خالل العام  ،المستشفى

ن يشتمل على مواقف إضافية تخدم عمالء أمجمع السكن الشرقي لألطباء والذي من المتوقع 
  يل ووحدات سكن إضافية لخدمة األطباء والمنسوبين.النخ-دلهفي مجمع  الشركة

  

  نمار- دلهمستشفى 
أبريل  ٩في نمار - دلهمستشفى  بالفعل تشغيلبدأ فقد بحسب الخطة التوسعية للشركة،     

مرحلة كعيادة  ١٠٠سرير و ١٥٠بسعة  هلتشغيلالالزمة خيص االتر الحصول علىوذلك بعد ، م٢٠١٨
  .المحيطة به لخدمة شريحة السكان بالمنطقة ةالمستشفى تخصصات عديد ار هذف. ويوأولى
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  مستشفى جدة
الصحية  دلها من استراتيجية الشركة للتواجد في المنطقة الغربية، فقد وقعت شركة انطالقً     

فيما بينهما  مقفلةوذلك بهدف تأسيس شركة مساهمة  ،اتفاقية شراكة مع شركة أوج لالستثمار
شفى متكامل في حي المنار بمدينة جدة، وقد بلغت مساحة األرض نشاء وتشغيل مستإل

ن تمتلك أا متر مربع. ومن المتفق عليه مبدئيً  ١٥٠٬٠٠٠المستهدفة لبناء المستشفى حوالي 
وتمتلك شركة أوج لالستثمار ما  ،من أسهم الشركة %٥٦شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته 

الصحية وباكورة  دلهالمستشفى إضافة جوهرية لشركة  اشركة. ويعد هذمن أسهم ال %٤٤نسبته 
  مشاريعها في المنطقة الغربية التي تتطلع الشركة للتوسع فيها.

  
  برج دله الطبي

في إطار سعى الشركة نحو توسيع أعمال مستشفى دله بموقعها في حي النخيل بالرياض،     
لنخيل بالرياض عن طريق شراء الشركة أرض مجاورة فقد قررت الشركة توسيع رقعة أعمالها بحي ا

وذلك بغرض إنشاء برج  ،متر مربع ٦،٣٠٠لموقع المستشفى تقع على طريق الملك فهد بمساحة 
على عيادات ومراكز طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون امتداًدا مل تطبي يش

  لمجمع مستشفى دله.
  

  دله فارما
لعمل على تطوير خط اإلنتاج الدوائي في مصنع دله فارما ل العام باستكمال اقامت الشركة خال   

وتوفير مدخالت اإلنتاج األفضل  ،إضافة خطوط جديدة في المستقبلتوسيع وبجدة وبما يسمح ب
  لإلنتاج الدوائي.

  
  دارةالتشغيل واإل

د لبدء في تفعيل عقوتتوقع الشركة ا .م٢٠١٨لم تكن هناك عقود للتشغيل واإلدارة خالل العام   
ن يتم أ ا، حيث من المتفق عليه سابقً م٢٠١٩تشغيل مستشفى الدكتور محمد الفقيه خالل العام 

 الصحية. دلهتشغيل هذا المستشفى من قبل نشاط التشغيل واإلدارة بشركة 

 المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة: .١٦

 نها ال تقتصر عليها:ر التالية، لكمل على المخاطتيحتمل أن تشيمكن للشركة أن تواجه مخاطر 

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

  إلمكانية التوسع في الموقع الحالي لهذا المجمع.
 

تعمل الشركة ضمن سوق  ات في قطاع الرعاية الصحية:البيئة التنافسية واالندماج .٢
وقد يسعى  ،يوجد به العديد من مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع العام والخاص

المنافسون إلى زيادة حصتهم السوقية من خالل تقديم خدمات عالجية غير موجودة لدى 
م أو االستحواذ، مما قد يمكنهحالفات من خالل االندماجات أو قد يقومون بتشكيل ت ،الشركة

من زيادة حصتهم السوقية، مما قد ينعكس سلبًا على أعمال الشركة. وتقوم الشركة ببذل 
د لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن طريق تطبيق عدد من هأقصى ج

تنافسي جيد  إلضافة إلى البقاء في مستوىبا ،االستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها
 وذلك فضًال على التحديث المستمر لمعلومات السوق السائدة. ،في السوق

 
ن سلبًا نتيجة للمنافسة السعرية مقابل يتأثر العالقة التعاقدية مع العمالء الرئيسي .٣

وتحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل جودة الخدمات المقدمة: 
 خدمات لعمالئها.
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تستخدم الشركة مختلف أنواع المعدات الطبية  لتقنية الطبية واإلدارية:ي مجال االتقدم ف .٤

واإلدارية لتنفيذ أعمالها. ويتميز قطاع الرعاية الصحية بالتقدم المستمر للمنتجات والتطورات 
مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي  ،التقنية باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف هذه التقنية

م الشركة بتطبيق سياسة التحديث ها الشركة وقد يوثر سلًبا على أعمال الشركة. وتقوتتبنا
وذلك في سبيل تحقيق ، المستمر لألجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من تكاليفها المتزايدة

 هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.
 

بالرغم من الندرة  :ى األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرىاالعتماد عل .٥
النسبية للكوادر الطبية والصيدالنية، فإن الشركة تسعى الستقطاب أفضل المهنيين للعمل 

 جور.لديها مع مواجهة الزيادة العامة في األ

الموارد  تعتمد ربحية الشركة على عوامل كثيرة من ضمنها تكلفة تآكل هوامش الربح: .٦
ن أالصحية بصفة خاصة  دلهبصفة عامة وشركة  البشرية. ومن سمة القطاع الصحي بالمملكة

يتم خدمة المرضى من خالل رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد 
قد تواجه تكاليف  -لذلك اتبعً - الصحية دلهتكلفة العناصر البشرية في المملكة، فإن شركة 

مر الذي يمكن أن لعمالء الشركة، األمتزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي لألسعار التعاقدية 
و أن تثبت أالصحية تسعى جاهدة  دلهلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة إيؤدي 

ف تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع عمالئها وتتيح لهم فهم الظرو
  المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية.

تخضع الشركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة ألعمالها والتي قد كومية: للوائح الحاألنظمة وا .٧
تتطلب من الشركة الحصول على عدد من التراخيص، وقد تقوم الجهات الحكومية ذات العالقة 

امة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل باعتماد وفرض أنظمة أو قواعد أكثر صر
مالية التي تتحملها الشركة أو من الممكن أن يقلل من التوقعات و/أو المصاريف الرأس

إليرادات الشركة. وتسعى الشركة دائًما للتقيد بكافة اللوائح والقوانين المنظمة  المستقبلية
 لمزاولة أعمالها.للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة 

  
باألخص مجموعة مستشفيات دله إن شركة دله الصحية بصفة عامة و الهجمات اإللكترونية: .٨

 ،على تطوير األنظمة اإللكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعي المستشفى تعمل
للشركة وتسهيل أعمال الموردين وعمالء الشركة. لذلك فإن االعتماد على األنظمة اإللكترونية 

ت بشكل كبير وتنامي في تزايد مستمر. وبسبب تصاعد القدرات التقنية للهجوم على اإلنترن
ورة غير مسبوقة، فإن المخاطر التي احترافية الهجمات اإللكترونية على مواقع مؤسساتية بص

حيث تواجه الشركة حزمة  ،يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة اإلنترنت في تزايد أيًضا
بهتها وتعمل على مجا ،ن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطروإواسعة من هذه المخاطر. 

تقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات واألنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة دله بأفضل ال
ماية أعمالها الصحية بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أجل ح

 وضمان استمرارها بشكل سليم.
 

الصحية ها، فإن شركة دله بسبب طبيعة أعمال تقادم المنتجات الدوائية وخطوط اإلنتاج: .٩
تحتفظ بمخزون ذو قيمة جوهرية. إضافة لذلك، فإن خطوط اإلنتاج مصممة إلنتاج منتجات معيارية. 

المستوى المحلي والدولي باإلضافة إلى ونتيجة للتقدم التكنولوجي وتطور إنتاج األدوية على 
من وتيرة التقادم وارتفاع زيد للم ضانتغيرات األسواق، فإن مخزون األدوية وخطوط اإلنتاج معرَّ 

الطلب. وعليه فإن شركة دله الصحية تبذل قصارى جهدها وتأخذ االحتياطات  وتباطؤتكلفة اإلنتاج 
  نتاج لتواكب تطورات السوق.الالزمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط اإل

الشركة على  يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل منها قدرة توزيع األرباح: .١٠
اطات القانونية، وحدود االئتمان المتوفرة، تحقيق األرباح ومركزها المالي ومتطلبات االحتي

رة في إعالن توزيع األرباح واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع الختيار مجلس اإلدا
ة بتوزيع أرباح على وقد ال تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام الشرك مناسًبا.حسبما يراه 
 مساهميها.
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تخضع الشركة لبرنامج "السعودة" في المملكة والذي يتطلب أن يبلغ عدد السعودة:  .١١
وسوف تتأثر . المقررة نظاًما كحد أدنىالموظفين السعوديين من بين موظفي الشركة النسبة 

م عدد إضافي عمليات الشركة، وطلب القروض الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدا
بأي سياسات  من الموظفين األجانب بصورة سلبية إذا أخفقت الشركة مستقبًال في االلتزام

الرغم من الندرة النسبية للكوادر سعودة جديدة أكثر صرامة يتم إصدارها من قبل وزارة العمل. وب
نسبة  السعودية في سوق الرعاية الصحية، فإن الشركة تبذل أفضل جهد لديها لإلبقاء على

 السعودة المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.

  

   :خيرةعمال للسنوات الخمس األمقارنة نتائج األ .١٧

 
2013 2014  2015 مليون لایر 2012 2011 

 527 637 750 859       985     اإليرادات  إجمالي 

 190 287 327 359       407     الربح اإلجمالي  

 98 131 138 145       170      الدخل من العمليات 

 117 135 148 156       175      الدخل قبل الزكاة 

 113 133 137 147       165      صافي الدخل 
  

  
 
خالل  %٩شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته   
 ١٬١٨١م إلى ٢٠١٤مليون لایر سعودي في عام  ٨٥٩الخمسة الماضية، حيث زادت من عوام األ

صافي أرباح الشركة خالل الخمسة أعوام  تحسن معدل نموم. فيما ٢٠١٨مليون لایر في عام 
 م٢٠١٤مليون لایر في عام  ١٤٧ بلغعلماً ان صافي األرباح ؛  %٧+عدل نمو سنوي مركب الماضية بم

 ١٤٢فقط ليبلغ  م٢٠١٨إلى ان انخفض في عام  م٢٠١٧وحتى م  ٢٠١٤بينما ارتفع خالل الفترة من 
إلى رفع كفاءة العمليات والطاقة التشغيلية . وتسعى شركة دله للخدمات الصحية باستمرار مليون
 .على المدى الطويل السوقية واحتواء النفقات ألجل تحقيق أفضل عائد للمساهمين حصتها وزيادة
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 : (عناصر الميزانية) خيرةللسنوات الخمس األمقارنة أصول الشركة وخصومها  .١٨

 698 1,273 1,479  1,673       2,001     مجموع الموجودات 
 229 157 289  399          608         مجموع المطلوبات 
مجموع حقوق  

 469 1,116 1,190  1,274       1,393     المساهمين
  
  
  
  
 

       
   
مليون لایر  ١٬٦٠١إلى  م٢٠١٤ن لایر في يومل١٬٢٧٤حقوق المساهمين من  -بحمد هللا-نمت     

مليون لایر في  ٣٩٩زادت المطلوبات من  بينما.  %٦أو بمعدل سنوي مركب قدره ،م ٢٠١٨بنهاية 
فيما نمت موجودات . %٢٩بمعدل سنوي مركب قدره  م٢٠١٨مليون لایر في  ١٬٠٩٦إلى  ٢٠١٤

بمعدل سنوي مركب  ،م٢٠١٨ في مليون لایر ٢٬٦٩٨إلى م ٢٠١٤مليون لایر في  ١٬٦٧٣الشركة من 
رباحها بسبب تنامي أعمالها وأ المساهميننمت موجودات الشركة بالتوازي مع حقوق  . وقد%١٣بلغ 

  .خالل الخمس سنوات الماضية
  

كان الغرض التي ووبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خالل الخمس سنوات الماضية      
البعض اآلخر فيما بقي نهت الشركة بعضها أوالتي  ،لها المخططتوسعات الهو تمويل  األساس منها
إال أن قيمة المطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق  ،تحت اإلنشاء

. وقد انتهجت الشركة سياسة رفع مالي متحفظة نسبًيا واإلبقاء على نسب اقتراض مساهميها
تتوفر لديها ديناميكية وفاعلية أكبر للتوسعات اضية لكي الخمس المسنوات المنخفضة نسبيًا خالل 

 المستقبلية.
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 ص عناصر قائمة الدخل:ملخ .١٩

  %  التغيير  ٢٠١٧  ٨٢٠١ مليون لایر
  %٢٫٦-  ٣١-  ١٬٢١٢  ١٬١٨١  اإليرادات  

  %١٣٫٩  ٩١+  ٦٥٤  ٧٤٥  تكلفة اإليرادات
  %٢١٫٩-  ١٢٢-  ٥٥٨  ٤٣٦  إجمالي الربح 

  %١٦٫٠  ٤٠+  ٢٥٠  ٢٩٠  مصاريف تشغيلية 
  %٥٢٫٦-  ١٦٢-  ٣٠٨  ١٤٦  التشغيلي الربح 
  %٥٢٫٥-  ١٦٠-  ٣٠٥  ١٤٥  الدخل قبل الزكاة  
  %٥١٫٩-  ١٥٣-  ٢٩٥  ١٤٢  صافي الدخل  

  

 
  
االنخفاض  ويعزى .مقارنة بالعام السابق %٢٫٦بنسبة  م٢٠١٨إيرادات الشركة خالل عام  انخفضت   

مملكة بوجه عام ومنها مدينة الرياض على لفي اإليرادات إلى االنخفاض العام في أعداد سكان ا
وبالتالي أعداد مراجعي العيادات  وجه الخصوص، مما أدى إلى انخفاض أعداد شريحة المؤمَّنين

  الخارجية والتنويم.
بسبب  السابق مقارنة بالعام ٢٠١٨خالل العام  %٢١٫٩للشركة بنسبة  نخفض مجمل الربحاكما    

مصاريف قبل التشغيل ومصاريف ذلك بصورة مباشرة إلى وُيعزى يرادات ارتفاع التكاليف المباشرة لإل
بعض  رتفعتا. بينما ٢٠١٨م االذي تم خالل الربع الثاني من العبداية تشغيل مستشفى نمار 

للعمالة المباشرة وتعهدات العمالة رسوم المقابل المادي للوافدين المصاريف األخرى كمصاريف 
  .الخارجية

مقارنة بالعام السابق  م٢٠١٨خالل العام  %٥٢٫٦الدخل من العمليات بنسبة ا انخفض أيضوقد    
ُيعزى إلى الزيادة في المصاريف التشغيلية غير المباشرة بسبب البدء  -باإلضافة إلى ما سبق- وذلك

شفى نمار خالل العام باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة لرسوم المقابل تل مسفي تشغي
وذلك عالوة على زيادة مصاريف البيع   تعهدات العمالة الخارجية.المباشرة وغير  عمالةالمادي لل

  دوية خالل العام.والتسويق نتيجة لجهود ترويج بيع األ
 ١٢٫٥مقارنة بـ  م٢٠١٧مليون لایر في ٠٫٩من م ٢٠١٨األخرى خالل عام  يرداتاإل رتفعتاكما    

  م.٢٠١٧استثمارات في العام  وذلك بسبب وجود خسائر بيعم ٢٠١٨مليون لایر في 
مليون لایر خالل العام  ١١٫٥إلى  م٢٠١٧مليون لایر خالل  ١٫٩من  إرتفعتما تكاليف التمويل، فقد أ

  يل نمار وإيقاف رسملة مصاريف التمويل على هذا المشروع.م بسبب البدء في تشغ٢٠١٨الحالي 
مقارنة  م٢٠١٨ر التشغيلي) للعام الدخل قبل الزكاة (التشغيلي وغيفقد انخفض  ونتيجة لما سبق

  . %٥٢٫٥بالعام السابق بنسبة 
صول الثابتة النخفاض الدخل وإضافات األ تنيجة م٢٠١٨وقد انخفضت مصاريف الزكاة خالل عام 

 خالل العام مقارنة بالعام السابق. %٥١٫٩نخفاض صافي الدخل بنسبة (المشاريع)، مما أدى ال
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  :ركة وشركاتها التابعة التوزيع الجغرافي إليرادات الش .٢٠

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ اإليرادات

         (مليون لایر) 
  ١٬١٨٩  ١٬١٤١  المنطقة الوسطى  
  ١٦  ٢٨  المنطقة الغربية  
  ٧  ١٢  المنطقة الشرقية  
 

رادات الشركة في الوقت إيتتركز معظم 
الحاضر في مدينة الرياض وتتمثل في 

 دات مستشفى دله.ايرإ
  

  : النقد من أنشطة التشغيل .٢١

  
  

  
  

حققت الشركة نمًوا في النقد       
خالل  المتولد عن أنشطة التشغيل

، حيث ارتفع الخمس سنوات الماضية
 م٢٠١٤مليون لایر في عام  ١٤٩من 

مليون  ٢٠٥حتى وصل إلى مستوى 
م بمعدل سنوي مركب ٢٠١٨لایر خالل 

بالتوازي مع نسبة  ذلك. و%١٦+قدره 
انخفض  اكمالنمو في إيرادات الشركة. 

م ٢٠١٨النقد من التشغيل خالل عام 
 %٤١٫٩-مقارنة بالعام السابق بنسبة 

نتيجة النخفاض الدخل لألسباب 
  .السالف ذكرها

  

 :  ربح السهم .٢٢

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ لایر / سهم
 ٥٫٠٠ ٢٫٤٠ ربحية السهم  
  

. وقد السالف ذكرهانخفاض الربحية لألسباب الم  نتيجة ٢٠١٨ربحية السهم للعام  نخفضتا      
في نهاية األعوام  سهم، كمامليون  ٥٩تم حساب ربحية السهم على أساس عدد أسهم مرجح 

 .م ٢٠١٧و ٢٠١٨
  
  
 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨ مليون لایر
  ١٤٩  ٢١٤  ٣٤٣  ٣٥٣  ٢٠٥النقد من أنشطة التشغيل  
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  أنشطة األسهم و أدوات الدين و حقوق الخيار: .٢٣

  أنشطة األسهم:

مليون سهم كما في  ٥٩مدرجة بالكامل في سوق المال لمصدرة للشركة والبلغ عدد األسهم ا 
. وقد تم إدراج الشركة م٢٠١٨مصدرة خالل العام  ةسهم جديدأ. ال توجد أي م٢٠١٧و  م٢٠١٨نهاية 

   .م٢٠١٢ديسمبر  ١٧ فيفي سوق األسهم السعودية 

منحة على  امجانيً  اسهمً مليون  ١٦توصية مجلس إدارة الشركة لتوزيع  تتم م٢٠١٨وفي ديسمبر 
مليون سهم  ٧٥مليون لایر إلى  ٥٩٠مليون سهم بقيمة  ٥٩المساهمين ورفع األسهم المصدرة من 

  مليون لایر. ٧٥٠بقيمة 

  خرى:أأدوات الدين قابلة للتحول وأدوات مالية 

أوراق  قابلة للتحول إلى أسهم، كما ال توجد أي حقوق خيار أوال توجد لدى الشركة أي أدوات دين  
الشركة خالل عام  أو منحتها حقوق مشابهة أصدرتهامذكرات حق اكتتاب أو  مالية تعاقدية أو 

أو ترتيبات  اتفاقياتوالشركة لم تقم بإصدار أي سندات و ال توجد أي  وال أي سنوات سابقة. ،م٢٠١٨
بشراء أو  ركةالش وبالتالي، لم تقمرباح من قبل أي من المساهمين. للتنازل عن أي حقوق في األ

  .استرداد أو إبطال أي من أدوات دين أو أي من األدوات المالية السالف ذكرها

  أسهم الخزينة

بها كأسهم خزينة  ظحتفا، أعلنت الشركة عن عزمها شراء أسهمها واالم٢٠١٩وفي يناير من العام 
هم في ن سعر السأوذلك من موارد الشركة الذاتية، حيث ترى الشركة  %٥بنسبة تصل إلى 

ال يوجد سهمها مرهون بموافقة الجمعية العامة. قل من قيمته العادلة. إن شراء الشركة ألأوق الس
 م٢٠١٨خالل العام  سهم خزينةأبشراء أي بعد ولم تقم سهم خزينة سابقة ألدى الشركة أي 

لخزانة ا عن حركة شراء أو بيع أسهم ام اإلعالن الحقً يتوس .إصدار القوائم الماليةوحتى تاريخ 
  ورصيدها القائم.
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  : القروض .٢٤

حلية بلغت من بنوك مم فإن لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة األجل ٣١/١٢/٢٠١٨وكما في     
مليون لایر من البنوك  ٥٦٩مليون لایر. وذلك باإلضافة إلى تمويل طويل األجل بلغ نحو  ١٤٠حوالي 

  المحلية. 
بتوقيع عقد مرابحة إسالمية  الشركةم) قامت ٢٠١٨يناير  ٨ق هـ (المواف١٤٣٩ربيع اآلخر  ٢٢بتاريخ  -

وات، بهدف تمويل سن ٨مليون لایر سعودي لفترة تمويل مدتها  ١٬٣٠٠مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 
  نشاء وجديدة مع تمويل رأس المال العامل. إنشاء مرافق طبية ومستشفيات تحت اإل

ع عقد مرابحة م) قامت المجموعة بتوقي٢٠١٨مارس  ١٢ق هـ (المواف١٤٣٩جمادى اآلخر  ٢٤بتاريخ  -
طبية  مليون لایر سعودي، بهدف تمويل إنشاء مرافق١٧٥إسالمية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 

  . )الشيء(م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١نشاء. بلغ المستخدم من التمويل كما في ومستشفيات تحت اإل
  .البنوك المقرضةألمر من الشركة لصالح  اتبضمان سند تالتمويال ههذ الحصول علىتم  -
م تسدد خالل ٣١/١٢/٢٠١٨مليون لایر في  ٦بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل نحو  -

 م.٢٠١٩العام 
  إن جميع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  -

 )لایر القروض (مليون
صل أ

 القرض
(رصيد اول 

 السنة)

  المبلغ المقترض / المسدد  قرضال مدة

  إلى  من
المقترض 

خالل 
٢٠١٨  

المسدد 
خالل 
٢٠١٨  

الرصيد 
نهاية 
٢٠١٨  

 ١٠ ١٥ ٢٥ ٢٠١٩ ٢٠١٨   ٠ جل األ قصيرة -مرابحة  ساب  
  ٣٤٩  ١٬٢٩٥  ١٬٣٠٣  ٢٠٢٥  ٢٠١٦  ٣٤١ األجل طويلة -مرابحة  ساب 

 ١٠ ٢٠ ٧ ٢٠١٩ ٢٠١٨  ٢٣جل قصيرة األ -مرابحة  سامبا  
 ٢١٩ ٧٧٢ ٨٣٨ ٢٠٢٥ ٢٠١٤  ١٥٣جل طويلة األ -مرابحة  سامبا  
 ٠ ٦٤ ١٧ ٢٠١٩ ٢٠١٨  ٤٧ تورق الفرنسي 

 ١٢٠ ١٤٨ ٢٦٨ ٢٠٢٥ ٢٠١٦ ٠  مشاركة الراجحي
 ٧٠٨  ٢٬٣١٤  ٢٬٤٥٨      ٥٦٤  اإلجمالي 

  : IFRSرير المالي الدولية قمعايير الت .٢٥

  ي على القوائم الماليةجارال تأثيرال ذاتالمعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة 
  .") "األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( •
  يرادات من العقود مع العمالء".) "اإل١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  •
  

 ) "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي١٥تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (تم 
  م ٢٠١٨يناير  ١) "األدوات المالية" بدايًة من ٩للتقرير المالي رقم (

) "اإليرادات من العقود مع ١٥عتمد مجلس المعايير الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (ا
م، ونتج ٢٠١٨يناير  ٠١) "األدوات المالية" بدايًة من ٩ء" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (العمال

  :القوائم المالية للشركةن هذا التطبيق عدة تعديالت كان أهمها على ع

  ) " اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي (
  .يرادتغيير شامل في سياسة االعتراف باإل -
  .زامات العقودتصول العقود والأإثبات بنود  -
ن العقود مع ) " اإليرادات م١٥لي للتقرير المالي (إثبات أثر تطبيق متطلبات المعيار الدو -

  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١م وكما في ٢٠١٨يناير  ١في العمالء" كما 
  باستخدام طريقة التأثير المتراكمقامت الشركة بتطبيق المعيار   -
  ) "اإليرادات من العقود مع العمالء".١٥هناك أي تأثير مادي على اعتماد معيار رقم ( لم يكن  -
" اإليرادات من العقود مع ) ١٥الدولي للتقرير المالي (د من التفاصيل حول تطبيق المعيار زيلم  -

  ، نرجو الرجوع للقوائم المالية التفصيلية للشركة.العمالء"
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  ) " األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقرير المالي (
  دوات المالية وتصنيفهاتغيير شامل في سياسة االعتراف باأل -
  ئتمانية المتوقعةالخسائر االتعديل سياسة االنخفاض في األدوات المالية لتعتمد على طريقة  -
يناير  ١) " األدوات المالية" كما في ٩إثبات أثر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( -

  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١م وكما في ٢٠١٨
  :") "األدوات المالية٩(أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

   والمدينين إلى األصول المالية بالتكلفة المطفأةإعادة التصنيف من القروض 

) ٣٩تم قياس األصول المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (
ر الدولي للتقارير والتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة إلى أصول مالية بالتكلفة المطفأة بموجب المعيا

لية" حيث أنها محتفظ بها في نموذج األعمال لجمع التدفقات النقدية ) "األدوات الما٩المالية رقم (
  .فقط عمولةالتعاقدية وتتكون هذه التدفقات النقدية من دفعات أصل المبلغ وال

دلة من خالل الدخل إعادة تصنيف االستثمارات المالية المتاحة للبيع إلى أدوات ملكية بالقيمة العا
  الشامل اآلخر

يرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر لكافة استثمارات حقوق التغ ت الشركةعرض
تفظ بها اليحا كاستثمارات مالية متاحة للبيع،حيث أن هذه االستثمارات سابقً  صنفتالملكية التي 

  للمتاجرة.

ضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار عأحد أ ي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبهأل بيان .٢٦
  التنفيذيين أو المساهمين:

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

  األرباح:سياسة توزيع  .٢٧

توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها تعتزم الشركة االستمرار في      
ومتطلباتها الرأسمالية واالستثمارية، وذلك بناًء على  تحقيق أهداف الشركةبطريقة تتماشى مع 

عوامل األرباح التي تحققها الشركة ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ االقتصادي العام، و
الطارئة إلعادة استثمار تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها حاجة الشركة تشمل: أخرى، 

المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى. توزع األرباح بالريال 
  السعودي.

من  توزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدروفًقا للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار للمساهمين ب   
قبل الجمعية العامة العادية بناًء على توصيات مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة 

  السابق ذكرها.
الذي ينص على أن يتم  يتخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفًقا لنظام الشركة األساس   

  ليف األخرى على النحو التالي:ة بعد خصم كافة المصاريف والتكاتوزيع أرباح سنوية صافي
  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  %١٠يجنب

 رأس المال. من %٣٠هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 
  الصافية من األرباح  %٢٠تجنيب يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة

 لتكوين احتياطيات أخرى لغرض أو أغراض أخرى.
  من رأس المال المدفوع. %٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 
  من األرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون هذه  %١٠يتم تخصيص

 بهذا الخصوص. واالستثمارارة التجارة تعليمات الصادرة عن وزالمكافآت متوافقة مع األنظمة وال
  من صافي األرباح لتأسيس منشآت اجتماعية  %١٠يجوز للجمعية العامة للمساهمين خصم

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

 اإلدارة وفق تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
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   : غير نقدية)-التوصية بتوزيع أرباح (نقدية .٢٨

إن التوزيعات النقدية لشركة دله الصحية   
على مساهميها تعكس اهتمام الشركة 

الكرام في نجاح الشركة اك مساهميها بإشر
من خالل تحقيق أرباح متنامية بالرغم من 

والتي  ،مرحلة التوسعات التي تمر بها الشركة
تتطلب استثمار الكثير من النقد نحو تعظيم 

وفي هذا الصدد فقد قررت  نمو الشركة.
م ٢٠١٨مايو  ٢٢الجمعية العمومية في يوم 

المالي العام  أرباح نقدية عنعتماد توزيعات ا
مليون لایر (فقط مائة  ١٤٧٫٥م قدرها ٢٠١٧

وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف لایر) 
 %٢٥لایر للسهم أو بما يعادل  ٢٫٥٠أي بواقع 

 وصىأ. كما من القيمة االسمية للسهم
مجلس إدارة شركة دله الصحية في جلسته 

 ١٢هـ الموافق ١٤٤٠ الثانيربيع  ٤يوم الثالثاء 
  التالي:ب م٢٠١٨ديسمبر 

 م٢٠١٨لایر للسهم عن نتائج النصف األول من  ١٫٥توزيع أرباح نصف سنوية قدرها  -١
من القيمة االسمية  %١٥أي بواقع  ، من األرباح المجتجزة،مليون لایر ٨٨٫٥بإجمالي 

ستحقاق يوم االأحقية هذه األرباح لمساهمي الشركة المقيدين في  وكانت. للسهم
سجالت مركز إيداع األوراق المالية "تداول" بنهاية ثاني لين في والمسج م،٢٠/١٢/٢٠١٨

 .يلي تاريخ االستحقاقيوم تداول 
على المساهمين اإلصدار، عالوة  -من االحتياطي النظامي مجانية  مليون سهم ١٦منح  -٢

ديد لكل سهم قائم. وبذلك يزيد عدد األسهم جسهم  ٠٫٢٧١٢بواقع مال الشركة  بزيادة رأس
تكون بحيث  %٢٧٫١٢و بنسبة أمليون سهم  ٧٥مليون سهم الحالية إلى  ٥٩ن المصدرة م

أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق 
في  تنعقد فيه الجمعية العامة غير العاديةسالذي بعد يوم تداول ثاني المالية (تداول) بنهاية 

  .م٢٠١٩فبراير  ٢٦
  

   ات األخيرة:توزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوملخص ال فيما يلي
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  بالمليون  لایر سعودي

التوزيعات النقدية المدفوعة عن العام 
  السابق

٨٨٫٥  ٤٧٫٢  ٨٨٫٥  ١١٨٫٠  ١٤٧٫٥   ٧٠٫٨  

  نقديةالرباح األمع  منحةسهم أتوزيع.  
 م٢٠١٨عن النصف األول من عام  م٢٠١٩في يناير  تم توزيعها  
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 : بيئة العمل والسعودة .٢٩

نصب  عالصحية تض دلهال أن شركة إبالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة،        
 مع االرتقاءلعمل بين موظفيها ل إيجابية فضل بيئة للعمل من خالل بناء بيئة عائليةأعينها توفير أ

على تدريبهم و تطويرهم و إحالل المؤهلين في الوظائف  و تحرص يةهنية إنسانبأساليب م
   ،المناسبة

  برامج حوافز الموظفين - ١
 موظفيهامنطلق الواجب الوطني و المسؤولية االجتماعية فقد أولت شركة دله للخدمات الصحية من 

امج، ا بعدد من البروتحفيز موظفيه الكوادرأفضل ؛ حيث أنها تعمل  على استقطاب  فائقةأهمية 
  أهمها:

كفاء الذين الصحية لموظفيها األ دلهتوفر شركة  التحفيزية: المتميزين الموظفين عالوات
  لبرنامج تحفيزي معتمد.  ات وعالوات طبقً آيجتازون التقييم السنوي مكاف
  المتميزينالتكريم الدوري للموظفين 

كجزء من الخطوات التي كفاء وتشيد بهم ا للموظفين األا دوريً الصحية تكريمً  دلهتوفر شركة 
  تتبعها الشركة للحفاظ على بيئة العمل اإليجابية.

