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 السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية 
   

يسعدني بالنيابة عن مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة دله للخدمات الصحية عن السنة 
  .م، باإلضافة إلى عرض التطورات واإلنجازات والتحديات التي مرت بها الشركة خالل العام٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  

كانت بداية الشركة منذ أكثر من ثالثين عاًما بمستشفى دله النخيل وبعدد أسرة وعيادات محدود ، وإلى أن أصبح صرًحا طبيًا مرجعيًا،   
في الخدمات واألنشطة   اوتنوعً ،  سرير  ٩٠٠خدمات الصحية تضم خمس مستشفيات و عدد أسرة تفوق  وأصبحت شبكة شركة دله لل
والمتنوعة المتميزة  عن  ؛  الصحية  الشركة  مستشفيات  في  العاملين  األطباء  عدد  يزيد  في    ،طبيبًا  ٨٧٠حيث  العيادات  عدد  ويبلغ 
  . شركة مراس العربية الطبية و المتخصصة في مجال طب التجميل واألسنانعيادة ، باإلضافة إلى مراكز    ٤٩٥مستشفيات الشركة قرابة  

  .٢٠٣٠ألعلى المعايير الطبية المعتمدة و تحت مظلة رؤية المملكة  قٍ وذلك من خالل استراتيجية توسعية وتطبي
، حيث التزمت الشركة   -الجميع منها  شفى هللا- جتاحت العالم أجمع  ابسبب جائحة كورونا التي    استثنائيً ام صعبًا و٢٠٢٠وقد كان العام    

  :الَعِديد من التحديات على الشركة والتي تتلخص في ذلك فيتمثل بأقصى المعايير االحترازية الطبية ، وقد 
  .اإلغالق العام لمنشآت القطاع الحكومي والخاص لفترة من الزمن .١
  .حترازية المعمول بها خالل فترة الجائحةحتياطات االاال .٢
  .ادة حدة المنافسة في القطاع الصحيزي .٣
  .فتح قنوات تسويقية جديدة لتوزيع األدوية بالرغم من تحديات السوق .٤

  : الرغم مما سبق، فقد استمرت شركتكم بخططها التوسعية وذلك من خالل وعلى
المحدودة   .١ القابضة  الرعاية  درع  شركة  في  حصص  على  االستحواذ  طريق  عن  الشركة  بأعمال  المملكة  التوسع  (مستشفى 

  .والعيادات االستشارية) وشركة مركز مكة الطبي 
  .م٢٠٢٠ ستقبال المراجعين في أكتوبراب ألمجمع مستشفى دله النخيل والذي بد المبنى الغربيتشغيل   ..٢
شرق و شمال شرق العاصمة من خالل استثمارنا في شركة مستشفى شركة  جنوب و  تغطية الطلب على الخدمات الصحية في .٣

م ، ومستشفى المملكة ٢٠٢٠تشغيل المرحلة األولى به في شهر سبتمبر خالل عام    أوالذي بد  الدكتور محمد الفقيه شرًقا ،
  شماًال ومستشفى دله نمار جنوبًا. 

  .المنافسات التي يطرحها القطاع الصحي الحكومي والخاصالتوسع في نشاط اإلدارة والتشغيل من خالل الدخول في  . ٤
  العربية القابضة.  استمرار العمل في تجويد استثماراتها في شركة دله فارما وشركة مراس   .٥

  االستدامة في أداء األعمال : 

  :ويتركز ذلك على المحاور التالية، تتماشى استراتيجية الشركة مع تواجد شبكة المستشفيات التي تملكها وتديرها 

خصوًصا من األطباء السعوديين ،وتأهيل وتدريب   ستقطاب العناصر البشرية ذات الكفاءة العلمية و المهنيةاهتمام بالعناية واال- 
  infection" لتزام الشركة بتطبيق سياسات صارمة في جودة العمل الطبي و مكافحة العدوىاالموظفين ورفع كفاءة العمل ، مع  

control"  جيد األثر على مراجعي مستشفياتنا مما كان له.  

  غيابهم. وضع خطة تتابع وظيفي إلحالل الموظفين في حال   - 

  الحوكمة : 

  . يراعي مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه األخذ بالسياسات واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية والئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

ستراتيجية للشركة تتوائم مع حجم الشركة وعدد مستشفياتها والتي يتم مراجعتها بصورة دورية لسير  اوافق المجلس على عمل 
النخيل والذي يعتبر إضافة هامة لمستشفى دله   دلة الشركة وإنجازاتها، و تم البدء بتشغيل المبنى الغربي لمستشفىأعمال 

ستحواذ على حصة أغلبية  النخيل، كما بدأ تشغيل المرحلة األولى لمستشفى شركة الدكتور محمد الفقيه باإلضافة إلتمام اال 
  .بمستشفى المملكة ومركز مكة الطبي

 د لجان المجلس جلساتها بصورة منتظمة حسب اللوائح والتنظيمات التي تخضع لها الشركة واحتياجات أعمالها. كما تعق

  قيمة أفضل للمساهمين : 

الخدمات    أسواق  في  للشركة  القوية  التجارية  العالمة  يدعم  بما  بتميزها  بالسوق  عرفت  عالية  طبية  جودة  سياسات  الشركة  تطبّق 
  .الصحية والتمّسك بالقيم والمبادئ األخالقية التي تحكم العمل الطبي

م  باإلضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير  ٢٠٢٠  يال) عن العام  ٠٫٥٠كما قرر مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف األول قدرها (
وذلك عن طريق   ،عالوة اإلصدار  - مليون لایر سعودي من االحتياطي النظامي١٥٠العادية بزيادة رأس مال الشركة من خالل رسملة مبلغ  

  لایر. ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين، ليصبح رأس مال الشركة الحالي 

  وتقدير : شكر

الدعم  كل  قدم  الذي  اإلدارة  ولمجلس  التنفيذية  واإلدارة  بها  والعاملين  الشركة  مساهمي  للسادة  الجزيل  بالشكر  التقدم  يشرفني 
الرشيدة   حكومتنا  من  الصحي  القطاع  يلقاه  الذي  الكبير  الدعم  ظل  في  وذلك   ، الشركة  أهداف  لتحقيق  التنفيذية  لإلدارة  والمساندة 

     ة للقطاع الصحي؛ ما نتج عنه تميز في التعاطي مع أحداث الجائحة أشاد به العالم.والجهات المنظم

  وهللا ولي التوفيق ،،،، 
 بن عثمان القصبي طارق    

  اإلدارة مجلس رئيس          



 

4 

 

 
  

 

 

 
 
  

    

 تقرير مجلس اإلدارة
 م٢٠٢٠للعام المالي 
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Ticker Symbols                       رمز السهم
Tadawul  4004 
Reuters 4004.SE 

Bloomberg DALLAH AB Equity  
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  السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية 

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

م.  كما ويتشرف باستعراض تقريره حول أنشطة الشركة والوضع العام لها، مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع  ٢٠٢٠
  المالية الموحدة السنوية للشركة. حول القوائم  

  عرض عام عن الشركة: .١

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

) وضمن قطاع الرعاية الصحية.  ويتكون رأس مال الشركة من  ٤٠٠٤ية تحت الرمز (في المملكة العربية السعود
مليون لایر، وذلك كما    ٩٠٠رياالت للسهم مدفوعة بالكامل وبإجمالي قيمة    ١٠مليون سهم،بقيمة اسمية    ٩٠

غيره  م. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن  ٢٠٢٠في نهاية عام  
  .من المساهمين

  السنة المالية للشركة: .٢

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

 المحاسب القانوني للشركة: .٣

الشركة عن   ، القيام بأعمال مراجعة حساباتBDOتولى السادة / شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه      
م. وذلك عن طريق تعيينهم كمراجعين للحسابات من قبل الجمعية العمومية التي تمت في  ٢٠٢٠العام المالي  

  م) ٢٠١٩عن العام   BDOم (السادة / شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه ٢٠٢٠ ابريل ٢٠

 :٢٠٢٠الوضع العام خالل  .٤

ــرعت المملكة    ٢٠٣٠في إطار رؤية المملكة   ــحية،  في تنفيذ برامج  فقد شـ ــحي نحو جودة الخدمات الصـ  حيث التحول الصـ
، إلى جانب مبادرات عدة تساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية  الرئيســــــــــــةوزارة الصحة عبر مجموعة من البرامج   تولت 

  -، وأهم هذه المبادرات : كان المملكةلس األعماللتعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع معدل متوسط 
  :لتحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية ا

ــافة إلى التركيز على نماذج الرعاية خارج  ــحية األولية باإلضــ التركيز على الوقاية من األمراض وبناء نظام قوي للرعاية الصــ
  .المستشفيات

  :الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية 
  .تأسيس شركة وطنية للتأمين الصحي مع تعميم التأمين الصحي بصفة تدريجية وذلك من خالل 

   :مشاركة القطاع الخاص 
  مضاعفة مشاركة القطاع الخاص من خالل تيسير تملك أو إدارة الخدمات الصحية .

  المشاركة المجتمعية :
ات الخيرية أو المشاركة  عيفي المجال الصحي سواء من الجم  هوتحفيز العمل الخيري بأنواع  ،بالعمل الصحي    رتقاءاالبهدف  

  . التطوعية وتقديم الخدمات في المجتمع
  الصحة اإللكترونية 

 ت الذاتية للمرضى والوقاية من األمراض والرعاية المتصلة .اتهدف إلى توفير األدوات الرقمية ( التطبيقات ) للخدم
  



 

7 

 

 التحديثات على محركات الطلب على خدمات الرعاية الصحية:أبرز 

  الزيادة في تغطية التأمين الصحي على الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص: 

في إطار اهتمام الحكومة الرشـــيدة للمملكة بصـــحة كّلٍ من المواطن والمقيم. فقد أكمل مجلس الضـــمان      
بيق التأمين الصـــحي اإللزامي على جميع الســـعوديين العاملين  الصـــحي التعاوني المتطلبات اإللكترونية لتط

ــرهم، بدًءا من مطلع العام   م. ومن المتوقع أن ينتج عنه نمو في قطاع التأمين  ٢٠١٩بالقطاع الخاص وأفراد أس
  الصحي مع تجديد الوثائق التأمينية.

 

المؤشرات العامة للقطاع الصحي  
  بالمملكة :

 ــحي    نخفضا ــمولين بنظام التأمين الصــ عدد المشــ
من   ــاوني  ــام    ١٠٫٧٧التع ع خالل  ــه  ل مؤمن  مليون 

ام    ١٠٫٠٥م إلى نحو  ٢٠١٥ ه خالل ـع مليون مؤمن ـل
ــنوي مركب بلغ  ،م ٢٠٢٠  ٪ ١٫٤- وذلك بمعدل نمو سـ

من إجمالي سـكان   ٪٣٧تقريبًا ، وبذلك تكون نسـبة  
ــحي   الصــ مظلـة التـأمين  قـد دخلوا تحـت  المملكـة 

   .التعاوني  

  

 عــدد  ـبـلغ   ( ـعـين  ــاـب ت  & ـموـظـفـين   )  الســـــعودـيـين 
  خالل  التعاوني   الصــحي   التأمين  بنظام  المشــمولين

ام ه  مؤمن  مليون  ٣٫٤٤  نحو  م٢٠٢٠  ـع ا  ـل ادل   وبـم   يـع
( ـسعوديين &    بالنظام  المـشمولين  إجمالي   من ٪٣٤

 .غير سعوديين )
  
 رتفع إجمالي أقسـاط التأمين الـصحي المكتتب فيها  ا

عــام    ١٨٫٩٦من   خالل  لایر  ــار  نحو  ٢٠١٥ملي إلى  م 
ام    ٢٢٫٤٨ ار لایر خالل ـع دل  ٢٠١٩ملـي م  ،وذـلك بمـع

ــنوي مركب بلغ نحو   ــارة  ٪٤٫٣نمو ســ ، وتجدر اإلشــ
إلى أن أقســاط التأمين الصــحي المكتتب فيها خالل  

فترة من ـعام  م مـقارـنة بنفس ال٢٠٢٠ثالـثة أرـباع ـعام  
ــئيلة جًدا بلغت نحو   ٢٠١٩ قد انخفضـــت بنســـبة ضـ
٠٫٠٠٥  

 
  ــأمين الصــحي ارتفعــت نســبة إجمــالي أقســاط الت

المكتتــب فيهــا إلــى إجمــالي النــاتج المحلــي غيــر 
النفطــــي والتــــي تعــــرف بعمــــق التــــأمين غيــــر 

ــن  ــي مـ ــام  ٪٠٫١٫١٠النفظـ ــالل عـ ــى  ٢٠١٥خـ إلـ
 .م ٢٠١٩خالل عام   ٪١٫١١نحو  

 

  

  

12.05

12.06

11.06

11.15

10.050

2016
2017
2018
2019
2020

عدد المؤمَّنين
)م2020: 2016( خالل الفترة من 

)مليون( 

18,630
19,035

19,883
22,475

17,717
17,707

2016
2017
2018
2019

Q3-2019
Q3-2020

التطور في حجم سوق التأمين الصحي
)م2020: 2016( خالل الفترة من  

)مليون لایر( 

1.10%

1.00%

1.04%

1.02%

1.11%

2015
2016
2017
2018
2019

مين الصحي في الناتج أمساهمة قطاع الت
المحلي غير النفطي 

م2019: 2015خالل الفترة من 

   المصدر : مجلس الضمان الصحي / التقرير السنوي
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 صافي المطالبات المدفوعة من قبل شركات    ارتفع

من   الصحي  عام    ١٢٫٨التأمين  خالل  لایر  مليار 
نحو  ٢٠١٥ إلى  عام    ١٨٫٣م  خالل  لایر  مليار 
 ٪١٦٫٨،وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  م٢٠١٩

بأن صافي المطالبات المتكبدة  خالل   علًماتقريبًا ،  
عام   أرباع  لایر    ١٣٫١بلغت    م٢٠٢٠ثالثة  مليار 

مليار لایر خالل ذات الفترة من عام    ١٣٫٥١ارنة بـ  مق
  . م٢٠١٩

 
 

  

 
 

  واقع القطاع الصحي في المملكة :
  

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

  اإلنفاق  على القطاع الصحي : 

  
  

ارتفعت نـسبة االعتمادات المالية في موازنة 
ـــبة إلجـمالي الموازـنة وزارة   ـــحة ـبالنســ الصــ

 ٪ ٦٫٦العامة للمملكة العربية الســعودية من 
متوقعـة   ٪ ٩٫٧م  إلى نحو  ٢٠١٣خالل عـام  

ــام   ع اـل ــة  وازن ـم ـيـعـكس  م٢٠١٩ـفي  ــا  ـمم  ،
االهتمـام المتزايـد لحكومـة المملكـة بتوفير  

  .الخدمات الصحية لعموم المواطنين

ئي                      الكتاب اإلحصا–المصدر: وزارة الصحة            
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  مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات : 

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

  (وزارة الصحة، الجهات الحكومية األخرى، القطاع الخاص) للخدمة    المقدمةالتالي التطور في الموارد الصحية في القطاعات  
  :  م٢٠١٩م إلى ٢٠١٢خالل الفترة من 

