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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
الـمالي  اإلدارة للعام  الكرام تقرير مجلس  يسر »شركة دله للخدمات الصحية« أن تضع بين يدي مساهميها 
العديد من  العام  الرئيسة. حيث شهدت الشركة خالل هذا  األداء واألنشطة  الضوء على  ٢٠١٦م والذي يلقي 

اإلنجازات والتطور فـي مختلف قطاعاتها.
استمرت الشركة خالل العام ٢٠١٦م في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق الريادة وزيادة مساهمتها في تقديم 
خدمات الرعاية الصحية بالمملكة بوجه عام وبمدينة الرياض على وجه الخصوص؛ حيث نجد أن أعمال اإلنشاء 
لمستشفى دله-نمار بجنوب غرب الرياض وصلت إلى مراحل متقدمة وجاري التجهيز واإلعداد لالفتتاح خالل 
الحالي  بالموقع  الغربية  التوسعة  البدء في أعمال  إلى  العام ٢٠١7م-إن شاء اهلل-باإلضافة  الثاني من  النصف 
لمستشفى دله بحي النخيل وذلك لمقابلة الطلب المتزايد-بفضل اهلل-على خدمات المستشفى، كما قامت 
الشركة تحقيًقا ألحد أهدافها االستراتيجية بالتوسع جغرافًيا؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة شبه 

الجزيرة للتنمية والتطوير العقاري إلنشاء مستشفى لتقديم الخدمات الصحية لسكان مدينة جدة .
أعداد  فـي  نمو  مع  مميزة  مالية  نتائج  ٢٠١٦م  العام  الصحية خالل  للخدمات  دله  اهلل حققت شركتكم  بفضل 
كما  الـمستشفى.  يقدمها  التي  الخدمات  فـي  الـمراجعين  ثقة  على  يؤكد  مما   ،%١8 حوالي  بلغ  الـمراجعين 
تجاوزت إيرادات الشــركة حاجز المليار؛ حيث حققت ١.١٦3 مليار ريال وأرباح قدرها ٢٢٦ مليون ريال بواقع 3.83 ريال 
للسهم. كما نمت حقوق الـملكية إلى حوالي ١.5 مليار ريال، ونما إجمالي أصول الشركة إلى حوالي ٢ مليار ريال.
وتولي شركة دله للخدمات الصحية أهمية كبرى لتوظيف وتأهيل وتدريب السعوديين من منطلق واجبها 
الوطني وإحساًسا بمسؤوليتها تجاه الـمجتمع الذي تخدمه، حيث عملت على استقطاب الكوادر السعودية 
التوطين فـي  الـمجاالت والتخصصات وحرصت على تدريبهم وتطويرهم. وقد بلغت نسبة  العديد من  فـي 

الوظائف اإلدارية أكثر من 7٠%. ساعين لرفعها إلى أعلى المستويات إن شاء اهلل.
للمشاركة  الصحي بصورة متعمقة  القطاع  الوطني لخصخصة  للتحول  الصحة  وزارة  الشركة خطط  وتدرس 

فيها والمساهمة في خطط الدولة-أعزها اهلل-لتحسين الخدمات الصحية للجميع.
ونحن إذ نؤّكد في الختام استمرارنا في السعي نحو تقديم الرعاية الصحية لمجتمعنا بجودة متميزة وهذا 
بعد توفيق اهلل هو نتاج تناغم ووالء فرقنا الطبية والتشغيلية والتطوير الحثيث ألساليب عملنا والتي تهدف 

إلى خدمة المرضى والعمل الدؤوب على تجويدها بصورة مستمرة.
ونسأل اهلل تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة األمن واألمان والصحة والعافية تحت قيادتنا الرشيدة.

                                 طارق بن عثمان القصبي
                    رئيس مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة 
للعام المالي ٢٠١٦م





6

السادة مساهمي شركة دله للخدمات الصحية  
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،

٢٠١٦م.  المالي  للعام  الشركة  مساهمي  للسادة  تقريره  بتقديم  الصحية  للخدمات  دله  شركة  إدارة  مجلس  يتشرف 
ويستعرض تقريره حول أنشطة الشركة والوضع العام لها مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع حول القوائم المالية الموحدة 

السنوية للشركة.

١. عرض عام عن الشركة
شركة دله للخدمات الصحية هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٢853٠ بتاريخ 
١3 ربيع الثاني ١4١5هـ )الموافق ١8 سبتمبر ١994م(، وهي مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحت 
الرمز )4٠٠4( وضمن قطاع الرعاية الصحية.  ويتكون رأس مال الشركة من 59 مليون سهم بقيمة اسمية ١٠ رياالت للسهم 
مدفوعة بالكامل وبإجمالي قيمة 59٠ مليون ريال وذلك كما في نهاية عام ٢٠١٦م. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة 

وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره من المساهمين.

قامت الشركة بتغيير االسم التجاري لها من »شركة دله للخدمات الصحية القابضة« إلى »شركة دله للخدمات الصحية« 
بناًء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١438/٠٢/٢3هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م.

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

٣. المحاسب القانوني للشركة:
تولى السادة/ شركة الدكتور محمــــد العمــــري وشركاه BDO، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 

٢٠١٦م.

٤. الوضع العام خالل ٢0١6
رؤية المملكة ٢٠3٠ حول القطاع الطبي:

الطبية  والمراكز  المستشفيات  من  المثلى  االستفادة  تحقيق  نحو  المملكة  شرعت  فقد   ٢٠3٠ المملكة  رؤية  إطار  في 
وتشجيع المواطنين على االستفادة من الرعاية الصحية األولية كخطوة أولى في خطتهم العالجية. ومن المخطط في 
هذه الرؤية أن يقوم القطاع العام بالمملكة بالتركيز على دور التخطيط والتنظيم والمراقبة للمنظومة الصحية. كما أنه 

من المخطط أيضا العمل على رفع جودة الخدمات الصحية من خالل شركات حكومية.

وستعمل الحكومة الرشيدة من خالل هذه الرؤية على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل 
الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات االنتظار للوصول إلى األخصائيين واالستشاريين.

المملكة إلى تدريب األطباء لرفع قدرتهم على  البشرية للقطاع الصحي لرؤية ٢٠3٠، فستسعى  التنمية   وعلى صعيد 
مواجهة وعالج األمراض المزمنة التي تشكل تحدًيا وخطًرا على صحة المواطنين.

زيادة  الخطة  االستراتيجية لهذه  األهداف  الرؤية. حيث تضمنت  الصحية هذه  للرعاية  الوطني  التحول  وقد وافقت خطة 
حصة القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق على الخدمات الصحية على مدار األعوام من ٢٠١7 حتى ٢٠٢٠ من خالل التوسع في 
عملية خصخصة الخدمات الحكومية وتوفير البيئة المالئمة التي تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين 

بهدف جذبهم لالستثمار في القطاع الصحي.

محركات الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية:
١( الزيادة في عدد سكان المملكة: 

تعد العامل الرئيس في نمو الطلب على خدمات الرعاية الصحية حيث نجد أن عدد السكان ارتفع من 7 مليون نسمة 
إلى ٢7 مليون نسمة خالل الفترة من ١974م إلى ٢٠١٠م وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 3.8% تقريًبا، كما ارتفع من ٢7 مليون 
نسمة خالل عام ٢٠١٠م إلى نحو 3٢ مليون نسمة بنهاية عام ٢٠١٦ وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ ٢.9% تقريًبا طبًقا لتقديرات 

منتصف العام المبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن )١43١هـ/٢٠١٠م(.

٢( الزيادة في متوسط األعمار:
ارتفع متوسط العمر المأمول من 73.7 سنة خالل عام ٢٠١٠م إلى نحو 74.3 سنة تقريًبا في نهاية عام ٢٠١5م وذلك حسب 

التقارير اإلحصائية الصادرة عن وزارة الصحة )٢٠١٠، ٢٠١5م(.

ونتيجة لما سبق نجد أن المجتمع السعودي ينمو بمعدالت متوسطة باإلضافة إلى أنه مجتمع تطول أعماره بما يعد حافًزا 
قوًيا للتوسع في قطاع الخدمات الصحية.  
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العدد المتوقع للسكان
 خالل الفترة من ٢٠١٧ : ٢٠٢٥م

(مليون نسمة)

المصدر : الهيئة العامة ل�حصاء.

التطور في عدد سكان المملكة
خالل الفترة من ١٩٧٤ : ٢٠١٦م 

( مليون نسمة )
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3( الزيادة في تغطية التأمين الصحي: 
في إطار اهتمام الحكومة الرشيدة للمملكة بصحة كل من المواطن والمقيم فقد صدر المرسوم الملكي رقم )م/7١( 
بتاريخ ١43٠/4/٢7هـ الموافق ٢٠٠9/4/٢٢م والخاص بنظام التأمين الصحي التعاوني اإللزامي على موظفي القطاع الخاص 
والذي نتج عنه نمو كبير في قطاع التأمين الصحي ويبدو ذلك جلًيا في النمو الكبير في عدد المؤمن عليهم باإلضافة 

إلى النمو في أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها وعمق التأمين.
٤( إجمالي المطالبات:

ارتفع عدد المؤمن عليهم من 8 مليون فرد خالل عام ٢٠١١م إلى نحو ١١ مليون نسمة خالل عام ٢٠١5م وذلك بمعدل نمو  •
سنوي مركب بلغ 8% تقريًبا.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها من ١٠ مليار ريال خالل عام ٢٠١١م إلى نحو ١9 مليار ريال خالل عام ٢٠١5م،  •
وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو ٢.١8%.

ارتفعت نسبة إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب فيها إلى إجمالي الناتج المحلي والتي تعرف بعمق التأمين  •
من ٠.45% خالل عام ٢٠١١م إلى نحو ٠.77% خالل عام ٢٠١5م.

ارتفع معدل احتفاظ شركات التأمين الصحي بأقساط التامين من 89% خالل عام ٢٠١3م إلى نحو 9٦% خالل عام ٢٠١5م.  •
ويشير ذلك إلى النمو في قدرات شركات التأمين على تقديم الخدمات للمؤمنين.

ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي من 7 مليار ريال خالل عام ٢٠١١م إلى نحو ١3 مليار ريال خالل عام  •
٢٠١5م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١5.8% تقريًبا. 

5( الزيادة في معدل اإلصابة باألمراض المزمنة:
تعد األنماط المعيشية غير الصحية من أهم العوامل التي ساعدت في زيادة نسبة السمنة والتي تعد السبب الرئيس 
في العديد من األمراض المزمنة حيث أشارت اإلحصاءات أن نسبة 3٠% من سكان المملكة الذين تزيد أعمارهم عن ١5 سنة 
يعانون من أمراض السمنة والتي تعد بدورها أحد األسباب الرئيسة التي تزيد من خطر اإلصابة بمرض السكري. وأدى 

ذلك كله إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية ويتجلى ذلك في:

روماتيزم  • لمرضى  الصحة  وزارة  الطوارئ بمستشفيات  وأقسام  الخارجية  بالعيادات  القلب  لعيادة  الزيارات  ارتفع عدد 
القلب والقلب اإلسكيمي من ٦47.538 زيارة خالل عام ٢٠١٠م إلى نحو 793.38٠ زيارة خالل عام ٢٠١5م وذلك بمعدل نمو 

مركب بلغ 4% تقريًبا.

ارتفع عدد الزيارات لعيادات السكري بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة من 99١.3٠4 زيارة  •
خالل عام ٢٠١٠م إلى نحو ١.4٠8.85٢ زيارة خالل عام ٢٠١5 وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.3% تقريًبا.

