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 السادة مساهمي شركة دلة للخدمات الصحية 

  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 
م وشهدت فيه شركة دلة للخدمات الصحية العديد من االنجازات والتحديات والفرص، لتختتمه ٢٠١٧إنقضى العام 

وبهذه المناسبة،  .هللابمسار إيجابي واضح سيقودها نحو مواصلة المزيد من النجاحات في المستقبل بإذن 
م والذي يلقي الضوء على اآلداء واألنشطة ٢٠١٧يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 

  الرئيسية والتي شهدت العديد من اإلنجازات والتطورات في مختلف قطاعات العمل. 
ام المنصرم من العديد من العوامل والمتغيرات وال يخفى عليكم ما واجهته األسواق اإلقليمية والعالمية خالل الع

والتي يأتي على رأسها وأهمها التغيرات واإلصالحات االقتصادية، وتراجع اإلنفاق الحكومي، وتغيرات في مستوى 
دخل الفرد، مما ألقى ببعض الضغوط على أرباح ودخل الشركات، األمر الذي ترتب عليه اتساع رقعة التغييرات 

  ع القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي.الفعلية في جمي
وعليه فقد عملت شركة دلة للخدمات الصحية جاهدة للتغلب على صعوبات المرحلة وتحويل التحديات إلى فرص 
جديدة. ومن خالل دراسة هذه العوامل، تبين لنا أن استخالص أقصى قيمة من تلك الفرص يتطلب التركيز على 

دأت تأخذ حيز التطبيق خالل العام المنصرم، والتي وضعت لتدعم توجهات شركة دلة خططنا الطموحة والتي ب
للخدمات الصحية في تحقيق الريادة وزيادة مساهمتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمملكة بوجه عام 

إكتمال وبمدينة الرياض على وجه الخصوص. حيث نجد أن خططنا للتوسعة في جنوب غرب الرياض قد إكتملت ب
بناء مستشفى دلة نمار إذ نعمل جاهدين على إكمال الخطط التوسعية للشركة في التوسعة الغربية بمجمع 
دله النخيل لمقابلة ثقة العمالء والطلب المتزايد على خدماتنا الصحية ذات الجودة العالية كما تقوم الشركة بجهد 

غرافياً في المنطقة الغربية إلنشاء وتشغيل مستشفى كبير لتحقيق أحد أهم أهدافها اإلستراتيجية بالتوسع ج
  متكامل لتقديم الخدمات الصحية لسكان مدينة جدة.

وعلى الرغم من كل التحديات والتوسعات المستقبلية، فنحن سعداء بما حققته شركتكم خالل العام المنصرم 
ى ثقة المراجعين في خدمات مليون مراجع مما يؤكد عل ١٫١من نمو في أعداد المراجعين حيث بلغ عددهم 

 ٢٩٥مليار لایر وصافي أرباح  ١٫٢إجمالي إيرادات المستشفى وكادره الطبي. كما حققت، بحمد هللا، تجاوزت 
مليار  ١٫٦رياالت للسهم الواحد. أما على صعيد حقوق الملكية فقد نمت إلى ما يزيد على  ٥مليون لایر بواقع 

  مليار لایر. ٢٫٥تعدى الـ  لایر، إضافة إلى أن نمو أصول الشركة
وكعادتنا في شركة دلة للخدمات الصحية، ومن منطلق المسؤولية اإلجتماعية، فإننا نولي أهمية كبرى 
الستقطاب الكوادر السعودية واإلستثمار في تأهيلهم وتطويرهم بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع 

لحرص على تعزيز بيئة العمل ألسرة منسوبي الشركة، مما ساهم، وهلل معاً. كما أننا كنا وال زلنا نحرص أتم ا
  الحمد، في رفع كفاءة إنتاجية الموظف.

نؤكد هنا سعينا وإستمرارنا لتقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا بجودة متميزة وسيتحقق ذلك، بفضل هللا، ثم تناغم 
ليب عملنا والتي أتت بثمارها على أرض الواقع بحصولنا ية والسعي الحثيث لتطوير أسارووالء كوادرنا الطبية واإلدا

للمرة الرابعة على التوالي وبنتيجة تقييم جودة آداء تجاوزت المعدل  JCIعلى شهادة اللجنة الدولية المشتركة 
  المحلي واإلقليمي.

وفقنا لما فيه الخير ختاماً، نسأل هللا تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة األمن واألمان والصحة والعافية وأن ي
  والصالح تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

 

  بن عثمان القصبي طارق    
 اإلدارة مجلس رئيس          
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  السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

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

مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع  لها،ع العام تقريره حول أنشطة الشركة والوض كما ويتشرف باستعراضم.  ٢٠١٧
  حول القوائم المالية الموحدة السنوية للشركة.

 :عرض عام عن الشركة .١

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

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

الشركة من فئة واحدة وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره  م. إن جميع أسهم٢٠١٧في نهاية عام 
  .من المساهمين

 :السنة المالية للشركة .٢

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

 :المحاسب القانوني للشركة .٣

، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن BDOــــد العمــــري وشركاه تولى السادة / شركة الدكتور محم    
لحسابات من قبل الجمعية العمومية التي تمت في ل نم. وذلك عن طريق تعيينهم كمراجعي٢٠١٧العام المالي 

 م.٢٠١٧أبريل  ٢٧

 :٢٠١٧الوضع العام خالل  .٤

  حول القطاع الطبي:  ٢٠٣٠رؤية المملكة 

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

التنظيم والمراقبة للمنظومة المخطط في هذه الرؤية  أن يقوم القطاع العام بالمملكة بالتركيز على دور التخطيط و
  .الصحية. كما أنه من المخطط أيضا العمل على رفع جودة الخدمات الصحية من خالل شركات حكومية

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

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

  .قدرتهم على مواجهة وعالج األمراض المزمنة التي تشكل تحدًيا وخطًرا على صحة المواطنين
ل الوطني للرعاية الصحية هذه الرؤية. حيث تضمنت األهداف االستراتيجية لهذه الخطة وقد وافقت خطة التحو     

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

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

 الزيادة في عدد سكان المملكة:  

تعد العامل الرئيس في نمو الطلب على      
حيث نجد أن عدد ؛ خدمات الرعاية الصحية

مليون  ٢٧مليون نسمة إلى  ٧السكان ارتفع من 
، م٢٠١٠م إلى ١٩٧٤نسمة خالل الفترة من 

كما . تقريًبا %٣٫٨وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 
م ٢٠١٠مليون نسمة خالل عام  ٢٧ارتفع من 

 ،م٢٠١٦مليون نسمة بنهاية عام  ٣٢إلى نحو 
  .تقريبًا %٢٫٩وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 

لسعودي ونتيجة لما سبق نجد أن المجتمع ا     
ا يعد حافًزا قويًا مم ،ينمو بمعدالت متوسطة

     للتوسع في قطاع الخدمات الصحية.   
   

  

                                      
 المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء.                

 
  

 الزيادة في متوسط األعمار: 

 ٧٣٫٨ارتفع متوسط العمر المأمول عند الوالدة من      
سنة تقريبًا في  ٧٤٫٨م إلى نحو ٢٠١٢خالل عام سنة 

وذلك حسب التقارير اإلحصائية  ،م٢٠١٦نهاية عام 
  م ) .٢٠١٦،  ٢٠١٢الصادرة عن وزارة الصحة (

ونتيجة لما سبق نجد أن المجتمع السعودي مجتمع      
تطول أعماره، مما يعد حافًزا قوًيا للتوسع في قطاع 

        الخدمات الصحية.   
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 الزيادة في تغطية التأمين الصحي:  

يدة للمملكـة      مة الرشــــ مام الحكو طار اهت في إ
صحة كلٍّ  سوم  ب صدر المر من المواطن والمقيم فقد 

ـ الموافق ٢٧/٤/١٤٣٠) بتاريخ  ٧١الملكي رقم (م/ ه
ــأمين الصـــــحي ٢٢/٤/٢٠٠٩ ــام الت ــاص بنظ م والخ

ــاص  ــاع الخ ــاوني اإللزامي على موظفي القط التع

 ،تج عنه نمو كبير في قطاع التأمين الصــحيوالذي ن
عدد المؤمن  ًيا في النمو الكبير في  لك جل بدو ذ وي
عليهم باإلضـــــافة إلى النمو في أقســـــاط التأمين 

  الصحي المكتتب فيها وعمق التأمين.

  
  ارتفع عدد المشمولين بنظام التأمين الصحي التعاوني

 ١٢حو م إلى ن٢٠١٢من له خالل عام مليون مؤَّ  ٨٫٧من 
وذلك بمعدل نمو  ،م٢٠١٦ن له خالل عام مليون مؤمَّ 

وبذلك تكون نسبة  تقريًبا، %٨٫٤سنوي مركب بلغ 
من إجمالي سكان المملكة قد دخلوا تحت مظلة  %٣٨

 التأمين الصحي التعاوني .
  
  بلغ عدد السعوديين المشمولين بنظام التأمين الصحي

 ،من لهؤَّ مليون م ٢٫٧م نحو ٢٠١٦التعاوني خالل عام 
وبما  ،من إجمالي المشمولين بالنظام %٢٢وبما يعادل 
 من إجمالي السكان السعوديين. %١٣٫٥يعادل نحو 

  
  قساط التأمين الصحي المكتتب فيها من أارتفع إجمالي

مليار  ١٨٫٦م إلى نحو ٢٠١٢مليار لایر خالل عام  ١١٫٣
م  ،وذلك بمعدل نمو سنوي مركب ٢٠١٦لایر خالل عام 

جمالي أقساط إ، وتجدر اإلشارة إلى أن %١٣٫٣و بلغ نح
م قد انخفضت ٢٠١٦التأمين المكتتب فيها خالل عام 

 تقريباً . %١٫٧م بنسبة ٢٠١٥عن عام 
 
  ارتفعت نسبة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب

والتي  ،فيها إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
خالل عام  %٠٫٨٠تعرف بعمق التأمين غير النفظي من 

  . م٢٠١٦خالل عام  %١إلى نحو  ٢٠١٢
  
  ارتفع معدل احتفاظ شركات التأمين الصحي بأقساط

 %٩٧م إلى نحو ٢٠١٢خالل عام  %٨٨مين من أالت
ذلك النمو في قدرات  ويعكسم  . ٢٠١٦خالل عام 

وتراجع  منينشركات التأمين على تقديم الخدمات للمؤَّ 
  .االعتماد على إعادة التأمين

 رتفع صافي المطالبات المدفوعة من قبل شركات ا
م ٢٠١٢مليار لایر خالل عام  ٧٫٤التأمين الصحي من 

،وذلك م ٢٠١٦مليار لایر خالل عام  ١٤٫١إلى نحو 
  .تقريبًا %١٧٫٤بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 

 صافي المطالبات  لتأمين الصحيارتفع معدل خسارة ا)
خالل  %٧٣ن المتكبدة / صافي األقساط المكتسبة) م

  م.٢٠١٦خالل عام  %٧٨م إلى نحو ٢٠١٢عام 
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 الزيادة في معدل اإلصابة باألمراض المزمنة : 
  

ية غير الصــــحية من أهم     ماط المعيشـــــ عد األن ت
 ،العوامل التي ســـاعدت في زيادة نســـبة الســـمنة

ــــبب الرئيس في العديد من األمراض  والتي تعد الس
 %٣٠نسبة  أنإلى المزمنة حيث أشارت اإلحصاءات 

يد أعمارهم عن  لذين تز كة ا كان الممل  ١٥من ســــ
والتي تعد بدورها  ،ســنة يعانون من أمراض الســمنة

ــابة  ــة التي تزيد من خطر اإلص ــباب الرئيس أحد األس
بمرض الســــكري . وأدى ذلك كله إلى زيادة الطلب 

  على خدمات الرعاية الصحية ويتجلى ذلك في:
 
ب بــالعيــادات ع عــدد الزيــارات لعيــادة القلــاارتفــ .١

الخارجية وأقســام الطوارئ بمســتشــفيات وزارة 
الصــــحــة لمرضــــى رومــاتيزم القلــب والقلــب 

زيــارة خالل عــام  ٦٤٧٫٥٣٨اإلســــكيمي من 

زيــارة خالل عــام  ٧٩٣٫٣٨٠م إلى نحو ٢٠١٠
 تقريبًا. %٤وذلك بمعدل نمو مركب بلغ  ،م٢٠١٥

ع عدد الزيارات لعيادات الســـكري بالعيادات اارتف .٢
أقسـام الطوارئ بمسـتشــفيات وزارة الخارجية و

م ٢٠١٠زيارة خالل عام  ٩٩١٫٣٠٤الصــــحة من 
ــام  ١٫٤٠٨٫٨٥٢إلى نحو  ــارة خالل ع  ٢٠١٥زي

كب بلغ ، عدل نمو ســــنوي مر لك بم  %٧٫٣وذ
 تقريبًا.

ضغط اارتف .٣ ضى أمراض الدم و ع عدد الزيارات لمر
الــدم بــالعيــادات الخــارجيــة وأقســــــام الطوارئ 

 ١٫٢٤٣٫٢٣٦بمســـتشـــفيات وزارة الصـــحة من 
 ١٫٧٩٥٫٦٤٢م إلى نحو ٢٠١٠زيــارة خالل عــام 

ــام  ــارة خالل ع ــدل نمو  ،م٢٠١٥زي ــك بمع وذل
 تقريبًا. %٧٫٦٣سنوي مركب بلغ 

 
 
  
  

  واقع القطاع الصحي في المملكة :
  

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

  على القطاع الصحي :اإلنفاق   

  
  

في المالية  اتارتفعت نسبة االعتماد
وزارة الصحة بالنسبة إلجمالي موازنة 

للمملكة العربية الموازنة العامة 
م  ٢٠١٢خالل عام  %٦٫٨من  السعودية
  .م٢٠١٦خالل عام  %٧٫٠إلى نحو 

  
  

حصائي                      الكتاب اإل–المصدر: وزارة الصحة            
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  : مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات 

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

للخدمة (وزارة الصحة، الجهات الحكومية  المقدمةالبياني التالي التطور في الموارد الصحية في القطاعات 
  م :٢٠١٦م إلى ٢٠١٠طاع الخاص) خالل الفترة من األخرى، الق

  

  
  حصائيالكتاب اإل–لمصدر: وزارة الصحة ا

  
  
  

  التطور في عدد المستشفيات واألسّرة بمختلف القطاعات الصحية: 

وزارة  تقدرهايعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساس على خدمات الرعاية الصحية التي    
%  ٥٨بة عدد األسرَّة بمستشفياتها إلى إجمالي عدد األسرَّة بجميع القطاعات نحو حيث بلغت نس ،الصحة

  .م٢٠١٦تقريًبا خالل عام 
  

 عدد المستشفيات واألسرّة بمختلف القطاعات الصحية في المملكة
  م )٢٠١٢/٢٠١٦هـ (١٤٣٣/١٤٣٧خالل الفترة 

بلغت نســبة عدد األســرَّة    
تابعة  بالمســــتشـــــفيات ال

ــة  صللقطــاع الخــا (نســـــب
ســــرة بجميع إلجمــالي األ
قطــاعــات) ل حو  ا  %٢٤٫٠ن

م مقارنة بـ ٢٠١٦خالل عام 
 م.٢٠١٢الل عام خ %٢٣٫٠
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)سرير)  (جميع القطاعات(أسرّة المستشفيات بالمملكة 

)سرير(أسرة مستشفيات وزارة الصحة  

)سرير(أسرة مستشفيات الجهات الحكومية األخرى  

)سرير(أسرة مستشفيات القطاع الخاص  

آالف نسمة 10لكل  مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة
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259

39

137

274

44

152

0100200300

عدد المستشفيات

36

11

14

42

12

17

0 25,000 50,000

وزارة الصحة 

الجهات الحكومية
األخرى

القطاع الخاص

)لف سريرأ(سرة عدد األ

2016 2012



 

 
 

 

10

 

 التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية: 

  
الزيادة في أعداد األسرَّة في المملكة بجميع    

زيادة في أعداد العاملين على هذه  اقطاعاتها واكبه
الل الخمس سنوات الماضية. مما يعكس األسرَّة خ

 ،االتجاه العام نحو تحسين الخدمة المقدمة للمرضى
التطور في معدل الموارد  يوضحالتالي  والشكل

 البشرية لكل سرير بجميع القطاعات الصحية بالمملكة
 ٢٠١٦: ٢٠١٢خالل الفترة من 

  
      

 
 
 
  

 
  الموارد الصحية بالقطاع الخاص بمنطقة الرياض: 

كما ارتفعت الموارد الصحية للقطاع الخاص     
 ٢٠١٦حتى العام  ٢٠١٢من العام  بمنطقة الرياض

ارتفاًعا ملحوظًا من حيث عدد األسرَّة واألطباء 
  والتمريض والفئات الطبية المساعدة.
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حيمعدل الموارد البشرية لكل سرير للقطاع الص
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2016 2012 

8.7

10.7

3.5

5.6

12.6

19.1

8.1

6.3

05101520

)طبيب(بالقطاع الخاص ) شامال أطباء األسنان(األطباء 

)ممرض(التمريض  بالقطاع الخاص 

)فرد(الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص 

)سرير/  (أسرة مستشفيات القطاع الخاص 

)آالف نسمة 10لكل ( الموارد الصحية للقطاع الخاص 

2016 2012
حصائيالكتاب اإل –وزارة الصحة : المصدر

نمار -دله مستشفى   
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  :شركة دله للخدمات الصحية  .٥

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

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

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

 
  قطاعات الشركة 

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

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

 
له عداد لتشغيل مستشفى دالصحية في اإل دلهشرعت شركة  ٢٠١٧وخالل النصف الثاني من العام    
 نمار التي تعد إضافة جوهرية متميزة لعمليات الشركة وباألخص في منطقة جنوب غرب الرياض. –
 

  نشاطات الشركة  

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

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

لمنتجات  اوتعتبر دله فارما موزعً  ،تابعة مملوكة بالكامل لشركة دله للخدمات الصحية بشكل مباشر
طفال و المستلزمات الطبية صيدالنيه و مستحضرات عشبية وتجميلية وأغذية و منتجات حليب األ

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

من  امنتجً  ٥٠منتًجا صيدالنيًا، و ٧٥ويوجد لدى دله فارما حقوق توزيع حصرية في المملكة لعدد حوالى 
ا من عدة شركات دولية. كما تعمل دله فارما على تصنيع ا غذائيً منتجً  ١٥و المستلزمات الطبية، و  ةجهزاأل

األدوية والمستحضرات العشبية والصيدالنية في مصنع دله فارما بالمنطقة الغربية. وقد حصل المصنع 
 ةمكانيإنحاء المملكه مع أتسويقها فى جميع ل اوتجميليً  اصيدالنيً  امنتجً  ٣٥على الترخيص إلنتاج عدد 

 .خرىأسواق دوليه أفتح 
  

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

 .٢٠١٧جد لدى الشركة أي عقود قائمة خالل العام وي المستشفيات. وال
 

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

 مستشفيات دله. بشكل رئيس لمجموعة هبتقديم خدمات
 

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

  
  

 : أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها .٦

وتجارة الجملة والتجزئة في  ،يانة المنشــآت والمراكز الصــحيةتتمثل أغراض الشــركة في تشــغيل وإدارة وصــ    
صناعية وأجهزة المع شفياتااألدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف ال ست صنيع  ،قين وأجهزة الم وت

يف ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغل ،األدوية والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية
  .في المملكة العربية السعودية

صنف      شطةت سة  أن صحية إلى خم شطة شركة دله للخدمات ال سية هي: (أن سا ) تقديم خدمات طبية ١أ
ــفيات مملوكة؛ ( ــتش ــنيع األدوية؛ (٢لمس ــغيل واإلدارة؛ (٣) بيع وتوزيع وتص ــاندة و(٤) التش ) ٥) الخدمات المس

   .االستثمارات
النخيل"  –س على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل "مجمع مستشفى دله يرتكز نشاط الشركة الرئي    

والتي تشمل  ؛باإلضافة إلى مستشفيات ومراكز طبية أخرى مزمع إنشاؤها في المستقبل ،في مدينة الرياض
. أما فيما يتعلق بأنشطة بيع وتوزيع األدوية فتتم عن نمار و مستشفى الدكتور محمد الفقيه –مستشفى دله 

ــبية ومنتجات مواد التجميل. أما طر ــيدالنية والدوائية والعش ــركة دله فارما بالتوزيع بالجملة للمنتجات الص يق ش
أنشــطة التشــغيل واإلدارة فتقوم بإدارة أعمال مســتشــفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. إضــافة لذلك، يوجد 

  رق األوسط.قطاع الرعاية الصحية في منطقة الش فياالستثمارات  بعضلدى الشركة 
   

 المستشفيات

النخيل - دلهمستشفى   

 المبنى الرئيس

 مبنى النساء والوالدة

طفالمبنى األ  

لعيادات الشماليةا  

نمار - دلهمستشفى   

ألدويةا فارما للتوزيع دله   

فارما دلهمصنع   

 المنطقة الوسطى

الغربيةالمنطقة   

الشرقيةالمنطقة   
 اإلدارة والتشغيل

 الخدمات المساندة

ستثماراتاال  

  مباني التنويم

العيادات مباني   
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 : معلومات أنشطة الشركة تحليل .٧

عن إيرادات  %٤٫٢بزيادة قدرها  م٢٠١٧مليون لایر عن العام  ١٬٢١٢شركة دله الصحية حجم مبيعات  بلغ     
إجماالً من نشاط المستشفيات. كما بلغ مليون لایر. وقد أتت إيرادات الشركة  ١٬١٦٣التي بلغت  ٢٠١٦العام 

 .%٤٫٣بزيادة قدرها  م٢٠١٦مليون لایر للعام  ٥٣٦م مقابل٢٠١٧عن العام  مليون لایر ٥٥٩ إجمالي ربح الشركة
 
  

  : الشركات التابعة .٨

  المؤسسة كلها في المملكة:وركات التابعة فيما يلي بيان بالش

  الشركة التابعة
رقم السجل 

  التجاري

  بلد التأسيس
و الدولة الرئيس 

  محل العمليات

  نسبة الملكية
 ديسمبر ٣١كما في  

٦٢٠١  ٧٢٠١  
  ٪٩٨  ٪١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤١٠٦١٣  شركة دله فارما

شــــركة أفيــــاء النخيــــل للخــــدمات 
  ٪٩٩  ٪٩٩  السعودية  ١٠١٠٤٠٤٥٧٦  المساندة المحدودة

  -- %١٠٠  السعودية  ١٠١٠٤٩٥٢١٨  نمار الصحية دلهشركة مستشفى 
 

حيث أن باقي حقوق  ؛٪١٠٠أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بنسبة  ةفعلًيا شرك الشركة تمتلك    
   .م٢٠١٧مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة كما في نهاية ها الملكية في

  
) ٢٠١٤إبريل  ١٣هـ (الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخر  ١٣تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ فارما:  شركة دله

نشاطها في تجارة الجملة  سعودي، ويتمثلمليون ريـال  ٤برأس مال قدره  ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة.
المنظفات واألجهزة و ،والتجزئة للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب ومستلزمات األطفال

واالستيراد والتصدير والتسويق للغير  ،والمستلزمات الطبية والجراحية وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية
بإيقاف العمل على بعض السلع التي  ٢٠١٦وإدارة المصانع والمستودعات. وقد قامت شركة دله فارما خالل عام 

 .تشغيليةال تقوم بتوزيعها لتدني ربحيتهاكانت 
 

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

ستشفيات والمراكز الطبية والخدمات نشاطها في إقامة وصيانة الم سعودي، ويتمثلريـال  ٥٠٫٠٠٠مال قدره 
  .المساندة األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعة

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

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

أغراض الشركة تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز تتضمن و ،الصحية
  .اضيى تملك األروالمجمعات والعيادات الطبية، باإلضافة إل
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  : فروع الشركات .٩

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

السجل     اسم الفرع
  التجاري

  المدينة  

  الخفجي  ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦ المركز الرئيس
  الرياض  ١٠١٠١٣٢٦٢٢  مستشفى دله

  الدمام  ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥  مستودع األدوية (دله فارما)
  الرياض  ١٠١٠١٢٨٩٩٧ مستودع األدوية (دله فارما)
  جدة  ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩ مستودع األدوية (دله فارما)
  جدة  ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠  مستودع األدوية (دله فارما)

  الرياض  ١٠١٠٤٢٨٦١٣  مجمع عيادات شركة دله للخدمات الصحية
  جدة  ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١  مصنع دله فارما لألدوية

 : الصحية دلهية المتميزة لشركة الجودة الطب .١٠

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

   وسالمتهم.
عداد مراجعي العيادات ومرضى أفعلى الرغم من تنامي    

ى االرتفاع المضطرد في أعداد العمليات إلالتنويم باإلضافة 
نه يقدم الخدمات الطبية أات بمجمع مستشفى دله، إال والوالد

 ،المتكاملة بأداء مرتفع وبمعايير اعتماد عالمية للجودة
 ١٥٠والمراقبة المستمرة لإلداء الطبي التي تقاس بحوالي 

النخيل حائز - دلهمؤشر لجودة األداء. إن مجمع مستشفى 
  :على

 من قبل المركز الســعودي ياتشــهادة اعتماد المســتشــف .١
   .٢٠١٧العتماد المنشآت الصحية خالل العام 

لهيئــة األ .٢ تركـــة العتمـــاد شـــــهــادة ا كيـــة المشـــــ مري
ستشـفيات  أعوام في  ة، ولثالثمرات متتالية ألربع JCI الم

حتى عــام  ٢٠٠٩كــل مرة، وتمتــد خالل الفترة من العــام 
٢٠١٨.   

هادة األ .٣ عالمية شــــ عام  ISO9001يزو ال لجودة األداء منذ 
  الحالي. وحتى الوقت١٩٩٨

مراض مريكية لعلم األشهادة ضبط الجودة من الكلية األ .٤
CAP عليها مختبرات مستشفى دله والتي  ةالحاصلو

تعطى نتيجة وضع المختبرات تحت المراقبة الدقيقة 
والتي تدل على الجودة العالية  ،المستمرة وتجدد سنويا

  .لمختبرات مستشفى دله
وسالمة المرضى الشهادة العالمية لجودة عمل المطابخ  .٥

، امنذ عدة سنوات وتجدد سنويً  HACCPوجودة التغذية 
 .دلهوالتي تدل على جودة خدمات التغذية في مستشفى 
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 : الصحية دلهجودة المطالبات المالية لشركة  .١١

كانوا  سواءعمالئها كافة المطالبات المالية لشركة دله الصحية الصادرة إلى إجراءات على الرغم من تعقيد    
عينها أتضع نصب  -منذ نشأتها-شركات خاصة، إال أن شركة دله الصحية  وأشركات تأمين  وأت حكومية جها

بصورة مستمرة، عند إصدار فواتيرها ومطالباتها  ر الضبط المالي، ويعلى المهنية العالية وأفضل معاي المحافظة
شركاء نجاحها وتتعامل مع  أهم ا أحدالصحية عمالئه دلهلعمالئها مقابل الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة 

ها الشركة في معامالتها مع امن منظومة الجودة المتكاملة التي تتبن االمرضى بصورة إنسانية. وذلك يعد جزءً 
العمالء والمرضى. وتأتي الجودة المرتفعة لعملية الفوترة نتيجة تطبيق نظم الرقابة والفاعلية في عملية المعالجة 

  كبر قدر من ثقة العمالء في تقارير ومطالبات الشركة المالية.أركة مما يعطي المالية داخل الش

  : عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير .١٢

لتعزيز العالمة التجارية التي تم بناؤها بواسطة مستشفى دله على مر السنين، قررت الشركة في عام      
وتقدم شركة دله ة من قبل أطراف أخرى. م الدخول في عقود إلدارة وتشغيل المستشفيات المملوك٢٠٠٢

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

  في السابق.
  

وبخالف تصفية بعض الحسابات من العقود السابقة، لم  ٢٠١٧الشركة عقود فعالة خالل العام لم يكن لدى    
 .دارةيكن هناك أي عمليات في نشاط التشغيل واإل

  :الشركات المستثمر بها .١٣

  : شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه 

٪ من رأس مال شركة ٣٠قدرها مليون لایر مقابل حصة  ١٤٢ الصحية حوالياستثمرت شركة دله للخدمات     
وهي شــركة مســاهمة مقفلة تقوم ببناء مســتشــفى عام في شــرق  ،الدكتور محمد راشــد الفقيه وشــركاؤه

  مدينة الرياض.
  

  : شركة مركز مكة الطبي 
بتاريخ  ٤٠٣١٠٢١٢٨٦شركة مساهمة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم  هيشركة مركز مكة الطبي      
سرير، ويبلغ رأس مالها  ١٣٦م). ومقرها في مكة المكرمة وتحتوي على ١١/٠٣/١٩٩٠افق هـ (المو١٤/٠٨/١٤١٠

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

 
  : ة األردنية إلنتاج األدويةالشرك 

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

دينار أردني لكل سهم. وتمتلك دله للخدمات  ١رها مليون سهم بقيمة اسمية قد ٢٠٫٠أردني، مقسمة إلى 
من رأس المال. وتقوم الشركة بتصنيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات  %٠٫٤الصحية 

  الطبية. ويتم أيًضا بيع منتجاتها من قبل دله فارما.
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 شركة األحساء للخدمات الطبية المحدودة 
طبية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم شركة األحساء للخدمات ال     

ــــــــ (الموافق ٠٧/٠٨/١٤١٨، بتاريخ ٢٢٥٢٠٢٥٢١٣ األحســــاء وتحتوي على  بمدينةم). ومقرها ٠٧/١٢/١٩٩٧هـ
سمالها ١٢٠ سعودي ١٥٠٫٠سرير، ويبلغ إجمالي رأ سمة إلى  ؛مليون لایر  سمية  ١٥٠٬٠٠٠مق صة بقيمة ا ح

 من رأس المال. %١٫١سعودي لكل حصة. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية  لایر ١٬٠٠٠قدرها 

  خطط وقرارات الشركة: .١٤

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

  فضل الخدمات الصحية بالمملكة.أجهد في السعي نحو تحقيق 
ولمواجهة الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الرعاية الصحية وتوزيع وإنتاج الدواء، فإن شركة دله للخدمات    

لمناطق كثافة سكانية كثر اأوالتوسع الجغرافي في  ،الصحية تسعى لتوسيع وانتشار أعمالها في مدينة الرياض
في المملكة كالمنطقة الشرقية والغربية، باإلضافة إلى السعي في التوسع في نشاط إدارة المستشفيات 

ستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون اال ها فيجهود نوذلك فضال ع ،المملوكة لدى الغير
يتَّسق ما ، وبكبر على المساهمينأالصحية وتحقيق عوائد  الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق الرعاية

 ن تكون لها الريادة في تقديم الخدمات الصحية في المملكة إن شاء هللا.أمع رؤية الشركة في 
 دلهفارما، المملوكة بالكامل لشركة  دله، من إعادة هيكلة شركة ٢٠١٧وقد انتهت الشركة، مع بداية العام  

ف العمل ببعض األصناف ذات الربحية القليلة والتركيز على الوكاالت التجارية والتصنيع الصحية، حيث تم إيقا
  الدوائي. 

  :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     

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

  .المختلفة
ير منطقة غرب وجنوب موقع مجمع مستشفى باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة دله الصحية تعمل على تطو     

المتوقع أن تشتمل  أنه من حيث ،تءانشاإلتنفيذ اوالبدء في نهاء مخططات التوسعة الغربية إ . وقد تمالنخيل-دله
إضافة خدمات تتبعها النخيل -إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله إنعيادة على األقل.  ٣٠سرير و ١٥٠على 

جودة. ولذلك، فإن شركة دله الصحية انتهت من تطوير مبنى عالية الخدمات  في محيط المستشفى لتوفير
وبعض المرافق األخرى لتخدم عمالء  ومواقف سفليةوالذي يحتوي على سكن لألطباء  ،التوسعة الجنوبية

  كما كان مخطط له. ٢٠١٧وذلك خالل العام  ،المستشفى
  

  نمار- دلهمستشفى 
مع نهاية  انمار قد انتهى تقريبً - دله، فإن العمل في مشروع مستشفى وبحسب الخطة التوسعية للشركة    

الترخيص  الحصول على في مرحلةفإن الشركة كما في تاريخ هذا التقرير، و، له اكما كان مخططً  ٢٠١٧العام 
عيادة  ١٠٠سرير و ١٥٠ن يتم تشغيل المرحلة األولى منه بسعة ألتشغيل هذا المشروع الذي من المتوقع 

هذا المستشفى مع نهاية العام  االنتهاء من وكما كان مخطط له، فقد تم. ٢٠١٨ الربع األول من العام خالل
المستشفى  ا. ويعتبر هذالخارجة عن إرادة الشركةالعوامل بعض بسبب تم تأجيل بدء التشغيل  وقد، ٢٠١٧

لخدمة  ةخصصات عديدالمستشفى ت ان يوفر هذأإضافة جوهرية إلى مشروعات الشركة، حيث من المتوقع 
  .المحيطة به شريحة السكان بالمنطقة
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  مستشفى جدة

الصحية اتفاقية شراكة  دلهوانطالقا من استراتيجية الشركة للتواجد في المنطقة الغربية، فقد وقعت شركة     
فيما بينهما إلنشاء وتشغيل مستشفى  مقفلةوذلك بهدف تأسيس شركة مساهمة  ،مع شركة أوج لالستثمار

 ١٥٠٬٠٠٠تكامل في حي المنار بمدينة جدة، وقد بلغت مساحة األرض المستهدفة لبناء المستشفى حوالي م
 ،من أسهم الشركة %٥٦ن تمتلك شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته أمتر مربع. ومن المتفق عليه مبدئيا 

فى إضافة جوهرية لشركة المستش امن أسهم الشركة. ويعد هذ %٤٤وتمتلك شركة أوج لالستثمار ما نسبته 
  الصحية وباكورة مشاريعها في المنطقة الغربية التي تتطلع الشركة للتوسع فيها. دله

  
  برج دله الطبي

وفي إطار سعى الشركة نحو توسيع أعمال مستشفى دله بموقعها في حي النخيل بالرياض، فقد قررت     
ق شراء الشركة أرض مجاورة لموقع المستشفى الشركة توسيع رقعة أعمالها بحي النخيل بالرياض عن طري

مل على عيادات ومراكز توذلك بغرض إنشاء برج طبي يش ،متر مربع ٦،٣٠٠تقع على طريق الملك فهد بمساحة 
  طبية متخصصة ومجمع تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون امتداًدا لمجمع مستشفى دله.

  
  دله فارما

مل على تطوير خط اإلنتاج الدوائي في مصنع دله فارما بجدة وبما قامت الشركة خالل العام باستكمال الع   
  وتوفير مدخالت اإلنتاج األفضل لإلنتاج الدوائي. ،إضافة خطوط جديدة في المستقبلتوسيع ويسمح ب

  
  دارةالتشغيل واإل

يل وتتوقع الشركة البدء في تفعيل عقد تشغ .٢٠١٧لم تكن هناك عقود للتشغيل واإلدارة خالل العام   
ن يتم تشغيل هذا أ ا، حيث من المتفق عليه سابقً ٢٠١٨مستشفى الدكتور محمد الفقيه خالل العام 

 الصحية. دلهالمستشفى من قبل نشاط التشغيل واإلدارة بشركة 

 المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة: .١٦

 تصر عليها:مل على المخاطر التالية، لكنها ال تقتيمكن للشركة أن تواجه مخاطر يحتمل أن تش

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

  الحالي لهذا المجمع.
 

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

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

د لديها لدعم ميزتها التنافسية وزيادة حصتها السوقية عن هأعمال الشركة. وتقوم الشركة ببذل أقصى ج
باإلضافة إلى البقاء في مستوى  ،طريق تطبيق عدد من االستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها

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

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

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

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

أعمال الشركة. وتقوم الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر لألجهزة التقنية المستخدمة بالرغم من 
 وذلك في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.، تكاليفها المتزايدة
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ية للكوادر بالرغم من الندرة النسب االعتماد على األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرى: .٥

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

تعتمد ربحية الشركة على عوامل كثيرة من ضمنها تكلفة الموارد البشرية. ومن  تآكل هوامش الربح: .٦
ن يتم خدمة المرضى من أحية بصفة خاصة الص دلهسمة القطاع الصحي بالمملكة بصفة عامة وشركة 

خالل رعاية صحية متكاملة مقدمة من العناصر البشرية. ومع ازدياد تكلفة العناصر البشرية في المملكة، 
لذلك، قد تواجه تكاليف متزايدة بالتزامن مع الثبات النسبي لألسعار التعاقدية  االصحية، تبعً  دلهفإن شركة 

الصحية تسعى  دلهلى انخفاض نسب ربحية الشركة. إن شركة إي يمكن أن يؤدي مر الذلعمالء الشركة، األ
و تحسن نسب ربحيتها كل عام عن طريق رسم برامج سعرية مع عمالئها وتتيح لهم فهم أن تثبت أجاهدة 

  الظروف المحيطة بالعمل ليتسنى للشركة المحافظة على هوامش الربحية.

شركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة ألعمالها والتي قد تتطلب من تخضع الاألنظمة واللوائح الحكومية:  .٧
الشركة الحصول على عدد من التراخيص، وقد تقوم الجهات الحكومية ذات العالقة باعتماد وفرض أنظمة أو 
قواعد أكثر صرامة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل و/أو المصاريف الرأسمالية التي 

ة أو من الممكن أن يقلل من التوقعات المستقبلية إليرادات الشركة. وتسعى الشركة دائًما تتحملها الشرك
 للتقيد بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.

  
له تعمل على إن شركة دله الصحية بصفة عامة وباألخص مجموعة مستشفيات د الهجمات اإللكترونية: .٨

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

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

 ،ن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطروإحيث تواجه الشركة حزمة واسعة من هذه المخاطر.  ،تزايد أيًضا
توفرة لحماية أمن المعلومات واألنظمة العاملة بها. وتستثمر شركة وتعمل على مجابهتها بأفضل التقنيات الم

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

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

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

تفاع تكلفة اإلنتاج وخسارة الطلب. وعليه فإن شركة دله للمزيد من وتيرة التقادم وار ضانوخطوط اإلنتاج معرَّ 
الصحية تبذل قصارى جهدها وتأخذ االحتياطات الالزمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط اإلنتاج لتواكب 

 تطورات السوق.