  
 
 
 
 
 
 

  التطور في عدد المستشفيات واألسّرة بمختلف القطاعات الصحية: 

على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة،   ييعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساس    
% تقريبًا   ٥٨٫٢حيث بلغت نسبة عدد األسرَّة بمستشفيات وزارة الصحة إلى إجمالي عدد األسرَّة بجميع القطاعات نحو  

  . م٢٠١٩خالل عام 
  

   األســــرَّة ــدد  ع ــة  نســــب ـبـلغــت 
ــفيات التابعة للقطاع   ــتشــ بالمســ

األســـرة  الخاص (نســـبة إلجمالي  
ـنـحو   ــاعــات)  اـلـقط  ٪ ٢٤٫٩ـبـجـمـيع 

 ٪ ٢٣٫٠م مقارنة بـ  ٢٠١٩خالل عام  
 م.٢٠١٢خالل عام  

  
  
 

  عدد المستشفيات واألسّرة بمختلف القطاعات الصحية في المملكة
  م ) ٢٠١٩/ ٢٠١٢خالل الفترة ( 
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    التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية: 

داد  ا ادة في أـع ة  لزـي ــرَّة في المملـك األســ
داد   ادة في أـع اتهـا واكبهـا زـي بجميع قطـاـع
العاملين على هذه األسـرَّة خالل الخمس  
ـسنوات الماـضية. مما يعكس االتجاه العام  
نحو تحســين الخدمة المقدمة للمرضــى،  
والشـــكل التالي يوضـــح التطور في معدل  
بجميع   ــرير  ســ ــل  لك ــة  ــري البشــ الموارد 

الل الفترة  القطاعات الصــــحية بالمملكة خ
  .م٢٠١٩: ٢٠١٢من  

  

    الموارد الصحية بالقطاع الخاص : 

    على مستوى المملكة :  ١- ٧-٤

  
ــحية للقطاع الخاص   ارتفعت الموارد الصـ

حتى    م٢٠١٢بمنطـقة الرـياض من الـعام  
ا من حـيث    م٢٠١٩الـعام   ا ملحوظـً اعـً ارتـف

عدد األســرَّة واألطباء والتمريض والفئات  
  .الطبية المساعدة

  
  
  
  
 
 
  

  

  على مستوى منطقة الرياض :  ٢-٧-٤

ــحية للقطاع الخاص   ارتفعت الموارد الصـ
حتى    م٢٠١٢بمنطـقة الرـياض من الـعام  

ا من حـيث  م  ٢٠١٩الـعام   ا ملحوظـً اعـً ارتـف
والتمريض والفئات  عدد األســرَّة واألطباء  

  الطبية المساعدة.
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  شركة دله للخدمات الصحية : .٥

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

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

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

 
 قطاعات الشركة 

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

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

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

  .  ادة عي ١٠٠سرير و  ١٥٠لهذا المستشفى بطاقة مبدئية قدرها 
 

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

  أخرى فرعية لدى الشركة. وتتمثل هذه األنشطة الفرعية في: 
  

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

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

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

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

 فتح أسواق دولية أخرى. 
 

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

 المستشفيات.  
 

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

 بتقديم خدماته بشكل رئيس لمجموعة مستشفيات دله. 
 

الغير:   -٤ لدى  ح  االستثمارات  شركات،  عدة  في  الشركة  فيتستثمر  استثمارات  الشركة  لدى    يث 
شركة الدكتور محمد  و  ،وشركة مستشفى مركز مكة الطبي   ،شركات منها: شركة درع الرعاية القابضة 

 والشركة األردنية لتصنيع األدوية .   ،و صندوق مفك لفرص الملكية الخاصة  ،الفقيه
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 هيكل أنشطة شركة دله الصحية :

 

  
   

 المستشفيات

 النخيل -مستشفى دله 

 المبنى الرئيس

 مبنى النساء والوالدة

 مبنى األطفال

 العيادات الشمالية

 نمار -مستشفى دله 

 دله فارما للتوزيع األدوية

 مصنع دله فارما

 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 اإلدارة والتشغيل المنطقة الشرقية

 الخدمات المساندة

 االستثمارات

 مباني التنويم 

 مباني العيادات 

 المملكةمستشفى 

 العيادات االستشارية

 مركز مكةمستشفى 

 مبنى الغربيال
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  أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها : .٦

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

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

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

   .االستثمارات
  

  :على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل  ي يرتكز نشاط الشركة الرئيس    
 النخيل، في مدينة الرياض.  –مجمع مستشفى دله   -١
 .في مدينة الرياض.  نمار،  –مستشفى دله   -٢
 بمدينة الرياض.  تمتلك مستشفى المملكة والعيادات االستشارية –شركة درع الرعاية القابضة   -٣
 كرمة.مستشفى مركز مكة الطبي في مدينة مكة الم  - شركة مركز مكة الطبي  -٤
 .بمدينة الرياض  مستشفى الدكتور محمد الفقيه -٥
 .  شركة مراس العربية القابضة -٦

ــرـكة دـله   ـــطة بيع وتوزيع األدوـية فتتم عن طريق شــ ـفارـما ـبالتوزيع ـبالجمـلة للمنتـجات  أـما فيـما يتعلق ـبأنشــ
ــيدالنية والدوائية والعشــبية ومنتجات مواد التجميل. أما أنشــطة التشــغيل واإلدارة فتقوم بإدارة أعمال   الص
مسـتشـفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. إضـافة لذلك، يوجد لدى الشـركة بعض االسـتثمارات في قطاع  

 األوسط.الرعاية الصحية في المملكة ومنطقة الشرق  
 

 
  : تحليل معلومات أنشطة الشركة .٧

عن إيرادات العام    ٪٦٫٠م بزيادة قدرها  ٢٠٢٠مليون لایر عن العام    ١٬٢٥٢بلغ حجم إيرادات شركة دله الصحية        
مليون لایر. وقد أتت إيرادات الشركة إجماًال من نشاط المستشفيات. كما بلغ إجمالي    ١٬١٨١م التي بلغت  ٢٠١٩

  . ٪٢٫٨م بارتفاع قدره ٢٠١٩مليون لایر للعام  ٤٣٦م مقابل ٢٠٢٠مليون لایر عن العام   ٤٤٨الشركة  ربح 
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  الشركات التابعة : .٨
  فيما يلي بيان بالشركات التابعة والمؤسسة كلها في المملكة: 

  الشركة التابعة
رقم السجل 

  التجاري 

  بلد التأسيس 
الرئيس   و الدولة

  محل العمليات

  نسبة الملكية
ديسمبر ٣١كما في  

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ٪ ١٠٠  ٪١٠٠  السعودية   ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دله فارما 

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

 ٪ ١٠٠  ٪١٠٠  السعودية   ١٠١٠٤٩٥٢١٨  شركة مستشفى دله نمار الصحية 
  --  ٪ ٥٨٫٦٤  السعودية    ١٠١٠٣٧٩٤٤١  درع الرعاية القابضةشركة  

  --  ٪ ٨٩٫٣٦  السعودية   ٤٠٣١٠٢١٢٨٦ شركة مركز مكة الطبي
  

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

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

  والمستودعات. وإدارة المصانع 
 

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

نة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات  ريـال سعودي، ويتمثل نشاطها في إقامة وصيا  ٥٠٫٠٠٠مال قدره  
 .المساندة األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعة

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

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

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

  
القابضةشركة   الرعاية  شركة:  درع  تأسيس  رقم   تم  التجاري  السجل  بموجب  القابضة  الرعاية  درع 

(الموافق  ١٤٣٤  شعبان  ٦بتاريخ    ١٠١٠٣٧٩٤٤١ مساهمة  م)٢٠١٣  ونيهي  ١٠هـ  شركة  إلى  تحويلها  تم  وقد   .
  ، ويتمثل نشاطها  االستثماري )٢٠١٦نوفمبر    ٢٨هـ (الموافق ل  ١٤٣٨صفر    ٢٨بموجب قرار وزاري بتاريخ    لة قف م

وشراء   التحليلية  والمعامل  والتشخيصية  الطبية  والمراكز  الخاصة  المستشفيات  وإدارة  شركات    ضي ا األرفي 
  .مليون لایر سعودي ١٢٥٫٠ الشركة ويبلغ رأس مال   .البيع و أ يجار اإلبغرض  ها ئبنالالستثمار في 

 
الطبي:  مكة  مركز  السجل   شركة  بموجب  مقفلة)  مساهمة  (شركة  الطبي  مكة  مركز  شركة  تأسست 

الصادر من فرع وزارة التجارة  م)١١/٠٣/١٩٩٠(الموافق  هـ  ١٤١٠شعبان    ١٨بتاريخ    ٤٠٣١٠٢١٢٨٦التجاري رقم   
 ٧هـ الموافق  ١٤١٠شعبان    ٩بتاريخ    ٧٢٤  بمكة المكرمة، والتي تأسست بموجب القرار الوزاري رقم  ستثمارواال 

مليون    ١٥٢٫٠  الشركة  ويبلغ رأس مالم. ويتمثل نشاطها في مزاولة نشاط المستشفيات العامة.  ١٩٩٠مارس  
  . لایر سعودي
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  فروع الشركات : .٩

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

  الجودة الطبية المتميزة لشركة دله الصحية : .١٠

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

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

وبمعايير اعتماد    متميز، إال أنه يقدم الخدمات الطبية المتكاملة بأداء  النخيل
  ٢٠٠ة للجودة، والمراقبة المستمرة لألداء الطبي التي تقاس بحوالي  عالمي

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

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

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

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

األمراض   .٤ لعلم  األمريكية  الكلية  من  الجودة  ضبط  ة  والحاصل   CAPشهادة 
عليها مختبرات مستشفى دله والتي تعطى نتيجة وضع المختبرات تحت  
المراقبة الدقيقة المستمرة وتجدد كل سنتين، والتي تدل على الجودة  

  العالية لمختبرات مستشفى دله. 
منذ عدة سنوات وتجدد    HACCPالشهادة العالمية لجودة وسالمة األغذية   .٥

  ذية في مستشفى دله. سنويًا، والتي تدل على جودة خدمات التغ
التنافسية   فرع  خالد  الملك  جائزة  على  دله  مستشفى  حصلت 

للعام   (االستدامة)  التقييم  ٢٠١٩المسؤولة  على  لحصولها  وذلك  ؛  م 
األعلى أداًء في معيار الحوكمة السليمة من بين الشركات المرشحة  
في المملكة. وذلك يدل على التزام مستشفى دله  بالحوكمة الرشيدة  

  ودة العالية على مستوى جميع قطاعات األعمال داخل المملكة. والج 
 

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

  جدة    ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١   مصنع دله فارما لألدوية  (فرع شركة دله فارما)
  الدمام   ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥   مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما) 

  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧    فارما) مستودع أدوية (فرع شركة دله 
  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩    مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما) 
  جدة   ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما) 
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 جودة المطالبات المالية لشركة دله الصحية : .١١

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

ة مستمرة، عند إصدار فواتيرها ومطالباتها  المحافظة على المهنية العالية وأفضل معايير الضبط المالي، و بصور
لعمالئها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة دله الصحية عمالئها أحد أهم شركاء نجاحها وتتعامل مع  
المرضى بصورة إنسانية. ويعد ذلك جزًءا من منظومة الجودة المتكاملة التي تتبناها الشركة في معامالتها مع  

تأتي الجودة المرتفعة لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة  العمالء والمرضى. و 
  المالية داخل الشركة مما يعطي أكبر قدر من ثقة العمالء في تقارير ومطالبات الشركة المالية. 

  عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير : .١٢

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

الصحية خدماتها عن طريق تقديم الخبرات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/أو أتعاب متغيرة على أساس  
وال يوجد للشركة أي مصلحة ملكية في المستشفيات التي تم تشغيلها    .لتي تتم إدارتهاأرباح المستشفيات ا

  في السابق. 
  

م    ٢٠٢٠م، وتمثلت عمليات التشغيل واإلدارة خالل العام  ٢٠٢٠لم يكن لدى الشركة عقود فعالة خالل العام     
  في األعداد والتجهيز لعقود التشغيل في القطاعين العام والخاص. 

 المستثمر بها: الشركات .١٣

  شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه : 

٪ من رأس مال  ٣١٬٢١مليون لایر مقابل حصــة قدرها   ١٤٧اســتثمرت شــركة دله للخدمات الصــحية حوالي      
ببناء مسـتشـفى عام في    قامت شـركة الدكتور محمد راشـد الفقيه وشـركاؤه، وهي شـركة مسـاهمة مقفلة  

  شرق مدينة الرياض.
  

  : العرابية القابضةمراس  
شركة مراس العربية الطبية القابضة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة وفًقا لنظام الشركات بالمملكة       

أبريل    ١٣هـ (الموافق  ١٤٤٠شعبان  ٨الصادر بتاريخ    ١٠١٠٥٧٣٠٥٠العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  
ة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى م). يتمثل النشاط الرئيس للشركة في إدار٢٠١٩

امتالك  المالية،  األوراق  من  وغيرها  األسهم  في  أموالها  استثمار  لها،  الالزم  الدعم  وتوفر  فيها  تساهم  التي 
  العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها، تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. 

 
 الشركة األردنية إلنتاج األدوية : 

رقم         التجاري  بالسجل  مسجلة  أردنية  عامة  مساهمة  شركة  هي  األدوية  إلنتاج  األردنية  الشركة 
بتاريخ  ١٤١٢٣٧٤٠٤ رأسمالها  ٢٧/٠١/٢٠٠٤،  إجمالي  ويبلغ  األردن.  عمان،  في  ومقرها  دينار   ٢٠٫٠م،  مليون 

دينار أردني لكل سهم. وتمتلك دله للخدمات    ١مية قدرها  مليون سهم بقيمة اس  ٢٠٫٠أردني، مقسمة إلى  
والمستلزمات    ٪٠٫٤الصحية   التجميل  ومستحضرات  الدوائية  المنتجات  بتصنيع  الشركة  وتقوم  المال.  رأس  من 

  الطبية. ويتم أيًضا بيع منتجاتها من قبل دله فارما. 
  



 

17 

 

 خطط وقرارات الشركة: .١٤

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

  جهد في السعي نحو تحقيق أفضل الخدمات الصحية بالمملكة. 

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

السع  إلى  باإلضافة  والغربية،  الشرقية  كالمنطقة  المملكة  المستشفيات  في  إدارة  نشاط  في  التوسع  في  ي 
المملوكة لدى الغير، وذلك فضًال عن جهودها في االستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون  
الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق الرعاية الصحية وتحقيق عوائد أكبر على المساهمين، وبما يتَّسق 

  .-إن شاء هللا - تكون لها الريادة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة  مع رؤية الشركة في أن 

 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:  .١٥

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

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

ركة  ، حيث تتطلع الش النخيل  تعمل شركة دلة الصحية على تطوير المبنى الرئيس لمستشفى دلة  .المختلفة 
لتقديم  الدولية  المعايير  أفضل  إلى  لتصل  الرئيس  بالمبنى  المساندة  والمرافق  والعيادات  الغرف  تحديث  إلى 

  الخدمات الصحية.  
شتمل على لي،  النخيل- ع مجمع مستشفى دله المبنى الغربي بغرب موق تطوير    م٢٠٢٠وقد تم خالل العام        

  . قابلة للزيادة عيادة  ٥٠سرير و ١٦٠
  
النخيل تتبعها تحديث وإضافة خدمات في محيط المستشفى لتوفير  - إن إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله 

خدمات عالية الجودة. ولذلك تعمل الشركة على تطوير مجمع السكن الشرقي لألطباء والذي من المتوقع أن  
إضافية لخدمة األطباء   النخيل ووحدات سكن- يشتمل على مواقف إضافية تخدم عمالء الشركة في مجمع دله 

  والمنسوبين. 
  