ارتفع عدد الزيارات لمرضى أمراض الدم وضغط الدم بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة  •
من ١.٢43.٢3٦ زيارة خالل عام ٢٠١٠م إلى نحو ١.795.٦4٢ زيارة خالل عام ٢٠١5م وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ٦3.%7 

تقريًبا.
واقع القطاع الصحي في المملكة:

أوًلا: المؤشرات األساسية للمرافق والموارد الصحية على مستوى كافة القطاعات:
١( اإلنفاق على القطاع الصحي:

وقد ارتفعت نسبة االعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة إلجمالي الموازنة العامة للدولة من ٦.5% خالل عام ٢٠١٠م  إلى 
نحو 7.٢5% خالل عام ٢٠١5م.
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إجمالي أقساط التأمين المكتتب 
فيها، إجمالي المطالبات المدفوعة 

خالل الفترة من ( ٢٠١١ : ٢٠١٥م )

التطور في عدد المؤّمنين
خالل الفترة من ( ٢٠١١ : ٢٠١٥م )

(بالمليون)
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المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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التطور في نسبة االعتمادات المالية لوزارة 
الصحة بالنسبة �جمالي الموازنة العامة للدولة  

موازنة الصحة (مليار)نسبة ا�عتمادات

 المصدر: وزارة الصحة–الكتاب ا�حصائي

موازنة المملكة (مليار)
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٢( مؤشرات الموارد الصحية بالمملكة بكافة القطاعات:
وقد تطورت الموارد الصحية في غالبية القطاعات تطوًرا ملحوًظا خالل األعوام السابقة. ويوضح الرسم البياني التالي 
التطور في الموارد الصحية في القطاعات المؤدية للخدمة )وزارة الصحة، الجهات الحكومية األخرى، القطاع الخاص( خالل 

الفترة من ٢٠١٠م إلى ٢٠١5م:

3( التطور في عدد المستشفيات واألسّرة بمختلف القطاعات الصحية:
يعتمد نظام الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي على خدمات الرعاية الصحية التي تؤديها وزارة الصحة حيث 

ة بجميع القطاعات نحو 59.3% تقريًبا خالل عام ٢٠١5م. ة بمستشفياتها إلى إجمالي عدد األسرَّ بلغت نسبة عدد األسرَّ

القطاعات  بجميع  األسرة  عدد  إلجمالي  بالنسبة  الخاص  للقطاع  التابعة  بالمستشفيات  ة  األسرَّ عدد  نسبة  بلغت  كما 
حوالي ٢3%، حيث ارتفعت بنسبة ضئيلة من ٢٢.7% خالل عام ٢٠١١م إلى نحو ٢3% خالل عام ٢٠١5م.

٤( التطور في الموارد البشرية بجميع القطاعات الصحية:
ة  ة في المملكة بجميع قطاعاتها، فقد زادت أعداد العاملين على هذه األسرَّ وبالرغم من الزيادة العامة في أعداد األسرَّ

خالل الخمس سنوات الماضية. مما يعكس االتجاه العام نحو تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

٠١٠٢٠٣٠٤٠٦٠ ٥٠

أسرة مستشفيات القطاع الخاص  (سرير)

المؤشرات لكل ١٠ آالف نسمة

أسرة مستشفيات الجهات الحكومية ا�خرى  (سرير)

أسرة مستشفيات وزارة الصحة  (سرير)

أسّرة المستشفيات بالمملكة (جميع القطاعات)  (سرير)

الفئات الطبية المساعدة   (فرد)

التمريض  (ممرض)

الصيادلة  (صيدلي)

أطباء ا�سنان  (طبيب)

ا�طباء (شامال أطباء ا�سنان)  (طبيب)

١٤٣١ هـ (٢٠١٠م)                       ١٤٣٦هـ (٢٠١٥م)

٥.٣
٤.٧

٣.٦
٤.٠٣

١٣.١
١٢.٦٧

٢٢
٢١.٤

٣٢.٣

٥٤.٧

٧.٥
٥.٥

٤.٣

٢٧.٥
٢٤.٣

٣.٤

٤٨

٢٥

المصدر: وزارة الصحة – الكتاب ا¦حصائي

عدد المستشفيات وا	سّرة بمختلف القطاعات الصحية 
في المملكة خالل الفترة ١٤٣٦/١٤٣١هـ (٢٠١٥/٢٠١٠م)

٠ ٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠٥٠١٠٠١٥٠٢٠٠٢٥٠٣٠٠

وزارة الصحة

الجهات الحكومية ا	خرى

القطاع الخاص

عدد المستشفياتعدد ا	سّرة

٢٠١٥

١٤٥ ١٦٫٦٤٨

١٣٫٢٩٨

١١٫٤٤٩

١٠٫٩٤٨

٤١٫٢٩٧

٣٤٫٤٥

٢٧٤

٢٥١

١٣٠

٤٣

٣٩

٢٠١٠ ٢٠١٥  المصدر: وزارة الصحة–الكتاب ا�حصائي٢٠١٠

ا�طباء

٠.٣٤٠.٢٦

٢.٤٩٢.٢٩

١.٢٥١.١٩ ١.٢٦
١.٤٧

التمريض الصيادلة الفئات الطبية 
المساعدة

التطور في الموارد البشرية للقطاع الصحي
خالل الفترة من ٢٠١١: ٢٠١٥

٢٠١٥

 المصدر: وزارة الصحة–الكتاب احصائي

٢٠١١
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5( الموارد الصحية بالقطاع الخاص بمنطقة الرياض:
ة  كما ارتفعت الموارد الصحية للقطاع الخاص بالمملكة من العام ٢٠١٠ حتى العام ٢٠١5 ارتفاًعا ملحوًظا من حيث عدد األسرَّ

واألطباء والتمريض والفئات الطبية المساعدة.

5. شركة دّله للخدمات الصحية
الطبية  الكوادر  أفضل  توفير  إلى  الصحية  للخدمات  دله  شركة  سعت  فقد  الصحي،  القطاع  في  الريادة  نحو  وسعًيا 
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. 
و تسعى الشركة للتوسع من خالل عدة استراتيجيات متنوعة والتي تشمل:

بناء مستشفيات جديدة بالكامل.. ١
توسيع مرافق المستشفى الحالية.. ٢
االستحواذ على مستشفيات أخرى بالكامل.. 3
الدخول في شركات إلنشاء مستشفيات أخرى.. 4
التوسع الجغرافي في التوزيع الدوائي في المملكة.. 5
توسيع اإلنتاج الدوائي وتنويع منتجاته.. ٦
توسيع عدد عقود تشغيل المستشفيات في المملكة.. 7

قطاعات الشركة:
تتكون الشركة من القطاعات التالية:

المستشفيات: في الفترة الحالية يتكون بشكل رئيس من مستشفى دله وهي فرع مملوك بالكامل لشركة دله . ١
للخدمات الصحية، ويقدم مستشفى دله خدمات طبية شاملة عن طريق العيادات الخارجية وأقسام التنويم باإلضافة 

إلى الخدمات المساندة لها.

األدوية: وتتكون بشكل رئيس من شركة دله فارما ومصنع دله فارما وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دله . ٢
للخدمات الصحية بشكل مباشر وغير مباشر. وتعتبر دله فارما موزع بالجملة لمنتجات صيدالنية وعشبية وتجميلية، 
بالتجزئة،  البيع  وصيدليات  الحكومية،  والجهات  المستشفيات،  إلى  المنتجات  هذه  بتوزيع  فارما  دله  تقوم  حيث 
والمتاجر التي تبيع هذه المنتجات عن طريق عدة مراكز في مناطق المملكة المختلفة. ويوجد لدى دله فارما حقوق 
توزيع حصرية في المملكة لعدد 45 منتًجا صيدالنًيا، و١٢ منتًجا عشبًيا، و8 منتجات تجميلية من عدة شركات دولية. 
كما تعمل دله فارما على تصنيع األدوية والمستحضرات العشبية والصيدالنية في مصنع دله فارما بالمنطقة الغربية. 
وقد حصل المصنع على الترخيص إلنتاج عدد 35 منتج صيدالني وتجميلي. كما يعمل المصنع على تغطية الطلب 

المحلي والدولي على منتجاته.

المستشفيات . 3 تلك  في  واإلدارية  التشغيلية  خبراتها  الشركة  وتقدم  الغير:  لحساب  المستشفيات  تشغيل  إدارة 
مقابل رسوم سنوية ثابتة و/أو رسوم متغيرة وذلك بناًء على األرباح التي تحققها تلك المستشفيات. وقد قامت 
أرامكو ألعمال  المشتركة )شركة  الخفجي  بإدارة وتشغيل وصيانة لمستشفى شركة عمليات  الشركة خالل ٢٠١٦م 

الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج(.

وصيانة . 4 إقامة  في  التخصص  بهدف   ٢٠١5 يناير  في  للشركة  الحديث  الفرع  هذا  تأسيس  تم  المساندة:  الخدمات 
رئيس  بشكل  خدمات  بتقديم  القطاع  هذا  ويقوم  األخرى.  المساندة  والخدمات  الطبية  والمراكز  المستشفيات 

للمجموعة في الوقت الحاضر.

االستثمارات لدى الغير: حيث لدى الشركة استثمارات في شركة عسير وشركة مركز مكة الطبي وشركة اإلحساء . 5
للخدمات الطبية والشركة األردنية لتصنيع األدوية.

٠.٠٢.٠٤.٠٦.٠٨.٠١٢.٠ ١٠.٠١٤.٠١٦.٠١٨.٠٢٠.٠

أسرة مستشفيات القطاع الخاص (سرير)

المؤشرات لكل ١٠ آالف نسمة

الفئات الطبية المساعدة بالقطاع الخاص (فرد)

التمريض بالقطاع الخاص (ممرض)

ا�طباء (شامًال أطباء ا�سنان) بالقطاع الخاص (طبيب)

١٤٣١ هـ (٢٠١٠م)                       ١٤٣٦هـ (٢٠١٥م)

٦.٢
٥.٤

٧.٧
٣.٦

١٨.٧
١١.١

١٢.٤
٩.٢

المصدر: وزارة الصحة–الكتاب ا�حصائي
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هيكل قطاعات شركة دّله للخدمات الصحية القابضة

وبالرغم من تشعب فروع وقطاعات الشركة في المملكة، إال أن شركة دله الصحية تضع نصب أعينها توفير أفضل بيئة 
للعمل من خالل بناء بيئة عائلية العمل والتعامل مع موظفيها بأساليب مهنية إنسانية.

6. أغراض الشركة وأنشطتها وأقسامها
تتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية واآلالت 
واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وتصنيع األدوية والمستحضرات 
العربية  المملكة  في  والتغليف  والتعبئة  والمطهرات  والمنظفات  التجميل  ومواد  والصحية  والعشبية  الصيدالنية 

السعودية.
تصنف أعمال شركة دله للخدمات الصحية إلى خمسة أقسام عمل أساسية هي: )١( تقديم خدمات طبية لمستشفيات 

مملوكة؛ )٢( بيع وتوزيع وتصنيع األدوية؛ )3( التشغيل واإلدارة؛ )4( الخدمات المساندة )5( االستثمارات.
يرتكز نشاط الشركة الرئيس على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل »مجمع مستشفى دله – النخيل« في مدينة 
الرياض باإلضافة إلى مستشفيات ومراكز طبية أخرى مزمع إنشاؤها في المستقبل بحيث تمتلك شركة دله الصحية 
حصًصا جوهرية فيها وذلك بخالف المنشآت المستأجرة. أما فيما يتعلق بأنشطة بيع وتوزيع األدوية فتتم عن طريق 
أنشطة  أما  التجميل.  مواد  ومنتجات  والعشبية  والدوائية  الصيدالنية  للمنتجات  بالجملة  بالتوزيع  فارما  دله  شركة 
الشركة  لدى  يوجد  لذلك،  إضافة  أخرى.  أطراف  قبل  من  مملوكة  مستشفيات  أعمال  بإدارة  فتقوم  واإلدارة  التشغيل 

العديد من االستثمارات ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط.

٧. تحليل المعلومات القطاعية للشركة
حققت شركة دله الصحية مبيعات خالل ٢٠١٦م. ويتلخص حجم مبيعات كل نشاط وإسهامه في إجمالي األرباح كالتالي:

٣١ديسمبر ٢0١5 ٣١ديسمبر ٢0١6  

إجمالي الربحاإليراداتإجمالي الربحاإليراداتماليين الرياالت

٩٤%٩3385%٩٩٩١٧%٩٧53٠%١,١3٢ المستشفيات 

٤%٦١٦%٠٦٠%-3%3٧ األدوية
٢%٢٦%١٢١%٢٧%٢١ التشغيل

--)١%()١3(--)٢%()٢٧(استبعادات

١٠٠%١٠٠٤٠٧%١٠٠٩85%١٠٠53٧%١,١٦3 المجموع

٨. الشركات التابعة:
فيما يلي بيان بالشركات التابعة المؤسسة كلها في المملكة:

 نسبة الملكية كما في 
٣١ ديسمبر

رقم السجل الشركة التابعة
التجاري

بلد التأسيس
و الدولة الرئيس محل 

العمليات
٢٠١٦٢٠١5

المملكة العربية السعودية ١٠١٠٤١٠٦١3شركة دّله فارما 
٩8%٩8%مدينة الرياض

شركة أفياء النخيل للخدمات 
المملكة العربية السعودية ١٠١٠٤٠٤5٧٦المساندة المحدودة

٩٩%٩٩%مدينة الرياض

دّله للخدمات الصحية

األدوية المستشفيات
مجمع مستشفى دّله النخيل

الخدمات
المساندة

مبنى النساء 
والوالدة

مبنى العيادات 
الشمالية

دّله فارمامبنى األطفال
للتوزيع

مصنع
دّله فارما بجدة

االستثمارات

المنطقة الغربية المنطقة الوسطى

اإلدارة والتشغيل

المنطقة الشرقية

المبنى 
الرئيسي
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وفي يوم األربعاء ١438/٠3/١5هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١4م صدر قرار مجلس اإلدارة بشراء حصص الشركاء اآلخرين بشركة دلة 
فارما هذا وتمتلك الشركة فعلًيا شركتي دله فارما وأفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بنسبة ١٠٠% حيث أن 

باقي حقوق الملكية في الشركتين مملوكة من أطراف أخرى نيابة عن الشركة كما في نهاية ٢٠١٦م.