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

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

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

ألجانب بصورة سلبية إذا أخفقت الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدام عدد إضافي من الموظفين ا
الشركة مستقبًال في االلتزام بأي سياسات سعودة جديدة أكثر صرامة يتم إصدارها من قبل وزارة العمل. 
وبالرغم من الندرة النسبية للكوادر السعودية في سوق الرعاية الصحية، فإن الشركة تبذل أفضل جهد لديها 

  قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.لإلبقاء على نسبة السعودة المقررة من 
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   :خيرةعمال للسنوات الخمس األمقارنة نتائج األ .١٧

 
 ٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣  ٢٠١٦ ٢٠١٧ مليون لایر

 ٧٥٠ ٨٥٩ ٩٨٥  ١٬١٦٣ ١٬٢١٢ اإليرادات

 ٣٢٧ ٣٥٩ ٤٠٧  ٥٣٦ ٥٥٩ مجمل الربح 

 ١٣٨ ١٤٥ ١٧٠  ٢٣١ ٣٠٨ الدخل من العمليات

 ١٤٨ ١٥٦ ١٧٥  ٢٣٩ ٣٠٥ الدخل قبل الزكاة

 ١٣٧ ١٤٧ ١٦٥  ٢٢٥ ٢٩٥ صافي الدخل
  

  
 
مسة أعوام خالل الخ %١٣شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته   

م. فيما ٢٠١٧مليون لایر في عام  ١٬٢١٢م إلى ٢٠١٣مليون لایر سعودي في عام  ٧٥٠الماضية، حيث زادت من 
 ١٣٧؛ حيث زادت من  %٢١ارتفع صافي أرباح الشركة خالل الخمسة أعوام الماضية بمعدل نمو سنوي مركب 

عى شركة دله للخدمات الصحية باستمرار م. وتس٢٠١٧مليون لایر في عام  ٢٩٥إلى  ٢٠١٣مليون لایر في عام 
السوقية واحتواء النفقات ألجل تحقيق أفضل عائد  حصتهاإلى رفع كفاءة العمليات والطاقة التشغيلية وزيادة 

 للمساهمين.
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 : (عناصر الميزانية)مقارنة أصول الشركة وخصومها للسنوات  .١٨

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧  مليون لایر
  ٤٩٩  ٤٩٠  ٥٤٥  ٦٢٤  ٥٩١  األصول المتداولة

  ٩٨٠  ١٬١٨٣  ١٬٤٥٣  ١٬٦٢٢  ١٬٩٣٧  األصول غير المتداولة
 ١٫٤٧٩ ١٫٦٧٣ ١٬٩٩٨ ٢٫٢٤٦  ٢٫٥٢٨ صول مجموع األ 

  ٢٢٨  ٢٧٩  ٢٧٣  ٣١١  ٢٧١  لمتداولةالخصوم ا
  ٦١  ١٢٠  ٣٢٩  ٤١٩  ٥٦٥  الخصوم غير المتداولة

 ٢٨٩ ٣٩٩ ٦٠٢ ٧٣٠  ٨٣٦ مجموع المطلوبات   
مجموع حقوق  

 ١٫١٩٠ ١٫٢٧٤ ١٫٣٩٦ ١٫٥١٦  ١٬٦٩٢ المساهمين 
  
  
  
  
 

       
   
م ٢٠١٧يون لایر بنهاية مل ١٬٦٩٢إلى  ٢٠١٣مليون لایر في ١٬١٩٠حقوق المساهمين من  -بحمد هللا-نمت     
مليون لایر  ٨٣٦إلى  ٢٠١٣مليون لایر في  ٢٨٩زادت المطلوبات من  بينما.  %٩أو بمعدل سنوي مركب قدره ،

إلى  ٢٠١٣مليون لایر في  ١٬٤٧٩فيما نمت موجودات الشركة من . %٣١بمعدل سنوي مركب قدره  ٢٠١٧في 
نمت موجودات الشركة بالتوازي مع حقوق  . وقد%١٤بمعدل سنوي مركب بلغ  ،م٢٠١٧مليون لایر في  ٢٬٥٢٨

  .بسبب تنامي أعمالها وأرباحها خالل الخمس سنوات الماضية المساهمين
  

هو  كان الغرض األساس منهاوبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خالل الخمس سنوات الماضية التي      
إال أن قيمة  ،البعض اآلخر تحت اإلنشاءفيما بقي  نهت الشركة بعضهاأوالتي  ،لها توسعات المخططالتمويل 

. وقد انتهجت الشركة سياسة مساهميهاالمطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق 
رفع مالي متحفظة نسبًيا واإلبقاء على نسب اقتراض منخفضة نسبًيا خالل الخمس سنوات الماضية لكي تتوفر 

  ة أكبر للتوسعات المستقبلية.لديها ديناميكية وفاعلي
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 ملخص عناصر قائمة الدخل: .١٩

  %  التغيير  ٢٠١٦  ٢٠١٧ مليون لایر
  %٤٫٢  ٤٩+  ١٬١٦٣  ١٬٢١٢  اإليرادات  

  %٤٫٠  ٢٦+  ٦٢٧  ٦٥٣  تكلفة اإليرادات
  %٤٫٣  ٢٣+  ٥٣٦  ٥٥٩  إجمالي الربح 

  %١٨٫٠-  ٥٤-  ٣٠٥  ٢٥١   مصاريف تشغيلية
  %٣٣٫٣  ٧٧+  ٢٣١  ٣٠٨  الدخل من العمليات  
  %٢٧٫٦  ٦٦+  ٢٣٩  ٣٠٥  الدخل قبل الزكاة  
  %٣١٫٠  ٧٠+  ٢٢٥  ٢٩٥  صافي الدخل  

  

 
  

مجمل الربح للشركة بنسبة أيضا كما نما  ،%٤٫٢بنسبة  ٢٠١٧إيرادات الشركة خالل عام  -بحمد هللا-نمت     
حجم أعمال  زيادةإلى  لعام الحالي مقارنة بالعام السابقلربح الإجمالي  ويعزى االرتفاع في خالل العام. %٤٫٥

في عدد زيارات زيادة مما أدى إلى  بسبب التوسع في نطاق الخدمات المقدمة للمرضى،بصفة عامة الشركة 
 قتربتاالنخيل يعمل، بحمد هللا، بطاقة تشغيل مرتفعة -دلهن مستشفى أ إلى وتجدر اإلشارةالعيادات الخارجية، 

  .٢٠١٧ة القصوى خالل العام قمن الطا
 ملحوظًا في الكفاءة التشغيلية المباشرة وغير المباشرة. كما ام تحسنً ٢٠١٧خالل العام  الشركة حققتوقد    

الربح  % عن العام السابق. ويرجع سبب زيادة ٣١٫٠م بنسبة ٢٠١٧تحسنت األرباح الصافية خالل العام المالي 
  :لىإ وصافي الربحالتشغيلي 

 .تحسن المبيعات خالل العام الحالي -١
لى تخفيض جوهري في مخصصات إالمصاريف العمومية واإلدارية نتيجة جهود تحصيل الذمم التي أدت  انخفاض -٢

  الديون المتقادمة.
مدرة للربح الإعادة هيكلة العمليات غير  بسببومصاريف التسويق كما انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية  -٣

م، بينما لم تعد تلك العمليات ٢٠١٦خالل العام  التي ساهمت في زيادة المصاريف التشغيلية ،فارما دلهفي 
 .٢٠١٧قائمة خالل العام 

يعود ، و%٢٧٫٦مقارنة بالعام السابق بنسبة  ٢٠١٧كما زاد الدخل قبل الزكاة (التشغيلي وغير التشغيلي) للعام  
اء معظم عملية األصول الغير ملموسة نتيجة النته إطفاء ، إلىالنقاط السابقةلى إذلك بصفة رئيسة، باإلضافة 

م. وقد زاد الدخل ٢٠١٧خالل العام  إطفاءات، لم تكن هناك ٢٠١٦إعادة الهيكلة في شركة دله فارما خالل العام 
مقابل بعض  م٢٠١٧من بيع استثمارات خالل العام خسائر تحقيق بعض  بالرغم من ٢٠١٧قبل الزكاة خالل 

  .٢٠١٦خالل العام  من بيع استثمارات المكاسب الرأسمالية
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  :التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة  .٢٠

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧ اإليرادات

         (مليون لایر) 
  ١٬١٢١  ١٬١٨٩  المنطقة الوسطى  
  ١٦  ١٦  المنطقة الغربية  
  ٢٦  ٧  المنطقة الشرقية  
 

رادات الشركة في الوقت الحاضر في إيتتركز معظم 
 شفى دله.يردات مستإمدينة الرياض وتتمثل في 

  
  
 

  : النقد من أنشطة التشغيل .٢١

  
  

  
  
  

حققت الشركة نمًوا ملموًسا في النقد المتولد       
مليون  ١٠٧عن أنشطة التشغيل، حيث ارتفع من 

 ٣٥٣حتى وصل إلى مستوى  ٢٠١٣لایر في عام 
م بمعدل سنوي مركب قدره ٢٠١٧ليون لایر خالل م

. وقد نمت النقدية من أنشطة التشغيل إجماًال %٣٥
بالتوازي مع نسبة النمو في إيرادات الشركة خالل 
الخمس سنوات الماضية. وقد حافظت الشركة 
على مستويات جيدة لألصول المتداولة حيث دعم 

  ذلك مستوى النقد التشغيلي.
  

 :  ربح السهم .٢٢

 ٢٠١٦ ٢٠١٧  / سهملایر
 ٣٫٨١ ٥٫٠٠ ربحية السهم  
  

م  نتيجة ألداء الشركة خالل العام. وقد تم حساب ربحية ٢٠١٧في ربحية السهم للعام  احققت الشركة نموَّ       
 .م ٢٠١٦و ٢٠١٧في نهاية األعوام  سهم، كمامليون  ٥٩السهم على أساس عدد أسهم مرجح 

  
  

    

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧ مليون لایر
  ١٠٧  ١٤٩  ٢١٤  ٣٤٣  ٣٥٣النقد من أنشطة التشغيل  
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  و حقوق الخيار: أنشطة األسهم و أدوات الدين .٢٣

مليون سهم كما  ٥٩بلغ عدد األسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال  أنشطة األسهم:
. وقد تم إدراج الشركة في سوق ٢٠١٧مصدرة خالل العام  ةسهم جديدأ. ال توجد أي ٢٠١٦و  ٢٠١٧في نهاية 

  .م٢٠١٢ديسمبر  ١٧ فياألسهم السعودية 
ال توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحول إلى خرى: أللتحول وأدوات مالية أدوات الدين قابلة 

م. والشركة لم ٢٠١٧أسهم، كما ال توجد أي حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خالل عام 
قبل أي من أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في األرباح من  اتفاقياتتقم بإصدار أي سندات و ال توجد أي 

المساهمين. وكذلك ال توجد لدى الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
سهم خزينة أوال يوجد لدى الشركة أي وال أي سنوات سابقة.  ،٢٠١٧و منحها خالل سنة أقامت بإصدارها 

أي و أاسترداد أو إبطال أي من أدوات دين  وبالتالي، لم تقم بشراء أو. ولم تقم بشراء أي اسهم خزينةسابقة 
  .من األدوات المالية السالف ذكرها

  : القروض .٢٤

م فإن لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة ٣١/١٢/٢٠١٧وكما في     
 ٤٩٤بلغ نحو  مليون لایر. وذلك باإلضافة إلى تمويل طويل األجل ٧٠اإلسالمية من بنوك محلية بلغت حوالي 

م عقد تمويل إسالمي يشمل التورق بالمعادن ٢٠١٦مليون لایر من البنوك المحلية. كما وقعت الشركة خالل 
شهر،  ٣٧مع أحد البنوك المحلية على أن يسدد على فترة إجمالية مدتها ست سنوات ونصف بعد فترة سماح 

يات جديدة للشركة. تم أخذ هذا التمويل وتهدف الشركة من هذا التمويل إلى إنشاء مرافق طبية ومستشف
  بضمان سند ألمر من الشركة لصالح البنك.

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

 القروض ( بالمليون )
الرصيد 
نهاية 
٢٠١٦ 

  المبلغ المقترض / المسدد  مدة القرض

  إلى  من
المقترض 

خالل 
٢٠١٧  

المسدد 
خالل 
٢٠١٧  

الرصيد 
نهاية 
٢٠١٧  

 ٣٤١ ٩١٣ ٩٧٢ ٢٠٢٠ ٦٢٠١   ٢٨٢  جل طويلة األ -مرابحة  ساب  
 ٢٣ - ٦ ٧٢٠١ ٦٢٠١  ١٧جل قصيرة األ -مرابحة  سامبا  
 ١٥٣ ٥١٢ ٥٥٣ ٢٠١٨ ٢٠١٤  ١١٢جل طويلة األ -مرابحة  سامبا  
 ٤٧ ٥١٦ ٥٦٣ ٧٢٠١ ٦٢٠١  - تورق الفرنسي 

 - ٧٠ - ٧٢٠١ ٦٢٠١ ٧٠  مشاركة الراجحي
 ٥٦٤  ٢٠١١  ٢٠٩٤      ٤٨١  اإلجمالي 

  
 م.٢٠١٨م تسدد خالل العام ٣١/١٢/٢٠١٧مليون لایر كما في  ٣٦وقد بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل نحو 

  : IFRSالتحول لمعايير التقارير المالية الدولية  .٢٥

د للتحول لتطبيق معايير التقارير في التحضير واالستعدا ٢٠١٧لقد شرعت شركة دله الصحية قبل العام      
حيث بدأت الشركة بإصدار  ٢٠١٧ول العام أالمالية الدولية. وقد تم بالفعل تنفيذ تطبيق هذه المعايير بداية من 

تقاريرها للفترات الربع سنوية خالل العام باستخدام معايير التقارير المالية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية 
  ن.يقانونيللمحاسبين ال

عن المرحلة األخيرة من مواكبتها للتحول لمعايير التقارير المالية الدولية  ٢٠١٧وقد أفصحت الشركة في يناير 
  كالتالي:
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، ٢٠١٦لسنة المقارنة م والقوائم المالية الربعية ٢٠١٦يناير  ١تم إعداد المركز المالي االفتتاحي كما في  -١
الخاص بالقوائم  IAS 34حسب المعيار الدولي  ٢٠١٧لربعية للعام وبذلك أصدرت الشركة القوائم المالية ا

 المالية الربعية.
 لم يترتب أي آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية.  -٢
التي كان من تضمنت القوائم المالية بحسب معايير التقارير المالية الدولية بعض الفروقات غير الجوهرية  -٣

 أبرزها التالي:
 زيادة بسيطة في االستهالكات الناتجة عن فصل بعض مكونات األصول الثابتة.  -أ

احتساب مخصصات نهاية الخدمة للموظفين بالطريقة اإلكتوارية كل عام والتي قد تختلف عن   -ب
لكن يظل أثر ذلك غير جوهري على ( طريقة احتسابها بحسب معايير المحاسبة السعودية

 .)وائم الماليةالق
إعادة صياغة اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية بطريقة شمولية بحسب معايير التقارير المالية   -ت

 الدولية.
لم توجد أي معوقات تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق معايير التقارير المالية  -٤

 الدولية.

وفق معايير  ٢٠١٧ة والسنوية للعام يلشركة قوائمها المالية الربععدت اأعلى الخطة المنفذة، فقد  اءً وبن    
م المبني على ٢٥/٣/٢٠١٤) بتاريخ ٤/٢٩٧٨التقارير المالية الدولية بحسب تعميم هيئة السوق المالية رقم (

) وتاريخ ٢٠١٤/٤٥٧٩كتاب سعادة األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (صادر/
على جاهزية الشركة للتحول  اكد عليه مجلس إدارة شركة دله الصحية سابقً ألما  ام، وذلك تطبيقً ٢٢/٢/٢٠١٤

  م.٢٠١٧إلعداد القوائم المالية بحسب معايير التقارير المالية الدولية مع بداية 

أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو حد أ ي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبهأل بيان .٢٦
  اهمين:المس

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

  األرباح:سياسة توزيع  .٢٧

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

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

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

  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 األساس الذي ينص على أن يتم توزيع أرباح       

  األخرى على النحو التالي:سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف 
  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب  %١٠يجنب

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

 حتياطيات أخرى لغرض أو أغراض أخرى.ا
  من رأس المال المدفوع. %٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 
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  من األرباح الصافية المتبقية كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون هذه المكافآت  %١٠يتم تخصيص
 ناعة بهذا الخصوص.متوافقة مع األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والص

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

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

 تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

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

إن التوزيعات النقدية لشركة دله الصحية على مساهميها   
تعكس اهتمام الشركة بإشراك مساهميها الكرام في نجاح 

ل تحقيق أرباح متنامية بالرغم من مرحلة الشركة من خال
والتي تتطلب استثمار  ،التوسعات التي تمر بها الشركة

الكثير من النقد نحو تعظيم نمو الشركة. ولذلك، فإن مجلس 
إدارة شركة دله الصحية قد أوصى في جلسته يوم الثالثاء 

م بتوزيع ٢٠١٧ديسمبر  ١٢هـ الموافق ١٤٣٩ربيع األول  ٢٥
مليون  ١٤٧٫٥م قدرها ٢٠١٧ة عن العام المالي أرباح نقدي

لف لایر) ألایر (فقط مائة وسبعة وأربعون مليون وخمسمائة 
من القيمة  %٢٥لایر للسهم أو بما يعادل  ٢٫٥٠أي بواقع 

االسمية للسهم. وستكون أحقية هذه األرباح لمساهمي 
الشركة المقيدين في سجالت مركز إيداع األوراق المالية 

بنهاية ثاني يوم تداول من انعقاد الجمعية العامة "تداول" 
وموافقتها على التوزيع بحسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة 
سوق المال. وقد زادت األرباح الموزعة للسهم عن العام 

حيث بلغت األرباح الموزعة للسهم  %٢٥السابق بنسبة 
  لایر للسهم. ٢٬٠٠م ٢٠١٦عن العام 

  
   النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوات الخمس األخيرة:فيما يلي ملخص التوزيعات 

  م٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  بالمليون  لایر سعودي

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

  .سهم مجانية مع توزيع أرباح نقديةأ** تم توزيع 
  

 : بيئة العمل والسعودة .٢٩

عينها توفير أنصب  عالصحية تض دلهال أن شركة إبالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة،        
  بأساليب مهنية إنسانية. مع االرتقاءلعمل بين موظفيها ل إيجابية فضل بيئة للعمل من خالل بناء بيئة عائليةأ

لت شركة دله للخدمات الصحية السعودة أهمية ومن منطلق الواجب الوطني و المسؤولية االجتماعية فقد أو     
قصوى ؛ حيث أنها تعمل  على استقطاب الكوادر السعودية في شتى المجاالت و التخصصات و تحرص على 

      .و ذلك تماشيًا مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف ،تدريبهم و تطويرهم و إحالل المؤهلين في الوظائف المناسبة
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، مما يضع الشركة في نطاق األخضر المتوسط. %٢٨ة في شركة دله للخدمات الصحية نسبة السعود بلغتوقد 
مما يعكس حرص الشركة  ،م٢٠١٧خالل العام  %٣وقد ارتفعت نسبة السعودة في شركة دله الصحية بمقدار 

ى الـ الصحية ما يزيد عل دلهوقد وظفت شركة  .على زيادة توظيف الكوادر الوطنية إلى مستويات أفضل كل عام
  كادر سعودي جديد خالل العام. ٢٢١
وبناًء على ذلك فإن الشركة تقع في النطاق األخضر المتوسط بحسب برنامج "نطاقات" وفًقا لتصنيف وزارة     

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

  الصحية نطاقات السعودة لشركات الخدمات
  نسبة السعودة المطلوبة النطاق
 وما فوق %٣٦  الممتاز
 %٣٥إلى  %٢١من   األخضر
 %٢٠إلى  %١١من   األصفر 
 %١٠إلى  %٠من   األحمر

    المصدر: وزارة العمل

  جتماعية:االالمساهمات  .٣٠

سنين، وترى اإلدارة إن التزام الشركة بمسؤوليتها االجتماعية يمثل جوهر نهجها في تنفيذ أعمالها على مر ال   
أن هذا االلتزام ينسجم بقوة مع سعي الشركة لزيادة القيمة للمساهمين. وتدرك الشركة مسؤوليتها نحو 
المجتمعات التي تقدم لها خدماتها، وتسعى بنشاط ألداء دورها باعتبارها شركة مسؤولة. حيث يتجلى ذلك 

  :كالتاليالنخيل  –عدة نشاطات في مستشفى دله لم ٢٠١٧خالل عام 

 م :٢٠١٧جتماعية داخل المستشفى خالل عام األنشطة اال
لسرطان) وزيارة المرضى وتوزيع اتم دعوة مراكز متخصصة في السرطان في (اليوم العالمي لمكافحة  - 

 الهدايا عليهم. 
طلق حرص المستشفى على الصحة العامة، تم عمل فحوصات مجانية لرواد (اليوم التوعوي نمن م - 

 س مستوى السكر وضغط الدم ونسبة الدهون الثالثية.للقلب) لقيا
تم تفعيل توعية النساء في (اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي) للحرص على اإلبكار في الفحص  - 

 على الصحة العامة. احرصً 
 الصحية. ءغذاالتم المساهمة في التثقيف االجتماعي في (اليوم العالمي للسكري) والتركيز على ثقافة  - 
 .عوة جهات خارجية للتثقيف والتوعية في (اليوم العالمي للصحية النفسية)تم د - 
 .إلعاقة)لكما تم دعوة جهات من خارج المستشفى للتوعية والتشجيع على المثابرة في (اليوم العالمي  - 

 

 م :٢٠١٧خارج المستشفى خالل عام من جهات األنشطة االجتماعية تنظيم 
 ال المنومين وتوزيع هدايا عليهم.وزيارة األطفمدارس من قبل زيارة  - 
 لمرضى المنومين.لوتقديم الهدايا  جمعيات خيريةارة من زي - 
 .في األعياد ألطفال المنومينلوتقديم الهدايا   شركات التأمين ىحدإيارة من ز - 
 .ألطفال المنومينلالجامعات وتقديم الهدايا  ىحدإزيارة من  - 
 .وليةتدريب طالبات مدارس على حقيبة اإلسعافات األ - 
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  مجلس اإلدارة

  :تكوين مجلس اإلدارة .٣١

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساس للشركة ، وعينت الجمعية العامة  - 
م  أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية ٠٧/١٠/٢٠١٣العادية الخامسة التي ُعقدت بتاريخ 

وتم اختيار م.طارق بن عثمان القصبي رئيًسا لمجلس اإلدارة م ، ٢١/١٠/٢٠١٣للدورة والتي بدأت من 
  .م٢٧/١٠/٢٠١٣في  هذه الدورة  بتاريخ  

م عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدة ٠٣/٠٨/٢٠١٦بعد ذلك تم اإلعالن بتاريخ  - 
العامة العادية التاسعة  م ولمدة ثالث سنوات ميالدية  ، ثم عينت الجمعية٢١/١٠/٢٠١٦التي تبدأ بتاريخ 

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

  . م٢٤/١٠/٢٠١٦بتاريخ  

اء اللجان , واإلدارة التنفيذية , و وظائفهم الحالية و أسماء أعضاء مجلس اإلدارة , وأعض .٣٢
  السابقة ومؤهالتهم وخبراتهم .

 :  أعضاء مجلس اإلدارة - ١

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

م. طارق  .١
  عثمان القصبي

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

-١٩٧٨لفة) مؤسسة كرا (بمزد
١٩٨١(  

-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -
١٩٨٨(  

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

 –بكالوريوس هندسة مدنية 
  جامعة الملك سعود

ــدة  ٤١خبرة تفوق  ــة في ع ســــن
ـــحي منها  قطاعات منها القطاع الص

  -مايلي :
مهندس مشـــروع مؤســـســـة كرا  -
)١٩٧٧-١٩٧٦(  
مدير مشروع (جسر الملك فيصل  -

ــــة كرا ( ــــس -١٩٧٨بمزدلفة) مؤس
١٩٨١(  

-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -
١٩٨٨(  

نــائــب مــدير عــام شــــركــة مكــة  -
  )١٩٩٠-١٩٨٨لإلنشاء والتعمير (

د. عبدالرحمن  . ٢
عبدالعزيز 
  السويلم

  عضو مجلس الشورى سابًقا -  ---
رئيس الهالل األحمر السعودي -

١٤٢٦-١٤١٨  
ارة الصحة للشؤون وكيل وز -

  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 
وكيل وزارة الصحة المساعد  -

  ١٤٠٩-١٤٠٣للطب العالجي 
مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة 

  ٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣الشرقية 
رئيس قسم األطفال بمستشفى 

-١٣٩٤الوالدة واألطفال بالرياض 
١٤٠٣  

 –بكالوريوس الطب والجراحة  -
  ألمانيا –جامعة ميونيخ 

عة دب - جام فال ( طب األط لوم 
  القاهرة)

طب  - ية في  طان لة البري ما الز
  األطفال بجامعة أدنبرة.

  عضو مجلس الشورى سابًقا -
رئيس الهالل األحمر الســــعودي -

١٤٢٦-١٤١٨  
وكيــل وزارة الصــــحــة للشــــؤون  -

  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 
وكيل وزارة الصــــحة المســـــاعد  -

  ١٤٠٩-١٤٠٣للطب العالجي 
الصحية بالمنطقة مدير عام الشؤون 

  ٩/١٤٠٣-١/١٤٠٣الشرقية 
رئيس قســم األطفال بمســتشــفى 

ــاض  ــالري ــال ب -١٣٩٤الوالدة واألطف
١٤٠٣ 
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د. محمد راشد  . ٣
  الفقيه

المشرف 
الطبي العام 

دله  –
للخدمات 

  الصحية

أستاذ إكلينيكي للجراحة في  -
  جامعة الملك سعود

أستاذ غير مقيم علوم القلب  -
االمريكية  والصدر (جامعة لومالندا)

  بكاليفورنيا
أستاذ زائر جراحة قلب (جامعة  -

  )١٩٩٥هارفرد عام 
نائب رئيس الجمعية الدولية   -

لجراحة والصدر واألوعية الدموية 
  )١٩٩٧(عام 

عضو مجلس الممتحنين في كلية  -
الجراحين الملكية البريطانية 

)١٩٩٤-١٩٨٧(  
عضو مجلس إدارة مؤسسة  -

صي مستشفى الملك فيصل التخص
  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز األبحاث (

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

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

٢٠٠٥(  

ــامعــة  - ــب (ج ــالوريوس ط بك
  ١٩٧١بغداد) عام 

شــــهادات الزمالة من كليات  -
الملكيــة البريطــانيــة الجراحين 

ــنــدن)  ــي (ل ــره)  –ف ــب  –(أدن
  ١٩٧٧(كالسكو) عام 

أســــتــاذ إكلينيكي للجراحــة في  -
  جامعة الملك سعود

أســــتــاذ غير مقيم علوم القلــب  -
والصـــدر (جامعة لومالندا) االمريكية 

  بكاليفورنيا
أســــتاذ زائر جراحة قلب (جامعة  -

  )١٩٩٥هارفرد عام 
نــائــب رئيس الجمعيــة الــدوليــة   -
لدموية ل جراحة والصـــــدر واألوعية ا

  )١٩٩٧(عام 
عضو مجلس الممتحنين في كلية  -

نيــة  بريطــا ل ملكيــة ا ل لجراحين ا ا
)١٩٩٤-١٩٨٧(  
عضــــو مجلس إدارة مؤســــســــة  -

مستشفى الملك فيصل التخصصي 
  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز األبحاث (

رئيس قسم القلب ورئيس األطباء  -
في مستشفى القوات المسلحة 

ير الطبي ورئيس بالرياض ثم المد
األطباء ورئيس لقسم جراحة القلب 

بمركز األمير سلطان للقلب 
)٢٠٠٥-١٩٧٩(  

أ.محي الدين  . ٤
  صالح كامل

نائب 
الرئيس 

التنفيذي 
لقطاع 

المشاريع 
بمجموعة 
دله البركة 

  القابضة.

 ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣خالل الفترة مابين  -
شغل منصب المشرف على 

القنوات الرياضية بشبكة راديو 
وهي شركة  ARTزيون العرب وتلف

تعمل في قطاع اإلعالم ومسجلة 
  في جزر الكايمان .

حتى عام  ٢٠٠٩خالل العام  -
عمل نائب للرئيس التنفيذي  ٢٠١١

في المؤسسة العربية لإلعالم 
وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان 

  وتعمل في قطاع اإلعالم.

بكالوريوس اقتصــــاد (تخصــــص 
إدارة وتســــويق) من جــامعــة 

رانسيسكو) أمريكا عام سان ف
  م٢٠٠٢

 ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣خالل الفترة مابين  -
شــــغل منصـــــب المشــــرف على 
كة راديو  ية بشــــب ياضــــ القنوات الر

وهي شــــركة  ARTوتلفزيون العرب 
ــــجلة  تعمل في قطاع اإلعالم ومس

  في جزر الكايمان .
حتى عام  ٢٠٠٩خالل العام  -

عمل نائب للرئيس التنفيذي  ٢٠١١
لإلعالم  في المؤسسة العربية

وهي شركة مسجلة بجزر الكايمان 
 وتعمل في قطاع اإلعالم.

أ.فهد عبدهللا  . ٥
  القاسم

الرئيس التنفيذي (شركة أموال  -  ---
لالستشارات المالية في الفترة 

٢٠١١-٢٠٠١(  
المدير العام (مجموعة العثيم  -

  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 
العالمية  KPMGشريك مدير ( -

الستشارات في الفترة للمحاسبة وا
١٩٩٩-١٩٩٥(  

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

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

بكــالوريوس بــالعلوم اإلداريــة  -
جامعة  –تخصــــص محاســــبة 

  الملك سعود.
لمتقــدمــة  - برنــامج اإلدارة ا

  جامعة أكسفورد -والقيادة 

يس التنفيذي (شــــركة أموال الرئ -
لالســــتشــــارات المالية في الفترة 

٢٠١١-٢٠٠١(  
ــة العثيم  - ــام (مجموع ــدير الع الم

  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 
مدير ( - يك  ية  KPMGشــــر عالم ال

للمحاسبة واالستشارات في الفترة 
١٩٩٩-١٩٩٥(  

شفى دله  - ست المدير التنفيذي (م
  )١٩٩٥-١٩٩١في الفترة 

سم محاسـبون شريك مكتب  - القا
  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

م. عمار حسن  . ٦
  كامل

المدير العام 
لشركة دله 

عبر البالد 
  العربية .

) مهندس مراقبة ١٩٩٣-١٩٩٢(-
العمليات في شركة سمارك والتي 

انضمت إلى شركة أرامكو في 
  المملكة العربية السعودية.

مديًرا للمنتجات في  ١٩٩٤عام  -
  خوان .شركة حلواني إ

مساعد للمدير العام  ١٩٩٥عام  -
  في شركة حلواني إخوان .

بكالوريوس علوم في هندســـة 
هد  لك ف عة الم جام النظم من 

  للبترول والمعادن.

قبــة ١٩٩٣-١٩٩٢(- ) مهنــدس مرا
العمليات في شركة سمارك والتي 
انضــــمت إلى شــــركة أرامكو في 

  لكة العربية السعودية.المم
مــديًرا للمنتجــات في  ١٩٩٤عــام  -

  شركة حلواني إخوان .
مســــاعد للمدير العام  ١٩٩٥عام  -

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

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

  البركة القابضة .
) مساعد ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( -

الرئيس في شركة دله البركة 
  القابضة.

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

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

  القابضة .

عام ١٩٩٩-١٩٩٧عام ( - مدير ال ) ال
  لشركة حلواني إخوان.

) مــدير عــام ٢٠٠١-١٩٩٩عــام ( -
متابعة الشــــركات في شــــركة دله 

  البركة القابضة.
ــام ( - ــد ٢٠٠٢-٢٠٠١ع ) مســــــاع

الرئيس في شــــركــة دلــه البركــة 
  القابضة.

عام ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( - مدير ال ) ال
  لشركة معوض للمجوهرات.

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

 القابضة .

م. فهد سراج  . ٧
  مالئكة

نائب مدير 
عام إدارة 
 –االستثمار 
شركة دله 

البركة 
  القابضة

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

في مجموعة التقنية المصرفية 
ومدير مشاريع ورئيس قسم بإدارة 

  التقنية البنكية.
) المدير العام ٢٠٠٥-٢٠٠٣عام ( -

  لمجموعة العطار .
) عمل في ٢٠٠٧-٢٠٠٥عام ( -

شركة الخبير لالستشارات المالية 
صب نائب الرئيس حيث شغل من

للمنتجات المصرفية إلى أن تم 
تعيينه في منصب الشريك 

التنفيذي والعضو المنتدب باإلنابة 
  للمصرفية االستثمارية .

) عمل مديًرا ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( -
لألسواق المالية بشركة سويكورب 

  في المملكة العربية السعودية.

بكــالوريوس في هنــدســــــة  -
عة  جام ـــــب اآللي من  حاس ال

  ك سعودالمل
ماجســــتير في إدارة األعمال  -

  من جامعة أكسفورد

في ٢٠٠٣-١٩٩٦عــام ( - عمــل   (
مؤســســة النقد العربي الســعودية 
حيث شــــغل وظيفة مطور برمجيات 
في مجموعــة التقنيــة المصــــرفيــة 
ومدير مشــاريع ورئيس قســم بإدارة 

  التقنية البنكية.
عام ٢٠٠٥-٢٠٠٣عام ( - مدير ال ) ال

  لمجموعة العطار .
في ٢٠٠٧-٢٠٠٥ام (عــ - عمــل   (

شارات المالية  ست شركة الخبير لال
حيث شـــغل منصـــب نائب الرئيس 
للمنتجــات المصــــرفيــة إلى أن تم 
ــك  ــــــب الشــــري ــه في منص تعيين
التنفيذي والعضــــو المنتدب باإلنابة 

  للمصرفية االستثمارية .
) عمــل مــديًرا ٢٠٠٩-٢٠٠٧عــام ( -

لألسواق المالية بشركة سويكورب 
  عربية السعودية.في المملكة ال

م.فارس  . ٨
إبراهيم الراشد 

  الحميد

 -الرئيس 
شركة نال 

االستثمارية 
  المحدودة

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

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

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

) مدير مركز ٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( -
  فيوتشركدز

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

كالوريوس علوم الحاســـــب  - ب
  من جامعة الملك سعود

برنامج الســـعودية أكســـفورد  -
مة من  قد يادة واإلدارة المت للق

ية ســــيلون لإلدارة  هد  -كل مع
سيتس للتكنولوجيا  شو سات ما

 كامبريدج
برنامج تطوير رواد األعمال من  -

 أكسفورد
ـــــس  - ـــــد مجل شـــــهادة معه

 Boardاإلدارة مــــــــــن 
Directors Institute  

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

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

) المدير العام ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة ( -
  قنية .لشركة هايتك للت

ــدير مركز ٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( - ) م
  فيوتشركدز

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

أ.حمزه عثمان  . ٩
خشيم (ممثل 

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
  االجتماعية)

مدير إدارة 
االستثمارات 

 -الدولية 
شركة 
حصانة 

  االستثمارية

 -مدير محفظة صناديق التحوط  -
معة الملك عبدهللا للعلوم وقف جا

الواليات المتحدة  -والتكنولوجيا 
  األمريكية.

  

بكالوريوس المالية من جامعة  -
والية ميتشــــبجان , إيســـــت 

الواليــات المتحــدة  -النســــتج 
  األمريكية.

ماجستير إدارة األعمال (تركيز  -
ــة  ــامع ــة) ج ــام في اإلدارة الع

جان  نة آن  -ميتشــــي مدي في 
ــور  ــمــ -أرب تــحــدة الــواليــات ال

 األمريكية
ــة  - عضــــو معتمــد في جمعي

ين (إدارة  ي ل لمــا ين ا ل ل ح م ل ا
ية)  مار حافظ االســــتث  CFAالم

  الواليات المتحدة األمريكية .

مدير محفظـة صــــنـاديق التحوط  -
أرامكو  -الخزينة  -(إدارة االســـتثمار 

  الظهران) –السعودية 
 -إدارة االســــتثمار  -محلل مالي  -

عوديــة  مكو الســـــ خزينــة (أرا ل  –ا
  الظهران)
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 :  أعضاء اللجان - ٢

  لجنة المراجعة :  -أ

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

فارس  .١
إبراهيم 
الراشد 
  الحميد

ـــس  ـــي ـــرئ  -ال
شــــركــة نــال 
االســــتثمارية 

  المحدودة

) المــدير العــام ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة ( -
  لشركة حديد الرياض .

) المــدير ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( -
  لعام لشركة الدوالج للتقنية .ا
) المــدير العــام ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة ( -

  لشركة هايتك للتقنية .
) مــدير مركز ٢٠٠٠-١٩٩٦الفترة ( -

  فيوتشركدز
) محاضــــر في ١٩٩٦-١٩٩٤الفترة ( -

  الكلية التقنية ببريدة .

ـــــب من  - حاس كالوريوس علوم ال ب
  جامعة الملك سعود .

ادة برنامج السعودية أكسفورد للقي -
واإلدارة المتقدمة من كلية ســــيلون 

معهد ماســـاتشـــوســـيتس  -لإلدارة 
 للتكنولوجيا كامبريدج .

برنــامج تطوير رواد األعمــال من  -
 أكسفورد .

شــــهادة معهد مجلس اإلدارة من  -
Board Directors Institute  

ــرة ( - ــت ــف ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ال
المدير العام لشــركة حديد 

  الرياض .
) ٢٠٠٦-٢٠٠٠الفترة من ( -

المــدير العــام لشــــركــة 
  الدوالج للتقنية .

ــرة ( - ــت ــف ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣ال
المدير العام لشركة هايتك 

  للتقنية .
ــرة ( - ــت ــف ) ٢٠٠٠-١٩٩٦ال

  مدير مركز فيوتشركدز
ــرة ( - ــت ــف ) ١٩٩٦-١٩٩٤ال

محاضــر في الكلية التقنية 
  ببريدة .

أ.فهد  . ٢
عبدهللا 
  القاسم

الرئيس التنفيــذي (شــــركــة أموال  -  ---
ية في الفترة لالســــتشـــــا مال رات ال

٢٠١١-٢٠٠١(  
المــدير العــام (مجموعــة العثيم  -

  )٢٠٠١-٢٠٠٠التجارية في الفترة 
العــالميــة  KPMGشــــريــك مــدير ( -

شارات في الفترة  ست سبة واال للمحا
١٩٩٩-١٩٩٥(  

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

ــبون  - ــم محاس ــريك مكتب القاس ش
  )١٩٩١-١٩٩٠( قانونيون معتمدون

صص  - بكالوريوس بالعلوم اإلدارية تخ
  جامعة الملك سعود. –محاسبة 

 -برنامج اإلدارة المتقدمة والقيادة  -
  جامعة أكسفورد.

الرئيس التنفيذي (شركة  -
أموال لالستشارات المالية 

  )٢٠١١-٢٠٠١في الفترة 
المــدير العــام (مجموعــة  -

العثيم التجارية في الفترة 
٢٠٠١-٢٠٠٠(  

 KPMGشــــريــك مــدير ( -
ــة  ــاســــب ــة للمح ــالمي الع
واالســتشــارات في الفترة 

١٩٩٩-١٩٩٥(  
ــيــذي  - ــف ــن ــت ــر ال ــمــدي ال

له في  (مســــتشــــفى د
  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة 

شـــريك مكتب القاســـم  -
يون  ن نو بون قــا محــاســـــ

  )١٩٩١-١٩٩٠معتمدون (

أ.عبدالرحمن  . ٣
صالح 

  الخليفي

مدير  -شــركة االتصــاالت الســعودية  -  ---
ــ ــة الم ــام المراجع ــدات ع ــة و وح الي

المراجعة الداخلية للمجوعة  -األعمال 
  م.٥/٢٠١٦ –م ١١/٢٠٠٦منذ 

ــى  ٣/٢٠٠٤خــالل ( - ) ٨/٢٠٠٦حــت
ــعودية للرعاية الطبية  ــركة الس -الش

  المراقب المالي للمجموعة 
) مدير ٢/٢٠٠٤حتى  ٥/١٩٩٨خالل ( -

في  ليــة واإلداريــة  لمــا الشـــــؤون ا
)ORACLE SYSTEMS LIMITED.(  
ــى  ٧/١٩٩٦خــالل ( - ) ٤/١٩٩٨حــت

ــة دلمزة  ــديًرا عــام لشــــرك عمــل م
  للصناعات الغذائية.

) ١٢/١٩٩٥حتى  ٨/١٩٩٨خالل  ( -
خابز  كة الم ًيا لشــــر مال مديًرا  مل  ع

  السعودية.
ــى  ٤/١٩٨٥خــالل ( - ) ٨/١٩٩٣حــت

عمــل مراجع حســــــابــات أول لــدى 
  صندوق للتنمية الصناعية السعودي.

بة  - حاســــ كالوريوس م عة  –ب جام
  الملك سعود

يزيــة و د - جل لغــة اإلن ل ورات في ا
بة من معهد  االقتصـــــاد والمحاســــ

)THE ECONOMICS INSTITUTE (  
ــواليــات  ــورادو) ال ــولــدر (كــول فــي ب

  المتحدة األمريكية.
) من CPAحاصــــل على شــــهادة ( -
)COLORADO STATE BOARD OF 

ACCOUNTANCY(  
في دنفر (كولورادو) الواليات المتحدة 

  األمريكية.
مريكي للمحاسبين عضو المعهد األ -

 القانونيين المعتمدين .
  عضو معهد التدقيق الداخلي. -
عضــو هيئة المحاســبين القانونيين  -

  السعودية .

خبرات متنوعة في أعمال 
لخــارجيــة و  جعــة ا مرا ل ا
المراجعة الداخلية و أعمال 
ية و  مال بة ال قا اإلدارة و الر
ــة و إدارة  ــالي ــة الم األنظم

 الشركات.
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أ.محمد  . ٤
حمد 

  ارسالف

نائب الرئيس  -
ــطــقــة  ــن ــم (ال
لوســـــطــى)  ا
الــمــجــمــوعــة 
فيــة  ـــــر لمص ا
الخاصـــــة في 

  بنك الجزيرة.

) رئيس ٢٠٠١٣-٢٠٠٨خالل الفترة ( -
الخــدمــات المصـــــرفيــة التجــاريــة 
نك الســــعودي  ية في الب اإلســــالم

  البريطاني.
) قــائــد ٢٠٠٨-٢٠٠٣خالل الفترة ( -

  فريق في البنك األهلي التجاري.
) عمــل ٢٠٠١-٢٠٠٠خالل الفترة ( -

مهنــدس اتصــــــاالت في الشــــركــة 
  السعودية للكهرباء.

بكالوريوس هندســــة كهربائية من  -
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

.  
مــاجســـــتير في إدارة األعمــال  -

ــة) من  ــالي  KOGOD SCHOOL(الم
OF BUSINESS, American 

University  
  

-٢٠٠٨خــالل الــفــتــرة ( -
) رئيس الخــدمــات ٢٠٠١٣

تجــا ل فيــة ا لمصـــــر ريــة ا
اإلســـــالميــة في البنــك 

  السعودي البريطاني.
-٢٠٠٣خــالل الــفــتــرة ( -

في ٢٠٠٨ يق  فر ) قــائــد 
  البنك األهلي التجاري.

-٢٠٠٠خــالل الــفــتــرة ( -
) عـمــل مـهــنــدس ٢٠٠١

كة  اتصـــــاالت في الشــــر
  السعودية للكهرباء.

  
 
 :  لجنة الترشيحات والمكافآت -ب

الوظائف   االسم م
  الحالية

  لخبراتا  المؤهالت  الوظائف السابقة

د.  . ١
عبدالرحمن 
عبدالعزيز 
  السويلم

  عضو مجلس الشورى سابًقا -  ---
رئيس الهالل األحمر الســــعودي -

١٤٢٦-١٤١٨  
وكيل وزارة الصــــحة للشــــؤون  -

  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 
وكيل وزارة الصــــحة المســــاعد  -

  ١٤٠٩-١٤٠٣للطب العالجي 
مــدير عــام الشــــؤون الصــــحيــة 

-١/١٤٠٣بــالمنطقــة الشــــرقيــة 
٩/١٤٠٣  

رئيس قسم األطفال بمستشفى 
ياض  بالر فال  -١٣٩٤الوالدة واألط

١٤٠٣  

 –بكــالوريوس الطــب والجراحــة  -
  ألمانيا –جامعة ميونيخ 

معــة  - لوم طــب األطفــال (جــا ب د
  القاهرة)

الزمالة البريطانية في طب األطفال  -
  بجامعة أدنبرة.

  عضو مجلس الشورى سابًقا -
رئيس الهالل األحمر الســعودي -

١٤٢٦-١٤١٨  
وكيل وزارة الصــــحة للشــــؤون  -

  ١٤١٨-١٤٠٩التنفيذية 
وكيل وزارة الصـــحة المســـاعد  -

  ١٤٠٩-١٤٠٣للطب العالجي 
ية  عام الشــــؤون الصــــح مدير 

ية  قة الشــــرق -١/١٤٠٣بالمنط
٩/١٤٠٣  

ـــال  ـــف ـــس قســـــــم األط ـــي رئ
بمســـتشـــفى الوالدة واألطفال 

  ١٤٠٣-١٣٩٤بالرياض 

م. طارق  . ٢
عثمان 

  القصبي

ؤســســة كرا مهندس مشــروع م -  ---
)١٩٧٧-١٩٧٦(  
مدير مشــــروع (جســــر الملك  -

فيصـــل بمزدلفة) مؤســـســـة كرا 
)١٩٨١-١٩٧٨(  
ـــــة كرا  - ئب رئيس مؤســــس نا
)١٩٨٨-١٩٨١(  
كة  - كة م عام شــــر مدير  ئب  نا

  )١٩٩٠-١٩٨٨لإلنشاء والتعمير (

جامعة  –بكالوريوس هندسة مدنية 
  الملك سعود

مهندس مشروع مؤسسة كرا  -
)١٩٧٧-١٩٧٦(  
وع (جســــر الملك مدير مشــــر -

فيصــل بمزدلفة) مؤســســة كرا 
)١٩٨١-١٩٧٨(  
ئب رئيس مؤســــســـــة كرا  - نا
)١٩٨٨-١٩٨١(  

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

م. عمار  . ٣
  حسن كامل

لعــام  المــدير ا
له  كة د لشــــر
عـــبـــر الـــبـــالد 

  العربية .

) مهنــدس مراقبــة ١٩٩٣-١٩٩٢(-
العمليات في شــــركة ســــمارك 

انضــمت إلى شــركة أرامكو والتي 
  في المملكة العربية السعودية.

مديًرا للمنتجات في  ١٩٩٤عام  -
  شركة حلواني إخوان .