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

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

به.  االولى  المحيطة  الشركة  انهت  عام    وقد  خالل  األولى  في    م٢٠٢٠التوسعية  نوعي  توسع  تشمل  والتي 
والذي سيساهم في توسعة عدد االسرة والعيادات   ى ز غسيل كل الخدمات بإضافة قسم قسطرة قلب ومرك

  الحقا. 
  

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

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

  طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون امتداًدا لمجمع مستشفى دله. 
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  دله فارما 
إنتاج وبيع منتجات المصنع    تزايدبعد تطوير خط اإلنتاج الدوائي في مصنع دله فارما بجدة العام الماضي، فقد     

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

  التشغيل واإلدارة 
من قبل نشاط   م٢٠١٩الدكتور محمد الفقيه خالل العام  لمستشفى    دعم فني واستشاراتبدأت الشركة ب  

 التشغيل واإلدارة بشركة دله الصحية.  

 المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة:  .١٦

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

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

 الحالي لهذا المجمع. 
  

تعمل الشركة ضمن سوق يوجد به العديد  البيئة التنافسية واالندماجات في قطاع الرعاية الصحية:  .٢
ة الصحية من القطاع العام والخاص، وقد يسعى المنافسون إلى زيادة حصتهم  من مزودي خدمات الرعاي

السوقية من خالل تقديم خدمات عالجية غير موجودة لدى الشركة، أو قد يقومون بتشكيل تحالفات من  
على   سلبًا  ينعكس  قد  مما  السوقية،  حصتهم  زيادة  من  يمكنهم  قد  مما  االستحواذ،  أو  االندماجات  خالل 

شركة. وتقوم الشركة ببذل أقصى جهد لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن  أعمال ال
مستوى   في  البقاء  إلى  باإلضافة  ومنتجاتها،  خدماتها  تسويق  في  االستراتيجيات  من  عدد  تطبيق  طريق 

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

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

 
واإلدارية:  .٤ الطبية  التقنية  مجال  في  واإلدارية    التقدم  الطبية  المعدات  أنواع  مختلف  الشركة  تستخدم 

إلى   باإلضافة  التقنية  والتطورات  للمنتجات  المستمر  بالتقدم  الصحية  الرعاية  قطاع  ويتميز  أعمالها.  لتنفيذ 
ارتفاع تكاليف هذه التقنية، مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي تتبناها الشركة وقد يوثر سلبًا على  

ال الشركة. وتقوم الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر لألجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من  أعم
 تكاليفها المتزايدة، وذلك في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية. 

 
در بالرغم من الندرة النسبية للكوا  االعتماد على األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرى:  .٥

الطبية والصيدالنية، فإن الشركة تسعى الستقطاب أفضل المهنيين للعمل لديها مع مواجهة الزيادة العامة  
 في األجور. 

الربح:  .٦ هوامش  البشرية. ومن    تآكل  الموارد  ضمنها تكلفة  من  كثيرة  عوامل  على  تعتمد ربحية الشركة 
من   المرضى  خاصة أن يتم خدمة  بصفة  الصحية  دله  وشركة  عامة  بالمملكة بصفة  سمة القطاع الصحي 
خالل رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد تكلفة العناصر البشرية في المملكة،  

قد تواجه تكاليف متزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي لألسعار التعاقدية    -تبًعا لذلك-شركة دله الصحية  فإن  
لعمالء الشركة، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة دله الصحية تسعى  

عمالئها وتتيح لهم فهم    جاهدة أن تثبت أو تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع
 الظروف المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية. 

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

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

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

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

مواقع   على  اإللكترونية  الهجمات  احترافية  وتنامي  كبير  بشكل  اإلنترنت  على  للهجوم  التقنية  القدرات 
مؤسساتية بصورة غير مسبوقة، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة اإلنترنت في  

ا، حيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر. وإن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطر،  تزايد أيضً 
وتعمل على مجابهتها بأفضل التقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات واألنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة 

ل حماية أعمالها وضمان  دله الصحية بشكل كبير في مجال البنية التحتية لتقنية وأمن المعلومات من أج
  استمرارها بشكل سليم. 

 
بسبب طبيعة أعمالها، فإن شركة دله الصحية تحتفظ بمخزون    تقادم المنتجات الدوائية وخطوط اإلنتاج:  .٩

ذي قيمة جوهرية. إضافة لذلك، فإن خطوط اإلنتاج مصممة إلنتاج منتجات معيارية. ونتيجة للتقدم التكنولوجي  
ع  األدوية  إنتاج  األدوية  وتطور  مخزون  فإن  األسواق،  تغيرات  إلى  باإلضافة  والدولي  المحلي  المستوى  لى 

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

 تطورات السوق. 

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

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

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

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

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

  
 مليون لایر  2020 2019 2018 2017  2016

 إجمالي اإليرادات   ١٬٣١٨ ١٬٢٥٢ ١٬١٨١ ١٬٢١٢ ١٫١٦٣
 الربح اإلجمالي    ٤٥٠ ٤٤٨ ٤٣٦ ٥٥٨ ٥٣٦
الدخل من العمليات    ١٢٥ ١٥٤ ١٤٦ ٣٠٨ ٢٣١
 الدخل قبل الزكاة    ١١٣ ١٥٢ ١٤٥ ٣٠٥ ٢٣٩
 صافي الدخل   ١٠٠ ١٤٧ ١٤٢ ٢٩٥ ٢٢٥

 
 

 
  

  
خالل األعوام    ٪٣زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  المجمعة  شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية    

مليون لایر في عام    ١٬٣١٨م إلى  ٢٠١٦مليون لایر سعودي في عام    ١٬١٦٣الخمسة الماضية، حيث زادت من  
  في  مليون  ١٠٠  رباحبلغ صافي األم ، بينما  ٢٠١٦مليون لایر في عام    ٢٢٥صافي األرباح بلغ    بلغ  م. فيما٢٠٢٠
. وتسعى شركة دله للخدمات الصحية باستمرار إلى رفع كفاءة العمليات والطاقة التشغيلية وزيادة م٢٠٢٠العام  

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

  
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  مليون لایر 

  ٢٬٢٤٦  ٢٬٥٢٨  ٢٬٧٠٨  ٢٬٩١٦ ٣٬٩٨٧ مجموع الموجودات   
  ٧٣٠  ٨٣٦  ١٬١٠٤  ١٬٣٩٤  ٢٬١٣٨  مجموع المطلوبات   
  ١٬٥١٦  ١٬٦٩٢  ١٬٦٠١  ١٬٥٢٢  ١٬٧٥٩ مجموع حقوق المساهمين  
  
  
  
  

        

   
م، ٢٠٢٠مليون لایر بنهاية    ١٬٧٥٩م إلى  ٢٠١٦مليون لایر في  ١٬٥١٦حقوق المساهمين من    - بحمد هللا -نمت      

مليون    ٢٫١٣٨م إلى  ٢٠١٦مليون لایر في    ٧٣٠. بينما زادت المطلوبات من    ٪٤٫٢أو بمعدل سنوي مركب قدره  
في   قدره  ٢٠٢٠لایر  مركب  سنوي  بمعدل  من  ٪٣١٫٥م  الشركة  موجودات  نمت  فيما  في    ٢٬٢٤٦.  لایر  مليون 
إلى  ٢٠٢٠ في    ٣٬٩١٦م  لایر  سنو٢٠٢٠مليون  بمعدل  بلغ  م،  مركب  الشركة  ٪١٦٫٠ي  موجودات  نمت  وقد   .

  .بالتوازي مع حقوق المساهمين بسبب تنامي أعمالها وأرباحها خالل السنوات الخمس الماضية
  

منها    يوبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خالل السنوات الخمس الماضية والتي كان الغرض األساس       
مخطط لها، والتي أنهت الشركة الغالبية العظمي للمشاريع القائمة، ويالحظ التوسعات الاالستحواذات وهو تمويل  

أن قيمة المطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق مساهميها. وقد انتهجت الشركة  
ة  اإلبقاء على نسب اقتراض متحفظة نسبيًا خالل السنوات الخمس الماضي مع  سياسة رفع مالي متحفظة نسبيًا  

  لكي تتوفر لديها ديناميكية وفاعلية أكبر للتوسعات المستقبلية. 
 

 عناصر الميزانية 
  (ماليين الرياالت) 
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 ملخص عناصر قائمة الدخل: .١٩

  %  التغيير   ٢٠١٩ ٢٠٢٠  مليون لایر 
  ٪ ٥٫٣  ٦٦  ١٬٢٥٢  ١٬٣١٨  اإليرادات   

  ٪ ٨٫١  ٦٥  ٨٠٤  ٨٦٩  تكلفة اإليرادات
  ٪ ٠٫٤  ٢  ٤٤٨  ٤٥٠  إجمالي الربح 

  ٪ ١٠٫٥  ٣١  ٢٩٤  ٣٢٥  مصاريف تشغيلية  
 ٪١٨٫٨-   ٢٩-   ١٥٤  ١٢٥  الربح التشغيلي 
 ٪٢٥٫٣-   ٣٩-   ١٥٢  ١١٣  الدخل قبل الزكاة   
 ٪٣٢٫٠-   ٤٧-   ١٤٧  ١٠٠  صافي الدخل  

  
عام      خالل  الشركة  ويعزى  ٪٥٫٣م بنسبة  ٢٠٢٠ارتفعت إيرادات  السابق.  بالعام  إيرادات   مقارنة  في  االرتفاع 

مع    م ٢٠٢٠مستشفى نمار خالل العام  النمو المتسارع إليرادات    التنويم إضافة إلى  إيراداتزيادة  الشركة إلى  
 زيادة نسب اإلشغال. 

ة  ءادة كفا يمما يعكس ز م مقارنة بالعام السابق  ٢٠٢٠خالل العام    ٪٨٫١كما ارتفع مجمل الربح للشركة بنسبة     
  تشغيل مستشفى نمار. في  نموالتشغيل و ال

بنسبة  انخفض  وقد      العمليات  من  العام    ٪١٨٫٨الدخل  وذلك  ٢٠٢٠خالل  السابق  بالعام  مقارنة  عن م    نتج 
م ٢٠٢٠الخسائر االئتمانية نسبيًا خالل العام  مصاريف االستحواذات خالل العام مع الزيادة في بعض مخصصات  

   م. ٢٠١٩مقارنة ب 
محمد الفقيه التي تم افتتاحها   .د  الستثمار في مستشفى لوقد زادت حصة الشركة من خسائر قبل التشغيل  

  منها.   ٪٣١مايزيد على   شركة دلة الصحيةتمتلك  ، و م٢٠٢٠في سبتمبر  
م مقارنة بالعام السابق  ٢٠٢٠الدخل قبل الزكاة (التشغيلي وغير التشغيلي) للعام    انخفضونتيجة لما سبق فقد  

  .  ٪٢٥٫٣بنسبة 
مليون لایر    ١٤٧مليون لایر مقارنة بـ    ١٠٠م إلى  ٢٠٢٠صافي ربح الشركة للعام    انخفضنتيجة لما سبق فقد  

  .٪٣٢٫٠م بنسبة ٢٠١٩للعام 
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  لتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة :ا .٢٠

  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  اإليرادات 

         (مليون لایر)  
  ١٬٢١٧  ١٬٢٦٩  المنطقة الوسطى   
  ٢٥  ٣٥  المنطقة الغربية   
  ١٠  ١٤  المنطقة الشرقية  
  

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

نمار ودلة  والعيادات   النخيل  المملكة  ومستشفى 
 . االستشارية

 النقد من أنشطة التشغيل :  .٢١

  
  

  
  

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

من   ارتفع  عام    ٣٤٣حيث  في  لایر  م  ٢٠١٦مليون 
مستوى   إلى  وصل  خالل    ١٨٣حتى  لایر  مليون 

النقد  ظهر  . و٪٧- م بمعدل سنوي مركب قدره  ٢٠٢٠
التشغيل   عام  نخفاض  ابمن  مقارنة  ٢٠٢٠خالل  م 

بنسبة   السابق  عناصر  نتيجة    ٪٣٩٫٧- بالعام  لدمج 
عليها المستحوذ  الشركات  مع  بينما    ,الميزانية 

الدخل  ا قائمة  عناصر  الدخل    على فقط  شتملت 
دمج عناصرها منذ تواريخ االستحواذ التي    الناتج بعد 

  . كانت في نهاية العام 

  : ربح السهم  .٢٢

وقد   .مرجح السهم  األ على أساس متوسط    هاتم حسابالتي    فيما يلي ربحية السهم األساسي والمخفض   
لعدد  مليون سهم، وألغراض احتساب ربحية السهم، تم تعديل المتوسط المرجح    ٩٠بلغ عدد األسهم القائمة  

  استبعادها   تمتأثير األسهم المجانية التي أصدرتها الشركة وأسهم الخزينة التي    األسهم بأثر رجعي لكي يعكس
 م.٢٠٢٠سبتمبر  سهم مجانية في  أ توزيعات  ٪٢٠وقد أصدرت الشركة  م.٢٠٢٠خالل عام 

  

  والمخفض ربحية السهم األساسي
ديسمبر  ٣١كما في 

  م ٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١كما في   

  م ٢٠١٩
٣١٠٬٧٠٨٬٩٦ صافي الربح    ١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢ 

٬٥٨٤٬٦٧٣٨٧     ٨٦٬٠٧٧٬٦١١ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة   
١٢١٫ ربح السهم األساسي والمخفض    ١٫٦٨ 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩ ٢٠٢٠  مليون لایر 
  ٣٤٣  ٣٥٣  ٢٠٥  ٣٠٧  ١٨٣النقد من أنشطة التشغيل  
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  أنشطة األسهم و أدوات الدين و حقوق الخيار: .٢٣

  أنشطة األسهم:

م ٢٠٢٠مليون سهم كما في نهاية    ٩٠بلغ عدد األسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال   
نهاية    ٧٥و   في  كما  سهم  مجانية  ٢٠١٩مليون  أسهم  منح  طريق  عن  الشركة  رأسمال  زيادة  تم  وقد  في  م. 

سهم عن طريق منح  مليون    ٩٠مليون سهم إلى    ٧٥م ،ليرتفع بذلك عدد األسهم المصدرة من  ٢٠٢٠سبتمبر  
  مليون لایر.  ٩٠٠مليون لایر إلى  ٧٥٠. وبذلك فقد ارتفع رأسمال الشركة من أسهم مجانية 

  

  قابلة للتحول وأدوات مالية أخرى:الأدوات الدين 

ال توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم، كما ال توجد أي حقوق خيار أو أوراق مالية تعاقدية   
م، وال أي سنوات سابقة.  ٢٠٢٠أو  مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام  

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

  المالية السالف ذكرها. 