شركة دّله فارما: تم تأسيس شركة دله فارما بتاريخ ١3 جمادى اآلخرة ١435هـ )الموافق ١3 أبريل ٢٠١4( وهي شركة ذات 
مسؤولية محدودة برأس مال قدره 4 مليون ريـال سعودي، ويتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة للمستحضرات 
والجراحية  الطبية  والمستلزمات  واألجهزة  والمنظفات  األطفال  ومستلزمات  والحليب  واألغذية  والتجميلية  العشبية 
وقطع غيارها وصيانتها والمواد الكيميائية واالستيراد والتصدير والتسويق للغير وإدارة المصانع والمستودعات. وقد 

قامت شركة دله فارما خالل عام ٢٠١٦ بإيقاف العمل على بعض السلع التي كانت توزعها.

شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة: تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة 
ريـال   5٠.٠٠٠ قدره  مال  برأس  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي   )٢٠١4 يناير   ١4 )الموافق  ١435هـ  الثاني  ربيع   ١3 بتاريخ 
سعودي، ويتمثل نشاطها في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة األخرى. وتقوم شركة 

أفياء النخيل بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعة.

شركة مستشفى دله نمار الصحية: وفي يوم األربعاء ١438/٠3/١5هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١4م قرر مجلس اإلدارة تأسيس 
شركة )شخص واحد( ذات مسؤولية محدودة، برأس مال قدره )5( مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل )تمويل ذاتي( 
لشركة دله للخدمات الصحية على أن تتضمن أغراض الشركة الجديدة إدارة وتشغيل وتجهيز وتطوير المستشفيات 
والمرافق الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية باإلضافة إلى تملك األراضي، الحًقا، وبناًء عليه قامت الشركة في 
١٠ ربيع الثاني ١438هـ الموافق 8 يناير ٢٠١7م بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة »شركة مستشفى دله نمار الصحية« 

سجل تجاري رقم ١٠١٠495٢١8

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

المدينةالسجل التجارياسم الفرع

الخفجي٢٠5٧٠٠٤3٠٦اإلدارة العامة
الرياض١٠١٠١3٢٦٢٢مستشفى دله

الدمام٢٠5٠٠٧١٩٠5مستودع األدوية )دله فارما(
الرياض١٠١٠١٢8٩٩٧مستودع األدوية )دله فارما(
جدة٤٠3٠١٤٠٧٦٩مستودع األدوية )دله فارما(
جدة٤٠3٠٢٦5٢5٠مستودع األدوية )دله فارما(
الرياض١٠١٠38١٤٧٠مستودع األدوية )دله فارما(

جدة٤٠3٠٢٤٩٩٢٩مصنع دله فارما
الرياض١٠١٠٤٢8٦١3مجمع عيادات شركة دله للخدمات الصحية

جدة٤٠3٠٢٧8٤٧١مصنع دله فارما لألدوية

١0. الجودة الطبية المتميزة لشركة دله الصحية
   اقترن اسم مستشفى دله بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة بمهنية متميزة والحرص على 

صحة المرضى وسالمتهم. 
االرتفاع  إلى  باإلضافة  التنويم  ومرضى  العيادات  مراجعي  أعداد  تنامي  من  الرغم  فعلى     
المضطرد في أعداد العمليات والوالدات بمجمع مستشفى دله، إال أنه يقدم الخدمات الطبية 
المتكاملة بأداء مرتفع وبمعايير اعتماد عالمية للجودة والمراقبة المستمرة لألداء الطبي التي 
شهادة  على  حائز  دله-النخيل  مستشفى  مجمع  وإن  األداء.  لجودة  مؤشر   ١5٠ بحوالي  تقاس 
 ٢٠٠9 األعوام  في  متتالية  مرات  لثالث   JCI المستشفيات  العتماد  المشتركة  األمريكية  الهيئة 
و٢٠١٢ و٢٠١5. وحائز أيًضا على شهادة االيزو العالمية ISO9001 لجودة األداء منذ عام ١998 وحتى 
الوقت الحالي. كما أن الجودة العالية لمختبرات مستشفى دله مصدقة بشهادة ضبط الجودة 
من الكلية األمريكية لعلم األمراض CAP الحاصل عليها مختبرات مستشفى دله والتي تعطى 
المراقبة الدقيقة المستمرة وتجدد سنوًيا. كما أن جودة خدمات  نتيجة وضع المختبرات تحت 
التغذية في مستشفى دله مشهودة بالحصول على الشهادة العالمية لجودة عمل المطابخ 

وسالمة المرضى وجودة التغذية HACCP منذ عدة سنوات وتجدد سنوًيا.
١١. جودة المطالبات المالية لشركة دله الصحية

المالية لشركة دله الصحية الصادرة إلى عمالئها كافة من جهات  التقارير والمطالبات  الرغم من تعقيد تفاصيل  على 
المحافظة على  أعينها  الصحية-منذ نشأتها-تضع نصب  دله  أن شركة  إال  تأمين وشركات خاصة،  حكومية وشركات 
مقابل  لعمالئها  ومطالباتها  فواتيرها  إصدار  عند  مستمرة،  وبصورة  المالي،  الضبط  معايير  وأفضل  العالية  المهنية 
الخدمات المقدمة، حيث تعتبر شركة دله الصحية عمالئها هم أحد شركاء نجاحها وتتعامل مع المرضى بصورة إنسانية. 
وذلك يعد جزًءا من منظومة الجودة المتكاملة التي تتبناها الشركة في معامالتها مع العمالء والمرضى. وتأتي الجودة 
مما  الشركة  داخل  المالية  المعالجة  عملية  في  والفاعلية  الرقابة  نظم  تطبيق  نتيجة  تأتي  الفوترة  لعملية  المرتفعة 

يعطي أكبر قدر من ثقة العمالء في تقارير ومطالبات الشركة المالية.
١٢. عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير

لتعزيز العالمة التجارية التي تم بناؤها بواسطة مستشفى دله على مر السنين، قررت الشركة في عام ٢٠٠٢م الدخول 
في عقود إلدارة وتشغيل المستشفيات المملوكة من قبل أطراف أخرى. وال يوجد للشركة حالًيا أي مصلحة ملكية في 
هذه المستشفيات. وبدًلا من ذلك فإنها تقدم الخبرات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/أو أتعاب متغيرة على 

أساس أرباح المستشفيات التي تتم إدارتها.
أهم العقود الجوهرية إلدارة مستشفيات الغير في الوقت الحاضر هي:
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مستشفى عمليات الخفجي المشتركة:
بدأت الشركة باألعمال المشمولة في العقد المتعلق بهذا المستشفى في أبريل ٢٠١١م. وهذا المستشفى مملوك من 
قبل شركة أرامكو ألعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، حيث يتم بموجبه تقديم الخدمات الطبية لحوالي 
3,٠٠٠ موظف وعائالتهم في هاتين الشركتين. ويبلغ إجمالي عدد األسّرة في المستشفى ١58 سرير، وفيه ١8 تخصص 
ج، ووحدة غسيل كلوي. ومدة هذا  الخارجية، وغرفتين للعمليات، ووحدة عناية مركزة، ووحدة رعاية ُخدَّ العيادات  في 

العقد خمس سنوات. وقد انتهى العمل بهذا العقد في ٢٠١٦/١٢/3١ حيث تم تسليم المشروع لمالكيه.

١٣. الشركات المستثمر بها:
شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤهأ. 

استثمرت شركة دله للخدمات الصحية حوالي ١4٢ مليون ريال مقابل حصة قدرها 3٠% من رأس مال شركة الدكتور محمد 
راشد الفقيه وشركاؤه وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء مستشفى عام في شرق مدينة الرياض.

شركة عسير للتجارة و السياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت	. 
تأسست شركة عسير كشركة سعودية مساهمة وفًقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي 
رقم م/78 وتاريخ ١395/7/١١هـ )الموافق ١975/١١/١١م(، وحصلت على السجل التجاري رقم 585٠٠٠٠٢7٦، وهي شركة مساهمة 
عامة سعودية، ويبلغ رأسمالها المدفوع كما في ٢٠١٦/١٢/3١م مبلغ ١,٢٦4 مليون ريال، ولديها محفظة استثمارات متنوعة 
تتضمن االستثمار في قطاعات تصنيع األغذية، والبتروكيماويات، وخدمات الطاقة، والتطوير العقاري، والخدمات المالية، 

ومواد البناء. وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية حصة تقدر بـ ٠.3% من شركة عسير.
شركة مركز مكة الطبي	. 

١4١٠/٠8/١4هـ  بتاريخ   4٠3١٠٢١٢8٦ رقم  التجاري  بالسجل  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هو  الطبي  مكة  مركز  شركة 
)الموافق ١99٠/٠3/١١م(. ومقرها في مكة المكرمة وتحتوي على ١3٦ سرير، ويبلغ رأس مالها ١5٢.٠ مليون ريال سعودي 
مقسمة إلى 3.٠4 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 5٠ ريال سعودي لكل سهم. وتمتلك الشركة 7.5% من رأس المال 

وقد قامت الشركة بهذا االستثمار في ١99٠م )١4١٠هـ(.
الشركة األردنية إلنتا	 األدويةد. 

الشركة األردنية إلنتاج األدوية هي شركة مساهمة عامة أردنية مسجلة بالسجل التجاري رقم ١4١٢374٠4، بتاريخ ٢٠٠4/٠١/٢7م، 
ومقرها في عمان، األردن. ويبلغ إجمالي رأسمالها ٢٠.٠ مليون دينار أردني، مقسمة إلى ٢٠.٠ مليون سهم بقيمة اسمية 
قدرها ١ دينار أردني لكل سهم. وتمتلك دله للخدمات الصحية ٠.4% من رأس المال. وتقوم الشركة بتصنيع المنتجات 

الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. ويتم أيًضا بيع منتجاتها من قبل دله فارما.
شركة األحساء للخدمات الطبية المحدودةه. 

شركة األحساء للخدمات الطبية هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ٢٢5٢٠٢5٢١3، 
بتاريخ ١4١8/٠8/٠7هـ )الموافق ١997/١٢/٠7م(. ومقرها في األحساء وتحتوي على ١٢٠ سرير، ويبلغ إجمالي رأس مالها ١5٠.٠ 
ريال سعودي لكل حصة. وتمتلك شركة دله   ١,٠٠٠ ١5٠,٠٠٠ حصة بقيمة اسمية قدرها  إلى  ريال سعودي مقسمة  مليون 

للخدمات الصحية ١.١% من رأس المال.

١٤. خطط وقرارات الشركة:
انطالًقا من حمل الشركة على عاتقها الريادة في القطاع الصحي في المملكة، فإن شركة دله للخدمات الصحية تولي 
أهمية قصوى لتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لهذا القطاع. وال تكّل الشركة في بذل أقصى مجهود في السعي 

نحو تحقيق افضل الخدمات الصحية بالمملكة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الرعاية الصحية وتوزيع وإنتاج الدواء، فإن شركة دله للخدمات الصحية 
تسعى لتوسيع وانتشار أعمالها في مدينة الرياض والتوسع الجغرافي في أكثر المناطق كثافة سكانية في المملكة 
كالمنطقة الشرقية والغربية، باإلضافة إلى السعي في التوسع في نشاط إدارة المستشفيات المملوكة لدى الغير وذلك 
فضاًل على جهود اإلستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون الشركة قادرة على زيادة حصتها في 
سوق الرعاية الصحية وتحقيق عوائد أكبر على المساهمين. مما يتناسب مع رؤية الشركة في أن تكون لها الريادة في 

تقديم الخدمات الصحية في المملكة إن شاء اهلل.