   المتميزين في عملهم نت الموظفيفآمكا
رتقاء جهودهم لالوتشيد ب كفاءلموظفيها األمكافآت  الصحية على منح دلهتحرص شركة 

  .ببيئة العمل
  مكافئات موظفي المبيعات والتحصيل

الصحية برنامج محدد لتحفيز موظفي المبيعات والتحصيل وذلك لتحفيز  دلهإن لدى شركة 
  جهود البيع بالشركة.

الصحية لموظفيها برامج تدريبية سنوية لتطوير  دلهتوفر شركة  برامج التدريب والتطوير:
 ىعملهم بشكل احترافي لتنعكس على مستولدائهم أمستوى مهاراتهم ومعارفهم لرفع 

  ء الشركة.الخدمة المقدمة لعمال
 اطيات واستثمارات لموظفي الشركةياحت -٢
الصحية برنامج لمخصصات نهاية الخدمة لموظفيها يتم العمل به بحسب مقتضيات نظام  دلهتنظم شركة   

نشأتها أاو استثمارات  اطياتيحتإالعمل في المملكة. فيما عدا ذلك، ال يوجد لدى الشركة برامج أخرى الي 
  الشركة.

  السعودة - ٣
%، 29مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف فقد بلغت نسبة السعودة في شركة دله للخدمات الصحية يًا تماش   

% 1نسبة السعودة في شركة دله الصحية بمقدار  رتفعتامما يضع الشركة في نطاق األخضر المتوسط. وقد 
 .ستويات أفضل كل عام، مما يعكس حرص الشركة على زيادة توظيف الكوادر الوطنية إلى مم2018خالل العام 

  جديد خالل العام.كادر سعودي  288وقد وظفت شركة دله الصحية ما يزيد على الـ 
وبناًء على ذلك فإن الشركة تقع في النطاق األخضر المتوسط بحسب برنامج "نطاقات" وفًقا لتصنيف وزارة     

 و موضح في الجدول التالي: العمل في المملكة والذي يحدد النطاقات لشركات الخدمات الصحية كما ه
 

  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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  جتماعية:االالمساهمات  .٣٠

يمثل  الوعي الصحي العام للمجتمع الذيزيادة في  يتها االجتماعيةإن التزام الشركة بمسؤول   
القيم جوهر نهجها في تنفيذ أعمالها على مر السنين، وترى اإلدارة أن هذا االلتزام ينسجم بقوة مع 

تقدم له خدماتها، وتسعى بنشاط  ذي. وتدرك الشركة مسؤوليتها نحو المجتمع الصيلة للشركةاأل
نشاطات في عدة لم ٢٠١٨رها شركة مسؤولة. حيث يتجلى ذلك خالل عام ألداء دورها باعتبا
  :النخيل كالتالي –مستشفى دله 

 م :٢٠١٨جتماعية داخل المستشفى خالل عام األنشطة اال
حضور والمشاركة ألجل زيادة الوعي لودعوة عدة جهات خارجية لتم تفيعل عدد من المعارض التوعوية 

 عاليات:هم تلك الفأالصحي العام. من 

 االجتماعيةاليوم العالمي للخدمة  - 
 الدمبتبرع لل  اليوم العالمي - 
 ليوم العالمي لمكافحة التدخينا - 
 ليوم العالمي لمكافحة سرطان الثديا - 
 ليوم العالمي للزهايمرا - 
 اليوم العالمي لذوي اإلعاقه - 

 م :٢٠١٨خارج المستشفى خالل عام جهات  معاألنشطة االجتماعية تنظيم 
اليات التوعوية بالتعاون مع جهات خارجية ألجل زيادة الوعي الصحي العام. دد من الفعتم تنظيم ع

 هم تلك الفعاليات:أمن 

 .الدعمهم معنويً  جمعيات خيرية وتقديم الهدايا للمرضى المنومين إلىزيارة  - 
 .المشاركة في معارض صحية كمعرض المرأة السعودية - 
 التطوعية والتوعوية.والمشاركة في األنشطة رعاية عدة مناسبات  - 
تقديم فحوصات طبية مجانية خالل المشاركات في المعارض والمناسبات الخارجية كفحص  - 

 السكر.
 ألطفال المنومين وتوزيع هدايا عليهم.لمدارس من قبل  اتزيار - 
 .دفي األعيا ألطفال المنومينلوتقديم الهدايا   المعاهد والكلياتمن  اتيارزتنظيم  - 

 
   

 مستشفى دلة نمار



 

 

- ٢٧ -  

  جلس اإلدارةم

  :وين مجلس اإلدارةكت .٣١

وعينت الجمعية العامة العادية  للشركة،يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساسي 
دارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة والتي مجلس اإل م أعضاء٠٧/١٠/٢٠١٣الخامسة التي ُعقدت بتاريخ 

ارة في  هذه الدورة  ن القصبي رئيًسا لمجلس اإلدوتم اختيار م.طارق بن عثما م ،٢١/١٠/٢٠١٣بدأت من 
  .م٢٧/١٠/٢٠١٣بتاريخ  

م عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي ٠٣/٠٨/٢٠١٦بعد ذلك تم اإلعالن بتاريخ 
لتي ة العامة العادية التاسعة ام ولمدة ثالث سنوات ميالدية  ، ثم عينت الجمعي٢١/١٠/٢٠١٦تبدأ بتاريخ 

م  أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة التي بدأت من ١٨/١٠/٢٠١٦ُعقدت بتاريخ 
م ، وتم اختيار م.طارق بن عثمان القصبي رئيًسأ لمجلس اإلدارة في  هذه الدورة  بتاريخ  ٢١/١٠/٢٠١٦
  . م٢٤/١٠/٢٠١٦

فيذية , و وظائفهم ضاء اللجان , واإلدارة التنأسماء أعضاء مجلس اإلدارة , وأع .٣٢
  و السابقة ومؤهالتهم وخبراتهم .الحالية 

 :  أعضاء مجلس اإلدارة ١- ٣٢

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

م. طارق  .١
عثمان 
  القصبي

-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -  ××××
١٩٧٧(  

مدير مشروع (جسر الملك فيصل  -
  )١٩٨١-١٩٧٨بمزدلفة) مؤسسة كرا (

-١٩٨١رئيس مؤسسة كرا (نائب  -
١٩٨٨(  

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

بكالوريوس هندسة مدنية 
  جامعة الملك سعود –

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

  )١٩٧٧-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -

بمزدلفة) فيصـــــل  مدير مشـــــروع (جســـــر الملك -
  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -

نائب مدير عام شـــــركة مكة لإلنشـــــاء والتعمير  -
)١٩٩٠-١٩٨٨(  

د.  . ٢
عبدالرحمن 

عبدالعزيز 
  السويلم

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -  ××××

-١٤١٨رئيس الهالل األحمر السعودي -
١٤٢٦  

ة فيذيالتنوكيل وزارة الصحة للشؤون  -
١٤١٨-١٤٠٩  

وكيل وزارة الصحة المساعد للطب  -
  ١٤٠٩-١٤٠٣العالجي 

مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة 
  ٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣الشرقية 

رئيس قسم األطفال بمستشفى الوالدة 
  ١٤٠٣-١٣٩٤واألطفال بالرياض 

بكالوريوس الطب  -
جامعة ميونيخ  –والجراحة 

  ألمانيا –

األطفال دبلوم طب  -
  القاهرة) (جامعة

الزمالة البريطانية في  -
طب األطفال بجامعة 

  أدنبرة.

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -

  ١٤٢٦-١٤١٨رئيس الهالل األحمر السعودي -

  ١٤١٨-١٤٠٩وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية  -

وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العالجي  -
١٤٠٩-١٤٠٣  

ية بالمنطقة الشرقمدير عام الشؤون الصحية 
٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣  

رئيس قسم األطفال بمستشفى الوالدة واألطفال 
رئيس قسم األطفال ١٤٠٣-١٣٩٤بالرياض 

 ١٤٠٣-١٣٩٤بمستشفى الوالدة واألطفال بالرياض 

                                                                                                                                                        

 نمار -دلهمستشفى 
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د. محمد  . ٣
راشد 
  الفقيه

المشرف الطبي 
دله  –العام 

  للخدمات الصحية

أستاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة  -
  سعودالملك 

ب والصدر قيم علوم القلأستاذ غير م -
  (جامعة لومالندا) االمريكية بكاليفورنيا

أستاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد  -
  )١٩٩٥عام 

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

عضو مجلس الممتحنين في كلية  -
-١٩٨٧الجراحين الملكية البريطانية (

١٩٩٤(  

مؤسسة  لس إدارةعضو مج -
مستشفى الملك فيصل التخصصي 

  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز األبحاث (

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

المدير الطبي ورئيس األطباء ورئيس 
لقسم جراحة القلب بمركز األمير سلطان 

  )٢٠٠٥-١٩٧٩للقلب (

كالوريوس طب (جامعة  - ب
  ١٩٧١بغداد) عام 

شـــــهــادات الزمــالــة من  -
ــة  ــات الجراحين الملكي كلي

 –البريطــانيــة في (لنــدن) 
(كالســـكو) عام  –(أدنبره) 

١٩٧٧  

  أستاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك سعود -

أســـــتاذ غير مقيم علوم القلب والصـــــدر (جامعة  -
  لومالندا) االمريكية بكاليفورنيا

  )١٩٩٥م ذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عاأستا -

ـــــدر   - حة والص ية لجرا لدول ية ا ئب رئيس الجمع نا
  )١٩٩٧واألوعية الدموية (عام 

عضـــــو مجلس الممتحنين في كليـــة الجراحين  -
  )١٩٩٤-١٩٨٧الملكية البريطانية (

عضــو مجلس إدارة مؤســســة مســتشــفى الملك  -
  )٢٠١١-٢٠٠٨فيصل التخصصي ومركز األبحاث (

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

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

أ.محي  . ٤
الدين صالح 

  كامل

نائب الرئيس 
التنفيذي لقطاع 

المشاريع 
بمجموعة دله 
  البركة القابضة.

شغل  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣خالل الفترة مابين  -
على القنوات الرياضــية  منصــب المشــرف

وهي  ARTب بشـــبكة راديو وتلفزيون العر
شـركة تعمل في قطاع اإلعالم ومسـجلة 

  في جزر الكايمان .

 ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٩خالل العام  -
عمل نائب للرئيس التنفيذي في 

المؤسسة العربية لإلعالم وهي شركة 
مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع 

  اإلعالم.

صاد (تخصص بكالوريوس اقت
دارة وتسـويق) من جامعة إ

سيسكو) أمريكا  سان فران
  م٢٠٠٢عام 

شـــغل منصــــب  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣خالل الفترة مابين  -
مشـــــرف على القنوات الرياضـــــية بشـــــبكة راديو ال

وهي شــــركة تعمل في قطاع  ARTوتلفزيون العرب 
  اإلعالم ومسجلة في جزر الكايمان .

ائب عمل ن ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٩خالل العام  -
ية لإلعالم للرئيس التنفيذي في المؤسسة العرب

وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في 
 قطاع اإلعالم.

أ.فهد  . ٥
عبدهللا 
  القاسم

تنفيـــذي (شـــــركـــة أموال  -  ×××× ل لرئيس ا ا
-٢٠٠١لالســـتشـــارات المالية في الفترة 

٢٠١١(  

ية  - جار عام (مجموعة العثيم الت مدير ال ال
  )٢٠٠١-٢٠٠٠في الفترة 

العالمية للمحاسبة  KPMGشريك مدير ( -
  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 

ي المدير التنفيذي (مســتشــفى دله ف -
  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة 

سبون اشريك مكتب القاسم مح -
  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

بـكـــالـوريـوس بـــالـعــلــوم  -
دارية تخصــص محاســبة اإل
  جامعة الملك سعود. –

نامج - مةلا دارةاإل بر قد  مت
  كسفوردأ جامعة - والقيادة

الرئيس التنفيذي (شــــركة أموال لالســــتشــــارات  -
  )٢٠١١-٢٠٠١المالية في الفترة 

عام (مجموعة العثيم التجارية في الفترة  - المدير ال
٢٠٠١-٢٠٠٠(  

العــالميــة للمحــاســـــبــة  KPMGشـــــريــك مــدير ( -
  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 

مدير التنفيذي (مســـــتشـــــف - ى دله في الفترة ال
١٩٩٥-١٩٩١(  

قاســـــم مح - قانونيون اشـــــريك مكتب ال ســـــبون 
  )١٩٩١-١٩٩٠معتمدون (

عمار م.  . ٦
حسن 

  كامل

المدير العام 
لشركة دله عبر 

  البالد العربية .

) مهندس مراقبة العمليات ١٩٩٣-١٩٩٢(-
ــمت إلى  ــمارك والتي انض ــركة س في ش
شـــــركـــة أرامكو في المملكـــة العربيـــة 

  السعودية.

مديراً للمنتجات في شــــركة  ١٩٩٤م عا -
  حلواني إخوان .

مســـــاعد للمدير العام في  ١٩٩٥عام  -
  حلواني إخوانشركة 

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

عام متـابعـة ٢٠٠١-١٩٩٩عام ( - مدير   (
  الشركات في شركة دله البركة القابضة

) مساعد الرئيس في ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( -
  له البركة القابضة.شركة د

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

) مدير مشاريع ٢٠٠٧-٢٠٠٤عام ( -
  ضةبالطاقة في شركة دله البركة القا

  

  

  

 فــي بــكـــالــوريــوس عــلــوم
 جامعة من النظم هندســة
 لــلــبــتــرول فــهـــد الــمــلـــك

  والمعادن.

) مهندس مراقبة العمليات في شركة ١٩٩٣-١٩٩٢(-
التي انضـــــمت إلى شـــــركة أرامكو في ســـــمارك و

  ودية.المملكة العربية السع

مديراً للمنتجات في شـــــركة حلواني  ١٩٩٤عام  -
  إخوان .

عام في شـــــركة  ١٩٩٥عام  - مدير ال مســـــاعد لل
  حلواني إخوان

) المدير العام لشـــــركة حلواني ١٩٩٩-١٩٩٧عام ( -
  إخوان

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

ـــاعد الرئيس في ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( - ـــركة ) مس ش
  دله البركة القابضة.

) المدير العام لشـــــركة معوض ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( -
  للمجوهرات.

دير مشاريع الطاقة في ) م٢٠٠٧-٢٠٠٤عام ( -
 ضةبشركة دله البركة القا
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ـــد  . ٧ ـــه م. ف
ســــــــــراج 

  مالئكة

الــــمــــؤســــــــس 
المشارك والرئيس 

اد الرو -التنفيــذي 
ـــزون  ـــي ـــم ـــت ـــم ال

ســــتشـــــارات لإل
  المالية

سة ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( - س ) عمل في مؤ
غل  النقد العربي الســـــعودية حيث شـــــ
وظيفـــة مطور برمجيـــات في مجموعـــة 

مشــاريع ورئيس التقنية المصــرفية ومدير 
  قسم بإدارة التقنية البنكية.

ــعـــام ٢٠٠٥-٢٠٠٣عـــام ( - ــر ال ــمـــدي ) ال
  لمجموعة العطار .

في شـــــركة ) عمل ٢٠٠٧-٢٠٠٥عام ( -
رات المالية حيث شــغل الخبير لالســتشــا

منصــب نائب الرئيس للمنتجات المصــرفية 
إلى أن تم تعيينه في منصــــب الشــــريك 
ــة  ــاب ــاإلن ــدب ب ــذي والعضـــــو المنت التنفي

  صرفية االستثمارية .للم

) عمل مديراً لألسواق ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( -
المالية بشـــركة ســـويكورب في المملكة 

  العربية السعودية.

 هندســـة في وريوسكالب -
سب  جامعة من اآللي الحا

  سعود الملك

ير - ت  دارةإ في مـــاجســـــ
 جـــامــعـــة مــن عــمـــالاأل
  كسفوردأ

) عمل في مؤســـــســـــة النقد ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( -
السعودية حيث شغل وظيفة مطور برمجيات العربي 

في مجموعة التقنية المصـــــرفية ومدير مشـــــاريع 
  ورئيس قسم بإدارة التقنية البنكية.

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

ــام ( - ــة الخبير ٢٠٠٧-٢٠٠٥ع ــل في شـــــرك ) عم
ـــب نائب  ـــارات المالية حيث شـــغل منص لالســـتش

ة إلى أن تم تعيينه في الرئيس للمنتجات المصــــرفي
ــو المنتدب باإلنابة  ــريك التنفيذي والعض منصــب الش

  للمصرفية االستثمارية .

 لألســـــواق المالية ) عمل مديراً ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( -
  كورب في المملكة العربية السعودية.بشركة سوي

م.فــــــارس  . ٨
إبـــراهـــيـــم 
ــــــد  الــراش

  الحميد

 -المدير التنفيذي 
كارات  كة ابت شــــر

  للتقنيةالرقمية 

ترة ( - ف ل لعـــام ٢٠٠٧-٢٠٠٦ا ير ا لمـــد ) ا
  لشركة حديد الرياض .

) المــدير العــام ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( -
  لشركة الدوالج للتقنية .

ترة ( - ف ل لعـــام ٢٠٠٤-٢٠٠٣ا ير ا لمـــد ) ا
  لشركة هايتك للتقنية .

ــفــتــرة ( - ــر مــركــز ٢٠٠٠-١٩٩٦ال ) مـــدي
  فيوتشركدز

 ) محاضر في الكلية١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( -
  التقنية ببريدة .

 عـــلـــوم بـــكـــالـــوريـــوس -
 الملك جامعة من الحاسب

  سعود

 الســــــعــوديـــة بــرنـــامــج -
 دارةواإل للقيادة كســــفوردأ

 لونيس كلية المتقدمة من
 مــــعــــهــــد - دارةلــــإل

ــــــاتشـــــوســـــيتس ــاس  م
 كامبريدج للتكنولوجيا

 عمالاأل رواد تطوير برنامج -
 اكسفورد من

هادة - هد شـــــ  مجلس مع
ــــــن دارةاإل  Board م

Directors Institute  

) المدير العام لشـــــركة حديد ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة ( -
  الرياض .

كة ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( - عام لشـــــر مدير ال ) ال
  نية .الدوالج للتق

) المدير العام لشــــركة هايتك ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة ( -
  للتقنية .

  ) مدير مركز فيوتشركدز٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( -

ضـــــر في الكلية التقنية ) محا١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( -
  ببريدة .

ــــزه  . ٩ ــــم أ.ح
ـــان  ـــم ـــث ع

 خشيم 
سة س  (ممثل المؤ

 للتــأمينــات العــامــة
  *االجتماعية) 

 إدارة مـــــديـــــر
 االســــــتــثــمــارات

 شــــركة - الدولية
ــــــــة  حصــــــــــــان

  االستثمارية

ناديق محفظة مدير -  وقف - التحوط صـــــ
 والتكنولوجيا للعلوم عبدهللا الملك جامعة

  األمريكية. المتحدة الواليات -

  

 من المــاليــة بكــالوريوس -
,  ميتشـــبجان والية جامعة

 الواليات - النســتج ايســت
  االمريكية. المتحدة

 األعمال إدارة ماجســــتير -
مة دارةاأل في تركيز( عا ) ال

 في - ميتشـــــيجان جامعة
 الواليــات - أربور آن مــدينــة

 األمريكية المتحدة

 جمعية في معتمد عضـــو -
 دارةإ( المـــاليين المحللين
 )االســـــتثمــاريــة المحــافظ

CFA  تحـــدة م ل لواليـــات ا ا
  األمريكية .

 - االســـتثمار دارةإالتحوط ( صـــناديق محفظة مدير -
  الظهران) – السعودية ارامكو - الخزينة

 (ارامكو الخزينة - االســـــتثمار دارةإ - مالي محلل -
  الظهران) – السعودية

  

عثـمــان .١٠ أ. 
مـــحـــمـــد 

 الغامدي
(مــــــمــــــثـــــــل  

 العامة المؤســســة
ـــات ـــن ـــي ـــأم ـــت ـــل  ل

  **االجتماعية) 

الرئيس التنفيــذي 
ــــؤون المالية  للش

شــركة (–واإلدارية 
ــــــــة  حصــــــــــــان

  ستثمارية)اال

دارية ( شركة رئيس الشؤون المالية واإل -
  ثمارية)تسحصانة اال

مدير المالية والعمليات (شــركة حصــانة  -
  ستثمارية)اال

تثمـــار قســـــم -  المحـــافظ في االســـــ
االستثمارية (المؤسسة العامة للتأمينات 

  االجتماعية)

بكالوريس تخصـــص مالية  -
  من جامعة الملك سعود.

ماجستير في المالية من  -
كولورادو (الواليـات  جـامعــة

  المتحدة األمريكية)

ــؤون المارئيس ال - ــانة لية واإلش ــركة حص دارية ( ش
  ستثمارية)اال

ــات (شـــــركــة  - ــة مــدير المــاليــة والعملي حصــــــان
  ستثمارية)اال

االســـــتثمارية  المحافظ في االســـــتثمار قســـــم -
  (المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

   ١٣/١١/٢٠١٨في  ةتاريخ سريان االستقالستقالته حيث كان نتهاء عضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ، الإ:  *
  ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 
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 :  أعضاء اللجان ٢- ٣٢

  لجنة المراجعة :  -أ
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم م

فــــــــــــارس .١
إبـــراهـــيـــم 
ـــــــد  ـــراش ال

  الحميد

 -المــدير التنفيــذي 
تكــارات  ب شـــــركــة ا

  الرقمية للتقنية

دير العام لشركة ) الم٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة ( -
  حديد الرياض .

ــام ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( - ــدير الع ) الم
  لشركة الدوالج للتقنية .

) المدير العام لشركة ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة ( -
  هايتك للتقنية .

) مـــديــر مــركـــز ٢٠٠٠-١٩٩٦الــفــتــرة ( -
  فيوتشركدز

) محاضــــر في الكلية ١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( -
  ببريدة . التقنية

 الحاســــب علوم بكالوريوس -
  سعود الملك جامعة من

سعودية برنامج - سفورد ال  اك
 المتقدمة من دارةواإل للقيادة

 معهد - دارةلإل ســــيلون كلية
 للتكنولوجيا ماساتشوسيتس

 كامبريدج

 عمــالاأل رواد تطوير برنــامج -
 اكسفورد من

 مجلس معهـــد شـــــهـــادة -
 Board Directors من دارةاإل

Institute  

عام ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة (الفت - مدير ال ) ال
  لشركة حديد الرياض .

) المـــدير ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( -
  العام لشركة الدوالج للتقنية .

عام ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة ( - مدير ال ) ال
  لشركة هايتك للتقنية .

) مـــدير مركز ٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( -
  فيوتشركدز

ضــــر في ) محا١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( -
  ة .الكلية التقنية ببريد

أ.فهد عبدهللا . ٢
  القاسم

موال  -  ××××× ـــــركـــة أ فيـــذي (ش ن ت ل يس ا ئ لر ا
ــــتشــــارات المالية في الفترة  -٢٠٠١لالس

٢٠١١(  

المــدير العــام (مجموعـة العثيم التجــاريــة  -
  )٢٠٠١-٢٠٠٠في الفترة 

العالمية للمحاســبة  KPMGشــريك مدير ( -
  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 

ى دله في المدير التنفيذي (مســــتشــــف -
  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة 

سبون قانونيون اشريك مكتب القاسم مح -
  )١٩٩١-١٩٩٠معتمدون (

ية  - بالعلوم االدار كالوريوس  ب
جامعة  –تخصـــص محاســـبة 

  الملك سعود.

ــامج - ــدمــة دارةاإل برن  المتق
  كسفوردأ جامعة - والقيادة

كة أموال  - يذي (شـــــر الرئيس التنف
لالســـــتشـــــارات المالية في الفترة 

٢٠١١-٢٠٠١(  

المـــدير العـــام (مجموعـــة العثيم  -
  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 

العــالميــة  KPMGشـــــريــك مــدير ( -
للمحاسبة واالستشارات في الفترة 

١٩٩٩-١٩٩٥(  

المدير التنفيذي (مســتشــفى دله  -
  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة  في

ســبون اشــريك مكتب القاســم مح -
  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

من أ.عبدالرح. ٣
صـــــــــالـــــح 

  لخليفيا

شـــركة االتصـــاالت الســـعودية (مدير عام  -  ×××××
"Financial & Business Units Audit"  

م ١١/٢٠٠٦التدقيق الداخلي للمجوعة منذ 
– ٥/٢٠١٦  

 ) الشــــركة٨/٢٠٠٦حتى  ٣/٢٠٠٤خالل ( -
ــعودية الطبية (المراقب المالي  للرعاية الس
  للمجموعة)

تى  ٥/١٩٩٨خالل ( - ير ٢/٢٠٠٤ح ) مـــد
 ORACLEلشـــــؤون المالية واالدارية في (ا

SYSTEMS LIMITED(  

تى  ٧/١٩٩٦خالل ( - عمــل ٤/١٩٩٨ح  (
  شركة دلمزة للصناعات الغذائيةمديراً عام ل

) عمــل ١٢/١٩٩٥حتى  ٨/١٩٩٨خالل ( -
  يراً مالياً لشركة المخابز السعوديةمد

تى  ٤/١٩٨٥خالل ( - عمــل ٨/١٩٩٣ح  (
 الســــعودي مراجع داخلي لدى الصــــندوق

  الصناعية  للتنمية

 –بكــالوريوس محــاســـــبــة  -
  جامعة الملك سعود

دورات فـــي االقـــتصـــــــاد  -
 THEوالمحاســبة من معهد (

ECONOMICS INSTITUTE (  

لدر (كولورادو) الواليات  في بو
  مريكية .األالمتحدة 

) CPAحاصل على شهادة ( -
 COLORADO STATEمـــن (

BOARD OF 
ACCOUNTANCY(  

اليــات في دنفر (كولورادو) الو
  ة .المتحدة االمريكي

 األمريكي عضـــــو المعهـــد -
 القـــانونيين للمحـــاســـــبين

  ٧/١٩٩٠المعتمدين منذ عام 

عهـــد - م يق عضـــــو  ق لتـــد  ا
  ١٢/٢٠٠٦الداخلي منذ عام 

شــركة االتصــاالت الســعودية (مدير  -
 Financial & Business Unitsعام "
Audit"  

  التدقيق الداخلي للمجوعة .

) ٨/٢٠٠٦حــتــى  ٣/٢٠٠٤خــالل ( -
ـــركة ـــعودية الش الطبية  للرعاية الس

  (المراقب المالي للمجموعة)

) ٢/٢٠٠٤حــتــى  ٥/١٩٩٨خــالل ( -
مدير الشـــــؤون المالية واالدارية في 

)ORACLE SYSTEMS LIMITED(  

) ٤/١٩٩٨حــتــى  ٧/١٩٩٦خــالل ( -
شـــــركــة دلمزة عمــل مــديراً عــام ل

  للصناعات الغذائية
) ١٢/١٩٩٥حتى  ٨/١٩٩٨خالل ( -

مديراً  ياً لشـــــركة المخابز عمل  مال  
  السعودية

) ٨/١٩٩٣حــتــى  ٤/١٩٨٥خــالل ( -
 عمل مراجع داخلي لدى الصـــــندوق

 الصناعية للتنمية السعودي

حمد  أ.محمد. ٤
  الفارس

نائب الرئيس والمدير 
ــالمنطقــة  اإلقليمي ب

سطى  مجموعة  -الو
الخدمات المصــــرفية 
الخــاصــــــة في بنــك 

  الجزيرة.

 مـــدراء ) كبير٢٠١٣-٢٠٠٨خالل الفترة ( -
مات خد ية ال ية المصـــــرف جار نك  الت في الب

  السعودي البريطاني.
) مصــــرفي أول ٢٠٠٨-٢٠٠٣خالل الفترة ( -

  لتجاري.هلي اشركات في البنك األ
) عمل مهندس ٢٠٠١-٢٠٠٠خالل الفترة ( -

  اتصاالت في الشركة السعودية للكهرباء

هنـــدســـــــة  - يوس  لور بكـــا
عة الملـك  جام ية من  بائ كهر

  لمعادن.فهد للبترول وا
 أعمـــال إدارةمـــاجســـــتير  -

مــاليــة) من  إدارة(تخصـــــص 
KOGOD SCHOOL OF 
BUSINESS, American 

University  
  

عامة الحصول على الشهادة ال -
للتعــامـل في األوراق المــاليــة 

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

 م.٢٠١٣عام 
الحصـــــول على دبلوم مصـــــرفيـــة 

  م٢٠١٢إسالمية في عام 
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 :  نة الترشيحات والمكافآتجل -ب

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم م

 د. عبدالرحمن.١
ــز  ــزي ــع عــبــدال

  السويلم

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -  ×××××
-١٤١٨رئيس الهالل األحمر الســـــعودي -

١٤٢٦  
وكيل وزارة الصــــحة للشــــؤون التنفيذية  -

١٤١٨-١٤٠٩  
د للطب وكيل وزارة الصـــــحة المســـــاع -

  ١٤٠٩-١٤٠٣العالجي 
مدير عام الشـــــؤون الصـــــحية بالمنطقة 

  ٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣الشرقية 
سم  شفى الوالدة رئيس ق ست األطفال بم

  ١٤٠٣-١٣٩٤واألطفال بالرياض 

بكــالوريوس الطــب  -
حة  عة  –والجرا جام

  ألمانيا –ميونيخ 
دبلوم طب األطفال  -

  (جامعة القاهرة)
ية  - طان لة البري الزما

فـــال في طـــب األط
  بجامعة أدنبرة.

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -
  ١٤٢٦-١٤١٨رئيس الهالل األحمر السعودي -
ية  - يذ حة للشـــــؤون التنف يل وزارة الصـــــ وك

١٤١٨-١٤٠٩  
وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العالجي  -

١٤٠٩-١٤٠٣  
مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 

٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣  
الوالدة  رئيس قســـم األطفال بمســـتشـــفى

  ١٤٠٣-١٣٩٤ض واألطفال بالريا

م. طــــــارق .٢
عـــــثـــــمـــــان 

  القصبي

-١٩٧٦مهندس مشــروع مؤســســة كرا ( -  ×××××
١٩٧٧(  

مدير مشـــــروع (جســـــر الملك فيصـــــل  -
  )١٩٨١-١٩٧٨بمزدلفة) مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -
نائب مدير عام شـــــركة مكة لإلنشـــــاء  -

  )١٩٩٠-١٩٨٨والتعمير (

ة وس هندســبكالوري
ــة  ــدني ــة  –م ــامع ج

  الملك سعود

-١٩٧٦مهندس مشـــروع مؤســـســـة كرا ( -
١٩٧٧(  

مدير مشروع (جسر الملك فيصل بمزدلفة)  -
  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -
نائب مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير  -
)١٩٩٠-١٩٨٨(  

م. عــــمــــار .٣
  حسن كامل

المدير العام لشركة 
بية دله عبر البالد العر

.  