  

  أسهم الخزينة

 شركة دلة الصحية الخزانة ل  سهم من أسهم   ٤٬٤٨٨٬٠٠٠مبادلة  م، أعلنت الشركة عن إتمام  ٢٠٢٠نوفمبر  وفي  
في صفقة تبادل لالستحواذ على غالبية حصص ملكية شركة درع الرعاية (مستشفى    سهم الخزانة) أ(جميع  

  وذلك عقب موافقة الجمعية العمومية على ذلك.   المملكة والعيادات االستشارية)

  م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١سهم خزانة كما في أ ال توجد لدى الشركة أي  

  

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

ال يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين      
  أو أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح أو مكافآت . 
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  القروض : .٢٥

 ٣٤صيرة األجل من بنوك محلية بلغت حوالي  م فإن لدى الشركة تمويل مرابحات ق ٣١/١٢/٢٠٢٠وكما في       
  مليون لایر من البنوك المحلية.  ١٬٤٨١مليون لایر. وذلك باإلضافة إلى تمويل طويل األجل بلغ نحو 

  م)٢٠١٩بنهاية   ١٬٦١٨م (٢٠٢٠كما في نهاية   ١٫٤٢٥بلغ حجم المرابحات المتاح استخدامها مبلغ  - 
 سندات ألمر من الشركة لصالح البنوك المقرضة. تم الحصول على هذه التمويالت بضمان  - 
  م. ٢٠٢١تسدد خالل العام    ٢٠٢٠نهاية  مليون لایر في    ٢٨٣بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل نحو    - 
  إن جميع اقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.   - 

  القروض 
  (مليون لایر) 

أصل القرض  
ول  ا(رصيد 

 السنة) 

  المبلغ المقترض / المسدد   مدة القرض 

  إلى  من 
ارصدة  

شركات  
 تابعة 

المقترض  
خالل  
٢٠٢٠  

المسدد  
خالل  
٢٠٢٠  

الرصيد  
نهاية  
٢٠٢٠  

  هلي  مرابحة  األ
   قصيرة األجل  - 

١٤ ٠ ١٤  ٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٠ 

  مرابحة  ساب 
 طويلة األجل  - 

٢٧٤  ٦٨  ٠  ٠  ٢٠٢٤ ٢٠١٥ ٣٤٢  

  مرابحة  سامبا  
   قصيرة األجل  - 

٢٠ ٠ ٠  ٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠ 

  مرابحة  سامبا 
  طويلة األجل  -  

٤٥٠ ٠ ١٤  ٠ ٢٠٢٥ ٢٠١٤ ٤٣٦ 

  تورق الفرنسي 
 قصير األجل  –

٠ ٥٠ ٠  ٠ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٥٠ 

  تورق الفرنسي 
 طويل األجل –

٢٢٢ ٠ ٤٩  ٠ ٢٠٢٦ ٢٠١٩ ١٧٣ 

  مرابحة  سامبا 
 طويلة االجل  –

١٦٢ ٠ ١٦٢  ٠ ٢٠٢٠٢٠٢٦  ٠ 

  مرابحة  ساب 
  جل طويلة اال - 

٢٨٧  ٠  ٢٨٧  ٠  ٢٠٣٠ ٢٠٢٠  ٠  

  ٨٠  ٠  ٢٠  ٦٠  ٢٠٢٢ ٢٠٠٨  ٠  غير مصرفيقرض 
 ٦ ٢ ٠  ٨ ١٩٩١٢٠٢٤  ٠  قرض وزارة المالية

  ١٬٥١٥  ١٢٠  ٥٤٦  ٦٨      ١٬٠٢١ اإلجمالي 

  سياسة توزيع األرباح: .٢٦

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

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

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

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

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

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

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

  من رأس المال المدفوع.  ٪٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 
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   تخصيص المكافآت    ٪١٠يتم  هذه  تكون  أن  على  اإلدارة  لمجلس  كمكافآت  المتبقية  الصافية  األرباح  من 
 التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار بهذا الخصوص. متوافقة مع األنظمة و

   خصم للمساهمين  العامة  للجمعية  لموظفي    ٪١٠يجوز  اجتماعية  منشآت  لتأسيس  األرباح  صافي  من 
 الشركة أو استخدامها لتقديم أسهم لموظفي الشركة كمكافآت لهم.

  ح. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األربا 
   وفق اإلدارة  مجلس  يحددها  التي  والمواعيد  المكان  في  المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح  تدفع 

 تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص. 

 غير نقدية) :  -التوصية بتوزيع أرباح (نقدية .٢٧

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

 النقد نحو تعظيم نمو الشركة.  
ديسمبر  كة توزيع أرباح مرحليه، حيث أعلنت في  وقد أقرت الشر

م عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف األول للعام  ٢٠٢٠
مقدارها  ٢٠٢٠المالي   بواقع    ٤٥م  لایر  للسهم.    ٠٬٥٠مليون  لایر 

م  ٢٠١٩عن النصف الثاني من العام    ٪٢٠عن توزيعات أسهم مجانية بواقع  م  ٢٠٢٠كما أعلنت الشركة في فبراير  
مليون سهم. وذلك بعد موافقة   ٩٠مليون إلى    ٧٥مليون سهم ليرتفع عدد األسهم المصدرة من    ١٥ب    بواقع

 الجمعية العمومية غير العادية والجهات المختصة. 
مليون لایر    ٢٢٫٥قدرها    ٢٠٢٠أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من    ٢٠٢١مارس    ٢٣وفي  
  لایر للسهم.  ٠٫٢٥بواقع 

  

   فيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها عن السنوات الست األخيرة:
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  مليون  لایر (عن العام المالي) 

  ٨٨٫٥  ١١٨٫٠  ١٤٧٫٥  ٨٨٫٥  ٩٠٫٠  ٦٧٫٥ التوزيعات النقدية المدفوعة 
   .توزيع أسهم منحة مع األرباح النقدية  

 بيئة العمل والسعودة : .٢٨

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

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

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

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

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

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

  تحرص شركة دله الصحية على منح مكافآت لموظفيها األكفاء وتشيد بجهودهم لالرتقاء ببيئة العمل. 
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  مكافآت موظفي المبيعات والتحصيل:
ز جهود البيع  إن لدى شركة دله الصحية برنامج محدد لتحفيز موظفي المبيعات والتحصيل وذلك لتحفي 

  بالشركة. 
والتطوير:  التدريب  مهاراتهم    برامج  لتطوير  سنوية  تدريبية  برامج  لموظفيها  الصحية  دله  شركة  توفر 

ومعارفهم لرفع مستوى أدائهم لعملهم بشكل احترافي لتنعكس على مستوى الخدمة المقدمة لعمالء  
  الشركة. 

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

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

، مما يضع ٪ ٣١سبة السعودة في شركة دله للخدمات الصحية  تماشيًا مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف فقد بلغت ن   
م، مما  ٢٠٢٠خالل العام    ٪ ١. وقد ارتفعت نسبة السعودة في شركة دله الصحية بمقدار  المرتفعالشركة في نطاق األخضر  

ما وقد وظفت شركة دله الصحية    .يعكس حرص الشركة على زيادة توظيف الكوادر الوطنية إلى مستويات أفضل كل عام
  . م٢٠٢٠كادر سعودي جديد خالل العام  ٢١٨يزيد على الـ 

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

 
 دة لشركات الخدمات الصحية نطاقات السعو

 نسبة السعودة المطلوبة   النطاق 

  وما فوق  ٪٣٦  الممتاز 

  %٣٥إلى  ٪٢١من  األخضر

  %٢٠إلى  ٪١١من  األصفر  

  %١٠إلى  ٪٠من  األحمر

   المصدر: وزارة العمل 

  المساهمات االجتماعية: .٢٩

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

ى بنشاط ألداء دورها باعتبارها شركة مسؤولة.  الشركة مسؤوليتها نحو المجتمع الذي تقدم له خدماتها، وتسع 
  :ات دله كالتالي يم لعدة نشاطات في مستشف 2020حيث يتجلى ذلك خالل عام 

  م : ٢٠٢٠األنشطة االجتماعية داخل المستشفى خالل عام 
 م٢٠٢٠حول الجلطات الدماغية بداية العام  ألجل زيادة الوعي الصحي العام إقامة معرض توعويتم 

 م :٢٠٢٠تنظيم األنشطة االجتماعية مع جهات خارج المستشفى خالل عام 
ألجل زيادة الوعي  في ملتقى الطب التجميلي  في مركز الرياض للمؤتمرات  التوعوية    الشركة   تم تنظيم فعاليات

  الصحي العام. 

مارس  ع  وم تم  ٢٠٢٠بداية  اإلم  وسائل  كتطبيق  جائحة  من  للحد  االحترازية  األنشطة    روناو جراءات  وتحجيم 
 االجتماعية لسالمة المجتمع. 

كما تساهم شركة دلة الصحية في نشر التوعية الصحية لعامة المجتمع عن طريق المساهمات المختلفة في  
  الجمهور.  وسائل التواصل االجتماعية التي لها قاعدة عريضة من 
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  مجلس اإلدارة

  :تكوين مجلس اإلدارة .٣٠

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساسي للشركة، و عينت الجمعية العامة العادية التي ُعقدت 
م ، وتم اختيار ٢١/١٠/٢٠١٩مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة التي بدأت من    م  أعضاء٠٩/١٠/٢٠١٩بتاريخ  

  للمجلس.  اطارق بن عثمان القصبي رئيسً   م.
  :  أعضاء مجلس اإلدارة  ١-٣٢

الوظائف    االسمم
  الحالية 

  الخبرات   المؤهالت   الوظائف السابقة

م. طارق  .١
عثمان  
  القصبي 

ــة كرا   -  ×××× ــسـ ــروع مؤسـ مهندس مشـ
)١٩٧٧-١٩٧٦(  

مدير مشـروع (جسـر الملك فيصـل   -
ــســـــة كرا ( -١٩٧٨بمزدلـفة) مؤســ

١٩٨١(  

-١٩٨١(نائب رئيس مؤســســة كرا  -
١٩٨٨(  

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

بكالوريوس  
 –هندسة مدنية  
جامعة الملك  

  سعود 

تفوق   عــدة   ٤١خبرة  في  ــة  ــن ســ
ــحي   الصــ القطــاع  منهــا  قطــاعــات 

  -وكذلك منها مايلي :

ــة كرا  - ــس ــروع مؤس مهندس مش
)١٩٧٧-١٩٧٦(  

مدير مـشروع (جـسر الملك فيـصل  -
ــة   - ١٩٧٨كرا (بمزدلفة) مؤســــســ

١٩٨١(  

-١٩٨١نائب رئيس مؤـسـسة كرا ( -
١٩٨٨(  

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

د.   . ٢
عبدالرحمن  

عبدالعزيز  
  السويلم 

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -  ××××

الســـــعودي  - األـحـمر  اـلـهالل  رـئـيس 
١٤٢٦-١٤١٨  

ــؤون    - للشــ ــحــة  الصــ وزارة  ــل  وكي
  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 

وكيل وزارة الـصحة المـساعد للطب   -
  ١٤٠٩-١٤٠٣العالجي 

مدير عام الشـؤون الـصحية بالمنطقة  
  ٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣الشرقية 

رئيس قسم األطفال بمستشفى  
-١٣٩٤الوالدة واألطفال بالرياض 

١٤٠٣  

بكالوريوس الطب   -
ـجامـعة   –والجراـحة  

  ألمانيا –ميونيخ 

ــب   - طـ ــوم  ــلـ دبـ
األطفــال (جــامعــة 

  رة)القاه

الزمالة   -
البريطانية في  
طب األطفال  

 بجامعة أدنبرة. 

  عضو مجلس الشورى سابقاً  -

ـــعودي  - الســ األـحـمر  اـلـهالل  رـئـيس 
١٤٢٦-١٤١٨  

ــؤون    - ــحـة للشــ وكيـل وزارة الصــ
  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 

ـــحة المســــاـعد   - وكـيل وزارة الصــ
  ١٤٠٩-١٤٠٣للطب العالجي 

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

رئيس قسم األطفال بمستشفى  
-١٣٩٤الوالدة واألطفال بالرياض 

١٤٠٣  
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د. محمد   . ٣
  راشد الفقيه 

المشرف 
الطبي العام  

دله  –
للخدمات 

  الصحية 

ــاذ  أ  - ــت في  إســ للجراحــة  كلينيكي 
  جامعة الملك سعود

ــب أ  - القل علوم  مقيم  غير  ــاذ  ــت ســ
ــدر (ـجامـعة لوـمالـندا) االمريكـية   والصــ

  بكاليفورنيا

اذ زائر جراـحة قـلب (ـجامـعة    - ـــت اســ
  )١٩٩٥هارفرد عام 

ــة     - ــدولي ال ــة  الجمعي رئيس  ــائــب  ن
ة   دموـي ة اـل لجراحـة والصـــــدر واألوعـي

  )١٩٩٧(عام 

ــو مجلس الممتحنين في كلية   - عض
-١٩٨٧الجراحين الملكـية البريـطانـية (

١٩٩٤(  

ــو مجلس   - ــة  إعضــ ــســ دارة مؤســ
مـستـشفى الملك فيـصل التخـصـصي  

  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز االبحاث (

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

االطباء ورئيس لقسم جراحة القلب 
-١٩٧٩بمركز االمير سلطان للقلب (

٢٠٠٥ (  

بكـالوريوس طـب   -
ــد ـبغ ــة  ــاـمع اد) (ج

  ١٩٧١عام 

شهادات الزمالة  -
من كليات  

الجراحين الملكية  
البريطانية في  

(أدنبره)   –(لندن) 
(كالسكو) عام  –

١٩٧٧  

ــتـاذ  أ  - للجراحـة في   كلينيكيإســ
  جامعة الملك سعود

ــتــاذ غير مقيم علوم القلــب أ  - ســ
ــدر (جامعة لومالندا) االمريكية   والصـ

  بكاليفورنيا

ـــتاذ زائر جراـحة قـلب (ـجامـعةأ  -  ســ
  )١٩٩٥هارفرد عام 

الجمعيــة الــدوليــة     - نــائــب رئيس 
لجراـحة والصــــدر واألوعـية اـلدموـية 

  )١٩٩٧(عام 

عضو مجلس الممتحنين في كلية    -
يــة   ــاـن ط رـي ـب اـل ــة  ي ـك ـل ـم اـل راـحـين  ـج اـل

)١٩٩٤-١٩٨٧(  

دارة مؤســـســـة  إعضـــو مجلس   -
مستشفى الملك فيصل التخصصي  

  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز االبحاث (

ورئيس  رئيس قسم القلب  -
طباء في مستشفى القوات األ

المسلحة بالرياض ثم المدير  
طباء ورئيس  الطبي ورئيس األ

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

أ.محي   . ٤
الدين صالح  

  كامل

نائب الرئيس  
التنفيذي  

لقطاع 
المشاريع 
بمجموعة  
دله البركة  

  القابضة. 