١5. التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة

تطوير موقع مجمع مستشفى دّله - النخيل
إن إدارة شركة دله للخدمات الصحية تنوي تحويل المواقع المحيطة بمجمع مستشفى دله-النخيل بالرياض إلى موقع 
متكامل الخدمات يقدم أفضل التخصصات الطبية. ويحتوي الموقع حالًيا على مبنى المستشفى الرئيس ومبنى النساء 

والوالدة ومبنى األطفال ومبنى المواقف باإلضافة إلى مبنى العيادات الشمالية بسعة ٦5 عيادة بمرافقها المختلفة.
أفضل  خدمة  وتقديم  االستيعابية  الطاقة  لزيادة  مستمرة  بصفة  تطويره  يتم  دله  مستشفى  فإن  الصدد،  هذا  وفي 
للمرضى. ففي الفترة الحالية، تم إضافة بعض الغرف والعيادات في نطاق مبنى المستشفى لزيادة فاعلية المساحات 

المتوفرة، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمات وتعظيم راحة المرضى.
باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة دله الصحية تعمل على تطوير منطقة غرب وجنوب موقع مجمع مستشفى دله بحيث 
يجري العمل على إنهاء مخططات التوسعة الغربية التي من المتوقع أن تشتمل على ١5٠ سرير و5٠ عيادة على األقل. 
وبسبب إضافة توسعات جديدة لمستشفى دله-النخيل فإنه البد من إضافة خدمات في محيط المستشفى لتوفير 
خدمات بجودة عالية. ولذلك، فإن لدى شركة دله الصحية مبنى تحت اإلنشاء هو مبنى التوسعة الجنوبية والذي يحتوي 
المتوقع تشغيل مباني  المستشفى. ومن  لتخدم عمالء  األخرى  المرافق  لألطباء ومواقف سفلية وبعض  على سكن 

السكن–بإذن اهلل تعالى-خالل العام ٢٠١7.
مستشفى دله-نمار

المرحلة األولى منه  وبحسب الخطة التوسعية للشركة، فإن العمل جاٍر على إنهاء مشروع مستشفى نمار وتشغيل 
بسعة ١5٠ سرير و١٠٠ عيادة وذلك خالل النصف الثاني من العام ٢٠١7م. وكما في تاريخ إصدار هذا التقرير، فقد تمت أعمال 
الهيكل الخرساني وجاري العمل على إنهاء أعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا بالمشروع بحسب برنامج زمني 
محدد. ويعتبر هذه المستشفى إضافة جوهرية إلى مشروعات الشركة، حيث من المتوقع أن يوفر هذه المستشفى 

تخصصات عديدة لخدمة شريحة السكان المحيطة بالمنطقة.
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بر	 دّله الطبي
الشركة  قررت  فقد  بالرياض،  النخيل  حي  في  بموقعها  دله  مستشفى  أعمال  توسيع  نحو  الشركة  سعي  إطار  وفي 
توسيع رقعة أعمالها بحي النخيل بالرياض عن طريق شراء الشركة أرض مجاورة لموقع المستشفى تقع على طريق 
الملك فهد بمساحة ٦,3٠٠ متر مربع وذلك بغرض إنشاء برج طبي يشمل على عيادات ومراكز طبية متخصصة ومجمع 

تجاري طبي ومرافق أخرى ليكون امتداًدا لمجمع مستشفى دله.

دّله فارما
كما قامت شركة دله فارما خالل العام الحالي والسابق بإعادة هيكلة العمل للتركيز على المنتجات ذات الربحية األفضل 
في ظل زيادة المنافسة في السوق وذلك بهدف احتالل مساحة أكبر من سوق الدواء بالمملكة. وقد قامت الشركة خالل 
العام بتطوير خط اإلنتاج الدوائي في مصنع دله فارما بجدة وبما يسمح بإضافة خطوط جديدة في المستقبل وتوفير 

مدخالت اإلنتاج األفضل لإلنتاج الدوائي.

التشغيل واإلدارة
تتطلع شركة دله الصحية إلضافة عقود جديدة إلدارة المستشفيات المملوكة للغير وذلك بعد أن انتهى العمل بعقد 
العام ٢٠١٦م. وفي هذا الصدد، فإن شركة دله الصحية تتطلع  الخفجي المشتركة نهاية  تشغيل مستشفى عمليات 
للمشاركة في التنمية الوطنية لرؤية ٢٠3٠ من حيث تحمل مسؤولية تشغيل بعض مشاريع القطاع العام التي تنوي 
حكومة المملكة الرشيدة طرحها للقطاع الخاص حيث تتوفر لدى الشركة سابقات أعمال كبيرة وخبرة طويلة في هذا 

العمل عن طريق الكوادر اإلدارية والفنية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.

١6. المخاطر المحتملة التي تواجه الشركة:
يمكن للشركة أن تواجه مخاطر يحتمل أن تشمل على المخاطر التالية، لكنها ال تقتصر عليها:

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

العديد من  • به  الشركة ضمن سوق يوجد  الرعاية الصحية: تعمل  التنافسية واالندماجات في قطاع  البيئة 
السوقية  حصتهم  زيادة  إلى  المنافسون  يسعى  وقد  والخاص  العام  القطاع  من  الصحية  الرعاية  خدمات  مزودي 
االندماجات  خالل  من  تحالفات  بتشكيل  يقومون  قد  أو  الشركة  لدى  موجودة  غير  عالجية  خدمات  تقديم  خالل  من 
وتقوم  الشركة.  أعمال  على  سلًبا  ينعكس  قد  مما  السوقية،  حصتهم  زيادة  من  يمكنهم  قد  مما  االستحواذ،  أو 
السوقية عن طريق تطبيق عدد من  التنافسية وزيادة حصتها  الشركة ببذل أقصى مجهود لديها لدعم ميزتها 
االستراتيجيات في تسويق خدماتها ومنتجاتها باإلضافة إلى البقاء في مستوى تنافسي جيد في السوق وذلك فضًلا 

على التحديث المستمر لمعلومات السوق السائدة.
تأثر العالقة التعاقدية مع العمالء الرئيسيين سلًبا نتيجة للمنافسة السعرية مقابل جودة الخدمات  •

المقدمة: وتحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل خدمات لعمالئها.
االعتماد على األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرى: بالرغم من الندرة النسبية للكوادر الطبية  •

والصيدالنية، فإن الشركة تسعى الستقطاب أفضل المهنيين للعمل لديها مع مواجهة الزيادة العامة في األجور.
األنظمة واللوائح الحكومية: تخضع الشركة لعدة أنظمة ولوائح منظمة ألعمالها والتي قد تتطلب من الشركة  •

أكثر  أو قواعد  أنظمة  باعتماد وفرض  العالقة  الحكومية ذات  الجهات  التراخيص، وقد تقوم  الحصول على عدد من 
صرامة على أعمال الشركة، مما سيزيد من تكاليف التشغيل و/أو المصاريف الرأسمالية التي تتحملها الشركة أو من 
الممكن أن يقلل من التوقعات المستقبلية إليرادات الشركة. وتسعى الشركة دائًما للتقيد بكافة اللوائح والقوانين 

المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.
أنواع المعدات الطبية واإلدارية لتنفيذ  • التقدم في مجال التقنية الطبية واإلدارية: تستخدم الشركة مختلف 

تكاليف  ارتفاع  إلى  باإلضافة  التقنية  والتطورات  للمنتجات  المستمر  بالتقدم  الصحية  الرعاية  ويتميز قطاع  أعمالها. 
هذه التقنية مما قد يسبب التقادم السريع للتقنيات التي تتبناها الشركة وقد يوثر سلًبا على أعمال الشركة. وتقوم 
الشركة بتطبيق سياسة التحديث المستمر لألجهزة التقنية المستخدمة وذلك بالرغم من تكاليفها المتزايدة وذلك 

في سبيل تحقيق هدف الشركة في تقديم أفضل خدمات صحية.
الهجمات اإللكترونية: إن شركة دله الصحية بصفة عامة وباألخص مجموعة مستشفيات دله تعمل على تطوير  •

األنظمة اإللكترونية فيها لتوفير أقصى راحة لمرضى ومراجعي المستشفى وتسهيل أعمال الموردين وعمالء الشركة. 
للهجوم  التقنية  القدرات  تصاعد  وبسبب  مستمر.  تزايد  في  للشركة  اإللكترونية  األنظمة  على  االعتماد  فإن  لذلك 
على اإلنترنت بشكل كبير وتنامي احترافية الهجمات اإللكترونية على مواقع مؤسساتية بصورة غير مسبوقة، فإن 
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة على شبكة اإلنترنت في تزايد أيًضا حيث تواجه الشركة حزمة واسعة 
من هذه المخاطر. وحيث أن شركة دله الصحية تدرك هذه المخاطر وتعمل على مجابهتها بأفضل التقنيات المتوفرة 
التحتية  البنية  الصحية بشكل كبير في مجال  دله  بها. وتستثمر شركة  العاملة  واألنظمة  المعلومات  أمن  لحماية 

لتقنية وأمن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان استمرارها بشكل سليم.
تقادم المنتجات الدوائية وخطوط اإلنتاج: بسبب طبيعة أعمالها، فإن شركة دله الصحية تحتفظ بمخزون 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 وخطوط اإلنتاج معرضة 
للمزيد من وتيرة التقادم وارتفاع تكلفة اإلنتاج وخسارة الطلب. وعليه فإن شركة دله الصحية تبذل قصارى جهدها 

وتأخذ االحتياطيات الالزمة لمجابهة هذه المخاطر وتحديث خطوط اإلنتاج لتواكب تطورات السوق.  
توزيع األرباح: يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق األرباح ومركزها  •

المالي ومتطلبات االحتياطات القانونية، وحدود االئتمان المتوفرة، واألوضاع االقتصادية العامة، وعوامل أخرى تخضع 
الختيار مجلس اإلدارة في إعالن توزيع األرباح حسبما يراه مناسًبا. وقد ال تتوفر تلك العوامل التي تساعد على قيام 

الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها.
السعودة: تخضع الشركة لبرنامج »السعودة« الذي تفرضه األنظمة ذات العالقة في المملكة والذي يتطلب أن يبلغ  •

عدد الموظفين السعوديين من بين موظفي الشركة النسبة المقررة نظاًما كحد أدنى، وأن يتم وضع هدف أعلى 
لتحقيقه، وأن تضع الشركات خططًا لتحقيق نسبة سعودة أعلى. وسوف تتأثر عمليات الشركة، وقدرتها على الوفاء 
األجانب،  الموظفين  إضافي من  استقدام عدد  المالي وقدرتها على  وأدائها  الحكومية،  القروض  بالتزاماتها وطلب 
بصورة سلبية إذا أخفقت الشركة مستقبًلا 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 لإلبقاء على نسبة السعودة المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.
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١٧. ملخص عناصر قائمة الدخل والميزانية:

نتائج أعمال الشركة:

  ٢0١5     ٢0١6   مليون ريال

     985    1٫163  اإليرادات 

     407      537إجمالي الربح 

     170      232  الدخل من العمليات 

     175      240  الدخل قبل الزكاة 

     ١65      ٢٢6 صافي الدخل 

نمت-بحمد اهلل-إيرادات الشركة خالل عام ٢٠١٦م بنسبة ١8.١%، كما نما مجمل الربح للشركة بنسبة 3١.9% ويعزى االرتفاع 
التوسع في  الشركة بسبب  أعمال  المتميزة في حجم  الزيادة  إلى  السابق  بالعام  الحالي مقارنة  العام  ربح  في إجمالي 
نطاق الخدمات المقدمة للمرضى، مما أدى إلى الزيادة العامة في عدد زيارات العيادات الخارجية وعدد مرضى التنويم، 
وذلك باإلضافة إلى تحسين الشروط التعاقدية والزيادة السعرية على عمالء الشركة، األمر الذي أدى الى زيادة إيرادات 

شركة دله الصحية والتي تعود بصورة رئيسة إلى إيرادات مستشفى دله.