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

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

) مــدير عــام ٢٠٠١-١٩٩٩عــام ( -
دله متابعة الشــركات في شــركة 

  البركة القابضة .

بكالوريوس علوم في هندسة النظم 
من جــامعــة الملــك فهــد للبترول 

  المعادن.و

بة ١٩٩٣-١٩٩٢(- ندس مراق ) مه
العمليات في شــــركة ســــمارك 
والتي انضمت إلى شركة أرامكو 

  في المملكة العربية السعودية.
مديًرا للمنتجات في  ١٩٩٤عام  -

  شركة حلواني إخوان .
مدير  ١٩٩٥عام  - عد لل مســـــا

  العام في شركة حلواني إخوان.
) المدير العام ١٩٩٩-١٩٩٧عام ( -

  واني إخوان.لشركة حل
عام ٢٠٠١-١٩٩٩عام ( - مدير   (

متابعة الشركات في شركة دله 
  البركة القابضة.
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عد ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( - ـــــا ) مس
كة  له البر كة د الرئيس في شــــر

  القابضة.
) المدير العام ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( -

  لشركة معوض للمجوهرات.
ـــام ( - ـــر ٢٠٠٧-٢٠٠٤ع ـــدي ) م

مشـــاريع الطاقة في شـــركة دله 
  البركة القابضة.

) مســـــاعد ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ( -
الرئيس في شــــركة دله البركة 

  القابضة.
) المدير العام ٢٠٠٤-٢٠٠٣عام ( -

  لشركة معوض للمجوهرات.
) مدير ٢٠٠٧-٢٠٠٤عام ( -

مشاريع الطاقة في شركة دله 
 ة.البركة القابض

أ.حمزه  . ٤
عثمان 

خشيم  
(ممثل 

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
  االجتماعية)

مــــديــــر إدارة 
مارات  االســــتث

ـــة  ـــي ـــدول  –ال
شــركة حصــانة 

  االستثمارية

 -مدير محفظة صـــناديق التحوط  -
وقف جامعة الملك عبدهللا للعلوم 

الواليــات المتحــدة  -والتكنولوجيــا 
  األمريكية.

  

والية بكالوريوس المالية من جامعة  -
 -ميتشــــبجان , إيســــت النســــتج 

  الواليات المتحدة االمريكية.
ستير إدارة األعمال (تركيز في  - ماج

 -اإلدارة العامة) جامعة ميتشــــيجان 
الواليات المتحدة  -في مدينة آن أربور 

 األمريكية.
عضــو معتمد في جمعية المحللين  -

الماليين (إدارة المحافظ االستثمارية) 
CFA متحدة األمريكية.الواليات ال  

مدير محفظة صــــناديق التحوط  -
 -الخزينــة  -(إدارة االســــتثمــار 

  الظهران). –أرامكو السعودية 
إدارة االســـتثمار  -محلل مالي  -
نة (أرامكو الســــعودية  -  –الخزي

  الظهران)
  

  
 :  لجنة االستثمار والتمويل  -ت

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

م. طارق  . ١
عثمان 

  القصبي

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

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

ــــســـــة كرا ( - ئب رئيس مؤس -١٩٨١نا
١٩٨٨(  

ــــاء  - ــــركة مكة لإلنش نائب مدير عام ش
  )١٩٩٠-١٩٨٨والتعمير (

بكالوريوس 
 –هندسة مدنية 
جامعة الملك 

  سعود

-١٩٧٦دس مشروع مؤسسة كرا (مهن -
١٩٧٧(  

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

ــــســـــة كرا ( - -١٩٨١نائب رئيس مؤس
١٩٨٨(  

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

د. محمد  . ٢
راشد 
  الفقيه

المشـــرف 
الـــطـــبـــي 

ـــعـــام   –ال
دلــــــــــــه 
للخــدمــات 

  الصحية

ــــتاذ إكلينيك - ي للجراحة في جامعة أس
  الملك سعود.

ـــدر  - أســـتاذ غير مقيم علوم القلب والص
  (جامعة لومالندا) األمريكية بكاليفورنيا.

أســـتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد  -
  )١٩٩٥عام 

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

ــــو مجلس الممتحنين في كليــة  - عض
-١٩٨٧راحين الملكيــة البريطــانيــة (الج

١٩٩٤(  
عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى  -

الملك فيصــل التخصــصــي ومركز األبحاث 
)٢٠١١-٢٠٠٨(  
رئيس قســـم القلب ورئيس األطباء في  -

مســتشــفى القوات المســلحة بالرياض، 
باء ورئيس  مدير الطبي ورئيس األط ثم ال
لقسم جراحة القلب بمركز االمير سلطان 

  )٢٠٠٥-١٩٧٩للقلب (

بكالوريوس طب  -
(جــامعــة بغــداد) 

  ١٩٧١عام 
شهادات الزمالة  -

ـــات  ـــي ـــل ـــن ك م
الجراحين الملكية 
البريطــانيــة في 

(أدنبره)  –(لندن) 
(كالســكو) عام  –

١٩٧٧  

ــــتاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة  - أس
  الملك سعود.

أســـتاذ غير مقيم علوم القلب والصـــدر  -
  يفورنيا.(جامعة لومالندا) األمريكية بكال

أســتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد  -
  )١٩٩٥عام 

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

ــــو مجلس الممتحنين في كليــة  - عض
ــانيــة ( ــة البريط -١٩٨٧الجراحين الملكي

١٩٩٤(  
عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى  -

اث الملك فيصــل التخصــصــي ومركز األبح
)٢٠١١-٢٠٠٨(  
رئيس قسم القلب ورئيس األطباء في  -

مستشفى القوات المسلحة بالرياض، 
ثم المدير الطبي ورئيس األطباء ورئيس 
لقسم جراحة القلب بمركز المير سلطان 

  )٢٠٠٥-١٩٧٩للقلب (
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أ.محي  . ٣
الدين 
صالح 
  كامل

نـــــائـــــب 
ــس  ــي ــرئ ال
التنفيــذي 
ـــقـــطـــاع  ل
المشــاريع 
ــة  بمجموع
دله البركة 

  القابضة.

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

وهي  ARTبشـــبكة راديو وتلفزيون العرب 
سجلة  شركة تعمل في قطاع اإلعالم وم

  في جزر الكايمان .
 ٢٠١١حتى عــام  ٢٠٠٩خالل العــام  -

عمــل نــائــب للرئيس التنفيــذي في 
شركة  سة العربية لإلعالم وهي  س المؤ

زر الكايمان وتعمل في قطاع مســـجلة بج
  اإلعالم.

ـــوس  ـــوري ـــال ـــك ب
اقتصــاد (تخصــص 
ــــويق)  إدارة وتس
من جامعة ســان 
فرانســــيســــكو) 
ـــا عـــام  ـــك ـــري أم

  م٢٠٠٢

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

وهي  ARTبشـــبكة راديو وتلفزيون العرب 
شركة تعمل في قطاع اإلعالم ومسجلة 

  الكايمان . في جزر
 ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٩خالل العام  -

عمل نائب للرئيس التنفيذي في 
المؤسسة العربية لإلعالم وهي شركة 
مسجلة بجزر الكايمان وتعمل في قطاع 

 اإلعالم.

م. فهد  . ٤
سراج 
  مالئكة

نائب مدير 
ــام إدارة  ع
االســتثمار 

شــــركة  –
دله البركة 

  القابضة.

) عمل في مؤسسة ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( -
ــــغل  ــــعودية حيث ش النقد العربي الس
وظيفــة مطور برمجيــات في مجموعــة 
التقنية المصــرفية ومدير مشــاريع ورئيس 

  قسم بإدارة التقنية البنكية.
ــعــام ٢٠٠٥-٢٠٠٣عــام ( - ــر ال ــمــدي ) ال

  لمجموعة العطار .
ــــركة ٢٠٠٧-٢٠٠٥عام ( - ) عمل في ش

الخبير لالســتشــارات المالية حيث شــغل 
صب نائب الرئيس للمن صرفية من تجات الم

إلى أن تم تعيينه في منصــــب الشــــريك 
ــة  ــاب ــاإلن ــدب ب ــــو المنت ــذي والعض التنفي

  للمصرفية االستثمارية .
) عمل مديًرا لألسواق ٢٠٠٩-٢٠٠٧عام ( -

المالية بشـــركة ســـويكورب في المملكة 
  العربية السعودية.

كالوريوس في  - ب
هندسة الحاسب 
اآللي من جامعة 

  الملك سعود.
ي ماجســــتير ف -

إدارة األعمال من 
  جامعة أكسفورد.

) عمل في مؤسسة ٢٠٠٣-١٩٩٦عام ( -
ــــغل  ــــعودية حيث ش النقد العربي الس
وظيفــة مطور برمجيــات في مجموعــة 
التقنية المصــرفية ومدير مشــاريع ورئيس 

  قسم بإدارة التقنية البنكية.
ــعــام ٢٠٠٥-٢٠٠٣عــام ( - ــر ال ــمــدي ) ال

  لمجموعة العطار .
ل في شــــركة ) عم٢٠٠٧-٢٠٠٥عام ( -

شغل  شارات المالية حيث  ست الخبير لال
منصب نائب الرئيس للمنتجات المصرفية 
إلى أن تم تعيينه في منصـــب الشـــريك 
ــة  ــاب ــاإلن ــدب ب ــــو المنت ــذي والعض التنفي

  للمصرفية االستثمارية .
) عـــمـــل مـــديـــًرا ٢٠٠٩-٢٠٠٧عـــام ( -

سويكورب في  شركة  سواق المالية ب لأل
  المملكة العربية السعودية.

أ.فهد  . ٥
عبدهللا 
  القاسم

الرئيس التنفيــذي (شـــــركــة أموال  -  ---
ــارات المالية في الفترة  ــتش -٢٠٠١لالس

٢٠١١(  
ية  - عام (مجموعة العثيم التجار المدير ال

  )٢٠٠١-٢٠٠٠في الفترة 
العالمية للمحاسبة  KPMGشريك مدير ( -

  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 
ي المدير التنفيذي (مســتشــفى دله ف -

  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة 
ــــبون  - ــــم محاس ــــريك مكتب القاس ش

  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

بــكــالــوريــوس  -
ــة  ــالعلوم اإلداري ب
تخصص محاسبة 

عة الملـك  – جام
  سعود.

برنــامج اإلدارة  -
ـــة  ـــدم ـــق ـــت ـــم ال

جامعة  -والقيادة 
  أكسفورد

الرئيس التنفيــذي (شـــــركــة أموال  -
ــارات المالية في الفترة  ــتش -٢٠٠١لالس

٢٠١١(  
ية  - عام (مجموعة العثيم التجار المدير ال

  )٢٠٠١-٢٠٠٠في الفترة 
العالمية للمحاسبة  KPMGشريك مدير ( -

  )١٩٩٩-١٩٩٥واالستشارات في الفترة 
المدير التنفيذي (مســتشــفى دله في  -

  )١٩٩٥-١٩٩١الفترة 
ــــبون  - ــــم محاس ــــريك مكتب القاس ش

  )١٩٩١-١٩٩٠قانونيون معتمدون (

  
  

  :  ةاللجنة التنفيذي -ث

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

م. طارق  . ١
عثمان 

  القصبي

  )١٩٧٧-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -  ---
مدير مشــروع (جســر الملك فيصــل بمزدلفة)  -

  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (
  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -
مير نائب مدير عام شــركة مكة لإلنشــاء والتع -
)١٩٩٠-١٩٨٨(  

بكالوريوس 
 –هندسة مدنية 
جامعة الملك 

  سعود

  )١٩٧٧-١٩٧٦مهندس مشروع مؤسسة كرا ( -
مدير مشــروع (جســر الملك فيصــل بمزدلفة)  -

  )١٩٨١-١٩٧٨مؤسسة كرا (
  )١٩٨٨-١٩٨١نائب رئيس مؤسسة كرا ( -

نائب مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير  -
)١٩٩٠-١٩٨٨(  
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د. محمد  . ٢
راشد 
  الفقيه

المشـــــرف 
ـــي  ـــب ـــط ال

دله  –العام 
للخــدمــات 

  الصحية

أســــتاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك  -
  سعود.

صدر (جامعة  - ستاذ غير مقيم علوم القلب وال أ
  لومالندا) األمريكية بكاليفورنيا.

أســــتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام  -
١٩٩٥(  

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

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

ــفى  - ــتش ــة مس ــس ــو مجلس إدارة مؤس عض
-٢٠٠٨الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث (

٢٠١١(  
رئيس قســــم القلــب ورئيس األطبــاء في  -

مســــتشــــفى القوات المســــلحة بالرياض ثم 
مدير الطبي ور باء ورئيس لقســــم ال ئيس األط

جراحــة القلــب بمركز األمير ســــلطــان للقلــب 
)٢٠٠٥-١٩٧٩(  

بكالوريوس طب  -
(جــامعــة بغــداد) 

  ١٩٧١عام 
ـــادات  - ـــــــه ش

الزمالة من كليات 
الــــجــــراحــــيــــن 
الــــمــــلــــكــــيــــة 
البريطــانيــة في 

(أدنبره)  –(لندن) 
(كالسكو) عام  –

١٩٧٧  

أســــتاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة الملك  -
  سعود.

اذ غير مقيم علوم القلب والصــدر (جامعة أســت -
  لومالندا) األمريكية بكاليفورنيا.

أســــتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد عام  -
١٩٩٥(  

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

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

ــفى  - ــتش ــة مس ــس ــو مجلس إدارة مؤس عض
-٢٠٠٨الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث (

٢٠١١(  
رئيس قسم القلب ورئيس األطباء في  -

مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم 
المدير الطبي ورئيس األطباء ورئيس لقسم 
جراحة القلب بمركز األمير سلطان للقلب 

)٢٠٠٥-١٩٧٩(  

د. أحمد  . ٣
بن صالح 

  بابعير

ـــيـــس ا ـــرئ ل
يذي   –التنف

شـــركة دله 
للخــدمــات 

  الصحية

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

) رئيس قســـــم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -
الهندســة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة 

  الملك سعود.
لعــام ١٩٩٩-١٩٩٤خالل الفترة ( - ) المــدير ا

  ية الزراعية .لشركة جيزان للتنم
لعــام ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل الفترة ( - ) المــدير ا

  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .
ــرة مــن ( - ــت ــف ) عــمــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خــالل ال

مســـتشـــاًرا لتطوير األعمال في شـــركة أمجاد 
  القابضة في الرياض .

) رئيًسا تنفيذيًا ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( -
ــر ــركة المدينة للتطوير العقاري وهي ش كة لش

  تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

كالوريوس في  - ب
العلوم الزراعيــة 
من جامعة الملك 
ــــــعــود عــام  س

١٩٧٧.  
ـــتير في  - ماجس

هندســــة اآلالت 
ــة والقوى  الزراعي
الــزراعــيــة مــن 
جامعة والية أيوا 
ـــات  ـــوالي فـــي ال
ــــدة  ــــح ــــت ــــم ال
األمريكيــة عــام 

١٩٨٢  
لدكتوراة  - درجة ا

ــدســــــة  في هن
اآلالت والـــقـــوى 

اعــيــة مــن الــزر
جامعة والية أيوا 
ـــات  ـــوالي فـــي ال
ــــدة  ــــح ــــت ــــم ال
األمريكيــة عــام 

١٩٨٤.  

لفترة ( - لكليــة ١٩٩١ /١٩٨٧خالل ا ) وكيًال 
  الزراعة في جامعة الملك سعود .

) رئيس قســـــم ١٩٩٤-١٩٩٣خالل الفترة ( -
الهندســة الزراعية في كلية الزراعة في جامعة 

  الملك سعود .
فترة ( - ل لمــدي١٩٩٩-١٩٩٤خالل ا لعــام ) ا ر ا

  لشركة جيزان للتنمية الزراعية .
فترة ( - ل لعــام ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل ا لمــدير ا ) ا

  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .
ــن ( - ــرة م ــت ــف ) عــمــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خــالل ال

مســـتشـــاًرا لتطوير األعمال في شـــركة أمجاد 
  القابضة في الرياض .

ًسا تنفيذيًا ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( - ) رئي
نة للتطوير العقاري وهي شـــركة لشـــركة المدي

  تابعة لشركة أمجاد القابضة في الرياض .

  
  :  اإلدارة التنفيذية - ٣

الوظائف   االسم م
  الحالية

  الخبرات  المؤهالت  الوظائف السابقة

د. أحمد بن . ١
  صالح بابعير

الرئيس 
  التنفيذي

ترة ( -  ف ل يًال ١٩٩١ /١٩٨٧خالل ا ك ) و
  لكلية الزراعة في جامعة الملك سعود .

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

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

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

  لشركة الجوف للتنمية الزراعية .

في  - يوس  لور بكــا
العلوم الزراعيــة من 
جامعة الملك ســعود 

  .١٩٧٧عام 
ت - ير في مــاجســـــ

ــــــة اآلالت  هــنــدس
الــزراعــيــة والــقــوى 
عة  جام ية من  الزراع
واليـــة أيـــوا فـــي 
متحــدة  ل لواليــات ا ا

ترة ( - ف ل يًال ١٩٩١ /١٩٨٧خالل ا ك ) و
  راعة في جامعة الملك سعود .لكلية الز

ترة ( - ف ل يس ١٩٩٤-١٩٩٣خالل ا ئ ) ر
ية  ية في كل ندســـــة الزراع قســــم اله

  الزراعة في جامعة الملك سعود .
ترة ( - ف ل لمــدير ١٩٩٩-١٩٩٤خالل ا ) ا

  العام لشركة جيزان للتنمية الزراعية .
ترة ( - ف ل لمــدير ٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل ا ) ا

  العام لشركة الجوف للتنمية الزراعية .
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ــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة من ( - ) عم
مســـتشـــاًرا لتطوير األعمال في شـــركة 

  أمجاد القابضة في الرياض .
ا ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( - ـــً ) رئيس

تنفيذيًا لشــــركة المدينة للتطوير العقاري 
وهي شركة تابعة لشركة أمجاد القابضة 

  في الرياض .

األمـــريـــكـــيـــة عـــام 
١٩٨٢.  

درجة الدكتوراة في  -
ــــــة اآلالت  هــنــدس
والقوى الزراعيـة من 
جامعة والية أيوا في 
متحــدة  ل لواليــات ا ا
األمـــريـــكـــيـــة عـــام 

١٩٨٤.  

) عمــل ٢٠٠٨-٢٠٠٥خالل الفترة من ( -
مســتشــاراً لتطوير األعمال في شــركة 

  أمجاد القابضة في الرياض .
) رئيســاً ٢٠٠٨-٢٠٠٦خالل الفترة من ( -

تنفيذيًا لشــركة المدينة للتطوير العقاري 
وهي شركة تابعة لشركة أمجاد القابضة 

  في الرياض.

د. محمد  . ٢
راشد 
  الفقيه

المشرف 
الطبي 

  العام

أســــتاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة  -
  الملك سعود .

ـــدر  - ـــتاذ غير مقيم علوم القلب والص أس
  (جامعة لومالندا) االمريكية بكاليفورنيا .

أســـتاذ زائر جراحة قلب (جامعة هارفرد  -
  )١٩٩٥عام 

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

نين في كليــة عضــــو مجلس الممتح -
-١٩٨٧الجراحين الملكيــة البريطــانيــة (

١٩٩٤(  
عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى  -

الملك فيصــل التخصــصــي ومركز األبحاث 
)٢٠١١-٢٠٠٨(  
رئيس قســـم القلب ورئيس األطباء في  -

مستشفى القوات المسلحة بالرياض ثم 
المــدير الطبي ورئيس األطبــاء ورئيس 

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

بكــالوريوس طــب  -
عام  غداد)  عة ب جام )

١٩٧١.  
شــــهادات الزمالة  -

يات الجراحين  من كل
الملكيــة البريطــانيــة 

 –فـــي (لـــنـــدن) 
(كالسكو)  –(أدنبره) 

  .١٩٧٧عام 

أســــتاذ إكلينيكي للجراحة في جامعة  -
  الملك سعود .

أســـتاذ غير مقيم علوم القلب والصـــدر  -
  ا) األمريكية بكاليفورنيا .(جامعة لومالند

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

ية لجراحة   - لدول نائب رئيس الجمعية ا
  )١٩٩٧والصدر واألوعية الدموية (عام 

ــة  - عضــــو مجلس الممتحنين في كلي
ــة ( ــة البريطــاني -١٩٨٧الجراحين الملكي

١٩٩٤(  
ــــــة  - عضـــــو مجلس إدارة مؤســــس

لتخصــصــي مســتشــفى الملك فيصــل ا
  )٢٠١١-٢٠٠٨ومركز األبحاث (

رئيس قسم القلب ورئيس األطباء في  -
مستشفى القوات المسلحة بالرياض 

ثم المدير الطبي ورئيس األطباء ورئيس 
لقسم جراحة القلب بمركز األمير 

  )٢٠٠٥-١٩٧٩سلطان للقلب (

خالد محمد  . ٣
  سعودي

المدير 
المالي 
  التنفيذي

عمل محاســــبًا في شــــركة المســــيلة 
لمقــاوالت من  تجــارة وا ل م إلى ١٩٩١ل

م، ومحاســبًا لدى إرنســت آند يونج ١٩٩٥
ــة من  ــة الســــعودي ــة العربي في المملك

م، ومســـتشـــاًرا ماليًا ١٩٩٧م إلى ١٩٩٥
أول لدى ماكس إنترناشونال في كندا من 

ا في ١٩٩٨م إلى ١٩٩٧ ــً ــالي ــديًرا م ، وم
شركة العزيزية لالستثمارات في المملكة 

م إلى ١٩٩٨من العربيــة الســـــعوديــة 
م. كما شغل منصب المدير المالي ٢٠٠٦

ــة في المملكة  في شــركة تنامي القابض
م إلى ٢٠٠٧العربيــة الســـــعوديــة من 

م، ومســــتشــــــار أول لــدى بنــك ٢٠٠٨
من  كنــدا  في  تريــال  ن لى ٢٠٠٨مو م إ

  .م٢٠١١

ــي  ــوس ف ــوري ــكــال ب
الـــعـــلـــوم اإلداريـــة، 
تخصــــص محاســــبة 
ــك  ــة المل من جــامع

م، ١٩٩١ســعود عام 
كذلك وهو حاصـــــل 

عـــلـــى شــــــهـــادة 
ــــــب عــام  ــحــاس م

 (CPA) مـــعـــتـــمـــد
وشـــهادة محاســـب 

ـــمـــد ـــت ـــع  إداري م
(CMA)  وشــــــهــادة

مد مالي معت  مدير 
(CFM)  باإلضافة إلى

شـــهادة مدير أعمال 
  .(CBM) معتمد

عمل محاســــبًا في شــــركة المســــيلة 
م إلى ١٩٩١للتجــارة والمقــاوالت من 

م، ومحاسبًا لدى إرنست آند يونج ١٩٩٥
ســــعوديــة من في المملكــة العربيــة ال

م، ومســـتشـــاًرا ماليًا ١٩٩٧م إلى ١٩٩٥
أول لدى ماكس إنترناشــــونال في كندا 

، ومديًرا مالًيا في ١٩٩٨م إلى ١٩٩٧من 
شــــركــة العزيزيــة لالســــتثمــارات في 

م ١٩٩٨المملكة العربية الســــعودية من 
م. كما شـــغل منصـــب المدير ٢٠٠٦إلى 

المالي في شـــركة تنامي القابضـــة في 
م ٢٠٠٧الســــعودية من المملكة العربية 

ــاًرا أول لدى بنك ٢٠٠٨إلى  ــتش م، ومس
تريــال في كنــدا من  م إلى ٢٠٠٨مون

  .م٢٠١١

د. عدنان  . ٤
بن سليمان 
  العبدالكريم

نائب 
الرئيس 
التنفيذي 
  للتشغيل

ــان  ــان بن ســــليم ــدن ــدكتور ع ــل ال عم
بدالكريم خالل الفترة من  م إلى ١٩٩٥الع

ــائــب رئيس قســــم األمراض ١٩٩٧ م كن
حــة الليزر بمــدينــة الملــك الجلــديــه وجرا

ــه. وفي عــام  م تم ١٩٩٧ســــعود الطبي
تعيينه طبيبًا اســتشــاريا ألمراض الجلديه 

عين  ٢٠٠١وجراحــة الليزر و في عــام 
رئيســـا لقســـم األمراض الجلديه وجراحة 

م التحق بمجمع الملك ٢٠٠٤الليزر. وفي 
سعود الطبي في منصب المشرف العام 
علي مجمع الملك ســــعود الطبي. ومن 
ثم مدير عام الشــــئون الصــــحية بمنطقة 

  م.٢٠١٠الرياض 

لة الســــعودية  الزما
لجلــديــة  لألمراض ا

  .م ١٩٩٤

ــان بن ســــليمــان  ــدكتور عــدن عمــل ال
م إلى ١٩٩٥العبدالكريم خالل الفترة من 

م كنــائــب رئيس قســــم األمراض ١٩٩٧
الجلــديـه وجراحـة الليزر بمــدينــة الملــك 

م تم ١٩٩٧ســــعود الطبيــه. وفي عــام 
شاريًا ألمراض الجلديه تعيينه طب ست يبًا ا

ــام  ــة الليزر و في ع عين  ٢٠٠١وجراح
ا لقســم األمراض الجلديه وجراحة  رئيســً

في  يزر. و ل ل مع ٢٠٠٤ا ج م ب حق  ت ل م ا
ــــــب  الملــك ســــعود الطبي في منص
المشرف العام علي مجمع الملك سعود 
ــام الشــــئون  ــدير ع الطبي. ومن ثم م

  م.٢٠١٠الصحية بمنطقة الرياض 
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د. صالح  . ٥
د راش

  الفقيه

كبير 
  األطباء

عمل الدكتور الفقيه في مســــتشــــفى 
الريــاض المركزي للحوادث والطوارئ في 

ــاض في الفترة من عــام  إلى  ١٩٧٤الري
ـــــــــــــــــــــــــام   .١٩٧٨ع

وخالل تلك الفترة، كان يعمل كبير األطباء 
إلى  ١٩٧٤في قســــم الجراحة من عام 

من ١٩٧٦عــام  عمــل ١٩٨١-١٩٧٨. و  ،
ن الــدكــتــور الــفــقــيــه فــي الــعــديــد مــ
ـــفيات في المملكة المتحدة ـــتش  .المس

سالك  سم الم صب في ق شغل من هناك 
 الـــبـــولـــيـــة فـــي مســـــــتشـــــــفـــى

Stokemandeville  ١٩٧٨في أيليسبري-
، ومنصــــب في قســــم المســــالك ١٩٨٠

البولية في مســــتشــــفى رويال ليفربول 
ـــول فـــي عـــام  ـــيـــفـــرب .١٩٨٠فـــي ل

كما شغل أيضا منصب في قسم جراحة 
ــــفى رويال ــــتش ــــالك البولية مس  المس

ــدن  ــارســــــدن في لن  . ١٩٨١-١٩٨٠م
، عمل الدكتور ١٩٨٣و  ١٩٨١وبين عامي 

الفقيه كمســــتشــــار المســــالك البولية 
جراحة في مســتشــفى الرياض المركزي 
شاري  ستاذ مساعد واست قبل تعيينه كأ
المسالك البولية جراحة في مستشفى 

الذي  ١٩٨٣جامعة الملك خالد في عام 
   .استمر لعقد حتى اليوم

لوريو س الطــب بكــا
جراحــة  ل ليــة  -وا ك

 .الطب ــ جامعةبغداد
زمالة كلية الجراحين 

ية  ية اإلنجليز  -الملك
كــلــيــة الــجــراحــيــن 

 . الملكية ــ إنجلترا
زمالة كلية الجراحين 

 -الملكية جالســــكو 
كــلــيــة الــجــراحــيــن 
الملكية جالسكو ـــــ 

 . اسكتلندا
  

عمل الدكتور الفقيه في مســــتشــــفى 
ياض المركزي للحوادث والط وارئ في الر
إلى  ١٩٧٤الريــاض في الفترة من عــام 

 .١٩٧٨عــــــــــــــــــــــــام 
وخالل تلك الفترة، كان يعمل كبير األطباء 

إلى  ١٩٧٤في قســــم الجراحة من عام 
، عمــل ١٩٨١-١٩٧٨. ومن ١٩٧٦عــام 

الــدكـتــور الـفــقــيــه فـي الـعــديــد مـن 
 .المســـتشـــفيات في المملكة المتحدة

هناك شغل منصب في قسم المسالك 
 فـــىالـــبـــولـــيـــة فـــي مســـــــتشـــــــ

Stokemandeville  فــي أيــلــيســــــبــري
ــــــب في قســـــم ١٩٨٠-١٩٧٨ ، ومنص

شفى رويال  ست سالك البولية في م الم
.١٩٨٠ليفربول في ليفربول في عــام 

كما شغل أيضا منصب في قسم جراحة 
المســــالك البولية مســــتشــــفى رويال 

 . ١٩٨١-١٩٨٠مــارســــــدن في لنــدن 
، عمل الدكتور ١٩٨٣و  ١٩٨١وبين عامي 

المســــالك البولية  الفقيه كمســــتشــــار
جراحة في مستشفى الرياض المركزي 
قبل تعيينه كأستاذ مساعد واستشاري 
المسالك البولية جراحة في مستشفى 

الذي  ١٩٨٣جامعة الملك خالد في عام 
   .استمر لعقد حتى اليوم

  

وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في  أسماء الشركات داخل .٣٣
  تها الحالية والسابقة أو من مديريها :مجالس إدار

أسماء الشركات التي يكون عضو   اسم العضو
مجلس اإلدارة عضًوا في مجالس 

  إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة / 
  خارج المملكة

الكيان القانوني 
(مساهمة مدرجة / 
مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية  /
  محدودة /....)

أسماء 
الشركات 

يكون  التي
عضو 

مجلس 
اإلدارة 

عضًوا 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

    بنك الجزيرة

  

  

  

  

  

المملكة العربية 
  السعودية

شركة   مساهمة مدرجة
الجزيرة 

لألسواق 
  المالية

  

المملكة 
العربية 
 السعودية

مساهمة 
غير 

جارة   مدرجة ــــير للت كة عس ــــر ش
  والسياحة والصناعة

  مساهمة مدرجة

مساهمة غير   شركة عطاء التعليمية
  مدرجة

شـــركة ســـرب لالســـتثمار 
  العقاري

مساهمة غير 
  مدرجة

مساهمة غير   شركة رزم لالستثمار
  مدرجة
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ــــركــة الفنيــة لتوطين  الش
  )ATSالتقنية (

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

ــول  ــك ــن ــي ــم ــري ــبــا قــاي ــي ن
ــا ريت ياتيريمالري في تايس

  آي إس

NEBA Gayrimenkul  

Yatirimlari VE Ticaret 
A.S  

  

  

  تركيا

  

  

  

مساهمة غير 
  مدرجة

د. عبدالرحمن 
  عبدالعزيز السويلم

---  ---  ---  ---  ---  ---  

  

د. محمد راشد 
 الفقيه

ــــركة د. محمد راشـــــد  ش
  الفقيه وشركاؤه

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

مساهمة غير   مملكة البحرين  جامعة المملكة شركة
  مدرجة

---  ---  ---  

  

  

أ.محي الدين صالح 
  كامل

المملكة العربية  شركة جبل عمر
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

الشركة السعودية لألبحاث 
 والتسويق

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

مساهمة غير  شركة الخزامى لإلدارة
  مدرجة

---  ---  ---  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المملكة العربية   مجموعة صافوال 
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

المملكة العربية   شركة جرير للتسويق
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

المملكة العربية   شركة دور للضيافة
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

لكة العربية المم  بنك البالد
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

شركة فهد عبدهللا القاسم 
  وأبناؤه للتجارة واالستثمار 

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  
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الشركة السعودية للضيافة  أ.فهد عبدهللا القاسم
  التراثية 

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

ور محمد راشد شركة الدكت
  الفقيه وشركاؤه

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  ---  ---  ---  مدرجة

ــــركة ركين نجد الدولية  ش
 لالستثمار والتطوير التجاري

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

ــــركــة نــاقــل (خــدمــات  ش
  شحن)

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

شركة أموال لالستشارات 
  المالية

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

مار  ــــتث كة أريز لالس ــــر ش
  التجاري المحدودة

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

المملكة العربية   شركة راج العقارية
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

لفــا  لراجحي أ شـــــركــة ا
  لالستثمار القابضة

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

المملكة العربية   شركة ركين نجد العالمية
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

المملكة العربية   البريد السعودي
  السعودية

  ---  ---  ---  جهة حكومية

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  عمار حسن كاملم. 

شركة تسهيل للخدمات   م. فهد سراج مالئكة
  الحديثة

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م.فارس إبراهيم 
  الراشد الحميد

شركة أبناء إبراهيم الراشد 
  الحميد

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

المملكة العربية   شركة دراية المالية
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

شركة الصغير للتجارة 
  والمقاوالت

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

---  ---  ---  

صندوق الرياض العقاري 
  التابع لمسقط المالية

المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  درجةم

---  ---  ---  

غازي  ــــن  كة الحس ــــر ش
  إبراهيم شاكر

المملكة العربية 
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

الشــركة الســعودية لتمويل 
  المساكن (سهل)

    ---  ---  ---  
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المملكة العربية 
  السعودية

مساهمة غير 
  مدرجة

صـــندوق دراية لالســـتثمار 
  الغذائي

المملكة العربية 
  السعودية

مة غير مساه
  مدرجة

---  ---  ---  

شــــركة نال االســــتثمارية 
  المحدودة

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

ية  كارات الرقم كة ابت ــــر ش
  لتقنية المعلومات

المملكة العربية 
  السعودية

ذات مسؤولية 
  محدودة

---  ---  ---  

أ.حمزه عثمان 
(ممثل خشيم 

المؤسسة العامة 
  ينات االجتماعية)للتأم

المملكة العربية   مصرف الراجحي
  السعودية

  ---  ---  ---  مساهمة مدرجة

  

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

  تصنيف العضوية  اسم العضو
  مستقل) ( تنفيذي / غير تنفيذي /

  غير تنفيذي  م. طارق عثمان القصبي
  مستقل  د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

  تنفيذي  د. محمد راشد الفقيه
  غير تنفيذي  أ.محي الدين صالح كامل

  مستقل  أ.فهد عبدهللا القاسم
  غير تنفيذي  م. عمار حسن كامل
  غير تنفيذي  م. فهد سراج مالئكة

  مستقل  يدم.فارس إبراهيم الراشد الحم
أ.حمزه عثمان خشيم (ممثل المؤسسة العامة 

  للتأمينات االجتماعية)
  مستقل

  
علًما –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .٣٥

  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها .

اللوائح الخاصة بالشركة، والتي عرضت على الجمعية  م تم استقبال مقترح بتعديل بعض٢٠١٧خالل عام    
العامة العادية الحادية عشر من قبل أحد المساهمين حيث تم دراسة المقترح من قبل اإلدارة المختصة وتجهيز 

 م . ٢٠١٨عرضه على المجلس في أول اجتماع له في 
 
 
 

  



 

 
 

 

40

  اجتماعات مجلس اإلدارة :  .٣٦

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

، وكان سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس على النحو ٢٠١٧أربعة اجتماعات عن العام المالي 
 التالي:

عدد   ٢٠١٧سجل حضور اإلجتماعات   لعضواسم ا
الحضور 

 لالجتماعات
  األول

٢٣/٠٢/٢٠١٧ 
  الثاني

١/٠٥/٢٠١٧  
  الثالث 

٢٥/١٠/٢٠١٧ 
  الرابع 

١٢/١٢/٢٠١٧ 

  ٤/٤          م.طارق عثمان القصبي

م.عبدالرحمن عبدالعزيز 
  السويلم

        ٤/٤  

  ٣/٤          م.محمد راشد الفقيه

  ٣/٤          لأ.محي الدين صالح كام

  ٤/٤          أ.فهد عبدهللا القاسم

  ٣/٤          م.عمار  حسن كامل

  ٣/٤          م.فهد سراج مالئكة

م.فارس إبراهيم الراشد 
  الحميد

        ٤/٤  

أ.حمزة بن عثمان خشيم 
(ممثل المؤسسة العامة 

  للتأمينات االجتماعية)
    ٤/٤  

  

ومهامها مثل: لجنة المراجعة , ولجنة الترشيحات  وصف مختصر الختصاصات اللجان .٣٧
والمكافآت مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها 

  وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع .

  

  لجنة المراجعة 

لمتبعة في الشركة ، تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس اإلدارة في مراجعة السياسات المحاسبية ا    

واإلشراف على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية ، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، ودراسة القوائم المالية 
 ٦األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة ، وتم عقد 

. وقد راعت الشركة تعليمات الئحة الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة  ٢٠١٧اجتماعات للجنة خالل العام المالي 

 من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم: 
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طبيعة   االسم  م
  العضوية

  )٦عدد االجتماعات (

٢٢/١٠  ٢٢/٠٧  ٠٥/٠٦  ٢٤/٠٤  ٢٠/٠٢ ١٦/٠١  

م.فارس إبراهيم الراشد  ١
  الحميد

رئيس 
  اللجنة

            

              عضو  أ.فهد عبدهللا القاسم ٢

أ.عبدالرحمن صالح  ٣
  الخليفي

              عضو

              عضو  أ.محمد حمد الفارس ٤

            

  

 لجنة الترشيحات والمكآفات 

وضع السياسات الخاصة تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات لتعزيز دور مجلس اإلدارة في رفع التوصيات بشأن    
بالمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء 
المستقلين، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، وتحديد جوانب الضعف 

ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، إلى جانب  والقوة في المجلس، ومراجعة هيكل المجلس
،  وتتكون اللجنة  ٢٠١٧التوصية بالترشيح لعضوية المجلس. وقد تم عقد اجتماعين  للجنة خالل العام المالي 

   من أربعةأعضاء وهم: 

  )٢عدد االجتماعات (  طبيعة العضوية  االسم  م

٢٧/١٢  ٢٤/٠١  

العزيز د. عبدالرحمن عبد  ١
  السويلم

      رئيس اللجنة

      عضو  م. طارق عثمان القصبي  ٢

      عضو  م. عمار حسن كامل  ٣

 أ.حمزه عثمان خشيم   ٤

(ممثل المؤسسة العامة 
  للتأمينات االجتماعية)

      عضو
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  لجنة االستثمار والتمويل 

مهام مجلس اإلدارة وأبرزها: دراسة  تشكلت لجنة االستثمار بقرار من مجلس اإلدارة وتم توكيلها ببعض    

الفرص االستثمارية وتوافقها مع استراتيجيات الشركة، اعتماد القرارات االستثمارية للشركة، إقرار التسهيالت 
البنكية، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل مجلس اإلدارة، وقد تم عقد ثالثة اجتماعات  للجنة خالل 

  . وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء وهم:                ٢٠١٧العام المالي 

  )٣عدد االجتماعات (  طبيعة العضوية  االسم  م
١٢/١٢  ٢٥/١٠  ١٧/٠٩  

        رئيس اللجنة  م. طارق عثمان القصبي  ١

        عضو  د. محمد راشد الفقيه  ٢

        عضو  أ.محي الدين صالح كامل  ٣

        عضو  م. فهد سراج مالئكة  ٤

        عضو  أ.فهد عبدهللا القاسم  ٥

  

  اللجنة التنفيذية 

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

ومباشرة المهام المرتبطة بصالحيتها وفق الئحة الصالحيات المعتمدة ، وإعدام الديون بحسب منظومة الصالحيات 

المعتمدة و توصية مجلس اإلدارة بإعدام الديون فوق ذلك الحد ، ومراجعة و تعديل شروط إئتمان العمالء الجدد 
مانية للشركة ، ومراجعة مخاطر ائتمان العمالء للشركة و للشركة و الشركات التابعة ، ومراجعة الحدود االئت

الشركات التابعة ، و رصد و استعراض مدى تقيد إدارة الشركة التنفيذية لضوابط االئتمان المحددة من قبل اللجنة 

 ، و يطلع مجلس اإلدارة على محاضر اللجنة بصفة دورية . و تمارس اللجنة أعمالها وفق الصالحيات المحددة من
مجلس اإلدارة ، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل مجلس اإلدارة، وقد تم عقد خمسة اجتماعات  

  . وتتكون اللجنة من ثالثة  أعضاء وهم : ٢٠١٧للجنة خالل العام المالي 

  
طبيعة   االسم  م

  العضوية
  )٥عدد االجتماعات (

٠٦/١٢  ٠٢/١٠  ١٥/٠٣  ١٥/٠٢  ٢٥/٠١  

ن م. طارق عثما ١
  القصبي

رئيس 
  اللجنة

          

            عضو  د. محمد راشد الفقيه ٢

            عضو  د. أحمد بن صالح بابعير ٣
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اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفًقا لما هو منصوص عليه  .٣٨
  في المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات.