 ٢٠٠٥و    ٢٠٠٣  خالل الفترة مـابين  -
ـشغل منـصب المـشرف على القنوات  
ــبـكة راديو وتلفزيون   ة بشــ ـــي اضــ الرـي

ــركة تعمل في    ARTالعرب   وهي شــ
جزر   ــجلــة في  قطــاع اإلعالم ومســ

  الكايمان .

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

شركة مسجلة بجزر الكايمان وتعمل  
  قطاع اإلعالم.  في

بكالوريوس اقتصــاد  
ــخصــــــص   دارة  إ(ت

مــن  ــويــق)  وتســـ
ــان  ســــ ــة  ــامع ج
ـــكو)   ــيســ ـفرانســ

  م٢٠٠٢أمريكا عام  

 ٢٠٠٥و    ٢٠٠٣خالل الفترة ـمابين    -
ــرف على   ــب المشــ ــغل منصــ شــ
ــبـكة راديو   ة بشــ ـــي اضــ القنوات الرـي

ــركة    ARTوتلفزيون العرب   وهي شــ
تعمل في قطاع اإلعالم ومســــجلة  

  في جزر الكايمان .

حتى عام   ٢٠٠٩لعام خالل ا -
عمل نائب للرئيس التنفيذي   ٢٠١١

في المؤسسة العربية لإلعالم 
وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان 

  وتعمل في قطاع اإلعالم. 

أ.فهد  . ٥
عبدهللا  
  القاسم 

ة أموال   -  ×××× ــرـك ذي (شــ الرئيس التنفـي
ــارات الـمالـية في الفترة   ــتشــ لالســ

٢٠١١-٢٠٠١(  

ــة    - (ـمـجـموع ــام  اـلع ــدـير  اـلـعـثـيم اـلم
  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 

-  ) مــدير  ــريــك  العــالميــة    KPMGشــ
للمحاـسبة واالـستـشارات في الفترة  

١٩٩٩-١٩٩٥(  

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

شريك مكتب القاسم محسبون   -
  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

بـــكـــالـــوريـــوس    -
اإل وم  ـل ـع ــاـل ــة ب داري

تخصــص محاســبة  
الملــك  جــ   – امعــة 

  م)١٩٨٦سعود (

دارة برنامج اإل -
المتقدمة والقيادة 

كسفورد أجامعة  -
)٢٠٠٩ (  

ــرـكة أموال   - الرئيس التنفـيذي (شــ
لالســــتشــــارات المالية في الفترة  

٢٠١١-٢٠٠١(  

العثيم    - ــة  (مجموع ــام  الع ــدير  الم
  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 

ــريـك مـدير (  - العـالميـة    KPMGشــ
رات في للمحاســــبة واالســــتشــــا

  )١٩٩٩-١٩٩٥الفترة 

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

سبون  شريك مكتب القاسم مح  -
  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (
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أ. عبدهللا بن   . ٦
تركي  

  السديري 

الرئيس 
التنفيذي في 
شركة أمالك  

العالمية  
للتمويل  
  العقاري 

اآلن) الرئيس التنفـيذي    –٢٠١٤(  -
في شركة أمالك العالمية للتمويل  

  العقاري .

الرئـيس  ٢٠١٣  –٢٠١١(- ــب  ــائ ن  (
ذي   ذي التطوير    -التنفـي مـدير تنفـي

االســـتراتيجي في شـــركة أمالك 
  العالمية للتمويل العقاري.

ــذي  ٢٠١١  –٢٠٠٧(- تـنفي ــدير  م  (
ــركـة  اال ئتمـان والمخـاطر في شــ

  أمالك العالمية للتمويل العقاري.

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

  المالية . 

بـــكـــالـــوريـــوس    -
محاســـبة (جامعة 

  . الملك سعود)

ماجستير إدارة  -
دولية (كلية ثندر 

بيرد للدراسات  
العليا لإلدارة  

  الدولية) . 

التنفيــذي    –٢٠١٤(  - الرئيس  اآلن) 
ــركة أمالك العالمية للتمويل   في ش

  العقاري .

الـرئـيـس  ٢٠١٣  –٢٠١١(- ــب  ــائ ن  (
التطوير    -التنفيــذي   تنفيــذي  مــدير 

ــركة أمالك  ــتراتيجي في شــ االســ
  العالمية للتمويل العقاري.

ــذي  ٢٠١١  –٢٠٠٧(- ي ـف ـن ـت ر  ــدـي م  (
ئتمان والمخاطر في شركة أمالك اال

  العالمية للتمويل العقاري.

) عدة مهام آخرها ٢٠٠٧ –١٩٩٩(-
مساعد  مدير عام قسم الشركات  

  في مجموعة سامبا المالية . 

أ. عمرو بن   . ٧
  محمد كامل 

ب   -  اـئ الرئيس    ـن
ــيـــذي   ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــة  دل ــة  ــرك لشــ

  البركة 

 سالبكالوريودرجة  -  ×××××
في اإلدارة المالية من  

جامعه الملك سعود  
 )م١٩٩٧عام 

د الرئيس    -٢٠٠١(  - اآلن) مســـــاـع
ــطى    –التنفيــذي للمنطقــة الوســ

  دله البركة.لشركة 
  

أ. عادل بن   . ٨
سعودي  
  دهلوي  

العضو  
  -المنتدب  

شركة دله  
البركة  

لالستثمار 
  القابضة 

ــال  ٢٠٠٦-١٩٩٣ مـج فـي  ــل  الـعـم  :
  التجارية وائتمان الشركات.البنوك 

إدارة   ٢٠١٠-٢٠٠٧ ــي  ف ــل  ــم ــع ال  :
  ستثمارات .اال

: العمل في المصرفية   ٢٠١٨-٢٠١١
  االستثمارية واالستشارات المالية 

بكالوريوس   -
العلوم الطبية  

التطبيقية (أجهزة  
طبية) من جامعة  

  الملك سعود  

ــال ٢٠٠٦-١٩٩٣ ـمج ـفي  ــل  ـعم اـل  :
  البنوك التجارية وائتمان الشركات.

إدارة    ٢٠١٠-٢٠٠٧ فـي  ــل  الـعـم  :
  ستثمارات .اال

: العمل في   ٢٠١٨-٢٠١١
المصرفية االستثمارية  
  واالستشارات المالية 

أ. عثمان   . ٩
محمد 

الغامدي  
(ممثل  
شركة  
حصانة  

 ستثمارية)  اال

الرئيس 
التنفيذي  
للشؤون  
المالية 

– واإلدارية 
(شركة  
حصانة  

  ستثمارية) اال

دارية (  رئيس الشــــؤون المالية واإل -
  ستثمارية)شركة حصانة اال

ــرـكة    - ات (شــ ة والعملـي الـي دير الـم ـم
  حصانة اإلستثمارية)

قسم االستثمار في المحافظ   -
االستثمارية (المؤسسة العامة 

  للتأمينات االجتماعية) 

ــوريـــس    - ــالـ ــكـ بـ
تخصــص مالية من 
ــك  مـل اـل ــة  ــامـع ج

  سعود.

ماجستير في  -
المالية من جامعة  
كولورادو (الواليات 

دة  المتح
  األمريكية) 

دارية ( رئيس الشــؤون المالية واإل -
  شركة حصانة اإلستثمارية)

ــرـكة    - ـمدير الـمالـية والعملـيات (شــ
  ستثمارية)حصانة اال

قسم االستثمار في المحافظ   -
االستثمارية (المؤسسة العامة 

  للتأمينات االجتماعية) 
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 :  أعضاء اللجان  ٢-٣٢
 لجنة المراجعة :   -أ

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالية  االسم  م

أ.فهد عبدهللا   . ١
  القاسم

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة 

أ.عبدالرحمن  .٢
ــالــــح  صــــــ

  الخليفي

شــركة االتصــاالت الســعودية (مدير عام  -  ×××××
المراجعـة المـاليـة و وحـدات األعمـال في 

  قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة) 

  ٥/٢٠١٦ –م١١/٢٠٠٦منذ 

) الشـــركة  ٨/٢٠٠٦حتى    ٣/٢٠٠٤خالل (  -
السـعودية للرعاية الطبية (المراقب المالي  

  للمجموعة)

-  ) الل  ر  ٢/٢٠٠٤حــتى    ٥/١٩٩٨ـخ مــدـي  (
ة الـي ــؤون الـم ة في (  الشــ  ORACLEواالدارـي
SYSTEMS LIMITED(  

-  ) ـعمــل  ٤/١٩٩٨ـحـتى    ٧/١٩٩٦ـخالل   (
  مديراً عام لشركة دلمزة للصناعات الغذائية 

-  ) ــل ١٢/١٩٩٥حتى    ٨/١٩٩٣خالل  عم  (
  مالياً لشركة المخابز السعودية امديرً 

ل ٨/١٩٩٣حتى    ٤/١٩٨٥خالل (  - - ) عـم
ــنــدوق   الصــ لــدى  ــات  حســـــاب مراجع 

  اعية .السعودي للتنمية الصن

ــبــة    -   –بكــالوريوس محــاســ
  جامعة الملك سعود

ــاد    - االقـــتصــــ فـــي  دورات 
 THEوالمحاســـبة من معهد (
ECONOMICS INSTITUTE (  

ات   در (كولورادو) الوالـي في بوـل
  مريكية .المتحدة األ

)  CPAحاصـل على شـهادة (  -
) ــن   COLORADO STATEمــ

BOARD OF ACCOUNTANCY(  

في دنفر (كولورادو) الواليــات  
  مريكية .دة األالمتح

األـمرـيـكي    - اـلـمـعهــد  ــو  عضــ
اـلقــاـنوـنـيـين   ـلـلـمحــاســـــبـين 

  ٧/١٩٩٠المعتمدين منذ عام 

ــدقيق    - - الت ــد  معه ــو  عضــ
عـــام   مـــنـــذ  الـــداخـــلـــي 

١٢/٢٠٠٦  

من   ألكثر  ــد  تمت ــة  متنوع  ٣٠خبرات 
ة و     عمـالأعـام في اإلدارة التنفيـذـي

ة   ة و المراجـع الـي ة الـم اـب اإلدارة و الرـق
لي عضـــوية لجان  إالداخلية إضـــافة  

  المراجعة في الشركات المساهمة.

  

   

بن . ٣ ــد  خــال أ. 
ــد   ــمــ ــحــ مــ

  الخويطر 

االدارة المــاليــة   ٩/١٩٨٩إلى    ٩/١٩٨٦  -  ××××  :
ــركـة الفنــادق  إ/ ــطــة في شــ دارة متوســ

  والمناطق السياحية .

اإل  ٨/٢٠١٨إـلى    ١٠/١٩٨٩- يــا  :  ـل ـع اـل دارة 
ــركة اإل لكترونيات  التنفيذية والمالية في شـ

  المتقدمة.

  

ـــبة ـعام  - بـكالوريوس مـحاســ
هــــــ من جامعة الملك  ١٤٠٣

  سعود.

األ  - ــة  ــال الزم ــاز  ــة  اجتي مريكي
عــام   ــبين)  محــاســ ــة  ــال (زم

ــاس  ١٩٩٢ ــجــ مــ ــن  مــ م 
  مريكيين.المحاسبين األ

  

اإل  ٩/١٩٨٩إلـــى    ٩/١٩٨٦  - دارة : 
كة  دارة متوســطة في شــرإالمالية /ا

  الفنادق والمناطق السياحية .

اإل  ٨/٢٠١٨إلـــى    ١٠/١٩٨٩- دارة : 
ــركة   العليا التنفيذية والمالية في شـ

  لكترونيات المتقدمة.اإل

إلى اآلن: االســـتشـــارات    ٨/٢٠١٨-
  المالية واالدارية.

ــوية ٢٩/١١/٢٠١٨ م حتى حينه عضــ
دارة في جدوى لالستثمار مجلس اإل

  (مساهمة مغلقة) .

ــو ٢٠١٩ـمارس     ٥ - حتى حيـنه عضــ
في إمجلس   ــة  مراجع ــة  ولجن دارة  

شركة بن الدن للمقاوالت (مساهمة  
  مغلقة) .

ــو ٢١/١٢/٢٠١٧ عضــ ــه  حين م حتى 
وعــة   جــم ـم اـل ـفي  عــة  راـج ـم جـنــة  ـل
الصـناعية (بتروكيماويات) "مسـاهمة  

  عامة"

ــو  ٢٠١٧نوفمبر    ٢٠  - حتى حينه عضـ
ــرـكة اـلدريس   لجـنة مراجـعة في شــ
ــاهـمة ـعاـمة) وهي تعـمل في  (مســ

  محروقات والنقل.ال

ــو  ٢٠٠٧نوفمبر    ١٧  - حتى حينه عضـ
ــالك   ــركة أســ لجنة مراجعة في شــ
ــاهـمة ـعاـمة) وهي تعـمل في  (مســ

  الصناعة التحويلية.

ــايو    ٢٠حتى      ٢٠٠٧يونيو    ١٥  - م
عضو لجان المعايير المحاسبية    ٢٠١٧

  بهيئة المحاسبين القانونيين.

أ. عـبدهللا بن  .٤
ــي   ــركــــ تــــ

  السديري 

 في جدول أعضاء مجلس اإلدارةتم التعريف به 
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 :  لجنة الترشيحات والمكافآت  -ب

 
  الخبرات   المؤهالت   الوظائف السابقة   الوظائف الحالية   االسم  م
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم .١
  اإلدارةتم التعريف به في جدول أعضاء مجلس   م. طارق عثمان القصبي .٢
(ممثل أ. عثمان محمد الغامدي .٣

  ستثمارية)  شركة حصانة اال 
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  أ. عمرو بن محمد كامل .٤
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم .٥

 
 

  :  االستثمار والتمويل لجنة   -ت
  الخبرات   المؤهالت   الوظائف السابقة   الوظائف الحالية   االسم  م
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  م. طارق عثمان القصبي .٦
  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة  د. محمد راشد الفقيه .٧
  أعضاء مجلس اإلدارةتم التعريف به في جدول   أ.محي الدين صالح كامل .٨

 
  :  اإلدارة التنفيذية ٣-٣٢

  الخبرات   المؤهالت   الوظائف السابقة   الوظائف الحالية   االسم  م
د. أحمد بن . ١

  صالح بابعير
الرئيس التنفيذي 

شركة دله  –
  للخدمات الصحية 

)  ١٩٩١/  ١٩٨٧خالل الفترة (  -  
وكيالً لكلـية الزراـعة في ـجامـعة  

  الملك سعود .

 -  ) اـلـفـترة  ) ١٩٩٤- ١٩٩٣ـخالل 
رئيس قـسم الهندـسة الزراعية 
ة الزراعـة في جـامعـة  في كلـي

  الملك سعود

 -  ) اـلـفـترة  ) ١٩٩٩- ١٩٩٤ـخالل 
ة جيزان  ــرـك المـدير العـام لشــ

  للتنمية الزراعية .

 -  ) اـلـفـترة  ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٠ـخالل 
ة الجوف   ــرـك ام لشــ دير الـع الـم

  للتنمية الزراعية .

 -  ) مـن  الـفـتـرة  - ٢٠٠٥خـالل 
لتطوير    ا) عمل مـستـشارً ٢٠٠٨

ــركــة أمجــاد   في شــ األعمــال 
  القابضة في الرياض .