الربح  زيادة صافي  السابق. ويرجع سبب  العام  بنسبة 37% عن  ٢٠١٦م  المالي  العام  الصافية خالل  األرباح  وقد تحسنت 
بيع بعض استثمارات  الرأسمالية من  المكاسب  التسويق وتحقيق بعض  المبيعات واحتواء بعض مصاريف  زيادة  إلى 
الشركة والتي انعكست بربحية أعلى من الزيادة في المصاريف العمومية واإلدارية وبعض مخصصات المخزون والديون 
المشكوك في تحصيلها خالل العام مما أدى إلى الزيادة المتنامية في صافي األرباح أكبر من زيادة هامش الربح. ونتيجة 

لذلك فإن الشركة قد حققت خالل العام ٢٠١٦م تحسًنا ملحوًظا في الكفاءة التشغيلية المباشرة وغير المباشرة.

١٨. التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة
  إجمالي اإليرادات

٢0١6٢0١5)مليون ريال( 

١,١٢١9٢١ المنطقة الوسطى 

١63٢ المنطقة الغربية 

٢63٢ المنطقة الشرقية 

١٩. العناصر الرئيسة لقائمة الدخل 

٢٠١٦٢٠١5٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢مليون ريال

١,١٦3٩8585٩٧5٠٦3٧اإليرادات

53٧٤٠٧35٩3٢٧٢8٧مجمل الربح

٢3٢١٧٠١٤5١38١3١الدخل من العمليات

٢٤٠١٧5١5٦١٤8١35الدخل قبل الزكاة

٢٢٦١٦5١٤٧١3٧١33صافي الدخل

ت
اال

ري
 ال

ن
يي

مال

ا�يراداتمجمل الربح
٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٩٨٥

٤٠٧

٥٣٧

١١٦٣

الدخل
من العمليات

الدخل
قبل الزكاة

صافي الدخل

نتائج أعمال الشركة

٢٠١٥ ٢٠١٦

١٧٠
٢٣٢

١٧٥
٢٤٠

١٦٥
٢٢٦

ت
اال

ري
 ال

ن
يي

مال

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٩٢١

٣٢ ٣٢١٦ ٢٦

١١٢١

المنطقة
الشرقية

التوزيع الجغرافي ل�يرادات

٢٠١٥ ٢٠١٦



15

شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته ١٦% خالل الخمسة أعوام الماضية، 
حيث زادت من ٦37 مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٢م إلى ١.١٦3 مليون ريال في عام ٢٠١٦م. فيما ارتفعت صافي أرباح 
٢٠١٢م  عام  في  ريال  مليون   ١33 من  زادت  حيث  ١5%؛  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  الماضية  أعوام  الخمسة  خالل  الشركة 
إلى ٢٢٦ مليون ريال في عام ٢٠١٦م. وتسعى شركة دله للخدمات الصحية باستمرار إلى رفع كفاءة العمليات والطاقة 

التشغيلية وزيادة مكانتها السوقية واحتواء النفقات ألجل تحقيق أفضل عائد للمساهمين.

٢0. العناصر الرئيسية للميزانية

٢٠١٦٢٠١5٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢مليون ريال

٢.٢5٠٢.٠٠١١.٦73١.479١.٢73 مجموع الموجودات

738٦٠8399٢89١57 مجموع المطلوبات

١.5١١١.393١.٢74١.١9٠١.١١٦ مجموع حقوق المساهمين

نمت-بحمد اهلل-حقوق المساهمين من ١,١١٦ مليون ريال في ٢٠١٢م إلى ١,5١١ مليون ريال بنهاية ٢٠١٦م أو بمعدل سنوي 
مركب قدره 8%. بينما نمت موجودات الشركة من ١,٢73 مليون ريال في ٢٠١٢م إلى ٢,٢5٠ مليون ريال في ٢٠١٦م بمعدل 
سنوي مركب بلغ ١5%. وفيما زادت المطلوبات نسبًيا من ١57 مليون ريال في ٢٠١٢م إلى 738 مليون ريال في ٢٠١٦م بمعدل 
سنوي مركب قدره 49%. كما نمت موجودات الشركة بالتوازي مع حقوق الملكية بسبب تنامي أعمالها وأرباحها خالل 
الخمسة سنوات الماضية. وقد زادت أصول الشركة وحقوق المساهمين زيادة ملحوظة نتجت عن زيادة رأسمال الشركة 

خالل العام ٢٠١٢م عن طريق االكتتاب العام.

وبالرغم من نسبة الزيادة في المطلوبات خالل الخمس سنوات الماضية التي كان السبب األساسي لزيادتها هو زيادة 
اقتراض الشركة لتمويل توسعاتها المخططة والتي انتهت الشركة من بعضها ومازال البعض اآلخر تحت اإلنشاء. إال 
أن قيمة المطلوبات مازالت منخفضة مقارنة بإجمالي أصول الشركة وحقوق ملكيتها وهي ناتجة عن توسعات الشركة 
المختلفة في مختلف المشاريع. وقد انتهجت الشركة سياسة رفع مالي متحفظة نسبًيا واإلبقاء على نسب اقتراض 

منخفضة نسبًيا خالل الخمس سنوات الماضية لكي تتوفر لديها ديناميكية وفاعلية أكبر للتوسعات المستقبلية.

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠

صافي
الدخل

مجمل
الربح

ا�يرادات

عناصر قائمة الدخل

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

١٣٣
١٣٧

١٤٧
١٦٥

٢٢٦

٢٨٧
٣٢٧

٣٥٩
٤٠٧

٥٣٧

٦٣٧
٧٥٠

٨٥٩
٩٨٥

١,١٦٣

مليون ريال

مجموع الموجوداتمجموع المطلوباتمجموع حقوق المساهمين

ت
اال
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 ال

ن
يي

مال

٥٠٠

١٫٠٠٠

١٫٥٠٠

٢٫٠٠٠

٢٫٥٠٠

عناصر الميزانية

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢

١٫٤
٧٩

١٫٢
٧٣

٦٠
٨
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٢١. النقد من أنشطة التشغيل
٢٠١٦٢٠١5٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢مليون ريال

3٤٢٢١٤١٤٩١٠٧١٢5 النقد من أنشطة التشغيل 

حققت الشركة نمًوا ملموًسا في النقد المتولد عن أنشطة التشغيل، حيث ارتفع من ١٢5 مليون ريال في عام ٢٠١٢م 
أنشطة  النقدية من  ٢٠١٦م بمعدل سنوي مركب قدره 3٢%. وقد نمت  ريال خالل  إلى مستوى 34٢ مليون  حتى وصل 
التشغيل إجماًلا 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.

٢٢. ربح السهم
٢0١6٢0١5ريال / سهم

٣.٨٣٢.٨0 ربحية السهم 

حققت الشركة نمو في ربحية السهم للعام ٢٠١٦م  نتيجة ألداء الشركة خالل العام. وقد تم حساب ربحية السهم على 
أساس عدد أسهم مرجح 59 مليون سهم، كما في نهاية األعوام ٢٠١٦ و٢٠١5م لغرض المقارنة العادله لربحية السهم.

وجدير بالذكر، أنه قد تم زيادة عدد األسهم القائمة للشركة من 47.٢ مليون سهم إلى 59 مليون سهم في أكتوبر 
٢٠١5م كما هو مفصل الحًقا.

٢٣. أنشطة األسهم وأدوات الدين وحقوق الخيار
أنشطة األسهم: بلغ عدد األسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال 59 مليون سهم كما في نهاية 
٢٠١٦م. وقد بلغ عدد األسهم 59.٠ مليون سهم كما في نهاية ٢٠١5م بعد زيادة ١١.8 مليون سهم في ١٢ أكتوبر ٢٠١5م 
بسبب توزيع أسهم مجانية بنسبة ١ إلى 4 عن طريق تحويل جزء من األرباح المبقاة. وقد تم إدراج الشركة في سوق 

األسهم السعودية منذ يوم ١7 ديسمبر ٢٠١٢م.
أدوات الدين: ال توجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم، كما ال توجد أي حقوق خيار أو شهادات حقوق 
مشابهة أصدرتها الشركة خالل عام ٢٠١٦م. والشركة لم تقم بإصدار أي سندات، وبالتالي، لم تقم بشراء أو استرداد أو 
إبطال أي أدوات دين قابلة للتحول أو لالسترداد. إضافة إلى ذلك، ال توجد أي اتفاق أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في 

األرباح من قبل أي من المساهمين.
٢٤. القروض

وكما في ٢٠١٦/١٢/3١م فإن لدى الشركة تمويل مرابحات قصيرة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من بنوك 
محلية بلغت حوالي 87 مليون ريال. وذلك باإلضافة إلى تمويل طويل األجل بلغ نحو 394 مليون ريال من أحد البنوك 
المحلية. كما وقعت الشركة خالل ٢٠١٦م عقد تمويل إسالمي يشمل التورق بالمعادن مع أحد البنوك المحلية على أن 
يسدد على فترة إجمالية مدتها ست سنوات ونصف بعد فترة سماح 37 شهر، و تهدف الشركة من هذا التمويل إلى 

إنشاء مرافق طبية ومستشفيات جديدة للشركة. تم أخذ هذا التمويل بضمان سند ألمر من الشركة لصالح البنك.

المبلغ المقترض / المسددفترة القرض

القروض ) بالمليون (
الرصيد 
نهاية 

٢0١5
المقترض إلىمن

خالل ٢0١6
المسدد 
خالل ٢0١6

الرصيد 
نهاية ٢0١6

-١5٢٠١5٢٠١٦١٩3٤مرابحة  سا	 - قصيرة األجل

٢3٩٢٠١5٢٠٢٠8588١5٢8٢ مرابحة  سا	 - طويلة األجل 

١٧--١٧٢٠١5٢٠١٦مرابحة  سامبا - قصيرة األجل 

٧٢٢٠١٤٢٠١83553١5١١٢مرابحة  سامبا - طويلة األجل

-5٠٢٠١5٢٠١٦3٧٠٤٢٠تورق الفرنسي

٧٠-٢٠١5٢٠١٦٧٠-مشاركة الراجحي

٣٩٣١6٧٢١5٨٤٤٨١اإلجمالي
وقد بلغ الجزء المتداول من المرابحات طويلة االجل مبلغ 7٢ مليون ريال كما في ٢٠١5/١٢/3١م تسدد خالل العام ٢٠١7م.

النقد من أنشطة التشغيل

٥٠
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IFRS ٢5. التحول للمعايير الدولية
لقد عينت الشركة مستشاًرا خارجًيا خالل العام ٢٠١5م لدراسة تفاصيل التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين إلى معايير التقارير المالية الدولية لتبدأ في التحضير واالستعداد للتحول مع بداية العام ٢٠١7م. وقد اشتملت 

الخطة على ثالث مراحل:
التخطيط للتحول: وقد انتهت الشركة من مرحلة التخطيط.. ١

التنفيذ-اإلعداد للتحول: وقد انتهت الشركة من مرحلة اإلعداد للتحول.. ٢
التنفيذ-تطبيق التحول: والشركة في صدد إكمال هذه المرحلة ليكتمل التحول للمعايير الدولية.. 3

التنفيذ الفعلي خالل ٢0١6م: ولتنفذ مراحل هذا التحول للمعايير الدولية، فقد أعلنت الشركة عن كل مرحلة كالتالي:

المرحلة األولى: أعلنت الشركة في ٢5 أغسطس ٢٠١٦م عن مواكبتها للتحول للمعايير الدولية حيث تضمنت هذه 
المرحلة إتمام األعمال التالية:

إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية والمضي في تنفيذها.. ١
تعيين مستشار خارجي )السادة أرنست ويونج وشركاهم( الذين قاموا بإنهاء دراسة خطة التحول حيث تقوم إدارة . ٢

الشركة بتطبيق هذه الخطة.
تشكيل فريق داخلي مسؤول عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية.. 3
كان التاريخ المستهدف إلعداد أول قوائم مالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية هو ٢٠١7/٠3/3١م، وذلك عن الربع . 4

األول من العام ٢٠١7م.