يات ١٩٩٣-١٩٩٢(- بة العمل ) مهندس مراق
شـــركة ســـمارك والتي انضـــمت إلى في 

شـــــركـــة أرامكو في المملكـــة العربيـــة 
  السعودية.

مديراً للمنتجات في شـــــركة  ١٩٩٤عام  -
  حلواني إخوان .

عام في  ١٩٩٥عام  - مدير ال مســـــاعد لل
  شركة حلواني إخوان

ــركة  ) المدير١٩٩٩-١٩٩٧عام ( - العام لش
  نحلواني إخوا

متــابعــة ) مــدير عــام ٢٠٠١-١٩٩٩عــام ( -
  الشركات في شركة دله البركة القابضة

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

ــركة ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( - ) المدير العام لش
  معوض للمجوهرات.

) مدير مشاريع الطاقة ٢٠٠٧-٢٠٠٤عام ( -
  ضةيالبركة القافي شركة دله 

لوم ع يوس  لور  بكـــا
 النظم هندســـة في
 الملــك جــامعــة من

 لـــلـــبـــتـــرول فـــهـــد
  والمعادن.

) مهندس مراقبة العمليات في ١٩٩٣-١٩٩٢(-
ــركة  ــمت إلى ش ــمارك والتي انض ــركة س ش

  أرامكو في المملكة العربية السعودية.
كة  ١٩٩٤عام  - جات في شـــــر مديراً للمنت

  حلواني إخوان .
ة لمدير العام في شركمساعد ل ١٩٩٥عام  -

  حلواني إخوان
عام لشـــــركة ١٩٩٩-١٩٩٧(عام  - مدير ال ) ال

  حلواني إخوان
ــام ( - ــابعــة ٢٠٠١-١٩٩٩ع ــام مت ــدير ع ) م

  الشركات في شركة دله البركة القابضة
) مســـــاعد الرئيس في ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( -

  شركة دله البركة القابضة.
عام لشـــــركة ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( - مدير ال ) ال

  جوهرات.معوض للم
لطاقة ) مدير مشـــــاريع ا٢٠٠٧-٢٠٠٤عام ( -

 ضةبفي شركة دله البركة القا

أ.حمزه عثمان .٤
 خشيم

(مـــــمـــــثـــــل 
 المؤســـســـة
ـــــعـــــامـــــة  ال
 لــلــتــأمــيــنــات
  *االجتماعية) 

 إدارة مدير
 - الدولية االستثمارات

 حصانة شركة
  االستثمارية

ظة مدير - ناديق محف  وقف - التحوط صـــــ
 - ولوجياتكنوال للعلوم عبدهللا الملك جامعة

  األمريكية. المتحدة الواليات
  

 المالية بكالوريوس -
 واليــة جــامعــة من

 ايست,  ميتشبجان
 الواليات - النســـــتج

  االمريكية. المتحدة
 إدارة مــاجســـــتير -

 في تركيز( عمــالاأل
) الــــعــــامــــة دارةاإل

شيجان جامعة  - ميت
 - أربور آن مدينة في

 المتحـــدة الواليـــات
 األمريكية

 يف معتمد عضـــــو -
 المحللين جمعيـــة

ــن ــي ــي ــمـــال  إدارة( ال
 الــــــمــــــحــــــافــــــظ

ــــتثمارية  CFA )االس
الواليـــات المتحـــدة 

  األمريكية .

 إدارةالتحوط ( صـــــنـــاديق محفظـــة مـــدير -
 – الســــعودية ارامكو - الخزينة - االســــتثمار

  الظهران)
مار إدارة - مالي محلل - نة - االســـــتث  الخزي

  الظهران) – السعودية (ارامكو
  

ـــان .٥ ـــم ـــث أ. ع
مـــــحـــــمـــــد 

 لغامديا
(مـــــمـــــثـــــل 
 المؤســـســـة
ـــــعـــــامـــــة  ال
 لــلــتــأمــيــنــات

ــة)  االجتمــاعي
**  

فيــذي  ن ت ل يس ا ئ لر ا
ليــة  لمــا للشـــــؤون ا

ــة  ــة (–واإلداري شــــرك
  حصانة اإلستثمارية)

شؤون المالية واإل - شركة رئيس ال دارية ( 
  حصانة اإلستثمارية)

مدير المالية والعمليات (شـــركة حصـــانة  -
  اإلستثمارية)

ثمـــاراإل قســـــم - ت فظ في ســـــ لمحـــا  ا
سة العامة للتأمينات الا ستثمارية (المؤس

  االجتماعية)

بكالوريس تخصــص  -
مــاليــة من جــامعــة 

  الملك سعود.
مـــاجســـــتير في  -

عة جام ية من  مال  ال
لواليـــات  لورادو (ا كو

  المتحدة األمريكية)

دارية ( شــــركة رئيس الشــــؤون المالية واإل -
  حصانة اإلستثمارية)

حصـــــانة مدير المالية والعمليات (شـــــركة  -
  ستثمارية)الا
سم - ستثمار ق ستثمارية  المحافظ في اال اال

  (المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
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 :  ويلثمار والتملجنة االست  -ت

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

م. .١
طارق 
عثمان 

  القصبي

-١٩٧٦مهندس مشــــروع مؤســــســــة كرا ( -  ××××
١٩٧٧(  

صل بمزدلفة)  - سر الملك في شروع (ج مدير م
  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١(نائب رئيس مؤسسة كرا  -

شركة مكة  - شاء والتعمير نائب مدير عام  لإلن
)١٩٩٠-١٩٨٨(  

بكالوريوس هندسة 
جامعة الملك  –مدنية 
  سعود

  )١٩٧٧-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -

مدير مشـــــروع (جســـــر الملك فيصـــــل بمزدلفة)  -
  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -

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

د. .٢
محمد 
راشد 
  الفقيه

ــــرف الطبي  المش
دلــــه  –الـــعـــام 

  للخدمات الصحية

كلينيكي للجراحة في جامعة الملك إســـتاذ أ -
  سعود

استاذ غير مقيم علوم القلب والصدر (جامعة  -
  مريكية بكاليفورنيالومالندا) األ

هارفرد عام اســــتاذ زائر جراحة قلب (جامعة  -
١٩٩٥(  

صدر نائب رئيس الجمعية الدولية ل  - جراحة وال
  )١٩٩٧(عام واألوعية الدموية 

عضــو مجلس الممتحنين في كلية الجراحين  -
  )١٩٩٤-١٩٨٧الملكية البريطانية (

مؤســســة مســتشــفى  إدارةعضــو مجلس  -
بحاث الملك فيصـــــل التخصـــــصـــــي ومركز األ

)٢٠١١-٢٠٠٨(  

ــب  - ــاء في ورئيس األرئيس قســـــم القل طب
مســــتشــــفى القوات المســــلحة بالرياض ثم 

طباء ورئيس لقســـــم ير الطبي ورئيس األالمد
لب بمركز األ حة الق لب جرا طان للق مير ســـــل

)٢٠٠٥-١٩٧٩(  

بــكـــالــوريــوس طـــب  -
(جــامعــة بغــداد) عــام 

١٩٧١  

شــهادات الزمالة من  -
كــلــيـــات الــجــراحــيــن 
الملكية البريطانية في 

 –(أدنبره)  –(لنـــدن) 
  ١٩٧٧سكو) عام (كال

  سعوداستاذ اكلينيكي للجراحة في جامعة الملك  -

تاذ غير مقيم علوم القلب والصـــــدر (جامعة  - اســـــ
  لومالندا) االمريكية بكاليفورنيا

  )١٩٩٥استاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام  -

ـــــدر   - حة والص ية لجرا لدول ية ا ئب رئيس الجمع نا
  )١٩٩٧واألوعية الدموية (عام 

مجلس الممتحنين في كليـــة الجراحين  عضـــــو -
  )١٩٩٤-١٩٨٧الملكية البريطانية (

مؤســســة مســتشــفى الملك  إدارةعضــو مجلس  -
  )٢٠١١-٢٠٠٨فيصل التخصصي ومركز االبحاث (

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

مير بمركز األطباء ورئيس لقسم جراحة القلب األ
  )٢٠٠٥-١٩٧٩سلطان للقلب (

أ.محي .٣
الدين 

ح صال
  كامل

ــس  ــي ــرئ نــائــب ال
التنفيــذي لقطــاع 
ــــع  ــــمشــــــــاري ال
موعــة دلــه  ج م ب

  البركة القابضة.

شـــــغــل  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣ خالل الفترة مــابين -
منصـــــب المشـــــرف على القنوات الرياضـــــية 

وهي  ARTبشـــــبكـــة راديو وتلفزيون العرب 
شــركة تعمل في قطاع اإلعالم ومســجلة في 

  جزر الكايمان .

عمــل  ٢٠١١حتى عــام  ٢٠٠٩خالل العــام  -
لمؤسسة العربية نائب للرئيس التنفيذي في ا

لإلعالم وهي شـــركة مســـجلة بجزر الكايمان 
  قطاع اإلعالم. وتعمل في

ــالوريوس اقتصــــــاد  بك
 إدارة(تـــــخصـــــــــص 

ـــويق) من جامعة  وتس
ســان فرانســيســكو) 

  م٢٠٠٢أمريكا عام 

شــــغل منصــــب  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣ خالل الفترة مابين -
ة راديو المشـــــرف على القنوات الرياضـــــية بشـــــبك

وهي شـــــركة تعمل في قطاع  ARTوتلفزيون العرب 
  اإلعالم ومسجلة في جزر الكايمان .

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

 وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في
 قطاع اإلعالم.

م. فهد .٤
سراج 
  مالئكة

ــــؤســــــــس  ــــم ال
شارك وال رئيس الم
رواد ال -التنفيــذي 

ـــزون  ـــي ـــم ـــت ـــم ال
ســــتشــــــارات لال

  المالية

) عمل في مؤسسة النقد ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( -
العربي الســــعودية حيث شــــغل وظيفة مطور 
برمجيات في مجموعة التقنية المصرفية ومدير 

  التقنية البنكية. إدارةمشاريع ورئيس قسم ب

عة ٢٠٠٥-٢٠٠٣عام ( - عام لمجمو مدير ال ) ال
  العطار .

) عمل في شـــركة الخبير ٢٠٠٧-٢٠٠٥عام ( -
لالستشارات المالية حيث شغل منصب نائب 
الرئيس للمنتجات المصــرفية إلى أن تم تعيينه 
في منصب الشريك التنفيذي والعضو المنتدب 

  باإلنابة للمصرفية االستثمارية .

مديراً لألســـــواق ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( - مل  ) ع
لعربية المالية بشركة سويكورب في المملكة ا

  السعودية.

ــوس فــي  - ــوري ــكـــال ب
هندســـــة الحاســـــب 
اآللــي مــن جـــامــعـــة 

  الملك سعود

ـــتير في  -  إدارةماجس
ــالاأل ــة  عم من جــامع
  كسفوردأ

) عمل في مؤســـــســـــة النقد ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( -
ر برمجيات العربي السعودية حيث شغل وظيفة مطو

ية ومدير مشـــــاريع  ية المصـــــرف في مجموعة التقن
  لبنكية.نية االتق إدارةورئيس قسم ب

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

ــة الخبير ٢٠٠٧-٢٠٠٥عــام ( - ) عمــل في شـــــرك
لالســــتشــــارات المالية حيث شــــغل منصــــب نائب 
الرئيس للمنتجات المصـــــرفية إلى أن تم تعيينه في 

الشـــريك التنفيذي والعضـــو المنتدب باإلنابة منصـــب 
  للمصرفية االستثمارية .

) عمل مديراً لألســـــواق المالية ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( -
  بشركة سويكورب في المملكة العربية السعودية.

أ.فهد .٥
عبدهللا 
  القاسم

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

ية في  - جار عة العثيم الت عام (مجمو مدير ال ال
  )٢٠٠١-٢٠٠٠الفترة 

العالمية للمحاســـــبة  KPMGشـــــريك مدير ( -
  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 

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

ســـبون قانونيون اشـــريك مكتب القاســـم مح -
  )١٩٩١-١٩٩٠(معتمدون 

ــالعلوم  - ــالوريوس ب بك
داريـــة تـــخصـــــــص اإل

بة  حاســـــ عة  –م جام
  الملك سعود.

 دارةبــــرنــــامــــج اإل -
 -المتقــدمــة والقيــادة 

  كسفوردأجامعة 

الرئيس التنفيذي (شــــركة أموال لالســــتشــــارات  -
  )٢٠١١-٢٠٠١المالية في الفترة 

جارية في الفترة  - عام (مجموعة العثيم الت مدير ال ال
٢٠٠١-٢٠٠٠(  

العــالميــة للمحــاســـــبــة  KPMGشـــــريــك مــدير ( -
  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 

له في الفترة  - يذي (مســـــتشـــــفى د مدير التنف ال
١٩٩٥-١٩٩١(  

سبون قانونيون معتمدون اشريك مكتب القاسم مح -
)١٩٩١-١٩٩٠(  



 

 

- ٣٣ -  

  
  

  :  اللجنة التنفيذية -ث
  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة الوظائف الحالية  االسم م

م. طارق .١
عثمان 

  القصبي

مهندس مشــــروع مؤســــســــة كرا  -  ××××
)١٩٧٧-١٩٧٦(  

مدير مشــروع (جســر الملك فيصــل  -
ـــــة كرا ( فة) مؤســـــس -١٩٧٨بمزدل

١٩٨١(  

ــة كرا ( - ــس -١٩٨١نائب رئيس مؤس
١٩٨٨(  

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

بكــالوريوس هنــدســـــــة 
جــامعــة الملــك  –مــدنيــة 

  سعود

  )١٩٧٧-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -

مدير مشــــروع (جســــر الملك فيصــــل بمزدلفة)  -
  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (

  )١٩٨٨-١٩٨١ا (نائب رئيس مؤسسة كر -

نائب مدير عام شـــــركة مكة لإلنشـــــاء والتعمير  -
)١٩٩٠-١٩٨٨(  

د. محمد .٢
راشد 
  الفقيه

طبي  ل لمشـــــرف ا ا
دله للخدمات  –العام 

  الصحية

ــاذ أ - ــة في أســـــت كلينيكي للجراح
  جامعة الملك سعود

ســـــتــاذ غير مقيم علوم القلـــب أ -
مريكية والصـــــدر (جامعة لومالندا) األ

  بكاليفورنيا

تاذأ - لب (جامعة زائ ســـــ حة ق ر جرا
  )١٩٩٥هارفرد عام 

ــة   - ــدولي ــة ال ــب رئيس الجمعي ــائ ن
ة الدموية (عام لجراحة والصدر واألوعي

١٩٩٧(  

ـــو مجلس الممتحنين في كلية  - عض
-١٩٨٧الجراحين الملكية البريطانية (

١٩٩٤(  

مؤســـــســـــة  إدارةعضـــــو مجلس  -
مستشفى الملك فيصل التخصصي 

  )٢٠١١-٢٠٠٨بحاث (ومركز األ

ـــم القلب ورئيس االطباء  - رئيس قس
في مســـتشـــفى القوات المســـلحة 
ــدير الطبي ورئيس  ــاض ثم الم ــالري ب
االطباء ورئيس لقســــم جراحة القلب 

-١٩٧٩بمركز االمير ســـلطان للقلب (
٢٠٠٥(  

  

بكالوريوس طب (جامعة  -
  ١٩٧١بغداد) عام 

لة من  - ما هادات الز شـــــ
ية  يات الجراحين الملك كل

ندن)  ية في (ل طان  –البري
سكو) عام  –(أدنبره)  (كال

١٩٧٧  

تاذ أ - لك  كلينيكيأســـــ عة الم جام حة في  للجرا
  سعود

ســــتاذ غير مقيم علوم القلب والصــــدر (جامعة أ -
  مريكية بكاليفورنيالومالندا) األ

عام أ - هارفرد  جامعة  لب ( حة ق تاذ زائر جرا ســـــ
١٩٩٥(  

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

ين عضـــــو مجلس الممتحنين في كليــة الجراح -
  )١٩٩٤-١٩٨٧الملكية البريطانية (

مؤسسة مستشفى الملك  إدارةعضو مجلس  -
  )٢٠١١-٢٠٠٨بحاث (فيصل التخصصي ومركز األ

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

لقسم جراحة طباء ورئيس الطبي ورئيس األ
  )٢٠٠٥-١٩٧٩مير سلطان للقلب (القلب بمركز األ

د. أحمد .٣
بن صالح 

  بابعير

ــذي   –الرئيس التنفي
شــركة دله للخدمات 

  الصحية

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

  سعود .

) رئيس ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -
قســــم الهندســــة الزراعية في كلية 

  اعة في جامعة الملك سعودالزر

) المــدير ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة ( -
العام لشــركة جيزان للتنمية الزراعية 

.  

) المــدير ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة ( -
شركة الجوف للتنمية الزراعية  العام ل

.  

من ( - لفـتـرة  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل ا
في  عمالعمل مســتشــاراً لتطوير األ

  شركة أمجاد القابضة في الرياض .

من ( - لفـتـرة  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل ا
نة  مدي كة ال ياً لشـــــر يذ رئيســـــاً تنف
للتطوير العقاري وهي شـــــركة تابعة 

  لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

ــالوريوس في العلوم  - بك
الزراعية من جامعة الملك 

  .١٩٧٧سعود عام 

ماجســتير في هندســة  -
قوى  ل عيـــة وا لزرا اآلالت ا
الزراعية من جامعة والية 

الواليات المتحدة أيوا في 
  ١٩٨٢األمريكية عام 

في  - توراة  ك درجـــة الـــد
هندســـــة اآلالت والقوى 
الزراعية من جامعة والية 
أيوا في الواليات المتحدة 

  ١٩٨٤األمريكية عام 

ة الزراعة ) وكيالً لكلي١٩٩١ /١٩٨٧خالل الفترة ( -
  في جامعة الملك سعود .

لفـتـرة ( - ئيـس قســــــم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل ا ) ر
الزراعية في كلية الزراعة في جامعة  الهندســـــة

  عودالملك س

) المدير العام لشــركة ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة ( -
  جيزان للتنمية الزراعية .

) المدير العام لشــركة ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة ( -
  ة .الجوف للتنمية الزراعي

شاراً ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة من ( - ست ) عمل م
القابضـــــة في  في شـــــركة أمجاد عماللتطوير األ

  رياض .ال

) رئيســـــاً تنفيذياً ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( -
لشـــــركة المدينة للتطوير العقاري وهي شـــــركة 

  تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

  
   



 

 

- ٣٤ -  

  
  :  التنفيذية دارةاإل ٣-٣٢

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

د. أحمد . ١
بن صالح 

  بابعير

 الـــــرئـــــيـــــس
  يذيالتنف

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

) رئيس قســم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -
الهندســـــة الزراعية في كلية الزراعة في 

  جامعة الملك سعود

عام ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة ( - مدير ال ) ال
  لشركة جيزان للتنمية الزراعية .

مدير ا٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة ( - عام ) ال ل
  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .

) عمــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة من ( -
في شــــركة  عمالمســـتشـــاراً لتطوير األ

  أمجاد القابضة في الرياض .

) رئيســـــاً ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( -
ــــركة المدينة للتطوير العقاري  تنفيذياً لش
ضة  شركة أمجاد القاب شركة تابعة ل وهي 

  الرياض . في

ــي  - ــوس ف ــوري ــكــال ب
عيــة من  لزرا لوم ا ع ل ا
جامعة الملك ســــعود 

  .١٩٧٧عام 

مــاجســــــتــيــر فــي  -
ـــدســـــــة اآلالت  ـــن ه
الـــزراعـــيـــة والـــقـــوى 
ــة  ــة من جــامع الزراعي
يات  ية أيوا في الوال وال

ية عام المتحدة األمريك
١٩٨٢  

لدكتوراة في  - جة ا در
هندسة اآلالت والقوى 
ــة  ــة من جــامع الزراعي

ية أيوا في الو يات وال ال
المتحدة األمريكية عام 

١٩٨٤  

ــة ١٩٩١ /١٩٨٧خالل الفترة ( - ) وكيالً لكلي
  الزراعة في جامعة الملك سعود .

) رئيس قســــم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -
ع ية الزرا ية في كل ندســـــة الزراع ة في اله

  جامعة الملك سعود

ــام ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة ( - ) المــدير الع
  ية .لشركة جيزان للتنمية الزراع

ــام ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة ( - ) المــدير الع
  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .

من ( - ترة  ف ل عمــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل ا  (
شاراً لتطوير األ ست شركة أمجاد  عمالم في 
  القابضة في الرياض .

) رئيســــــاً ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( -
قاري  نة للتطوير الع مدي كة ال ــــر ياً لش يذ تنف

لشـــركة أمجاد القابضـــة وهي شـــركة تابعة 
  في الرياض .

د. محمد . ٢
راشد 
  الفقيه

الــــمشـــــــرف 
  الطبي العام

تاذ أ - ــــ للجراحة في جامعة  كلينيكيأس
  الملك سعود

اســــتاذ غير مقيم علوم القلب والصــــدر  -
  مريكية بكاليفورنيا(جامعة لومالندا) األ

ســــتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد أ -
  )١٩٩٥عام 

ئب رئيس الجم  - حنا ية لجرا لدول ية ا ة ع
  )١٩٩٧والصدر واألوعية الدموية (عام 

عضــــو مجلس الممتحنين في كليــة  -
-١٩٨٧ين الملكيــة البريطــانيــة (الجراح
١٩٩٤(  

مؤسسة مستشفى  إدارةعضو مجلس  -
بحاث الملك فيصـــل التخصـــصـــي ومركز األ

)٢٠١١-٢٠٠٨(  

ــــم القلب ورئيس األ - طباء في رئيس قس
سلحة با شفى القوات الم ست لرياض ثم م

بــاء ورئيس المــدير الطبي ورئيس االط
سم جراحة القلب بمركز األ سلطان لق مير 

  )٢٠٠٥-١٩٧٩للقلب (

بــكــالــوريــوس طــب  -
(جــامعــة بغــداد) عــام 

١٩٧١  

شــهادات الزمالة من  -
كــلــيــات الــجــراحــيــن 
الملكية البريطانية في 

 –(أدنبره)  –(لنــدن) 
  ١٩٧٧(كالسكو) عام 

جامعة الملك  كلينيكي للجراحة فيأستاذ أ -
  سعود

لب والصـــــدر أ - تاذ غير مقيم علوم الق ســــ
  مريكية بكاليفورنيا(جامعة لومالندا) األ

ستاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام أ -
١٩٩٥(  

نــائــب رئيس الجمعيــة الــدوليــة لجراحــة   -
  )١٩٩٧والصدر واألوعية الدموية (عام 

عضـــــو مجلس الممتحنين في كليــة  -
  )١٩٩٤-١٩٨٧البريطانية (الجراحين الملكية 

ضو مجلس  - شفى  إدارةع ست سة م س مؤ
بحاث الملك فيصــــل التخصــــصــــي ومركز األ

)٢٠١١-٢٠٠٨(  

ــــم القلـب ورئيس األ - طبـاء في رئيس قس
مســـتشـــفى القوات المســـلحة بالرياض ثم 

طباء ورئيس لقســـم المدير الطبي ورئيس األ
ــــلطان للقلب جراحة القلب بمركز األ مير س

)٢٠٠٥-١٩٧٩(  

 لدخا. ٣
محمد 

  سعودي

مالي  مدير ال ال
  التنفيذي

محاســـباً في شـــركة المســـيلة للتجارة  -
  م،١٩٩٥م إلى ١٩٩١والمقاوالت من 

محاســـــب لدى إرنســـــت آند يونج في  -
ية من  ــــعود ية الس كة العرب م ١٩٩٥الممل

  م، ١٩٩٧إلى 

ماكس  - لدى  مالي أول  ـــــار  ــــتش ومس
ندا من  نال في ك ناشــــو م إلى ١٩٩٧إنتر

١٩٩٨ ،  

يزيــة ة العزي في شـــــركــمــدير مــال -
لالســـــتثمــارات في المملكــة العربيــة 

  م. ٢٠٠٦م إلى ١٩٩٨السعودية من 

ـــة م - ـــركة تنامي القابض دير مالي في ش
ــــعوديــة من  في المملكــة العربيــة الس

  م، ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٧

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

كالوريوس في العلوم  ب
ــــــص  اإلداريــة، تــخص

ــــبة من  جامعة محاس
ــام  ــــعود ع ــك س المل

م، وهو حاصـــــل ١٩٩١
هادة  ــــ كذلك على ش

 محاســـب عام معتمد
(CPA)  وشـــــــهــــادة

مـــحـــاســـــــب إداري 
ـــد ـــم ـــت ـــع  (CMA) م

وشــــهادة مدير مالي 
ـــد ـــم ـــت ـــع  (CFM) م

باإلضــافة إلى شــهادة 
 معتمــد أعمــالمــدير 

(CBM).   

محاســباً في شــركة المســيلة للتجارة عمل 
م، ١٩٩٥م إلـــى ١٩٩١والـــمـــقـــاوالت مـــن 

ومحاسب لدى إرنست آند يونج في المملكة 
م، ١٩٩٧م إلى ١٩٩٥ن العربية الســـعودية م

ومستشار مالي أول لدى ماكس إنترناشونال 
، ومــدير ١٩٩٨م إلى ١٩٩٧في كنــدا من 

مالي في شــركة العزيزية لالســتثمارات في 
ـــعودية من  م إلى ١٩٩٨المملكة العربية الس

م. كما شــــغل منصــــب المدير المالي ٢٠٠٦
شــــركة تنامي القابضـــــة في المملكة  في

م، ٢٠٠٨م إلى ٢٠٠٧العربية الســـعودية من 
ــتشــار أول لدى بنك مونتريال في كندا  ومس

  .م٢٠١١م إلى ٢٠٠٨من 
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م. . ٤
عساف 
حسين 
  العساف

الـــــمـــــديـــــر 
فيــذي  ن ت ل  –ا

مســـتشـــفى 
  دله النخيل

مهنــدس مــدني في المــديريــة العــامــة  -
 للمشاريع بوزارة الداخلية 

العامة لوزارة  دارةاإل مدير مشــــروع في -
  الداخلية بالرياض.

ية  - ــــعود كة الس ــــر يذي للش رئيس تنف
  التونسية لالستثمار في تونس 

ــة  - ــة العربي ــذي للشــــرك الرئيس التنفي
لإلمدادات الطبية و لوازم المســـتشـــفيات 

  المحدودة (امسكو) 

رئيس تنفيذي للشــركة العالمية للتطوير  -
  .الطبي المحدودة 

نواء القابضــــة شــــركة األرئيس تنفيذي ل -
  المحدودة

ـــــتـيـر  -  إدارةمــاجس
ــينت  ــية من س هندس
يا،  مارتنز كوليج، اولمب
واشـــــنطن، الواليــات 

 .المتحدة األمريكية

    

بكالوريوس هندســــة -
مــدنيــة من ســــينــت 
يا،  مارتنز كوليج، اولمب
واشـــــنطن، الواليــات 

  المتحدة األمريكية.

ـــاف  ـــين العس ابتدأ المهندس عســـاف حس
مــدني في كمهنــدس  مشــــواره العملي

المديرية العامة للمشـــــاريع بوزارة الداخلية 
في ١٩٨٦عــام  ين ١٩٩٠-م١٩٩٨م، و ع م، 

مدير لمشــــروع في اإل مة لوزارة  دارةك عا ال
الداخلية بالرياض. بعد ذلك، انتقل المهندس 
العســــاف للعمل كرئيس تنفيذي للشــــركة 
الســعودية التونســية لالســتثمار في تونس، 

ــك من  ــاد م، ١٩٩٥ م وحتى١٩٩٢وذل ثم ع
ية الســــعودية ليكون الرئيس  للمملكة العرب
ـــركة العربية لإلمدادات الطبية  التنفيذي للش
و لوازم المســتشــفيات المحدودة (امســكو) 

لك من  م، وفي ذات ٢٠١٠م وحتى ١٩٩٥وذ
ندس العســـــاف كرئيس  مل المه قت، ع الو
عالمية للتطوير الطبي  يذي للشــــركة ال تنف

انتقل  بعد ذلك،م. ٢٠٠٥المحدودة في عام 
المهندس العســــاف ليعمل كرئيس تنفيذي 
قابضـــــة المحدودة خالل  ــــركة األنواء ال لش

م، ٢٠١٣وحتى شهر سبتمبر  ٢٠١٠ام عواأل
 دلهلينتقل بعدها لالنضمام إلى مستشفى 
  كمدير تنفيذي للمستشفى وحتى اآلن

د. صالح . ٥
راشد 
  الفقيه

ن عام كبير األطباء في قســـم الجراحة م -  كبير األطباء
 ١٩٨١ -١٩٧٨. ومن ١٩٧٦إلى عام  ١٩٧٤
مستشفى الرياض المركزي للحوادث في 

عام  ياض في الفترة من  والطوارئ في الر
  .١٩٧٨إلى عام  ١٩٧٤

قســم المســالك البولية في طبيب في   -
في   Stokemandeville مســـــتشـــــفى

في المملكــة  ١٩٨٠-١٩٧٨أيليســـــبري 
   .المتحدة

 ية فيالبولقســـم المســـالك طبيب في  -
مســــتشــــفى رويال ليفربول في ليفربول 

 .في المملكــة المتحــدة ١٩٨٠في عــام 
قسم جراحة المسالك البولية طبيب في  -

مســــتشــــفى رويال مارســــدن في لندن 
١٩٨١-١٩٨٠ . 

مســتشــار المســالك البولية جراحة في  -
وبين عامي مســتشــفى الرياض المركزي 

  ، ١٩٨٣و  ١٩٨١

لك المســاأســتاذ مســاعد واســتشــاري  -
ــــفى جامعة ال ــــتش بولية جراحة في مس

الذي اســــتمر  ١٩٨٣الملك خالد في عام 
   .حتى اليوم

بــكــالــوريــوس الــطــب 
كلية الطب  -والجراحة 

 . ــ جامعة بغداد

ية الجراحين  لة كل ما ز
ــة  ــة اإلنجليزي  -الملكي

كلية الجراحين الملكية 
 . ــ إنجلترا

ية الجراحين  لة كل ما ز
ــــكو  ــة جالس  -الملكي

ملكية ين اللجراحكلية ا
 . جالسكو ــ اسكتلندا

  

شفى الرياض  ست عمل الدكتور الفقيه في م
ياض في  المركزي للحوادث والطوارئ في الر

فترة من عــام  ل لى عــام  ١٩٧٤ا  .١٩٧٨إ
وخالل تلــك الفترة، كــان يعمــل كبير األطبــاء 

ـــم الجراحة من عام  إلى عام  ١٩٧٤في قس
تور ١٩٨١-١٩٧٨. ومن ١٩٧٦ ، عمــل الــدك

عديد من المســــتشــــفيات في في الفقيه ال
ـــــمـــــتـــــحـــــدة ـــــكـــــة ال ـــــمـــــمـــــل  .ال

هناك شـــغل منصـــب في قســـم المســـالك 
 Stokemandeville البولية في مســتشــفى

، ومنصـــب في ١٩٨٠-١٩٧٨ في أيليســـبري
قســـم المســـالك البولية في مســـتشـــفى 

عام  يال ليفربول في ليفربول في  .١٩٨٠رو
ــغل  ــم جراحة أكما ش ــب في قس ــا منص يض

ستشفى رويال مارسدن المسالك البولية م
 . ١٩٨١-١٩٨٠فـــــــي لـــــــنـــــــدن 

، عمــل الــدكتور ١٩٨٣و  ١٩٨١وبين عــامي 
الفقيه كمســتشــار المســالك البولية جراحة 

فى الرياض المركزي قبل تعيينه في مستش
كأســـتاذ مســـاعد واســـتشـــاري المســـالك 
البولية جراحة في مستشفى جامعة الملك 

عام  لد في  ــــتمر حتى  ١٩٨٣خا لذي اس ا
   .اليوم
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الشركة  إدارةوخارج المملكة التي يكون عضو مجلس  أسماء الشركات داخل .٣٣
  عضًوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

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

  مديريها

داخل المملكة / خارج 
  المملكة

لقانوني الكيان ا
(مساهمة مدرجة / 

مساهمة غير مدرجة / 
مسؤولية محدودة ذات 

/(....  