- ٢٠٠٦(خالل الفترة من  - 
لشركة  اتنفيذيً  ا) رئيسً ٢٠٠٨

المدينة للتطوير العقاري وهي  
شركة تابعة لشركة أمجاد  

  القابضة في الرياض .

في    -  بكــالوريوس 
ــة  ي زراـع اـل وم  ـل ـع اـل
من ـجامـعة المـلك 

  .١٩٧٧سعود عام  

ــتير في    -  ـماجســ
دســـــة اآلالت   هـن
واـلـقوى   ــة  اـلزراـعي
مـــن   الـــزراعـــيـــة 
ة أيوا  جـامعـة والـي
ــات   ــواليـ الـ ــي  فـ

األمريكـية  المتـحدة
  ١٩٨٢عام 

درجة الدكتوراة  - 
في هندسة  
اآلالت والقوى  
الزراعية من 

جامعة والية أيوا  
في الواليات  

المتحدة األمريكية 
  ١٩٨٤عام 

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

ــم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( - ) رئيس قسـ
ة الزراـعة في  الهـندســـــة الزراعـية في كلـي

  جامعة الملك سعود

) المـدير العـام  ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة (  -
  لشركة جيزان للتنمية الزراعية .

) المـدير العـام  ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة (  -
  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .

-  ) ـمن  رة  ـت ـف اـل ــل  ٢٠٠٨-٢٠٠٥ـخالل  ـعم  (
لتطوير األعمال في شركة أمجاد    امـستـشارً 

  اض .القابضة في الري

  ا) رئيسً ٢٠٠٨- ٢٠٠٦خالل الفترة من ( -
لشركة المدينة للتطوير العقاري  اتنفيذيً 

وهي شركة تابعة لشركة أمجاد القابضة 
  في الرياض . 

د. محمد  . ٢
راشد 
  الفقيه 

  تم التعريف به في جدول أعضاء مجلس اإلدارة 
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خالد محمد . ٣
  سعودي

الـــمـــالـــي   الـــمـــديـــر 
  التنفيذي

ــبًــ  محــاســ ــركــة    اعمــل  شــ في 
ــيلة للتجارة والمقاوالت من   المسـ

ــب ١٩٩٥م إلى  ١٩٩١ م، ومحاســ
لدى إرنست آند يونج في المملكة 

ــعوديــة من   م  ١٩٩٥العربيــة الســ
ــار مالي  ١٩٩٧إلى  ــتشـ م، ومسـ

أول لدى ماكس إنترناشـــونال في  
مــن   ــدا  إلــى  ١٩٩٧كــن ،  ١٩٩٨م 

ــركة العزيزية  ومدير مالي في شــ
لالسـتثمارات في المملكة العربية 

مـن  ال ــة  ــعـودي إلـى ١٩٩٨ســـ م 
م. كما شـغل منصـب المدير ٢٠٠٦

المالي في ـشركة تنامي القابـضة  
ــعودـية  في المملـكة العربـية الســ

ــن   إلــــى  ٢٠٠٧مــ م،  ٢٠٠٨م 
ومسـتشـار أول لدى بنك مونتريال 

  .م٢٠١١م إلى  ٢٠٠٨في كندا من  

فــي  ــالــوريــوس  بــك
اإلداريــة،   ــوم  ــعــل ال
ــص محاســبة   تخص
من جـامعـة الملـك  
ــام  عـ ــود  ــعـ ســـــ

ــو  ١٩٩١ وهــــ م، 
ــل كذلك على  حاص
شـــهادة محاســـب  

د ام معتـم  (CPA) ـع
وشــهادة محاســب  
مـــعـــتـــمـــد  إداري 

(CMA)   ــادة وشـــــه
 ـمدير ـمالي معتـمد

(CFM)   ــافـة بـاإلضـــ
ــهادة مدير   إلى شــ
ــد مـعـتـم ــال   أعـم

(CBM).  

في ـشركة المـسيلة للتجارة    اعمل محاـسًب 
مــن   ــاوالت  ــمــق إلــى  ١٩٩١وال م،  ١٩٩٥م 

د يونج في   ومـحاســـــب ـلدى إرنســـــت آـن
م إلى ١٩٩٥لكة العربية السعودية من المم
م، ومسـتشـار مالي أول لدى ماكس  ١٩٩٧

في كنـدا من   ــونـال  م إلى ١٩٩٧إنترنـاشــ
ة  ١٩٩٨ ــرـكة العزيزـي الي في شــ دير ـم ، وـم

ــة   ي ـعرـب اـل ــة  ـمـمـلك اـل ـفي  ــارات  ـثم ـلالســـــت
ــعودـية من   ا ٢٠٠٦م إلى  ١٩٩٨الســ م. كـم

شـــغل منصـــب المدير المالي في شـــركة  
ال المملكــة  في  القــابضـــــة  عربيــة  تنــامي 

مـن   ــة  ــعـودي إلـى  ٢٠٠٧الســـ م،  ٢٠٠٨م 
ومسـتشـار أول لدى بنك مونتريال في كندا 

  .م٢٠١١م إلى  ٢٠٠٨من 

د. صالح  . ٤
راشد 
  الفقيه 

فــي    كبير األطباء الــفــقــيــه  ــدكــتــور  ال ــل  عــم
اض المركزي   ــفى الرـي ــتشــ مســ
ــاض   اـلري ـفي  واـلـطوارئ  ـلـحوادث  ـل

ــام   ع ـمن  اـلـفـترة  إـلى   ١٩٧٤ـفي 
ــام    .١٩٧٨عــــــــــــــــ

الفترة، ـكان يعـمل كبير  وخالل تـلك 
ــم الجراحـة من   اء في قســ األطـب

. ومن ١٩٧٦إلى عـام    ١٩٧٤عـام  
، عمل الدكتور الفقيه  ١٩٨١- ١٩٧٨

في العديد من المستشفيات في  
ــدة ــحـ ــتـ ــمـ الـ ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ  .الـ

هناك شـــغل منصـــب في قســـم 
 المـسالك البولية في مـستـشفى

Stokemandeville   ــبري في أيليســ
، ومنصـب في قسـم ١٩٨٠- ١٩٧٨

البولية في مسـتشـفى    المسـالك
ـفي   ـلـيـفرـبول  ـفي  ـلـيـفرـبول  ــال  روي

.١٩٨٠عـــــــــــــــــــام  
في قسـم  ايضـا منصـبً أكما شـغل  

ــة  ي وـل ـب اـل ــك  ــال مســــ اـل ــة  جـراح
مســتشــفى رويال مارســدن في  

 . ١٩٨١- ١٩٨٠لــــــنــــــدن  
، عـمل ١٩٨٣و    ١٩٨١وبين ـعامي  

ــتشــــــار  كمســ ــه  الفقي ــدكتور  ال
جراحــة في   ــالــك البوليــة  المســـ
مسـتشـفى الرياض المركزي قبل 
تعيينه أـستاذ مساعد واستشاري 
جراحــة في   ــالــك البوليــة  المســـ
ــفى جامعة الملك خالد  ــتشـ مسـ

الذي اسـتمر لعقد   ١٩٨٣في عام 
   .حتى اليوم

الطــب  ــالوريوس  بك
ــة   ــة    -والـجراح كـلي

ــ جامعة   ـــــ الطب ـــ
 . بغداد

ــة   ــيـ ــلـ كـ ــة  ــالـ زمـ
الملكيــة   الـجراحـين 

ــة   ــة   -اإلنجليزي كلي
الملكيــة   الـجراحـين 

 . ــ إنجلترا

ــة   ــيـ ــلـ كـ ــة  ــالـ زمـ
الملكيــة   الـجراحـين 

ــكو   كليــة    -جالســ
الملكيــة   الـجراحـين 
ـــ  ـــــــ ـجالســـــكو 

 . اسكتلندا

 

ــفى   ــتشــ ه في مســ دكتور الفقـي عمـل اـل
ـفي  واـلـطوارئ  ـلـلـحوادث  اـلـمرـكزي  ــاض  اـلري

م إلى ـعا  ١٩٧٤الرـياض في الفترة من ـعام  
١٩٧٨.  

اء  ان يعـمل كبير األطـب وخالل تـلك الفترة، ـك
إلى عام   ١٩٧٤في قسم الجراحة من عام 

ومن  ١٩٧٦ ــدكتور  ١٩٨١-١٩٧٨.  ال ــل  عم  ،
الفقيه في العديد من المســتشــفيات في  
الــــمــــتــــحــــدة  .الــــمــــمــــلــــكــــة 

هناك شــغل منصــب في قســم المســالك  
ــتشــفى  Stokemandeville البولية في مس

منصــب في  ، و١٩٨٠-١٩٧٨في أيليســبري  
قســم المســالك البولية في مســتشــفى  

.١٩٨٠روـيال ليفربول في ليفربول في ـعام  
كما شــغل ايضــا منصــب في قســم جراحة  
ال   ــفى روـي ــتشــ ة مســ المســـــاـلك البولـي

ــدن   لــن فــي  ــدن  ــارســــ  . ١٩٨١-١٩٨٠م
امي   دكتور ١٩٨٣و    ١٩٨١وبين ـع ، عمـل اـل

الفقيه كمسـتشـار المسـالك البولية جراحة  
ــفى الرـياض الم ــتشــ ركزي قـبل في مســ

تعيينه كأســــتاذ مســــاعد واســــتشــــاري  
المســالك البولية جراحة في مســتشــفى  

ام   د في ـع اـل ة المـلك ـخ امـع ذي   ١٩٨٣ـج اـل
   .استمر لعقد حتى اليوم

م.عبدالعزيز  . ٥
صالح 

  الوهيبي 

اإلدارة   ــام  عـ ــر  ــديـ مـ
ــة   -   والتشغيل  ــرك الشــ ــذي  اـلـتـنـفي اـلرـئـيس 

 السعودية لجدود للدواجن

دة  مـدير الخـدمـات    -  ــاـن  –المســـ
  مستشفى دله

 مدير فريق االستراتيجية غازكو - 

  مدير فرع منطقة الرياض غازكو - 

ــتير إدارة    - اجســ ـم
جـامعـة    –األعمـال  

 الملك سعود

ــس    - ــوريـ ــالـ ــكـ بـ
الهندســة تخصــص  

 –هندســـة البترول  
ــك   الــمــل ــة  ــامــع ج

  سعود

عمل في بداية مشواره العملي في شركة  
  أرامكو، وانتقل إلى شـــركة الغاز والتصـــنيع 
ـــقل فيـها خبرـته لـمدة    ٨األهلـية، والتي صــ

مجــاالت   جميع  في  فيهــا  تنقــل  ــنوات  ســ
التـشغيل والمناـصب اإلدارية، وأثناء ذلك بدء 
بدراـسة الماجسـتير أثناء عمله، وانتقل بعد 

ــحيـة مـديرً  ه الصــ ك إلى دـل للخـدمـات    اذـل
ــً  ــاندة ثم رئيســ ــركة   اتنفيذيً   االمســ للشــ

بعــد   وعــاد  الــدواجن،  لجــدود  ــعوديــة  الســ
ــحـية   ــنتين إلى دله الصــ دير لإلدارة  كـمســ

ــتطــاع خالل ذلـك   وقـد اســ ــغيــل،  والتشــ
دارة والتشـغيل  اكتسـاب خبرة في مجال اإل

  في مجاالت مختلفة ومتنوعة.
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وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في  أسماء الشركات داخل .٣١
  مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

أسماء   سم العضو ا
الشركات التي  

يكون عضو  
مجلس اإلدارة  

عضواً في  
مجالس إدارتها  
الحالية أو من  

  مديريها 

داخل المملكة  
خارج   /

  المملكة

الكيان  
القانوني  

(مساهمة  
مدرجة /  

مساهمة غير  
مدرجة / ذات  

مسؤولية  
محدودة  

/ (....  

أسماء  
الشركات التي  

يكون عضو  
مجلس اإلدارة  

عضواً في  
مجالس إدارتها  
السابقة أو من  

  مديريها 

داخل  
المملكة / 

خارج  
  المملكة

الكيان القانوني  
(مساهمة  
مدرجة /  

مساهمة غير  
مدرجة / ذات  

مسؤولية  
  محدودة /....)

              

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

م. طارق عثمان  
  القصبي 

المؤسسة  
العامة للتأمينات 

  االجتماعية 

  

  

  

  

  

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مؤسسة 
  حكومية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــير  ــركة عسـ شـ
ــارة  ــجــ ــتــ ــلــ لــ
ــة   ــاحـ والســـــــيـ

  والصناعة

  

  

  

  

شركة الجزيرة  
  لألسواق المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــكــة   ــل ــم ــم ال
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

  السعودية  

  

  

  

  

  

ــكــة   ــل ــم ــم ال
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

  السعودية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مساهمة  
  مدرجة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مساهمة غير  
  مدرجة

  مساهمة مدرجة   بنك الجزيرة 

ــاء  ـعط ــة  ــرك شــ
  التعليمية

  مساهمة مدرجة 

درع  ــة  شـــــــركـ
  الرعاية القابضة

مساهمة غير  
  مدرجة

رزم   ــة  ــركـ شـــــ
  لالستثمار

مساهمة غير  
  مدرجة

ــد  ل ـب اـل ــة  شــــرك
ر   طـوـي ـت ـل ـل ن  ـي األـم

  العمراني

مساهمة غير  
  مدرجة

ــرـكة الفنـية  الشــ
ــة  اـلـتـقـني ـلـتوـطـين 

)ATS(  

ذات مسؤولية 
  محدودة 

ــركة   ــاحية شـ ضـ
  سمو

ذات مسؤولية 
  محدودة 

شركة جامعة 
  المملكة 

  

  مملكة البحرين 

مساهمة غير  
  مدرجة

آر زي إم 
قايريمينكول  

  أنونيم سيركيتاي 

RZM 
Gayrimenkul 

Anonim Sirketi 

  

  

  تركيا 

  

  

مساهمة غير  
  مدرجة

نيبـا قـايريمينكول  
في   ــاتيريمالري  ي
ت آي  ــارـي ايســـ ـت

  إس

NEBA 
Gayrimenkul  

Yatirimlari VE 
Ticaret A.S  

  

  تركيا 

  

  

مساهمة غير  
  مدرجة
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د. عبدالرحمن  
  عبدالعزيز السويلم

 ×××××   ×××××   ×××××   ×××××   ×××××   ×××××  

  

د. محمد راشد 
  الفقيه 

ــركة د. محمد  شـ
ــه   الفقي راشــــــد 

  وشركاؤه

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

شركة جامعة 
  المملكة 

  

  مملكة البحرين 

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

  

أ.محي الدين صالح  
  كامل 

   شركة جبل عمر

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

الشركة  
السعودية  
لألبحاث  
 والتسويق 

  

  مساهمة مدرجة 

  

×××  

  

×××  

  

×××  

شركة الخزامى 
 لإلدارة 

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أ.فهد عبدهللا 
  القاسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة العربية   مجموعة صافوال 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

جـريـر  ــة  ــرك شـــ
  للتسويق

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

دور  ــة  ــركـ شـــــ
  للضيافة

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

اض   ة الرـي ــرـك شــ
  للتعمير

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

ــد   فـه ــة  ــرك شـــ
عـبدهللا عـبدالعزيز  
ــم وأبـناؤه   الـقاســ
لــــلــــتــــجــــارة  