الدولية حيث  المالية  التقارير  لمعايير  للتحول  الشركة عن مواكبتها  أعلنت  ٢٠١٦م  أكتوبر  وفي ٢5  الثانية:  المرحلة 
تضمنت هذه المرحلة إتمام األعمال التالية:

اعتماد مجلس اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير التقارير المالية الدولية.. ١
إعداد األرصدة االفتتاحية لعام ٢٠١٦م وفًقا للمعايير الدولية.. ٢
إعداد القوائم المالية األولية للربع األول من ٢٠١٦م وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية التي كانت تحت التدقيق من . 3

قبل المراجع الخارجي.
كما أفصحت الشركة أنه ال يوجد أي آثار جوهرية على القوائم المالية بسبب تطبيق المعايير الدولية.. 4
وتبًعا لذلك، فقد بينت الشركة جاهزيتها للبدء بتطبيق المعايير الدولية طبًقا للبرنامج الزمني المخطط له.. 5

المرحلة الثالثة: كما قد أفصحت الشركة في يناير ٢٠١7م عن المرحلة األخيرة من مواكبتها للتحول للمعايير الدولية. 
حيث أفصحت عن التالي:

تم إعداد المركز المالي االفتتاحي كما في ١ يناير ٢٠١٦م والقوائم المالية للربع األول من ٢٠١٦م، وبذلك تتوقع الشركة . ١
أن تكون القوائم المالية للربع األول من ٢٠١7م جاهزة حسب المعيار الدولي IAS34 الخاص بالقوائم المالية الربعية.

أنه لم يترتب أي آثار جوهرية على القوائم المالية للشركة إثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. . ٢
أبرزها . 3 التي كان من  الجوهرية  الفروقات غير  الدولية بعض  المعايير  المالية بحسب  القوائم  وقد تضمنت مسودة 

التالي:
زيادة بسيطة في االستهالكات الناتجة عن فصل بعض مكونات األصول الثابتة. •
احتساب مخصصات نهاية الخدمة للموظفين بالطريقة اإلكتوارية كل عام والتي قد تختلف عن طريقة احتسابها  •

بحسب معايير المحاسبة السعودية. لكن يظل أثر ذلك غير جوهري على القوائم المالية.
إعادة صياغة اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية بطريقة شمولية بحسب المعايير الدولية. •

عدم وجود أي معوقات تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.. 4

وبناًء على الخطة المنفذة، فإن مجلس إدارة شركة دله الصحية يؤكد على جاهزية الشركة للتحول في إعداد القوائم 
المالية بحسب المعايير الدولية مع بداية ٢٠١7م وذلك خالل الفترة النظامية المحددة بحسب تعميم هيئة السوق المالية 
رقم )٢978/4( بتاريخ ٢٠١4/3/٢5م المبني على كتاب سعادة األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 

)صادر/4579/٢٠١4( وتاريخ ٢٠١4/٢/٢٢م.

٢6. التنازل عن المصالح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو المساهمين:
ال يوجد أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أي من 

مساهمي الشركة بالتنازل عن مصالحه أو حقوقه في الحصول على األرباح.

٢٧. سياسة توزيع األرباح
تعتــزم الشــركة االســتمرار فــي توزيــع أربــاح علــى مســاهميها بهــدف تعزيــز قيمــة اســتثماراتهم فيهــا بطريقــة تتماشــى مــع 
تحقيــق أهــداف الشــركة ومصاريفهــا الرأســمالية ومتطلباتهــا االســتثمارية، وذلــك بنــاًء علــى األربــاح التــي تحققهــا الشــركة 

ووضعهــا المالــي، وحالــة الســوق، والمنــاخ االقتصــادي العــام، وعوامــل أخــرى، تشــمل 
حاجة الشــركة الطارئة إلعادة اســتثمار تلك األرباح، ومتطلباتها الرأســمالية، وتوقعاتها المســتقبلية، ونشــاطها االقتصادي، 

واالعتبــارات القانونيــة والتنظيميــة األخــرى. وســيتم توزيــع األرباح بالريال الســعودي.
وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة، فــإن أي قــرار للمســاهمين بتوزيــع أربــاح نقديــة، يجــب أن يصــدر مــن قبــل الجمعيــة العامــة 

العاديــة بنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة بعــد األخــذ فــي االعتبــار العوامــل المختلفــة الســابق ذكرهــا.
تخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة وفًقــا لنظــام الشــركة األساســي الــذي ينــص علــى أن يتــم توزيــع أربــاح ســنوية 

صافيــة بعــد خصــم كافــة المصاريــف والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:
يجنب ١٠% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ  •

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

لغرض أو أغراض أخرى.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع. •
المكافآت متوافقة مع  • اإلدارة على أن تكون هذه  المتبقية كمكافآت لمجلس  الصافية  األرباح  ١٠% من  يتم تخصيص 

األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
أو  • الشركة  لموظفي  اجتماعية  منشآت  لتأسيس  األرباح  صافي  من   %١٠ خصم  للمساهمين  العامة  للجمعية  يجوز 

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

التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
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٢٨. التوصية بتوزيع أرباح )نقدية-غير نقدية(
الكرام في  بإشراك مساهميها  الشركة  اهتمام  الصحية على مساهميها تعكس  دله  لشركة  النقدية  التوزيعات  إن 
نجاح الشركة في تحقيق أرباح متنامية بالرغم من مرحلة التوسعات التي تمر بها الشركة والتي تتطلب استثمار الكثير 
من النقد نحو تعظيم نمو الشركة. ولذلك، فإن مجلس إدارة شركة دله الصحية يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن العام 
المالي ٢٠١٦م قدرها ١١8 مليون ريال )فقط مائة وثمانية عشر مليون ريال( بواقع ٢.٠٠ ريال للسهم أو بما يعادل ٢٠% من 
القيمة االسمية للسهم. وستكون أحقية هذه األرباح لمساهمي الشركة المقيدين في سجالت مركز إيداع األوراق المالية 
التجارة وهيئة سوق  وزارة  أنظمة  التوزيع بحسب  على  وموافقتها  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  »تداول« 

المال. وسيضاف باقي رصيد األرباح الغير موزعة إلى األرباح المبقاة.

فيما يلي ملخص التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوات الخمس األخيرة:
٢٠١٦٢٠١5٢٠١٤٢٠١3٢٠١٢بالمليون ريال سعودي

88.5٤٧.٢٧٠.8٧٠.8*١١8.٠التوزيعات النقدية المعلنة عن العام

88.5٤٧.٢٧٠.8٧٠.8٦.5التوزيعات النقدية المدفوعة

* مقترح توزيعها

٢٩. السعودة
من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية االجتماعية فقد أولت شركة دله للخدمات الصحية السعودة أهمية قصوى؛ 
حيث أنها تعمل على استقطاب الكوادر السعودية في شتى المجاالت والتخصصات وتحرص على تدريبهم وتطويرهم 

وإحالل المؤهلين في الوظائف المناسبة وذلك تماشًيا مع أهداف الدولة لتوطين الوظائف.
وتبلغ نسبة السعودة في شركة دله للخدمات الصحية ٢5%، مما يضع الشركة في نطاق األخضر المتوسط. وقد ارتفعت 
توظيف  زيادة  على  الشركة  يعكس حرص  مما  ٢٠١٦م  العام  3% خالل  بمقدار  الصحية  دله  السعودة في شركة  نسبة 

الكوادر الوطنية إلى مستويات أفضل كل عام.
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:

نطاقات السعودة لشركات الخدمات الصحية

نسبة السعودة المطلوبةالنطاق
35% ومافوقالممتاز
من ٢٠% إلى 3٤%األخضر
من ١٠% إلى ١٩%األصفر
من ٠% إلى ٩%األحمر

المصدر : وزارة العمل

٣0. المسئولية اإلجتماعية:
 إن التزام الشركة بمسؤوليتها االجتماعية يمثل جوهر نهجها في تنفيذ أعمالها على مر السنين، وترى اإلدارة 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 من خالل عام ٢٠١٦م عدة 

نشاطات في مستشفى دله–النخيل كالتالي:
تم تفعيل اليوم العالمي )الخدمة االجتماعية( تحت شعار»استشرني« وذلك خالل مارس ٢٠١٦م  بمشاركة مجموعة  •

من الجمعيات الخيرية والشركات والمدارس.
تم تفعيل اليوم العالمي )الطفل اليتيم( تحت شعار »لست وحدك. نحن معك« وذلك خالل أبريل ٢٠١٦م بمشاركة  •

جمعيات من خارج وداخل المستشفى.
تم تفعيل اليوم العالمي )للرضاعة الطبيعية( وذلك خالل أكتوبر ٢٠١٦م. •
تمت المشاركة في تفعيل )اليوم العالمي للسكر( وذلك في نوفمبر ٢٠١٦م بمشاركة أقسام الشركة المختلفة. •
تم تفعيل اليوم العالمي )لمكافحة سرطان الثدي( تحت شعار )أنِت الحياة، افحصي وطمنينا( وذلك خالل نوفمبر  •

٢٠١٦م بمشاركة مجموعة من الجمعيات والشركات خارج مستشفى دله-النخيل وتم تغطية المعرض إعالمًيا.

األنشطة االجتماعية خار	 المستشفى خالل عام ٢٠١٦م:
زيارة مدارس وتقديم محاضرة عن مخاطر التدخين من قبل األخصائيات. •
زيارة من دعوه شمال الرياض وتقديم الهدايا على المرضى المنومين. •
زيارة من طالبات مدارس وتقديم الهدايا على األطفال المنومين. •
تدريب طالبات مدارس على حقيبة اإلسعافات األولية. •

٣١. مجلس اإلدارة 
تكوين مجلس اإلدارةأ. 

يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبًقا للنظام األساسي للشركة، وعينت الجمعية العامة العادية الخامسة 
التي ُعقدت بتاريخ ٢٠١3/١٠/٠7م أعضاء مجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة والتي بدأت من ٢٠١3/١٠/٢١م، وتم 

اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيًسا لمجلس اإلدارة في هذه الدورة بتاريخ ٢٠١3/١٠/٢7م.
بعد ذلك تم اإلعالن بتاريخ ٢٠١٦/٠8/٠3م عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 
٢٠١٦/١٠/٢١م ولمدة ثالث سنوات ميالدية، ثم عينت الجمعية العامة العادية التاسعة التي ُعقدت بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١8م أعضاء 
مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ميالدية للدورة التي بدأت من ٢٠١٦/١٠/٢١م، وتم اختيار م. طارق بن عثمان القصبي رئيًسا 

لمجلس اإلدارة في هذه الدورة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢4م.
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وفيما يلي أسماء السادة األعضاء وتصنيف العضوية، وأسماء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي يشغل 
بها عضوية مجلس إدارة:

دورة المجلس من ٢١/٢0١٣/١0 – ٢0/١0/٢0١6

تصنيف العضويةالمنصباسم العضو

غير تنفيذيرئيس المجلسم. طارق عثمان القصبي

مستقلعضو مجلس اإلدارةد. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم 

تنفيذيعضو مجلس اإلدارةد. محمد راشد الفقيه

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةأ. محي الدين صالح كامل

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ. فهد عبداهلل القاسم

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةم. عمار حسن كامل

عضو مجلس اإلدارة-الرئيس د. أحمد صالح بابعير
تنفيذيالتنفيذي والعضو المنتد	

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةم. فهد سرا	 مالئكة

مستقلعضو مجلس اإلدارةم. فارس إبراهيم الراشد الحميد

دورة المجلس من ٢١/١0/٢0١6 – ٢0/٢0١٩/١0

تصنيف العضويةالمنصباسم العضو

غير تنفيذيرئيس المجلسم. طارق عثمان القصبي

مستقلعضو مجلس اإلدارةد. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم

تنفيذيعضو مجلس اإلدارةد. محمد راشد الفقيه

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةأ. محي الدين صالح كامل

مستقلعضو مجلس اإلدارةأ. فهد عبداهلل القاسم

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةم. عمار حسن كامل

مستقلعضو مجلس اإلدارةم. فارس إبراهيم الراشد الحميد

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةم. فهد سرا	 مالئكة

أ. حمزه بن عثمان خشيم )ممثل المؤسسة 
مستقلعضو مجلس اإلدارةالعامة للتأمينات االجتماعية(

عضوية  أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
تولى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل العام ٢٠١٦م عضوية مجالس إدارات في شركات مساهمة أخرى على النحو التالي:

العضوية في الشركات المساهمة األخرى المدرجة والشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية السعودية:

الشركات المساهمة غير الشركات المساهمة المدرجةاسم العضو   
المدرجة

١- بنك الجزيرةم. طارق عثمان القصبي
٢- شركة عسير

١- شركة عطاء التعليمية
٢- شركة سر	 لإلستثمار العقاري

3- شركة رزم القابضة

د. عبدالرحمن عبدالعزيز 
--السويلم

١-  شركة د. محمد راشد الفقيه د. محمد راشد الفقيه
وشركاؤه

أ. محي الدين صالح كامل
١-  شركة جبل عمر

٢-  الشركة السعودية لألبحاث 
والتسويق

١- شركة الخزامى لإلدارة
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الشركات المساهمة غير الشركات المساهمة المدرجةاسم العضو   
المدرجة

أ. فهد عبداهلل القاسم

١- مجموعة صافوال
٢- شركة جرير للتسويق

3- شركة دور للضيافة
٤-  بنك البالد

١- مجموعة عبداللطيف العيسى 
القابضة

٢- شركة فهد عبداهلل عبدالعزيز 
القاسم وأبناؤه للتجارة 

واالستثمار
3- الشركة السعودية للضيافة 

التراثية
٤- شركة د. محمد راشد الفقيه 

وشركاؤه
5- شركة ركين نجد الدولية

٦- شركة ناقل

--م. عمار حسن كامل

م. فارس إبراهيم 
١- شركة شاكرالراشد الحميد

١- شركة أبناء إبراهيم الراشد 
الحميد

٢- شركة دراية المالية
3- الشركة السعودية لتمويل 

المساكن
٤- شركة الصغير للتجارة 

والمقاوالت
5- صندوق الرياض العقاري

١- شركة فرص الدولية لالستثمار-م. فهد سرا	 مالئكة

--د. أحمد صالح بابعير )١(
أ. حمزة بن عثمان خشيم )ممثل 

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية( )٢(

--

)١(عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ١٠/٢١/٢٠١3-٢٠١٦/١٠/٢٠.
)٢(عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ٢٠١٦/١٠/٢١-١٠/٢٠/٢٠١9.