ي 
الت

ت 
كا

شر
 ال

اء
سم

أ
س 

جل
 م

ضو
 ع

ن
كو

ي
اإل

رة
دا

 
ي 

 ف
ًوا

ض
ع

ة 
بق

سا
 ال

ها
رت

دا
س إ

جال
م

ها
ري

دي
 م

ن
 م

أو
  

داخل المملكة 
خارج  /

  المملكة

ي 
ون

قان
 ال

ن
كيا

ال
 /

ة 
ج

در
 م

مة
ه

سا
(م

 /
ة 

ج
در

 م
ير

 غ
مة

ه
سا

م
ة 

ود
حد

 م
ية

ول
سؤ

 م
ت

ذا

م. طارق عثمان 
  القصبي

   بنك الجزيرة
 
 
 
 
  

  المملكة العربية السعودية
  

شركة الجزيرة   مساهمة مدرجة
  لألسواق المالية

  

المملكة 
العربية 
  السعودية

مساهمة 
  مساهمة مدرجة  شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة  غير مدرجة

  مساهمة غير مدرجة  شركة عطاء التعليمية
  مدرجةمساهمة غير   كة سرب لالستثمار العقاريرش

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

  ذات مسؤولية محدودة  )ATSالشركة الفنية لتوطين التقنية (
  غير مدرجةمساهمة   مملكة البحرين  ملكةمعة المشركة جا

  آر زي إم قايريمينكول أنونيم سيركيتاي
RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi 

  
  تركيا

  
  مساهمة غير مدرجة

نيبا قايريمينكول ياتيريمالري في تايساريت 
  NEBA Gayrimenkul                      آي إس

Yatirimlari VE Ticaret A.S  

  
  تركيا
  

  
  مساهمة غير مدرجة

د. عبدالرحمن عبدالعزيز 
  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 دارةشركة الخزامى لإل
  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة  السعوديةة المملكة العربي  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  بنك البالد
وأبناؤه للتجارة  القاســــم عبدهللاشــــركة فهد 

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

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة  المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للضيافة التراثية 
  ×××  ×××  ×××  مدرجةمساهمة غير   السعوديةالمملكة العربية   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 ناقل 
  ×××  ×××  ×××  ية محدودةذات مسؤول  العربية السعوديةالمملكة   شركة أموال لالستشارات المالية

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

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة  العربيةجمهورية مصر   فينكورب لإلستشارات الماليةشركة 
  ×××  ×××  ×××  جهة حكومية  المملكة العربية السعودية  البريد السعودي

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

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  السعوديةالمملكة العربية   شركة تسهيل للخدمات الحديثة  م. فهد سراج مالئكة

 راهيم بإم.فارس 
  الراشد الحميد

    الراشد الحميدإبراهيم شركة أبناء 
  المملكة العربية السعودية

  
  مساهمة غير مدرجة

×××  ×××  ×××  

  ×××  ×××  ×××  مساهمة غير مدرجة  المملكة العربية السعودية  شركة دراية المالية
    شاكر إبراهيم غازي الحسن شركة

  المملكة العربية السعودية
  

  مساهمة مدرجة
×××  ×××  ×××  

    شركة عبدهللا عبدالعزيز الراجحي
  المملكة العربية السعودية

  
  مساهمة غير مدرجة

  
×××  

  
×××  

  
×××  

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة المهباج الشامية
  ×××  ×××  ×××  رجةمساهمة غير مد  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
  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة التمويل الرقمية

  ×××  ×××  ×××  ذات مسؤولية محدودة  المملكة العربية السعودية  شركة ابتكارات الرقمية للتقنية

  عثمان خشيم أ.حمزه
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

  * االجتماعية)

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة  يةربية السعودالمملكة الع  مصرف الراجحي

  محمد الغامديأ.عثمان 
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

  ** االجتماعية)

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  

   ١٣/١١/٢٠١٨في  تاريخ سريان االستقالةستقالته حيث كان عضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ، ال : إنتهاء* 
  ١٣/١١/٢٠١٨الغامدي بتاريخ  بداية عضوية أ. عثمان محمد** 
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 إدارةوتصنيف أعضائه على النحو التالي : عضو مجلس  دارةتكوين مجلس اإل .٣٤
  مستقل : إدارةعضو مجلس  –غير تنفيذي  إدارةعضو مجلس  –تنفيذي 

  تصنيف العضوي  اسم العضو
  غير تنفيذي  م. طارق عثمان القصبي

  مستقل  د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم
  تنفيذي  شد الفقيهمد راد. مح

  غير تنفيذي  أ.محي الدين صالح كامل
  غير تنفيذي  أ.فهد عبدهللا القاسم
  غير تنفيذي  م. عمار حسن كامل

  مستقل  مالئكةم. فهد سراج 
  غير تنفيذي  الراشد الحميد إبراهيمم.فارس 

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

  مستقل

   ن محمد الغامديأ. عثما
  **االجتماعية) للتأمينات العامة (ممثل المؤسسة

  مستقل

   ١٣/١١/٢٠١٨في  تاريخ سريان االستقالةستقالته حيث كان عضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ، ال إنتهاء: * 
  ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 

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

اعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق االستفسار وطلب  
المجلس بأنه لم يرد اليه أي  يؤكدجابة على استفساراتهم بما اليضر بمصالح الشركة، كما المعلومات واإل

 م٢٠١٨مالحظات حيال الشركة وادائها من قبل المساهمين خالل عام  وأاقتراحات 

  :  دارةاجتماعات مجلس اإل .٣٦

 الشركة شئون ومتابعة لبحث المجلس اجتماعات مواعيد بين بالتواصل دارةاإل مجلس أعضاء يقوم
 مجلس وعقد ، المجلس اجتماعات أعمال لجداول المناسب واإلعداد والتهيئة ، دورية بصفة والمستجدات

 على المجلس الجتماعات المجلس أعضاء حضور سجل وكان ، ٢٠١٨ المالي العام عن اجتماعات أربعة دارةاإل
 :التالي النحو

عدد   ٢٠١٧سجل حضور اإلجتماعات   اسم العضو
الحضور 

 لالجتماعات
  األول

٢٠/٠٢/٢٠١٨ 
  الثاني

١٠/٠٥/٢٠١٨ 
  ث الثال

١٨/٠٩/٢٠١٨ 
  الرابع 

١٢/١٢/٢٠١٨ 
  ٤/٤          م.طارق عثمان القصبي
م.عبدالرحمن عبدالعزيز 

  السويلم
        ٤/٤  

  ٤/٤          م.محمد راشد الفقيه
  ٣/٤         أ.محي الدين صالح كامل

  ٤/٤          أ.فهد عبدهللا القاسم
  ٣/٤          م.عمار  حسن كامل

  ٢/٤          ئكةم.فهد سراج مال
الراشد  إبراهيمم.فارس 

  الحميد
        ٤/٤  

 أ.حمزة بن عثمان خشيم 
 للتأمينات العامة (ممثل المؤسسة

  )*االجتماعية

    ٢/٤  

  محمد الغامديأ. عثمان 
 للتأمينات العامة (ممثل المؤسسة

  **االجتماعية)
    ١/٤  

  
   ١٣/١١/٢٠١٨ستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في العضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ،  : إنتهاء* 

  ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 
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  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها  .٣٧

  لجنة المراجعة 

في مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ،  دارةتشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس اإل
المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم  أعمالعة اإلشراف على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، ومتابو

، وتم  دارة، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإل دارةالمالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإل
  . ٢٠١٨ماعات للجنة خالل العام المالي اجت ٧عقد 
 ، التنفيذيين دارةاإل مجلس أعضاء غير من اللجنة تشكيل بشأن الحوكمة الئحة تعليمات كةالشر راعت وقد

 : وهم أعضاء أربعة من اللجنة وتتكون

طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٧عدد االجتماعات (  
٢٢/١٠  ٢٦/٧  ٣١/٥  ٢٣/٤ ٢٤/٢  ١٥/٢ ٢٩/١  

               رئيس اللجنة  الراشد الحميد إبراهيمم.فارس  ١

               عضو  أ.فهد عبدهللا القاسم ٢

               عضو  أ.عبدالرحمن صالح الخليفي ٣

               عضو  أ.محمد حمد الفارس ٤

 
 لجنة الترشيحات والمكآفات 
 السياسات وضع بشأن التوصيات رفع في دارةاإل مجلس دور لتعزيز والترشيحات المكافآت لجنة تشكلت
 من سنوي بشكل والتأكد ، بالشركة التنفيذيين وكبار دارةاإل مجلس ألعضاء والحوافز افآتبالمك الخاصة

 المجلس، لعضوية المهارات من المطلوبة لالحتياجات السنوية والمراجعة المستقلين، األعضاء استقاللية
 التي ييراتتغال شأن في التوصيات ورفع المجلس هيكل ومراجعة المجلس، في والقوة الضعف جوانب وتحديد
 العام خالل للجنة  ) اجتماعات٣( عقد تم وقد. المجلس لعضوية بالترشيح التوصية جانب إلى إجراؤها، يمكن

   : وهم أربعة أعضاء من اللجنة وتتكون  ، ٢٠١٨ المالي

طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٣االجتماعات (عدد   

١٥/٠٤  ٠١/٠٣  ٢٥/٠١  

رئيس   لمد. عبدالرحمن عبدالعزيز السوي ١
  اللجنة

     

       عضو  م. طارق عثمان القصبي ٢

       عضو  م. عمار حسن كامل ٣

  أ.حمزه عثمان خشيم ٤
  *(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

       عضو

  محمد الغامدي  أ.عثمان  ٥
  **االجتماعية) للتأمينات العامة (ممثل المؤسسة

     عضو

   ١٣/١١/٢٠١٨ستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في خشيم ، أل. حمزه بن عثمان : إنتهاء عضوية أ* 
 ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 
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  لجنة االستثمار والتمويل 

 رصالف دراسة: وأبرزها دارةاإل مجلس مهام ببعض توكيلها وتم دارةاإل مجلس من بقرار االستثمار لجنة تشكلت
 البنكية، التسهيالت إقرار للشركة، االستثمارية القرارات اعتماد الشركة، استراتيجيات مع وتوافقها االستثمارية

 العام خالل للجنة  اجتماعات ) ٣( عقد تم وقد ،دارةاإل مجلس قبل من لهم توكيلها يتم أخرى مهام أي بجانب
                           :   وهم أعضاء خمسة من اللجنة وتتكون.  ٢٠١٨ المالي

طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٣عدد االجتماعات (
١٢/١٢  ١٨/٠٩  ١٠/٠٥  

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

  اللجنة التنفيذية 

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

 منظومة بحسب الديون وإعدام ، المعتمدة الصالحيات الئحة وفق بصالحيتها المرتبطة المهام ومباشرة
 ئتمانا شروط تعديل و ومراجعة ، الحد ذلك فوق الديون بإعدام دارةاإل مجلس توصية و المعتمدة الصالحيات

 العمالء انتمائ مخاطر ومراجعة ، للشركة االئتمانية الحدود ومراجعة ، التابعة الشركات و للشركة الجدد العمالء
 المحددة االئتمان ضوابطي التنفيذية الشركة إدارة تقيد مدى استعراض و رصد و ، التابعة الشركات و للشركة

 وفق هاأعمال اللجنة تمارس و.  دورية بصفة اللجنة محاضر على دارةاإل مجلس يطلع و ، اللجنة قبل من
 وقد ، دارةاإل مجلس قبل من لهم توكيلها يتم رىخأ مهام أي بجانب ، دارةاإل مجلس من المحددة الصالحيات

  وهم أعضاء  ثالثة من اللجنة وتتكون.  ٢٠١٨ المالي العام خالل للجنة  اجتماعات )٣( عقد تم

طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٣عدد االجتماعات (
٠٧/١٠  ٢٥/٠٤  ١١/٠١  

        رئيس اللجنة  م. طارق عثمان القصبي ١
        عضو  قيهد. محمد راشد الف ٢
        عضو  د. أحمد بن صالح بابعير ٣

  دارةواإل دارةاإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإل .٣٨

 دارةالمكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلاإلفصاح عن سياسة  
  التنفيذية في الشركة  دارةواإل

وكبار التنفيذيين من المنبثقة واللجان  دارةقامت الشركة بإعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإل
قبل الجمعية العامة الحادية عشر والتي تنص على القواعد والمبادى المنظمة للمكافآت كما هو 

  . موضح بالمرفق

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

صية لجنة المكافآت والترشيحات مكافآت كالً من أعضاء مجلس على تو بناءاً  رةدايحدد مجلس اإل
وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية ووفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس  دارةاإل
ف جوهري ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة لذا فإنه ال يوجد انحرا دارةاإل
 .للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها م٢٠١٨ الل عامخ
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 تهم في اللجان)آ(شاملة مجموع مكاف دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل 
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  أوالً : األعضاء المستقلين :
د.عبـــدالرحمن عبـــدالعزيز 

  السويلم

٣٠
٠٫

٠٠
٠

  

١٢
٬٠

٠٠
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  م.فهد سراج مالئكة
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خشـــيم  أ.حمزة بن عثمان
ؤســســة العامة (ممثل الم

  *للتأمينات االجتماعية)
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أ.عثمــان محمــد الغــامــدي 
(ممثل المؤســســة العامة 

  **للتأمينات االجتماعية)
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  ثانياً : األعضاء غير التنفيذيين

  م.طارق عثمان القصبي
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  لتنفيذيين :ثالثاً : األعضاء ا

  د. محمد راشد الفقيه
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 التنفيذيينت كبار آمكاف 

  البيان
  (باأللف لایر)   

الرئيس خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم 
  التنفيذي والمدير المالي

  ٥١٩٦  الرواتب والتعويضات
  ١٠٤٥  البدالت

  ٢٠٩٣  المكافأت الدورية السنوية
  ٣٢١٠  مكافآت نهاية الخدمة 

  ٢٠٠   دارةمكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس اإل

 
  مكافآت أعضاء اللجان  

  المكافآت الثابتة  
(عدا بدل حضور  

  الجلسات)

  
  جلساتبدل حضور ال

  
  المجموع

  أعضاء لجنة المراجعة

  ١٧١٫٠٠٠  ٢١٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  الراشد الحميد إبراهيمم.فارس 

  ١٧١٫٠٠٠  ٢١٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  أ.فهد عبدهللا القاسم

  ١٦٨٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  أ.عبدالرحمن صالح الخليفي

  ١٧١٫٠٠٠  ٢١٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  أ.محمد حمد الفارس

  ٦٨١٫٠٠٠  ٨١٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  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

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  م. عمار حسن كامل

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

١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  

(ممثل أ.عثمان محمد الغامدي 
  **المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

-  -  -  

  ٤٣٦٫٠٠٠  ٣٦٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠  المجموع

  أعضاء لجنة اإلستثمار والتمويل

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  القصبيم. طارق عثمان 

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  د. محمد راشد الفقيه

  ٧٢٫٦٦٧  ٦٫٠٠٠  ٦٦٫٦٦٧  أ.محي الدين صالح كامل

  ١٠٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  م. فهد سراج مالئكة

  ١٠٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  أ.فهد عبدهللا القاسم

  ٥٠٥٫٦٦٧  ٣٩٫٠٠٠  ٤٦٦٫٦٦٧  المجموع

  التنفيذيةأعضاء اللجنة 

  -  -  -  م. طارق عثمان القصبي

  -  -  -  د. محمد راشد الفقيه

  -  -  -  د. احمد صالح بابعير

  -  -  -  المجموع
  
  



 

 

- ٤٢ -  

  
  

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من  .٣٩
أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان  هيئة السوق المالية

أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في 
  المستقبل.

  م٢٠١٨وض على شركة دله للخدمات الصحية خالل عام ال توجد أي عقوبات او جزاء او قيد احتياطي مفر

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

 ه ليس هناك أى قصور هام أوفإن لجنة المراجعة ترى أن ٢٠١٨عن عام  أعمالفى ضوء ماقامت به اللجنة من 
، وأنه لم يحدث أى الجوهرية أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء أى تغير جوهري فى

  .٢٠١٨خرق جوهري أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 

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

  .بالشركةلدى الشركة مراجع داخلي 

و أ، دارةتوصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإل .٤٢
خذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد التي رفض المجلس األ

تعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي , ومسوغات تلك التوصيات , أ
  خذ بها.دم األب عسباأو

، وبالتالي التوجد توصيات بهذا ٢٠١٨خالل العام  دارةجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلال يوجد تعارض بين ل
  الخصوص.

  :  دارةإقرارات مجلس اإل .٤٣

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

  .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما .٤٤

لى االلتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها. وسن السياسات إتسعى الشركة 
على مستويات أأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة، ومحاوله للرقي بالشركة الى واإلجراءات التي من ش

ئة السوق لتزام بالئحة الحوكمة فقد وضعت الشركة الئحة خاصة مسترشدة بالئحة الحوكمة الصادرة من هياإل
  المالية وتتوافق مع بنودها وأهدافها.

حكام االسترشادية ات اإللزامية وبعض األحوكمة الشركحكام الئحة أكما توكد الشركة التزامها بتطبيق جميع 
 ماعدا مايلي:
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رقم المادة / 

  الفقرة
  أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة

الثانية والثالثون 
  (ب)

 عن يقل ال بما السنة على األقل، في أربعة اجتماعات دارةمجلس اإل يعقد
  .أشهر كل ثالثة واحد اجتماع

تم تطبيقها بشكل  ة ،المادة اإلسترشادي
كبير حيث تم عقد أربعة اجتماعات 

م ولكن ٢٠١٨لمجلس اإلدارة خالل العام 
لم تكن كل ثالثة اشهر حيث تم جدولة 
االجتماعات حسب ظروف العمل وحسب 

  ظروف أعضاء مجلس اإلدارة
  الحادية واألربعون

  
    

الالزمة  اتاآللي – لجنة الترشيحات إقتراح على بناءً  – دارةاإل مجلس يضع
 من وذلك سنوياً  التنفيذية دارةواإل ولجانه وأعضائه المجلس أداء لتقييم

 األهداف تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس خالل مؤشرات
 الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية المخاطر إدارة للشركة وجودة اإلستراتيجية

د جوانب أن على وغيرها،  مع يتفق بما جتهاقتراح معالاو والضعف القوة تحدَّ
  .الشركة مصلحة

مادة استرشادية ، جاري العمل على 
اختيار جهة مستقلة لوضع االليات لتقييم 
المجلس واعضائه ولجانه واإلدارة 

  التنفيذية

المادة الرابعة 
والخمسون: تكوين 

لجنة المراجعة 
  (الفقرة ب)

 دارةيرى مجلس اإلدية وسترشاا مادة   ن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً أيجب 
وجود عضوين مستقلين من خارج 
المجلس كفيل بتحقيق االستقالل الذي 

  اللجنة. أعماليعزز كفاية 
 دارةمجلس اإل سترشادية يرىا مادة  .المخاطر إدارة لجنة تشكيل  السبعون

 دارةمستقلة إل للجنة عدم حاجته
كما سيتم تعيين شخص  المخاطر،

ل عام المخاطر خال دارةمختص إل
  .م٢٠١٩

  الينطبق لعدم تشكيل اللجنة    المخاطر  إدارةاختصاصات لجنة   الحادي والسبعون 

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

  ال ينطبق لعدم تشكييل اللجنة  

مسة الخا
  والثمانون

 واألداء المشاركة وتحفيز تطوير برامج الشركة تضع :العاملين تحفيز
 :يلي ما- خاصة بصفة- تتضمن على أن الشركة، في للعاملين

 العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل-١
 .المهمة محل القرارات والموضوعات المسائل في ومناقشتهم في الشركة

تحققها  التي األرباح من نصيباً  أو الشركة في أسهماً  العاملين منح برامج-٢
 .البرامج تلك على لإلنفاق مستقل صندوق وتأسيس التقاعد، وبرامج

  .الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات إنشاء-٣

برامج  الشركة إسترشادية ولدى مادة
  .) ذكرها بالتقرير تحفيزية) سبق

  االجتماعية: المسؤولية  السابعة والثمانون
 – دارةمجلس اإل من اقتراح على بناءً  –العادية  العامة الجمعية تضع

 إلى المجتمع يصبو التي واألهداف أهدافها التوازن بين تكفل إقامة سياسة
  .للمجتمع واالقتصاديةاألوضاع االجتماعية  تطوير تحقيقها؛ بغرض

عداد سياسة تخص إجاري العمل على 
االجتماعية وسيتم عرضها  المسؤولية

  م٢٠١٩على الجمعية العامة خالل 

 اإلجتماعي العمل مبادرات  الثامنة والثمانون
 الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل ويحدد البرامج دارةاإل مجلس يضع

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

   .المشابه النشاط ذات األخرى بالشركات ذلك ومقارنة االجتماعي،
للعاملين  الشركة تتبناها التي االجتماعية المسؤولية أهداف عن اإلفصاح-٢

 .بها وتثقيفهم وتوعيتهم فيها
ذات  الدورية التقارير في االجتماعية المسؤولية تحقيق خطط عن اإلفصاح-٣

 .شركةال بأنشطة الصلة
  .للشركة االجتماعية بالمسؤولية للتعريف للمجتمع توعية برامج وضع-٤

الشركة بالعديد  إسترشادية، تقوم مادة
من المبادرات والبرامج في مجال العمل 

فصاح عن االجتماعي وتقوم كذلك باإل
والمبادرات في التقارير ذات  تلك البرامج

 الشركة مؤشرات تضع لم الصله  ؛ ولكن
 من تقدمه بما الشركة أداء تربطقياس 

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

  
الخامسة 
  والتسعون

 لجنة دارةاإل مجلس تشكيل حال الشركات في حوكمة لجنة تشكيل
 المقررة االختصاصات إليها أن يفوض فعليه الشركات، بحوكمة مختصة
 اللجنة هذه وعلى هذه الالئحة، من والتسعين الرابعة المادة بموجب
 ،دارةاإل مجلس الحوكمة، وتزويد تطبيقات بشأن موضوعات أي متابعة
  .تتوصل إليها التي والتوصيات بالتقارير األقل، عل سنوياً 

 دارةاسترشادية ويرى مجلس اإلمادة 
 كما أن مستقلة، للجنة الجاجة عدم
  .آخرى توإدارا مناطة بلجان هاأعمال
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  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة : .٤٥

  شروط التعامل  مدة التعامل  مبلغ التعامل  طبيعة التعامل  العالقة واسم الطرف ذ

  طارق بن عثمان القصبي 
في  ــك  لس وشــــري ج م ل يس ا ئ (ر

  )ATSالشركة الفنية لتوطين التقنية 

ــــركــة الفنيــة ا تفــاقيتين مع الش
 تهــدف إلى ATSلتوطين التقنيــة 

ــــيانة  تقديم دعم فني وخدمات ص
ضافة إلى  شراء متعلقة اباإل تفاقية 

  بقاعدة البيانات للشركة.

٥٫٦٥٣٫٢٤٣  
  لایر سعودي 

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٨

  م٣١/١٢/٢٠١٨

ـــائدة  ـــوق الس ـــروط الس ش
مل  عا هذا الت مدة  يث أن  ح
الخاص بتقديم الدعم الفني 
ــذ  ــدأت من ــد ب ــــتمر وق مس

  سنوات عديدة

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

وذلك كونهم من كبار التنفيذيين في 
شركة دله البركة القابضة وهي من 

  كة . كبار المساهمين في الشر

تعامل تجاري مع شركة دله 
التجارية وذلك من خالل صيانة 

  وقطع غيار أجهزة التكييف.

ـــركة دله  وهي مملوكة من قبل ش
  ضة.البركة القاب

٢٩٨٫٤٨٠  
  لایر سعودي

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٨

  م٣١/١٢/٢٠١٨

ـــائدة  ـــوق الس ـــروط الس ش
حيث تجدر اإلشــــارة أن مدة 
هذا التعامل مســــتمرة وقد 

  بدأت منذ سنوات عديدة

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

وذلك كونهم من كبار التنفيذيين في 
ة القابضة وهي من شركة دله البرك

  كبار المساهمين في الشركة  .

لة  كا كة و ــــر جاري مع ش مل ت عا ت
دارين للســفر والســياحة المحدودة 

حجوزات طيران فيما يتعلق بإصـــدار 
موظفي  بعض  ل فر  كر ســـــ وتــذا
الشــــركة. وهي مملوكة من قبل 

  شركة دله البركة القابضة.

٦٫٦٧٢٫٠٥١  
  لایر سعودي    

سنة واحدة من 
 م إلى١/١/٢٠١٨

  م٣١/١٢/٢٠١٨

ـــائدة  ـــوق الس ـــروط الس ش
حيث تجدر اإلشــــارة أن مدة 
هذا التعامل مســــتمرة وقد 

  بدأت منذ سنوات عديدة.

  طارق بن عثمان القصبي 
(رئيس المجلس ، ابنــه عبــدهللا هو 

ــة  دارةرئيس مجلس اإل في شــــرك
  مساهمة مقفلة) –المشفى الطبية 

  ٩٣٣٫٩٩٣  خدمات عالجية لمرضى محولين.
  لایر سعودي

سنة واحدة من 
م إلى ١/١/٢٠١٨

  م٣١/١٢/٢٠١٨

ـــائدة  ـــوق الس ـــروط الس ش
حيث تجدر اإلشــــارة أن مدة 

مســــتمرة وقد هذا التعامل 
  بدأت منذ سنوات عديدة.

  ٦٩٧٫١٦٥  ستشارات إداريةا  المهدنس طارق بن عثمان القصبي.
  لایر سعودي

م ٢٣/٠٥/٢٠١٨من 
 م٣١/١٢/٢٠١٨إلى 

  شروط السوق السائدة.

عثمان القصــــبي رئيس  م. طارق بن
لس اإل ــه  دارةمج ــة دل ــــرك في ش

للخدمات الصحية وهو رئيس مجلس 
لبنك الجزيرة المالك لشــــركة  دارةاإل

ــة (الجزيرة  ــالي الجزيرة لألوراق الم
  كابيتال)

مة  إدارةدراســـــة و قات الالز المواف
  السهم الخزينة 

٥٠٠٫٠٠٠  
  لایر سعودي

أربعة وعشرون شهر 
م ١٧/١٢/٢٠١٨من 
  م١٧/١٢/٢٠٢٠إلى 

  شروط السوق السائدة 

د. محمد بن راشد الفقيه عضو 
في شركة دله  دارةمجلس اإل

للخدمات الصحية وهو اخ المهندس 
خالد بن راشد الفقيه ، المالك  /

لمكتب خالد الفقيه لالستشارات 
  الهندسية . 