 اتهم في اللجان)ئفاملة مجموع مكا(ش جلس اإلدارةمكافآت أعضاء م 
   

  
            المكافآت الثابتة  

   

  مبلغ معين

بدل 
حضور 
جلسات 
  المجلس

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 
  اللجان

بيان ماقبضه 
أعضاء المجلس 
بوصفهم عاملين 
أو إداريين أو 
ماقيضوه نظير 
أعمال فنية أو 

إدارية أو 
  إستشارات

رئيس مكافأة 
المجلس أو العضو 
المنتدب أو أمين 
السر إن كان من 

  األعضاء

  المجموع
مكافأة نهاية 

 المجموع الكلي  الخدمة
بدل 

  المصروفات

أوالً : األعضاء  
  المستقلين : 

                           

                              
د.عبدالرحمن عبدالعزيز  

  السويلم 
٦٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  

    
٣١٨٬٠٠٠  

  
٣١٨٬٠٠٠  

  

  ٢٧٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  ٤٥٠٬٠٠٠  عبدهللا القاسم  أ.فهد 
    

٤٨٩٬٠٠٠  
  

٤٨٩٬٠٠٠  
  

م. فارس ابراهيم الراشد  
  الحميد 

١٨٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  ٣٥٠٬٠٠٠  
    

٣٨٠٬٠٠٠  
  

٣٨٠٬٠٠٠  
  

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

٦٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  
    

٣١٨٬٠٠٠  
  

٣١٨٬٠٠٠  
  

 ٥٧٬٠٠٠ ٤٨٬٠٠٠  ١٬٤٠٠٬٠٠٠  المجموع  
    

١٬٥٠٥٬٠٠٠ 
  

١٬٥٠٥٬٠٠٠  
  

  ثانياً : األعضاء غير التنفيذيين  
  ١٥٬٠٠٠  ١٢٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  م.طارق عثمان القصبي  

  
٤٢٧٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  

  
٤٢٧٬٠٠٠  

  

  ٦٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٢٦٦٬٦٦٧ أ.محي الدين صالح كامل  
    

٢٨١٬٦٦٧  
  

٩٬٥٧٥  ٢٨١٬٦٦٧  
  ٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  م.فهد سراج مالئكة  

    
٣١٨٬٠٠٠  

  
١١٬٤٩٠  ٣١٨٬٠٠٠  

  ٦٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  م. عمار حسن كامل  
    

٣١٥٬٠٠٠  
  

٩٬٥٧٥  ٣١٥٬٠٠٠  
 ٣٦٬٠٠٠ ٣٩٬٠٠٠  ١٬٠٦٦٬٦٦٧  المجموع  

  
١٬٣٤١٬٦٦٧  ٢٠٠٬٠٠٠ 

  
٣٠٬٦٤٠  ١٬٣٤١٬٦٦٧  

  األعضاء التنفيذيين :  ثالثاً: 
  ١٬٢٠٠٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٢٣٣٬٣٣٣  د. محمد راشد الفقيه  

  
١٬٤٥١٬٣٣٣  ٩٥٨٬٠٦٧ ١٬٤٥١٬٣٣٣  

  

  -  ١٬٤٥١٬٣٣٣  ٩٥٨٬٠٦٧ ١٬٤٥١٬٣٣٣  - ١٬٢٠٠٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٩٬٠٠٠  ٢٣٣٬٣٣٣  المجموع  

 
 ت كبار التنفيذيينآمكاف 

 
  البيان

   لایر)   (باأللف
خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير الرئيس 

  والمدير الماليالتنفيذي 

  ٥٥٠٥  الرواتب والتعويضات

  ١٠٩٦  البدالت

  ١٩٣٦  المكافأت الدورية السنوية
  ٢٦٥٣  مكافآت نهاية الخدمة 

  ٢٠٠  مكافآت التنفيذيين عن عضويتهم في مجلس االدارة 
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 مكافآت أعضاء اللجان  
  المكافآت الثابتة    

  (عدا بدل حضور الجلسات)      

     أعضاء لجنة المراجعة  

   ١٥٠٬٠٠٠             م.فارس ابراهيم الراشد الحميد  

   ١٥٠٬٠٠٠             أ.فهد عبدهللا القاسم  

   ١٥٠٬٠٠٠             أ.عبدالرحمن صالح الخليفي  

   ١٥٠٬٠٠٠             أ.محمد حمد الفارس  

   ٦٠٠٬٠٠٠             المجموع  

     أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  

   ١٠٠٬٠٠٠                              د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم  

   ١٠٠٬٠٠٠                              م. طارق عثمان القصبي  

   ١٠٠٬٠٠٠                              م. عمار حسن كامل  

   ١٠٠٬٠٠٠                              أ.حمزه عثمان خشيم (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)  

   ٤٠٠٬٠٠٠                             لمجموع ا 

     أعضاء لجنة اإلستثمار والتمويل  

   ١٠٠٬٠٠٠                              م. طارق عثمان القصبي  

   ٣٣٬٣٣٣                               د. محمد راشد الفقيه  

   ٦٦٬٦٦٧                               أ.محي الدين صالح كامل  

   ١٠٠٬٠٠٠                             م. فهد سراج مالئكة  

   ١٠٠٬٠٠٠                                              أ.فهد عبدهللا القاسم  

   ٤٠٠٬٠٠٠                            المجموع  

     أعضاء اللجنة التنفيذية  

     -                                 م. طارق عثمان القصبي  

     -                                 د. محمد راشد الفقيه  

     -                                 د. احمد صالح بابعير  

     -                                  المجموع  

 
ن أي انحراف توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيا 

 جوهري عن هذه السياسة

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجع العالقة بين المكافآت الممنوحة وبين سياسة المكافآت 
لمعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة لذا فإنه ال يوجد انحراف جوهري ا

  م  ٢٠١٧للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها خالل العام 
 

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

ة وكبار التنفيذيين قسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبث باعتمادقامت الشركة 
ا بناءاً على توصية الحادية عشر وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة عليه العامةمن قبل الجمعية 

لجنة المكافآت والترشيحات حيث تقوم اللجنة بتحديد مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة واالدارة 
توصياتها حيال المكافآت الى  ترفعثم التنفيذية وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل الجمعية 

 .مجلس اإلدارة لالعتماد
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ي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياط .٣٩
أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها 

  وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

 ال توجد أي عقوبات أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية من هيئة السوق المالية.
  

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

فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أى قصور هام أو  ٢٠١٧فى ضوء ماقامت به اللجنة من أعمال عن عام 
لرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء، وأنه لم يحدث أى خرق جوهري أى تغير جوهري فى أنظمة ا

 .٢٠١٧أو إخالل بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام 
  

  إقرارات مجلس اإلدارة  : .٤١

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

  .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما .٤٢

تسعى الشركة الى االلتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها. وسن السياسات واإلجراءات 
شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة. ومحاولة للرقي بالشركة إلى أعلى مستويات االلتزام بالئحة  التي من

وضعت الشركة الئحة خاصة بها مسترشدة بالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية  دالحوكمة، وق
  .حكام الئحة حوكمة الشركات اإللزاميةوتتوافق مع بنودها وأهدافها، وتؤكد الشركة التزامها عملًيا بتطبيق جميع أ
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  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة : .٤٣

اسم الطرف ذي 
  العالقة

  شروط التعامل  مدة التعامل مبلغ التعامل  طبيعة التعامل

 طارق بن عثمان القصبي 
(رئيس المجلس وشـــريك 
ــة  ني ف ل ــة ا في الشـــــرك

  )ATSلتوطين التقنية 

اتفــاقيتين مع الشــــركــة 
لتوطين التقنيــة الفنيــة 

ATS  ــديم ــدف إلى تق ته
دعم فني وخدمات صيانة 
ية  فاق فة إلى ات ـــــا باإلض
ــــراء متعلقــة بقــاعــدة  ش

  البيانات للشركة.

  
٣٬٦٦٢٬٩٠٠  
  لایر سعودي

  
  سنة واحدة

  ٠١/٠١/٢٠١٧من 
  ٣١/١٢/٢٠١٧إلى 

  

شــروط الســوق الســائدة 
حيث أن مدة هذا التعامل 
الخــاص بتقــديم الــدعم 

ت الفني مســتمرة وقد بدأ
  منذ سنوات عديدة.

  أعضاء المجلس:
أ. محي الــدين صـــــالح -١

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

ــار  كب من  هم  ن كو ــك  وذل
التنفيذيين في شركة دله 
ــة وهي من  البركة القابض
ــار المســـــاهمين في  كب

  الشركة . 

تعامل تجاري مع شــــركة 
دلــه التجــاريــة وذلــك من 
ــــيانة وقطع غيار  خالل ص

  جهزة التكييف.أ

ــل  ــة من قب وهي مملوك
بركــة  ل ـــــركــة دلــه ا ش

  القابضة.

  

  
١٬٥٥٣٬٩٨٧  

  لایر السعودي

  
  سنة واحدة

  ٢٠١٧ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٧ /٣١/١٢إلى 

  

شــروط الســوق الســائدة 
حيث تجدر اإلشــــارة إلى 
تعــامــل  ل أن مــدة هــذا ا
ــــتمرة وقد بدأت منذ  مس

  سنوات عديدة.

  أعضاء المجلس:
أ. محي الــدين صـــــالح -١

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

ــار  كب من  هم  ن كو ــك  وذل
التنفيذيين في شركة دله 
ــة وهي من  البركة القابض
ــار المســـــاهمين في  كب

  الشركة  .

تعامل تجاري مع شــــركة 
فر  للســـــ وكــالــة دارين 
والسياحة المحدودة فيما 
بإصـــــدار حجوزات  يتعلق 
سفر لبعض  طيران وتذاكر 
موظفي الشــــركة. وهي 
ــــركة  مملوكة من قبل ش

  دله البركة القابضة.

  
٦٬٥٨٧٬٤٠١  
  لایر سعودي

  
  سنة واحدة

  ٢٠١٧ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٧ /٣١/١٢إلى 

شــروط الســوق الســائدة 
حيث تجدر اإلشــــارة إلى 
تعــامــل  ل أن مــدة هــذا ا
ــــتمرة وقد بدأت منذ  مس

  سنوات عديدة.

 طارق بن عثمان القصبي 
ــه  (رئيس المجلس ، ابن

بدهللا هو رئيس مج لس ع
شعل  اإلدارة وأبناء أخيه م
سم  سف وعبدالعزيز قا يو
ضاء مجلس اإلدارة في  أع

 –شركة المشفى الطبية 
  مساهمة مقفلة)

خدمات عالجية لمرضـــى 
  محولين 

  
١٬٠٦٦٬٣٩٢ 
  لایر سعودي

  
  

 
  سنة واحدة

  ٢٠١٧ /٠١/٠١من 
  ٢٠١٧ /٣١/١٢إلى 

شــروط الســوق الســائدة 
حيث تجدر اإلشــــارة إلى 

تعــامــ ل ل أن مــدة هــذا ا
ــــتمرة وقد بدأت منذ  مس

  سنوات عديدة.
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  اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة:  .٤٤

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

مباشرة)، باإلضافة أنه يتولى منصب رئيس مجلس  اإلدارة فيها ، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم 
الرعاية الطبية والعالج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض ، كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله 

اشد الفقيه وشركاؤه والبالغ في رأس مال شركة الدكتور محمد ر %٣٠للخدمات الصحية تستثمر ما حصته 
مليون لایر واالتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاؤه  شرق  ٤٣٠

  ٢٦/٠٤/٢٠١٧الرياض ، مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ  

 على االشتراك بهذا النشاط.
 

ة بأن أ. فهد بن عبدهللا القاسم عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شريك في شركة توضح الشرك )٢

(ملكية غير مباشرة)،  وتوليه عضوية مجلس اإلدارة  %١١٫٨٨الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه بامتالكه 
م الرعاية الطبية فيها و شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، هي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقدي

والعالج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض ، كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله للخدمات الصحية 

مليون لایر،  ٤٣٠في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ  %٣٠تستثمر ما حصته 
ى المزمع إنشاؤه في شرق الرياض  ، واالتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشف

على   ٢٦/٠٤/٢٠١٧مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها العاشر بتاريخ  
 االشتراك بهذا النشاط.

  
  

  
  

 المدفوعات النظامية المستحقة : .٤٥

  مالحظات ٢٠١٧مستحقة كما في نهاية  البيان
    ١٣٬٩٦٦٬٠٣٥  الهيئة العامة للزكاة والدخل

    ١٬٠٨٣٬٤١٧ المؤسسةالعامةللتأمينات االجتماعية
    ١٥٬٠٤٩٬٤٥٢  المجموع
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  مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات التابعة لها: .٤٦

وال توجد ملكية أو  ٢٠١٧يبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل العام المالي  )٣
ألزواجهم أو أوالدهم القصّر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة ، كما ال توجد أي مصلحة أو ملكية  مصلحة

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

بداية  اسم من تعود له المصلحة
 العام

صافي التغير  نهاية العام
 خالل السنة

نسبة 
 تغيرال

 أعضاء مجلس اإلدارة

 %٠ ٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ ٢٬٨٤٥٬٠٠٠ م.طارق عثمان القصبي
 %٧٦٫٢ ٩٥٢ ٢٬٢٠٢ ١٬٢٥٠    د.عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

 %٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠ د.محمد راشد الفقيه
 %-١٠٠ - ١٬٢٥٠ ٠ ١٬٢٥٠ أ.محي الدين صالح كامل

 %٠ ٠ ١٬٢٥٠ ١٬٢٥٠ أ.فهد عبدهللا القاسم
 %٠ ٠ ١٬٢٥٠ ١٬٢٥٠ م.عمار حسن كامل
 %٠ ٠ ١٬٢٥٠ ١٬٢٥٠ م.فهد سراج مالئكة

 %٠ ٠ ١٬٢٥٠ ١٬٢٥٠ م.فارس إبراهيم الراشد الحميد
  أ.حمزه عثمان خشيم

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية)

٠ ٠ ٠ ٠% 

 كبار التنفيذيين
  د. أحمد بن صالح بابعير 

 (الرئيس التنفيذي)
٠ ٠ ١٬٢٥٠ ١٬٢٥٠% 

  د. محمد بن راشد الفقيه 
 (المشرف الطبي العام)

٠ ٠ ٣٬٠٩٥٬٠٠٠٣٬٠٩٥٬٠٠٠% 

  خالد محمد سعودي 
 (المدير المالي التنفيذي)

٠ ٠ ٠ ٠% 

  د. عدنان سليمان العبدالكريم 
 (نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل)

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠% 

  د. صالح راشد الفقيه 
 (كبير األطباء)

٠ ٠ ٠ ٠% 
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ان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء بي .٤٧
  أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات .

  
 م

  
  االسم

  سجل الحضور
اجتماع الجمعية العمومية 

  العادية العاشرة
اجتماع الجمعية العمومية العادية 

  الحادية عشر
٣٠/١٢/٢٠١٧  ٢٦/٠٤/٢٠١٧  

      م. طارق عثمان القصبي ١
      د. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم ٢
      د. محمد راشد الفقيه ٣
      أ.محي الدين صالح كامل ٤
      أ.فهد عبدهللا القاسم ٥
      م. عمار حسن كامل ٦
      م. فهد سراج مالئكة ٧
      م.فارس إبراهيم الراشد الحميد ٨
م  (ممثـــل أ.حمزه عثمــان خشـــــي ٩

ــات  ــأمين ــة للت ــام المؤســـــســــــة الع
  االجتماعية)

    

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .٤٨

 السبب تاريخ التقرير  ت
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-٠١-٠٤ ١
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-٠١-٠٥ ٢
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-٠٣-٣٠ ٣
 الجمعية العامة ٢٠١٧-٠٤-٢٦ ٤
 م٢٠١٦توزيع أرباح الشركة عن العام المالي  ٢٠١٧-٠٤-٣٠ ٥
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-٠٦-٢٩ ٦
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-٠٩-٢٨ ٧
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-١٢-٠٥ ٨
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-١٢-١١ ٩
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-١٢-١٩ ١٠
 الجمعية العامة ٢٠١٧-١٢-٢٨ ١١
 إجراءات الشركة ٢٠١٧-١٢-٣١ ١٢

 الجمعيات العامة لمساهمي الشركة : - 
الجمعية العامة المكونة تكويًنا صحيًحا تمثل جميع المساهمين في الشركة وتنعقد في المدينة التي يقع بها 

  .المركز الرئيس
 

  دعوة الجمعية العامة - 
ائحه، وعلى تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصــة للمســاهمين بدعوة من مجلس االدارة وفًقا لنظام الشــركات ولو

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد 

) من رأس المال على األقل ، ويجوز لمراجع الحســابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا %٥من المســاهمين يمثل (
  من تاريخ طلب مراجع الحسابات. لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوًما
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  إعالن الدعوة النعقاد الجمعية العامة - 

تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد  )٤
ع لالنعقاد بعشر أيام على األقل ، ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جمي

المساهمين عبر موقع تداول أو بخطابات مسجلة ، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة 
 وهيئة السوق المالية ، وذلك خالل المدة المحددة للنشر .

 
  حق حضور الجمعية العامة - 

اء مجلس لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة ، وللمساهم أن يوكل عنه  كتابة مساهًما آخر من غير أعض
 اإلدارة ومن غير موظفي الشركة لحضور الجمعية العامة.

  نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية - 
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صــــحيًحا إال إذا حضــــره مســــاهمون يمثلون ربع رأس المال على 

 ار أحد الخيارين :األقل ، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين اختي
يعقد االجتماع الثاني بعد ســـاعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ، بشـــرط أن تتضـــمن الدعوة 

 لعقد االجتماع األول مايفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.
سا شر هذه الدعوة بالطريقة وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوًما التالية لالجتماع ال بق ، وتن

 ) من هذا النظام .٣١المنصوص عليها في المادة (

 وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيًحا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه .
  

  نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية - 
ذا حضـــره مســـاهمون يمثلون نصـــف رأس المال ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صـــحيًحا إال إ

  : على األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين
يعقد االجتماع الثاني بعد ســاعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشــرط أن تتضــمن الدعوة  -١

  . عن إمكانية عقد هذا االجتماعلعقد االجتماع األول مايفيد اإلعالن 

ــوص عليها في المادة ( -٢ ــاع المنص ــاس ٣١وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوض ) من النظام األس
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال  للشركة

زم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ، ينعقد باألوضــــاع وإذا لم يتوفر النصــــاب الال على األقل

صوص عليها في المادة ( صحيًحا أيًا كان ٣١نفسها المن ) من النظام األساس للشركة ، ويكون االجتماع الثالث 
  عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

  
  

  التصويت على قرارات الجمعية - 
ــريك صــوت  عن كل ســهم يمثله في الجمعية العامة للتحول ، وتحســب األصــوات في الجمعية العامة لكل ش

العادية والجمعية العامة غير العادية على أســـاس صـــوت واحد لكل ســـهم ، ومع ذلك ال يجوز ألعضـــاء مجلس 
بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم ويت باع اإلدارة االشــــتراك في التصــــويت على قرارات الجمعية التي تتعلق  م ات

 التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
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  نصاب قرارات الجمعيات العامة العادية - 
 تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

 

  نصاب قرارات الجمعيات العامة غير العادية - 
الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األســـهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلًقا  تصـــدر قرارات

بزيادة أو تخفيض رأس المال ، أو بإطالة مدة الشركة ، أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها ، 
يكون القرار صحيًحا إّال بأغلبية ثالثة أرباع أو بإدماج  الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى ففي هذه األحوال ال 

  األسهم الممثلة في االجتماع.

 

  مناقشات الجمعيات العامة - 
لكل مســاهم حق مناقشــة الموضــوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األســئلة بشــأنها 

الحســــابات على أســــئلة إلى أعضــــاء مجلس اإلدارة ومراقب الحســــابات ، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب 
سؤاله غير مقنع  ساهم أن الرد على  ضرر ، وإذا رأى الم شركة لل صلحة ال ساهمين بالقدر الذي ال يعرض م الم

  احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافًذا .

  
. 

 
 

  

النخيل -دله مستشفى   
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  القوائم المالية الموحدة
  وتقرير مراجعي الحسابات ٢٠١٧للعام المالي 
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  اإلعتراف باإليراد

  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسة

  
مليون  ١٫٢١٢اعترفت الشركة بإيرادات قدرها 

مليون لایر  ١٫١٦٣م: ٢٠١٦لایر سعودي (
 ٣١سعودي) عن السنة المنتهية في 

  م.٢٠١٧ديسمبر 
  

تتمثل اإليرادات في إيرادات الخدمات الطبية، 
ات بيع التجزئة والجملة من المنتجات وإيراد

 الصيدالنية والتجميلية.
  

  تعترف الشركة باإليراد في الحاالت التالية:
تقديم خدمة طبية للعميل، و يتم قياسها  •

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو 
المستحق، وبعد استبعاد الخصم التجاري 
وخصم الكمية واعتراضات شركات التأمين، أو 

  لبضاعة أو قبولها من العميل، وتسليم ا
عندما تنتقل المخاطر والمنافع المهمة  •

المتعلقة بملكية المنتجات إلى المشتري 
فيما يتعلق بإيرادات مبيعات المنتجات 

  الصيدالنية والتجميلية.
  

يعتبر اإلعتراف باإليرادات من أمور المراجعة 
الرئيسة حيث أن هناك خطر من احتمال أن 

ت خاطئة بسبب تجاهل اإلدارة تكون اإليرادا
للضوابط، والحكم المستخدم في تقدير 
المخصصات، وباألخص معدالت اعتراضات 
شركات التأمين، وأن توقيت ومقدار اإليرادات 
المعترف بها في الفترة المالية يمكن أن يكون 

 لها تأثيراً جوهرياً على األداء المالي.
   

 
  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

االعتراف باإليرادات وفقا  مراجعة صحة - 
لسياسات المجموعة بما في ذلك 
المتعلقة بالخصومات، وتقييم االلتزام 

  بالمعايير المحاسبية المطبقة.
  
اختبار تصميم وفعالية ضوابط الرقابة  - 

الداخلية التي تطبقها المجموعة على 
  دورة اإليرادات.

  
اختبار معامالت البيع التي تمت قبل وبعد  - 

المركز المالي الموحد لتقييم  تاريخ قائمة
ما إذا كان االعتراف باإليرادات تم في الفترة 

  الصحيحة.
  

تقييم طريقة احتساب المخصصات  - 
المتعلقة بقبول اعتراضات شركات التأمين. 
وقد تم تحقيق ذلك من خالل اختبار أحكام 

 اإلدارة على هذه التقديرات بأثر رجعي.
  

عمالء تقييم الخصومات التعاقدية مع ال - 
الرئيسين، عن طريق إعادة احتساب 
الخصومات الممنوحة لهؤالء العمالء، وكذلك 
بمطابقتها بالمعلومات المالية المستخدمة 

  في القوائم المالية الموحدة.
  

إجراء مراجعة تحليلية لإليرادات استنادا  - 
  إلى اتجاهات المبيعات وهوامش الربح.

  

  الية الموحدة  للسياسة المحاسبية المتبعة الخاصة باإليراد) في القوائم الم١٧٫٥راجع اإليضاح (
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  الهبوط في قيمة المدينون التجاريون 

  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسة

  
بلغ رصيد المدينون التجاريون الصافي، كما في 

مليون لایر سعودي  ٢٨٢ م،٢٠١٧ديسمبر  ٣١
مليون لایر  ٢٨٨م : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(

مليون لایر  ٢٥٩م: ٢٠١٦يناير  ١سعودي، 
  سعودي).

  
تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ المتوقع تحصيله من 
المدينين التجاريين. بالنسبة ألرصدة الحسابات 
المهمة، يتم هذا التقدير على أساس 
الحسابات الفردية. المبالغ التي ال تكون ذات 

ولكنها تجاوزت تاريخ أهمية بمفردها، 
االستحقاق، يتم تقييمها بشكل جماعى  ويتم 
احتساب المخصص على أساس طول فترة 

 تجاوز استحقاق المديونية.
  

يعتبر هبوط قيمة المدينون التجاريون من أمور 
المراجعة الرئيسة نظراً ألهمية أحكام اإلدارة 
في تحديد مخصص الديون المشكوك في 

لمدينون التجاريون و قيمتها تحصيلها، وأن وجود ا
الدفترية يمكن أن تكون جوهرية ألداء المجموعة 

  .و موجوداتها
  

  

 
  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

النظر في مالءمة اعتبارات الهبوط في قيمة  - 
المدينون التجاريون وفقا لسياسات 
المجموعة وتقييم االلتزام بالمعايير 

 المحاسبية المطبقة.
 
ية ضوابط الرقابة اختبار تصميم وفعال - 

الداخلية التي تطبقها المجموعة على 
 دورة المدينون التجاريون.

  
المراجعة االنتقادية الفتراضات اإلدارة  - 

المستخدمة في تحديد خسائر الهبوط في 
القيمة لكل من مكونات الخسارة الفردية 

 والجماعية.
  

تحديد المدينون التجاريون المعرضون  - 
مما إذا كانوا قد  لمخاطر االئتمان والتحقق

ادرجوا بشكل صحيح في تقييم االدارة 
 للهبوط.

  
فحص األدلة، باستخدام العينات، المتعلقة  - 

بالتحصيالت النقدية الالحقة للسنة 
 المالية.

 
قمنا بإعادة احتساب مخصص المدينون  - 

التجاريون بناء على سياسة المجموعة 
للتأكد من أن المخصص مناسب في تاريخ 

  ز المالي.قائمة المرك
  

) ١٤) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتبعة وإيضاح (٧٫٥راجع اإليضاح (
  لإلفصاح ذي الصلة.
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  استرداد قيمة األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ

  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسة
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م، تتضمن ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

مليون  ٨٢٢الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
 ٤٢٧م: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي  (

 ١٦٣م: ٢٠١٦يناير  ١مليون لایر سعودي، و 
مليون لایر سعودي)  تمثل أعمال إنشاء تحت 

  التنفيذ.
  

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بتقييم 
ط في ما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود هبو

القيمة. و في حالة وجود أي مؤشر، يتم تقدير 
القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة 
السترداد األصل هي قيمة االستخدام أو القيمة 

  العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أعلى.
  

يعتبر استرداد تكاليف أعمال اإلنشاءات تحت 
التنفيذ من أمور المراجعة الرئيسة نظراً ألن 

قييم القيمة القابلة لالسترداد ألعمال ت
اإلنشاءات تحت التنفيذ يتطلب حكًما وتقديراً 
حول اإلنتاج المتوقع، والعمر اإلنتاجي لألصول، 
والنفقات التشغيلية والرأسمالية المستقبلية، 
وأسعار السلع ومعدالت الخصم. وجميع هذه 

  األمور خاضعة للحكم الشخصي.

 
  :تضمنت إجراءاتنا ما يلي

النظر في مالءمة سياسات المجموعة  - 
المتعلقة باإلنشاءات تحت التنفيذ وتقييم 

 االلتزام بالمعايير المحاسبية المطبقة.
تقييم إجراءات اإلداراة في تحديد مؤشرات  - 

الهبوط في القيمة، واختبار الهبوط في 
القيمة، وتقييم تصميم وتطبيق ضوابط 

 الرقابة الرئيسة على هذه اإلجراءات.
قييم مدى معقولية النموذج المستخدم ت - 

من قبل اإلدارة في تقدير القيمة 
 االستردادية.

تقييم افتراضات اإلدارة المستخدمة في  - 
النموذج، باإلضافة إلى مقارنة المؤشرات 
المستخدمة بواسطة اإلدارة مع بيانات 
السوق ذات الصلة و كذلك مع بيانات 

 المجموعة المتعلقة بعملياتها الحالية.
قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات  - 

  الصلة
  

) ٦) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتبعة وإيضاح (٤٫٥و  ٢٫٥راجع اإليضاح (
  لإلفصاح ذي الصلة.
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  الهبوط في قيمة االستثمار في شركة زميلة

  عند مراجعتنا كيفية معالجة هذا األمر  أمور المراجعة الرئيسة

  
بلغت القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة 

ديسمبر  ٣١في شركة زميلة، كما في 
 ٣١مليون لایر سعودي (  ١٤١م، ٢٠١٧

 ١مليون لایر سعودي،  ١٤٣م: ٢٠١٦ديسمبر 
  مليون لایر سعودي). ١٤١م: ٢٠١٦يناير 

  
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم 

ؤشر على أن هذا االستثمار ما إذا كان هناك م
قد هبطت قيمته. وفي حال حدوث ذلك، 
تحتسب المجموعة مبلغ الهبوط في القيمة 
على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد 
للشركة الزميلة و قيمتها الدفترية. وتدرج 
الخسارة كخسارة هبوط في قيمة استثمار في 
شركة زميلة في قائمة الربح أو الخسارة 

  لدخل الشامل اآلخر الموحدة.وا
  

اعتبرنا الهبوط في قيمة االستثمار في شركة 
زميلة من أمور المراجعة الرئيسة لحجمها 
ولكون مدخالت التقييم تخضع للحكم الشخصي 

 بشكل كبير.

 
  تضمنت إجراءاتنا ما يلي:

النظر في مالءمة سياسات المجموعة  - 
المتعلقة باختبار الهبوط في قيمة 

ر في شركة زميلة وتقييم االستتثما
 االلتزام بالمعايير المحاسبية المطبقة.

تقييم إجراءات اإلداراة في اختبار الهبوط،  - 
وتقييم تصميم وتطبيق ضوابط الرقابة 

 الرئيسة على هذه اإلجراءات.
الحصول على التدفقات النقدية  - 

المستقبلية المتعلقة باالستثمار في 
ت الشركة الزميلة و مراجعة المدخال

واالفتراضات المستخدمة في اختبارات 
 الهبوط بشكل انتقادي.

  تقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة. - 
  

) ٨) في القوائم المالية الموحدة للسياسة المحاسبية المتبعة وإيضاح (٦٫٥راجع اإليضاح (
  لإلفصاح ذي الصلة.
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  التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

  كيفية معالجة هذا األمر عند مراجعتنا  أمور المراجعة الرئيسة

  
قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية 
الموحدة وفًقا لمعايير المحاسبة المتعارف 
عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين في المملكة العربية السعودية 

بقة بما (المعايير السابقة) لكافة السنوات السا
ديسمبر  ٣١في ذلك السنة المنتهية في 

م. طبقت المجموعة المعايير الدولية ٢٠١٦
  م. ٢٠١٧يناير  ١للتقرير المالي بدأً من 

  
هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية  

م هي أول قوائم مالية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
سنوية موحدة للمجموعة معدة طبقاً للمعايير 

رير المالي المعتمدة في المملكة الدولية للتق
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

  القانونيين. 
  

قامت المجموعة بإعداد هذه القوائم المالية 
الموحدة السنوية التي تتوافق مع المعايير 
الدولية  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

م، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ربية السعودية كما في الع
و كذلك عرض بيانات فترة المقارنة للفترة 

م. وفقا ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 ١لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تم 
إعداد قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة 

(تاريخ التحول) بعد   م٢٠١٦يناير  ١كما في 
إدخال التسويات المطلوبة لتعكس التحول من 
المعايير السابقة إلى المعايير الدولية للتقرير 
المالي المعتمدة في المملكة العربية 

  السعودية.
  

اعتبرنا التحول من أمور المراجعة الرئيسة 
ألهمية األساس المحاسبي في عرض القوائم 

 المالية و إعدادها.

 
  ضمنت إجراءاتنا ما يلي:ت
النظر في إجراءات تحديد جميع التعديالت  - 

الالزمة لألرصدة االفتتاحية وأرصدة 
 المقارنة.

فحص تصنيف اإلدارة لحصصها ذات األهمية  - 
في المنشآت ما بين شركة تابعة وشركة 
زميلة، ومطابقة تحليالت اإلدارة مع 
اتفاقيات الشراكة واالتفاقيات األخرى، 

الستثمارات المتاحة للبيع وتسجيل ا
والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، 
واالعتراف بمنافع نهاية الخدمة للموظفين، 
وبعض التبويبات المحددة للبنود المختلفة 
وإعادة التبويب لها في قائمة الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة 

 المركز المالي.
فحص انتقادي لمنهجية اإلدارة في  - 

التقديرات، بما في ذلك تقديرات العمر 
االنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات 

 وقيمتها كخردة.
اختبار هذه التقديرات مع المشورة من  - 

خبراء اإلدارة، ومقارنة العمر اإلنتاجي مع 
شروط ضمان المصَنع ما أمكن، ومقارنتها 

  بتقديرات الصناعة المشابهة.
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 ٢المالية الموحدة المتعلق بالسياسة المحاسبية المتبعة وإيضاح () في القوائم ٥راجع اإليضاح (

  ) لإلفصاح ذي الصلة.٣٢و 

  
  
  
  
  
  

  معلومات أخرى
اإلدارة هي المســـؤولة عن المعلومات األخري. تتضـــمن المعلومات األخرى المعلومات الموجودة في 

اجع الحســـابات عنها. ال يغطي التقرير الســـنوي، ولكنها التتضـــمن القوائم المالية الموحدة وتقرير مر
رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى ولم نبد أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي 

  في هذا الشأن.  
    

فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مســــئوليتنا هي قراءة المعلومات األخري، وعند 
ما اذا كانت المعلومات األخري غير متســــقة بشــــكل جوهري مع القوائم القيام بذلك، يتم النظر في

المالية الموحدة أو معرفتنا التي تم الحصــول عليها خالل عملية المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها 
ـــنا، من خالل العمل الذي قمنا به، إلى وجود تحريف جوهري في  ـــكل جوهري. واذا خلص محرفة بش

ي فإننا مطالبون بالتقرير عن هذه الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا هذه المعلومات األخر
  الشأن. 

  
  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن االدارة هي المســــؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضــــها بشــــكل عادل وفقاً للمعايير 
ية للتقرير المالي وا لمعتمدة في المملكة العربية الســــعودية والمعايير واإلصـــــدارات األخرى الدول

سؤولة عن  شركات، وهي الم سبين القانونيين وأحكام نظام ال سعودية للمحا المعتمدة من الهيئة ال
ية من التحريف  خال ية موحدة  مال عداد قوائم  ها من إ ية لتمكين ها ضــــرور ية التي ترا لداخل بة ا قا الر

  ب غش أو خطأ.الجوهري، سواًء بسب
  

قدرة المجموعة على  قدير  لة عن ت فإن اإلدارة هي المســــؤو ية الموحدة،  مال عداد القوائم ال عند إ
ضى الحال، عن األمور ذات العالقة  سب مقت صاح، بح ستمرارية، وعن اإلف ستمرارية، وفقا لمبدأ اال اال

ة المجموعة تصــــفية باالســــتمرارية وتطبيق مبدأ االســــتمرارية في  المحاســـــبة ما لم تعتزم إدار
  التشغيلية، أوليس هناك خيار واقعي بخالف ذلك. المجموعة أو إيقاف عملياتها

  
مالي  ية التقريرال مة هم المســـــؤولون عن اإلشــــراف على عمل بالحوك خاص المكلفون  إن األشــــ

  للمجموعة.
 

  مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
صــــول الي تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تتمثل أهدافنا في الو

ضمن رأينا.  سابات الذي يت صدار تقرير مراجعي الح سبب غش أو خطأ، وإ سواء ب أية تحريف جوهري 
ــماناً على أن المراجعة التي تم القيام  ــتوى عال من التأكيد، إال أنه ليس ض والتأكيد المعقول هو مس

 للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الســـعودية ســـتكشـــف دائما عن بها  وفقاٌ 
تحريف جوهري عندما يكون موجوداٌ. ويمكن أن تنشـــــأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتعد جوهرية إذا 
كان يمكن بشــكل معقول توقع أنها ســتؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصــادية التي 

  .خذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدةيت
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وكجزء من عملية المراجعة وفقاٌ للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية الســعودية، 
فإننا نقوم بممارســــة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشــــك المهني خالل المراجعة. 

  باإلضافة إلى:
  
 تقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، ســــواء كانت بســــبب تحديد و

غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة 
شاف أية تحريفات جوهرية  ساً إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكت سا سبة لتوفير أ مراجعة كافية ومنا

ناتج عن خطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ، تزوير،  ناتجة عن غش أعلى من الخطر ال
  حذف متعمد، إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

  ــــميم إجراءات ــــلة بالمراجعة، من أجل تص ــــول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الص الحص
 ول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي ح

 
  تقييم مدى مالئمة الســــياســــات المحاســــبية المتبعة، ومدى معقولية التقديرات المحاســــبية

 .واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة
  
 لة اإلستنتاج حول مدى مالئمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أد

المراجعة التي تم الحصــول عليها، فيما إذا كان هنالك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف 
قد تثير شــــكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على االســــتمرارية وفقا لمبدأ االســــتمرارية. وإذا ما 

صــــاحات خلصــــنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلف
ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصـــــاحات غير كافية، فيتعين 
علينا تعديل رأينا. إن اســتنتاجاتنا تســتند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصــول عليها حتى تاريخ 

المجموعة  فتقريرنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتســبب أحداث أو ظروف مســتقبلية في توق
 عن البقاء كمنشأة مستمرة.

  
  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصــــاحات، وفيما إذا

قة تحقق العرض  ها بطري حداث التي تمثل عامالت واأل حدة تظهر الم ية المو مال نت القوائم ال كا
 العادل.

 
 ناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة الم

األنشــطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مســؤولون عن 
  .التوجيه واإلشراف وأداء مراجعة المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة

  
  

بالحوكمة ، من ب نا المكلفين  قد أبلغ ها ل ية المراجعة والتوقيت المخطط ل ين أمورأخري، بنطاق عمل
وكذلك أهم المالحظات الناتجة عنها، بما في ذلك أية أوجه قصــــور هامة في الرقابة الداخلية تم 

  اكتشافها خالل مراجعتنا.
  

ة لقد زودنا أيضـــــا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصـــــل
المتعلقة باالســــتقاللية، وتم إبالغهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشــــكل معقول 

  أنها تؤثر على استقاللنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العالقة.
عند ومن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة 

ضح  سة للمراجعة. ونو مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناٌء على ذلك ُتعد األمور الرئي
هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة األفصاح العلني عن األمر، أو عندما، في ظروف نادرة 

  بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن للغاية، نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا 
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 

 القوائم المالية الموحدة
  قائمة المركز المالي الموحدة

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

     
 ٣١كما في 
  ٢٠١٧ديسمبر 

ديسمبر   ٣١كما في 
  ٢٠١٦يناير  ١كما في   ٢٠١٦

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  إيضاح  
          الموجودات

          الموجودات غير المتداولة
  ١٫١٤٢٫٤٩٠٫٣٣٤  ١٫٤٠٠٫٠٧٢٫١١١  ١٬٧٧١٬٥٢٥٬٧٧٣  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠  ١٩٫٢١٨٫٧٨٥  ١٩٬٠٤٧٬٦٧٢  ٧  موجودات غير ملموسة

  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  ١٤٠٬٩٧٨٬٧٥٩  ٨  شركة زميلةاستثمارات في 
  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  -  ٩  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦  ٥٬٤١٧٬٨٣٢  ١٠  استثمارات مالية متاحة للبيع
    ١٫٤٥٢٫٥٨١٫٩٢٥  ١٫٦٢١٫٩٦٩٫٥٨٨  ١٫٩٣٦٫٩٧٠٫٠٣٦  

          الموجودات المتداولة
  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦  ١٢  د وما يعادلهالنق

  ٨٧٫٩٨٠٫٤١٥  ٦٩٫١٤٩٫٦٤٩  ٧٩٬٩٣١٬٨٤٧  ١٣  مخزون ، صافي
  ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤  ٢٨٢٬٠٣٧٬٣٦٤  ١٤  مدينون تجاريون وآخرون، صافي

  ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤  ١٨١٬٦١٢  ١٦  عالقة مستحق من أطراف ذات
  ١٠٣٫٩٢٧٫٦٢٠  ٧٩٫٩٠٨٫٧١٢  ١١٠٬٣٤٨٬٢١٩  ١٥  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  -  - ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠ ١٠  استثمارات مالية متاحة للبيع
   ٥٤٥٫٦٢٩٫٥٠٦  ٦٢٤٫٠٥٨٫١٣٠ ٥٩١٫٠٦٤٫٣٠٨  

  ١٫٩٩٨٫٢١١٫٤٣١  ٢٫٢٤٦٫٠٢٧٫٧١٨  ٢٬٥٢٨٬٠٣٤٬٣٤٤    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          حقوق المساهمين

          :العائدة لمالك الشركة األمحقوق الملكية 
  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧  رأسمال مصدر

  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ٣٩٨٫٢٥١٫٣١٥  ١٨  احتياطي نظامي
  ٣٩٣٫٦٧٣٫٢٥٦  ٥٣٢٫٥٤٧٫١١٧  ٧٠٣٫٩٨٠٫٩٢٤    أرباح مبقاة

  ١٤٫٥٤٣٫٤٥٧  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(  (٢٨١٬٩٩٥)    احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
  ١٫٣٩٦٫٤٦٨٫٠٢٨  ١٫٥١٦٫١٥٥٫٩٧٤  ١٬٦٩١٬٩٥٠٬٢٤٤   إجمالي حقوق المساهمين

          المطلوبات غير المتداولة
  ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠  ٤٥٨٬٢٨٠٬٠٠٧  ١٩  تمويل مرابحة طويل األجل

  ٨٣٫٤٧١٫٠١١  ٩٦٫٠٧٥٫٨٠٤  ١٠٦٫٥٩٥٫٣٠١  ٢٠  صافي التزام منافع الموظفين
    ٣٢٨٫٩٢٤٫٧٢٧  ٤١٩٫١٠٤٫٤٣٤  ٥٦٤٫٨٧٥٫٣٠٨  

          المطلوبات المتداولة
  ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦  ٨٩٬٨٣٥٬٢١٧  ٢١  دائنون تجاريون وآخرون

  ٨٢٫٢٦٠٫٨٦٦  ٨٦٫٨٤١٫٨٧٦  ٧٠٬٠٥٦٬٨٧٦  ١٩  تمويل مرابحة قصير األجل
  ٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٩  الجزء المتداول من تمويل مرابحة طويل األجل

  ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١  ٩٨٤٬٨٥٤  ١٦  عالقة ذات مستحق ألطراف
  ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٫٨٩٢٫٦٨٦  ٦٠٬٨٦٥٬٨١٠  ٢٢  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ٩٫٧١٥٫٤٧٩  ١٣٫٢٣٠٫٣١١  ١٣٫٩٦٦٫٠٣٥  ٢٣  زكاة مستحقة
   ٢٧٢٫٨١٨٫٦٧٦  ٣١٠٫٧٦٧٫٣١٠ ٢٧١٫٢٠٨٫٧٩٢  

  ٦٠١٫٧٤٣٫٤٠٣  ٧٢٩٫٨٧١٫٧٤٤  ٨٣٦٫٠٨٤٫١٠٠    إجمالي المطلوبات
  ١٫٩٩٨٫٢١١٫٤٣١  ٢٫٢٤٦٫٠٢٧٫٧١٨  ٢٬٥٢٨٬٠٣٤٬٣٤٤    لي حقوق المساهمين والمطلوباتإجما
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 

  القوائم المالية الموحدة
  أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة الربح 

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  إيضاح  
  لایر سعودي  لایر سعودي    

  ١٫١٦٢٫٧٨٨٫٩٨٧   ١٬٢١٢٬٠٧٦٬٣١٥   اإليرادات
  )٦٢٧٬٠٨٦٬٠٤٤(    (٦٥٢٬٩٩٢٬٢٦١)     تكلفة  اإليرادات

  ٥٣٥٬٧٠٢٬٩٤٣   ٥٥٩٬٠٨٤٬٠٥٤       مجمل الربح
  (٢٤٬٦٩٥٬٦٦٤)    (١١٬٥٥٩٬١١٧)     ٢٥  بيع وتسويقمصاريف 

  (٢٨٠٬٠٠٥٬٨٨٨)  )٢٣٩٫٥٤٣٫٦٦٢(  ٢٦  مصاريف إدارية وعمومية 
  ٢٣١٬٠٠١٬٣٩١  ٣٠٧٫٩٨١٫٢٧٥    الدخل من العمليات 