  واالستثمار  

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

ــة   الشــــــــــركــــ
ــة   ــوديـ ــعـ الســـــ

  للضيافة التراثية  

المملكة العربية 
  السعودية 

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

دكتور  ة اـل ــرـك شــ
ــد  راشــــ ــد  محم
  الفقيه وشركاؤه

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

  

×××  

  

×××  

  

×××  

ــركــة ركين  شــ
ــة   ــدولي ال ــد  نج

ال  ــار  ـل م ـث ـــت ســـ
ــر   ــطـــويـ ــتـ والـ

  التجاري

 

المملكة 
العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير 
  مدرجة 

  

×××  

  

×××  

  

×××  

ـشركة مشـاريع  
  األرجان

المملكة 
العربية 
  السعودية 

مساهمة غير 
  مدرجة 

×××  ×××  ×××  
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  (يتبع)

أ.فهد عبدهللا 
  القاسم 

أمـوال  ــة  ــرك شـــ
ــارات   لإلســــتشــ

  المالية  

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

ذات مسؤولية 
  محدودة 

×××  ××× ×××  

أريـــز   ــركـــة  شــــ
ــال ــار  ل ــم ــث ســــــت

ــاري   ــجـــ ــتـــ الـــ
  المحدودة

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مسؤولية ذات 
  محدودة 

  

×××  

  

×××  

  

×××  

ــاد   اـتح ــة  ــرك شــ
الـــــراجـــــحـــــي 
ــار   ــم ــث ــالســــــت ل

  القابضة

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

  

×××  

  

×××  

  

×××  

إيــمــز   ــة  ــرك شـــ
  القابضة

المملكة العربية 
  السعودية 

ذات مسؤولية 
  محدودة 

×××  ×××  ×××  

شــــركة فينكورب  
ــارات   لإلســــتشــ

  المالية

  

جمهورية مصر  
  العربية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

  

×××  

  

×××  

  

×××  

محمــد  ــركــة  شــ
عـبدالعزيز الحبيب 
  وأوالده القابضة

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  

مساهمة غير  
  مدرجة

      

شــركة باســقات  
  الخليج

المملكة العربية 
  السعودية 

ذات مسؤولية 
  محدودة 

      

أ.عثمان محمد 
(ممثل  الغامدي 

شركة حصانة 
  ستثمارية) اال 

×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××  

  

  

  

أ. عبدهللا تركي 
  السديري  

شركة الخزف  
  السعودي 

  

  

  

  

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

شركة أمالك  
العالمية للتمويل 

  العقاري 

  

  مساهمة مدرجة 

×××  ×××  ×××  

ذات مسؤولية   شركة تسلية 
  محدوة 

×××  ×××  ×××  

بيوت  شركة 
  ليان

ذات مسؤولية 
  محدودة

×××  ×××  ×××  
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 أ. عمرو محمد كامل  

شــركة عســير  
لــــلــــتــــجــــارة  
ــة   ــاح ــي والســـ

  والصناعة

  

  

 

  

  

  

المملكة 
العربية 
  السعودية 

  

مساهمة  
  مدرجة 

×××  ×××  ×××  

ــرـكة أمالك   شــ
ــيـــة  ــالـــمـ ــعـ الـ
ــويـــل  ــمـ ــتـ ــلـ لـ

  العقاري

  

مساهمة  
  مدرجة 

×××  ×××  ×××  

شركة معاد 
لإلنشاء والتعمير 

  القابضة 

ذات مسؤولية 
  محدودة 

×××  ×××  ×××  

شركة الخزامى 
  لإلدارة 

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

ذات مسؤولية   اتحاد شمس 
  محدودة 

×××  ×××  ×××  

الشركة الوطنية 
للمحافظة على  
  البيئة المحدودة 

ذات مسؤولية 
  محدودة 

×××  ×××  ×××  

شركة المساحة  
  الحرة 

مساهمة    
  مغلقة

×××  ×××  ×××  

 

أ. عادل سعود  
  دهلوي  

   بنك الجزيرة 

المملكة العربية 
  السعودية 

  ×××  ×××  ×××  مساهمة مدرجة 

  

  مجموعة تأجير 

مساهمة غير  
  مدرجة

×××  ×××  ×××  

  
  

 –عضو مجلس إدارة تنفيذي  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :  .٣٢
  عضو مجلس إدارة مستقل :  –عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

  تصنيف العضوي  اسم العضو
  غير تنفيذي   م. طارق عثمان القصبي 

  مستقل   د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم
  تنفيذي   د. محمد راشد الفقيه 

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

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

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

علًما –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .٣٣
  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها . 

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

  .م٢٠٢٠الشركة وأدائها من قبل المساهمين خالل عام 
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  اجتماعات مجلس اإلدارة :  .٣٤

ش ومتابعة  لبحث  المجلس  اجتماعات  مواعيد  بين  بالتواصل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بصفة  ؤو يقوم  والمستجدات  الشركة  ن 
اجتماعات عن العام    خمسةدورية، والتهيئة واإلعداد المناسب لجداول أعمال اجتماعات المجلس ، وعقد مجلس اإلدارة  

  ، وكان سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس على النحو التالي:  م٢٠٢٠المالي 

  
  

  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها  .٣٥

  لجنة المراجعة 

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

م ٢٠٢٠) اجتماعات للجنة خالل العام المالي ٥على مجلس اإلدارة، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة ، وتم عقد ( 
 . 

وقد راعت الشركة تعليمات الئحة الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وتتكون اللجنة  
 من أربعة أعضاء وهم:  

طبيعة    االسمم
  العضوية 

  )٥عدد االجتماعات (  
٢٢/١٢  ٠٨/١١  ١٧/٠٨  ١٧/٠٥  ١٨/٠٢  

           رئيس اللجنة    أ.فهد عبدهللا القاسم  ١
           عضو   أ. عبدهللا تركي السديري  ٢
           عضو   أ.عبدالرحمن صالح الخليفي  ٣
        عضو  أ. خالد محمد الخويطر   ٦

 
  
  

   

عدد الحضور     م ٢٠٢٠سجل حضور االجتماعات  اسم العضو 
  لالجتماعات 

  األول 
٢٦/٠٢ 

  الثاني 
٣٠/٠٤  

  الثالث 
١٩/٠٨  

  الرابع  
١٤/٠٩  

  الخامس 
١٤/١٢ 

 

  ٥/٥            م.طارق عثمان القصبي 
  ٥/٥            م.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم 

  ٥/٥            م.محمد راشد الفقيه 
  ٥/٥            أ.محي الدين صالح كامل

  ٥/٥            أ.فهد عبدهللا القاسم
(ممثل  أ.عثمان محمد الغامدي 

            ستثمارية ) شركة حصانة اال 
  

٥/٥  

  ٥/٥            أ. عمرو محمد كامل  
  ٥/٥            أ. عادل سعود دهلوي 

 ٥/٥         أ. عبدهللا تركي السديري 
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  لجنة الترشيحات والمكآفات  

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

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

   وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:   م ،٢٠٢٠خالل العام المالي  اجتماعات للجنة) ٢المجلس. وقد تم عقد (

طبيعة    االسم  م
  العضوية 

  )٢عدد االجتماعات (  
٢٦/١١  ٠٦/٠٢  

رئيس    د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم  ١
  اللجنة 

     

     عضو  م. طارق عثمان القصبي  ٣
      عضو  أ. عمرو محمد كامل  ٢
(ممثل  أ.عثمان محمد الغامدي  ٤

  ستثمارية ) حصانة اال شركة 
     عضو

 
  

  لجنة االستثمار والتمويل 

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

م . وتتكون اللجنة من ٢٠٢٠خالل العام المالي    ) اجتماعات للجنة٣يتم توكيلها لهم من قبل مجلس اإلدارة، وقد تم عقد (
  األعضاء التالية أسمائهم وهم:                

 

   التنفيذية اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة .٣٦

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

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

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

  

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

  .للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها م٢٠٢٠ من الجمعية العامة لذا فإنه ال يوجد انحراف جوهري خالل عام
 

  

طبيعة    االسم م
  العضوية 

  )٣عدد االجتماعات (
١٤/١٢  ٢١/٠٦  ٠٩/٠٤  

        رئيس اللجنة   م. طارق عثمان القصبي   ١
        عضو  د. محمد راشد الفقيه   ٢
     عضو  أ.محي الدين صالح كامل   ٣
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 في اللجان)(شاملة مجموع مكافآتهم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  
  م ٢٠/١٠/٢٠١٩عن عضويتهم في دورة مجلس اإلدارة التي إنتهت في * 
 

  

  
  
  
  
  

  المكافآت المتغيرة   المكافآت الثابتة 

مة 
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 ال
ية
ها
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  أوالً : األعضاء المستقلين : 
  د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

٣٠
٠٬
٠٠
٠

  

١٥
٬٠
٠٠

  

٦٬
٠٠
٠

  

      

٣٢
١٬
٠٠
٠

 

              

٣٢
١٬
٠٠
٠

 

  

ممثــل    ) ــامــدي  الغ محمــد  أ.عثمــان 
  شركة حصانة االستثمارية )

٣٠
٠٬
٠٠
٠

  
  

١٥
٬٠
٠٠

 

٦٬
٠٠
٠

  

      

٣٢
١٬
٠٠
٠

  

              

٣٢
١٬
٠٠
٠

  

  

  أ.عبد هللا تركي السديري  

٦٩
٬٤
٥٢

  ١٥
٬٠
٠٠

 ١٥
٬٠
٠٠

  

      

٩٩
٬٤
٥٢

  

              

٩٩
٬٤
٥٢

  

  

  *م. فهد بن سراج مالئكة

١٩
٣٬
٨٨
١

  

          

١٩
٣٬
٨٨
١

  

              

١٩
٣٬
٨٨
١

  

  

  المجموع 

٨٦
٣٬
٣٣
٣

  

٤٥
٬٠
٠٠

  ٢٧
٬٠
٠٠

  

      

٩٣
٥٬
٣٣
٣

  

              

٩٣
٥٬
٣٣
٣

  

  

  تنفيذيينالير  غثانيا : األعضاء  

  م.طارق عثمان القصبي

٤٠
٠٬
٠٠
٠

  

١٥
٬٠
٠٠

  ١٥
٬٠
٠٠

  

  

٦٦
٨٬
٣٨
٢

  ٢٠
٠٬
٠٠
٠

  ١٬
٢٩
٨٬
٣٨
٢

              

١٬
٢٩
٨٬
٣٨
٢

  

  أ.محي الدين صالح كامل

٣٠
٠٬
٠٠
٠

  

١٥
٬٠
٠٠

  

٩٬
٠٠
٠

  

      

٣٢
٤٬
٠٠
٠

  

              

٣٢
٤٬
٠٠
٠

  

  

  أ.فهد عبدهللا القاسم

٣٨
٣٬
٣٣
٣

  

١٥
٬٠
٠٠

  ١٥
٬٠
٠٠

  

      

٤١
٣٬
٣٣
٣

  

              

٤١
٣٬
٣٣
٣

  

  

  أ.عمرو بن محمد كامل
٧٢
٬٧
٨٥

 ١٥
٬٠
٠٠

 ٦٬
٠٠
٠

  

      

٩٣
٬٧
٨٥

              

٩٣
٬٧
٨٥

  

  أ.عادل بن سعود دهلوي  

٣٩
٬٤
٥٢

 ١٥
٬٠
٠٠

 

        

٥٤
٬٤
٥٢

 

              

٥٤
٬٤
٥٢

 

  

  *راهيم الراشد الحميد  إبم. فارس 

٢٨
٠٬
٥٤
٨

  

          

٢٨
٠٬
٥٤
٨

 

              

٢٨
٠٬
٥٤
٨

 

  

  *م. عمار حسن كامل  

٢٢
٧٬
٢١
٥

  

          

٢٢
٧٬
٢١
٥

 

              

٢٢
٧٬
٢١
٥

 

  

  المجموع 

١٬
٧٠
٣٬
٣٣
٣

  

٧٥
٬٠
٠٠

  ٤٥
٬٠
٠٠

  

  

٦٦
٨٬
٣٨
٢

  ٢٠
٠٬
٠٠
٠

  ٢٬
٦٩
١٬
٧١
٥

  

              

٢٬
٦٩
١٬
٧١
٥

  

  

  ثالثا: األعضاء التنفيذيين 

  د. محمد راشد الفقيه

٣٠
٠٬
٠٠
٠

  

١٥
٬٠
٠٠

  

٩٬
٠٠
٠

  

  

٩٠
٠٬
٠٠
٠

  

  

١٬
٢٢
٤٠
٠٠

 

            

١٬
٢٥
٨٬
٠٦
٧

  ٢٬
٤٨
٢٬
٠٦
٧

 

  

  المجموع 

٣٠
٠٬
٠٠
٠

  

١٥
٬٠
٠٠

  

٩٬
٠٠
٠

  

  

٩٠
٠٬
٠٠
٠

  

  

١٬
٢٢
٤٠
٠٠

 

            

١٬
٢٥
٨٬
٠٦
٧

٢٬
٤٨
٢٬
٠٦
٧
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  مكافآت كبار التنفيذيين 

  البيان 
  (باأللف لایر)   

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس  
  التنفيذي والمدير المالي 

  ٤٬٨٧٤٬٩٤٠  الرواتب والتعويضات 
  ٩٩٦٬٦١٦  البدالت 
  ٢٬٢٤٢٬٥٦٣  السنويةت الدورية آالمكاف

  ٣٬٩٣١٬٩٨١  مكافآت نهاية الخدمة 
  ٢١٥٬٠٠٠ مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس اإلدارة 

  
  

 مكافآت أعضاء اللجان   
  المكافآت الثابتة  

(عدا بدل حضور  
  الجلسات) 

  
  بدل حضور الجلسات 

  
  المجموع 

  أعضاء لجنة المراجعة
  ١٦٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠  ١٥٠٬٠٠٠  أ.فهد عبدهللا القاسم

  ١٣٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠  ١٢٠٬٠٠٠  أ.عبدالرحمن صالح الخليفي 
  ٤٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  أ. خالد محمد الخويطر
  ٤٥٬٠٠٠  ١٥٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠    ي أ. عبدهللا تركي السدير

  ١٢٠٬٠٠٠  ٠  ١٢٠٬٠٠٠  *براهيم الراشد الحميد إأ.فارس 
  ١٢٠٬٠٠٠  ٠  ١٢٠٬٠٠٠  *أ.محمد حمد الفارس 

  ٦٣٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠  ٥٧٠٬٠٠٠  المجموع 
  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

  ١٠٦٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم 
  ١٠٦٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  م. طارق عثمان القصبي 
(ممثل شركة حصانة أ.عثمان محمد الغامدي 

  االستثمارية ) 
١٠٦٬٠٠٠  ٦٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  

  ٣٩٬٣٣٣  ٦٬٠٠٠  ٣٣٬٣٣٣    بن محمد كامل  أ.عمرو
  ٦٦٬٦٦٧  ٠  ٦٦٬٦٦٧  أ.عمار حسن كامل *