وال يوجد خالل العام ٢٠١٦ ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عضوية في مجالس إدارات أكثر من خمس شركات مساهمة 
عامة.

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين في أسهم الشركة و الشركات التابعة لها:	. 
أو مصلحة  توجد ملكية  وال  ٢٠١٦م  المالي  العام  الشركة خالل  اإلدارة في أسهم  أعضاء مجلس  الجدول مصلحة  يبين 
ألزواجهم أو أوالدهم القّصر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما ال توجد أي مصلحة أو ملكية لكبار التنفيذيين 

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

صافي التغير خالل  نهاية العامبداية العام اسم العضو  
السنة

نسبة 
التغير

٠%٢,8٤5,٠٠٠٢,8٤5,٠٠٠٠م. طارق عثمان القصبي

د. عبد الرحمن عبد العزيز 
٠%١٢5٠١٢5٠٠السويلم   

٠%3,٠٩5,٠٠٠3,٠٩5,٠٠٠٠د. محمد راشد الفقيه

٠%١٢5٠١٢5٠٠أ. محي الدين صالح كامل

٠%١٢5٠١٢5٠٠أ. فهد عبداهلل القاسم

٠%١٢5٠١٢5٠٠م. عمار حسن كامل

٠%١٢5٠١٢5٠٠د. أحمد صالح بابعير )١(

٠%١٢5٠١٢5٠٠م. فهد سرا	 مالئكة

م. فارس إبراهيم الراشد 
٠%١٢5٠١٢5٠٠الحميد

المؤسسةالعامة للتأمينات 
االجتماعية

)يمثلها األستاذ/ حمزة بن 
عثمان خشيم( )٢( شركة 

حصانة )3(

--

--

١٤3,35٤

١,35٩,8٧5

١٤3,35٤

١,35٩,8٧5

--

--

د. أحمد بن صالح بابعير 
٠%١٢5٠١٢5٠٠)الرئيس التنفيذي(
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)١( عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ١٠/٢١/٢٠١3-٢٠١٦/١٠/٢٠.
)٢( عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ٢٠١٦/١٠/٢١-١٠/٢٠/٢٠١9.

)3( إيضاح: شركة حصانة هي شركة تابعة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
المصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت:

لم يتم إبالغ الشركة خالل العام ٢٠١٦م بأي حقوق في مصلحة فئة األسهم ذات األحقية في التصويت أو أي تغيير في تلك 
المصلحة تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وذلك بموجب المادة )45( من قواعد 

التسجيل واإلدراج المتعلقة بملكية حصص كبيرة من أسهم الشركة.
١( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )45( من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق 

خالل السنة المالية األخيرة، حسب متطلبات الفقرة )١١( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج.
)٢

اسم من تعود له 
في نهاية عام ٢٠١٦خالل عام ٢٠١٦في بداية عام ٢٠١٦المصلحة

عدد 
األسهم 

نسبة 
التملك%

عدد 
األسهم

نسبة 
نسبة التغير%عدد األسهمالتغير%

شركه دله البركه 
3٢,٢٢5,٠٠٠-3٢,٢٢5,٠٠٠5٤٫٦١3٢,٢٢5,٠٠٠القابضه

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

المالي ٢٠١٦م، وكان سجل حضور أعضاء المجلس الجتماعات المجلس على النحو التالي:

اسم عضو المجلس

سجل حضور االجتماعات ٢0١6م
الحضور 
/ عدد 

االجتماعات األول
٢0١6/0٢/١٨

الثاني
٢0١6/0٤/٢٨

الثالث
٢0١6/١0/٢٤

الرابع
٢0١6/١٢/١٤

٤/٤م. طارق عثمان القصبي

٤/٤م. عبدالرحمن عبدالعزيز السويلم

3/٤م. محمد راشد الفقيه

٤/٤أ. محي الدين صالح كامل

٤/٤أ. فهد عبداهلل القاسم

٤/٤م. عمار حسن كامل

٤/٢د. أحمد صالح بابعير)١(

3/٤م. فهد سرا	 مالئكة

٤/٤م. فارس إبراهيم الراشد الحميد

أ.حمزة بن عثمان خشيم )٢(
)ممثل المؤسسة العامة للتامينات 

االجتماعية(
٤/٢

)١(  عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ١٠/٢١/٢٠١3-٢٠١٦/١٠/٢٠.

)٢( عضو مجلس اإلدارة في الدورة من ٢٠١٦/١٠/٢١-١٠/٢٠/٢٠١9.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذييند. 

أعضاء المجلس البيان )باأللف ريال(      
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين

اعضاء مجلس اإلدارة 
المستقلين

المدفوعات لخمسة 
من كبار التنفيذيين 
بمن فيهم الرئيس 
التنفيذي والمدير 

المالي التنفيذي

٤٫٦٢٦--٢٫٢8١الرواتب والتعويضات

٩١٦--٤8٤البدالت

المكافأت الدورية 
٤٠٠8٠٠٦٠٠١,٢٦٧السنوية

----الخطط التحفيزية
التعويضات والمزايا 

----العينية
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لجان مجلس اإلدارةه. 
وطبيعة  احتياجات  تستدعيه  ما  على  بناًء  رئيسية  لجان  أربعة  شكل  اإلدارة  مجلس  فإن  الشركة  حوكمة  إطار  ضمن 
أعمال الشركة، بهدف مساعدة المجلس في تصريف مهامه ومسؤولياته ورفع مستوى اإلشراف والرقابة وضوابط اتخاذ 
القرارات في الشركة وهذه اللجان هي لجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات، ولجنة االستثمار والتمويل، واللجنة 
التنفيذية ويشرف مجلس اإلدارة على أعمالها والتي تقوم بعرض نتائج أعمالها وتوصياتها على المجلس بصفة دورية. 
وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية الرابعة المنعقدة في ٢٠١3/٠4/٢١م قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة 
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وقد اعتمد مجلس اإلدارة اللوائح الخاصة لعمل كل لجنة. وقد اعتمدت الجمعية العامة 
غير العادية الخامسة في ٢٠١٦/١١/١٦م تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة 

الجديدة التي بدأت في ٢٠١٦/١٠/٢١م ولمدة ثالث سنوات ميالدية.
وتتلخص مهام اللجان وتكوينها وأعضائها وعدد اجتماعاتها خالل العام ٢٠١٦م على النحو التالي:

• لجنة المراجعة:
تشكلت لجنة المراجعة لتعزيز دور مجلس اإلدارة في مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، واإلشراف على 
أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل 
عرضها على مجلس اإلدارة، وأي مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة، وتم عقد ٦ اجتماعات للجنة خالل العام المالي 

٢٠١٦م وكانت على النحو التالي:
االجتماع السادساالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

٢٠١٦/٠١/١٧٢٠١٦/٠٢/١٦٢٠١٦/٤/١8٢٠١٦/٠٦/٠5٢٠١٦/٠٧/٢٦٢٠١٦/١٠/١٧
التنفيذيين، وتتكون  اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة  وقد راعت الشركة تعليمات الئحة الحوكمة بشأن تشكيل 

اللجنة من أربعة أعضاء وهم:
)عضو مجلس إدارة مستقل(رئيس اللجنة*أ. فهد عبداهلل القاسم ١

)عضو مجلس إدارة مستقل(عضوم. فارس إبراهيم الراشد الحميد              ٢

 عضو خارجي مستقلعضوعبدالرحمن بن صالح الخليفي3

 عضو خارجي مستقلعضومحمد حمد الفارس        ٤
* إيضاح:

رئاسة أ. فهد القاسم للجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠١٦/١٠/٢٠.
تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد  •

ميالدية،  ثالث سنوات  ولمدة   ٢٠١٦/١٠/٢١ في  بدأت  التي  الجديدة  للدورة  أعضائها  ومكافآت  عملها  مهامها وضوابط 
أعاله، وسيتم تسمية  الجدول  في  إليهم  والمشار  السابقة  الدورة  في  اللجنة  أعضاء  أنفسهم  اللجنة هم  وأعضاء 

رئيس اللجنة في أول اجتماع للجنة.
لجنة المكافآت والترشيحات:

الخاصة  السياسات  وضع  بشأن  التوصيات  رفع  في  اإلدارة  مجلس  دور  لتعزيز  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تشكلت 
األعضاء  استقاللية  والتأكد بشكل سنوي من  بالشركة،  التنفيذيين  اإلدارة وكبار  والحوافز ألعضاء مجلس  بالمكافآت 
المستقلين، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، وتحديد جوانب الضعف والقوة 
التوصية  إلى جانب  إجراؤها،  التي يمكن  التغييرات  التوصيات في شأن  المجلس ورفع  المجلس، ومراجعة هيكل  في 
بالترشيح لعضوية المجلس. وقد تم عقد اجتماعين للجنة خالل العام المالي ٢٠١٦، وتتكون اللجنة من أربعةأعضاء وهم: 

)عضو مجلس إدارة مستقل(رئيس اللجنةد. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم١

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(عضوم. طارق بن عثمان القصبي٢

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(عضوم. عمار حسن كامل3

٤
أ.حمزة بن عثمان خشيم 

)ممثل المؤسسة العامة للتامينات 
االجتماعية(

)عضو مجلس إدارة مستقل(عضو

* إيضاح: 
رئاسة د. عبدالرحمن السويلم للجنة الترشيحات والمكافآت حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠١٦/١٠/٢٠.

المجلس  • اجتماع  في  وذلك  ٢٠١٦/١٠/٢١م  في  بدأت  التي  المجلس  لدورة  اإلدارة  من مجلس  اللجنة  إعادة تشكيل  تم 
المنعقد في ٢٠١٦/١٠/٢4 وذلك بنفس األعضاء السابقين باإلضافة إلى إنضمام أ. حمزة بن عثمان خشيم، إلى عضوية 

اللجنة، وسيتم تسمية رئيس اللجنة في أول اجتماع للجنة.
لجنة االستثمار والتمويل:

الفرص  دراسة  وأبرزها:  اإلدارة  مجلس  مهام  ببعض  توكيلها  وتم  اإلدارة  مجلس  من  بقرار  االستثمار  لجنة  تشكلت 
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 العام المالي ٢٠١٦م. 