   ١٩٬٢٣٥٬٣٩٨      ٨٧٨٬٢٠١            ٢٤  إيرادات أخرى
  (١٬٨٠٩٬٢٣٣)     (١٬٨٧٣٬٣٩٨)     ١٩  أعباء تمويلية

  (١١٬٠٩١٬٠٠٠)   -  ٧  في قيمة الموجودات غير الملموسةخسائر هبوط 
   ١٬٣٨٩٬١٩١   (١٬٨٣٥٬٣٢٧)       ٨  الحصة في ربح/(خسارة) استثمار في شركة زميلة

  ٢٣٨٬٧٢٥٬٧٤٧  ٣٠٥٫١٥٠٫٧٥١    الدخل قبل الزكاة
  (١٤٬٠١١٬٥٣٢)    )١٠٫١٧٤٫٥٣٩(  ٢٣  الزكاة

  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢    صافي دخل السنة
        ت/ الخسائر الشاملة األخرىاإليرادا

        بنود لن يتم إعادة تبويبها في األرباح و الخسائر:
  ٢٬٦٥٩٬٦٤٦  )٥٫٥٤٢٫٤٠٥(  ٢٠  إعادة احتساب التزام منافع الموظفين

        بنود تم أو سيتم تبويبها في األرباح و الخسائر: 
  (١٩٬١٨٥٬٩١٥)     ٤٬٣٦٠٬٤٦٣  ١٠  صافي حركة االستثمارات المالية المتاحة للبيع

 )١٦٫٥٢٦٫٢٦٩( )١٫١٨١٫٩٤٢(    إجمالي اإليرادات/ الخسائر الشاملة األخرى
 ٢٠٨٬١٨٧٬٩٤٦  ٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠    إجمالي الدخل الشامل للسنة
        صافي دخل السنة العائد إلى:

  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢    مالك الشركة األم 
        إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى :

  ٢٠٨٬١٨٧٬٩٤٦  ٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠    لشركة األممالك ا
         :صافي الدخل األساسي والمخفض للسهم

  ٣٫٩٢  ٥٫٢٢    الدخل من العمليات للسنة
  ٣٫٨١  ٥٫٠٠ ٢٨  صافي الدخل للسنة

  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٨  المرجح لعدد األسهم القائمةالمتوسط 
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 
  القوائم المالية الموحدة

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

        االحتياطي النظامي      

  صدارعالوة اإل  رأس المالإيضاح  
محول من 

  أرباح مبقاة  صافي الدخل

احتياطي 
استثمارات 
مالية متاحة 

  للبيع

اإلجمالي العائد 
لمالك الشركة 

  األم
                

  ١٬٣٩٦٬٤٦٨٬٠٢٨   ١٤٬٥٤٣٬٤٥٧  ٣٩٣٬٦٧٣٬٢٥٦   ٢٧٬١٠٩٬٠١٠   ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥   ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠١٦يناير  ١كما في 
  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  -  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  -  -  -    صافي دخل السنة

  )١٦٫٥٢٦٫٢٦٩(  (١٩٬١٨٥٬٩١٥)  ٢٬٦٥٩٬٦٤٦  -  -  -    الدخل الشامل اآلخر
                

                المعامالت مع المساهمين:
  (٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠)  -  (٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠)  -  -  -  ٢٧  توزيعات أرباح مدفوعة           

                
 ١٬٥١٦٬١٥٥٬٩٧٤  (٤٬٦٤٢٬٤٥٨)  ٥٣٢٬٥٤٧٬١١٧  ٢٧٬١٠٩٬٠١٠  ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢  -  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢  -  -  -    صافي دخل السنة
  )١٫١٨١٫٩٤٢(  ٤٬٣٦٠٬٤٦٣  )٥٫٥٤٢٫٤٠٥(  -  -  -    الدخل الشامل اآلخر

                
                المعامالت مع المساهمين :

  (١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠)  -  (١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠)  -  -  -  ٢٧  توزيعات أرباح مدفوعة
                

  ١٫٦٩١٫٩٥٠٫٢٤٤  (٢٨١٬٩٩٥)  ٧٠٣٫٩٨٠٫٩٢٤   ٢٧٬١٠٩٬٠١٠   ٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥   ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ كما في
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  (شركة مساهمة سعودية)شركة دلة للخدمات الصحية 
  المالية الموحدة القوائم

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في     
  م٢٠١٦    م٢٠١٧إيضاح  
  لایر سعودي    لایر سعودي    

          ايرادات العمليات:
  ٢٣٨٬٧٢٥٬٧٤٧   ٣٠٥٫١٥٠٫٧٥١    الدخل قبل الزكاة للسنة

  ١٬٨٠٩٬٢٣٣   ١٬٨٧٣٬٣٩٨  ١٩  االعباء التمويلية 
          لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية: تعديالت

  ٥٨٬٦١٨٬٨٧٥    ٥٩٬٥٧١٬٣٧٨ ٦  استهالكات ممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٥٦٫٤٨٥    ١٧١٬١١٣            ٧  إطفاء موجودات غير ملموسة

 ١١٫٠٩١٫٠٠٠   - ٧  هبوط في قيمة موجودات غير ملموسة
  ٣٧٬١٠٦٬٠١٥   ١٩٫٩٧٩٫٨٠٩  ٢٠  ع محددة للموظفينمخصص مناف

  ٣١٬٠٠٠٬٧١٠   (٢٬٥٤٤٬٧٤٧)         ٢٦  (رد) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صافي
  ٢٥٬٣٧٣٬٤٣٢    ١٬٥٦٧٬٩٧٣           ٢٦  مخصص مخزون

  ١٥٥٬١٨٠   (٢٥١٬٦٥١)   ٢٤  (أرباح) بيع ممتلكات ومعدات  /خسائر
  (١٬٣٨٩٬١٩١)    ١٬٨٣٥٬٣٢٧           ٨  حصة في (ربح )/خسارة شركة زميلة

  (٩٬٤١٦٬٠١٢)    ١١٬٦٨٨٬٣٢٨         ١٠  خسائر/ (أرباح) بيع استثمارات متاحة للبيع
          صافي التغير في رأس المال العامل:

  (٥٩٬١٠٦٬٢٨٦)    ٨٬١٠٦٬٣٢٧           ١٤  مدينون تجاريون وآخرون  
  (٦٬٥٤٢٬٦٦٦)   (١٢٬٣٥٠٬١٧١)    ١٣  مخزون 

  (٢٧٩٬٥٩٣)    ١٬٣٤٠٬٢٢٥           ١٦  ف ذات العالقة، صافياألطرا
  ٢٤٬٠١٨٬٩٠٨   (٣٠٬٤٣٩٬٥٠٧)   ١٥  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  

  ٥٬٣٧٠٬٠٨٤    ١٩٬٨٣٩٬٩٨١         ٢١  دائنون تجاريون وأخرون 
  ١٨٬٨٢٦٬٤٩٨   (٨٬٠٢٧٬٦٠٤)        ٢٢  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ٣٧٥٬٧١٨٬٤١٩    ٣٧٧٫٥١٠٫٩٣٠    تج من العملياتالنقد النا
  (١٠٬٤٩٦٬٧٠٠)   (٩٬٤٣٨٬٠٨٨)   ٢٣  الزكاة المدفوعة

  (٢١٬٨٤١٬٥٧٦)   )١٥٫٠٠٢٫٧١٧(  ٢٠  منافع محددة مدفوعة للموظفين
  ٣٤٣٬٣٨٠٬١٤٣   ٣٥٣٬٠٧٠٬١٢٥    صافي النقد الناتج من العمليات

          أنشطة االستثمار:
  ٦٨٬٣٦٥٬٩١٧    ١٨٬٩٩٣٬٩١٠         ١٠  ية متاحة للبيعمحصل من استبعاد استثمارات مال

  (٣١٦٬٣٥٦٬٨٣٢)   (٤٣١٬٤٢٠٬٩١٣)     ٦  إضافات على ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٬٠٠٠    ٦٤٧٬٥٢٤              المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

  (٢٤٧٬٩٨٩٬٩١٥)   (٤١١٬٧٧٩٬٤٧٩)       صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
          شطة التمويل:أن

  ٤٥٦٬٠٠٠٬٠٠٠   ٥٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٩  المتحصل من تمويل مرابحة قصير األجل
  (٤٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠)   (٥٨٦٬٠٠٠٬٠٠٠)  ١٩  المسدد من تمويل مرابحة قصير األجل
  (١٬١٢٩٬٦٠٦٬٤٨٧)   (١٬٤٢٥٬٤٨٦٬٧٤٦)  ١٩  المسدد من تمويل مرابحة طويل األجل

  ١٬٢١٥٬٦٧٩٬٠٧٧   ١٬٥٣٠٬٩٥٣٬١٢٣  ١٩  المتحصل من تمويل مرابحة طويل األجل
  (٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠)   (١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠)  ٢٧  توزيعات أرباح مدفوعة

  (١٬٨٠٩٬٢٣٣)   (١٬٨٧٣٬٣٩٨)         ١٩  اعباء تمويلية
  (٢٬٢٣٦٬٦٤٣)   (٣٧٬٤٠٧٬٠٢١)         صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

  ٩٣٬١٥٣٬٥٨٥   (٩٦٬١١٦٬٣٧٥)         صافي التغير في رصيد النقد وما يعادله
  ٩٣٬٤٠٣٬٠٥٦   ١٨٦٬٥٥٦٬٦٤١    رصيد النقد وما يعادله كما في بداية السنة

  ١٨٦٬٥٥٦٬٦٤١   ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦  ١٢  رصيد النقد وما يعادله كما في نهاية السنة
        معلومات إضافية حول المعامالت غير النقدية

  ٢١٥ ,٩٬٣٦٠    ١٦٬٤١٧٬٠٨٢         ١٤  شطب ديون معدومة للمدينون
 ١٤٬٧٠٩٬٩١٢   ١٤٫١٣١٫١١٣  ١٣  شطب مخزون تالف

 ٦٢٬٢١٠   ٥٢٨٬١٥٦  ١٥  شطب ديون لمصاريف مدفوعة مقدما و موجودات أخرى
(خسارة)/ ربح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات مالية 

  (١٩٬١٨٥٬٩١٥)   ٤٬٣٦٠٬٤٦٣  ١٠  متاحة للبيع

 
  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣٤ حتى رقم ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم 
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  الوضع القانوني وطبيعة العمليات - ١
تأسست شركة دلة للخدمات الصحية ("الشركة") في المملكة العربية السعودية كشركة ذات مسئولية 

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

دارة الشركة تحولها إلى م) أعلن مجلس إ٢٠٠٨مايو  ٢٠هـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول  ١٤وبتاريخ 
م)، حصلت ٢٠١٢أكتوبر  ١٤هـ (الموافق ١٤٣٣ذي القعدة  ٢٨شركة مساهمة سعودية مقفلة. وبتاريخ 

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

مليون لایر سعودي في االحتياطي النظامي للشركة. أصبحت الشركة مدرجة في السوق  ٣٧١قدرها 
قامت الشركة بتغيير  ).٢٠١٢ديسمبر  ١٧هـ (الموافق ١٤٣٤صفر  ٤المالية السعودية (تداول) بتاريخ 

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

 
  تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة، الشركة و شركاتها التابعة ( يشار لهم بـ"المجموعة")

  
المراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت و

األدوية واآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية، وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات 
وتصنيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية ومواد التجميل والمنظفات والمطهرات 

  لعربية السعودية.والتعبئة والتغليف في المملكة ا
  
 -اإلنشاءات تحت التنفيذ :  -أ

عيادة والتي من  ٢٠٠سرير و ٤٠٠تم البدء في تنفيذ وإنشاء مشروع مستشفى دله نمار بسعة قصوى 
) مليون لایر سعودي، ويجري اإلنتهاء من ٩٢٠المقرر أن تكتمل على مراحل بتكلفة إجمالية تقدر بـ (

عيادة ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها  ١٠٠سرير و ١٥٠ولى بسعة أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة األ
  م.٢٠١٨في الربع األول من 

  
  ٢٥أعلنت الشركة بداية أعمال البناء للتوسعة الغربية لمستشفى دلة في حي النخيل في تاريخ 

ن عام عيادة، و من المقرر أن تنتهي األعمال في الربع الثاني م ٣٠سرير و  ١٥٠م، بسعة ٢٠١٧سبتمبر 
  مليون لایر سعودي. ١٤٠م، بتكلفة تقدر بـ ٢٠١٩

 
 -رأس المال:   -ب

مليون لایر سعودي مكون  ٥٩٠م مبلغ وقدره ٢٠١٦م و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بلغ رأس مال الشركة كما  في 
  لایر سعودي للسهم الواحد. ١٠مليون سهم بقيمة  ٥٩من 
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  الملكية في الشركات التابعة ١-١
في الشركات التابعة التالية (الشركات التابعة) كما في فترة التقرير، ويتم إدراج تحتفظ الشركة بحصص 

  النتائج المالية لهذه الشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة .

  

نسبة حصة 
الملكية التي 

تحتفظ بها 
      (٪) الشركة

اسم الشركة 
  ديسمبر ٣١  التابعة

بلد التشغيل 
  سالنشاط الرئي  والتأسيس

  ٢٠١٦  ٢٠١٧      

المملكة العربية   ٪٩٨  ٪١٠٠  شركة دله فارما
  السعودية

توزيع و تصنيع االدوية الصيدالنية و 
  العشبية ومستحضرات التجميل 

شركة أفياء النخيل 
للخدمات 

المساندة 
   *المحدودة

المملكة العربية   ٪٩٩  ٪٩٩
  السعودية

توفير القوى العاملة وخدمات 
راكز الدعم للمستشفيات والم

  الطبية.

شركة مستشفى 
  دله نمار الصحية

المملكة العربية   -  ٪١٠٠
  السعودية

تشغيل وإدارة وتجهيز وتطوير 
المستشفيات ومرافق الرعاية 
الصحية، والمراكز والمجمعات 

 .والعيادات الطبية و تملك األراضي
  

 
  

كة على حصة الملكية المتبقية )، استحوذت الشر٢٠١٧يناير  ٢هـ (الموافق  ١٤٣٨ربيع الثاني  ٥بتاريخ 
  ٪.١٠٠٪ إلى ٩٨٪ في شركة دلة فارما، وبذلك تغيرت حصة الشركة من ٢بنسبة 

  
)، قامت الشركة بتأسيس شركة ذات مسئولية ٢٠١٧يناير  ٨هـ ( الموافق ١٤٣٨ربيع الثاني  ١٠بتاريخ 

برأسمال  ١٠١٠٤٩٥٢١٨محدودة "شركة مستشفى دلة نمار الصحية" بموجب السجل التجاري رقم 
مليون لایر سعودي مملوك بالكامل بتمويل ذاتي. والغرض من الشركة الجديدة هو تشغيل وإدارة  ٥قدره 

وتجهيز وتطوير المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية، باإلضافة 
 إلى تملك األرض.

  
٪ ١نخيل لخدمات المساندة حيث أن باقي النسبة ٪ في شركة أفياء ال١٠٠تمتلك الشركة فعليا   *

مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة، وعليه فإنه فعليا ال توجد حصص غير مسيطرة في هذه 
  القوائم المالية الموحدة.
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  الملكية في الشركات الزميلة ٢-١
  تاريخ التقرير: تحتفظ المجموعة باستثمارات في الشركات الزميلة التالية كما في

  
نسبة حصة   

الملكية التي 
تحتفظ بها 

      (٪) الشركة

بلد التشغيل   ديسمبر ٣١  اسم الشركة الزميلة
  النشاط الرئيس  والتأسيس

     م٢٠١٦  م٢٠١٧  

المملكة العربية   ٪  ٣٠  ٪٣٠  شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
  السعودية

تملك وتشغيل وصيانة 
  مستشفى ومراكز صحية

 
  الفروع ٣-١

تتضمن البيانات المالية الموحدة المرفقة حسابات الفروع التالية للمجموعة والتي تعمل بموجب 
  السجالت التجارية الفردية:

  الفرع
رقم السجل   

  التجاري
 

  المدينة

  الخفجي    ٢٠٥٧٠٠٤٢٠٦    المركز الرئيس

  الرياض    ١٠١٠١٣٢٦٢٢    مستشفى دلة

  دمامال    ٢٠٥٠٠٧١٩٠٥    مستودع أدوية (دلة فارما)

  الرياض    ١٠١٠١٢٨٩٩٧    مستودع أدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠١٤٠٧٦٩    مستودع أدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٦٥٢٥٠    مستودع أدوية (دلة فارما)

  الرياض    ١٠١٠٣٨١٤٧٠    مستودع أدوية (دلة فارما)

  جدة    ٤٠٣٠٢٤٩٩٢٩    مصنع دلة فارما لألدوية

 الرياض    ١٠١٠٤٢٨٦١٣    لصحيةامجمع عيادات شركة دلة للخدمات 

  جدة    ٤٠٣٠٢٧٨٤٧١    مصنع دله فارما لألدوية 

   ان االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي بي -٢
تم إعداد القوائم المالية الموحدة  للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقريرالمالي وتفسيراتها، المصدرة 

  من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ائمها المالية لكافة الفترات بما فيها السنة المنتهية في قامت المجموعة بإعداد قو

وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن القوائم المالية الموحدة 
الدولية م هي أول قوائم مالية أعدتها المجموعة وفقاً للمعايير ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

للتقرير المالي وتفسيراتها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يرجى الرجوع إلى 
  والذي يوضح كيفية تطبيق المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها. ٣٢اإليضاح رقم 

  تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي .
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  والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحاليةالمعايير  -٣
المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير القائمة التي لم يحن تاريخ سريانها ولم  ١-٣

  يتم تطبيقها مبكراً من قبل المجموعة:

  تاريخ التنفيذ  العنوان  رقم المعيار

  م٢٠١٨يناير  ١  جديد -العمالء اإليرادات من العقود مع   ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي 

  م٢٠١٨يناير  ١  معدل -األدوات المالية   ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 

  م٢٠١٩يناير  ١  عقود االيجار  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي 

      أخرى
  

جديد (يسري على  -: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 م)٢٠١٨يناير  ١الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

: نموذجا شامال من خمس خطوات للشركات (١٥ IFRS) ١٥يضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
إلستخدامها في المحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. عند تاريخ سريان هذا المعيار، 

 ات اإليرادات التالية:سيحل محل معايير وتفسير
   االيرادات   ١٨معيار المحاسبة الدولي رقم(IAS ١٨)   
  عقود اإلنشاء  ١١معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS ١١)  
  برامج والء العمالء  ١٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم(IFRIC ١٣)  
 اتفاقيات تشييد العقار ١٥المالي رقم  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير : (IFRIC ١٥)  
  تحويل الموجودات من العمالء ١٨تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم :

(IFRIC ١٨) 
 المقايضة التي تنطوي على الخدمات -عمليات اإليرادات ٣١المعايير رقم  تفسير لجنة تفسيرات

  (SIC٣١)اإلعالنية 
  

قدم التوجيهات حول موضوعات مثل توقيت االعتراف باإليرادات، والمحاسبة عن العوض المتغير، كما يُ 
وتكاليف استكمال متطلبات العقد والحصول عليه، والمسائل المختلفة ذات الصلة. كما يقدم المعيار 

  إفصاحات جديدة عن اإليرادات.
  

تعديالت (يسري على الفترات  – : االدوات المالية٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  م)٢٠١٨يناير  ١المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠١٤في يوليو 
اسبة "االدوات المالية" الذي يعكس جميع مراحل مشروع االدوات المالية ويحل محل معيار المح  ٩رقم 

"األدوات المالية": (اإلعتراف والقياس) وجميع اإلصدارات السابقة من المعيار الدولي للتقرير  :٣٩الدولي 
  . يقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، والهبوط في القيمة، ومحاسبة التحوط.٩المالي رقم 

  التصنيف والقياس
ذج األعمال المحتفظ بها فيه وخصائص التدفقات النقدية يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نمو

فئة "القيمة العادلة من خالل  ٩من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠١٤التعاقدية. تقدم نسخة 
الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين. يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة وفقا لمعيار 

، ولكن هناك اختالفات في المتطلبات المطبقة لقياس مخاطر اإلئتمان الخاصة ٣٩المحاسبة الدولي رقم 
  بالمنشأة.

  الهبوط في القيمة
نموذج "الخسارة اإلئتمانية المتوقعة"  ٩من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠١٤تقدم نسخة  

قعة ائتمانية قبل اإلعتراف لقياس هبوط قيمة الموجودات المالية، ولذلك لم يعد من الضروري حدوث وا
  بخسارة اإلئتمان.
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  محاسبة التحوط 
يقدم نموذج محاسبي جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أوثق مع كيفية قيام الكيان بأنشطة إدارة 

  المخاطر عند التحوط من المخاطر المالية وغير المالية.
  

  إلغاء االعتراف
جودات والمطلوبات المالية الموجودة في معيار المحاسبة تم اإلبقاء على متطلبات إلغاء االعتراف بالمو

 .٣٩الدولي رقم 
يناير  ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  ٩يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

مع السماح بالتطبيق المبكر. يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة ليست  ٢٠١٨
و  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩( ٩يسمح التطبيق المبكر للنسخ السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إلزامية.

  م.٢٠١٥فبراير  ١) إذا كان تاريخ التطبيق األول قبل ٢٠١٣
  

  لم تقم اإلدارة بعد بتقييم أثر هذا المعيار المعدل على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
جديد (يسري على الفترة المحاسبية التي  -عقود اإليجار  :١٦لي المعيار الدولي للتقرير الما

 )٢٠١٩يناير  ١تبدأ في أو بعد 
(عقود اإليجار) كيفية إثبات، وقياس، وعرض، واإلفصاح عن عقود  ١٦يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

وجودات والمطلوبات لجميع اإليجار. يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر يتطلب منه االعتراف بالم
شهراً أو أقل أو كان األصل ذو قيمة منخفضة. ويستمر المؤجرون  ١٢عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 

في تصنيف عقود اإليجار باعتبارها تشغيلية أو تمويلية، حيث إن نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ل جوهري دون تغيير عن سابقه، معيار المحاسبة الدولي في المحاسبة من جهة المؤجر بقي بشك ١٦

 .١٧رقم 
 

  أخرى:
  ال ترى المجموعة أثراً جوهرياً ألي معيار صادر و لكن لم يسر بعد من معايير المحاسبة الدولية.

  
فيما يلى بيان بالمعايير الجديدة األخرى والمعايير المعدلة والتى تم اصدارها من قبل مجلس معايير 

ة الدولية والتى سوف تسري في فترات الحقة.  سيعتمد مقدار التفاصيل الكمية والنوعية التي المحاسب
ستعطى لكل معيار من المعايير ، شأنها في ذلك شأن كمية التفاصيل التي يتعين تقديمها بشأن 

  من المعايير الدولية للتقرير المالي، على الظروف الخاصة لكل منشأة : ١٦و  ٩المعيارين 
) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى "المعامالت بعملة أجنبية ٢٢ير رقم (تفس •

 م) .٢٠١٨يناير  ١والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً" (تاريخ السريان 
) ، تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس ٢التعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالى رقم ( •

 م)٢٠١٨يناير  ١يخ السريان السهم (تار
 م)٢٠١٨يناير  ١) ، التحويالت (تاريخ السريان ٤٠التعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم ( •
المعيار الدولى للتقرير المالى  ٢٠١٦-٢٠١٤دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالى  •

ول مرة" التعامل مع األمور ، ومعيار المحاسبة ) "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي أل١رقم (
يناير  ١) االستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة (تاريخ السريان ٢٨الدولى رقم (

 م)٢٠١٨
) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى "عدم التأكد من موقف ٢٣تفسير رقم (  •

 م) .٢٠١٩يناير  ١ريان ضريبة الدخل" (تاريخ الس
) خصائص الدفع المسبق مع التعويض السلبى ٩التعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالى رقم ( •

 م)٢٠١٩يناير  ١(تاريخ السريان 
) الحصص طويلة األجل في المنشآت الزميلة ٢٨التعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم ( •

 م)٢٠١٩يناير  ١ن والمشروعات المشتركة (تاريخ السريا
 االدارة حاليا تعمل على تحديد األثر من تطبيق هذه المعايير على القوائم المالية للشركة .
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 اسس إعداد القوائم المالية -٤
 االعتبارات العامة ١-٤

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام أسس القياس المحددة من قبل المعايير الدولية للتقرير 
لكل نوع من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. يتم وصف قواعد القياس بشكل أوفى  المالي

 في السياسات المحاسبية أدناه.
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة في إيضاح رقم 
  ى السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.. و قد تم تطبيق هذه السياسات بصورة منتظمة عل٥
  

إن إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية 
المهمة، كما يتطلب من إداراة المجموعة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية 

و التقديرات الهامة المتبعة في إعداد القوائم المالية في إيضاح للمجموعة، سيتم اإلفصاح عن األحكام 
  .٥رقم 

  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، ماعدا ما يلي:
  االستثمارات المالية المتاحة للبيع، تم احتسابها على أساس القيمة العادلة، و 
 ى القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة منافع الموظفين و قد تم احتسابها عل

 وحدة االئتمان المتوقعة.
 

  إضافة إلى ذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي و مبدأ االستمرارية.
  
  أساس التوحيد ٢-٤

كة دلة للخدمات الصحية والشركات تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية لشر
م. تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١التابعة لها الخاضعة لسيطرتها  كما في 

معرضة لعوائد متغيرة ، أو لديها الحق فيها، لقاء ارتباطها بالشركة المستثمر فيها، ولديها القدرة على 
  لى الشركة المستثمر فيها.التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها ع

  
وعلى وجه التحديد، تتحقق السيطرة للمجموعة على شركة مستثمر فيها، فقط عند تحقق العناصر 

  الثالثة التالية:
  

  سلطة على الشركة المستثمر فيها (أي، وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه
 يها).األنشطة ذات األهمية الخاصة بالشركة المستثمر ف

 .التعرض إلى عوائد متغيرة ، أو الحق فيها، نظير ارتباطها في الشركة المستثمر فيها 
 .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها 

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

ما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة وعند
المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف لتقييم ما إذا كانت لديها سلطة 

  على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
  

  اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت 
 .الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى 
 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأية حقوق تصويت محتملة 

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا ما أشارت 

و أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.  يتم  توحيد الشركة الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر أ
التابعة عند بدء ممارسة السيطرة على الشركة التابعة، ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على 
الشركة التابعة من قبل المجموعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة 
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في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى  المستحوذ عليها خالل الفترة
  المجموعة ولحين فقدان مثل هذه السيطرة.

  
يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة 

حقوق الملكية غير المسيطرة  وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكون رصيد
عجزاً، بمعنى أنه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حتى و إن نتج عن ذلك القيد عجز 

  في رصيد الحصص غير المسيطرة.

يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة إذا تطلب األمر ذلك لتتماشى مع السياسات 
. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف المحاسبية للمجموعة

  والتدفقات النقدية  المتعلقة بالمعامالت بين األعضاء في المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
  

 تتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة التابعة، التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة، كمعاملة
  حقوق ملكية. في حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

 تقوم بالتوقف عن إثبات موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة  
 تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة  
 المقيدة ضمن حقوق الملكيةتقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة ،  
 تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض (المقابل) المستلم  
 تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  
 تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة  
 تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى 

الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، إذا إقتضى األمر ذلك،  كما هو مطلوب اذا قامت المجموعة 
 باستبعاد المطلوبات أو الموجودات ذات الصلة.

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٥

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة في هذه 
ألغراض االنتقال إلى المعايير الدولية  ٢٠١٦يناير  ١المالية وفي إعداد قائمة المركز المالي في البيانات 

  للتقرير المالي.

نورد فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة عند إعداد قوائمها المالية 
 الموحدة :

 
 ترجمة العمالت األجنبية ١-٥

  وعملة العرضالعملة الوظيفية 

  يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة  بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية للمجموعة.

  المعامالت بالعمالت األجنبية وأرصدتها 

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في 
فوري). يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تواريخ المعامالت (سعر الصرف ال

تسوية تلك المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة في الربح 
 أو الخسارة.

تاريخية (يتم ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية كل سنة، وإنما يتم قياسها بالتكلفة ال
تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة)، باستثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 

  العادلة، والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة فيه.
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  الممتلكات واآلالت والمعدات  ٢-٥
عدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و/ أو خسائر الهبوط في القيمة تدرج الممتلكات واآلالت والم

المتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات 
جة وتكاليف االقتراض لمشاريع التشييد طويلة األجل إذا تم استيفاء معايير اإلثبات. عندما تكون هناك حا

الستبدال أجزاء مهمة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات، تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء 
كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند إجراء أي مراجعة 

الت والمعدات كبديل إذا تم استيفاء رئيسة، فإنه يتم إدراج التكلفة في القيمة الدفترية للممتلكات واآل
قائمة الربح أو الخسارة و الدخل  معايير اإلثبات. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في

الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لوقف تشغيل األصل بعد 
  ني إذا تم استيفاء معايير إثبات المخصص.استخدامه ضمن تكلفة األصل المع

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما 
  يلي:

  عدد السنوات  
    

  ٣٣-١٦  المباني
  سنوات أو مدة العقد أيهما أقل ٥  تحسينات المباني المستأجرة

  ١٠-٣  اآلالت والمعدات
  ٨-٦  ةالمعدات الطبي

  ١٠-٥  األثاث والتركيبات
  ٤  السيارات

  
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي 
منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف 

أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم  عن إثبات الموجودات على
  .األصل إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عندما يتم التوقف عن إثبات

  
اية عند نه يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

  كل سنة مالية ويتم تعديلها على الفترات المستقبلية، إذا كان ذلك مناسبا.
  

تقيد األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت، وال تستهلك 
  حتى تبدأ الموجودات في العمليات التجارية.

 
  الموجودات غير الملموسة  ٣-٥

ير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل في البداية بالتكلفة. إن تكلفة يتم قياس الموجودات غ
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال هي القيمة العادلة بتاريخ 

  االستحواذ. 
  

وط في بعد اإلثبات األولي، تدرج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر الهب
القيمة، إن وجدت. إن الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال 
تتم رسملتها، ويتم إثبات المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند 

  تكبدها.
  

  ون إما محددة أو غير محددة.يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتك
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يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقوّم للتأكد من 
وجود هبوط في قيمتها عند وجود مؤشر على أن الموجودات غير الملموسة قد انخفضت قيمتها. يتم 

ذات األعمار المحددة على األقل في نهاية كل  مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة
فترة مالية. تتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك 
المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقتها، حسب ما هو مالئم، 

ات المحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات وتعالج كتغيرات في التقدير
األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن فئة المصاريف التي 

  تتفق مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
المحددة، ولكن يتم اختبارها للتأكد من  ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير

ة للنقد. يتم مراجعة عدم وجود هبوط في قيمتها سنويا، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرّ 
تقييم األعمار غير المحددة سنويا لتحديد ما إذا كانت األعمار غير المحددة ما زالت محتملة. وإذا لم تكن 

  جي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.كذلك، يتم تغيير العمر اإلنتا
  

يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات موجودات غير ملموسة بالفرق بين صافي 
متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل 

  ف عن إثبات الموجودات.اآلخر الموحدة عندما يتم التوق
 

و عمرها اإلفتراضي و األساليب   إن الموجودات غير الملموسة ذات األهمية التي تعترف بها المجموعة،
  المستخدمة لتحديد تكلفة الموجودات غير الملموسة في دمج األعمال هي كما يلي:

  طريقة التقييم                 أصل غير ملموس                              العمر اإلفتراضي         

  سنوات                    مضاعف اإليرادات و األرباح المقدرة ١٠التراخيص و العالمات التجارية                  
 

  عمليات تجميع األعمال 
يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ 

للعوض المحول، الذي تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير  كمجموع
مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس 

لتناسبية حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة ا
لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. يتم تحميل تكاليف االستحواذ المتكبدة 

    على المصاريف وتدرج ضمن المصاريف اإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية، يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية المتوقعة من 

ا وتحديدها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما حيث التصنيف المالئم له
في العقد المضيف للشركة  في تاريخ االستحواذ. ويشمل ذلك فصل المشتقات المالية المدمجة

    المستحوذ عليها.
خ أي عوض محتمل يتوجب تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم إثباته بالقيمة العادلة بتاري

االستحواذ. إن العوض المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات وهو عبارة عن أداة مالية ويقع ضمن 
األدوات المالية: اإلثبات والقياس، يتم قياسه بالقيمة العادلة  ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

    ل اآلخر الموحدة.وتثبت التغيرات في القيمة العادلة في قائمة  الربح أو الخسارة والدخل الشام
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  الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة

يتم توزيع الشهرة المكتسبة، من خالل دمج األعمال، والتراخيص ذات االعمار غير المحددة على الوحدات 
يمة الدفترية المولدة للنقد، والتي هى أيضاً قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها، ألغراض اختبار هبوط الق

  للشهرة والتراخيص المخصصة لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد.
يتم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو 

المرسملة  القيمة المستخدمة. يتم تقدير القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع باستخدام طريقة األرباح
    ومقارنتها مع مثيالتها من الشركات األخرى في نفس المجال  في المنطقة.

  إن حساب القيمة المستخدمة هو األكثر حساسية لالفتراضات التالية:
  العائد المتوقع •
  أسعار الخصم •
  تضخم أسعار المواد الخام •
 حصة السوق خالل فترة الميزانية •
 ات النقدية بعد فترة الميزانيةمعدل النمو المستخدم الستقراء التدفق •

معدالت الخصم تمثل تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة توليد نقد،   -معدالت الخصم 
فيما يتعلق بالقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في 

خصم على الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها تقديرات التدفقات النقدية. يعتمد حساب معدل ال
المرجح لتكلفة ). ويأخذ المتوسط WACCالتكلفة المرجح لرأس المال (التشغيلية ويستمد من متوسط 

رأس المال في االعتبار الديون وحقوق الملكية. إن تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد المتوقع 
مجموعة. تستند تكلفة الدين على تمويالت المرابحة التي تحمل على االستثمار من قبل مستثمري ال

أرباحاً والتي تلتزم المجموعة بتقديمها. يتم دمج المخاطر الخاصة بالقطاعات من خالل تطبيق عوامل 
    بيتا الفردية. يتم تقييم عوامل بيتا سنويا استنادا إلى البيانات المميزة المتاحة للجمهور.

يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة للبلدان التي يتم الحصول  - تضخم المواد الخام
على المواد منها، وكذلك البيانات المتعلقة بسلع محددة. وتستخدم األرقام المتوقعة إذا كانت البيانات 

ت متاحة للجمهور، وإال فقد استخدمت تحركات أسعار المواد الخام الفعلية السابقة كمؤشر على تحركا
  األسعار في المستقبل.

    الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية  ٤-٥
  تتلخص اإلفصاحات المتعلقة بالهبوط في قيمة الموجودات غير المالية في اإليضاحات التالية:

    اإلفصاحات عن السياسة المحاسبية
   اإلفصاحات عن االفتراضات المهمة

   الممتلكات واآلالت والمعدات
   الملموسةالموجودات غير 

الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير 
   المحددة

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقرير المالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد الموجودات المالية قد 
 تعرض لهبوط في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي

بخصوص الهبوط في القيمة ألحد الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن 
القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف االستبعاد 

ردية إال في حال عدم قيام األصل بتوليد والقيمة الحالية أيهما أعلى، ويتم تحديدها ألحد الموجودات الف
تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئيس عن تلك المولدة من موجودات أو مجموعة من 
الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة 

  لقيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض ا

عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك 
باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي 

. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، يتم أخذ المعامالت مخاطر معينة متعلقة باألصل
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المتداولة في السوق حديثاً في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج 
يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة في  تقييم مناسب.

  شركات المتداولة لدى العموم أو المؤشرات األخرى المتوفرة للقيمة العادلة.السوق لل
  

تقوم المجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس الموازنات المفصلة والتوقعات 
المستقبلية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات توليد النقد لدى المجموعة التي 

وجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والتوقعات بصورة عامة فترة خمس سنوات. يتم تخصيص الم
يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة 

  الخامسة.

لشامل تثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات المستمرة في قائمة الربح أوالخسارة والدخل ا
اآلخر الموحدة ضمن البنود المتعلقة بالمصاريف بما يتفق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته، 
باستثناء العقارات المعاد تقييمها سابقاً، وتدرج إعادة التقييم ضمن الدخل الشامل اآلخر. في هذه 

  غ إعادة التقييم السابق.الحالة، يتم أيضاً إثبات الهبوط في القيمة ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى مبل

بخصوص الموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كانت هناك 
مؤشرات بأن خسائر الهبوط في القيمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قيمتها انخفضت. في حال 

لة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. يتم عكس وجود مثل هذا المؤشر، تقدر المجموعة القيمة القاب
خسارة الهبوط في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حال حصول تغيير في االفتراضات المستخدمة في 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تثبيت آخر خسارة هبوط في القيمة. يتم وضع حد لعكس 

فترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد، وال عن القيمة الدفترية التي الخسارة بحيث ال تزيد القيمة الد
كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة األصل 
في سنوات سابقة. يثبت مثل هذا االنعكاس في قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

يتم إدراج األصل بمبلغ إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع هذا االنعكاس على أنه  ما لم
   زيادة إعادة تقييم.

ديسمبر وكذلك عندما تشير الظروف إلى وجود هبوط  ٣١يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في 
يمة القابلة لالسترداد لكل وحدة توليد في القيمة الدفترية. يتم تحديد هبوط قيمة الشهرة بتقييم الق

نقد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد 
لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة. ال يمكن عكس خسائر 

ي الفترات المستقبلية. يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات هبوط القيمة المتعلقة بالشهرة ف
ديسمبر على مستوى  ٣١األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود هبوط في قيمتها سنويا في 

 وحدة توليد النقد، حسب ما هو مالئم، أوعندما تشير الظروف إلى حصول هبوط في القيمة الدفترية.

  كات التابعة االستثمار في الشر  ٥-٥
  الشركات التابعة هي جميع الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما :

 .يكون للمجموعة سلطة على الشركة المستثمر فيها 
 .تكون المجموعة معرضة لعوائد متغيرة ، أو لها الحق فيها، نظير ارتباطها بالشركة المستثمر فيها 
 ستخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على يكون للمجموعة القدرة على ا

 عوائدها.
تدرج االستثمارات في الشركات التابعة التي لم يتم توحيدها بسبب عدم أهميتها  بالتكلفة ناقصا الهبوط 

  المتراكم.

  إن تكلفة االستثمار في شركة تابعة هي مجموع:
 دفوعة، والمطلوبات المتكبدة أو المتوقعة، وأدوات القيمة العادلة، في تاريخ التبادل، للموجودات الم

  حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة، باإلضافة إلى
  .أي تكاليف متعلقة مباشرة باالستحواذ على الشركة التابعة  

  ديسمبر. ٣١تنتهي السنة المالية لجميع الشركات التابعة بتاريخ 
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  مشتركةاالستثمار في الشركة الزميلة والمشروعات ال  ٦-٥
الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يكون للمجموعة تأثيراً هاماً عليها. إن التأثير الهام هو المقدرة 
على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكنها 

  ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 
  

لمشتركة هي عبارة عن ترتيب مشترك يحق بموجبه لألطراف التي تمارس سيطرتها المشروعات ا
المشتركة عليه اإلعتراف بحصة في صافي موجودات تلك المشروعات المشتركة. تمثل السيطرة 
المشتركة اتفاق تعاقدي لتقاسم السيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات 

ت العالقة الموافقة الجماعية لألطراف الذين يشاركون في السيطرة. إن االعتبارات بشأن األنشطة ذا
التي تم أخذها بعين االعتبار عند تحديد التأثير الهام أو السيطرة المشتركة هي نفس تلك االعتبارات 

  الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
  

ركة الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الش
حقوق الملكية. وبموجب هذه الطريقة، يقيد االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات 

المشتركة بتاريخ االستحواذ. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة الشركة الزميلة أو المشروعات 
أو المشروعات المشتركة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها على حدة للتأكد من عدم 

  وجود هبوط في قيمتها.
  

ئج عمليات الشركة تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة من نتا
الزميلة أو المشروعات المشتركة. يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر 
فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة 

تقوم المجموعة بإثبات حصتها من هذا  في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروعات المشتركة، و
التغيير، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. يتم استبعاد الربح أو الخسارة 
غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة والمشروعات المشتركة بقدر حصة 

  ت المشتركة.المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروعا

يظهر مجموع حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة والمشروع المشترك في صلب قائمة 
الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر الموحدة خارج الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة وحقوق 

  ات المشتركة.الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس فترة إعداد القوائم المالية 
للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تسويات لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة 

  بالمجموعة.
  
  

إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما
في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل 
موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك قد انخفضت قيمته. وعندما 

هبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة يكون ذلك، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ ال
لإلسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة على 

  أنها "خسائر هبوط في شركة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل.
  
  

لى الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروعات المشتركة، تقوم عند فقدان التأثير الهام ع
المجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة 
الدفترية للشركة الزميلة أو المشروعات المشتركة، عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، 

 العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخسارة. والقيمة
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  التصنيف والقياس الالحق -األدوات المالية   ٧-٥

إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة 
  أخرى.

  الموجودات المالية   )أ
  والقياساإلثبات األولي 

تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة أو سلف وذمم مدينة أو استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق أو موجودات مالية متاحة 

فعالة، حسب الحاجة. تقوم للبيع أو كمشتقات مخصصة كأدوات تغطية مخاطر في عملية تغطية مخاطر 
  المجموعة بتحديد هذا التصنيف لكافة موجوداتها المالية عند االثبات األولي لها.

  
يتم في األصل إثبات كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى، في حالة الموجودات المالية 

ليف المعامالت المتعلقة بشراء األصل غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكا
  المالي.

  
إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني محدد وفقاً 
للقوانين أو العرف السائد في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم إثباتها بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ 

  مجموعة بشراء أو بيع األصل.الذي تلتزم فيه ال
  

  قياس القيمة العادلة
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة باستثناء بعض االستثمارات 
المتاحة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة. ويفترض قياس القيمة العادلة بأن يتم تبادل األصول أو 

بين المشاركين في السوق لبيع األصل أو تحويل االلتزام في تاريخ القياس  االلتزامات في معاملة منظمة
  في ظل ظروف السوق الحالية.