ــكن  تقديم تصــاميم هندســية للس
  الشرقي لمستشفى دله النخيل

لایر  ٩٠٠٫٠٠٠
  سعودي

  .شروط السوق السائدة  هرأش ٦

(عضو مجلس   أ.حمزه عثمان خشيم
  مشترك مع مصرف الراجحي) إدارة

(ممثل المؤســســة العامة للتأمينات 
  *االجتماعية)

صرف الراجحي  تمويل مرابحة من م
  النشاء مرافق طبية 

١٢٠٬١٩٧٬٥٨٠  
  لایر سعودي

م ٠٨/٠١/٢٠١٨من 
  م٣١/٢١/٢٠١٨إلى 

شــــروط وأســــعار الســــوق 
  السائدة

   ١٣/١١/٢٠١٨: إنتهاء عضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ، إلستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في  *
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  في أنشطة منافسة:  دارةاشتراك عضو مجلس اإل .٤٦

 في شريك الصحية للخدمات دله شركة إدارة مجلس عضو الفقيه راشد بن محمد. د بأن الشركة توضح )١
  %٧٫٠٣ نسبة و) مباشرة ملكية( %١٣٫٨٨ نسبة بامتالكه شركاؤهو الفقيه راشد محمد الدكتور شركة

 طريق عن والعالج الطبية الرعاية بتقديم تقوم مقفلة مساهمة شركة وهي ،) مباشرة غير  ملكية(
 حصته ما تستثمر الصحية للخدمات دله شركة بأن أيًضا الشركة توضح كما ، الرياض شرق عام مستشفى

 مع واالتفاق لایر مليون ٤٣٠ وشركاؤه والبالغ الفقيه راشد محمد الدكتور شركة مال رأس في%  ٣١٫٢١
 بأنه اإلحاطة مع ، الرياض شرق  إنشاؤه المزمع للمستشفى الصحية دله إدارة على المستهدفة الشركة

 االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨  بتاريخ العاشر اجتماعها في العمومية الجمعية موافقة على حصل قد
 .شاطالن بهذا

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

 الفقيه راشد محمد الدكتور شركة مال رأس في%  ٣١٫٢١ حصته ما تستثمر الصحية للخدمات دله شركة
 للمستشفى الصحية دله إدارة على المستهدفة الشركة مع واالتفاق لایر مليون ٤٣٠ وشركاؤه والبالغ

 اجتماعها في العمومية لجمعيةا موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع ، الرياض شرق  إنشاؤه المزمع
 .النشاط بهذا االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨  بتاريخ العاشر

 في شريك الصحية للخدمات دله شركة إدارة مجلس عضو القاسم عبدهللا بن فهد. أ بأن الشركة توضح )٣
 بيةالط الرعاية بتقديم تقوم مقفلة مساهمة شركة هي و  ،وشركاؤه الفقيه راشد محمد الدكتور شركة
 الصحية للخدمات دله شركة بأن أيًضا الشركة توضح كما ، الرياض شرق عام مستشفى طريق عن والعالج

 مليون ٤٣٠ والبالغ الفقيه وشركاؤه راشد محمد الدكتور شركة مال رأس في%  ٣١٫٢١ ماحصته تستثمر
 شرق في شاؤهإن المزمع للمستشفى الصحية دله إدارة على المستهدفة الشركة مع واالتفاق لایر

  بتاريخ العاشر اجتماعها في العمومية الجمعية موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع ،  الرياض
 .النشاط بهذا االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨

 يتولى عضوية الصحية للخدمات دله شركة إدارة مجلس عضو القاسم عبدهللا بن فهد. أ بأن الشركة توضح )٤
 تقوم مقفلة مساهمة شركة هي ، و وشركاؤه الفقيه راشد محمد تورالدك شركة في دارةاإل مجلس
 بأن أيًضا الشركة توضح كما ، الرياض شرق عام مستشفى طريق عن والعالج الطبية الرعاية بتقديم
الفقيه  راشد محمد الدكتور شركة مال رأس في%  ٣١٫٢١ ماحصته تستثمر الصحية للخدمات دله شركة

 للمستشفى الصحية دله إدارة على المستهدفة الشركة مع واالتفاق لایر يونمل ٤٣٠ والبالغ وشركاؤه
 اجتماعها في العمومية الجمعية موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع ،  الرياض شرق في إنشاؤه المزمع
  .النشاط بهذا االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨  بتاريخ العاشر

 شركة في المديرين مجلس رئاسة يتولى الحميد الراشد إبراهيم بن فارس المهندس توضح الشركة بأن )٥
 في العمومية الجمعية موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة مع والتأهيلي الطبيعي للعالج التشيكي المركز

 .النشاط بهذا االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨  بتاريخ العاشر اجتماعها

 للرعاية دراية شركة في عضوية يتولى يدالحم الراشدإبراهيم  بن فارس المهندس توضح الشركة بأن ) ٦
  بتاريخ العاشر اجتماعها في العمومية الجمعية موافقة على حصل قد بأنه اإلحاطة الصحية مع

  .النشاط بهذا االشتراك على  م٢٢/٠٥/٢٠١٨
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 المدفوعات النظامية المستحقة : .٤٧

  مالحظات  ٢٠١٨مستحقة كما في نهاية  البيان
    ١٠٫٤١٥٫٢٤٧  والدخل الهيئة العامة للزكاة

    ١٫١٧٠٫٧٢١  المؤسسةالعامةللتأمينات االجتماعية
  ١١٫٥٨٥٫٩٦٨  ١١٫٥٨٥٫٩٦٨  المجموع

 
التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات  و كبار دارةمصلحة أعضاء مجلس اإل .٤٨

  التابعة لها:

ال توجد ملكية أو و ٢٠١٨في أسهم الشركة خالل العام المالي  دارةيبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس اإل
مصلحة 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
 غييرلتا

نسبة 
عدد  دارةأعضاء مجلس اإل التغير

 األسهم
أدوات 
 الدين

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

 ٠ ٠ ٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ ٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ م.طارق عثمان القصبي

%٩٠٫٨ ٢٬٠٠٠ ٠ ٤٫٢٠٢ ٠ ٢٫٢٠٢     د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم  

 ٠ ٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ د.محمد راشد الفقيه

%١٠٠ ١٬٠٠٠ ٠ ١٬٠٠٠ ٠ ٠ صالح كامل أ.محي الدين  

 ٠ ٠ ٠ ١٫٢٥٠ ٠ ١٢٥٠ أ.فهد عبدهللا القاسم

 ٠ ٠ ٠ ١٬٢٥٠ ٠ ١٬٢٥٠ م.عمار حسن كامل

 ٠ ٠ ٠ ١٬٢٥٠ ٠ ١٬٢٥٠ م.فهد سراج مالئكة

 ٠ ٠ ٠ ١٬٢٥٠ ٠ ١٬٢٥٠ الراشد الحميدإبراهيم م.فارس 

 أ.حمزه عثمان خشيم
 *تماعية)(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االج 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 أ.عثمان محمد الغامدي 
 **(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 نسبة التغير صافي التغيير كبار التنفيذيين

 د. أحمد بن صالح بابعير
 (الرئيس التنفيذي) 

٠ ٠ ٠ ١٬٢٥٠ ٠ ١٬٢٥٠ 

  محمد بن راشد الفقيهد. 
 (المشرف الطبي العام)

٠ ٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ 

 خالد محمد سعودي
 (المدير المالي التنفيذي) 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 د. صالح راشد الفقيه
 (كبير األطباء) 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 العسافم. عساف حسين 
 مستشفى دله النخيل) –(المدير التنفيذي  

سهم ١٠٠٠ ٠ ٢٣٠٠ ٠ ١٫٣٠٠  ٧٦٫٩% 

   ١٣/١١/٢٠١٨ستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في شيم ، النتهاء عضوية أ. حمزه بن عثمان خا *
 ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 
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  األحقية في التصويت:المصلحة في فئة األسهم ذات  .٤٩

أي  بأي حقوق في مصلحة فئة األسهم ذات األحقية في التصويت أو ٢٠١٨لم يتم إبالغ الشركة خالل العام 
وكبار التنفيذيين وأقربائهم وذلك بموجب  دارةتغيير في تلك المصلحة تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإل

  ملكية حصص كبيرة من أسهم الشركة.) من قواعد التسجيل واإلدراج المتعلقة ب٤٥المادة (
وكبار  دارةاإل وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس

) من قواعد التسجيل واإلدراج ، وأي ٤٥التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (
بعين ) من المادة الثالثة واألر١١مالية األخيرة ، حسب متطلبات الفقرة (تغيير في تلك الحقوق خالل السنة ال

 .من قواعد التسجيل واإلدراج
 

  ٢٠١٨في نهاية عام   ٢٠١٨في بداية عام   المصلحة اسم من تعود له
  نسبة التغير %  عدد األسهم  نسبة التملك %عدد األسهم 

  %٠  ٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠  %٥٤٫٦  ٣٢٬٢٢٥٬٠٠٠  ةشركه دله البركه القابض

  %٠  ٣٫٠٩٥٫٠٠٠  %٥٫٢  ٣٫٠٩٥٫٠٠٠  د.محمد بن راشد الفقيه

ل السنة المالية األخيرة بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال .٥٠
  الحاضرين لهذه الجمعيات . دارةوأسماء أعضاء مجلس اإل

  
  م

  
  االسم

  سجل الحضور
  العادية السادسةاجتماع الجمعية العمومية غير 

٢٢/٠٥/٢٠١٨  
    م. طارق عثمان القصبي  ١
    د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم  ٢
    د. محمد راشد الفقيه  ٣
    دين صالح كاملأ.محي ال  ٤
    أ.فهد عبدهللا القاسم  ٥
    م. عمار حسن كامل  ٦
    م. فهد سراج مالئكة  ٧
    الراشد الحميدإبراهيم م.فارس   ٨
 أ.حمزه عثمان خشيم   ٩

  *(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
 
  

 أ.عثمان محمد الغامدي  10
  **ة)االجتماعي للتأمينات العامة (ممثل المؤسسة

   
   ١٣/١١/٢٠١٨ستقالته حيث كان تاريخ سريان االستقالة في نتهاء عضوية أ. حمزه بن عثمان خشيم ، الا *

 ١٣/١١/٢٠١٨بداية عضوية أ. عثمان محمد الغامدي بتاريخ ** 

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .٥١

 السبب تاريخ التقرير  ت
 جراءات الشركاتإ ٠١/٠٤/٢٠١٨ ١
 غير العادية السادسةالجمعية العامة  ٢٢/٠٥/٢٠١٨ ٢
 م٢٠١٧ملف لتوزيع أرباح عن السنة المالية  ٢٤/٠٥/٢٠١٨ ٣
 الشركاتجراءات إ ٢٤/٠٥/٢٠١٨ ٤
 الشركاتجراءات إ ٠٣/٠٦/٢٠١٨ ٥
 الشركاتجراءات إ ٢٨/٠٦/٢٠١٨ ٦
 الشركاتجراءات إ ٠٢/٠٩/٢٠١٨ ٧
 الشركاتءات جراإ ٠١/١٠/٢٠١٨ ٨
 الشركاتجراءات إ ٢٤/١٠/٢٠١٨ ٩
 م٢٠١٨ملف لتوزيع أرباح عن النصف األول من العام المالي  ٢٤/١٢/٢٠١٨ ١٠
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  القوائم المالية الموحدة
  ٢٠١٨للعام المالي 

  وتقرير مراجعي الحسابات
 



 

 

- ٤٩ -  

 
  

   



 

 

- ٥٠ -  

 
 
 

   



 

 

- ٥١ -  

   



 

 

- ٥٢ -  

 
 

   



 

 

- ٥٣ -  

 
 

   



 

 

- ٥٤ -  

 
  



 

 

- ٥٥ -  

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

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  
  
     

  كما في
ديسمبر  ٣١ 

  م٢٠١٨

  كما في  
ديسمبر  ٣١ 

  م٢٠١٧
  لایر سعودي    لایر سعودي  إيضاح  

          األصول
         األصول غير المتداولة

  ١٫٧٧١٫٥٢٥٫٧٧٣   ١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١  ٦  عقارات وآالت ومعدات
  ١٩٫٠٤٧٫٦٧٢   ١٨٬٨٩٠٬٨١٢  ٧  أصول غير ملموسة

  ١٤٠٫٩٧٨٫٧٥٩   ١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢  ٨  استثمار في شركة زميلة
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  ٩  الشامل اآلخر
  

-  
  ٥٫٤١٧٫٨٣٢   -  ٩  استثمارات مالية متاحة للبيع

    ١٬٩٣٦٬٩٧٠٬٠٣٦    ٢٬١٢٢٬٦٩٤٬٥٥٩  
          األصول المتداولة

  ٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦   ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  ١٠  وما يعادلهنقد 
  ٢٨١٬٥٠٥٬٨٩٨   ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦  ١١  مدينون تجاريون

 -    ٢٬٤٤٢٬٩٢٤  ٢١ أصول عقود مع العمالء
  ٧١٣٬٠٧٨   ٥٬١١٠٬٨١٠  ١٢  عالقة مستحق من أطراف ذات

  ١١٠٫٣٤٨٫٢١٩   ٧٦٬١٣٠٬٧٩٥  ١٣  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 ٢٨٬١٢٥٬٠٠٠   - ٩  متاحة للبيع متداولةاستثمارات مالية 

  ٧٩٫٩٣١٫٨٤٧   ٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥  ١٤  مخزون 
   ٥٩١٬٠٦٤٬٣٠٨   ٥٧٤٬٩٩٦٬٦٨٥ 

  ٢٫٥٢٨٫٠٣٤٫٣٤٤  ٢٬٦٩٧٬٦٩١٬٢٤٤    إجمالي األصول

      حقوق المساهمين واإللتزامات
  

  
          حقوق المساهمين

          :حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١  رأس المال 

  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥    ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ١٥  عالوة إصدار –إحتياطي نظامي
  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠   ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ١٥  محول من صافي الربح –إحتياطي نظامي 

  ٧٠٣٬٩٨٠٬٩٢٤    ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤    أرباح مبقاة
األثر المتراكم لتقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

  )٢٥٥٬٨٩٣(   الشامل اآلخرمن خالل الدخل 
 

)٢٨١٫٩٩٥(  
  ١٬٦٩١٬٩٥٠٬٢٤٤    ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦   إجمالي حقوق المساهمين 

          اإللتزامات غير المتداولة
  ٤٥٨٫٢٨٠٫٠٠٧   ٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١  ١٦  تمويل مرابحة طويل األجل

  ١٠٦٬٥٩٥٬٣٠١    ١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥  ١٧  إلتزام منافع الموظفين
    ٥٦٤٬٨٧٥٬٣٠٨    ٦٨٠٬٠٩٤٬٤٣٦  

          اإللتزامات المتداولة
  ٨٩٫٨٣٥٫٢١٧   ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢  ١٨  دائنون تجاريون 

  ٦٠٫٨٦٥٫٨١٠   ٦٧٬٢٨٠٬٧٧٥  ١٩  وفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصر
 -    ٥٬٢٢٩٬٨٠١  ٢١  إلتزامات عقود مع العمالء
  ٧٠٫٠٥٦٫٨٧٦   ١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠  ١٦  تمويل مرابحة قصير األجل

  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠   ٥٬٩١٦٬٦٦٦  ١٦  المتداول من تمويل مرابحة طويل األجلالجزء 
  ٩٨٤٫٨٥٤   ١٬١٠٦٬٦١٣  ١٢  عالقة مستحق ألطراف ذات

  -    ٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠  ٢٥ توزيعات أرباح مستحقة
  ١٣٬٩٦٦٬٠٣٥    ٧٬٢٦٩٬١٠٥  ٢٠  الزكاة

   ٢٧١٬٢٠٨٬٧٩٢   ٤١٦٬٣٩١٬٧٦٢ 
  ٨٣٦٬٠٨٤٬١٠٠    ١٬٠٩٦٬٤٨٦٬١٩٨    إجمالي اإللتزامات

  ٢٫٥٢٨٫٠٣٤٫٣٤٤  ٢٬٦٩٧٬٦٩١٬٢٤٤   إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات
  ) جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٣) حتى رقم  (١رقم(تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح 
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 

  والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في       
  م٢٠١٧    م٢٠١٨ إيضاح    
  لایر سعودي    لایر سعودي      

  ١٫٢١٢٫٠٧٦٫٣١٥    ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١  ٢١   اإليرادات

  )٦٥٤٬١١٦٬٣٠٧(   )٧٤٤٬٦٠٦٬٥٥٢(      تكلفة اإليرادات

  ٥٥٧٬٩٦٠٬٠٠٨    ٤٣٦٬٣٣٥٬٤٩٩      مجمل الربح

  )١١٫٥٥٩٫١١٧(    )٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢(  ٢٢    مصاريف بيع وتسويق

  )٢٣٨٫٤١٩٫٦١٦(    )٢٦٤٬٨٨١٬٩٢١(  ٢٣    مصاريف إدارية وعمومية 

  ٣٠٧٫٩٨١٫٢٧٥    ١٤٦٬١٥٥٬٢٠٦      ربح التشغيل 

  ٨٧٨٫٢٠١    ١٢٬٤٧٤٬٧٨٨  ٢٤    إيرادات وخسائر أخرى

  )١٫٨٧٣٫٣٩٨(    )١١٬٥٣٢٬٣٤٣(  ١٦    تكاليف تمويل

  )١٫٨٣٥٫٣٢٧(    )١٬٧٩٨٬٠٢٧(  ٨   حصة الشركة من خسارة الشركات الزميلة

  ٣٠٥٫١٥٠٫٧٥١    ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤      صافي الربح قبل الزكاة

  )١٠٫١٧٤٫٥٣٩(    )٣٬٥٤١٬١٦٩(  ٢٠   ةالزكا

  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢    ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥      صافي الربح

  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢    ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥    الشركةصافي الربح العائد إلى مساهمي 

            

  الدخل الشامل اآلخر:
    بنود لن يعاد تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر

        

من خالل التغير في  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
    الدخل الشامل اآلخر

  ٤٫٣٦٠٫٤٦٣    ٢٦٬١٠٢  

  )٥٫٥٤٢٫٤٠٥(    ٦٬٢٧٤٬٨٩٤  ١٧    منافع الموظفين التقييم االكتواري إللتزام

 )١٫١٨١٫٩٤٢(    ٦٬٣٠٠٬٩٩٦      الدخل الشامل اآلخر

  ٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠    ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١      إجمالي الدخل الشامل

  ٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠    ١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١    الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة 

            

  ٣٫٩٣    ١٫٨٩  ٢٦     :الربحصافي  ربحية السهم األساسية والمخفضة من
  

) جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم ٣٣) حتى رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (
 المالية الموحدة.
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 
  المساهمين الموحدةحقوق  قائمة التغيرات في

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

 إيضاح  
 رأس المال

  لایر سعودي

احتياطي 
  نظامي

 "عالوة إصدار"
  لایر سعودي

  احتياطي نظامي
"محول من صافي 

 الربح"
  لایر سعودي

 أرباح مبقاة
  لایر سعودي

األثر المتراكم 
لتقييم أدوات 
حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة 
الدخل ل من خال

 الشامل اآلخر
  لایر سعودي

إجمالي حقوق 
 المساهمين
  لایر سعودي

               م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ١٬٦٨٩٬١٤٥٬٥٩٥  )٢٨١٬٩٩٥(  ٧٠١٬١٧٦٬٢٧٥  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٩  م بعد التعديل٢٠١٨يناير  ١كما في 

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

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

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

  )٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  )٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  - - -  ٢٥  توزيعات أرباح
  ١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦  )٢٥٥٬٨٩٣(  ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

                م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ١٬٥١٦٬١٥٥٬٩٧٤ )٤٬٦٤٢٬٤٥٨(  ٥٣٢٬٥٤٧٬١١٧  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م٢٠١٧يناير  ١كما في 

  ٢٩٤٬٩٧٦٬٢١٢  -  ٢٩٤٬٩٧٦٬٢١٢  -  -  -    صافي الربح
  )١٬١٨١٬٩٤٢(  ٤٬٣٦٠٬٤٦٣  )٥٬٥٤٢٬٤٠٥(  -  -  -    الدخل الشامل اآلخر

  ٢٩٣٬٧٩٤٬٢٧٠  ٤٬٣٦٠٬٤٦٣  ٢٨٩٬٤٣٣٬٨٠٧  -  -  -    الدخل الشامل للسنة
  )١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  )١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠(  -  - -  ٢٥  توزيعات أرباح 

  ١٬٦٩١٬٩٥٠٬٢٤٤  )٢٨١٬٩٩٥(  ٧٠٣٬٩٨٠٬٩٢٤  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
  

  ) جزءاً  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة٣٣) حتى رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دله للخدمات الصحية 
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في     
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  إيضاح  
  لایر سعودي    لایر سعودي    

          ة التشغيل:أنشط
 ٣٠٥٬١٥٠٬٧٥١    ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤    صافي الربح قبل الزكاة

          تعديالت
 ٥٩٫٥٧١٫٣٧٨   ٧٤٬٣٤٦٬٤١٣ ٦  استهالكات عقارات وآالت ومعدات

 ١٧١٫١١٣   ١٥٦٬٨٦٠  ٧  إطفاء أصول غير ملموسة
 ١٩٬٩٧٩٬٨٠٩   ٢٦٬٤٢٨٬٥٧٩  ١٧  مخصص إلتزام منافع الموظفين

 )٢٫٥٤٤٫٧٤٧(   )٥٦٣٬٢٨١(  ١١  : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)٢٠١٧( مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 ٢٤٦٬٨٣٤    ٢٢٬٢٦٨  ١٣  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى مخصص 

 ١٫٥٦٧٫٩٧٣   ٢٬٦٣٢٬٨٧٥  ١٤  مخصص مخزون
 )٢٥١٫٦٥١(   ٣٨٬١٦٠    (أرباح) بيع عقارات آالت ومعدات  خسائر

 ١٫٨٣٥٫٣٢٧   ١٬٧٩٨٬٠٢٧  ٨  حصة الشركة في خسارة شركة زميلة
 ١١٫٦٨٨٫٣٢٨   ٣٧٣٬١٢٣  ٩  خسارة بيع استثمارات متاحة للبيع

 ١٫٨٧٣٫٣٩٨   ١١٬٥٣٢٬٣٤٣  ١٦  االعباء التمويلية 
          التغير في

 ٨٬٦٣٧٬٧٩٣   )٧٦٬٣٨٤٬٤٢٠(    مدينون تجاريون 
 -   )٢٬٤٤٢٬٩٢٤(    أصول عقود مع العمالء

 ٨٠٨٬٧٥٩   )٤٬٨٠٧٬٤٣٩(    األطراف ذات العالقة
 )٣٠٬٦٨٦٬٣٤١(   ٣٤٬١٩٥٬١٥٦    مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 )١٢٫٣٥٠٫١٧١(   )١١٬٤٧٣٬٦٣٣(    مخزون 
 ١٩٫٨٣٩٫٩٨١   ١١٬٦٧٥٬٦٠٥    دائنون تجاريون 

 -   ٥٬٢٢٩٬٨٠١    إلتزامات عقود مع العمالء
 )٨٫٠٢٧٫٦٠٤(   ٦٬١٥٥٬٣٦٥    مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

  ٣٧٧٬٥١٠٬٩٣٠    ٢٢٤٬٢١٢٬٥٠٢   من العمليات التشغيلية النقد الناتج
 )٩٫٤٣٨٫٠٨٨(   )١٠٬٢٣٨٬٠٩٩(  ٢٠  الزكاة المدفوعة

 )١٥٬٠٠٢٬٧١٧(   )٩٬٢٩٤٬٣٩١(  ١٧  منافع موظفين مدفوعة
 ٣٥٣٫٠٧٠٫١٢٥   ٢٠٤٬٦٨٠٬٠١٢    صافي النقد الناتج من العمليات

          أنشطة االستثمار
 )٤٣١٫٤٢٠٫٩١٣(   )٢٥٦٬٠٨٢٬٥٩٤(  ٦  إضافات عقارات وآالت ومعدات

 -    )٥٬٩٨٠٬٠٠٠(  ٨  المدفوع  إلى إستثمارات في شركات زميلة 
 ٦٤٧٫٥٢٤   ٢٤٬٧١٣    ومعداتالمتحصل من بيع عقارات وآالت 

 ١٨٫٩٩٣٫٩١٠   ٢٧٬٧٥١٬٨٧٧  ٩  محصل من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
 )٤١١٫٧٧٩٫٤٧٩(   )٢٣٤٬٢٨٦٬٠٠٤(    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

          أنشطة التمويل
 ٥٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠   ٣١٦٬٨٣٧٬٥٨٠    المتحصل من تمويل مرابحة قصير األجل

 )٥٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠(   )٢٤٧٬٠٥٦٬٨٧٦(    لتمويل مرابحة قصير األجلالمسدد 
 ١٫٥٣٠٫٩٥٣٫١٢٣   ٢٬١٤١٬٧٢١٬٣٥٣   المتحصل من تمويل مرابحة طويل األجل

 )١٫٤٢٥٫٤٨٦٫٧٤٦(   )٢٬٠٦٦٬٩٤٤٬٨٥٣(    جلالمسدد لتمويل مرابحة طويل األ
 )١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠(   )١٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠(  ٢٥  توزيعات أرباح مدفوعة

 )١٫٨٧٣٫٣٩٨(   )١١٬٥٣٢٬٣٤٣(    تمويلية مدفوعةأعباء 
 )٣٧٫٤٠٧٫٠٢١(   )١٤٬٤٧٥٬١٣٩(    صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

          
 )٩٦٫١١٦٫٣٧٥(   )٤٤٬٠٨١٬١٣١(    صافي التغير في رصيد النقد وما يعادله
 ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١   ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦  ١٠  رصيد النقد وما يعادله في بداية السنة

 ٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦    ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  ١٠  النقد وما يعادله في نهاية السنةرصيد 
        معلومات إضافية حول المعامالت غير النقدية

 ١٦٫٤١٧٫٠٨٢   ٩٣٥٬٧٩٤    شطب ديون معدومة للمدينون
 ١٤٬١٣١٬١١٣   ٢٬٣٩٨٬٩٤١    الفشطب مخزون ت

 ٥٢٨٫١٥٦   ٩٬٥٣٢    شطب أرصدة مدينة أخرى 
 ٤٫٣٦٠٫٤٦٣   ٢٦٬١٠٢    ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتقييم أدوات حقوق 

 )٥٬٥٤٢٬٤٠٥(   ٦٬٢٧٤٬٨٩٤  تقييم إكتواري إللتزام منافع الموظفين
  -    ٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠   توزيعات أرباح مستحقة

  ) جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.٣٣) حتى رقم (١ر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم (تعتب
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  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 



    (شركة مساهمة سعودية) ةشركة دله للخدمات الصحي
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٦٠ -  

  نبذة عامة -١
("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية محدودة تأسست شركة دله للخدمات الصحية 

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

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

مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  ١٤٫٢رسمية لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار ال
مليون لایر سعودي في االحتياطي  ٣٧١إصدار قدرها مليون لایر سعودي. ونتيجة لالكتتاب، تم قيد عالوة  ١٤٢

هـ (الموافق ١٤٣٤صفر  ٤) بتاريخ  النظامي للشركة. أصبحت الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول
م). قامت الشركة بتغيير اسمها من "شركة دله للخدمات الصحية القابضة" الى "شركة دله ٢٠١٢ديسمبر  ١٧

 ١٦هـ (الموافق ١٤٣٨صفر  ١٦ناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ للخدمات الصحية" ب
 م).٢٠١٦نوفمبر 

ركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية يتمثل نشاط الش
زة المعوقين وأجهزة المستشفيات وتصنيع األدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية، وأجه

طهرات والتعبئة والتغليف في المملكة والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والم
  العربية السعودية.

  .تظهر القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة

 ١٠مليون سهم بقيمة  ٥٩مليون لایر سعودي مكون من  ٥٩٠م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لغ رأس مال الشركة كما  في يب
  مليون لایر سعودي). ٥٩٠م: ٢٠١٧احد (لایر سعودي للسهم الو

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة، الشركة و شركاتها التابعة ( يشار لهم بـ"المجموعة"). وفيما يلي نبذة عن 
  كات التابعة:الشر

      الحصة في حقوق الملكية %  

  الشركة التابعة
  كما في

  ديسمبر ٣١ 
  كما في

  ديسمبر  ٣١ 
 بلد التشغيل والتأسيس

  النشاط الرئيسي  والسجل التجاري

      م٢٠١٧  م٢٠١٨  

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  )١(شركة دله فارما
  المملكة العربية السعودية

السجل تجاري رقم 

١٠١٠٤١٠٦١٣  

توزيع وتصنيع األدوية الصيدالنية 

  والعشبية ومستحضرات التجميل.  

شركة أفياء النخيل للخدمات 
  ٪٩٩  ٪١٠٠  )٢(المساندة المحدودة

  لعربية السعوديةالمملكة ا

  السجل التجاري رقم

١٠١٠٤٠٤٥٧٦  

توفير القوى العاملة وخدمات الدعم 

  للمستشفيات والمراكز الطبية.

شركة مستشفى دله نمار 
  )٣(الصحية

  المملكة العربية السعودية  ٪١٠٠  ٪١٠٠

السجل التجاري رقم 

١٠١٠٤٩٥٢١٨  

ــــــــز وتطوير  تشــــغيل وإدارة وتجهيـ

ية  عا يات ومرافق الر ــــتشــــف المس

ــــــــحية، والمراكز والمجمعات  ـــــ الص

  والعيادات الطبية و تملك األراضي.

)، استحوذت الشركة على حصة الملكية المتبقية بنسبة ٢٠١٧يناير  ٢هـ (الموافق  ١٤٣٨ربيع الثاني  ٥ بتاريخ)١(
  م.٢٠١٦٪ في ٩٨٪ مقارنة بنسبة ١٠٠٪ في شركة دله فارما، وبذلك زادت حصة الشركة إلى ٢
٪ ١متبقية بنسبة م)، استحوذت الشركة على حصة الملكية ال٢٠١٨نوفمبر  ١هـ (الموافق  ١٤٤٠صفر  ٢بتاريخ )٢(

في شركة أفياء النخيل لخدمات المساندة المحدودة وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة، وبذلك تغيرت حصة 
 بة عن الشركة.٪ كانت مملوكة من طرف آخر نيا١٪. علما بأن نسبة الـ ١٠٠٪ إلى ٩٩الشركة من 

قامت الشركة بتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة )، ٢٠١٧يناير  ٨هـ ( الموافق ١٤٣٨ربيع الثاني  ١٠بتاريخ )٣(
مليون لایر  ٥برأسمال قدره  ١٠١٠٤٩٥٢١٨"شركة مستشفى دله نمار الصحية" بموجب السجل التجاري رقم 

 سعودي مملوك بالكامل بتمويل ذاتي.
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  الفروع 
  

  المدينة    السجل التجاري رقم    بيان
          

  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦    للخدمات الصحية) دلهالمركز الرئيسي (فرع لشركة 

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢    )للخدمات الصحية دلهمستشفى دله النخيل (فرع لشركة 

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

  الدمام    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥    فارما) مستودع أدوية (فرع شركة دله

  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
  

  المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية بعد -٢
اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة ، لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  كما في تاريخ

  التى صدرت ولكن غير سارية بعد كما هو موضح أدناه.الجديدة والتعديالت 
 

  "عقود اإليجار" )١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  م. ٢٠١٩ناير ي ١ي أو بعد يسري على الفترات التي تبدأ ف

الحالية لعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة  محل التوجيهات )16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) "تحديد ما إذا كان ترتيب ٤) "عقود اإليجار"، وتفسير لجنة تفسيرات التقرير المالي الدولية رقم (١٧الدولي رقم (

الحوافز"، وتفسير  –) "عقود الإليجار التشغيلي ١٥جنة تفسيرات المعايير رقم (ر"، وتفسير لينطوي على عقد إيجا
 ) "تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".٢٧لجنة تفسيرات المعايير رقم (

  
ر. يقوم ) للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجا١٦يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى 
إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود  إلتزام اإليجار الذي يمثل إلتزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد

تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي  أي اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. 
   تشغيلي. –يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو 

  
األصول و اإللتزامات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلية وذلك ألنواع مختلفة من سوف تقوم المجموعة باإلعتراف ب

مل أراضي مستأجرة حيث سوف تتغير طبيعة المصروفات الخاصة بهذه العقود حيث سوف تقوم العقود والتي تش
ار. كانت المجموعة بإثبات مصروف استهالك لحقوق استخدام هذه األصول و مصروف عوائد التزامات عقود اإليج

ف باألصول و اإللتزامات تقوم المجموعة سابقاً بإثبات مصروف إيجار بطريقة القسط الثابت على مدة العقد و تعتر
  فقط إلى الحد حيث توجد فروق توقيت بين إثبات مصروف اإليجار و مدفوعات اإليجار الفعلية.