  ٤٢٤٬٠٠٠  ٢٤٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  المجموع 
  أعضاء لجنة االستثمار والتمويل

  ١٠٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  م. طارق عثمان القصبي 
  ١٠٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  د. محمد راشد الفقيه 

  ١٠٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  الدين صالح كامل أ.محي
  ٣٣٬٣٣٣  ٠  ٣٣٬٣٣٣  أ.فهد عبدهللا القاسم *

  ٣٣٬٣٣٣  ٠  ٣٣٬٣٣٣  م.فهد بن سراج مالئكة* 
  ٣٩٣٬٦٦٦  ٢٧٬٠٠٠  ٣٦٦٬٦٦٦  المجموع 

  م ٢٠/١٠/٢٠١٩عن عضويتهم في دورة اللجان التي إنتهت في * 
  

احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد   .٣٧
والجهة   المخالفة  أسباب  بيان  مع  قضائية،  أو  تنظيمية  أو  إشرافية  جهة  أي  من  أو  المالية 

  الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

  م٢٠٢٠ال توجد أي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية خالل عام 
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لجنة  .٣٨ رأي  إلى  إضافة  بالشركة،  الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوية  المراجعة  نتائج 
  المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتلخص مهامها   ٥٤للمادة (    اتشكلت لجنة المراجعة وفقً 
  ها فيما يلي : ومسئوليات

 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها فى تنفيذ األعمال والمهام المكلفه بها . -١
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.  -٢
 ت الواردة فيها . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ األجراءات التصحيحية للمالحظا -٣
 ستقاللهم وفصلهم وتحديد أتعابهم .االتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من  -٤
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنه عليها .  -٥
 ها . دراسة مالحظات المحاسبين القانويين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأن -٦
 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .  -٧
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .  -٨

  الل العام : م  وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خ٢٠٢٠اجتماعات خالل عام  ٥هذا وقد  عقدت اللجنة 

طبيعة    االسم م
  العضوية 

  ) ٥عدد االجتماعات (
٢٢/١٢  ٠٨/١١  ١٧/٠٨  ١٧/٠٥  ١٨/٠٢  

            رئيس اللجنة    أ.فهد عبدهللا القاسم  ١

            عضو   أ. عبدهللا تركي السديري  ٢

            عضو    أ.عبدالرحمن صالح الخليفي  ٣

            عضو  أ. خالد محمد الخويطر   ٤

  
على  المبنية  السنوية  المراجعة  خطة  لتنفيذ  الشركة  في  الداخلية  المراجعة  إدارة  على   باإلشراف  المراجعة  لجنة  تقوم 
تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة لتقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خالل أخذ عينة عشوائية لألنشطة  

فحصها   بهدف  مراجعتها  تقوم المخطط  والمطبقة، كذلك  الداخلية المصممة  الرقابة  وكفاية أنظمة  فاعلية  من مدى  للتأكد 
بناءً  السنوية  المراجعة  و  الفحص  أعمال  وتنفيذ  تخطيط  حول  الخارجي  المراجع  بمناقشة  المراجعة    اللجنة  معايير  على 

القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية  المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية للحصول على درجة معقولة من أن  
على نتائج الفحص المنفذة خالل العام من قبل المراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية فإن نتائج هذا الفحص لم   ءً ، وبنا

ة بها اإلدارة و تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية ، مع وجود عدد من المالحظات التي زودت اللجنأتبين أي قصور هام  
التنفيذية، وتم االتفاق على اإلجراءات التصحيحية الالزمة مع تحديد المدة الزمنية للتصحيح ورفع تقارير دورية بذلك للجنة  
المراجعة، كما ننوه انه ال يمكن التأكيد على الشمولية المطلقة لعمليات الفحص والتقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية  

لى أخذ عينات عشوائية. هذا وتعمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل حثيث إعملية المراجعة في جوهرها تستند  وذلك ألن  
    .مع اإلدارة التنفيذية للشركة للحفاظ على مستوى مقبول وفعال لكفاءة نظام و إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

رارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين ق .٣٩
المجلس األخذ بها بشأن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

 المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم األخذ بها. 

  ، وبالتالي التوجد توصيات بهذا الخصوص.   م٢٠٢٠لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام  لتوصيات    ال يوجد تعارض

  إقرارات مجلس اإلدارة  :  .٤٠

  يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي :  
  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .  -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية .    -
 ه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها . أن -
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  .ذلك  وأسباب يطبَّق  لم وما الشركات حوكمة الئحة  أحكام من  ُطبق ما .٤١

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

  .الشركة الئحة خاصة مسترشدة بالئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وتتوافق مع بنودها وأهدافها
  كام االسترشادية ماعدا ما يلي:كد الشركة التزامها بتطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية وبعض األح ؤكما ت

  
  
  
  

رقم المادة /  
  الفقرة 

  مالحظات   أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة 

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

كبير تطبيقها تم  عقد تم حيث  بشكل 
لمجلس خمسة  خالل اإلدارة اجتماعات 
 أشهر ثالثة كل ولكن لم تكن م٢٠٢٠ العام
االجتماعات تم حيث  ظروف حسب جدولة 

  اإلدارة.  أعضاء مجلس العمل وحسب ظروف

 مادة
  ة استرشادي 

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

  أعمال اللجنة. 

 مادة
  ة استرشادي 

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

عام  خالل  المخاطر  إلدارة  مختص  شخص 
  .م٢٠١٩

 مادة
  استرشادية 

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

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

 مادة  ال ينطبق لعدم تشكيل اللجنة   
  استرشادية 

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

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

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

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

 .الشركة  في للعاملين  اجتماعية مؤسسات  إنشاء-٣

  تحفيزية برامج  الشركة لدى
  تم ذكرها في تقرير مجلس اإلدارة 

 مادة
  استرشادية 

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

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

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

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

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

 االجتماعية بالمسؤولية للتعريف  للمجتمع توعية برامج وضع-٤
 .للشركة

  

الشركة بالعديد من المبادرات والبرامج   تقوم
كذلك   وتقوم  االجتماعي  العمل  مجال  في 
في  والمبادرات  البرامج  تلك  عن  باإلفصاح 

ولكن الصلة؛  ذات  الشركة  تضع لم التقارير 
تربط مؤشرات  بما الشركة  أداء قياس 
 العمل االجتماعي، في مبادرات  من تقدمه
 ذات األخرى  بالشركات ذلك ومقارنة
    .المشابه النشاط

  

 مادة
  استرشادية، 

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

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

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

مادة 
  استرشادية 
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  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة :  .٤٢

فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء    افيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كانت الشركة طرفً 
 :م٢٠٢٠شخص ذي عالقة بأي منهم والتي تمت خالل عام  يلى ا إ مجلس االدارة أو لكبار التنفيذيين أو 

 المدفوعات النظامية المستحقة : .٤٣

  مالحظات  ٢٠٢٠مستحقة كما في نهاية   البيان 
    ١٨٬٠٥٢٬٥٩١  الزكاة - الهيئة العامة للزكاة والدخل 
    ١٢٬٣٩٧٬٨٨٣  ضريبة القيمة المضافة - الهيئة العامة للزكاة والدخل 

    ٢٬٣٨٥٬٢٠٣  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
   ٣٢٬٨٣٥٬٦٧٧  المجموع 

الطرف ذو  
  العالقة 

الطرف  
المرتبط  

بالطرف ذو  
  العالقة  

المنصب  
  بالشركة  

نوع االرتباط  
مع طرف ذو  

  العالقة  

نوع 
  العالقة 

شروط    المدة 
  التعامل 

مبلغ  
  التعامل 

ــرـكة الفنـية   الشــ
  التقنيةلتوطين 

ــن  بــ ــارق  طــ
ــان   ــمـــ ــثـــ عـــ

 القصبي

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة  
رئيس المجلس 

وشريك في  
الشركة الفنية  
  لتوطين التقنية 

- م  ١/١/٢٠٢٠  دعم فني 
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

  السائدة

٢٤٥٬٦٢٥  

وكالة سـفر دارين 
للسفر والسياحة 

ــدـين -  ال ـمـحي 
  بن صالح كامل 

بــــن -  عــــادل 
  سعود دهلوي

بـــن  -  ــرو  ــمـ عـ
  محمد كامل 

  

يشغلون مناصب   دارةأعضاء مجلس اإل
كبار التنفيذيين  

بشركة دله البركة 
القابضة وهي من 
كبار المساهمين 

  في الشركة. 

  - م١/١/٢٠٢٠  تذاكر سفر 
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

  السائدة

٢٬٢٣٣٬٨٥٣  

  طارق القصبي
مـجـلـس   رئـيـس 

  اإلدارة
  

طارق بن 
عثمان 
  القصبي 

  

ستشارات  إ  -   اإلدارةرئيس مجلس 
  إدارية 

- م١/١/٢٠٢٠
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

  السائدة

٦٦٨٬٣٨٢  

شركة الدكتور  
محمد راشد 

  الفقيه 
  

بــن  مــحــمــد 
  راشد الفقيه

يشغل منصب   عضو مجلس إدارة 
رئيس مجلس 
إدارة شركة 

الدكتور محمد 
  الفقيه وشركاؤه 

دعم فني  
ومبيعات 

  دويةأ

- م ١/١/٢٠٢٠
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠ا

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

  السائدة

٨٨٢٬٠٧١  

شـركة المشـفى 
  الطبية

ــن  بــ ــارق  طــ
ــان   ــمـــ ــثـــ عـــ

  القصبي 

بن  يشغل عبدهللا  رئيس مجلس اإلدارة
طارق القصبي  
منصب رئيس 
مجلس اإلدارة  

بشركة المشفى 
وهو ابن رئيس  

مجلس اإلدارة م. 
  طارق القصبي  

خدمات  
  طبية

- م ١/١/٢٠٢٠
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠ا

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

 السائدة

٩٨٢٬٣٩٠  

مكـتب المهـندس 
ــه   الـفـقـي ــد  ــال خ
ــارات   لالســــتشــ

  الهندسية 

بــن  مــحــمــد 
  راشد الفقيه

 يملك م.خالد  عضو مجلس إدارة 
الفقيه مكتب خالد 

الفقيه  
لالستشارات  

الهندسية وهو اخ 
لعضو مجلس 

اإلدارة د.محمد  
  الفقه

استشارات  
  هندسية 

- م ١/١/٢٠٢٠
  م ٣١/١٢/٢٠٢٠ا

ــروط   شــــــ
الســـــــوق  

  السائدة

٥٨٥٬٤٨٤  
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 التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات التابعة لها: مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار .٤٤

المالي   العام  خالل  الشركة  أسهم  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مصلحة  الجدول  مصلحة  ٢٠٢٠يبين  أو  ملكية  توجد  وال  م  
ذيين أو ألزواجهم أو أوالدهم القصّر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ، كما ال توجد أي مصلحة أو ملكية لكبار التنفي

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

نسبة  صافي التغيير  نهاية العام  بداية العام  اسم من تعود له المصلحة
أدوات   عدد األسهم  أعضاء مجلس اإلدارة التغير

 الدين
أدوات  عدد األسهم 

 الدين
 ٪ ٢٣٫٣٢ ٨٤٣٬٣٠٥ ٠ ٤٬٤٥٩٬٨٣٠ ٠ ٣٬٦١٦٬٥٢٥ م.طارق عثمان القصبي
د.عبدالرحمن عبدالعزيز  

 ١٬٢٧١    السويلم
٠ 

١٬٥٢٥ 
٠ 

٢٠ ٢٥٤ ٪ 

 ٪ ٢٠ ٧٨٦٬٨٦٤ ٠ ٤٬٧٢١٬١٨٦ ٠ ٣٬٩٣٤٬٣٢٢ د.محمد راشد الفقيه 
 ٪ ٢٠ ٢٥٤ ٠ ١٬٥٢٥ ٠ ١٬٢٧١ أ.محي الدين صالح كامل

 ٪ ٢٠ ٣١٧ ٠ ١٬٩٠٥ ٠ ١٬٥٨٨ أ.فهد عبدهللا القاسم 
محمد الغامدي   أ.عثمان

(ممثل شركة حصانة 
 االستثمارية) 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

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

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  أ. عبدهللا تركي السديري 

 نسبة التغير  صافي التغيير  كبار التنفيذيين

 د. أحمد بن صالح بابعير 
 (الرئيس التنفيذي)  

٢٠ ٣١٧ ٠ ١٬٩٠٥ ٠ ١٬٥٨٨ ٪ 

   د. محمد بن راشد الفقيه
٪ ٢٠ ٧٨٦٬٨٦٤ ٠ ٤٬٧٢١٬١٨٦ ٠ ٣٬٩٣٤٬٣٢٢ (المشرف الطبي العام)  

 خالد محمد سعودي
 ٠ (المدير المالي التنفيذي)  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 د. صالح راشد الفقيه 
 ٠ (كبير األطباء)  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

م. عساف حسين 
 العساف 

مستشفى دله    –(المدير التنفيذي   
 النخيل) 

٥٬٧٢٣ 

٠ ٦٬٨٦٧ ٠ 

٢٠ ١٬١٤٤ ٪ 

 كبار المساهمين  
  

نسبة  صافي التغيير 
 التغير 

     

  ٪ ١٥٫٩٧  ٦٬٥٤٢٬٧٩٦  ٠  ٤٧٬٥٠٦٬٧٧٩  ٠  ٤٠٬٩٦٣٬٩٨٣  شركه دله البركه القابضة
  ٪ ٢٠  ٧٨٦٬٨٦٤  ٠  ٤٬٧٢١٬١٨٦  ٠  ٣٬٩٣٤٬٣٢٢    د. محمد بن راشد الفقيه
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء   .٤٥
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات .

  
  م

  
  االسم 

    سجل الحضور
الجمعية العمومية  

  العادية 
الجمعية العمومية  

  العادية 
٠٩/  ١٣    ٠٤/  ٢٠    

     م. طارق عثمان القصبي   ١
     د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم  ٢
     د. محمد راشد الفقيه  ٣
     أ.محي الدين صالح كامل  ٤
     أ.فهد عبدهللا القاسم  ٥
ــركة  أ.عثمان محمد الغامدي    ٦ (ممثل شــ

   حصانة االستثمارية)
   

      أ. عمرو محمد كامل ٧
      أ. عادل سعودي دهلوي  ٨
       تركي السديري  أ. عبدهللا  ٩

  .وأسبابها  الطلبات تلك وتواريخ  المساهمين  لسجل الشركة طلبات عدد .٤٦

 السبب  تاريخ التقرير   ت
 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/   ٠١/   ٠١ ١
 ملف أرباح  ٢٠٢٠/   ٠٣/  ٢٤ ٢

 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/   ٠٣/  ٣١ ٣

 الجمعية العامة  ٢٠٢٠/  ٠٤/   ٢٠ ٤

 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/   ٠٦/  ٣٠ ٥

 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/   ٠٩/  ٣٠ ٦

 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/   ١٠/   ٢٠ ٧

 ملف أرباح  ٢٠٢٠/  ١٢/  ٢٨ ٨

 إجراءات الشركة  ٢٠٢٠/  ١٢/  ٣١ ٩
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