  
لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل ذمم تجارية قصيرة األجل وذمم مدينة 

القيمة الدفترية هي تقريب  أخرى ودائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى ونقد وأرصدة لدى البنوك ألن
معقول للقيم العادلة بشكل رئيس بسبب قصر أجل استحقاق هذه األدوات. قامت الشركة باإلفصاح عن 

  القيمة العادلة لتمويالت المرابحة البنكية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة.
  

  القياس الالحق
  موضح أدناه. يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المقتناة ألغراض 

ح أو الخسارة. يتم المتاجرة والموجودات المالية المصنفة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الرب
تصنيف الموجودات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة إذا تم االستحواذ عليها بشكل رئيس لغرض البيع أو 
إعادة الشراء خالل فترة قصيرة األجل. كما تتضمن هذه الفئة األدوات المالية المشتقة المبرمة من قبل 

. يتم ٣٩فعالة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المجموعة التي لم يتم تصنيفها كأدوات تغطية مخاطر 
المنفصلة، إال إذا تم  تصنيف المشتقات أيضاً كمقتناة ألغراض المتاجرة، ومن ضمنها المشتقات المدمجة

تصنيفها كأدوات تغطية مخاطر فعالة. إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ة المركز المالي بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمة العادلة المعروضة يتم إدراجها في قائم

كدخل تمويل (صافي التغيرات اإليجابية في القيمة العادلة) أو تكاليف تمويل (صافي التغيرات السلبية 
وعة في القيمة العادلة) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. لم تقم المجم

  بتصنيف أي موجودات مالية عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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إن المشتقات المدمجة في العقود المضيفة يتم المحاسبة عنها كمشتقات منفصلة إذا كانت خصائصها 
الحتفاظ بالعقود ومخاطرها االقتصادية ال ترتبط بشكل كبير بتلك الخاصة بالعقود المضيفة ، ولم يتم ا

المضيفة بغرض المتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس هذه المشتقات 
بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  المدمجة

هناك تغيير في شروط العقد والتي تعدل بشكل جوهري  اآلخر الموحدة. تحدث إعادة التقييم فقط إذا كان
في التدفقات النقدية التي ستكون ضرورية أو إعادة تصنيف الموجودات المالية من القيمة العادلة من 

  خالل الربح أو الخسارة.
  

  ولغرض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:
 .القروض والذمم المدينة  
 .األصول المالية المتاحة للبيع 

  
 القروض والذمم المدينة

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة 
في السوق النشط. بعد القياس األولي، يتم قياس تلك الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة 

لعمولة الفعلي ناقصاً الهبوط في القيمة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في باستخدام طريقة سعر ا
االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من سعر 
 العمولة الفعلي. يدرج إطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن دخل التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل

الشامل اآلخر الموحدة. وتثبت الخسائر الناتجة عن الهبوط في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر الموحدة ضمن تكاليف التمويل بالنسبة لتمويالت المرابحة وضمن تكاليف المبيعات 

  أو المصاريف التشغيلية األخرى بالنسبة للذمم المدينة.
  

  المتاحة للبيعالموجودات المالية 

تشتمل الموجودات المالية المتاحة للبيع على األسهم وأدوات الدين. إن االستثمارات في األسهم 
المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل 

عتزم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الربح أو الخسارة. إن أدوات الدين في هذه الفئة هي تلك التي ي
  الزمن والتي يمكن بيعها لتلبية احتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق.

بعد القياس المبدئي، يتم قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع الحقا بالقيمة العادلة مع اإلعتراف 
ل آخر في احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع حتى يتم باألرباح أو الخسائر غير المحققة كدخل شام

إلغاء اإلعتراف باالستثمار. وعندها، يتم اإلعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة في إيرادات التشغيل 
األخرى، أو عندما يتم تحديد االستثمار على أنه قد انخفضت قيمته، وعندها يتم إعادة تصنيف الخسارة 

ائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في تكاليف التمويل ويتم حذفها المتراكمة إلى ق
من احتياطي الموجودات المالية المتاحة للبيع. يتم احتساب إيرادات العوائد على أدوات الدين المتاحة 

  للبيع باستخدام طريقة العائد الفعلي ويتم اإلعتراف بها في  األرباح أو الخسائر.
  

المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت القدرة والنية لبيعها على تقوم 
المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون المجموعة غير قادرة على تداول هذه الموجودات المالية 

بل المنظور، يجوز بسبب األسواق غير النشطة وتغير نية اإلدارة للقيام بذلك بشكل كبير في المستق
  للمجموعة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية في حاالت نادرة.

  
بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة الموجودات المتاحة للبيع، تصبح القيمة العادلة المدرجة 

أي أرباح أو خسائر  في القوائم في تاريخ إعادة التصنيف هي التكلفة المطفأة الجديدة له، ويتم إطفاء
سابقة على ذلك األصل، تم اإلعتراف بها في حقوق الملكية، في الربح أو الخسارة على العمر المتبقي 
لالستثمار باستخدام معدل العائد الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ 

العائد الفعلي. إذا تم تحديد األصل فيما  اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل
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بعد على أنه قد هبطت قيمته، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى قائمة الربح 
  أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

  الهبوط في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

مجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هناك بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم ال
دليل موضوعي على وجود هبوط في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة 
استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض جوهري أو مستمر في 

ن تكلفتها. يتم قياس "الهبوط الجوهري" مقابل التكلفة األصلية القيمة العادلة لالستثمار إلى أقل م
لالستثمار ويتم قياس "الهبوط المستمر" مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أقل من التكلفة 

التي تم قياسها بالفرق -األصلية. وعندما يكون هناك دليل على هبوط القيمة، فإن الخسائر المتراكمة 
الشراء والقيمة العادلـة الحالية، ناقصاً أي خسارة هبوط في الموجودات المالية المثبتة سابقاً  بين تكلفة

تحذف من الدخل الشامل اآلخر وتثبت في  –في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 
استثمارات األسهم  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ال يتم عكس خسارة هبوط

من خالل قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة، ويتم إثبات الزيادات في القيمة العادلة 
  بعد الهبوط في القيمة ضمن الدخل الشامل اآلخر.

  
يتطلب تحديد ما إذا كان مثل هذا االنخفاض جوهريا أو مستمرا باستخدام االجتهاد في الحكم. ولعمل 

األحكام، تقوم المجموعة بتقييم، من بين عوامل أخرى، مدة أو مدى كون القيمة العادلة لالستثمار هذه 
  أقل من تكلفتها.

  
في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم قياس الهبوط في القيمة على أساس نفس المعايير 

، فإن المبلغ المسجل للهبوط في القيمة الخاصة بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك
هو الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي 

  هبوط في قيمة االستثمار المثبت سابقا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
  

الت المستقبلي على أساس القيمة الدفترية المخفضة لألصل، وذلك يستمر إثبات استحقاق دخل العمو
باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة الهبوط 
في القيمة. يتم تسجيل دخل العمولة كجزء من دخل التمويل. وإذا زادت، في سنة الحقة، القيمة العادلة 

كن ربط الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إثبات خسارة الهبوط في القيمة في ألدوات الدين وأم
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة، فإنه يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة من 

 خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
  الهبوط في قيمة الموجودات المالية

  
قوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود هبوط ت

قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات  في
أو أكثر بعد  المالية قد هبطت قيمته، فقط إذا وجد دليل موضوعي على حدوث هبوط نتيجة لوقوع حدث

اإلثبات األولي لتلك الموجودات ("حدث خسارة" متكبدة) وأن لهذا الحدث أثر على التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل 

أن مقترض أو مجموعة موثوق به. يشتمل الدليل الموضوعي على وقوع الهبوط على مؤشرات توحي ب
من الجهات المقترضة تعاني من صعوبات مالية مهمة، أو اإلخفاق أو التأخر في سداد أصل المبلغ أو 
العمولة الخاصة به، أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة 

ية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في للمالحظة إلى وجود هبوط قابل للقياس في التدفقات النقد
  المتأخرات أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد.
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  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها كمحتفظ بها حتى 
دما يكون لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. تاريخ االستحقاق عن

وبعد القياس األولي، يتم قياس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام 
عين طريقة معدل العمولة الفعلي، ناقصا الهبوط في القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ ب

االعتبار أي خصم أو عالوة ناتجة عن االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل 
العمولة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن دخل العمولة في قائمة الربح أوالخسارة 

لهبوط في القيمة في قائمة الربح  أو والدخل الشامل اآلخر الموحدة. ويتم إثبات الخسائر الناتجة عن ا
  الخسارة ضمن تكاليف التمويل.

  إلغاء اإلعتراف
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية (أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) 

  بصورة أساسية (أي حذفها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:

 التعاقدية الستالم التدفقات النقدية. انتهاء الحقوق  
  تنازل المجموعة عن حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات

النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي تأخير إلى طرف آخر بموجب ترتيبات فورية، وإما (أ) قيام 
كية األصل، أو (ب) عدم قيام المجموعة المجموعة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لمل

بنقل أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة 
 على األصل.

وفي حالة قيام المجموعة بالتنازل عن حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام ترتيبات 
المدى الذي سيتم بموجبه اإلبقاء على المنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. فورية، فإنها تقوم بتقييم 

وفي حالة عدم قيامها بالتنازل عن أو اإلبقاء على كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل أو عدم تحويل 
السيطرة على األصل، تقوم المجموعة باالستمرار في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر 

ذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لألصل. يتم قياس ب
األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق والمطلوبات التي أبقت عليها 

 المجموعة.

حولة بالقيمة الدفترية يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات الم
  األصلية والحد األقصى للمبلغ المطلوب دفعه من قبل المجموعة ، أيهما أقل.

  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة أوالً بتحديد ما إذا كان هناك دليل 
ة بشكل منفرد للموجودات المالية ذات األهمية بمفردها، وبشكل جماعي موضوعي على هبوط القيم

للموجودات المالية التي ليس لها أهمية فردية. إذا قررت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على 
هبوط القيمة ألصل مالي ما تم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان جوهرياً أم ال، تقوم المجموعة بإدراج 

مجموعة من الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان متشابهة ومن ثم تقوّمها بشكل  ذلك األصل ضمن
جماعي فيما يتعلق بالهبوط. ال يتم إدراج الموجودات التي يتم تقييم هبوطها بشكل فردي، والتي تم 

  إثبات خسائر هبوط لها أو ما يزال إثباتها مستمرا، ضمن التقييم الجماعي للموجودات المالية.

قياس قيمة خسائر الهبوط في القيمة المحددة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل يتم 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المقدرة 

لمقدرة بمعدل الربح التي لم يتم تكبدها بعد). يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ا
    الفعلي األصلي لألصل المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إثبات الخسائر في قائمة 
الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة. يستمر قيد استحقاق دخل العمولة (المقيد كدخل 
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ة والدخل الشامل اآلخر الموحدة) على القيمة الدفترية التي تم تمويل في قائمة الربح أو الخسار
تخفيضها، باستخدام معدل العمولة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسائر 
الهبوط في القيمة. يتم شطب القروض والمخصصات المتعلقة بها عندما ال يكون هناك احتمال واقعي 

المستقبل، وأنه تم االعتراف بكامل الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة. إذا زاد أو السترداد المبالغ في 
قل مبلغ خسائر الهبوط في القيمة المقدرة في سنة الحقة بسبب حدث وقع بعد إثبات الهبوط في 
القيمة، فإنه يتم زيادة أو تخفيض خسائر الهبوط في القيمة المثبتة سابقا عن طريق تعديل حساب 

ص. اذا تم استرداد أصل مالي تم شطبه سابقاً، يقيد المبلغ المسترد ضمن تكاليف التمويل في المخص
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

  
  المطلوبات المالية  )ب

  اإلثبات األولي والقياس

لة من خالل الربح أو يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اإلثبات األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العاد
الخسارة، أو تمويل وقروض أو ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية مخاطر ضمن تغطية مخاطر 

  فعالة، حسب ما هو مالئم.
يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة، وفي حالة التمويل والقروض والذمم 

  مالت المتعلقة بها مباشرة.الدائنة، بعد خصم تكاليف المعا
تتضمن المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة الذمم الدائنة وأخرى، وتمويالت المرابحة والقروض بما في 

  ذلك الحسابات المكشوفة لدى البنوك، وعقود الضمانات المالية واألدوات المالية المشتقة.
  

  قياس القيمة العادلة
موعة بالتكلفة المطفأة بافتراض أن المطلوبات يتم تبادلها في معاملة يتم قياس المطلوبات المالية للمج

 منظمة بين المشاركين في السوق لتحويل المطلوبات في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.
  

لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة 
ألخرى، التي قيمتها الدفترية تقارب القيمة العادلة بشكل كبير بسبب االستحقاق قصير األجل لهذه ا

األدوات. قامت الشركة باإلفصاح عن القيمة العادلة لتمويالت المرابحة البنكية المحتفظ بها بالتكلفة 
  المطفأة.

  
  القياس الالحق

 موضح أدناه: يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو

  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المقتناة ألغراض 
  أو الخسارة. المتاجرة والمطلوبات المالية المصنفة، عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح

تصنّف المطلوبات المالية كمطلوبات مقتناة ألغراض المتاجرة عندما يتم اقتناؤها لغرض البيع خالل مدة 
قصيرة األجل. وتشتمل هذه الفئة على أدوات مالية مشتقة أبرمتها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها 

كما تصنف المشتقات المدمجة  .٣٩كأدوات تغطية مخاطر كما حددها معيار المحاسبة الدولي رقم 
  المنفصلة على أنها مقتناة ألغراض المتاجرة إال إذا تم تصنيفها كأدوات تغطية مخاطر فعالة.

يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة 
  والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

وبات المالية عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فقط إذا تم يتم تصنيف المطل
. لم تقم المجموعة بتصنيف أي مطلوبات مالية بالقيمة ٣٩استيفاء شروط معيار المحاسبة الدولي رقم 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
  لية كما يلي:ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات الما

 تمويالت المرابحة والقروض  
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  تمويالت المرابحة والقروض
بعد اإلثبات األولي، يتم قياس تمويالت المرابحة والقروض المرتبطة بعمولة، الحقاً، بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة سعر العمولة الفعلي. يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

شامل اآلخر الموحدة عندما يتم التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة ال
  معدل العمولة الفعلي.

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف 
إلطفاء بطريقة سعر العمولة الفعلي ضمن التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من سعر العمولة الفعلي. يدرج ا

  تكاليف التمويل في قائمة الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

  تنطبق هذه الفئة عادة على تمويالت المرابحة والسلف المرتبطة بعمولة.
  إلغاء اإلعتراف

وط مختلفة تماماً، أو عند استبدال المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة وبشر
بتعديل شروط المطلوبات الحالية، فإنه يتم اعتبار هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات 
األصلية وإثبات لمطلوبات جديدة. يدرج الفرق بين القيمة الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة 

  والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
  

  الماليةمقاصة األدوات 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود 
حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على 

 أساس الصافي من أجل بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.
  
  النقد وما يعادله  ٨-٥

يشتمل النقد والودائع قصيرة األجل في قائمة المركز المالي على النقد لدى البنوك وفي الصندوق 
والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر غير مهمة للتغير 

  في القيمة.
  

ن النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة األجل لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكو
على النحو المحدد أعاله، بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك القائمة ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ 

  من إدارة النقد للمجموعة.
  
  المخزون  ٩-٥

تحديد التكلفة باستخدام يتم إثبات المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم 
طريقة المتوسط المرجح/الدفعة الواحدة. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر خالل 

  دورة األعمال العادية، ناقصا تكاليف التجهيز ومصاريف البيع. يتم تجنيب مخصص للمخزون المتقادم.

عدد من الموردين للمنتجات الصيدالنية،  تحصل المجموعة على خصومات خالل دورة األعمال العادية من
وفقا للترتيبات التعاقدية مع موردين محددين. يتم إثبات الخصم كتخفيض في سعر الشراء بمجرد شراء 
المخزون. في بعض الحاالت يتم إعطاء بعض المواد المجانية عند شراء كمية كبيرة من مواد مخزون 

  لسوق الحالي ويتم تخفيض تكلفة المخزون بالمبلغ المذكور.معينة. يتم تقييم المواد المجانية بسعر ا
  يتم تحميل التكاليف باستخدام الطرق التالية:

  المرجح للتكلفة أو للشحنةالمتوسط   المواد الخام  
 المرجح للتكلفةالمتوسط   قطع الغيار ومواد التعبئة  
 المرجح للتكلفةالمتوسط   المستهلكات الطبية واالدوية  
 المرجح للتكلفةالمتوسط   ون تحت التشغيل المخز  
  لتكلفة المرجح المتوسط  البضاعة تامة الصنع   
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  المدينون ١٠-٥
تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيلها. يجنب 

المجموعة لن تكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن 
قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم تحميل هذه 
المخصصات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة وتدرج ضمن بند "المصاريف 

يتم شطبها مقابل مخصص الديون  العمومية واإلدارية". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل،
المشكوك في تحصيلها. أي مبالغ مستردة الحقاً من المبالغ المشطوبة سابقاً تقيد مقابل "المصاريف 

  العمومية واإلدارية" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
  
 حقوق الملكية واالحتياطيات ومدفوعات توزيعات األرباح ١١-٥

  المال القيمة االسمية لألسهم التي تم إصدارها.يمثل رأس 
  تتضمن األرباح المبقاة جميع أرباح الفترة الحالية والسابقة.

يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي حقوق الملكية عندما يتم اعتماد 
عتماد التوزيع عندما تتم الموافقة التوزيع ويصبح خارج تصرف المجموعة. حسب نظام الشركات، يتم ا

  عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين. 
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة 

  العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية.
العتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة عند تسوية توزيع الموجودات غير النقدية، يتم ا

  الدفترية لألصول الموزعة في الربح أو الخسارة.
 يتم تسجيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة األم بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية.

  
  منافع الموظفين ١٢-٥

تزام ذي العالقة باستخدام التقييم يتم تحديد تكلفة المنافع المحددة لنهاية الخدمة والقيمة الحالية لالل
االكتواري. يتضمن التقييم االكتواري إجراء عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 
تشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، وزيادة الرواتب في المستقبل، واالستقالة قبل سن 

خ. نظرا لتعقيد التقييم، واالفتراضات األساسية، وطبيعتها طويلة التقاعد العادي، ومعدالت الوفيات ... ال
األجل، فإن التزام المنافع المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع 
االفتراضات بتاريخ كل تقرير. المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. يستند معدل الخصم 

  سندات الحكومية ذات االستحقاق المماثل.المستخدم إلى ال
وبناًء على معدل دوران الموظفين، يستخدم متوسط معدالت االستقالة وفقا للعمر عند إعداد التقييم. 
تستخدم معدالت االستقالة وفقا لتقدير االعمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلجراء التقييم 

  االكتواري لمكافأة نهاية الخدمة.
  

-١٩٧٥تستند معدالت الوفيات المفترضة على جداول الوفيات النهائية لشركة التأمين على الحياة (
)، والمصنفة لسنة واحدة. في ظل عدم وجود جداول وفيات قياسية في المنطقة، تستخدم هذه ١٩٧٩

مكافأة نهاية المعدالت بشكل عام في المملكة العربية السعودية عند إعداد التقييم االكتواري لبرامج 
الخدمة. إذا تم استخدام أي جدول وفيات آخر فإنه لن يحدث أي فرق كبير في النتائج. تستند زيادة 
الرواتب في المستقبل على توقع اإلدارة للزيادات في الرواتب على المدى الطويل على أساس التضخم 

  وعوامل أخرى.
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  عقود اإليجار ١٣-٥

دي إيجارا (أو يحتوي على إيجار) يعتمد على جوهر الترتيب في بداية تحديد ما إذا كان الترتيب التعاق
اإليجار. يعتبر الترتيب التعاقدي إيجارا (أو يحتوي على إيجار) إذا كان الوفاء به يتوقف على استخدام أصل 
أو أصول محددة، وينقل الترتيب حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق 

  لترتيب.في ا
  

وفقا للمعيار الدولي  ٢٠١٦يناير  ١، يعتبر تاريخ نشأة العقد ٢٠١٦يناير  ١بالنسبة للترتيبات المبرمة قبل 
  :  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.١للتقرير المالي رقم 

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

 
 -كمستأجر :المجموعة 

يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل فعلياً جميع المنافع والمخاطر الجوهرية على ملكية العقارات 
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية إلى المجموعة عند بداية اإليجار 

للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع دفعات اإليجار بين األعباء المالية وتخفيض التزامات عقود اإليجار 
ة ضمن وذلك لتحقيق معدل عمولة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات. يتم إثبات األعباء المالي

  تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
  

يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك قدر 
 معقول من التأكد أن المجموعة ستحصل على الملكية في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك األصل خالل

  العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة العقد، أيهما أقل.
عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي. يتم إثبات الدفعات بموجب عقود 
اإليجارات التشغيلية كمصروف تشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على 

 بت على مدى فترة عقد اإليجار. أساس القسط الثا
 

  -المجموعة كمؤجر :
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات 
الجوهرية كعقود إيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وإعداد عقد 

ى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إثباتها على فترة اإليجار بنفس أسس إثبات اإليجار التشغيلي إل
  دخل اإليجار. يتم إثبات اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم فيها اكتسابها.

 
 
  المخصصات وااللتزامات المحتملة ١٤-٥

حدث سابق إلى تدفق الموارد  يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية الناتجة من
االقتصادية من المجموعة ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق به. وقد يظل توقيت أو مقدار التدفق غير 
مؤكد. وينشأ التزام حالي عند وجود التزام قانوني أو استنتاجي ناشئ عن أحداث سابقة، مثل المنازعات 

 القانونية أو العقود.

أساس النفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي، استنادا إلى يتم قياس المخصصات على 
األدلة األكثر موثوقية المتاحة بتاريخ التقرير، بما في ذلك المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا االلتزام. وعندما 

ا للتسوية يكون هناك عددا من االلتزامات المتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوب
من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل. يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة 

   الزمنية للنقود جوهرية.



  شركة دلة للخدمات الصحية
    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 

 85

أي تعويض يكون تحصيل المجموعة له من طرف ثالث في حكم المؤكد، فيما يتعلق بااللتزام، يتم االعتراف 
 وز هذا األصل مبلغ المخصص ذي الصلة.به كأصل منفصل. ومع ذلك، ال يجوز أن يتجا

 تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. 

وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق الخارج المحتمل للموارد االقتصادية نتيجة لاللتزامات الحالية غير 
  التزام، إال إذا كانت متوقعة في سياق دمج األعمال. محتمال أو بعيدا، ال يتم االعتراف بأي

 

  مخصص المطالبات غير القابلة للتحصيل

تسجل المطالبات مقابل الخدمات المقدمة كجزء من حسابات الذمم المدينة. يتم معاملة مخصص 
كون المطالبات غير القابلة للتحصيل كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها والتي يتم إثباتها عندما ي

هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا 
للشروط األصلية للمدينين. يتم التعامل مع هذه المخصصات على أنها ذمم مدينة وتحمل على قائمة 

 ية واالدارية).الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة ويتم إدراجها تحت بند (المصاريف العموم
  
  
  تكاليف تمويالت المرابحة ١٥-٥

تتم رسملة تكاليف تمويالت المرابحة المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يتطلب 
إنشاؤه أو إنتاجه وقتاً طويالً كي يكون جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك 

تكاليف تمويالت المرابحة األخرى على المصاريف في الفترة التي تتكبد األصل المعني. يتم تحميل كافة 
فيها. تتضمن تكاليف تمويالت المرابحة العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق 

 باقتراض األموال.
 

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع ١٦-٥
ي المستقبل عن المخزون أو الخدمات المستلمة، سواًء يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها ف
 قدمت بها فواتير من قبل الموردين أو لم تقدم.

  

  اإليرادات ١٧-٥
يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون من المرجح تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن 

م الدفعات. يتم قياس اإليرادات قياس مبالغ اإليرادات بشكل موثوق به، بغض النظر عن توقيت استال
بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، مع األخذ في االعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع 
باستثناء الضرائب والرسوم. لقد استنتجت المجموعة بأنها تعمل كأصيل في جميع ترتيبات إيراداتها، 

  ر المخزون ومخاطر التأمين.ولديها سياسات تسعير، كما أنها تتعرض لمخاط

 كذلك، ينبغي استيفاء المعايير الخاصة الموضحة أدناه قبل إثبات اإليرادات.
 

تمثل إيرادات الخدمات الطبية اإليرادات التي تقوم المجموعة بتوليدها من تقديم الخدمات الطبية لمرضى 
إيرادات الخدمات الطبية من التأمين العيادات الخارجية والتنويم. تقوم المجموعة بصورة أساسية بإنتاج 

الطبي الخاص أو الحكومي أو مرضى السداد النقدي. يتم إثبات إيرادات الخدمات الطبية عند تقديم 
الخدمة ويتم قياسها بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، و بعد استبعاد الخصم التجاري و 

 ديم الخدمة أو عند تسليم البضاعة أو قبولها من العمالء.خصم الكمية و اعتراضات شركات التأمين عند تق
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  الصيدليات : –مبيعات المخزون 

تتعلق مبيعات المخزون من الصيدليات ببيع المنتجات الصيدالنية واألخرى من المستشفيات والصيدليات. 
من أسعار شراء على الرغم من أن المجموعة ال تحدد أسعار المنتجات الصيدالنية التي تباع، ألن كال 

وبيع جميع المنتجات الصيدالنية تحدد من قبل وزارة الصحة، فقد حددت المجموعة أنها تعمل كأصيل 
فيما يتعلق بهذه المبيعات، حيث أنها توفر السلع المعروضة للبيع، وتتحمل مخاطر المخزون ومخاطر 

من الصيدليات عندما تنتقل المخاطر  االئتمان من العمالء. عليه يتم إثبات اإليرادات من مبيعات المخزون
والمنافع المهمة المتعلقة بملكية المخزون إلى المشتري. تنتقل المخاطر المهمة المتعلقة بالمخزون 

  المباع بالتجزئة إلى المشتري عند نقطة البيع.

  التوزيع : –مبيعات المخزون 

المنافع المهمة المتعلقة بملكية المخزون يتم إثبات اإليرادات من مبيعات المخزون عندما تنتقل المخاطر و
إلى المشتري. تنتقل المخاطر المهمة المتعلقة بالمخزون المباع بالجملة إلى المشتري في وقت 

  التسليم.
  

بالنسبة للعالقات مع الوكالء، يتم قياس اإليرادات المستحقة باعتبارها حصة المجموعة المحددة في 
مبالغ يتم تحصيلها نيابة عن الطرف اآلخر من اإليرادات وتقيد على أنها  عقود اإليرادات. يتم استبعاد أي

  مستحقة الدفع. ال يوجد حاليا أي عالقات رئيسة مع الوكالء. 
  

  دخل ودائع المرابحات (العموالت) :

لة بالنسبة لكافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المرتبطة بالعمو
 والمصـــنفة كمتاحة للبيع، يقيد دخل العمولة باســـتخدام معدل العمولة الفعلي. معدل العمولة الفعلي

هو المعدل الذي يخصـــم  المدفوعات أو المتحصـــالت النقدية المســـتقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع 
ـــافي ا ـــباً، إلى ص ـــل لألداة المالية أو خالل فترة زمنية أقل، عندما يكون ذلك مناس لمبلغ الدفتري لألص

المالي أو االلتزام المالي. يتم إدراج دخل العمولة ضـــمن إيرادات التمويل في قائمة  الربح أو الخســـارة 
  والدخل الشامل  اآلخر الموحدة.

  
  الدخل من توزيعات األرباح :

لموحدة عندما يتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ا
يكون للمجموعة الحق في الحصول عليها. ويحدث ذلك عامة عند موافقة المساهمين على توزيعات 

  األرباح.

  دخل اإليجار :

يتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناشئ عن عقود اإليجارات التشغيلية على أساس القسط الثابت على 
ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مدى فترة عقد اإليجار ويتم إدراجها في اإليرادات 

  الموحدة بسبب طبيعتها التشغيلية.
  

  مصروفات التشغيل ١٨-٥
 يتم اإلعتراف بمصروفات التشغيل في قائمة األرباح أو الخسائر عند استخدام الخدمة أو في تاريخ نشأتها.
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  مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية ١٩-٥
صاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة تشتمل م

والتي ال تعتبر جزءاً من تكلفة المبيعات. يتم إجراء التوزيع بين مصاريف البيع والتسويق والمصاريف 
 على أساس ثابت. -إن لزم األمر  -العمومية واإلدارية، وتكلفة المبيعات 

  

  الزكاة ٢٠-٥

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم احتساب الزكاة 
وفقا للقاعدة الزكوية على أساس البيانات المالية الموحدة لشركة دلة للخدمات الصحية وشركاتها 

الزكاة المحسوب  التابعة المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المجموعة. يتم توزيع مخصص
بين الشركة وشركاتها التابعة. يتم تسجيل أية فروق بين المخصصات والربط النهائي عند الموافقة على 
الربط النهائي، عند إقفال المخصص. تقوم المجموعة باستقطاع  ضرائب على بعض المعامالت مع 

 ظام ضريبة الدخل السعودي.األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا لمتطلبات ن
  

  التقديرات المهمة لإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية ٢١-٥
عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تقوم اإلدارة بعدد من التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بقياس 

 الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.
  

السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها تاثير على التقارير فيما يلي أهم تقديرات اإلدارة في تطبيق 
 المالية الموحدة.

  
  

  اإليرادات:
  

يتم اإلعتراف باإليرادات بالصافي بعد تقدير اعتراضات شركات التأمين، و الذي ترى الشركة أنها أفضل 
  طريقة للتقدير، بناًء على خبرة وتجارب الشركة السابقة.

  
  الذمم التجارية:

  
وم المجموعة بتقييم الذمم المدينة التجارية للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها بتاريخ كل تقرير. تق 

لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل خسارة هبوط في األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة باالجتهاد حول ما 
لتدفقات النقدية إذا كانت هناك بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود هبوط قابل للقياس في ا

 المستقبلية المقدرة ألصل مالي.
  

يتم احتساب الهبوط في قيمة الذمم التجارية المدينة على أساس كل عميل على حدة، بناًء على نسب 
الخسارة التاريخية له والتي يتم تعديلها لتأخذ في االعتبار الظروف االقتصادية الخاصة بالصناعة 

  .تاريخ التقرير والتي ترتبط بعدم سداد هذا العميلوالمؤشرات األخرى الموجودة في 
  

    اإليجار :
، تعتبر اإلدارة عقود اإليجار إما ١٧عند تطبيق تصنيف عقود اإليجار الوارد في معيار المحاسبة الدولي 

تشغيلية أو ترتيبات إيجار تمويلي. وفي بعض الحاالت، ال تكون معاملة اإليجار دائما نهائية، وتستخدم 
رة الحكم في تحديد ما إذا كان عقد اإليجار هو عقد إيجار تشغيلي أو تمويلي. بالنسبة لترتيبات اإلدا

التأجير التمويلي بدون عائد، تستخدم اإلدارة أفضل تقدير لتحديد سعر العائد السائد في السوق لغرض 
 الخصم.
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    تقييم السيطرة:
لى الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر ع

. قامت ٥٫٥تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المدرجة في إيضاح 
وخلصت إلى أنه ال يوجد  ١٠اإلدارة بمراجعة تقييمها لسيطرتها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(كشركات تابعة أو غير ذلك) ألي من الشركات المستثمر فيها في الشركة  أي تأثير على التصنيف
 المحتفظ بها خالل الفترة أو الفترات المقارنة التي تشملها هذه التقارير المالية الموحدة.

 
 عدم التأكد من التقديرات ٢٢-٥

وقياس الموجودات  فيما يلي، المعلومات حول التقديرات واإلفتراضات التي لها التاثير األكبر على إثبات
 والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. النتائج الفعلية قد تختلف بشكل كبير.

  
  

  هبوط قيمة الموجودات غير المالية :
  

يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 
القيمة القابلة لإلسترداد، تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية  عن قيمته القابلة لإلسترداد. لتحديد

المستقبلية المتوقعة من كل وحدة توليد نقد وتحدد سعر العائد المناسب إلحتساب القيمة الحالية لتلك 
التدفقات النقدية. في عملية قياس التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تقوم اإلدارة بوضع افتراضات 

ول النتائج التشغيلية المستقبلية. تتعلق هذه اإلفتراضات باألحداث والظروف المستقبلية. قد تختلف ح
  النتائج الفعلية، وقد تتسبب في تعديالت جوهرية على موجودات المجموعة خالل السنة المالية التالية.

  
بة لمخاطر السوق في معظم الحاالت، يتضمن تحديد معدل الخصم المطبق تقدير التعديالت المناس

 والتعديالت المالئمة لعوامل الخطر الخاصة باألصول.
  
  األعمار اإلنتاجية لألصول القابلة لالستهالك : 

تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل تقرير على أساس 
حليل القيمة الدفترية في اإليضاحات ذات الصلة. اإلستخدام المتوقع للموجودات من قبل المجموعة. يتم ت

 بيد أن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب التقادم التقني أو غيره من أوجه التقادم.
  

  المخزون :
يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. عند تقدير صافي القيمة القابلة 

ار الدليل المتاح األكثر موثوقية في أوقات إعداد التقديرات. تقوم المجموعة للتحقق، تأخذ اإلدارة في االعتب
بمراجعة مخزونها لتقييم الخسارة بسبب التقادم على أساس منتظم. عند تحديد ما إذا كان ينبغي إدراج 
مخصص التقادم في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالموحدة، تقوم المجموعة بوضع 

ات حول ما إذا كانت هناك أية بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود أي استرداد مستقبلي ألحد تقدير
 البنود وصافي القيمة الممكن تحقيقها لهذا البند.

  
  

  اإليجار :
تستخدم اإلدارة أفضل تقدير لتحديد سعر العائد السائد في السوق لغرض خصم ترتيبات اإليجار التمويلي 

  بدون عائد.
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  تلكات واآلالت والمعداتالمم -٦

  المباني  األراضي  

تحسينات 
المباني 

  المستأجرة
اآلالت 

 المعدات الطبية  والمعدات
األثاث 

  السيارات  والتركيبات

األعمال 
اإلنشائية تحت 

  اإلجمالي  التنفيذ

   سعوديلایر  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

                    التكلفة

يناير  ١في 
١٬٦٤٢٬٩٤٠٬٧٨٢   ١٦٢٬٦٨٧٬١٠١   ٧٬٨٧٢٬٢١٧   ٢١٬٤٠١٬٤٠٢   ٣٢٤٬٧١٨٬١٨٤   ٦١٬٧٣٢٬٩٩٦   ٦١٬٢٢٤٬٤٧٦    ٤٧٣٬٣٠٢٬٢٠٨   ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  ٢٠١٦   

   ٣١٦٬٣٥٦٬٨٣٢   ٢٦٤٬٠٣٠٬٤١٣   ٥٠٩٬٤٠٠   ١٬٩١٧٬٤٦١   ٢٤٬٢٧٥٬٧٤٥   ٩٬٠٩٤٬٤٧٥   ٩٬٦٨٧٬٧٥٨   ٦٬٨٤١٬٥٨٠  -  إضافات

  (١٩٬٤٤٤٬١٦٤)  -  -  (٢٬٠٨٦٬٧٧٦)  (١٧٬١٠٩٬٤٥١)  (٦٬٥٠٠)  (٢٤١٬٤٣٧)  -  -  استبعادات

 ٣١في 
   ١٬٩٣٩٬٨٥٣٬٤٥٠   ٤٢٦٬٧١٧٬٥١٤   ٨٬٣٨١٬٦١٧   ٢١٬٢٣٢٬٠٨٧   ٣٣١٬٨٨٤٬٤٧٨   ٧٠٬٨٢٠٬٩٧١   ٧٠٬٦٧٠٬٧٩٧   ٤٨٠٬١٤٣٬٧٨٨   ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  ٢٠١٦ديسمبر 

  -                     -                   إضافات
  

٥٬٧١١٬١٥٢    ١٬٨٤٥٬٦٢٣   
  

٢٥٬٢٤٠٬٥٤٩   
  

١٬٠٨٠٬٧٩١   
  

٤٣١٬٤٢٠٬٩١٣      ٣٩٦٬٠٢٢٬٧٩٨     ١٬٥٢٠٬٠٠٠   

  -                     -                   استبعادات
  

-                    -     (٣٬٢٤٨٬٦٨٧) 
  

(٤١٬٩٣٠)      (١٬٧٠٨٬٨٠٤)       (٣٤٧٬٤٧٥)     (٥٬٣٤٦٬٨٩٦)  

 ٣١في 
  ٢٫٣٦٥٫٩٢٧٫٤٦٧  ٨٢٢٫٣٩٢٫٨٣٧   ٨٬١٩٢٬٨١٣  ٢٢٫٢٧٠٫٩٤٨  ٣٥٣٫٨٧٦٫٣٤٠   ٧٦٬٥٣٢٬١٢٣   ٧٢٬٥١٦٬٤٢٠   ٤٨٠٬١٤٣٬٧٨٨   ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  ٢٠١٧ديسمبر 

                    
 
 

االستهالك 
                    المتراكم:
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يناير  ١في 
٢٠١٦  

  
-  ٥٠٠٬٤٥٠٬٤٤٨  -                        ٥٬٤٥٥٬٨٨٩   ١٣٬٥٦٦٬٤٤٨   ٢٠٢٬٨٦٥٬٧١٣   ٥٣٬٠٦٤٬٢٢٤   ٤٠٬٣٧٦٬٥٠٥   ١٨٥٬١٢١٬٦٦٩   

  استهالك السنة
  

-  ٥٨٬٦١٨٬٨٧٥  -                        ١٬١٧٠٬٦٥٨   ١٬٦٣٠٬٢٧٣   ٣٢٬٠٦٣٬٦٠٥   ١٬٩٦٣٬٨٩١   ٥٬٤٣٩٬٤٩٩   ١٦٬٣٥٠٬٩٤٩   

  استبعادات
  

-                       -  )(١٩٬٢٨٧٬٩٨٤)  -                          -   )٢٬٠٤٧٬٣٠٠ (  )١٦٬٩٩٢٬٧٥٥(  )٦٬٥٠٠(  )٢٤١٬٤٢٩  

 ٣١في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

  
-   ٥٣٩٬٧٨١٬٣٣٩  -                        ٦٬٦٢٦٬٥٤٧   ١٣٬١٤٩٬٤٢١   ٢١٧٬٩٣٦٬٥٦٣   ٥٥٬٠٢١٬٦١٥   ٤٥٬٥٧٤٬٥٧٥   ٢٠١٬٤٧٢٬٦١٨   

  استهالك السنة
  

-      ١٤٬٥١٤٬٥٠٦  
  

١٫٨٢٢٫٣٦٨   ٦٬٦٦٢٬٣٠٣  
  

٣٣٬٨٥٠٬١٠١   
  

١٬٦٠٠٬٤٨٨   
  

٥٩٬٥٧١٬٣٧٨      -                         ١٬١٢١٬٦١٢   

  استبعادات
  

-   -  -  -  (٣٬٢٠٠٬٥٦٤)  (٤١٬٦٦٩)  (١٬٧٠٨٬٧٩٠)  -  (٤٬٩٥١٬٠٢٣)  

 ٣١في 
  ٢٠١٧ديسمبر 

  
-   

  
٢١٥٬٩٨٧٬١٢٤   

  
٥٢٬٢٣٦٬٨٧٨   

  
٥٦٬٨٤٣٬٩٨٣   

  
٢٤٨٬٥٨٦٬١٠٠   

  
٥٩٤٬٤٠١٬٦٩٤   -                         ٦٬٠٣٩٬٣٦٩        ١٤٬٧٠٨٬٢٤٠   

                    
صافي القيمة 

                    الدفترية:

ديسمبر  ٣١في 
٢٠١٧  

 
٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨   

 
٢٦٤٬١٥٦٬٦٦٤   

  
٢٠٬٢٧٩٬٥٤٢   

  
١٩٬٦٨٨٬١٤٠   

  
١٠٥٬٢٩٠٬٢٤٠   

  
٧٬٥٦٢٬٧٠٨   

  
٢٬١٥٣٬٤٤٤   

  
١٬٧٧١٬٥٢٥٬٧٧٣   ٨٢٢٬٣٩٢٬٨٣٧   

ديسمبر  ٣١في 
١٬٤٠٠٬٠٧٢٬١١١   ٤٢٦٬٧١٧٬٥١٤   ١٬٧٥٥٬٠٧٠   ٨٬٠٨٢٬٦٦٦   ١١٣٬٩٤٧٬٩١٥   ١٥٬٧٩٩٬٣٥٦   ٢٥٬٠٩٦٬٢٢٢   ٢٧٨٬٦٧١٬١٧٠   ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  ٢٠١٦   

يناير  ١في 
١٬١٤٢٬٤٩٠٬٣٣٤   ١٦٢٬٦٨٧٬١٠١   ٢٬٤١٦٬٣٢٨   ٧٬٨٣٤٬٩٥٤   ١٢١٬٨٥٢٬٤٧١   ٨٬٦٦٨٬٧٧٢   ٢٠٬٨٤٧٬٩٧١   ٢٨٨٬١٨٠٬٥٣٩   ٥٣٠٬٠٠٢٬١٩٨  ٢٠١٦   
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 ٣١( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في رأي اإلدارة لم يكن هناك هبوط في قيمة الممتلكات و اآلالت و المعدات كما في 

  : ال شيء)٢٠١٦يناير  ١: ال شيء) و (٢٠١٦مبر ديس
  

  فيما يلي توزيع مصاريف اإلستهالك بين تكلفة الخدمات والمبيعات و المصروفات العمومية و اإلدارية:
  م٢٠١٦  م٢٠١٧    

  لایر سعودي  لایر سعودي    

  ٥٤٫٦٥٣٫٢٦٨  ٥٦٬٤٧٨٬٦١٨    تكلفة الخدمات والمبيعات 

  ٣٫٩٦٥٫٦٠٧  ٣٬٠٩٢٬٧٦٠    )٢٦(إيضاح المصروفات العمومية و اإلدارية 

    ٥٨٫٦١٨٫٨٧٥  ٥٩٫٥٧١٫٣٧٨  
        

  الموجودات غير الملموسة -٧

  

تراخيص 
تصنيع 

  المنتجات
تراخيص 
  الشهرة  المنتجات

حقوق 
  اإلجمالي  التأجير*

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

            التكلفة

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٬٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٬٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٬٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

            اإلطفاء:

  -  -  -  -  -  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٣٥٦٬٤٨٥  ٣٥٦٬٤٨٥  -  -  -  إطفاء

  ١١٬٠٩١٬٠٠٠  -  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  هبوط في القيمة

  ١١٬٤٤٧٬٤٨٥  ٣٥٦٬٤٨٥  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  ١٧١٬١١٣  ١٧١٫١١٣  -  -  -  إطفاء

  ١١٬٦١٨٬٥٩٨  ٥٢٧٬٥٩٨  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

            صافي القيمة الدفترية

  ١٩٬٠٤٧٬٦٧٢  ٢٬٨٩٤٬٦٧٢  -  ٨٬٥٠٥٬٠٠٠  ٧٬٦٤٨٬٠٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠  ٣٬٤٢٢٬٢٧٠  ٥٬٠٩١٬٠٠٠  ١١٬٥٠٥٬٠٠٠  ١٠٬٦٤٨٬٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١في 
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ي يتم اطفاؤها على مدى سنوات *تمثل حقوق التأجير المبلغ المدفوع لصاحب األرض المؤجرة في جدة و الت
هـ ١٤٥٦صفر  ١٠م) و ينتهي في ٢٠١٧ديسمبر  ٢هـ (الموافق ١٤٣٦صفر  ١٠العقد المتبقية و الذي بدأ بتاريخ 

  ىم)٢٠٣٤أبريل  ٢٩(الموافق 
ديسمبر  ٣١في رأي اإلدارة، لم يكن هناك هبوط في صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 

  مليون لایر  سعودي) ١١٫٠٩: ٢٠١٦( ٢٠١٧

  االستثمار في شركات زميلة -٨

تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وهي شركة 
مساهمة مقفلة تقوم  ببناء مستشفى عام شرق مدينة الرياض. يتم احتساب حصة المجموعة باستخدام 

  لنسبة التملك. ١٫٢في التقارير المالية الموحدة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم طريقة حقوق الملكية 

  إن األسهم في هذه االستثمارات هي أسهم في شركة غير مدرجة وبالتالي فإن السعر المعلن غير متوفر. 
  حركة االستثمار كما يلي:

 ٣١كما في   
  ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١كما في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

  يناير ١كما في 
 ٢٠١٦  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  -  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  رصيد أول المدة

  ١٤١٫٩٠٠٫٠٠٠  -  -  إضافات
  - -  )٨٨١٫٨٠٥(  ٢٠١٦تسويات نهائية 

  )٤٧٥٫١٠٥(  ١٫٣٨٩٫١٩١  )٩٥٣٫٥٢٢(  الربح  / حصة الشركة في (الخسارة)
  ١٤١٫٤٢٤٫٨٩٥  ١٤٢٫٨١٤٫٠٨٦  ١٤٠٫٩٧٨٫٧٥٩  رصيد آخر المدة

  كن تلخيص المبالغ اإلجمالية لبعض المعلومات المالية للشركة الزميلة كما يلي:يم

 ٣١كما في   
  ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١كما في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

  يناير ١كما في 
 ٢٠١٦  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  ٤٣٣٫٤٥٦٫٢٠٦  ٤٣٥٫١٤٧٫٤٠٢ ٤٤٠٬١٤١٬٠٤٠  الموجودات
  ٤٫٤٨٧٫٣٦٨  ٢٫١٠٠٫٤٤٩  ١٣٬٠٩٤٬٨٥٨  المطلوبات

  -  -  ٢٬٦١٨٬٨١٠  اإليرادات
  )١٬٠٣١٬١٦٢(  ٤٫٦٣٠٫٦٣٧  (٣٬١٧٨٬٤٠٥)  (خسائر) / ربح الفترة

  )١٬٠٣١٬١٦٢(  ٣٫٠٤٦٫٩٥٣  (٣٬٠٧٩٬٣٩٣)  مجموع األرباح/(الخسائر) المتراكمة
  

خ في رأي اإلدارة، لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية الستثمارالشركة في الشركة الزميلة كما في تاري
  التقرير.