  
ع المجموعة أي أثر هام على القوائم المالية إن أنشطة المجموعة كمؤجر أو مستأجر ليست جوهرية لذلك، ال تتوق

 الموحدة. 
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  أخرى
ــة في الفترات ال تتوقع إدارة المجموعــة أن يكو ــالي ــأثير جوهري على القوائم الم ــة ت ــالي ــايير الت ن لتطبيق المع

 المستقبلية وهي :
الــــدفع ) "األدوات الماليـــة" تتعلــــق بخصــــائص ٩تعـــديالت علــــى المعيــــار الـــدولي للتقريــــر المــــالي رقــــم ( -

 ).٢٠١٩يناير  ١المسبق مع التعويض السلبي (تاريخ السريان 
) "االســـتثمارات فـــي المنشـــآت الزميلـــة والمشـــروعات ٢٨لـــدولي رقـــم (تعـــديالت علـــى معيـــار المحاســـبة ا -

ـــة والمشـــروعات المشـــتركة  ـــة األجـــل فـــي الشـــركات الزميل ـــق بنســـب االســـتثمار طويل المشـــتركة" تتعل
 ).٢٠١٩يناير  ١(تاريخ السريان 

ــة، تقل١٩تعــديالت علــى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( - ــا العــاملين" تتعلــق بتعــديالت الخط يصــها )  "مزاي
 ).٢٠١٩يناير  ١أو تسويتها (تاريخ السريان 

ــم ( - ــالي رق ــر الم ــدولي للتقري ــار ال ــى المعي ــا ٣تحســينات عل ــق بالحصــة المحــتفظ به ــال" تتعل ــع األعم ) "تجمي
 ).٢٠١٩يناير  ١ريخ السريان سابقاً في العملية المشتركة (تا

ـــم ( - ـــالي رق ـــدولي للتقريـــر الم ـــار ال ـــى المعي ـــينات عل ـــات ) “١١تحس ـــق بالحصـــة “المشـــتركة الترتيب تتعل
 ).٢٠١٩يناير  ١المحتفظ بها سابقاً في العملية المشتركة (تاريخ السريان 

ـــم ( - ـــدولي رق ـــبة ال ـــار المحاس ـــى معي ـــينات عل ـــريبة ١٢تحس ـــار ض ـــق بأث ـــدخل" تتعل ـــريبة ال ـــدخل ) "ض ال
 ).٢٠١٩يناير  ١لمدفوعات األدوات المالية المصنفة على أنها حقوق ملكية (تاريخ السريان 

ـــم ( - ـــدولي رق ـــبة ال ـــار المحاس ـــى معي ـــينات عل ــــراض٢٣تحس ـــة االقت ــــراض  ) "تكلف ـــة االقت ـــق بتكلف " تتعل
 ).٢٠١٩يناير  ١المؤهلة للرسملة (تاريخ السريان 

 ).٢٠٢١يناير  ١) "عقود التأمين"(تاريخ السريان ١٧(المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 ).٢٠١٩يناير  ١ت ضريبة الدخل"(تاريخ السريان ) "عدم التيقن بشأن معامال٢٣التفسير الدولي ( -
  

  المحاسبة  أسس -٣
أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة فى المملكة العربية السعودية 

    والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
     .منافع الموظفين والذى يقاس وفقاً لتقييم اكتواري القوائم المالية الموحدة بالتكلفة التاريخية، باستثناء إلتزام أعدت

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة -٤

  م٢٠١٨يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة سارية التطبيق من  ٤-١

 ) رادات من العقود مع العمالء".) "اإلي١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
  األدوات المالية".٩المالي رقم (المعيار الدولي للتقرير" ( 

 
 ) "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥المعيار الدولي رقم (

) إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت إثبات اإليرادات. ويحل هذا ١٥ُيقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) "عقود اإلنشاءات" ١١عيار المحاسبة الدولي رقم () "اإليرادات" وم١٨ار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (المعي

  والتفسيرات المتعلقة به. 
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من األدوية المباعة أو الخدمات الطبية المؤداه عند حصول العميل على السيطرة 

اإلقرار باستالمها واإلنتفاع رحلة الزمنية عند تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل وعلى البضائع أو الخدمة في الم
)، وعليه، ١٥بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( -كما هو موضح أكثر تفصيالً أدناه  -بها 

"اإليرادات من العقود مع العمالء" على ) ١٥ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  لمجموعة.إثبات إيرادات ا

) إلعداد التقرير المالي، يتم استخدام مصطلح "أصول عقود مع ١٥بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 مل.العمالء" و "إلتزام عقود مع العمالء" لوصف ما كان متعارف عليه كاإليرادات المستحقة و خصم حجم التعا
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يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثنى المبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن 
طرف ثالث. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء. 

 ) باستخدام الخطوات الخمس التالية:١٥ي رقم (المال ويتم تطبيق المبادىء في المعيار الدولي للتقرير

 تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية: الخطوة األولى:
 .عند الموافقة على العقد واإللتزام به من قبل جميع األطراف 
 عند تحديد حقوق كل طرف 
 عند تعريف شروط الدفع 
  عندما يكون للعقد مضمون تجاري 
  حصيلللتعندما يكون العقد قابل 

  
تحديد إلتزام األداء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات المتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا الخطوة الثانية: 

كانت ستحسب لكل سلعة أو خدمة متفق عليها إلتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها 
  عن اإللتزامات األخرى في العقد إذا كان: 

 لعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشكل منفصل أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل ن ليمك 
 يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشكل منفصل عن السلع أو الخدمات األخرى الواردة في العقد  

  
م خدمات متفق قديتحديد سعر المعاملة، وهو المبلغ الذي تتوقعه المجموعة نظير بيع سلع أو تالخطوة الثالثة: 
  عليها إلى العمالء.

  
تخصيص سعر المعاملة لكل إلتزام أداء ويتم على أساس سعر البيع المستقل للسلع أو الخدمات الخطوة الرابعة: 
  المقدمة للعميل.

  
  االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو يتم تأديه الخدمة له. الخطوة الخامسة:

 
  ) "األدوات المالية"٩ر الدولي رقم (المعيا

) بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) ٣٩) لتصنيف وقياس اإللتزامات المالية. إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٩(

  خ االستحقاق والقروض والذمم المدينة المتاحة للبيع.األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريالمتعلقة ب
  

حصلت المجموعة على إعفاء يسمح لها بعدم تعديل المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات 
امات قيم الدفترية لألصول المالية واإللتزالتصنيف والقياس (بما في ذلك الهبوط في القيمة) . تم إثبات الفروقات في ال

م. وعليه، ٢٠١٨يناير  ١) في األرباح المبقاة كما في ٩المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) بل تعرض ٩م بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (٢٠١٧ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 

   ).٣٩مات معيار المحاسبة الدولي رقم (معلو
  

تقوم المجموعة بإثبات األصول المالية أو اإللتزامات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرفاً في األحكام 
تكاليف التعاقدية لألداء. عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة بإثبات األدوات المالية بالقيمة العادلة مع زيادة أو نقص ال

ي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) المنسوبة بشكل مباشر إلى (في حالة األدوات المالية الت
  اقتناء أو إصدار األداة المالية.

  
  األصول المالية

كلفة المطفأة ) تصنيف جميع األصول المالية وقياسها الحقاً بالت٩يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
مد التصنيف على نموذج العمل إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية أو القيمة العادلة. يعت

  لالصول المالية كما هو موضح أدناه، والتي يتم تحديدها في وقت اإلثبات األولي. 
  

لشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا  إن جميع األصول المالية غير المصنفة كالمقاسة بالتكلفة المطفأه
وفقاً لما تم بيانه أدناه، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إثبات صافي المكاسب 

  والخسائر، وتشمل أي عوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.
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 األصول المالية بالتكلفة المطفأة 
قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية،اذا تم استيفاء كال الشرطين  يتم
  التاليين:

 أن يكون هدف االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و -
ت نقدية من المبلغ األصلي والعوائد فقاينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محدده، تد -

   عن المبلغ األصلي القائم فقط.

عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لجمع 
  التدفقات النقدية التعاقدية، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار:

 ء تلك السياسات من الناحية العملية.المجموعة وأداسياسات اإلدارة وأهداف  -
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (و األصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل)، وعلى  -

 وجه الخصوص، الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر.
 كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة. -
 ب إيرادات العموالت التعاقدية.ة تركز على كسما إذا كانت استراتيجية اإلدار -
 درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة. -
 السبب وراء أي مبيعات لألصول. -

يتم إثبات إيرادات العوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية والهبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. 
  الربح أو الخسارة. ن اإلثبات ضمنيتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن التوقف ع

) والتي تم قياسها ٣٩تم قياس األصول المالية كالمدينون التجاريون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (
) "األدوات ٩بالتكلفة المطفأة إلى أصول مالية بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

األعمال لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وتتكون هذه التدفقات بها في نموذج المالية" حيث أنها محتفظ 
  النقدية من دفعات أصل المبلغ والعائد فقط.

 
  االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

الل الدخل العادلة من خ يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة
  الشامل اآلخر:

يتم االحتفاظ باألصول المالية ضمن نموذج أعمال لتحقيق هدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  -
 األصول المالية، و

الشروط التعاقدية لألصل المالي تعطي الحق في تواريخ محددة لتدفقات النقدية لمدفوعات المبلغ  -
 غير المسدد.والعائد على المبلغ األصلي األساسي 

في القيمة ضمن الربح أو الخسارة.  يتم إثبات إيرادات العائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية و الهبوط
يتم إثبات جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في الدخل الشامل اآلخر وتراكماتها تحت 

استبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر احتياطي إعادة تقييم االستثمار. عندما يتم 
  اً في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.المتراكمة المعترف بها سابق

  
  ليس لدى المجموعة استثمارات في أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

    



    (شركة مساهمة سعودية) ةشركة دله للخدمات الصحي
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٦٥ -  

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة  االستثمارات في أدوات ملكية بالقيمة
 ةالتبويب إلى قائمة الربح أو الخسار

عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة إجراء اختيار ال رجعة فيه (على أساس كل أداة على حدة) لتحديد أن 
اآلخر. وال يسمح بذلك االستثمار في أدوات حقوق الملكية سيكون بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  إذا كان االحتفاظ باالستثمار لغرض المتاجرة.
  ظ بأصل مالي لغرض المتاجرة إذا:يتم اعتبار االحتفا

 يتم اكتسابها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب. -
 يعد االستثمار جزء من محفظة لجني األرباح في المدى القصير. أو -
 ت.إذا كانت مشتقا -
  

بالقيمة العادلة يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً 
باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة 

 يتم أبداً إعادة تصنيفها ضمن قائمة الربح أو عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. ال
  في قائمة الربح أو الخسارة.الخسارة وال يتم إثبات أي انخفاض فيها 

  
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم ثبوت حق المجموعة في استالم توزيعات 

)، ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزءاً ١٥قم (األرباح وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ر
  االستثمار.من تكلفة 

  
يتضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق 

ه األدوات المالية، فإن الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم استبعاد هذ
    ن االحتياطي إلى األرباح المبقاة.المبلغ المتراكم في القيمة العادلة يتم تحويله م

اختارت المجموعة عرض التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر لكافة استثمارات حقوق الملكية 
 ث أن هذه االستثمارات غير محتفظ بها للمتاجرة.حي التي تم تصنيفها سابقاً كاستثمارات مالية متاحة للبيع،

  
  األصول الماليةالهبوط في قيمة 

) ٣٩) نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم (٩يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
لمالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة بنموذج "الخسائر اإلئتمانية المتوقعة". ويتم تطبيق النموذج الجديد على األصول ا

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس على االستثمارات في أدوات وعلى أدوات الدين التي تقاس 
) يتم إثبات الخسائر اإلئتمانية بشكل مبكر عن معيار ٩حقوق الملكية. ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  ).٣٩رقم ( المحاسبة الدولي
  

لقيمة يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على تطبق المجموعة المنهج المبسط في احتساب الهبوط في ا
األصول المالية باستخدام تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة، مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم 

ان ذلك وف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما ككل من االتجاه الحالي وكذلك توقعات الظر
  مناسبًا.

  
يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دليل على احتمال التعثر عن السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضية (بمعنى 

لسداد بناء على البيانات التاريخية حجم الخسارة إذا كان هناك تعثر عن السداد). يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن ا
  ومات تتنبأ بالمستقبل كما هو موضح أعاله.التي يتم تعديلها بواسطة معل

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر الهبوط القيمة بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة ويتم حسم مخصصات 
  مة الدفترية اإلجمالية لألصول المالية.  الخسائر لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القي

  

  استبعاد األصول المالية

عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو تقوم بتحويل  تقوم المجموعة بإلغاء األصل المالي فقط
اظ بشكل جوهري بجميع إلى جهة أخرى. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتف األصل المالي و مخاطر ومزايا الملكية

واإللتزامات المرتبطة  مخاطر ومنافع الملكية لألصل فتستمر المجموعة باالعتراف بحصتها المحتفظ بها في األصول
 باألصل المالي إلى المبالغ التي قد تضطر لدفعها.
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  اإللتزامات المالية

 ن خالل األرباح أو الخسائر.تصنف اإللتزامات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة م
دام طريقة العائد الفعلي. وال تم تصنيف وقياس جميع اإللتزامات المالية لدى المجموعة بالتكلفة المطفأة باستخ

  يوجد لدى المجموعة إلتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.
يكن له أثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة ) لم ٩إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

  بالمجموعة و المتعلقة باإللتزامات المالية.

  اف باإللتزامات الماليةإلغاء االعتر

  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باإللتزامات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء هذه اإللتزامات.

  أسس تجميع القوائم المالية ٤-٢

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الربح او الخسارة الموحدة، قائمة 
الدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك 

حيث تشتمل على أصول وإلتزامات ونتائج أعمال الشركة اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة، 
  ). ١وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم (

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر 
  فيها، فقط عند تحقق العناصر الثالثة التالية للشركة:

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

 التعرض إلى عوائد متغيرة ، أو الحق فيها  -
   قدرة الشركة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها -

تج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون بأنه ينوبشكل عام، هناك افتراض 
لدى الشركة نسبة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن الشركة 

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

  
 الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها -
 الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى -
  حقوق التصويت الخاصة وأية حقوق تصويت محتملة -

ا إذا ما أشارت الحقائق والظروف ثمر فيهتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة المست
  إلى وجود تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة السابقة. 

يتم توحيد الشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة عليها، ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على 
بعة المستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم كة التاالشركة التابعة. تدرج أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشر

  المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة ولحين فقدان مثل هذه السيطرة.
  

يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم وإلى حقوق الملكية غير 
كون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة بالسالب، بمعنى أنه يتم قيد لى أن يالمسيطرة حتى وإن أدى ذلك إ

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

  ة. تتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة التابعة، التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكي
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  في حالة فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة، فإن الشركة:
  

  تقوم بالتوقف عن إثبات األصول (بما في ذلك الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة -
  عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرةتقوم بالتوقف  -
  المقيدة ضمن حقوق الملكيةتقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة،  -
  تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض (المقابل) المستلم -
  تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به -
  ربح أو الخسارةتقوم بإثبات أي فائض أو عجز في ال -

الربح أو الخسارة أو تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى 
  األرباح المبقاة، إذا إقتضى األمر ذلك،  كما هو مطلوب اذا قامت الشركة باستبعاد اإللتزامات أو االصول ذات الصلة.

  تجميع األعمال والشهرة ٤-٣

لمحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كمجموع يتم ا
ول، الذي تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة للعوض المح

    المستحوذ عليها. 
الشركة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم 

افي األصول القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. يتم تحميل عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لص
      تكاليف االستحواذ المتكبدة في قائمة الربح أو الخسارة.

ة، يتم تقييم االصول واإللتزامات المالية المتوقعة من حيث التصنيف عندما تستحوذ الشركة على أعمال تجاري
      والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.  المالئم لها وتحديدها وفقا للشروط التعاقدية

يتم توزيع الشهرة المكتسبة، من خالل دمج األعمال، والتراخيص ذات االعمار غير المحددة على الوحدات المولدة 
للشهرة والتراخيص  للنقد، والتي هى أيضاً قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها، ألغراض اختبار هبوط القيمة الدفترية

  المخصصة لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد.
  

إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة إذا تطلب األمر ذلك لتتماشى مع السياسات المحاسبية  يتم
  للمجموعة. 

  
ية المتعلقة بالمعامالت بين يتم حذف كافة االصول واإللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقد

     ية.شركات المجموعة عند توحيد القوائم المال

  العقارات واآلالت والمعدات ٤-٤

تدرج العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و خسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. 
معدات وتكاليف االقتراض للمشاريع تحت التشييد تشتمل التكلفة قيمة استبدال أجزاء من العقارات واآلالت وال

تيفاء معايير الـتأهيل للرسملة. عندما تكون هناك حاجة الستبدال أجزاء مهمة من العقارات طويلة األجل إذا تم اس
واآلالت والمعدات على فترات، تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم 

قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل  يهالكها وفقا لذلك. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى فباست
اآلخر الموحدة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لوقف تشغيل األصل بعد استخدامه ضمن 

  تكلفة األصل المعني.
ي منافع اقتصادية ن بنود العقارات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أيتم التوقف عن إثبات أي بند م

مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات األصول على 
في قائمة الربح أو الخسارة أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إدراجها 

  .األصل لتوقف عن إثباتوالدخل الشامل اآلخر الموحدة عندما يتم ا
  

تقيد األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت، وال تستهلك حتى تبدأ 
 األصول في العمليات التجارية.
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نهاية كل سنة مالية عند  ار اإلنتاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت والمعداتيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعم
  ويتم تعديلها على الفترات المستقبلية، إذا كان ذلك مناسبا.

  يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر كما يلي:

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  عدد السنوات  عدد السنوات  

  ٣٣-١٦  ٥٥  انيالمب
  سنوات أو مدة العقد أيهما أقل ٥  مدة العقد أيهما أقلسنوات أو  ٥  تحسينات المباني المستأجرة

  ١٠-٣  ١٠-٣  اآلالت والمعدات
  ٨-٦  ٨-٦  المعدات الطبية

  ١٠-٥  ١٠-٥  األثاث والتركيبات
  ٤  ٤  السيارات

  األصول غير الملموسة ٤-٥

حوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة. إن تكلفة األصول غير الملموسة يتم االعتراف باألصول غير الملموسة المست
  المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. 

ر الهبوط في القيمة، إن بعد اإلثبات األولي، تدرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائ
غير الملموسة المنتجة داخليا، باستثناء تكاليف التطوير، ال تتم رسملتها، ويتم إثبات المصاريف وجدت. إن األصول 

  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.
  محددة أو غير محددة.يتم تقدير األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة لتكون إما 

  
  ات االعمار اإلنتاجية المحددة األصول غير الملموسة ذ

يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في نهاية كل فترة مالية. تتم 
القتصادية المستقبلية المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع ا

ير فترة اإلطفاء أو طريقتها، حسب ما هو مالئم، وتعالج كتغيرات في التقديرات المحاسبية. الكامنة في األصل بتغي
يتم إثبات مصروف اإلطفاء لالصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

  ة.اريف التي تتفق مع وظيفة االصول غير الملموساآلخر الموحدة ضمن فئة المص
  

  األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة 
ال يتم إطفاء االصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود 

مار غير ة للنقد. يتم مراجعة تقييم األعلوحدة المدرّ هبوط في قيمتها سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى ا
المحددة سنويا لتحديد ما إذا كانت األعمار غير المحددة ما زالت محتملة. وإذا لم تكن كذلك، يتم تغيير العمر 

  اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
  

الصول غير ملموسة بالفرق بين صافي متحصالت يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات ا
الستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة عندما ا

 يتم التوقف عن إثبات االصول.
  يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار باتباع طريقة القسط الثابت. 

  تثمار  في الشركة الزميلة االس ٤-٦

هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة تأثيراً هاماً عليها. إن التأثير الهام هو المقدرة على الشركات الزميلة 
المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها ليست سيطرة 

  أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب هذه المحاسبة عن استثمارات المجموعة يتم 
الطريقة، يقيد االستثمار في الشركات الزميلة بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في 

يلة في القيمة اج الشهرة المتعلقة بالشركة الزمالحصة من صافي اصول الشركة الزميلة بتاريخ االستحواذ. يتم إدر
  الدفترية لالستثمار.
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تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. 
خر يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآل

عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فتقوم  للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك،
المجموعة بإثبات حصتها من هذا التغيير، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. يتم 

حصة المجموعة ن المجموعة والشركة الزميلة قدر استبعاد الربح أو الخسارة غير المحققة الناتجة عن المعامالت بي
  في الشركة الزميلة.

يظهر مجموع حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر 
  الموحدة خارج الربح التشغيلي.

، يتم إجراء م المالية للمجموعة. عند الضرورةيتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائ
  تسويات لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط في قيمة 
ليل موضوعي على أن خ كل تقرير ما إذا كان هناك أي داالستثمار في الشركة الزميلة. تحدد المجموعة في تاري

االستثمار في الشركة الزميلة 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 

كة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل سارة على أنها "خسائر هبوط في شربالخ
  الشامل.

عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ بها بالقيمة 
السيطرة المشتركة، لة، عند فقدان التأثير الهام أو العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزمي

  والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخسارة.

  النقد وما يعادله ٤-٧

يشتمل النقد وما يعادله على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة 
  همة للتغير في القيمة.أو أقل، والتي تخضع لمخاطر غير مأشهر 

  
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة األجل على النحو 

لنقد المحدد أعاله، بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة ا
  للمجموعة.

  المخزون ٤-٨

باستخدام طريقة  التكلفة تحديد يتم .أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون قياس يتم
 المتوسط المرجح، باستثناء األدوية حيث يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال.  يمثل صافي

  لتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.منه ا يع المقدر للمخزون مطروحاً للتحقق سعر الب القابلة القيمة

  الهبوط في قيمة األصول غير المالية  ٤-٩

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقرير المالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد االصول غير المالية قد تعرض 
سنوي بخصوص الهبوط المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا 

في القيمة ألحد االصول، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل 
امية أيهما أعلى، ويتم تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة االستخد

لفردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس تحديدها ألحد األصول ا
عن تلك المولدة من أصول أو مجموعة من االصول األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة 

ة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيم وحدات توليد النقد عن القيمة
 لالسترداد.
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عند تقييم القيمة االستخدامية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام 
الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند معدل خصم يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة 

د القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، يتم أخذ المعامالت المتداولة في السوق حديثاً في االعتبار. في حال تحدي
ت يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفا عدم توفر مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

داولة لدى العموم أو المؤشرات األخرى المتوفرة للقيمة التقييم وأسعار األسهم المتداولة في السوق للشركات المت
  العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس الموازنات المفصلة والتوقعات المستقبلية التي يتم 
عليها.  توليد النقد لدى المجموعة التي يتم تخصيص االصول الفردية إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات

تغطي هذه الموازنات والتوقعات بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم 
  لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

لموحدة لمستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر اتثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات ا
  ضمن البنود المتعلقة بالمصاريف بما يتفق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.

ديسمبر  وكذلك عندما تشير الظروف إلى وجود هبوط في القيمة  ٣١يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في 
دة توليد نقد (أو مجموعة من هبوط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحالدفترية. يتم تحديد 

  وحدات توليد النقد) والتي تتعلق بها الشهرة.  

 عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. 

  إثبات اإليرادات ٤-١٠

  ديم الخدمات الطبيةتق

األول الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين تشمل اإليرادات من الخدمات في المقام 
والخارجيين. تشمل الخدمات رسوم اإلقامة، والخدمات المهنية الطبية، والمعدات، واألشعة، والمختبر. يتم إثبات 

  جمع مع إثبات إيرادات الصيدلية.اإليراد من الخدمات إما بشكل منفصل أو م

)،خلصت المجموعة إلى أن اإليرادات من مرضى اإلقامة ١٥اد التقارير المالية رقم (بموجب المعيار الدولي إعد
  الطويلة  سيتم االعتراف بها على مدى زمني.

  
  التوزيع –بيع المنتجات 

المنتجات وعندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل. يحدث التسليم يتم إثبات اإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على 
        شحن المنتجات إلى الموقع المحدد، وتم نقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.عندما يتم 

تكون المجموعة مسئولة بشكل أساسي عن الوفاء بإلتزاماتها بتقديم المستحضرات الصيدالنية والمنتجات األخرى 
والمنتجات األخرى إلى ة. تتحمل المجموعة مخاطر المخزون قبل أن يتم نقل المستحضرات الصيدالنية المحدد

  العميل. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة سلطة تقديرية في تحديد سعر المنتجات الصيدالنية المحددة. 
  
  
  

  خصم حجم التعامل
يتم إثبات هذه اإليرادات على أساس السعر المحدد  غالبًا ما يتم اثبات اإليرادات بخصومات على أساس مجمع.

ية المقدر. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير الخصومات، باستخدام طريقة القيمة في العقد، بعد خصم الكم
  المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أال يحدث انعكاس كبير فيه.

  مطالبات الطبيةاعتراضات ال
ى خبرة الشركة السابقة ويتم إثباتها خصما من االيرادات يتم تقدير اعتراضات المطالبات الطبية من العمالء بناء عل

  المحققة خالل السنة. في حال التسوية الفعلية مع العمالء يتم استخدام الرصيد المكون.
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 حقوق الملكية واالحتياطيات ٤-١١

  رأس المال
  المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.يمثل رأس 

  توزيعات األرباح
ــــنوية على مالكي حقوق الملكية عندما يتم اعتماد  يتم إثبات إلتزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية الس

بعد الموافقة التوزيع  من قبل الجمعية العامة للمســـاهمين. أما بالنســـبة إلى التوزيعات المرحلية فيتم اعتمادها 
  من جانب مجلس اإلدارة.

ــــيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة ال  ــــول التي س عادلة لألص
  المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية.

  االحتياطي النظامي
شركة  سي تحول ال سا سنوي إلى اال %١٠وفقاً للنظام األ صافي الربح ال صل هذا من  حتياطي النظامي حتى ي

  من رأس المال. %٣٠االحتياطي إلى 

  أسهم الخزينة
  أسهم الخزينة في أسهم  أعادت الشركة شراؤها. تتمثل

طريقة التكلفة حيث يتم إدراج تكلفة أسهم الخزينة ضمن حقوق  تتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بإستخدام
  الملكية.

  منافع الموظفين ٤-١٢
  تعويضات نهاية الخدمة 

ــــتخدام طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة مع إج ــــات نهاية الخدمة باس راء تقييم اكتواري بنهاية كل يتم قياس تعويض
  فترة مالية سنوية .

  لما يلي:وتصنف تكاليف المنافع المحددة وفقا 
 تكلفة الخدمة الحالية والسابقة -
 تكلفة العوائد -
 إعادة القياس اإلكتواري -

تدرج المجموعة أول عنصــرين لتكاليف المنفعة المحددة ضــمن الربح أو الخســارة في بندي "المصــاريف العمومية 
  إلدارية" و "تكلفة المبيعات" ويتم إدراج البند الثالث في قائمة الدخل الشامل االخر.وا

  مزايا الموظفين قصيرة األجل 
يتم االعتراف باإللتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب، واإلجازة السنوية واإلجازة 

المتعلقة بها مقابل المبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع أن يتم  المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة
  دفعها لتلك الخدمة. 

  عقود اإليجار ٤-١٣

يصنف عقد اإليجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ويصنف عقد اإليجار الذي ينقل 
كعقد إيجار تمويلي. ال يوجد لدى المجموعة عقود كافة المخاطر والمنافع الجوهرية على الملكية إلى المجموعة 

 التقرير.إيجار تمويلي كما في تاريخ 
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  عقد اإليجار التشغيلي

  المجموعة كمؤجر
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.  

القيمة بدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على إن التكاليف المباشرة األولية المتك
  . الدفترية لألصل المؤجر ويتم اإلعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

  المجموعة كمستأجر
على أساس القسط  ح أو الخسارةالرب إن دفعات اإليجار المستحقة تحت عقد إيجار تشغيلي يتم إدراجها في قائمة

الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. إن العوائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في عقد اإليجار التشغيلي 
  يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدى مدة فترة اإليجار.

  المخصصات واإللتزامات المحتملة ٤-١٤

ية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة تزامات الحاليتم اإلعتراف بالمخصصات عندما تؤدي اإلل
ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق. ينشأ إلتزام حالي عند وجود إلتزام قانوني أو استنتاجي ناشئ عن أحداث 

 سابقة، مثل منازعات قانونية أو عقود.
ة اإللتزام الحالي، استنادا إلى األدلة األكثر يتم قياس المخصصات على أساس النفقات المقدرة المطلوبة لتسوي

موثوقية المتاحة بتاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا اإللتزام. وعندما يكون هناك عددا من 
تزامات ون التدفق الخارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر في فئة اإللاإللتزامات المتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يك

   ككل. يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حين تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
 تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

  تكاليف تمويالت المرابحة ٤-١٥

إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه  تم رسملة تكاليف تمويالت المرابحة المتعلقة مباشرة بشراء أوت
وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك األصل المعني. يتم تحميل 

 في الفترة التي تتكبد فيها. تتضمن تكاليف تمويالت المرابحة كافة تكاليف تمويالت المرابحة األخرى على المصاريف
  العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتمويالت المرابحات.

  الزكاة ٤-١٦

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة 
صحية وشركاتها التابعة المملوكة بشكل مباشر ية على أساس البيانات المالية الموحدة لشركة دله للخدمات الالزكو

أو غير مباشر. يتم توزيع مخصص الزكاة المحسوب بين الشركة وشركاتها التابعة. يتم تسجيل أية فروق بين 
  المخصصات والربط النهائي عند الموافقة عليها بشكل نهائي. 

  ومات القطاعيةالمعل ٤-١٧

ة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم إن القطاع هـو جزء مـن المجموعة يعمل في أنشط
اإلفصاح عن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي 

طاعات لموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القالرئيسي وهو الشخص المسؤول عن توزيع ا
  التشغيلية.
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  استخدام األحكام و التقديرات الهامة -٥
إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

اسبية على يتطلب من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات والتي بدورها تؤثر في تطبيق السياسات المح
فصاحات عن بعض األصول واإللتزامات المحتملة في تاريخ قائمة المركز المبالغ المبينة لألصول واإللتزامات. وكذلك اإل

المالي الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات في أرصدة األصول واإللتزامات وكذلك المبالغ التي تم التقرير عنها 
المتاحة لإلدارة من أنه تم إعداد تلك التقديرات على أساس أفضل المعلومات  لإليرادات والمصاريف. وعلى الرغم

  .عن األحداث أو الظروف الحالية فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

   يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. 

  لعقارات واآلالت والمعدات العمر المقدر  ل ٥-١
االعمار االنتاجية المستخدمة في حساب االستهالك مع مراجعة أعمال الصيانة تقوم المجموعة بمراجعة مالئمة 

  واالصالح والتقادم الفني، عالوة على ذلك حيثما أمكن يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أساس سنوي. 

األعمار اإلنتاجية لها  عمار اإلنتاجية لعدد من المباني وذلك من خالل إعادة تقديرقامت المجموعة بإعادة دراسة األ
واستعانت المجموعة لهذا الغرض بخبير مستقل حيث ُقـدر العمر االنتاجي لهذه المباني بخمسة وخمسين سنة 

ف االستهالك المحمل على بدال من ثالثة وثالثين سنة. نتج عن إعادة تقدير العمر االنتاجي للمباني تخفيضاً لمصرو
سعودي وتقدر إدارة  مليون لایر ٧٫٦٥ م بمبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تهية في الربح أو الخسارة خالل السنة المن

  .مليون لایر سعودي ١٥٫٩األثر السنوي سيكون تخفيض االستهالك سنوياً بمبلغ  المجموعة أن

  مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة ٥-٢
يالت لتخفيض تكلفة المخزون ة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. تتم التعديثبت المخزون بسعر التكلف

  إلى صافي القيمة القابلة لالسترداد.

تتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور 
ب مخصص م المجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساالنوعية وأمور الجودة، وبناًء على ذلك تقو

  مخزون راكد وبطئ الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.

  مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  ٥-٣
مل للتأكد أن األصول المالية غير يتم تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوا

عدم تحصيلها، بما في ذلك جودتها وأعمارها التقييم اإلئتماني والضمانات. كما يؤخذ في  مبالغ فيها نتيجة احتمال
 .الحسبان البيانات والمؤشرات االقتصادية

  اعتراضات المطالبات المتوقعة ٥-٤
تها السابقة مع كل عميل على حدى. لتوقع هذه تستند المجموعة عند تقدير االعتراضات المتوقعة على خبر

االعتراضات تعمل المجموعة على قياس مدى قبول العمالء بالخدمات والسلع الطبية المقدمة وتلجأ الي افتراضات 
باشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على مبنية على أقرب اعتراضات للمطالبات وما توصلت اليه من مفاوضات م

  رة في السوق وفي الشركات المثيلة.البيانات المتوف

  هبوط قيمة األصول غير المالية ٥-٥
يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل أو  وحدة توليد النقد عن قيمته 

دية المستقبلية المتوقعة من القابلة لإلسترداد، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقالقابلة لإلسترداد. لتحديد القيمة 
كل وحدة توليد نقد وتحدد سعر العائد المناسب إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. أثناء عملية قياس 

نتائج التشغيلية المستقبلية. تتعلق التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تقوم اإلدارة بوضع افتراضات حول ال
حداث والظروف المستقبلية. قد تختلف النتائج الفعلية، وقد تتسبب في تعديالت جوهرية على هذه اإلفتراضات باأل

  اصول المجموعة خالل السنوات المالية التالية.
طر السوق والتعديالت في معظم الحاالت، يتضمن تحديد معدل الخصم المطبق تقدير التعديالت المناسبة لمخا

   صول.المالئمة لعوامل الخطر الخاصة باأل
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  عقارات ،آالت  ومعدات -٦

  المباني  األراضي  
تحسينات المباني 

  اآلالت والمعدات  المستأجرة
المعدات 

  الطبية
األثاث 

  السيارات  والتركيبات
االنشاءات تحت 

  اإلجمالي  التنفيذ

                    التكلفة

  ١٫٩٣٩٫٨٥٣٫٤٥٠  ٤٢٦٫٧١٧٫٥١٤  ٨٫٣٨١٫٦١٧  ٢١٫٢٣٢٫٠٨٧  ٣٣١٫٨٨٤٫٤٧٨  ٧٠٫٨٢٠٫٩٧١  ٧٠٫٦٧٠٫٧٩٧  ٤٨٠٫١٤٣٫٧٨٨  ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨  م٢٠١٧يناير  ١في 

  ٤٣١٫٤٢٠٫٩١٣  ٣٩٦٫٠٢٢٫٧٩٨  ١٥٢٠٫٠٠٠  ١٫٠٨٠٫٧٩١  ٢٥٫٢٤٠٫٥٤٩  ٥٫٧١١٫١٥٢  ١٫٨٤٥٫٦٢٣  -  -  إضافات

  )٥٫٣٤٦٫٨٩٦(  )٣٤٧٫٤٧٥(  )١٫٧٠٨٫٨٠٤(  )٤١٫٩٣٠(  )٣٫٢٤٨٫٦٨٧(  -  -  -  -  استبعادات

  ٢٫٣٦٥٫٩٢٧٫٤٦٧  ٨٢٢٫٣٩٢٫٨٣٧  ٨٫١٩٢٫٨١٣  ٢٢٫٢٧٠٫٩٤٨  ٣٥٣٫٨٧٦٫٣٤٠  ٧٦٫٥٣٢٫١٢٣  ٧٢٫٥١٦٫٤٢٠  ٤٨٠٫١٤٣٫٧٨٨  ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ٢٥٦٬٠٨٢٬٥٩٤  ٩٢٬٩٦٤٬٣٥٥  ١٬٤٥٠٬٠٠٠  ١٣٬٨٥٠٬١٦٥ ٨٢٬٦٨٦٬٧٨٤  ٩٬٥٤٧٬٨٠٩  ٢٦٨٬١٦٤  ٥٥٬٣١٥٬٣١٧  -  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

  ٢٬٦١٨٬٦٩٤٬٠٢٢  ٢١٣٬٥٦١٬٤٧٦  ٩٬٦٤٢٬٨١٣  ٣٧٬٨١٦٬٣٨٤  ٤٤٦٬٨٧٢٬٨٣٩  ١٥٨٬٦٦٧٬٢٠٨  ٧٢٬٧٦١٬٥٨٤  ١٬١٤٩٬٣٦٩٬٥٢٠  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
                    

                    االستهالك المتراكم

  ٥٣٩٫٧٨١٫٣٣٩  -  ٦٫٦٢٦٫٥٤٧  ١٣٫١٤٩٫٤٢١  ٢١٧٫٩٣٦٫٥٦٣  ٥٥٫٠٢١٫٦١٥  ٤٥٫٥٧٤٫٥٧٥  ٢٠١٫٤٧٢٫٦١٨  -  م٢٠١٧يناير  ١في 

  ٥٩٫٥٧١٫٣٧٨  -  ١٫١٢١٫٦١٢  ١٫٦٠٠٫٤٨٨  ٣٣٫٨٥٠٫١٠١  ١٫٨٢٢٫٣٦٨  ٦٫٦٦٢٫٣٠٣  ١٤٫٥١٤٫٥٠٦  -  استهالك السنة

  )٤٫٩٥١٫٠٢٣(  -  )١٫٧٠٨٫٧٩٠(  )٤١٫٦٦٩(  )٣٫٢٠٠٫٥٦٤(  -  -  -  -  استبعادات

  ٥٩٤٫٤٠١٫٦٩٤  -  ٦٫٠٣٩٫٣٦٩  ١٤٫٧٠٨٫٢٤٠  ٢٤٨٫٥٨٦٫١٠٠  ٥٦٫٨٤٣٫٩٨٣  ٥٢٫٢٣٦٫٨٧٨  ٢١٥٫٩٨٧٫١٢٤  -  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ٧٤٬٣٤٦٬٤١٣  -  ١٬١١٤٬٣٨٦  ٣٬٢٩٣٬٩٢٦  ٣٧٬٣٥٠٬٢٠٠  ٦٬١٢٥٬٧٩٥  ٦٬٢٩٩٬٩٤٤  ٢٠٬١٦٢٬١٦٢  -  استهالك السنة

  )٣٬٢٥٣٬١٦٦(  -  -  )١٢٤٬٦٨٣(  )٣٬١١٢٬٨٣٤(  )١١٬٨١٥(  )٣٬٨٣٤(  -  -  استبعادات

 ٦٦٥٬٤٩٤٬٩٤١  -  ٧٬١٥٣٬٧٥٥  ١٧٬٨٧٧٬٤٨٣  ٢٨٢٬٨٢٣٬٤٦٦  ٦٢٬٩٥٧٬٩٦٣  ٥٨٬٥٣٢٬٩٨٨  ٢٣٦٬١٤٩٬٢٨٦  -  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
                    

                    صافي القيمة الدفترية:

  ١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١  ٢١٣٬٥٦١٬٤٧٦  ٢٬٤٨٩٬٠٥٨  ١٩٬٩٣٨٬٩٠١  ١٦٤٬٠٤٩٬٣٧٣  ٩٥٬٧٠٩٬٢٤٥  ١٤٬٢٢٨٬٥٩٦  ٩١٣٬٢٢٠٬٢٣٤  ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ١٫٧٧١٫٥٢٥٫٧٧٣  ٨٢٢٫٣٩٢٫٨٣٧  ٢٫١٥٣٫٤٤٤  ٧٫٥٦٢٫٧٠٨  ١٠٥٫٢٩٠٫٢٤٠  ١٩٫٦٨٨٫١٤٠  ٢٠٫٢٧٩٫٥٤٢  ٢٦٤٫١٥٦٫٦٦٤  ٥٣٠٫٠٠٢٫١٩٨  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ي ف
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  فيما يلي توزيع مصروف اإلستهالك 
  م٢٠١٧    م٢٠١٨    

  ٥٧٬٦٠٢٬٦٦٤    ٧٢٬٩٥٨٬٨٦١    اإليراداتتكلفة 

  ١٬٩٦٨٬٧١٤    ١٬٣٨٧٬٥٥٢    )٢٣المصروفات اإلدارية والعمومية (إيضاح 

    ٥٩٫٥٧١٫٣٧٨    ٧٤٬٣٤٦٬٤١٣  
          
  

  اإلنشاءات تحت التنفيذ
عيـــادة بتكلفـــة إجماليـــة تقـــدر بــــ  ٢٠٠ســـرير و ٤٠٠لـــدى المجموعـــة مشـــروع مستشـــفى دلـــه نمـــار بســـعة قصـــوى 

 ١٥٠م بطاقـــة اســـتيعابية بلغـــت ٢٠١٨أبريـــل  ٨) مليـــون لایر ســـعودي وقـــد تـــم تشـــغيل المرحلـــة األولـــى فـــي ٩٢٠(
  عيادة. ١٠٠و  سرير 

  
ــــه  ــــفى دل ــــة لمستش ــــعة الغربي ــــاء للتوس ــــال البن ــــة أعم ــــدأت المجموع ــــاريخ ب ــــي ت ــــل ف ــــي النخي ــــي ح  ٢٥ف

عيــــادة، ومــــن المقــــرر أن تنتهـــــي األعمــــال فــــي الربــــع الثالــــث  ٣٠ســــرير  و  ١٥٠م، بســــعة ٢٠١٧ســــبتمبر 
 مليون لایر سعودي. ٤٣٠م، بتكلفة تقدر   بـ ٢٠١٩من عام 

  

  غير ملموسة أصول -٧

  
تراخيص تصنيع 

  المنتجات
تراخيص 
  اإلجمالي  حقوق التأجير  الشهرة  المنتجات

            
            التكلفة

  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠  ٣٫٤٢٢٫٢٧٠  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠  ٣٫٤٢٢٫٢٧٠  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ١١٫٥٠٥٫٠٠٠  ١٠٫٦٤٨٫٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            

            اإلطفاء:

  ١١٫٤٤٧٫٤٨٥  ٣٥٦٫٤٨٥  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٧١٫١١٣  ١٧١٫١١٣  -  -  -  م٢٠١٧إطفاء عام 

  ١١٫٦١٨٫٥٩٨  ٥٢٧٫٥٩٨  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  ١٥٦٫٨٦٠  ١٥٦٫٨٦٠  -  -  -  م٢٠١٨إطفاء عام 

  ١١٫٧٧٥٫٤٥٨ ٦٨٤٫٤٥٨  ٥٫٠٩١٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            

            الدفتريةصافي القيمة 

  ١٨٫٨٩٠٫٨١٢  ٢٫٧٣٧٫٨١٢  -  ٨٫٥٠٥٫٠٠٠  ٧٫٦٤٨٫٠٠٠  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ١٩٫٠٤٧٫٦٧٢  ٢٫٨٩٤٫٦٧٢  -  ٨٫٥٠٥٫٠٠٠  ٧٫٦٤٨٫٠٠٠  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  
ــتم إطفاؤهــا ع ــأجير مبلــغ مــدفوع لمالــك أرض مــؤجرة فــي جــدة وي ــة تمثــل حقــوق الت لــى مــدى ســنوات العقــد المتبقي

  م.٢٠٣٤ابريل  ٢٨هـ  الموافق ١٤٥٦صفر  ١٠الذي  ينتهـي في 
    



  للخدمات الصحية دلهشركة 
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  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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  في شركة زميلة  استثمار -٨

ركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء يتكون االستثمار في شركة زميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وهي ش
  مستشفى عام شرق مدينة الرياض. 

  اب الحصة في االستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية، وفيما يلي نسبة المساهمة: يتم احتس

      (٪) الحصة في حقوق الملكية  

  اسم الشركة الزميلة
  كما في

  ديسمبر ٣١
  كما في

  ديسمبر ٣١
ــــــغـــيـــل  بـــلـــد الـــتش

  النشاط الرئيس  والتأسيس

      م٢٠١٧  م ٢٠١٨  

تملك وتشغيل وصيانة   المملكة العربية السعودية  ٪ ٣٠  ٪ ٣١٬٢١  شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
  مستشفى ومراكز صحية

  
ديسمبر  ٣١م قامت المجموعة بزيادة نسبة ملكيتها في الشركة الزميلة لتصبح كما في ٢٠١٨خالل الربع األول من عام 

 .)%٣٠م :٢٠١٧ديسمبر  ٣١( %٣١٬٢١م ٢٠١٨

  يمكن تلخيص حركة االستثمار كما يلي:
 كما في 

  م٢٠١٨ سمبردي ٣١ 
 كما في  

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ١٤٢٬٨١٤٬٠٨٦    ١٤٠٬٩٧٨٬٧٥٩  رصيد أول المدة
  -    ٥٬٩٨٠٬٠٠٠  إضافات

  )٨٨١٬٨٠٥(    ١٣٨٬٧٠٧  تسويات 
  )٩٥٣٬٥٢٢(    )١٬٩٣٦٬٧٣٤(  حصة المجموعة في خسارة الشركة الزميلة 

  ١٤٠٬٩٧٨٬٧٥٩    ١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢  رصيد آخر المدة

  ة لبعض المعلومات المالية للشركة الزميلة كما يلي:يمكن تلخيص المبالغ اإلجمالي

 كما في    
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١

 كما في  
  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 ٤٤٠٬١٤١٬٠٤٠    ٦٣٠٬١٣١٬٠٢٢   األصول
  ١٣٬٠٩٤٬٨٥٨    ٢٠٨٬٨٢٧٬٩٧٨    اإللتزامات
  ٢٬٦١٨٬٨١٠    ١٥٣٬٠٢٦    اإليرادات

  )٣٬١٧٨٬٤٠٥(    )٦٬٢٠٥٬٤٩٢(    خسارة السنة
  ٤٢٧٬٠٤٦٬١٨٢   ٤٢١٬٣٠٣٬٠٤٤    حقوق الملكية

  
  الزميلة كما في تاريخ التقرير.في رأي اإلدارة، لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة 

  : استثمارات مالية متاحة للبيع)٢٠١٧حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( أدوات -٩

  الدولة  
نسبة 

  الملكية ٪
 ٣١كما في 

  م٢٠١٨ديسمبر 
 ٣١كما في   

  م٢٠١٧ديسمبر 
            مدرجة

  ٢٢١٫٥٦٧  ٢٤٧٬٦٦٩  ٪٠٬٤  األردن  الشركة األردنية لصناعة األدوية
            غير المدرجة

  ٣٫٤٤٨٫١٢٠   ٣٬٤٤٨٬١٢٠  ٪٧٬٥  السعودية  شركة مركز مكة الطبي
  ١٫٧٤٨٫١٤٥   ١٬٧٤٨٬١٤٥  ٪١٬١  السعودية  شركة األحساء للخدمات الطبية

      ٥٬٤١٧٬٨٣٢    ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  
 ٢٨٬١٢٥٬٠٠٠    -      استثمارات متاحة للبيع متداولة
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  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٧٧ -  

  مدرجةأدوات حقوق الملكية غير 
ترى اإلدارة أنه لم تتوافر في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة أي من المؤشرات المنصوص عليها في المعيار الدولي 

 القيمة معبرة عن تكون ال قد التكلفة والتي تشير إلى أن ٢-٤-٥الفقرة رقم ب "األدوات المالية" ) ٩للتقرير المالي رقم (
  بار أن تكلفة هذه األدوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.العادلة لهذه األدوات وبالتالي تم اعت

  

  استثمارات مالية متاحة للبيع متداولة
م صــــنفت ٢٠١٨ينــــاير  ١اليــــة" فــــي ) "األدوات الم٩فــــي تــــاريخ تطبيــــق المعيــــار الــــدولي للتقريــــر المــــالي رقــــم (

ثــل فــي صــكوك كأصــول ماليــة بالقيمــة المجموعــة االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع المتداولــة التـــي كانــت تتم
ــاريخ  ــتهلكة . بت ــة المس ــة بالتكلف ــاير  ٤العادل ــر ٢٠١٨ين ــا نظي ــم بيعه ــائر  ٢٧٬٧٥١٬٨٧٧م ت ــق خس ــا حق ــعودي م لایر س

  لایر سعودي. ٣٧٣٬١٢٣قدرها 
 

ــت ــام  قام ــالل ع ــة خ ــة ٢٠١٧المجموع ــناعة و الزراع ــياحة و الص ــارة و الس ــير للتج ــركة عس ــي ش ــتثمارها ف ــع اس م ببي
ــا و ال ــة. مم ــع المدرج ــة للبي ــة المتاح ــة ضــمن االســتثمارات المالي ــت مدرج ــذه االســتثمارات كان ــاوالت، ه ــارات و المق عق

  مليون لایر سعودي. ٥٬٤أدى إلى تحقيق الشركة خسارة استبعاد بقيمة 
  

م ببيـــع جـــزء مـــن حصـــتها فـــي شـــركة صـــندوق اســـتثمار عقـــاري محلـــي. هـــذا ٢٠١٧قامـــت المجموعـــة خـــالل عـــام 
ــف المجموعــة خســارة اســتبعادات بقيمــة  االســتثمار ــر المدرجــة. كل ــع غي ــان مــدرج ضــمن االســتثمارات المتاحــة للبي ك

  مليون لایر سعودي. ٦٬٣
  النقد ومايعادله -١٠

  
 ٣١كما في 

  م٢٠١٨ديسمبر 
 ٣١كما في   

  م٢٠١٧ديسمبر 
  ١٫٠٥٨٫٢٠٢   ١٬١٨٠٬٦٩٩  نقد في الصندوق

  ٨٩٫٣٨٢٫٠٦٤   ٤٥٬١٧٨٬٤٣٦  نقد لدى البنوك
  ٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦   ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  

  مدينون تجاريون  -١١

  
 ٣١كما في 

  م٢٠١٨ديسمبر 
 ٣١كما في   

  م٢٠١٧ديسمبر 
  ٣٠٨٬٥٤٩٬٤٢٥   ٣٨٤٬٥٢٩٬٥١٧  مدينون تجاريون

  يخصم: 
  )٢٧٫٠٤٣٫٥٢٧(   )٢٨٬٣٤٩٬١٠١(  : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)٢٠١٧مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (

  ٢٨١٬٥٠٥٬٨٩٨   ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦ 
 

 : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)٢٠١٧(  فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 
  للسنة المنتهية في  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  

  ٤٦٫٠٠٥٫٣٥٦   ٢٧٬٠٤٣٬٥٢٧  تعديليناير قبل ال ١الرصيد 

 -   ٢٬٨٠٤٬٦٤٩  )٢٩(إيضاح  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديالت نتيجة لتطبيق 

  ٤٦٫٠٠٥٫٣٥٦   ٢٩٫٨٤٨٫١٧٦  يناير بعد التعديل ١الرصيد في 

  ٣٬٢٨٣٬٨٧٤   ٤٬٦٢٨٬١٦٠  المكون خالل السنة

  )٥٬٨٢٨٬٦٢١(   )٥٬١٩١٬٤٤١(   المردود خالل السنة

  )١٦٫٤١٧٫٠٨٢(   )٩٣٥٬٧٩٤(  ديون معدومة خالل السنةشطب 

  ٢٧٬٠٤٣٬٥٢٧   ٢٨٬٣٤٩٬١٠١  الرصيد في نهاية السنة

 
تم مراجعة مؤشرات الهبوط في القيمة لجميع المدينون التجاريون، و في رأي اإلدارة لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية 

م: مخصص الديون المشكوك في ٢٠١٧ر االئتمانية المتوقعة (التجاريون غير تلك المذكورة كمخصص الخسائ للمدينون
  تحصيلها).

 
 



  للخدمات الصحية دلهشركة 
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٧٨ -  

  األطراف ذات العالقة -١٢
تقوم المجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي، بأعمال مع شركات أخرى تقع ضمن إطار الجهات ذات العالقة الواردة في 

العتيادية و يتم قياسها بمبالغ التبادل وهي المبالغ مالي, تتم هذه العمليات في سياق األعمال االمعايير الدولية للتقرير ال
  المتفق عليها بين الطرفين .

  
  تتم المبيعات إلى الجهات ذات العالقة والمشتريات منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل.

  
ركات الزميلة وغيرها كما هو للمجموعة موظفي اإلدارة الرئيسيين، الشركات التابعة، الشتتضمن األطراف ذات العالقة 

  موضح ادناه.

  مزايا االدارة العليا 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  لایر سعودي  لایر سعودي    

  ١٬٤٥١٬٣٣٣  ١٬٥١٢٬٠٠٠    رواتب ومكافآت المديرين التنفيذيين للمجموعة

  ٣٬١٠٠٬٠٠٠  ٢٬٩٦٦٬٦٦٧    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 مستحق من أطراف ذات عالقة

 العالقة 
طبيعة 

 امالتالمع

  المعامالت
 الرصيد كما في خالل السنة المنتهية في 

  ديسمبر ٣١
  م٢٠١٨

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٧

٣١ 
 ديسمبر

 م٢٠١٨ 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧

  الشركة الفنية لتوطين التقنية
مملوكة جزئيا 

  -   ٤٬٠٧٧٬٢٠٦  ٣٬٦٦٢٬٩٠٠ ٥٬٦٥٣٬٢٤٣ دعم فني  لمساهم
  ١٦٧٬٤١١   ٢٧٣٬٢٩١   ٣٨٦٬٠٤١   ٣٦٧٬٥٠٨ مات طبية خد مساهم  مجموعة دله البركة القابضة

  شركة دله للنقليات
مملوكة 

  ١٤٬٢٠١   -   ١٤٬٢٠١   - خدمات طبية لمساهم

  شركة المشفى الطبية

عضو مجلس 
إدارة ألقارب 
من الدرجة 

  ٥٣١٬٤٦٦   ٧٦٠٬٣١٣   ١٬١٦٥٬٦٦٣   ٩٣٣٬٩٩٣ خدمات طبية األولى
          ٧١٣٬٠٧٨   ٥٬١١٠٬٨١٠  

 طراف ذات عالقةمستحق إلى أ

 العالقة 
طبيعة 

 المعامالت

  المعامالت 
 الرصيدكما في خالل السنة المنتهية في

  ديسمبر ٣١
  م٢٠١٨

 ديسمبر ٣١
 م٢٠١٧

٣١ 
 ديسمبر

 م٢٠١٨ 
 ديسمبر ٣١

 م٢٠١٧

سفر دارين للسفر وكالة 
  والسياحة

مملوكة جزئيا 
  ٢٩٣٬٣٢٣  ٣٥٤٬٠٣٦ ٦٬٥٠٢٬٦٦٢  ٦٬٦٧٢٬٠٥١ تذاكر سفر لمساهم

  الشركة الفنية لتوطين التقنية
مملوكة جزئيا 

  ٦٢٩٬١٩١  - ٣٬٦٦٢٬٩٠٠  ٥٬٦٥٣٬٢٤٣ دعم فني لمساهم

  المهندس/طارق القصبي 
رئيس مجلس 

  اإلدارة 
إستشارات 

  -  ٦٩٧٬١٦٥ -  ٦٩٧٬١٦٥  إدارية

  التجارية دلهشركة 
مملوكة 

 -  - ١٬٥٥٣٬٩٨٧   ٢٩٨٬٤٨٠  أعمال صيانة  لمساهم
  ٦٢٬٣٤٠  ٥٥٬٤١٢ -  -  ات طبيةخدم  أخرى   أخرى 

         ٩٨٤٬٨٥٤  ١٬١٠٦٬٦١٣  

  
  



  للخدمات الصحية دلهشركة 
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٧٩ -  

 مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -١٣

 
  ة المخصص فيما يلي ملخص بحرك

  للسنة المنتهية في  
  م٢٠١٧ديسمبر   ٣١    م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  ٦٬٥١٥٬٦٦٣    ٦٬٢٣٤٬٣٤١  يناير ١

  ٢٤٦٬٨٣٤    ٢٢٬٢٦٨  إضافات
  )٥٢٨٫١٥٦(  )٩٬٥٣٢(  شطب ديون معدومة

  ٦٬٢٣٤٬٣٤١    ٦٬٢٤٧٬٠٧٧  ديسمبر ٣١

  المخزون - ١٤

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
 ٦٦٫٠٢٧٫٩٩٩   ٧٢٬٦٤٥٬٠٣٤  أدوية

  ٤٫١٠٥٫٤٠٢   ٦٬١٤٨٬٥٥٣  لوازم طبية 
  ٥٫٠٨٥٫٧٤٤   ٥٬٨٢١٬٦٤٤  مواد مستهلكة طبية ومستحضرات تجميل

  ٣٫٥٩٦٫٧٤٨   ٣٬٠٤٣٬٧٨٩  مواد خام 
  ٢٫٤٩٧٫٣٥٧   ٢٬٧٢٨٬٩٢٢  أخرى

  ٨١٫٣١٣٫٢٥٠   ٩٠٬٣٨٧٬٩٤٢  
        

  )١٬٣٨١٬٤٠٣(   )١٬٦١٥٬٣٣٧(  ناقصا: مخصص مخزون بطيء الحركة
  ٧٩٬٩٣١٬٨٤٧   ٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥  

  فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون بطيء الحركة:
  للسنة المنتهية في   

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١    م٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  ١٣٫٩٤٤٫٥٤٣   ١٬٣٨١٬٤٠٣  يناير ١

  ١٫٥٦٧٫٩٧٣   ٢٬٦٣٢٬٨٧٥  إضافات
  )١٤٫١٣١٫١١٣(   )٢٬٣٩٨٬٩٤١(  شطب مخزون متقادم

  ١٫٣٨١٫٤٠٣   ١٬٦١٥٬٣٣٧  ديسمبر ٣١

  االحتياطي النظامي -١٥
أرباح السنة إلى ٪ من صافي ١٠وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل 

٪ من رأس المال. لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل ٣٠االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
٪ من رأس مال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على ٣٠لتجاوز االحتياطي م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

 .المساهمين

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
  ٦٩٫٩٧٠٫٨٩٢   ٤٧٬٤٨٠٬١٩٠  مدفوعة مقدما لموردينمبالغ 

  ١٧٫٠٤٩٫٧٣٩  ١٧٬١٣٨٬٦٧٧  مصاريف مدفوعة مقدما
  ١٬٧١٦٬٦٤٣    ٣٬٢٤٩٬٤٢٧ البشرية صندوق الموارد 
  ٥٫٦٠٢٫٣٦٢   ٥٬٤٠١٬٠٨٨  سلف موظفين

  ١٣٫٨٠٧٫٢١٠  -  استثمارات مباعة غير محصلة
  ٨٬٤٣٥٬٧١٤   ٩٬١٠٨٬٤٩٠  أخرى

  )٦٫٢٣٤٫٣٤١(   )٦٬٢٤٧٬٠٧٧(  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخريناقصا: مخصص 
  ١١٠٬٣٤٨٬٢١٩    ٧٦٬١٣٠٬٧٩٥  



  للخدمات الصحية دلهشركة 
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٨٠ -  

  تمويل المرابحة -١٦

    متداولةغير 
ديسمبر  ٣١كما في 

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
  ٤٥٨٫٢٨٠٫٠٠٧   ٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١    مرابحات طويلة األجل

          متداولة

  ٧٠٫٠٥٦٫٨٧٦   ١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠    مرابحات قصيرة األجل

  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠   ٥٬٩١٦٬٦٦٦    الجزء المتداول من مرابحات طويلة األجل 

  ١٠٥٫٥٥٦٫٨٧٦   ١٤٥٬٧٥٤٬٢٤٦    إجمالي المرابحات المتداولة 

  ٥٦٣٫٨٣٦٫٨٨٣   ٧٠٨٬٣٩٤٬٠٨٧   إجمالي تمويالت المرابحة
  

ات التوســع. عقــود لــدى المجموعــة عقــود اتفاقيــات مرابحــات بنكيــة مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة لغــرض تمويــل عمليــ
المرابحــة بالريــال الســـعودي وتحمــل أعبـــاء ماليــة بشـــكل عــام علـــى أســاس الســـعر الســائد فـــي الســوق. عقـــود 

مويــل رأس المــال العامــل المرابحــة بهــدف تمويــل إنشــاء مرافــق طبيــة ومستشــفيات تحــت االنشــاء وجديــدة مــع ت
  مضمونة عن طريق سندات ألمر. 

  
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٬٦٣١المرابحات التي حصلت عليه المجموعة نحو  م بلغ حجم٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٠٨٫٣م نحو ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي)، المستخدم منها كما في  ١٫٦٦٢م : ٢٠١٧
 مليون لایر سعودي. ٢٬٨٥١مليون لایر سعودي)، ومضمونة بسندات ألمر بإجمالي قدره  ٥٦٤        :م٢٠١٧يسمبرد

  
  مليون لایر سعودي). ١٢٬٥م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ١٢٬٥م ٢٠١٨خالل عام  بلغت تكاليف التمويل المرسملة

  
مليون لایر سعودي  ١١٬٥ م٢٠١٨بلغت تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر خالل عام 

 .  مليون لایر سعودي) ١٬٩م:       ٢٠١٧(
  

 تتضمن عقود تسهيالت المرابحة مؤشرات مالية معينة وقد التزمت المجموعة بهذة المؤشرات.