  لم تتكبد الشركة أية مطلوبات محتملة أو التزامات أخرى متعلقة باستثماراتها في الشركة الزميلة.
  
 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق -٩

م: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بقيمة 
تثمارات في صكوك بالدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، تستحق بتاريخ ) تمثل اس٢٨٫١٢٥٫٠٠٠

  و يمكن بيعها قبل تاريخ استحقاقها. ٢٠٢٣أبريل  ٧
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، قررت الشركة بيع اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق قبل تاريخ استحقاقها، ٢٠١٧في ديسمبر 
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في االستثمارات المالية المتاحة للبيع لذا فقد تم إعادة تبويب اإلستثمارات 

  لتفاصيل أكثر.  ٣٣و  ١٠م انظر لإليضاح ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في الموجودات المتداولة كما في 

  

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع  - ١٠

  ي:االستثمارات المالية المتاحة للبيع في تاريخ التقرير المالي كما يل

  
  الدولة

نسبة 
الملكية 

٪  

 ٣١كما في 
ديسمبر 

٢٠١٧  

 ٣١كما في 
 يناير  ١كما في   ديسمبر

٢٠١٦  ٢٠١٦  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

            االستثمارات المدرجة
شركة عسير للتجارة 

والسياحة والصناعة والزراعة 
  ٩٫٣٩٩٫٧٩٢  ٧٫١٩٥٫١٥٠  -  - السعودية  والعقارات والمقاوالت

الشركة األردنية لصناعة 
  ٣٩٨٫٢٢١  ٣١٢٫٤٦٣  ٢٢١٬٥٦٧  ٪٠٫٤  األردن  األدوية

  -  -  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠      )٩صكوك (إيضاح 
إجمالي االستثمارات 

  ٩٫٧٩٨٫٠١٣  ٧٫٥٠٧٫٦١٣  ٢٨٫٣٤٦٫٥٦٧      المدرجة
            

            االستثمارات غير المدرجة
  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٣٫٤٤٨٫١٢٠  ٣٬٤٤٨٬١٢٠  ٪٧٫٥ السعودية  شركة مركز مكة الطبي

شركة األحساء للخدمات 
  ١٫٧٩٨٫١٤٥  ١٫٧٩٨٫١٤٥  ١٬٧٤٨٬١٤٥  ٪١٫١ السعودية  الطبية

إجمالي االستثمارات غير 
  ٥٫٢٤٦٫٢٦٥  ٥٫٢٤٦٫٢٦٥  ٥٬١٩٦٬٢٦٥      المدرجة

            استثمارات أخرى
صندوق استثمار عقاري 

  ٩٤٫٨٣١٫١٤٨  ١٨٫٩٨٥٫٧٢٨  -      محلي
            

إجمالي االستثمارات 
  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦  ٣٣٫٥٤٢٫٨٣٢      للبيع المتاحة

 )١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦( )٣١٫٧٣٩٫٦٠٦()٥٫٤١٧٫٨٣٢(      ناقًصا: الجزء الغير متداول
  -  -  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠      )٩(إيضاح الجزء المتداول 

  
  االستثمارات األخرى

  عة اإلسالمية.يمثل هذا البند استثماراً في وحدات صندوق استثمار عقاري محلي مدرج، متوافق مع الشري
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  استثمارات غير مدرجة
ال يمكن قياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات بصورة موثوق بها وبالتالي يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا أي خسائر 
هبوط في القيمة، إن وجدت. قامت اإلدارة بإجراء التقييم الالزم وتأكدت من عدم وجود مؤشرات للهبوط في 

 ٣١تثمارات، وبالتالي لم يتم تكوين مخصص هبوط في القيمة للسنة  المنتهية في قيمة أي من هذه االس
: صفر ٢٠١٦يناير  ١: صفر لایر سعودي) و(في ٢٠١٦ديسمبر  ٣١م ( صفر لایر سعودي) (في ٢٠١٧ديسمبر 

  لایر سعودي).
  

  (خسائر) / أرباح استبعاد استثمارات
عسير للتجارة و السياحة و الصناعة و الزراعة و العقارات  قامت الشركة خالل السنة ببيع استثمارها في شركة

  م: ال شيء)٢٠١٦مليون لایر سعودي، ( ٥٫٤و المقاوالت، مما أدى إلى تحقيق الشركة خسارة استبعاد بقيمة 
  

استثمار عقاري محلي. كلف الشركة   قامت الشركة خالل السنة ببيع جزء من حصتها في شركة صندوق
  مليون لایر سعودي) ٩٫٤م: ارباح بقيمة ٢٠١٦مليون لایر سعودي ( ٦٫٣قيمة خسارة استبعادات ب

  
 ٩٫٤م: أرباح بقيمة ٢٠١٦مليون لایر سعودي، ( ١١٫٧إجمالي خسارة استبعاد االستثمارات الموضحة أعاله هو 

  ).٢٤مليون لایر سعودي) محملة على األرباح و الخسائر (إيضاح 

  الموجودات والمطلوبات المالية -١١
 تتعلق المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي بالموجودات والمطلوبات المالية التالية:

  

  ايضاح

  كما في
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧  

  كما في
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  كما في

  ٢٠١٦يناير  ١
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي    الماليةاألصول 

        الموجودات غير المتداولة
  ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦  ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦  ٥٬٤١٧٬٨٣٢ ١٠  عاستثمارات متاحة للبي

  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  - ٩استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق 
   ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦  ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦  ٥٫٤١٧٫٨٣٢  

         الموجودات المتداولة
         القروض والذمم المدينة

  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١  ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦ ١٢  النقد وما يعادله
  ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤ ٢٨٢٬٠٣٧٬٣٦٤ ١٤  مدينة أخرى ذمم تجارية و

  ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤  ١٨١٬٦١٢ ١٦  مستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٠٫٧٢١٫٦٣٧  ٢٢٫٧٧١٫٧٢٣  ٢٣٫٧٣٤٫٨٥٠   موجودات أخرى

  -  - ٢٨٬١٢٥٬٠٠٠  ١٠  استثمارات متاحة للبيع
   ٣٧٤٫٤٤٣٫١٠٨  ٤٩٧٫٧٧١٫٤٩٢ ٤٢٤٫٥١٩٫٠٩٢  
         

  ٥١٢٫٤٤٣٫٥٣٤  ٥٥٧٫٦٣٦٫٠٩٨ ٤٢٩٫٩٣٦٫٩٢٤   لماليةمجموع الموجودات ا
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  المطلوبات المالية
المطلوبات المالية المقاسة 

         بالتكلفة المطفأة:
         المطلوبات غير المتداولة

  ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠ ٤٥٨٬٢٨٠٬٠٠٧ ١٩  تمويل مرابحة طويل األجل
         

         المطلوبات المتداولة
  ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦  ٨٩٬٨٣٥٬٢١٧ ٢١  جارية و مطلوبات أخرىذمم ت

  ٨٢٫٢٦٠٫٨٦٦  ٨٦٫٨٤١٫٨٧٦  ٧٠٬٠٥٦٬٨٧٦ ١٩  تمويل مرابحة قصير األجل
الجزء المتداول من تمويل المرابحة طويل 

  ٦٥٫٥٨٣٫٣٣٤  ٧١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٩   األجل
  ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١  ٩٨٤٬٨٥٤  ١٦  مستحق ألطراف ذات عالقة

  ٥٫١٠٤٫١٣٠  ٦٫٦٤٣٫٦٩٥  ٧٫١٢٨٫٠٤٧   بات أخرىمطلو
   ٢١٨٫١٤١٫١٣٩  ٢٣٥٫٢٨٨٫٠٠٨ ٢٠٣٫٥٠٤٫٩٩٤  

  ٤٦٣٫٥٩٤٫٨٥٥  ٥٥٨٫٣١٦٫٦٣٨ ٦٦١٫٧٨٥٫٠٠١   مجموع المطلوبات المالية
  
  

لوصف السياسات المحاسبية لكل فئة من فئات األدوات المالية. يتم عرض المعلومات  ٧٬٥انظر إليضاح رقم 
لعادلة في اإليضاحات ذات الصلة. إن الطرق المستخدمة لقياس القيمة العادلة موضحة في المتعلقة بالقيم ا

نفس اإليضاح. يتم عرض وصف لمخاطر األدوات المالية للشركة، بما في ذلك أهداف وسياسات إدارة المخاطر 
  .٣٠في إيضاح 

  
  النقد ومايعادله -١٢

  
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٫١٢٣٫٠٥٠  ٦٠١٬٠١٦  ١٬٠٥٨٬٢٠٢  نقد في الصندوق
  ٩٢٫٢٨٠٫٠٠٦  ١١٨٬١٥٥٬٦٢٥  ٨٩٬٣٨٢٬٠٦٤  نقد لدى البنوك

  -  ٦٧٬٨٠٠٬٠٠٠  -  ودائع قصيرة األجل 
  ٩٣٫٤٠٣٫٠٥٦  ١٨٦٬٥٥٦٬٦٤١  ٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦  
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  المخزون -١٣
  ٢٠١٦ر يناي ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٧٤٬٨٩٨٬٢٢٩  ٦٦٬٠٠٩٬١٠١  ٦٦٬٠٢٧٬٩٩٩  أدوية طبية
  ٦٬٤٤٩٬٢٥٩  ٥٬٢١٩٬٤٠٢  ٣٬٥٩٦٬٧٤٨  مواد خام 

  ٤٬٣٤٦٬٧٠٦  ٤٬٨٣٣٬٦٥٩  ٤٬١٠٥٬٤٠٢  لوازم طبية 
مواد مستهلكة طبية ومستحضرات 

  ٣٬٥٠٣٬٣٦٧  ٤٬٩٦٤٬٧٣٤  ٥٬٠٨٥٬٧٤٤  تجميل
  ٢٬٠٦٣٬٨٧٧  ٢٬٠٦٧٬٢٩٦  ٢٬٤٩٧٬٣٥٧  أخرى

  ٩١٬٢٦١٬٤٣٨  ٨٣٬٠٩٤٬١٩٢  ٨١٬٣١٣٬٢٥٠  
        

  (٣٬٢٨١٬٠٢٣)  (١٣٬٩٤٤٬٥٤٣)  (١٬٣٨١٬٤٠٣)  ناقصا: مخصص بنود بطيئة الحركة
  ٨٧٬٩٨٠٬٤١٥  ٦٩٬١٤٩٬٦٤٩  ٧٩٬٩٣١٬٨٤٧  
  

  فيما يلي ملخص بحركة مخصص البنود بطيئة الحركة:
   ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  لایر سعودي   سعوديلایر  
  ٣٬٢٨١٬٠٢٣   ١٣٬٩٤٤٬٥٤٣      يناير ١

  ٢٥٬٣٧٣٬٤٣٢   ١٬٥٦٧٬٩٧٣        إضافات
  (١٤٬٧٠٩٬٩١٢)  (١٤٬١٣١٬١١٣)   شطب مخزون متقادم

  ١٣٬٩٤٤٬٥٤٣  ١٬٣٨١٬٤٠٣  ديسمبر ٣١
  

  المدينون التجاريون وآخرون -١٤
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  يلایر سعود  

  ٢٨٣٫٠١٠٫٦٤١  ٣٣٣٫٦٠٤٫٣٠٠   ٣٠٩٬٠٨٠٬٨٩١     مدينون تجاريون

  )٢٣٫٥١٧٫٢٧٣(  )٤٦٫٠٠٥٫٣٥٦(  (٢٧٬٠٤٣٬٥٢٧)  ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤ ٢٨٢٬٠٣٧٬٣٦٤  
 

  فيما يلي ملخص بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  م٢٠١٧ يسمبرد ٣١  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  ١٧٬٨٨٠٬٠٧٨  ٢٣٬٥١٧٬٢٧٣  ٤٦٬٠٠٥٬٣٥٦       يناير ١
  ١٧٬٢٢٩٬٠٣٨   ٣١٫٨٤٨٫٢٩٨  (٢٬٥٤٤٬٧٤٧)       ضافاتإ

  (١١٬٥٩١٬٨٤٣)  (٩٬٣٦٠٬٢١٥) (١٦٬٤١٧٬٠٨٢)     ديون معدومة مشطوبة
  ٢٣٬٥١٧٬٢٧٣  ٤٦٬٠٠٥٬٣٥٦   ٢٧٬٠٤٣٬٥٢٧       ديسمبر ٣١
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تم مراجعة مؤشرات الهبوط في القيمة لجميع الذمم المدينة التجارية و الذمم المدينة األخرى، و في رأي اإلدارة 
لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية للمدينين التجاريين و األرصدة المدينة األخرى غير تلك المذكورة في 

  .٣٠ايضاح 
فوعة مقدما والموجودات األخرىالمصاريف المد -١٥  

  

  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٣٫٢٥٢٫١٥١  ١٥٬٨٩٩٬١٦٨  ١٧٬٠٤٩٬٧٣٩  مصاريف مدفوعة مقدما
  ٤٥٫٧٠١٫٧٠٥  ٣٤٬٣٦٠٬٤٠٢  ٦٩٬٩٧٠٬٨٩٢  مبالغ مدفوعة مقدماً لموردين

  ١١٫٨٤٤٫٥٤٠  ٩٬١٢٤٬١٩٧  -  محتجزات مدينة
  ١٥٫٣٠٨٫٧٠٠  ١١٬٧٥٨٬٢٦٧   ٤٬٦٥٢٬٢٩٢       إيرادات مستحقة

  ٥٫٥٠٦٫٩٠٧  ٥٬٤٩٢٬٨٧٨  ٥٬٦٠٢٬٣٦٢  سلف موظفين
   -   ١٣٬٨٠٧٬٢١٠  إستثمارات مباعة غير محصلة

  ٤٫١٤٨٫٦٦٠  ٩٬٧٨٩٬٤٦٣   ٥٬٥٠٠٬٠٦٥  موجودات متداولة أخرى
  )١٫٨٣٥٫٠٤٣(  (٦٬٥١٥٬٦٦٣)  (٦٬٢٣٤٬٣٤١)   ناقصاً: مخصص

  ١٠٣٫٩٢٧٫٦٢٠  ٧٩٬٩٠٨٬٧١٢  ١١٠٫٣٤٨٫٢١٩  
        

  فيما يلي ملخص بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  لایر سعودي  لایر سعودي  
  ١٫٨٣٥٫٠٤٣  ٦٫٥١٥٫٦٦٣  يناير ١

  ٤٬٧٤٢٬٨٣٠  ٢٤٦٫٨٣٤  إضافات
  )٦٢٫٢١٠(  (٥٢٨٬١٥٦)  ديون معدومة مشطوبة

  ٦٫٥١٥٫٦٦٣  ٦٫٢٣٤٫٣٤١  ديسمبر ٣١
      
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -١٦

تقوم المجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي، بأعمال مع شركات أخرى تقع ضمن إطار الجهات ذات العالقة الواردة 
في المعايير الدولية للتقرير المالي. تتم هذه العمليات في سياق األعمال االعتيادية و يتم قياسها بمبالغ التبادل 

  المبالغ المتفق عليها بين الطرفين. وهي
  

تتم المبيعات إلى الجهات ذات العالقة والمشتريات منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل. إن 
األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وال تحمل عمولة ويتم سدادها نقداً. لم تكن هناك أي ضمانات 

ديسمبر  ٣١م مدينة أو دائنة للجهات ذات العالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في مقدمة أو مستلمة ألي ذم
، لم تسجل المجموعة أي هبوط في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات ٢٠١٧

يق فحص : ال شيء). يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية عن طر٢٠١٦يناير  ١: ال شيء، ٢٠١٦العالقة (
  المركز المالي للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه تلك الجهة.
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تتضمن األطراف ذات العالقة للمجموعة موظفي اإلدارة الرئيسين، الشركات التابعة، الشركات التابعة الفرعية، 
  الشركات الشقيقة وغيرها كما هو موضح ادناه.

  
  لمجموعة إلى األطراف ذات العالقة و غيرها.يتم تقديم الخدمات و بيع البضائع من قبل ا

  
  و فيما يلي تفصيال للمعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت خالل هذه السنة:

  
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة

  
فيما يلي ملخصا بالمعامالت واألرصدة المهمة مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية والتي تم 

  ها في القوائم المالية الموحدة:إدراج
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  

  الطرف  طبيعة التعامل 
لایر 

  لایر سعودي  سعودي
  ٥٫٩١١٫٦٥٣  ٦٫٥٨٧٫٤٠١  عضو مجلس إدارة مشترك  تذاكر سفر

رواتب ومكافآت المديرين التنفيذيين 
  ٣٫١٦٤٫٨٠٠  ١٫٤٥١٫٣٣٣  اإلدارة العليا  للمجموعة

  ٣٫١١٤٫٥٠٠  ٣٫١٠٠٫٠٠٠  ليااإلدارة الع  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٫٢٧٤٫٥٦٧  ١٫٥٥٣٫٩٨٧  عضو مجلس إدارة مشترك  صيانة أجهزة تكييف

  خدمات طبية
عضو مجلس إدارة القارب من 

  ١٫٧٥٥٫٠٠٥  ١٫٦٥٦٫٧٩٤  الدرجة االولى

  دعم فني
عضو مجلس إدارة/ملكية 

  ٣٫١٠٦٫٥٦٥  ٣٫٦٦٢٫٩٠٠  مشتركة

  إستشارات مالية
عضو مجلس إدارة/ملكية 

  ١٣٠٫٠٠٠  -  مشتركة

  إيجارات عقارية
عضو مجلس إدارة/ملكية 

  ٤٠٫٠٠٠  - مشتركة
  

  أرصدة الجهات ذات العالقة
  إن األرصدة في نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة مدرجة أدناه:

  
  
  

  المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة  )أ
  ٢٠١٦يناير  ١ م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٨١٠٫٨٤٦  ٨٢٩٫٩٨٣  ١٦٧٫٤١١  مجموعة دلة البركة القابضة

  ١٤٫٢٠١  ١٤٫٢٠١  ١٤٫٢٠١  شركة دلة للنقليات

  ٨٢٥٫٠٤٧  ٨٤٤٫١٨٤  ١٨١٫٦١٢  
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  المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة  )ب
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٣٥٥٫١٧٢  ٢٥٦٫٤٥٦  ٢٩٣٫٣٢٣  وكالة سفر دارين

  ٧٫١٤٧  -  -  شركة دلة التجارية

  -  -  ٦٢٩٫١٩١  الشركة الفنية لتوطين التقنية

  ٢٠٥٫٣٣٨  ٥٠٫٧٤٥  ٦٢٫٣٤٠  أخرى

  ٥٦٧٫٦٥٧  ٣٠٧٫٢٠١  ٩٨٤٫٨٥٤  
  

  رأس المال  – ١٧
 ١لایر سعودي للسهم الواحد (  ١٠بقيمة اسمية  رأس مال الشركة يتكون من أسهم عادية مدفوعة بالكامل

  لایر سعودي للسهم الواحد ) ١٠:  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد ،  ١٠:  ٢٠١٦يناير 
  

  
 ٣١كما في 
  ٢٠١٧ديسمبر 

 ٣١كما في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

يناير  ١كما في 
٢٠١٦  

  ٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠ إجمالي عدد األسهم المصدرة والمسددة بالكامل 

     
  االحتياطي النظامي -١٨

٪ من صافي أرباح ١٠وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة، يجب على المجموعة تحويل 
٪ من رأس المال. لم يتم إجراء تحويل إلى ٣٠السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

٪ من رأس مال ٣٠م  لتجاوز االحتياطي ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في االحتياطي النظامي خالل السنة 
المجموعة وتم الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على 

  المساهمين.
  

  تمويالت المرابحة -١٩
 

  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ر ديسمب ٣١ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  طويلة األجل :
  ٢٤٥٬٤٥٣٬٧١٦  ٣٢٣٬٠٢٨٬٦٣٠  ٤٥٨٬٢٨٠٬٠٠٧  مرابحات بنكية

        متداولة:
  ٨٢٬٢٦٠٬٨٦٦  ٨٦٬٨٤١٬٨٧٦  ٧٠٬٠٥٦٬٨٧٦  مرابحات قصيرة األجل

  ٦٥٬٥٨٣٬٣٣٤  ٧١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠  الجزء المتداول من مرابحات طويلة األجل 
  ١٤٧٬٨٤٤٬٢٠٠  ١٥٨٬٣٤١٬٨٧٦  ١٠٥٬٥٥٦٬٨٧٦  

  ٣٩٣٬٢٩٧٬٩١٦  ٤٨١٬٣٧٠٬٥٠٦  ٥٦٣٬٨٣٦٬٨٨٣  
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 -تمويالت المرابحة:

لدى المجموعة عقود اتفاقيات تسهيالت مرابحات بنكية مع عدد من البنوك المحلية لغرض تمويل عمليات 
لية بشكل عام على أساس سعر العمولة التوسع في الشركة. عقود المرابحة بالريال السعودي وتحمل أعباء ما

  السائد في السوق. عقود المرابحة هذه مضمونة عن طريق سندات ألمر من الشركة. 
 

) بتوقيع عقد تمويل مرابحة إسالمي مع ٢٠١٦يناير  ١٠هـ (الموافق ١٤٣٧ربيع األول  ٣٠قامت الشركة بتاريخ 
رة تمويل مدتها ثماني سنوات. وسوف يتم سداده على مليون ريـال سعودي لفت ٦٤٠أحد البنوك المحلية بمبلغ 

سنوات. وتهدف الشركة من الحصول على هذا التمويل  ٣دفعات ربع سنوية متساوية بعد فترة سماح قدرها 
مليون لایر  ٦٤٠النخيل، علًما بأن هذا التمويل مضمون بسندات ألمر بإجمالي  –الى توسعة مستشفى دلة 
  ركة.سعودي مقدمة من قِبل الش

  
مبلغ وقدره  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١قامت المجموعة برسملة  تكاليف تمويل المرابحة خالل السنة المنتهية في  

لایر سعودي) ومصاريف تمويلية بقيمة  ١١٫٥٤٣٫٩٠٢م: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١٢٫٤٥٨٫٣٠٠
  لایر سعودي) ١٫٨٠٩٫٢٣٣م: ٢٠١٦ديسمبر ٣١لایر سعودي ( ١٫٨٧٣٫٣٩٨

مليون لایر   ١٫٦٦٢بلغ حجم تمويل المرابحة الذي حصلت عليه المجموعة ما يقارب  ٢٠١٧يسمبر د ٣١كما في 
مليون  ٢٬٠١١: ٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي يمثل الجزء غير المستخدم ( ١٫٠٩٨سعودي، منها مبلغ  

  مليون لایر سعودي على التوالي) .١٬٥٣٠لایر سعودي و
ية تتطلب من المجموعة المحافظة على مستوى معين من المؤشرات المالية تعهدات بعض التسهيالت االئتمان

  وبعض المتطلبات األخرى. 
 
  

  منافع الموظفين -٢٠
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

صافي مطلوبات منافع نهاية 
 ٨٣٫٤٧١٫٠١١ ٩٦٫٠٧٥٫٨٠٤ ١٠٦٫٥٩٥٫٣٠١  الخدمة

  
 ع نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل في السعودية. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن مناف

 

  



  شركة دلة للخدمات الصحية

    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

 101

  حركة مطلوبات منافع نهاية الخدمة

  الجدول التالي يعرض التسويات من األرصدة االفتتاحية حتى االقفال لصافي مطلوبات نهاية الخدمة ومكوناتها:

  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

 ٨٩٫٣٤٩٫٢٧٣ ٨٣٫٤٧١٫٠١١ ٩٦٫٠٧٥٫٨٠٤  ايرين ١الرصيد كما في 

  )٥٫٨٧٨٫٢٦٢(  -  -  التعديالت على األرباح المحتجزة

     مشمولة في األرباح والخسائر

 - ٣٣٫١٢٨٫٤٦٨ ١٦٫١٣٦٫٧٧٧  تكلفة الخدمات الحالية

 -  ٣٫٩٧٧٫٥٤٧  ٣٫٨٤٣٫٠٣٢  التكاليف المالية

       

     مشمولة في الدخل الشامل

 - )٢٫٦٥٩٫٦٤٦( ٥٫٥٤٢٫٤٠٥  راتأرباح (خسائر) التقدي

       

 - )٢١٫٨٤١٫٥٧٦( )١٥٫٠٠٢٫٧١٧(  منافع نهاية الخدمة المدفوعة

 ٨٣٫٤٧١٫٠١١  ٩٦٫٠٧٥٫٨٠٤  ١٠٦٫٥٩٥٫٣٠١  الرصيد النهائي

        

  االفتراضات االكتوراية على مطلوبات نهاية الخدمة

  التقرير (معروضة كمعدل وزني)الجدول التالي يبين االفتراضات االكتوارية األساسية كما في تاريخ 

ديسمبر  ٣١  
  م٢٠١٧

ديسمبر  ٣١
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦

  ٪٥٫٥  ٪٤  ٪٤  سعر الخصم

  ٪٣  ٪٣٫١  ٪٢  نمو الراتب المستقبلي

  ٪٣  ٪٣٫١  ٪٢  نمو المنافع المدفوعة
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  تحليالت الحساسية

اريخ التقرير، بتثبيت بقية االفتراضات، التغييرات االفتراضية المحتملة ألحد الفتراضات االكتوارية ذات العالقة في ت
  يمكن ان يكون له أثر على مطلوبات نهاية الخدمة بالقيم ادناه: 

  
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

  نقص  زيادة  نقص  زيادة  نقص  زيادة  

  )٪سعر الخصم (حركة 
+)٠٫٥٪(  

٤٫٩٪  
)-٠٫٥(٪  

٤٫٥٪  
+)١(٪  

٥٫٥٪  
)-١(٪  

٥٫٥٪  
+)١(٪  

٥٫٥٪  
)-١(٪  

٥٫٥٪  

نمو الراتب السنوي 
  )٪(حركة 

+)٠٫٥٪(  
٥٫١٪  

)-٠٫٥(٪  
٤٫٧٪  

+)١(٪  
٤٪  

)-١(٪  
٢٪  

+)١(٪  
٤٪  

)-١(٪  
٢٪  

 
بالرغم من ان التحليالت ال تأخذ بالحسبان التوزيعات الكاملة النقدية المتوقعة من خطط نهاية الخدمة، اال انها 

  تعطي تقدير لحساسية التحليالت المبينة.

  ون التجاريون واآلخرونالدائن -٢١

  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  ٤١٫٩١١٫٨٥٠  ٤٥٫٦٣٥٫١٤٨  ٤٧٫٥٠٦٫٨٢١  موردي أدوية

  ١٤٫٩٩٩٫٤٢٠  ١٦٫٨٩٠٫٦٢٠  ٣٣٫١٦١٫٧٠٦  موردي معدات طبية 
  ١٫١٧٩٫٨٤٧  ٩٨٦٫٢٦٣  ١٫٢٦٢٫٢٥٩  موردي المطاعم

  ٤٫٣١٩٫٩٠٧  ٣٫٩٩٠٫٩٢٨  ٥٫٦٠٦٫٠٤٣  إدارية  موردي لوازم
  ١٫٩٢٦٫٠٧٨  ١٫٤٩٦٫٦٦٥  ٢٫٠٨٥٫٠٤٧  موردي قطع الغيار 

  ٢٨٨٫٠٥٠  ٩٩٥٫٦١٢  ٢١٣٫٣٤١  أخرى
  ٦٤٫٦٢٥٫١٥٢  ٦٩٫٩٩٥٫٢٣٦  ٨٩٫٨٣٥٫٢١٧  
٢٢  
  المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى -٢٢

  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

  لایر سعودي لایر سعودي وديلایر سع  
  ٢٥٫٠٢٧٫٥١٨  ٢٨٬٦٢٠٬١٦١  ٢٦٬٦٨٦٬٧٤٥  مبالغ مستحقة متعلقة بالموظفين 

  ١٤٫٧٧٤٫٥٨٣  ٢١٬٢٢٦٬٥٩٧  ٢٠٬١٥٢٬١٨٧  مصاريف مستحقة الدفع
  ١٠٫٢٦٤٫٠٨٧  ١٩٬٠٤٥٬٩٢٨  ١٤٬٠٢٦٬٨٧٨  مطلوبات أخرى

  ٥٠٫٠٦٦٫١٨٨  ٦٨٬٨٩٢٬٦٨٦  ٦٠٬٨٦٥٬٨١٠  
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  الزكاة -٢٣
  الزكوي الوعاء صرعنا ١-٢٣
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  

        :الزكوي الوعاء
  ١٫٢٢١٫٧٣٧٫٠٤٩  ١٫٢٧٧٫٤٣٠٫٢٢٧  ١٫٤٠٢٫٧٩٨٫٤٣٢  المساهمين حقوق

  ٥٦٫٦٤٢٫١٢١  ٩٣٫٤٨٠٫١٥٧  ١٢٠٫١٤٥٫٥٣٠  مخصصات
 موجودات تمويل في مستخدمة قروض

  ٢٩٣٫٧٢٣٫٠٩٧  ٤٥٠٫٧٥١٫٥٣٦  ٤٩٣٫٧٨٠٫٠٠٧  ولةمتدا غير
  ٢٦٩٫٠٩٨٫٨١٤  ٣٢٩٫٥٢٠٫١٠٥  ٣٢٧٫٥٠٩٫٦١٢  المعدل الدخل صافي

  ١٫٨٤١٫٢٠١٫٠٨١ ٢٫١٥١٫١٨٢٫٠٢٥  ٢٫٣٤٤٫٢٣٣٫٥٨١ 
  )١٫١٤٢٫٤٩٠٫٣٣٤(  )١٫٤٠٠٫٠٧٢٫١١١(  )١٫٧٧١٫٥٢٥٫٧٧٣(  صافي ومعدات، وآالت ممتلكات: ناقصاً 

  )٢٧٩٫٤٢٥٫٣٢١(  )٢٠٢٫٦٧٨٫٦٩٢(  )١٤٦٫٦٧٨٫٥٨٦(  استثمارات
  )٣٠٫٦٦٦٫٢٧٠(  )١٩٫٢١٨٫٧٨٥(  )١٩٫٠٤٧٫٦٧٢(  ملموسة غير موجودات

  ٣٨٨٫٦١٩٫١٥٦  ٥٢٩٫٢١٢٫٤٣٧  ٤٠٦٫٩٨١٫٥٥٠  الزكوي الوعاء
        

 ٩٫٧١٥٫٤٧٩ ١٣٫٢٣٠٫٣١١  ١٠٫١٧٤٫٥٣٩  الزكاة
  

  المعدل الدخل صافي ٢-٢٣
  ٢٠١٦يناير  ١ م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ م٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  ديسعو لایر  

  ١٧٤٬٧٣٠٬٩٧٩  ٢٣٨٫٧٢٥٫٧٤٧  ٣٠٦٫٥٠٢٫٥٨٤  الزكاة قبل الدخل صافي
  ٩٤٬٣٦٧٬٨٣٥  ٩٠٫٧٩٤٫٣٥٨  ٢١٫٠٠٧٫٠٢٨  التعديالت

  ٢٦٩٫٠٩٨٫٨١٤  ٣٢٩٫٥٢٠٫١٠٥  ٣٢٧٫٥٠٩٫٦١٢  المعدل الدخل صافي
        
  
  
  

  الزكاة مخصص ٣-٢٣
  ٢٠١٦يناير  ١  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١  م٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  لایر سعودي  لایر سعودي  سعودي  لایر  
  ٩٬٠٨٦٬٤٩٨  ٩٬٧١٥٬٤٧٩  ١٣٬٢٣٠٬٣١١  يناير ١

  ٩٬٦٧٣٬٩١١  ١٤٬٠١١٬٥٣٢  ١٠٫١٧٤٫٥٣٩  السنة خالل مجنب
 - - )٧٢٧(   تسويات

  (٩٬٠٤٤٬٩٣٠)  (١٠٬٤٩٦٬٧٠٠)  (٩٬٤٣٨٬٠٨٨)  السنة خالل مدفوع
  ٩٬٧١٥٬٤٧٩  ١٣٬٢٣٠٬٣١١  ١٣٫٩٦٦٫٠٣٥  ديسمبر ٣١
        
  أخرىدات إيرا - ٢٤
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٬٤٩٣٬٠٠٥  ٢٬٩٧٠٬٠٠٠   العلمي  الدعم
  ٣٬٠٣٧٬٧٨١  ٣٬٦١٦٬٨٩٤  إيجارات
 ١٬٩٩٠٬٤٧٧ ٢٬١٠٢٬٩٩٢  طعام وجبات

  ٩٫٤١٦٫٠١١  )١١٫٦٨٨٫٣٢٨(  إستثمارات بيع ربح)/خسارة(
 ٥١٦٫٥٣٧ ١٫٣٥٣٫٧٨٩  استثمارات عوائد

  ٤٠٠٬٨٤٤  ٤٠٠٬٨٤٤  أرباح توزيعات
  (١٥٥٬١٨٠)  ٢٥١٬٦٥١  معدات و ممتلكات و آالت بيع أرباح

  ١٬٥٣٥٬٩٢٣  ١٬٨٧٠٬٣٥٩  أخرى
  ١٩٬٢٣٥٬٣٩٨  ٨٧٨٬٢٠١  
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  والتسويق البيع مصاريف -٢٥
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١١٬٨٧٥٬٧٠٩  ٤٬٩٤٤٬٣٠٩   وترويج وإعالن دعاية
  ١٠٬٧٧٣٬٣٥١  ٤٬٦٠٢٬١٩٢ نافعوم وأجور رواتب

  ٤٣٢٬٧٩٥  ٤٢٥٬٦١٣  سويقحوافز ت
  ١٬٦١٣٬٨٠٩  ١٫٥٨٧٫٠٠٣  أخرى

  ٢٤٬٦٩٥٬٦٦٤  ١١٬٥٥٩٬١١٧  
      
  اإلدارية المصاريف -٢٦
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٤٥٬٤٩٣٬١١٤  ١٧١٫٠٦٢٫٤٤٧  نافعوم وأجور رواتب
  ٢٣٬٤٤٤٬٢٦١  ٢٦٫٢٧٩٫٧٥٢  مواد

  ١٦٬٥١٢٬٦٧٣  ٤٫٠١٧٫٠٦٨  صيانة وخدمات
  ٦٬١٣١٬٤٧٩  ٥٫٦١٠٫١٢١  مهنية أتعاب

  ٣١٬٠٠٠٬٧١٠  )٢٫٥٤٤٫٧٤٧(  تحصيلها في مشكوك ديون مخصص
  ٢٥٬٣٧٣٬٤٣٢  ١٫٥٦٧٫٩٧٣  مخزون مخصص

  ٣٬٣١٤٬١٧٢  ٣٫٥٠٩٫٢٤٧  عامة منافع
  ٣٬٨٩٥٬٨١٧  ٥٫٠٥٦٫٠٣٤  إيجارات
  ٣٬١١٤٬٥٠٠  ٣٫١٠٠٫٠٠٠  العالقة ذات واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة
  ٣٬١٣٣٬٨٨٩  ٢٫٨٨٢٫٢٨٩  تأمين

  ٢٬٣٥٢٬٢٩٠  ٢٫٨١٨٫٠٧١  قرطاسية
  ٣٬٩٦٥٬٦٠٧  ٣٫٠٩٢٫٧٦٠  استهالك

  ١٬٨٠٩٬٦٨٦  ١٫١٤١٫٧٣٢  أذونات وتراخيص
  ٢٬٦٤٨٬٥٦٢  ٢٫٧١٤٫٨٦٨  وتطوير تدريب
  ٧٬٨١٥٬٦٩٦  ٩٫٢٣٦٫٠٤٧  أخرى

  ٢٨٠٬٠٠٥٬٨٨٨  ٢٣٩٫٥٤٣٫٦٦٢  
      
  

  توزيعات األرباح -٢٧
 المالي للعامأرباح نقدية  توزيع على)، ٢٠١٧ أبريل ٢٦(الموافق  هـ١٤٣٨ رجب ٣٠وافقت الجمعية العمومية في 

: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١لایر للسهم الواحد ( ٢مليون لایر سعودي بواقع  ١١٨قدرها  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في المنتهي
  ). سعودي لایر مليون ٨٨٫٥

  
  السهم ربح -٢٨
 ٢٠١٧مبر ديس ٣١نتهية في الم للسنة العادية األسهم حملةر ئح وخساارببأ الخاصربح السهم  احتساب يتم

نفس  هوهم للس المخفض الربح. فترتينعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل تلك ال ٢٠١٦و
  .مصدرة مخفضةليس لديها أي أدوات  المجموعة ألن للسهم األساس الربح

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٢٢٤٫٧١٤٫٢١٥  ٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢  المجموعة في بالمساهمين المتعلق الفترة ربح
  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

  ٣٫٨١  ٥٫٠٠  األساسي السهم ربح
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   المحتملة وااللتزامات االرتباطات  -٢٩
  

  التشغيلية اإليجار عقود ارتباطات
 أو) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( في أو ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ة قائمة كما في رئيس يةات إيجارالتزام  الشركةيوجد لدى  ال

  ).٢٠١٦يناير  ١(  في
  

 الرأسمالية االلتزامات
 مستشفى توسعة بناء بعقود أساس بشكل تتعلق رأسمالية التزامات الشركة لدى ،٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما
 ٣٣٢٫٩مبلغ : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( سعودي لایر مليون ١٧٢٫٦ مبلغب نمار - دلة مستشفى وبناء النخيل، – دلة

  ).سعودي لایر مليون ٤٣٤٫٦ مبلغ :٢٠١٦ يناير ١( و) سعودي مليون لایر
 

 المطلوبات المحتملة
 لایر مليون ٤٫٦ بمبلغ بنكية ضمانات شكل على محتملة مطلوبات المجموعة لدى م،٢٠١٧مبر ديس ٣١في  كما

 لایر مليون ٦٫٦مبلغ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١( اإلعتيادي النشاط سياق في المجموعة عن نيابة إصدارها تم سعودي
  ).سعودي لایر مليون ٤٫٧مبلغ : ٢٠١٦ يناير ١( و) سعودي

 علي بالعمل حاليا وتقوم االعتيادي، العمل سياق في الشركة، ضد المرفوعة القانونية القضايا بعض هناك
 القضايا هذه جنتائ تكون أن اإلدارة تتوقع ال. بعد مؤكدة ليست الحاالت لهذه النهائية النتيجة ولكن تسويتها،
  .للمجموعة الموحدة المالية البيانات على جوهرية

  
  مخاطر األدوات المالية -٣٠

  
  المالية لألدوات العادلة القيمة

بين أطراف مطلعة وراغبة في  التزامالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله تبديل األصل أو سداد 
فروق بين القيمة الدفترية وفقا لطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات  معاملة تجارية بحتة. بالتالي يمكن أن تنتج

القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة العادلة إلى افتراض أن الشركة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة 
  لتصفية أو تقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء معاملة بشروط غير طبيعية.