  منافع الموظفين -١٧
  الجدول التالي حركة إلتزام منافع الموظفين:

ديسمبر  ٣١كما في   
  م٢٠١٨

  ديسمبر ٣١كما في   
  م٢٠١٧

 ٩٦٬٠٧٥٬٨٠٤   ١٠٦٬٥٩٥٬٣٠١  يناير ١الرصيد كما في 
     ح والخسائراألربامشمولة في 

 ١٦٬١٣٦٬٧٧٧   ٢٢٬١٦٤٬٧٦٧  تكلفة الخدمات الحالية
  ٣٬٨٤٣٬٠٣٢    ٤٬٢٦٣٬٨١٢  تكلفة العائد

     مشمولة في الدخل الشامل اآلخر
 ٥٬٥٤٢٬٤٠٥   )٦٬٢٧٤٬٨٩٤(  تقييم اكتواري

        
 )١٥٬٠٠٢٬٧١٧(   )٩٬٢٩٤٬٣٩١(  مدفوع

  ١٠٦٬٥٩٥٬٣٠١    ١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥  الرصيد النهائي
 

  تالي يبين االفتراضات االكتوارية األساسية كما في تاريخ التقرير الجدول ال
  ديسمبر ٣١كما في   

  م٢٠١٨ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م٢٠١٧ 
  ٪٤    ٪٤٫١٥  سعر الخصم

  ٪٢    ٪٢  نمو الراتب السنوي
  ٪٢    ٪٢  نمو المنافع المدفوعة



  للخدمات الصحية دلهشركة 
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٨١ -  

  تقريرالجدول التالي يبين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ ال

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في   م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   
  مبلغ اإللتزام  

  نسبة التغير  (آالف الرياالت السعودية)
  مبلغ اإللتزام

  نسبة التغير  السعودية) (آالف الرياالت
          معدل  الخصم 

 + ٤٫٥(  ١٠١٬٨١٤  %) ٤٫٧(  ١١١٬٩٢٥  ٪٠٬٥ (%  
- ٤٫٩  ١١١٬٨٣٨  % ٥٫١٥  ١٢٣٬٥٠٥  ٪٠٬٥ %  
          اتب السنوي نمو الر

 + ٥٫١  ١١٢٬٠١٨  % ٣٫١٨  ١٢١٬١٩٢  ٪٠٬٥ %  
- ٤٫٧(  ١٠١٬٦١١  %) ٢٫٩٥(  ١١٣٬٩٨٦  ٪٠٬٥ (%  

  الدائنون التجاريون  -١٨

  
  ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٨ 
  ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
  ٤٧٬٥٠٦٬٨٢١    ٥٧٬٦٤٠٬٣١٧  موردي أدوية

  ٣٣٬١٦١٬٧٠٦   ٢٤٫٩٥٢٫٤٩٦  موردي معدات طبية 
  ٥٬٦٠٦٬٠٤٣    ١٠٬٠٦٩٬٧٨٤  ية موردي لوازم إدار

  ٢٬٠٨٥٬٠٤٧    ٧٬٢١٧٬٩٠٦  موردي قطع الغيار 
  ١٬٢٦٢٬٢٥٩    ١٬٣٠٦٬٧٢٦  موردي المطاعم

  ٢١٣٬٣٤١    ٣٢٣٬٥٩٣  أخرى
  ٨٩٬٨٣٥٬٢١٧    ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢  

  وأرصدة دائنة أخرىمصروفات مستحقة  -١٩

  
  ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٨ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م٢٠١٧ 
  ٢٦٫٦٨٦٫٧٤٥   ٢٧٬٨٠٧٬٢٤٩  مستحقات للموظفين 

  ٢٠٫١٥٢٫١٨٧   ٢٥٬٠١٨٬٥١٣  مصاريف مستحقة الدفع
  ١٤٫٠٢٦٫٨٧٨   ١٤٬٤٥٥٬٠١٣  أخرى

  ٦٠٫٨٦٥٫٨١٠   ٦٧٬٢٨٠٬٧٧٥  
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  الزكاة -٢٠

  عناصر الوعاء الزكوي
  ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٨ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م٢٠١٧ 
  ١٬٤٠٢٬٧٩٨٬٤٣٢    ١٬٥٤١٬٩٢٧٬٥٩٠  حقوق المساهمين

  ١٢٠٬١٤٥٬٥٣٠    ١٣٥٬١٥٠٬٠٩٢  مخصصات

  ٤٩٣٬٧٨٠٬٠٠٧    ٥٦٨٬٥٥٦٬٥٠٥  قروض مستخدمة في تمويل أصول غير متداولة

  ٣٢٧٬٥٠٩٬٦١٢    ١٦٩٬٨٧٨٬٥٠٧  صافي الدخل المعدل

  ٢٬٣٤٤٬٢٣٣٬٥٨١    ٢٫٤١٥٫٥١٢٫٦٩٤  

  )١٬٧٧١٬٥٢٥٬٧٧٣(    )١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١(  ناقصاً: عقارات ، آالت ومعدات، صافي

  )١٤٦٬٦٧٨٬٥٨٦(    )١٥٢٬٦٥٨٬٥٨٦(  استثمارات

  )١٩٬٠٤٧٬٦٧٢(    )١٨٬٨٩٠٬٨١٢(  أصول غير ملموسة

  ٤٠٦٬٩٨١٬٥٥٠    ٢٩٠٬٧٦٤٬٢١٥  الوعاء الزكوي

  ١٠٬١٧٤٬٥٣٩    ٧٬٢٦٩٬١٠٥  الزكاة

  

  المعدلصافي الدخل 
  ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٨ 
  ديسمبر ٣١كما في   

  م٢٠١٧ 
  ٣٠٥٬١٥٠٬٧٥١    ١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤  صافي الدخل قبل الزكاة

  ٢٢٬٣٥٨٬٨٦١    ٢٤٬٥٧٨٬٨٨٣  تالتعديال

  ٣٢٧٬٥٠٩٬٦١٢    ١٦٩٬٨٧٨٬٥٠٧ صافي الدخل المعدل

  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   حركة مخصص الزكاة

  م٢٠١٧    م٢٠١٨  

  ١٣٫٢٣٠٫٣١١   ١٣٬٩٦٦٬٠٣٥  يناير ١

  ١٠٬١٧٤٬٥٣٩    ٣٬٥٤١٬١٦٩  مكون خالل السنة

 )٧٢٧(   -  تسويات 

  )٩٫٤٣٨٫٠٨٨(   )١٠٬٢٣٨٬٠٩٩(  مدفوع خالل السنة

  ١٣٬٩٦٦٬٠٣٥    ٧٬٢٦٩٬١٠٥  ديسمبر ٣١
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 العقود مع العمالء -٢١
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  

        تصنيف اإليرادات
 ٩٤٥٬٧٧٥٬٩٧٢   ٨٨٩٬٦٥٧٬٨٢٦ إيرادات تقديم خدمات  

 ٢٦٦٬٣٠٠٬٣٤٣  ٢٩١٬٢٨٤٬٢٢٥  إيرادات بيع أدوية
  ١٬٢١٢٬٠٧٦٬٣١٥   ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١  

        االعتراف باإليرادات توقيت
  ٤٥٢٬٦٥٢٬٥٧٣    ٤٢١٬٨٤٢٬١٥٥  على مدى زمني 

  ٧٥٩٬٤٢٣٬٧٤٢   ٧٥٩٬٠٩٩٬٨٩٦  عند نقطة من الزمن 
 ١٬٢١٢٬٠٧٦٬٣١٥   ١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١  

    
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  إلتزامات العقود    أصول العقود  أرصدة العقود
  ١٣٬٨٦٦٬١٩٥    ٤٬٦٥٠٬٣٥٧  يناير ١الرصيد كما في 

 -   ٢٥٬٧٨٤٬٩٧٧  أصول عقود مولدة خالل السنة
 -  )٢٧٬٩٩٢٬٤١٠(  محول من أصول العقود إلى المدينون التجاريون

 ١٩٬٨٠٩٬٨٠١    -  التزامات عقود مكونة خالل السنة
  )١٩٬٨١٩٬٠٨٩(   -  التزامات العقود تم اثباتها كإيرادات خالل السنة

  )٨٬٦٢٧٬١٠٦(   -  من التزامات العمالء  مستخدم
  ٥٬٢٢٩٬٨٠١   ٢٬٤٤٢٬٩٢٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  مصاريف بيع وتسويق -٢٢
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  

  ٤٫٩٤٤٫٣٠٩   ١٦٬٤٣٣٬٠٧٧  دعاية وإعالن وترويج 
  ٤٫٦٠٢٫١٩٢   ٥٬٢٨٠٬٦٠٠ رواتب وأجور ومنافع

  ٤٢٥٫٦١٣   ٩٤٣٬٨٧٢  حوافز تسويق
  ١٫٥٨٧٫٠٠٣    ٢٬٦٤٠٬٨٢٣  أخرى

  ١١٫٥٥٩٫١١٧   ٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢  

  مصاريف إدارية وعمومية -٢٣
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  

  ١٧١٬٠٦٢٬٤٤٧    ١٩١٬٢٨٠٬٩٦٣  رواتب وأجور ومنافع
  ٢٦٬٢٧٩٬٧٥٢    ٢٣٬٨٥٥٬١٥٣  مواد

  ٣٬٥٠٩٬٢٤٧    ٦٬٦٠٦٬٩٦٩ منافع عامة
  ٥٬٦١٠٬١٢١    ٥٬٥٧٣٬٩٠٧  أتعاب مهنية

  ٤٬٠١٧٬٠٦٨    ٣٬٩٣٠٬٤١٢  صيانة وخدمات
  ٢٬٨٨٢٬٢٨٩    ٣٬٨٥٨٬١٨٣  تأمين

  ٥٬٠٥٦٬٠٣٤    ٣٬٢٧٢٬٨٨١  إيجارات
  ٣٬١٠٠٬٠٠٠    ٣٬٢٦٦٬٦٦٧  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة

  ١٬٥٦٧٬٩٧٣    ٢٬٦٣٢٬٨٧٥  مخصص مخزون
  ٢٬٨١٨٬٠٧١    ٢٬٥٩٨٬٨٤٠  قرطاسية

  ١٬١٤١٬٧٣٢    ٢٬٥٦٥٬٧٥٩  أذونات وتراخيص
  ٢٬٧١٤٬٨٦٨    ١٬٤١٣٬٨٢٧  يرتدريب وتطو

  ١٬٩٦٨٬٧١٤    ١٬٣٨٧٬٥٥٢  استهالك
  )٢٬٥٤٤٬٧٤٧(    )٥٦٣٬٢٨١(  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) ٢٠١٧مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (

  ٩٬٢٣٦٬٠٤٧    ١٣٬٢٠١٬٢١٤ أخرى
  ٢٣٨٬٤١٩٬٦١٦    ٢٦٤٬٨٨١٬٩٢١  
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  إيرادات وخسائر أخرى  -٢٤
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   
  م٢٠١٧    م٢٠١٨  

  ٢٬٩٧٠٬٠٠٠   ٢٬٩٨٣٬١٣٩  الدعم العلمي  
  ٣٬٦١٦٬٨٩٤   ٣٬٣٥١٬٣٥٤  إيجارات

 ٢٬١٠٢٬٩٩٢  ٢٬٤٨٧٬٢١٣  وجبات طعام
  ١٦٥٬٦٣٨   ١٬٠٤٥٬٦٧٨  دعم الحليب

 ١٬٣٥٣٬٧٨٩   -  عوائد استثمارات
  ٤٠٠٬٨٤٤   -  توزيعات أرباح

  ٢٥١٬٦٥١   )١٨٬٩٥٩(  أرباح (خسائر) بيع عقارات ، آالت و معدات
  )١١٬٦٨٨٬٣٢٨(   )٣٧٣٬١٢٣(  خسارة بيع إستثمارات

  ١٬٧٠٤٬٧٢١   ٢٬٩٩٩٬٤٨٦  أخرى
 ٨٧٨٫٢٠١   ١٢٬٤٧٤٬٧٨٨  

  اجتماعات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وقرارات هامة -٢٥
م) وافق مساهمي الشركة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨مايو  ٢٢هـ (الموافق  ١٤٣٩رمضان  ٠٦بتاريخ  

لایر سعودي للسهم الواحد وتم توزيعها خالل الربع الثاني من عام  ٢٬٥مليون لایر سعودي بواقع  ١٤٧٬٥م بما قدره ٢٠١٧
  م. ٢٠١٨

م) وافق مساهمي الشركة على تفويض مجلس اإلدارة في توزيع أرباح ٢٠١٨مايو  ٢٢هـ (الموافق  ١٤٣٩رمضان  ٠٦بتاريخ  
تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط التنظيمية ووفقا لوضع الشركة المالي م وتحديد ٢٠١٨مرحلية نصف سنوية لعام 

  وتدفقاتها النقدية. 
رة الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهمي قرر مجلس إدا م)٢٠١٨ديسمبر  ١٢هـ (الموافق ١٤٤٠ربيع اآلخر  ٠٥بتاريخ  

لایر سعودي عن كل  ١٫٥لایر سعودي بواقع  ٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠م بمبلغ وقدره ٢٠١٨الشركة عن النصف االول من العام المالي 
 سهم. وقد تم تسجيلها كتوزيعات مستحقة بعد خصم ضريبة االستقطاع.

م) أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح ٢٠١٨ديسمبر  ١٢هـ (الموافق ١٤٤٠ربيع اآلخر  ٠٥بتاريخ  
إن اتمام زيادة رأس المال المذكور  .ى أن تتم هذه الزيادة من االحتياطياتمليون لایر سعودي عل ١٦٠أسهم مجانية بقيمة 

  مرهون بالحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية. 
ــاريخ  ــب  ٣٠بت ــق ١٤٣٨رج ـــ (المواف ــل  ٢٦ه ــام ٢٠١٧أبري ــة للع ــاح نقدي ــع أرب ــى توزي ــركة عل ــاهمي الش ــق مس م)، واف

ـــي  ــــي ف ـــدرها ٢٠١٦ديســـمبر  ٣١المـــالي المنته ـــع  ١١٨م ق ـــون لایر ســـعودي بواق ـــم  ٢ملي لایر للســـهم الواحـــد وت
  م.٢٠١٧توزيعها خالل الربع الثاني من عام 

ـ (الموافق  ١٤٣٩صفر  ٠٢بتاريخ  م) وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة أوج لالستثمار بهدف تأسيس ٢٠١٧نوفمبر  ١٤ه
ألف  ٥٠٠متكامل في حي المنار بمدينة جدة برأس مال أولي قدره شركة مساهمة مغلقة إلنشاء وتشغيل مستشفى 

 ١٣سبعة أشهر تنتهي في  م) تم تمديد هذه االتفاقية مدة٢٠١٨نوفمبر  ١٤هـ (الموافق ١٤٤٠ربيع األول  ٦لایر، وبتاريخ 
 م وذلك للحصول على بعض التراخيص والموافقات الالزمة.٢٠١٩يونيو 

  ة من صافي الربحربحية السهم األساسية والمخفض -٢٦
يتم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة. الربح المخفض للسهم هو نفس الربح 

 س لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.األساس للسهم ألن المجموعة لي

  
ديسمبر  ٣١كما في 

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
  ٢٩٤٬٩٧٦٬٢١٢    ١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥  صافي الربح

  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
  ٣٫٩٣   ١٫٨٩  ربح السهم األساسي والمخفض

 
مليون سهم، وألغراض احتساب ربحية السهم، تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر  ٥٩يبلغ عدد األسهم القائمة 

  ها الشركة.رجعي لكي يعكس تأثير اإلسهم المجانية التي ستصدر
 م٢٠١٨ر ديسمب ٣١مليون لایر سعودي عن السنة المنتهية في  ١١١٫٩بلغ صافي خسائر شركة مستشفى دله نمار نحو 

 مليون لایر سعودي). ١٠٫٣م:  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
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  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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   االرتباطات واإللتزامات المحتملة -٢٧
 اإللتزامات الرأسمالية

رأسمالية تتعلق بشكل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله  م ، لدى المجموعة إلتزامات٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  مليون لایر سعودي). ١٧٢٬٦م : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٠٤٬٩النخيل، وبناء مستشفى دله نمار بمبلغ  

 
 اإللتزامات المحتملة

مليون لایر  ٢٤٬٥ م، لدى المجموعة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية بمبلغ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
مليون لایر  ٤٬٦م : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سعودي تم إصدارها نيابة عن المجموعة في سياق النشاط اإلعتيادي (

 سعودي).

ثالث نيابة عن شركة الدكتور محمد الفقية " شركة م  لطرف ٢٠١٨تتضمن الضمانات البنكية ضمان بنكي أصدر خالل عام 
 م.٢٠١٩اكتوبر  ٣٠عودي، ينتهي بتاريخ مليون لایر س ١٧٫٤٥زميلة " بمبلغ 

ديسمبر  ٣١م (٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر كما في  ٣٦٬٥توجد اعتمادات مستندية  صادرة عن المجموعة بمبلغ 
 .مليون لایر سعودي) ١٠م : ٢٠١٧

تسويتها، ولكن  ا القانونية المرفوعة ضد المجموعة، في سياق العمل االعتيادي، يتم العمل حاليا علىهناك بعض القضاي
وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية على البيانات المالية  .النتيجة النهائية لهذه الحاالت ليست مؤكدة

  الموحدة للمجموعة.

  يمة العادلة وإدارة المخاطروقياس الق تصنيف األدوات المالية -٢٨

  تصنيف األدوات المالية  ٢٨- ١
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٨
 ٣١في  كما  

  م٢٠١٧ديسمبر 
        األصول المالية

      أصول مالية بالتكلفة المستهلكة
  ٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦   ٤٦٬٣٥٩٬١٣٥  النقد وما يعادله
  ٢٨١٬٥٠٥٬٨٩٨   ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦  مدينون تجاريون 

  ٧١٣٬٠٧٨   ٥٬١١٠٬٨١٠  عالقةمستحق من أطراف ذات 
        أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  -    ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

        استثمارات مالية متاحة للبيع
 ٢٨٬١٢٥٬٠٠٠    -  استثمارات مالية متاحة للبيع متداولة

  ٥٫٤١٧٫٨٣٢   -  استثمارات مالية متاحة للبيع غير متداولة
        

        اإللتزامات المالية
        ة بالتكلفة المستهلكة:إلتزامات مالي

  ٨٩٫٨٣٥٫٢١٧   ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢  دائنون تجاريون 
  ٥٦٣٫٨٣٦٫٨٨٣   ٧٠٨٬٣٩٤٬٠٨٧  تمويالت المرابحة

   ٩٨٤٫٨٥٤   ١٬١٠٦٬٦١٣  مستحق ألطراف ذات عالقة
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  قياس القيمة العادلة ٢٨-٢

خالل الدخل الشامل االخر في تاريخ تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، مثل أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
  كل قائمة مركز مالي. 

  
ية بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل إلتزام ما بموجب معاملة نظام

ويل اإللتزامات قد تمت متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع االصول أو تح
  إما:
 في السوق الرئيس لألصول أو اإللتزامات، أو  
 .في حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق فائدة لالصول واإللتزامات    

وق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة لالصول السوق الرئيس أو الس
زامات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو اإللتزامات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل أو اإللت

  مصالحهم.
 

بعين االعتبار قدرة المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ 
األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام  خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك

بيانات كافية لقياس القيمة  األفضل واألمثل. تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها
 من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. العادلة، وذلك لزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة المعنية، والتقليل

  
ي تصنف كافة االصول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرم

  لمستويات القيمة العادلة. وفيما يلي شرحاً لذلك:
  

 ق نشط لالصول أو اإللتزامات المتماثلة.األسعار المعلنة (غير المعدلة) في سو  المستوى األول  
 طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى لمدخالتها المهمة لقياس القيمة العادلة قابالً   المستوى الثاني

  غير مباشرة.للرصد بصورة مباشرة أو 
 قابالً  طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى لمدخالتها المهمة لقياس القيمة العادلة غير  المستوى الثالث

  للرصد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  

  يبين الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوى القياس المتسلسل للقيمة العادلة:
  م٢٠١٨    
  المستوى األول    

  ٢٤٧٬٦٦٩    أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  

  م٢٠١٧    
  ألولالمستوى ا    

  ٢٢١٬٥٦٧    استثمارات مالية متاحة للبيع 
 ٢٨٬١٢٥٬٠٠٠    استثمارات مالية متاحة للبيع متداولة

  إدارة المخاطر ٢٨-٣
  نتيجة استخدامها لألدوات المالية:تتعرض المجموعة للمخاطر التالية 

 (أ ) مخاطر سعر الصرف األجنبي
 (ب) مخاطر اإلئتمان
  (جـ) مخاطر السيولة

  (د) مخاطر العمولة
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  (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 

والر األمريكي،  وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت األجنبية. تراقب إدارة عر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدس
  المجموعة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

  
  (ب) مخاطر االئتمان

 ز الطرف المقابل في الوفاء بإلتزاماتهتتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالية في حال عج
التعاقدية، وتنشأ بصورة رئيسية من المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

  وأرصدة النقد لدى البنوك.
  

 إن القيمة الدفترية لالصول المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
  
  عمالء والمستحق من أطراف ذات عالقةلمدينون التجاريون وأصول العقود مع الا

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل من "المدينون التجاريون وأصول العقود مع 
ضاً العوامل التي قد يكون لها تأثير العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة" على حده. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أي

  لى مخاطر االئتمان األخرى.ع
  

  كما يلي: إن أعمار المدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء والمستحق من أطراف ذات عالقة
  

 
  ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠١٨ 
ديسمبر  ٣١كما في   

  م٢٠١٧
        مدينون تجاريون 

  ١٦١٬٥٧٩٬٧٠٦    ٢٣٠٬١٥٥٬٣٢١ أشهر ٦ال تزيد عن 
  ٧٦٬٩٢٠٬٠٢٤    ١٠٤٬٩٣٢٬١١٩  سنةأشهر وأقل من  ٦أكثر من 

  ٤٣٬٠٠٦٬١٦٨    ٢١٬٠٩٢٬٩٧٧ أكثر من سنة
  ٢٨١٬٥٠٥٬٨٩٨    ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٧  

       أصول عقود مع العمالء
  -    ٢٬٤٤٢٬٩٢٤  أشهر ٦ال تزيد عن 

        مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٧١٣٬٠٧٨    ٣٬٠٧٧٬٤٦١  أشهر ٦ال تزيد عن 

  -    ١٬٨٦٥٬٩٣٨  أشهر وأقل من سنة ٦ن أكثر م
  -    ١٦٧٬٤١١  أكثر من سنة

  ٧١٣٬٠٧٨    ٥٬١١٠٬٨١٠   
م: ٢٠١٧مليون لایر سعودي ( ٢٨٫٣م مبلغ وقدرة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بلغ رصيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

 مليون لایر سعودي).٢٧مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مبلغ وقدره 
  

  في حكمه النقد وما
يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك عالية الثقة. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عدم 
الوفاء بإلتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل أصول مالية أخرى. 

إلى ضمان أن يكون لديها سيولة كافية بشكل مستمر وقدر اإلمكان للوفاء السيولة  ويهدف منهج المجموعة في إدارة
  بإلتزاماتها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر.
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  (جـ) مخاطر السيولة
المالية.  باألدوات المتعلقة إلتزاماتها لسداد الالزمة لاألموا توفير المجموعة على مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج

المجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ باحتياطيات  تقوم المخاطر هذه وإلدارة
  نقدية مناسبة وخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات األصول واإللتزامات المالية.

  
  المالية اإللتزامات استحقاقات جدول

   خالل  سنة 

  من
 ٥ إلى ١ 

   سنوات

  زيادة
 ٥عن  

   سنوات
 

 المجموع
             م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٧٧٨٬٢٦٩٬٠٣٦   ١١٬١٢٣٬٤٠١   ٦١٩٬٤٥٧٬٧٣٠   ١٤٧٬٦٨٧٬٩٠٥ مرابحات " تشمل تكلفة العوائد"
  ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢   -   -   ١٠١٬٥١٠٬٨٢٢ دائنون تجاريون 

  ١٬١٠٦٬٦١٣   -   -   ١٬١٠٦٬٦١٣  ستحق إلى أطراف ذات عالقةم
 ٨٨٠٬٨٨٦٬٤٧١   ١١٬١٢٣٬٤٠١   ٦١٩٬٤٥٧٬٧٣٠  ٢٥٠٬٣٠٥٬٣٤٠  
  

   خالل سنة  

  من
 ٥ إلى ١

   سنوات
  زيادة

   سنوات ٥عن 
 

 المجموع
             م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  ٦٠٠٬٨٨٧٬١٠٩   ٧٬٧٩٩٬٢٥٩   ٤٨٦٬٦٢٧٬٩٢٦   ١٠٦٬٤٥٩٬٩٢٤ مرابحات " تشمل تكلفة العوائد "
  ٨٩٬٨٣٥٬٢١٧   -   -   ٨٩٬٨٣٥٬٢١٧ دائنون تجاريون 

  ٩٨٤٬٨٥٤   -   -   ٩٨٤٬٨٥٤  مستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ٦٩١٫٧٠٧٫١٨٠   ٧٬٧٩٩٬٢٥٩   ٤٨٦٬٦٢٧٬٩٢٦   ١٩٧٬٢٧٩٬٩٩٥  

  (د) مخاطر العمولة
العمولة ألصولها وإلتزاماتها المالية  سعر معدالت في التغيرات نتيجة القيمة في التغيرات لمخاطر المالية األدوات تتعرض

 واإللتزامات األصول استحقاق أو تسعير إعادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية العمولة أسعار ذات العمولة المتغيرة. إن
  بها. المتعلقة اإليضاحات الماليـة قد تم اإلشارة إليها فـي

 ربح على األخرى، المتغيرات ثبات مع العمولة، أسعار في المحتمل المعقول التغير حساسية أثر التالي الجدول بيني
  على الدخل الشامل:  تأثير هناك تغيير معدل عمولة التمويل، ليس أثر خالل المجموعة من

 علىالمحتمل  األثر
 الدخل الشامل

إجمالي إلتزام 
 المرابحات

 الزيادة (النقص) 
في معدل العمولة   

      
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   %١ +  ٧٧٨٬٢٦٩٬٠٣٦  ١٦٬٢٢٢٬٠٢٠
 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في   %١ +  ٦٠٠٬٨٨٧٬١٠٩  ١٢٬٢٩٣٬٧٤٢

 

   أثر تطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقرير المالي -٢٩
لعمالء"  ) "اإليرادات من العقود مع ا١٥) "األدوات المالية" و (٩المالي رقمي (اعتمدت المجموعة المعايير الدولية للتقرير 

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة. اعترفت المجموعة بالتأثير التراكمي كتسوية على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة 
  ضها بموجب المعايير المحاسبية السارية في حينها. ولم يتم إعادة عرض المعلومات المالية ألرقام المقارنة وتم استمرار عر
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  م٢٠١٨يناير  ١لمركز المالي كما في األثر على قائمة ا

  
بدون تطبيق 

  المعايير الجديدة

أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 

  ٩المالي رقم 

أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 

  ١٥المالي رقم 

 مع تطبيق
المعايير  

  الجديدة

 ٧٠١٬١٧٦٬٢٧٥  -  )٢٬٨٠٤٬٦٤٩(  ٧٠٣٬٩٨٠٬٩٢٤  أرباح مبقاة (أ)
  
  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١المركز المالي كما في  األثر على قائمة

  
بدون تطبيق 

  المعايير الجديدة

أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 

  ٩المالي رقم 

أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 

  ١٥المالي رقم 
مع تطبيق 

  المعايير الجديدة

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 
  ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  -  ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  -  خالل الدخل الشامل األخر (ب)

  -  )٥٬٤٤٣٬٩٣٤(  -  ٥٬٤٤٣٬٩٣٤  استثمارات مالية متاحة للبيع (ب)
  ٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦  ٥٬٢٢٩٬٨٠١  )٤٬٤٨٣٬٣٦١( ٣٥٥٬٤٣٣٬٩٧٦  مدينون تجاريون (أ) (ج)

مقدما وأرصدة مدينة مصروفات مدفوعة 
  ٧٦٬١٣٠٬٧٩٥  )٢٬٤٤٢٬٩٢٤(  -  ٧٨٬٥٧٣٬٧١٩  أخرى (د)

  ٢٬٤٤٢٬٩٢٤  ٢٬٤٤٢٬٩٢٤ - -  (د) أصول عقود مع العمالء 
  ٥٬٢٢٩٬٨٠١  ٥٬٢٢٩٬٨٠١  -  -  إلتزامات عقود مع العمالء (ج)

  ٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤  -  )٤٬٤٨٣٬٣٦١(  ٦١٧٬٦٩٢٬٩٨٥  أرباح مبقاة (أ)
  
  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في األثر على قائمة 

   
بدون تطبيق 

  المعايير الجديدة

ر تطبيق المعيار أث
الدولي للتقرير 

  ٩المالي رقم 

أثر تطبيق المعيار 
الدولي للتقرير 

  ١٥المالي رقم 
مع تطبيق 

  المعايير الجديدة

  ٢٦٤٬٨٨١٬٩٢١  -  ٤٬٤٨٣٬٣٦١  ٢٦٠٬٣٩٨٬٥٦٠  مصاريف إدارية وعمومية (أ)
  

  ويمكن بيان أثر تطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقرير المالي كما يلي

 ) " األدوات المالية" فقد أعادت المجموعة قياس مخصص الديون٩فقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ((أ) و
المشكوك في تحصيلها وفقا لطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة ما أدى إلى تخفيض األرباح المبقاة وذلك عند التطبيق 

مانية المتوقعة إلى انخفاض المدينون التجاريون وزيادة المصروفات اإلدارية في األولي. كما أدي تطبيق طريقة الخسائر اإلئت
  م.٢٠١٨ديسمبر  ٣١الفترة المنتهية في 

) " األدوات المالية" فقد تم إعادة تصنيف االستثمارات المالية ٩(ب) وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ما أدى إلى إلغاء بند االستثمارات المالية المتاحة للبيع كأدوات حقوق ملكية 

  بند أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.المتاحة للبيع وإثبات 

الء" فقد تم إعادة تصنيف خصم ) "اإليرادات من العقود مع العم١٥(ج) وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
لتجاريون وإثبات بند إلتزامات عقود مع حجم التعامل إلى بند إلتزامات عقود مع العمالء، ما أدى إلى زيادة رصيد المدينون ا

  العمالء.

صنيف االيرادات ) "اإليرادات من العقود مع العمالء" فقد تم إعادة ت١٥(د) وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ارصدة مدينة أخرى غير المفوترة إلى بند أصول عقود مع العمالء ، ما أدى إلى تخفيض بند المصروفات المدفوعة مقدما و

  وإثبات بند أصول عقود مع العمالء.



  للخدمات الصحية دلهشركة 
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

- ٩٠ -  

  

  القطاعية المعلومات  -٣٠
بناء على ذلك، فإن تقديم بشكل أساس من قطاع تشغيلي رئيسي واحد وهو الخدمات الصحية، و المجموعةتتكون عمليات 

تجري في  المجموعةمعلومات القطاعات المختلفة غير قابل للتطبيق, وعالوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من عمليات 
  المملكة العربية السعودية.

   األحداث الالحقة -٣١
ــاريخ  ــاني  ٣٠بت ــع الث ــق ١٤٤٠ربي ـــ (المواف ــاير  ٦ه ــاح نقد٢٠١٩ين ــع ارب ــة توزي ــت المجموع ــى المســاهمين م) أتم ــة عل ي

ــدرة  ــغ وق ــارج  ٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠بمبل ــة خ ــاح المحول ــات االرب ــن توزيع ــد خصــم ضــريبة االســتقطاع  ع ــون لایر ســعودي بع ملي
  ) لمعلومات أكثر عن توزيعات االرباح).٢٥المملكة (يرجي الرجوع إلى أيضاح رقم (

  
ـــاريخ   ـــادى األول  ٧بت ـــق ١٤٤٠جم ــــ ( المواف ـــاير  ١٣ه ـــة ٢٠١٩ين ـــت موافق ـــب م) تم ـــي طل ـــال عل ـــوق الم ـــة س هيئ

مليـــون لایر ســـعودي ، ليصـــبح اجمـــالي عـــدد  ٧٥٠مليـــون لایر ســـعودي الـــي  ٥٩٠الشـــركة بزيـــادة رأس المـــال مـــن 
ــن  ــهم م ــي     ٥٩األس ــهم ال ــون س ــل  ٧٥ملي ــاني مقاب ــهم مج ــنح س ــك بم ــهم، وذل ــون س ــة ،  ٣٫٦٩ملي ــهم قائم أس

  قة. وجاري استكمال اإلجراءات و المتطلبات النظامية ذات العال
  

أعلنت الشركة عن عزمها شراء اسهمها واالحتفاظ بها   م)٢٠١٩فبراير  ٣هـ (الموافق  ١٤٣٩من جمادى االول  ٢٨بتاريخ 
مليون سهم ( في  ٣٫٧٥هم أو مليون س ٢٫٩٥من أسهم الشركة العادية أي ما يعادل  %٥كأسهم خزينة بنسبة تصل الى 

لي طلب زيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية)، حيث يري مجلس حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية ع
إدارة الشركة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، سيتم الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية . 

  ا مرهون بموافقة الجمعية العامة.إن شراء الشركة ألسهمه

  أرقام المقارنة -٣٢
  أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع تبويب السنة الحالية.تم إعادة تبويب بعض 

   الموافقة على القوائم المالية الموحدة -٣٣
 ٢٥الموافق  هـ١٤٤٠جمادى اآلخرة  ٢٠الشركة في  تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة

 م.٢٠١٩فبراير 
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 الملحقات
 
  

  االدارة والجان المنبثقة وكبار التنفيذيين مكافآت اعضاء مجلسسياسة  -١



 

  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

  م٣٠/١٢/٢٠١٧ـ املوافق ١٢/٠٤/١٤٣٩

  

 

  

 

 

  



 

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 
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ب شس شسي شسي شسي شسي شسي شسي س ش ي  الي
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  الرياض، المملكة العربية السعودية
  ٨٧٨٣٣صندوق البريد 
  ١١٦٥٢الرمز البريدي 

  ٠١١ ٢٩٩ ٥٥٥٥هاتف:  
  ٠١١ ٤٧٠ ٢٧٥٢فاكس: 

  ٩٢٠٠١٢٢٢٢لمواعيد ل

 info@dallah‐hospital.comالبريد االلكتروني 