المركز المالي على  قائمةاس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في عندما ال يمكن قي
أساس األسعار المدرجة في األسواق النشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن 

حظة حيثما كان ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة للمال
لتحديد القيمة العادلة. يتضمن  االجتهادممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فإن هناك حاجة إلى درجة من 

 بهذهفي االفتراضات المتعلقة  التغيرلمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات. ااعتبارات  االجتهاد
  .الماليةلعادلة المدرجة لألدوات ا القيمة على يؤثرأن  يمكنالعوامل 

  
  المخاطرو سياسات إدارة  أهداف
 مخاطر ذلك في بما( السوق مخاطر: ذلك في بما أنشطتها بسبب مختلفة مالية لمخاطر المجموعة تتعرض
 جبرنام يركز. السيولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر) العائد أسعار لمخاطر النقدية والتدفقات العادلة والقيمة العملة

 على المحتملة السلبية االثار تقليل إلى ويسعى المالية باألسواق التنبؤ إمكانية على عام بشكل المخاطر إدارة
  .للمجموعة المالي األداء

 القيمة ومخاطر العمالت، مخاطر في الرئيسة المخاطر تتركز. المخاطر إدارة عن المسؤولة هي العليا اإلدارة
 تتضمن. العادلة القيمة ومخاطر السيولة، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر العموالت، سعارأل النقدية والتدفقات العادلة
 المدينة، والذمم واالستثمارات، يعادله، وما النقد الموحدة المالي المركز  قائمة في المدرجة المالية األدوات

 المرابحات وتمويل األخرى، لةالمتداو والموجودات مقدما، والمدفوعات العالقة، ذات األطراف إلى/  من والمستحق
 طرق عن اإلفصاح تم. المتداولة المطلوبات من وغيرها المستحقة، والمصروفات والدائنون، األجل، وطويلة قصيرة
 الموجودات مقاصة يتم. البنود بهذه المرتبطة الفردية السياسات في البنود هذه من بند بكل الخاصة اإلثبات

 قانوني حق الشركة لدى يكون عندما الموحدة المالية القوائم في المدرجة بالغالم وصافي المالية والمطلوبات
 والمطلوبات الموجودات تحقيق أو الصافي أساس على التسوية إما وتعتزم بها المعترف المبالغ مقاصة في ملزم
  . واحد آن في

  .خيارات في تكتتب ال أنها كما المضاربة، ألغراض المالية الموجودات تداول في بنشاط المجموعة تشارك ال
  .جوهريا العادلة للقيمة الهرمي للتسلسل وفقا المالية والمطلوبات للموجودات اإلفصاحات تأثير يعتبر ال

 .المجموعة لها تتعرض التي المالية المخاطر أهم يلي وفيما
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  مخاطر السوق ١-٣٠

لتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو ا
بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة 
ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن األدوات 

  .قروض واألدوات المالية المشتقةمرابحة والالوق، تمويالت المالية المتأثرة بمخاطر الس
  

 -مخاطر أسعار العمولة:
تمثل مخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير 

نقدية. ال تتعرض المجموعة التقلبات في أسعار العمولة السائدة في المركز المالي للمجموعة والتدفقات ال
لمخاطر أسعار العمولة المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألن االستثمارات في تمويل المرابحة طويل 

  األجل لها معدل دخل ثابت أو معدل تمويل ثابت.
  
 على مراقبتها تتم ذلك، مع و. العائد أسعار مخاطر من للتحوط مستقبلية اتفاقيات في المجموعة إدارة تدخل ال

 لم لذلك و ثابتة، عائد بأسعار تكون المرابحة تمويالت جميع. الحاجة عند تصحيحية تدابير واتخاذ منتظم أساس
  .العائد أسعار حساسية تحليل عن اإلفصاح يتم

  
  -مخاطر العمالت األجنبية:

غيرات في أسعار الصرف األجنبي. إن تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للت
سعودي، والدينار األردني والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التغيرات المعامالت الشركة تتم بصورة أساسية بالريال 

  ة.يهمأ ذات ليستفي أسعار العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت 
  

 مراقبتها تتم ذلك ومع األجنبية العمالت أسعار هبوط من للتحوط مستقبلية إتفاقيات في المجموعة إدارة التدخل
  .األمر لزم إذا التصحيحية التدابير إتخاذ ويتم منتظم أساس على

  
  -مخاطر األسعار:

تمثل مخاطر األسعار المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت 
لألداة الفردية أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في  هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة

السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار فيما يتعلق بملكية االسهم المقتناة من قبل المجموعة وتصنف 
ية من كاستثمارات متاحة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة. قامت المجموعة بتنويع محفظتها االستثمار

  أجل إدارة مخاطر األسعار الناشئة عن االستثمارات في األوراق المالية.
  

  مخاطر االئتمان ٢-٣٠
اته بموجب أداة مالية أو عقد عمالء، مما يؤدي التزامتمثل مخاطر االئتمان مخاطر إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء ب

التشغيلية (بصورة أساسية المدينين التجاريين) إلى خسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها 
ومن أنشطة التمويل، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية، ومعامالت الصرف األجنبي واألدوات 

  المالية األخرى.
  
 

 في الموضحة المالية للموجودات الدفترية بالقيمة مسجل للمجموعة اإلئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد إن
  :التقرير تاريخ

  
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

 ديسمبر ٣١
  ٢٠١٦ يناير ١  ٢٠١٦

   سعودي لایر   سعودي لایر   سعودي لایر  
        الدفترية القيمة – المالية الموجودات

  ٢٥٩٬٤٩٣٬٣٦٨  ٢٨٧٬٥٩٨٬٩٤٤  ٢٨٢٬٠٣٧٬٣٦٤  وأخرى مدينون تجاريون
  ٨٢٥٬٠٤٧  ٨٤٤٬١٨٤  ١٨١٬٦١٢   عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
 في النقد باستثناء(  حكمه مافي و النقد

  ٩٢٬٢٨٠٬٠٠٦  ١٨٥٬٩٥٥٬٦٢٥  ٨٩٬٣٨٢٬٠٦٤  )الصندوق
  ٣٥٢٬٥٩٨٬٤٢١  ٤٧٤٬٣٩٨٬٧٥٣  ٣٧١٬٦٠١٬٠٤٠   الدفترية القيمة إجمالي
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. العمالءالمتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان الضوابط وإجراءاتها و الشركةوفقا لسياسة  العمالءتتم إدارة مخاطر ائتمان 
الفردية وفقا  اإلتمانئتمان، ويتم تحديد حدود الا لتقييم مفصلةللعميل بناء على بطاقة  اإلئتمانم تقييم جودة يت

ا من رصيد الذمم المدينة تقريب٪ ١٨بانتظام. إن ما نسبته   للعمالء المدينةلهذا التقييم. تتم مراقبة الذمم 
  ٪ ).٣١:  ٢٠١٦ يناير ١( و٪) ٢٩: ٢٠١٦مبر ديس ٣١( ٢٠١٧ ديسمبر ٣١مستحق من جهات حكومية كما في 

  بالكامل، لإلسترداد قابلة العالقة ذات األطراف من المستحقة المبالغ اإلدارة تعتبر
  .جيدة سمعة ذات بنوك في نقدها المجموعة تضع للمخاطر التعرض إلدارة و

  .أخرى إئتمانية تعزيزات أو بضمانات مدعومة غير للمجموعة المالية الموجودات
 سعودي لایرمليون  ٢٨٢ قيمتها تنخفض ولم استحقاقها موعد تتجاوز التيللمجموعة  المدينة التجارية الذمم

 كما )سعودي لایر مليون ٢٥٩ مبلغ :م٢٠١٦ يناير ١( و) سعودي لایر مليون ٢٨٨ مبلغ :م٢٠١٦ ديسمبر ٣١(
  :يلي

  
  ٢٠١٦ يناير ١  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ ٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  
 ١٦٨٫٠٩١٫٠٨٤  ١٧٣٫٣٩٤٫٣٤٣  ١٦١٫٥٧٩٫٧٠٦  أشهر ستة عن تزيد ال

أكثر من ستة أشهر ولكن أقل من سنة 
  ٣٨٫٩٣٢٫٣١٥  ٢٦٫٧٠٩٫٤٠٢  ٧٦٫٩٢٠٫٠٢٤  واحدة

  ٥٢٫٤٦٩٫٩٦٩  ٨٧٫٤٩٥٫١٩٩  ٤٣٫٥٣٧٫٦٣٤  أكثر من سنة
 ٢٥٩٫٤٩٣٫٣٦٨  ٢٨٧٫٥٩٨٫٩٤٤  ٢٨٢٫٠٣٧٫٣٦٤   اإلجمالي

  
 سعودي لایرمليون  ١٦٫٤مبلغ  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في كما التجارية المدينة الذممماتم إعدامه من  قيمة بلغت

 في كما المخصص بلغ قد و )سعودي لایرمليون  ١١٫٦: ٢٠١٦ يناير ١( ،)سعودي لایرمليون  ٩٫٣ مبلغ :٢٠١٦(
 يناير ١) و(سعودي لایر مليون ٤٦ مبلغ :م٢٠١٦ ديسمبر ٣١( سعودي لایر مليون ٢٧مبلغ  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

   .)سعودي لایر مليون ٢٤ مبلغ :٢٠١٦
  

  مخاطر السيولة ٣-٣٠
 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها شركة ما في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات 
قيمته العادلة. يتم  المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب

إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بصورة منتظمة من توفر األموال الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية 
  ات مستقبلية.التزاملمواجهة أي 

  
توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات الإن هدف الشركة هو الحفاظ على 

مرابحة البنكية. قامت الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل الالبنوك وتمويالت  المكشوفة لدى
ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة كافية ويمكن ترحيل الديون المستحقة 

  شهرا مع المقرضين الحاليين. ١٢خالل 
  

 التعاقدية استحقاقها تواريخ تكون و فائدة، تحمل ال ١١ إيضاح في موضحة هي اكم المالية المطلوبات جميع إن
  :يلي ما باستثناء التقرير تاريخ من شهًرا ١٢ من أقل
 سنة خالل  الفائدة سعر معدل  

  واحدة
 ٥ حتى ١ من

  سنوات
 ٥ من أكثر

  سنوات
   اإلجمالي

            م٢٠١٧يسمبر د٣١
 ٥٦٣٫٨٣٦٫٨٨٣  -  ٤٥٨٫٢٨٠٫٠٠٧  ١٠٥٫٥٥٦٫٨٧٦ ٪٣٫٦ إلى٪ ٢٫٥ من   قروض

            م٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 ٤٨١٫٣٧٠٫٥٠٦  -  ٣٢٣٫٠٢٨٫٦٣٠  ١٥٨٫٣٤١٫٨٧٦ ٪٣٫٦ إلى٪ ٢٫٥ من   قروض

            م٢٠١٦ يناير ١
 ٣٩٣٫٢٩٧٫٩١٦  -  ٢٤٥٫٤٥٣٫٧١٦  ١٤٧٫٨٤٤٫٢٠٠ ٪٣٫٦ إلى٪ ٢٫٥ من  قروض

  
 تاريخ في للمطلوبات الدفترية لقيمةا عن تختلف قد التي التعاقدية النقدية التدفقات أعاله المبالغ تعكس
 .جوهريًا ليس الخصم تأثير أن إذإن األرصدة المستحقة خالل سنة واحدة تساوي أرصدتها الدفترية  التقرير،
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  لمخاطر لالزائد  التركيز ٤-٣٠
  

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف األخرى في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة 
اتها التعاقدية بشكل التزامية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء باقتصادالجغرافية، أو لها خصائص 

ية أو السياسية أو ظروف أخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية قتصادلتغيرات في الظروف االلمماثل 
  ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

  
من أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات الشركة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على 

تركزات  على السيطرةتم ت وعليهمحفظة متنوعة. تتم مراقبة تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك. 
   .وإدارتها المحددةالمخاطر 

  
  قياس القيمة العادلة  ٥-٣٠

    
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، مثل االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز 

  مالي. 
  

ما بموجب معاملة  التزامالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل 
حدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات نظامية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. ي

  أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
 أو ،في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات  
  للموجودات والمطلوبات. فائدةفي حالة عدم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق  

 
لوصول إليها من قبل المجموعة. تقاس القيمة العادلة يجب أن تكون قابلة ل فائدةالسوق الرئيس أو السوق األكثر 

للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات 
  وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.

  
السوق على تحقيق منافع إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة المتعامل في 

يقوم لية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق اقتصاد
يم التي تتناسب مع الظروف والتي يباستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. تستخدم المجموعة أساليب التق

دلة، وذلك لزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة المعنية، والتقليل تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العا
 من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

  
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن 

 للمدخالتمستوى  أدنىعلى أساس  مبنيا لذلك اشرح يلي يماوفالتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة. 
  لقياس:ا لمجمل بالنسبة مهما يعد

  
  المستوى

  األول
 ماثلة.تمالمطلوبات الموجودات أو ل) في سوق نشط لالمعدلة غير( المعلنةاألسعار  -

  المستوى
  الثاني

العادلة  همة لقياس القيمةمال هامدخالتل مستوى أدنى يكون التييم يتقالطرق  -
  بصورة مباشرة أو غير مباشرة. رصدلل قابال

  المستوى
  الثالث

همة لقياس القيمة العادلة مال هامدخالتل مستوى أدنى يكون التييم يتقالطرق  -
  بصورة مباشرة أو غير مباشرة. رصدلل قابال غير

  
العادلة على نحو متكرر، تقوم  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة

يم التصنيف يتق مراجعةتحويل بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك ب حدث قد كانما إذا  بتحديدالمجموعة 
همة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية. تقوم المجموعة م(على أساس مدخالت الحد األدنى ال

قياس القيمة العادلة على نحو متكرر، وقياس القيمة العادلة على نحو  من لكلبتحديد السياسات واإلجراءات 
همة. إن إشراك مثمنين خارجيين يتم إقراره من ميم الموجودات الييتم إشراك مثمنين خارجيين لتق غير متكرر.

 لىعقبل الشركة بعد مناقشتها والموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة للشركة. تشتمل معايير االختيار 
 ةالمعايير المهنية. تحدد الشركة، بعد مناقشب لتزاماال دىوم ،واالستقاللية ،والسمعة ،المعرفة بالسوق

  يم ومدخالت تستخدم في كل حالة. يخارجيين للشركة، أي تقنيات تقالمثمنين ال
أن يعاد قياسها بتاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات والتي تتطلب 

يمها وفقاً للسياسات المحاسبية للشركة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من يأو يعاد تق
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يم على العقود ييم عن طريق اعتماد المعلومات عند حساب التقية المطبقة في آخر تقرئيسالمدخالت ال
مع مصادر  التزامير في القيمة العادلة لكل أصل ووالمستندات المعنية األخرى. كما تقوم الشركة بمقارنة التغ

  خارجية ذات عالقة لتحديد ما إذا كان التغير معقوالً.
  

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 
  هو موضح أعاله. ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة، كما

  
 معدلة المالي التقرير إعداد تاريخ في المتاحة السوق أسعار على تعتمد المدرجة لألسهم العادلة القيمة إن

 يعتمد المشتركة الصناديق في لالستثمار العادلة القيمة إن. االسهم هذه بيع أو تحويل على إشتراطات بأي
 العادلة القيمة إن. التقرير اعداد تاريخ في أو قبل الصندوق مدير قبل من المعلن للوحدة االخير السعر على

  .المشابهة المدرجة لالستثمارات السوقية للقيمة المقبولة التقديرات على تعتمد المدرجة غير لألسهم
  

 وما والنقد جلاأل قصيرة التجارية والدائنة المدينة الذمم مثل المالية لألدوات العادلة القيمة الشركة توضح لم
 العادلة القيمة عن الشركة أفصحت. االدوات هذه أجل لقصر العادلة قيمتها من قريبة الدفترية قيمتها ألن يعادله
 العادلة القيمة تقيم). المطفأة بالتكلفة مقاسة( الصكوك في واالستثمار االجل طويلة المرابحة تمويالت لقياس

  .الدفترية لقيمتها مقاربة المرابحة هيالتلتس العادلة القيمة. المدرج السوق بسعر قياسأ للصكوك
  

 مقابل غير المتداول المتداولالتصنيف 
/ غير  المتداولالمركز المالي استنادا إلى التصنيف  قائمةرض الموجودات والمطلوبات في عب الشركةتقوم 

  المتداول.
  عندما يكون: متداواليكون األصل 

  في دورة التشغيل العادية. هالكهاستأو  ،أو تعتزم بيعه ،تحققيمن المتوقع أن  
 .محتفظ به أساسا لغرض المتاجرة  
  اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.  خاللتحقق يمن المتوقع أن  
 شهراً مطلوبات لمدة اثني عشر  لتسوية هأو استخدام تداوله على قيد وضع يتمما لم  يعادلهأو ما  انقد 

  .التقريراألقل بعد فترة  على
  خرى كموجودات غير متداولة.األالموجودات يتم تصنيف جميع  

  
    عندما: متداوال االلتزام ويكون
 من المتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية. يكون  
  حتفاظ به أساسا لغرض المتاجرة.اإليتم  
 اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.  اللمن المقرر تسويته خ يكون  
 بعد فترة التقرير. األقللمدة اثني عشر شهرا على  امااللتزيوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية  ال  

  
  القطاعية المعلومات -٣١

 للفترات المستشفيات خدمات وهو واحد رئيس تشغيلي قطاع من أساس بشكل الشركة عمليات تتكون
. تطبيقلل قابل غير المختلفة القطاعات معلومات تقديم فإن ذلك، على وبناء. المرفقة المالية القوائم في المقدمة

  .السعودية العربية المملكة في تجري الشركة عمليات من العظمى الغالبية فإن ذلك، على وعالوة
  

  المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي للمرة األولى تطبيق -٣٢
 للمعايير وفقا المجموعة أعدتها التي األولى هي م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المالية التقارير تعد

 للمعايير وفقا المالية القوائم إعداد تم م،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ حتى السابقة الفترات جميع. المالي للتقرير الدولية
  ").الهيئة(" القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة

 في المنتهية راتللفت المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا مالية تقارير بإعداد المجموعة قامت ذلك، على وبناء
 في المنتهيةسنة ولل م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما المقارنة فترة بيانات إلى باإلضافة م٢٠١٧ ديسمبر ٣١ بعد أو

 المالية، التقارير هذه إعداد عند. المحاسبية السياسات أهم ملخص إيضاح في مبين هو كما م،٢٠١٦ ديسمبر ٣١
 إلى المجموعة تحول تاريخ وهو ،٢٠١٦ يناير ١ في كما جموعةللم اإلفتتاحي المالي المركز قائمة إعداد تم

 لتعديل المجموعة بها قامت التي الرئيسة التعديالت اإليضاح هذا يبين. المالي التقرير العداد الدولية المعايير
 م٢٠١٦ يناير ١ في كما المالي المركز قائمة ذلك في بما الهيئة، عن الصادرة للمعايير وفقا المعدة المالية قوائمها

  . م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كماو
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 اإلعفاءات  ١-٣٢
 ببعض األولى للمرة الدولية المعايير بتطبيق قاموا لمن ١ رقم المالي بالتقرير الخاص الدولي المعياريسمح 

  المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي. بموجبمتطلبات معينة لتطبيق بأثر رجعي الاإلعفاءات من 
  

  :التالية اإلعفاءات بتطبيق لمجموعةا قامت
  على االستحواذ عنداألعمال  تجميع عمليات ٣ رقم المالي بالتقرير الخاصلم يتم تطبيق المعيار الدولي 

الدكتور محمد راشد الفقيه)، والتي  شركةالزميلة ( الشركة) ولألدوية فارما دلة مصنع( التابعة الشركة
الشركة اختارت استخدام اإلعفاء من التطبيق  ألن ٢٠١٦يناير  ١ قبل تمتأعمال  تجميع عملياتتعتبر 

 رقم المالي بالتقرير الخاص الدولي للمعياروفقا  ٣ رقم المالي بالتقرير الخاص الدولي للمعياربأثر رجعي 
معايير المحاسبة السعودية للموجودات ل وفقا الدفترية القيمةاستخدام هذا اإلعفاء يعني أن  إن. ١

لمعايير لالقياس وفقا  يتمتاريخ االستحواذ. بعد تاريخ االستحواذ، ببات كانت تعتبر التكلفة المعتبرة والمطلو
لمعايير ا بموجب لإلثبات المؤهلة غيرالتقرير المالي. يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات  إلعداد الدولية
التقرير  إلعداد الدوليةلمعايير ل وفقا ياالفتتاحالمركز المالي  قائمةالتقرير المالي من  إلعداد الدولية

 اإلثبات لمتطلباتنتيجة  سابقاً  مثبتةأو استبعاد أي مبالغ  بإثباتالمجموعة  تقم لمالمالي. ومع ذلك، 
  التقرير المالي. إلعداد الدوليةلمعايير ا بموجب

  
 الدولي  للمعياررجعي بأثر  بالتطبيقالمتعلق  ١ رقم المالي بالتقرير الخاصإعفاء المعيار الدولي  إن

 الخاصةمعايير المحاسبة السعودية ل وفقاأن القيمة الدفترية  ، يتطلب أيضاً ٣ رقم المالي بالتقرير الخاص
التقرير  إلعداد الدوليةلمعايير ل وفقا االفتتاحيالمركز المالي  قائمةيجب أن تستخدم في  بالشهرة
الموجودات غير  إثبات عن التوقف أو إثباتوقيمة الشهرة  فيهبوط ال تسويات باستثناءالمالي، 

، تم اختبار ١ رقم المالية بالتقرير الخاصلمعيار الدولي لأعاله  المذكورةلمتطلبات ا لهذهالملموسة. وفقا 
تاريخ ب قيمتها في هبوط وجود عدم من للتأكد) افارم ةشركة تابعة (دل على باالستحواذ المتعلقة الشهرة

قيمة الشهرة ضروري  فيكن هناك أي هبوط يالتقرير المالي. لم  إلعداد الدوليةلمعايير ال إلى يالتحو
الدكتور  شركةاختبار كامل االستثمار في الشركة الزميلة (بالمجموعة  قامت كما. ٢٠١٦يناير  ١في  كما

  في هذا الصدد.  القيمة في هبوط إثبات يتم لممحمد راشد الفقيه) و
  تحديد ما إذا كان  ٤ضمن التفسير رقم  الواردة التحولطبيق أحكام ت مناختارت المجموعة اإلعفاء"

كما في  الموجودة الشروط أساس علىجميع الترتيبات  بتقييم قامتإيجار" و عقدترتيب يحتوي على ال
  إيجار. عقدتاريخ التحول لتحديد ما إذا كانت تحتوي على 

  تكاليف  ٢٣عيار المحاسبي الدولي رقم في الم التحولتطبيق أحكام  مناختارت المجموعة اإلعفاء"
قبل تاريخ  السعودية المحاسبة معايير بموجب المرسملةتكاليف االقتراض  بتعديل تقماالقتراض" ولم 

  التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي.
 ٢٠١٦ير ينا ١في  المقتناة المدرجة وغير المدرجةأدوات حقوق الملكية  بتصنيف المجموعة قامت 

  استثمارات متاحة للبيع.ك
 

 التقديرات  ٢-٣٢
 لمعاييرلنفس التواريخ وفقا  إجراؤها تمتتفق مع تلك التي  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ فيو ٢٠١٦يناير  ١تقديرات في ال إن

نهاية  مكافأة باستثناء(بعد التعديالت لتعكس أي اختالفات في السياسات المحاسبية)  السعودية المحاسبة
  .اكتواريتقدير  إجراءال يتطلب  السعودية المحاسبة معاييرتطبيق  ألن نظراً لموظفين ل الخدمة

التقرير المالي  إلعداد الدوليةلمعايير لهذه المبالغ وفقا  لعرضالتقديرات المستخدمة من قبل المجموعة  إن
ديسمبر  ٣١ فيتقرير المالي ال إلعداد الدوليةمعايير الل إلى يتاريخ التحو وهو، ٢٠١٦يناير  ١تعكس الظروف في 

٢٠١٦.  
 معايير من للتحول والدخل الملكية حقوق قائمتي على المجموعة بها قامت التي التسويات تفاصيل يلي وفيما

  .المالي للتقرير الدولية المعايير إلى السابقة المحاسبية
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  ٢٠١٦ يناير ١تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في   ٣-٣٢

    

 المعايير حسب
 الهيئة من المعتمدة

 السعودية
 للمحاسبين

  القانونيين

أثر االنتقال إلى 
المعايير الدولية 

إلعداد التقرير 
  المالي

المعايير الدولية 
إلعداد التقرير 

  المالي
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  إيضاح  

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة

  ١٬١٤٢٬٤٩٠٬٣٣٤  (٢٬٤١٦٬٩٤٢)    ١٬١٤٤٬٩٠٧٬٢٧٦     أ  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠       -        ٣٠٬٦٦٦٬٢٧٠            موجودات غير ملموسة

   ١٤١٬٤٢٤٬٨٩٥     -                    ١٤١٬٤٢٤٬٨٩٥          في شركة زميلة اتاستثمار
 - )١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦( ١٣٨٫٠٠٠٫٤٢٦    استثمارات
 ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦ ١٠٩٫٨٧٥٫٤٢٦ -    للبيع متاحة ماليةاستثمارات 
 تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات
  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  -      اإلستحقاق

       ١٬٤٥٢٬٥٨١٬٩٢٥  (٢٬٤١٦٬٩٤٢)       ١٬٤٥٤٬٩٩٨٬٨٦٧  
          الموجودات المتداولة

   ٩٣٬٤٠٣٬٠٥٦     -              ٩٣٬٤٠٣٬٠٥٦            النقد وما يعادله
   ٨٧٬٩٨٠٬٤١٥     -                       ٨٧٬٩٨٠٬٤١٥            مخزون،صافي

   ٢٥٩٬٤٩٣٬٣٦٨   -   ٢٥٩٬٤٩٣٬٣٦٨          صافي ،مدينون تجاريون وآخرون
    ٨٢٥٬٠٤٧         -   ٨٢٥٬٠٤٧                  عالقة ذات أطراف من مستحق

   ١٠٣٬٩٢٧٬٦٢٠    -   ١٠٣٬٩٢٧٬٦٢٠             مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
           ٥٤٥٬٦٢٩٬٥٠٦  -           ٥٤٥٬٦٢٩٬٥٠٦  
          

  ١٬٩٩٨٬٢١١٬٤٣١     (٢٬٤١٦٬٩٤٢)  ٢٬٠٠٠٬٦٢٨٬٣٧٣        إجمالي الموجودات
          حقوق المساهمين والمطلوبات

          حقوق المساهمين
 الشركة لمالك العائدة الملكية حقوق

          األم
   ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    -                       ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠           مصدرالمال ال سرأ

   ٣٩٨٬٢٥١٬٣١٥     -                   ٣٩٨٬٢٥١٬٣١٥           ي نظامياحتياط
  ٣٩٣٬٦٧٣٬٢٥٦   ٣٬٤٦١٬٣٢٠      ٣٩٠٬٢١١٬٩٣٦        أ،ب  أرباح مبقاة

   ١٤٬٥٤٣٬٤٥٧       -                   ١٤٬٥٤٣٬٤٥٧             متاحة للبيع مالية موجوداتي احتياط

  ١٬٣٩٣٬٠٠٦٬٧٠٨        إجمالي حقوق المساهمين
  

١٬٣٩٦٬٤٦٨٬٠٢٨  ٣٬٤٦١٬٣٢٠  
          

          المطلوبات غير المتداولة
   ٢٤٥٬٤٥٣٬٧١٦    -             ٢٤٥٬٤٥٣٬٧١٦           تمويل مرابحة طويل األجل

   ٨٣٬٤٧١٬٠١١      (٥٬٨٧٨٬٢٦٢)   ٨٩٬٣٤٩٬٢٧٣           ب  محددة للموظفين منافع التزامصافي 

           ٣٣٤٬٨٠٢٬٩٨٩   
  

(٥٬٨٧٨٬٢٦٢)  
  

٣٢٨٬٩٢٤٬٧٢٧   
          المطلوبات المتداولة
   ٦٤٬٦٢٥٬١٥٢     -   ٦٤٬٦٢٥٬١٥٢             دائنون تجاريون وآخرون

   ٨٢٬٢٦٠٬٨٦٦      -   ٨٢٬٢٦٠٬٨٦٦            تمويل مرابحة قصير األجل
  ٦٥٬٥٨٣٬٣٣٤      -   ٦٥٬٥٨٣٬٣٣٤          يل األجلجزء متداول من تمويل مرابحة طو

     ٥٦٧٬٦٥٧   -   ٥٦٧٬٦٥٧                 عالقة ذات أطراف من مستحق
   ٥٠٬٠٦٦٬١٨٨     -   ٥٠٬٠٦٦٬١٨٨                 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

   ٩٬٧١٥٬٤٧٩        -   ٩٬٧١٥٬٤٧٩              زكاة مستحقة
          ٢٧٢٬٨١٨٬٦٧٦    -   ٢٧٢٬٨١٨٬٦٧٦   

   ٦٠١٬٧٤٣٬٤٠٣   (٥٬٨٧٨٬٢٦٢)     ٦٠٧٬٦٢١٬٦٦٥    إجمالي المطلوبات
          

إجمالي حقوق المساهمين 
  ١٬٩٩٨٬٢١١٬٤٣١  (٢٬٤١٦٬٩٤٢)  ٢٬٠٠٠٬٦٢٨٬٣٧٣       والمطلوبات
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  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في  ٤-٣٢
  

    

 المعايير حسب
 من دةالمعتم
 السعودية الهيئة

 للمحاسبين
  القانونيين

أثر االنتقال 
إلى المعايير 

الدولية إلعداد 
  التقرير المالي

المعايير الدولية 
إلعداد التقرير 

  المالي
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  إيضاح  

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة

 ١٬٤٠٠٬٠٧٢٬١١١  (٣٬٥٣٥٬١٢٨) ١٬٤٠٣٬٦٠٧٬٢٣٩  أ  ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٩٬٢١٨٬٧٨٥  -  ١٩٬٢١٨٬٧٨٥    موجودات غير ملموسة

  ١٤٢٬٨١٤٬٠٨٦  -  ١٤٢٬٨١٤٬٠٨٦    في شركة زميلة اتاستثمار
 - )٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦( ٥٩٫٨٦٤٫٦٠٦    استثمارات
 ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦ ٣١٫٧٣٩٫٦٠٦ -    للبيع متاحة ماليةاستثمارات 

  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠  -   حقاقاإلست تاريخ حتى بها محتفظ استثمارات
    ١٬٦٢١٬٩٦٩٬٥٨٨  (٣٬٥٣٥٬١٢٨) ١٬٦٢٥٬٥٠٤٬٧١٦ 

          الموجودات المتداولة
  ١٨٦٬٥٥٦٬٦٤١  -  ١٨٦٬٥٥٦٬٦٤١    النقد وما يعادله

  ٦٩٬١٤٩٬٦٤٩  -  ٦٩٬١٤٩٬٦٤٩    مخزون،صافي
  ٢٨٧٬٥٩٨٬٩٤٤  -  ٢٨٧٬٥٩٨٬٩٤٤    صافي ،مدينون تجاريون وآخرون

  ٨٤٤٬١٨٤  -  ٨٤٤٬١٨٤    عالقة ذات أطراف من مستحق
  ٧٩٬٩٠٨٬٧١٢  -   ٧٩٬٩٠٨٬٧١٢         مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

    ٦٢٤٬٠٥٨٬١٣٠  -  ٦٢٤٬٠٥٨٬١٣٠  
          

 ٢٬٢٤٦٬٠٢٧٬٧١٨  (٣٬٥٣٥٬١٢٨) ٢٬٢٤٩٬٥٦٢٬٨٤٦    إجمالي الموجودات
          حقوق المساهمين والمطلوبات

          حقوق المساهمين
          األم الشركة لمالك دةالعائ الملكية حقوق

  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -  ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠    مصدرالمال ال سرأ
  ٣٩٨٬٢٥١٬٣١٥  -  ٣٩٨٬٢٥١٬٣١٥    احتياطي نظامي

  ٥٣٢٫٥٤٧٫١١٧  ٥٫٠٠٢٫٧٨٠  ٥٢٧٬٥٤٤٬٣٣٧  أ،ب  أرباح مبقاة
  )٤٫٦٤٢٫٤٥٨(  -  (٤٬٦٤٢٬٤٥٨)    متاحة للبيع مالية موجوداتاحتياطي 

 ١٫٥١٦٫١٥٥٫٩٧٤  ٥٫٠٠٢٫٧٨٠ ١٬٥١١٬١٥٣٬١٩٤    إجمالي حقوق المساهمين
          

          المطلوبات غير المتداولة
  ٣٢٣٬٠٢٨٬٦٣٠  -  ٣٢٣٬٠٢٨٬٦٣٠    تمويل مرابحة طويل األجل

  ٩٦٬٠٧٥٬٨٠٤  (٨٬٥٣٧٬٩٠٨)  ١٠٤٬٦١٣٬٧١٢  ب  منافع الموظفين التزامصافي 
    ٤١٩٬١٠٤٬٤٣٤  (٨٬٥٣٧٬٩٠٨)  ٤٢٧٬٦٤٢٬٣٤٢  

          المطلوبات المتداولة
  ٦٩٬٩٩٥٬٢٣٦  -  ٦٩٬٩٩٥٬٢٣٦    جاريون وآخروندائنون ت

  ٨٦٬٨٤١٬٨٧٦  -  ٨٦٬٨٤١٬٨٧٦    تمويل مرابحة قصير األجل
  ٧١٬٥٠٠٬٠٠٠  -   ٧١٬٥٠٠٬٠٠٠   جزء متداول من تمويل مرابحة طويل األجل

  ٣٠٧٬٢٠١  -  ٣٠٧٬٢٠١    عالقة ذات أطراف من مستحق
  ٦٨٬٨٩٢٬٦٨٦  -   ٦٨٬٨٩٢٬٦٨٦         مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ١٣٬٢٣٠٬٣١١  -  ١٣٬٢٣٠٬٣١١    زكاة مستحقة
    ٣١٠٬٧٦٧٬٣١٠  -  ٣١٠٬٧٦٧٬٣١٠  

  ٧٢٩٬٨٧١٬٧٤٤  )٨٫٥٣٧٫٩٠٨(  ٧٣٨٬٤٠٩٬٦٥٢    إجمالي المطلوبات

 ٢٬٢٤٦٬٠٢٧٬٧١٨  (٣٬٥٣٥٬١٢٨) ٢٬٢٤٩٬٥٦٢٬٨٤٦   إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
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  م٢٠١٦ ديسمبر ٣١رة المنتهية في فتلتسوية المجموعة من إجمالي الدخل الشامل ل ٥-٣٢

    

 المعايير حسب
 من المعتمدة

 السعودية الهيئة
 للمحاسبين

  القانونيين

أثر االنتقال إلى 
المعايير الدولية 

إلعداد التقرير 
  المالي

المعايير الدولية 
إلعداد التقرير 

  المالي
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  إيضاح  

  ١٬١٦٢٬٧٨٨٬٩٨٧  -  ١٬١٦٢٬٧٨٨٬٩٨٧    اإليرادات
  (٦٢٧٬٠٨٦٬٠٤٤)  (١٬١١٨٬١٨٦)  (٦٢٥٬٩٦٧٬٨٥٨)  أ  اإليراداتتكلفة  
  ٥٣٥٬٧٠٢٬٩٤٣  (١٬١١٨٬١٨٦)  ٥٣٦٬٨٢١٬١٢٩    الربح مجمل

          
  (٢٤٬٦٩٥٬٦٦٤)  -  (٢٤٬٦٩٥٬٦٦٤)    مصاريف بيع وتسويق

  (٢٨٠٬٠٠٥٬٨٨٨)  -  (٢٨٠٬٠٠٥٬٨٨٨)     وعموميةمصاريف إدارية 
  ٢٣١٬٠٠١٬٣٩١  (١٬١١٨٬١٨٦)  ٢٣٢٬١١٩٬٥٧٧     العمليات من الدخل

          
  ١٩٬٢٣٥٬٣٩٨  -  ١٩٬٢٣٥٬٣٩٨    ىخرأإيرادات 

  (١٬٨٠٩٬٢٣٣)  -  (١٬٨٠٩٬٢٣٣)    ليةويمتأعباء 
 غير الموجودات قيمة في هبوط خسائر

  (١١٬٠٩١٬٠٠٠)  -  (١١٬٠٩١٬٠٠٠)    الملموسة
 في استثمارالحصة في ربح/(خسارة) 

  ١٬٣٨٩٬١٩١  -  ١٬٣٨٩٬١٩١    شركة زميلة
  ٢٣٨٬٧٢٥٬٧٤٧  (١٬١١٨٬١٨٦)  ٢٣٩٬٨٤٣٬٩٣٣    قبل الزكاة الدخل

          
  (١٤٬٠١١٬٥٣٢)  -  (١٤٬٠١١٬٥٣٢)    زكاةال

  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  (١٬١١٨٬١٨٦)  ٢٢٥٬٨٣٢٬٤٠١    الفترة دخل صافي
          

          الدخل الشامل اآلخر
 المالية االستثماراتصافي حركة 

  (١٩٬١٨٥٬٩١٥)  (١٩٬١٨٥٬٩١٥)  -  ج  للبيع المتاحة
  ٢٬٦٥٩٬٦٤٦  ٢٬٦٥٩٬٦٤٦  -  ب  إكتوارية أرباح

  ٢٠٨٬١٨٧٬٩٤٦  (١٧٬٦٤٤٬٤٥٥)  ٢٢٥٬٨٣٢٬٤٠١    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          :إلى العائد الفترة دخل صافي
  ٢٢٤٬٧١٤٬٢١٥  (١٬١١٨٬١٨٦)  ٢٢٥٬٨٣٢٬٤٠١     األم الشركة مالك

 للفترة الشامل الدخل إجمالي
          :إلى العائد

  ٢٠٨٬١٨٧٬٩٤٦  (١٧٬٦٤٤٬٤٥٥)  ٢٢٥٬٨٣٢٬٤٠١    األم الشركة كمال
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 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٦يناير  ١إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في   ٦-٣٢

  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي للسنةوإجمالي الدخل الشامل 
  

 :استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات  -أ
ت والمعدات اآلالهمة في بند الممتلكات والممكونات الأن يتم استهالك  ١٦يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

 لایر ٢٫٤١٦٫٩٤٢بمبلغ  هبوطإلى المعايير الدولية للتقرير المالي، تم تسجيل  اإلنتقالبشكل منفصل. في تاريخ 
للمكونات المنفصل  االستهالكالمتراكم بسبب  االستهالكوالمعدات بعد خصم  األالت وفي الممتلكات   سعودي

هذا المبلغ  إثباتلایر سعودي) . تم  ٣٫٥٣٥٫١٢٨: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١والمعدات ( واألالت الممتلكاتهمة لبنود مال
  .المبقاةرباح ألمقابل ا

  
 منافع الموظفين: اتالتزام -ب
يين الهيئة السعودية للمحاسبين القانون معايير حسبما بعد التوظيف  نافعمب المتعلقة التكاليف الشركة أثبتت

 اإلعتراففي نهاية السنة. وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم  كما المستحقة للمنفعة الحالية بالقيمة
بهذه المطلوبات على أساس اكتواري. في تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، تم تسجيل الفرق 

والمخصصات بناء  القانونيينللمحاسبين  ةالسعودي للهيئة لایر سعودي بين المخصصات وفقا ٥٫٨٧٨٫٢٦٢البالغ 
 لایر سعودي). ٨٬٥٣٧٬٩٠٨: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ة (بقاالتقييم االكتواري بالكامل مقابل األرباح الم التزامعلى 

 
 :للبيع المتاحة االستثمارات حركة  -ج

 في بالتغير عترافباال مجموعةال تقوم القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المعايير بموجب
 المعايير وحسب المطلوب من يكن لم أنه حيث الملكية حقوق في مستقل كبند للبيع المتاحة االستثمارات قيمة

في تاريخ التحول، تم االعتراف بالفرق بين القيمة . الخسارة قائمة الربح أو في الشامل الدخل بند عرض السابقة
م في قائمة الربح أو ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسنة المنتهية في  ١٩٫١٨٥٫٩١٥العادلة والتكلفة بمبلغ 

   الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة مقارنة بقائمة حقوق الملكية باستخدام معايير الهيئة.
  
  : التبويب إعادة و العرض لتحسين المتبعة التغييرات          -د

 حاليًا المتبعة المالي للتقرير الدولية والمعايير سابًقا المتبعة لسعوديةا المحاسبة معايير بين ما الفروقات إن
  .المالك حقوق إجمالي  وعلى المعلنة النتائج على تأثير لها ليس

  
 التدفقات النقدية قائمة         -هـ

التقرير المالي  إلعدادإلى المعايير الدولية  القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معاييرلم يكن للتحول من 
  التدفقات النقدية. قائمةعلى  اً جوهري اً تأثير

  
  األحداث الالحقة  -٣٣

 الغربية التوسعة لمشروع والسباكة والكهربائية الميكانيكية األعمال إلجراء اً عقد الشركة وقعت 
 .سعودي لایر ١٣٠٫٧٢٥٫٠٠٠ بقيمة م٢٠١٨ يناير ٢٨ تاريخ في  النخيل، – دلة لمستشفى

 
 لایر مليار ١٫٣ بقيمة م،٢٠١٨ يناير ٨ تاريخ في محلي بنك مع إسالمي تمويل اتفاقية ركةالش وقعت 

 و الحالية المستشفى مشاريع في  التمويل هذا استخدام الشركة تنوي. سنوات ٨ لمدة سعودي
 .القادمة

  
  ًتاريخ حتى ابه المحتفظ ستثماراتاال الشركة باعت م، ٢٠١٨ يناير ٤ بتاريخو السنة انتهاء بعد الحقا 

 .سعودي لایر ٢٨٫١٢٥٫٠٠٠ الدفترية بقيمتها الصكوك في ستحقاقاال
  

  المالية الموحدة  القوائمالموافقة على  -٣٤
 ٨ الموافق ٢٠١٨ فبراير ٢٤في  الشركة إدارة مجلس من قبل الموحدةالمالية  قوائممت الموافقة على الت

  .هـ١٤٣٩ جمادى اآلخر
  

    



  شركة دلة للخدمات الصحية

    (شركة مساهمة سعودية)

  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ باللایر السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
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