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء وهم:              
)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(رئيس اللجنةم. طارق بن عثمان القصبي١

)عضو مجلس إدارة تنفيذي(عضود. محمد بن راشد الفقيه٢

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(عضوأ. محي الدين صالح كامل3

)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(عضوم. فهد سرا	 مالئكة٤

)عضو مجلس إدارة مستقل(عضوأ. فهد عبداهلل القاسم5
* إيضاح: 

المجلس  • اجتماع  في  وذلك  ٢٠١٦/١٠/٢١م  في  بدأت  التي  المجلس  لدورة  اإلدارة  من مجلس  اللجنة  إعادة تشكيل  تم 
المنعقد في ٢٠١٦/١٠/٢4 وذلك بنفس األعضاء السابقين، وتم تسمية م. طارق بن عثمان القصبي رئيس للجنة في 

اجتماع اللجنة في ٢٠١٦/١٢/١4م.
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اللجنة التنفيذية:
تشكلت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة وتم توكيلها ببعض مهام مجلس اإلدارة وأبرزها: المتابعة الدورية 
لتنفيذ الخطة االستراتيجية، والمتابعة الدورية لتنفيذ الموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس اإلدارة، ومباشرة المهام 
المرتبطة بصالحيتها وفق الئحة الصالحيات المعتمدة، وإعدام الديون بحسب منظومة الصالحيات المعتمدة وتوصية 
مجلس اإلدارة بإعدام الديون فوق ذلك الحد، ومراجعة وتعديل شروط إئتمان العمالء الجدد للشركة والشركات التابعة، 
ومراجعة الحدود االئتمانية للشركة، ومراجعة مخاطر ائتمان العمالء للشركة والشركات التابعة، ورصد واستعراض مدى 
تقيد إدارة الشركة التنفيذية لضوابط االئتمان المحددة من قبل اللجنة، و يطلع مجلس اإلدارة على محاضر اللجنة بصفة 
دورية. وتمارس اللجنة أعمالها وفق الصالحيات المحددة من مجلس اإلدارة، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من 
قبل مجلس اإلدارة، وقد تم عقد أربعة اجتماعات للجنة خالل العام المالي ٢٠١٦م. وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء وهم:  

           
)عضو مجلس إدارة غير تنفيذي(رئيس اللجنةم. طارق بن عثمان القصبي١

)عضو مجلس إدارة تنفيذي(عضود. محمد بن راشد الفقيه٢
)عضو مجلس إدارة تنفيذي(عضود. أحمد صالح بابعير3

* إيضاح: 
المجلس  • اجتماع  في  وذلك  ٢٠١٦/١٠/٢١م  في  بدأت  التي  المجلس  لدورة  اإلدارة  من مجلس  اللجنة  إعادة تشكيل  تم 

المنعقد في ٢٠١٦/١٠/٢4 وذلك بنفس األعضاء في دورة المجلس السابقة، وتم تسمية رئيس اللجنة في أول اجتماع 
للجنة في هذه الدورة وهو م. طارق بن عثمان القصبي.

انتهت عضوية د. أحمد بابعير في مجلس اإلدارة في ٢٠١٦/١٠/٢٠ وبذلك تصبح عضويته في اللجنة التنفيذية بصفته  •
الرئيس التنفيذي للشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخليةو. 
شكلت لجنة المراجعة وفًقا للمادة )١4( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتلخص مهامها 

ومسؤولياتها فيما يلي:
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها فى تنفيذ األعمال والمهام المكلفة بها.. ١

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.. ٢
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة منها.. 3
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقاللهم وفصلهم وتحديد أتعابهم.. 4
دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنه عليها.. 5
دراسة مالحظات المحاسبين القانويين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.. ٦
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.. 7
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.. 8

هذا وقد بلغت اجتماعات اللجنة ٦ اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م. وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خالل العام:

المنصباالسم  

اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة خالل العام ٢٠١٦م

٠١/١٧٠٢/١٦٠٤/١8٠٦/٠5٠٧/٢٦١٠/١٧

رئيس اللجنةفهد بن عبداهلل القاسم*

عضو اللجنةفارس بن إبراهيم الراشد الحميد

عضو اللجنةعبدالرحمن بن صالح الخليفي

عضو اللجنةمحمد بن حمد الفارس

* مالحظة: رئيًسا للجنة المراجعة حتى نهاية دورة المجلس في ٢٠١٦/١٠/٢٠م.
هذا وفى ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال عن عام ٢٠١٦م فإن لجنة المراجعة ترى أنه ليس هناك أي قصور هام أو أي 
تغير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وأنها فعالة لمنع واكتشاف األخطاء، وأنه لم يحدث أي خرق جوهري أو إخالل 

بأنظمة الرقابة الداخلية خالل عام ٢٠١٦م.
ز.   إقرارات مجلس اإلدارة

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

٣٢. تطبيق الئحة حوكمة الشركات:  
تسعى الشركة إلى االلتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها. وسن السياسات واإلجراءات التي 
من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة. ومحاولة الرقي بالشركة إلى أعلى مستويات االلتزام بالئحة الحوكمة، وقد 
وضعت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها مسترشدة بالئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المالية وتتوافق مع بنودها 
وأهدافها، وتؤكد الشركة التزامها عملًيا بتطبيق جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. 

ويستثنى من ذلك. 
الفقرة )د( من المادة السادسة: ال تنطبق على الشركة حيث أن هذه الفقرة تطبق على المستثمرين من صناديق  •

االستثمار ومن في حكمهم.
الفقرة )ط( من المادة الثانية عشر: ال تنطبق على الشركة حيث أن النظام األساسي للشركة لم يمنح ألي شخص  •

ذي صفة اعتبارية الحق في تعيين ممثلين في مجلس إدارة الشركة، بل إن التصويت بموجب النظام األساس حق 
لكافة المساهمين.

ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات خالل عام ٢٠١٦م ولم يكن مطبًقا خالل عام ٢٠١5م:
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الفقرة )ب( من المادة السادسة: المتعلقة بالتصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، لذا تم  •
تعديل النظام األساسي للشركة على أن ينص في مادته الخامسة والثالثين على اتباع التصويت التراكمي عند اختيار 
أعضاء مجلس اإلدارة، وسعًيا إلى حفظ حقوق جميع المساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم القانونية في التصويت 
الختيار أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي، فقد تم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي 
بدأت في ٢٠١٦/١٠/٢١م ولمدة ثالث سنوات ميالدية عن طريق التصويت التراكمي في اجتماع الجمعية العامة العادية 

التاسعة بتاريخ  ٢٠١٦/١٠/١8م.
وإجراءاتها حول  • الشركة سياساتها  كامل، حيث وضعت  تطبيقها بشكل  تم  العاشرة:  المادة  )و( من  الفقرة 

وأصحاب  والدائنين  للمساهمين  الجوهرية  المعلومات  عن  باإلفصاح  والتزامها  واللوائح  لألنظمة  الشركة  احترام 
المصالح اآلخرين وتم اعتماد هذه السياسة من مجلس إدارة الشركة في تاريخ ٢٠١٦/٠4/٢8م.

٣٣. معامالت مع أطراف ذات عالقة:  
تضمنت تعامالت الشركة التعاقد مع عدة أطراف ذات عالقة بأحد كبار المساهمين بالشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة، 
وانطالًقا من مبدأ اإلفصاح والشفافية فقد تم إيراد جميع هذه التعامالت في هذا التقرير، مع اإلحاطة بأن الشركة قامت 
بأخذ الترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/3١ من قبل الجمعية العمومية 

العادية الثامنة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠5/٠٢ على جميع األعمال التالية، باستثناء البند رقم 5:
اسم الطرف ذو 

شروط التعاملمدة التعاملمبلغ التعاملطبيعة التعاملالعالقة

١

أعضاء المجلس:
١- أ. محي الدين صالح 

كامل
٢- م. عمار حسن كامل

3- م. فهد سرا	 مالئكة
وذلك كونهم من كبار 
التنفيذيين في شركة 

دله البركة القابضة وهي 
من كبار المساهمين في 

الشركة  

تعامل تجاري مع شركة وكالة دارين 
للسفر والسياحة المحدودة فيما 

يتعلق بإصدار حجوزات طيران 
وتذاكر سفر لبعض موظفي 

الشركة. وهي مملوكة من قبل 
شركة دله البركة القابضة

5,٩١١,٦53
ريال سعودي

سنة واحدة
من ٢٠١٦/٠١/٠١م

إلى ١٢/3١/ ٢٠١٦م

شروط السوق السائدة 
حيث تجدر اإلشارة إلى 

أن مدة هذا التعامل 
مستمرة وقد بدأت منذ 

سنوات عديدة

٢

طارق بن عثمان القصبي 
)رئيس المجلس وشريك 

في الشركة الفنية 
)ATS لتوطين التقنية

اتفاقيتين مع الشركة الفنية 
لتوطين التقنية ATS تهدف إلى 
تقديم دعم فني وخدمات صيانة 

باإلضافة إلى اتفاقية شراء متعلقة 
بقاعدة البيانات للشركة

3,١٠٦,5٦5
ريال سعودي

سنة واحدة
من ٢٠١٦/٠١/٠١م

إلى ٢٠١٦/١٢/3١م

شروط السوق السائدة 
حيث أن مدة هذا 

التعامل الخاص 
بتقديم الدعم الفني 

مستمرة وقد بدأت منذ 
سنوات عديدة

3

أعضاء المجلس:
١- أ. محي الدين صالح 

كامل
٢- م. عمار حسن كامل

3- م. فهد سرا	 مالئكة
وذلك كونهم من كبار 
التنفيذيين في شركة 

دله البركة القابضة وهي 
من كبار المساهمين في 

الشركة  

تعامل تجاري مع شركة دله التجارية 
وذلك من خالل صيانة وقطع غيار 

أجهزة التكييف
وهي مملوكة من قبل شركة دله 

البركة القابضة
٢,٢٧٤,5٦٧

ريال السعودي

سنة واحدة
من ٢٠١٦/٠١/٠١م

إلى ١٢/3١/ ٢٠١٦م

شروط السوق السائدة 
حيث تجدر اإلشارة إلى 

أن مدة هذا التعامل 
مستمرة وقد بدأت منذ 

سنوات عديدة

٤

أعضاء المجلس:
١- أ. محي الدين صالح 

كامل
٢- م. عمار حسن كامل

3- م. فهد سرا	 مالئكة
وذلك كونهم من كبار 
التنفيذيين في شركة 

دله البركة القابضة وهي 
من كبار المساهمين في 

الشركة
 

استئجار موقع في مدينة الدمام 
ألغراض مكتبية ولتوزيع وتسويق 

منتجات الشركة
وتعود ملكية هذا العقار لصالح 
شركة دله العقارية وهي شركة 

تابعة لشركة دله البركة القابضة

٤٠,٠٠٠
ريال السعودي

سنة واحدة
من ٢٠١٦/٠١/٠١م

إلى ١٢/3١/ ٢٠١٦م

شروط السوق السائدة 
حيث تجدر اإلشارة إلى 

أن مدة هذا التعامل 
مستمرة وقد بدأت منذ 

سنوات عديدة

5

عضو مجلس اإلدارة فهد 
القاسم

وذلك كونه من 
المساهمين في شركة 

أموال لالستشارات المالية  
 

إستشارات مالية مقدمة من طرف 
شركة أموال لالستشارات المالية

١3٠,٠٠٠
عقد لمرة واحدة ريال السعودي

شروط السوق السائدة خالل ٢٠١٦م

٣٤. اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة: 
توضح الشركة بأن كًلا من: م. طارق بن عثمان القصبي شريك في شركة األسرة الطبية دون تولي أي منصب إداري . ١

والعالج عن طريق مستشفى  الطبية  الرعاية  بتقديم  تقوم  ١5.٠٦% وهي شركة مساهمة مقفلة  بامتالكه  وذلك 
تاريخ  في  الطبية  األسرة  شركة  في  حصته  باع  قد  القصبي  عثمان  بن  طارق  م.  بأن  الشركة  توضح  كما  األسرة، 
القصبي  بأن م. طارق بن عثمان  اإلحاطة  الشركتين، مع  أي تعامل تجاري بين  بأنه ال يوجد  ٢٠١٦/٦/٦م،كما توضح 

حصل على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها الثامن بتاريخ  ٢٠١٦/٠5/٠٢م  على االشتراك بهذا النشاط.
الصحية شريك في شركة . ٢ للخدمات  إدارة شركة دله  الفقيه عضو مجلس  راشد  د. محمد بن  بأن  الشركة  توضح 

الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه بامتالكه نسبة ١3.١78% )ملكية مباشرة( ونسبة 7.٠35%  )ملكية غير 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 للخدمات الصحية تستثمر ما 
حصته 3٠% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه والبالغ 43٠ مليون ريال واالتفاق مع الشركة المستهدفة 
على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاؤه  شرق الرياض، مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية 

العمومية في اجتماعها الثامن بتاريخ  ٢٠١٦/٠5/٠٢م على االشتراك بهذا النشاط.
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توضح الشركة بأن أ. فهد بن عبداهلل القاسم عضو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية شريك في شركة . 3
فيها  اإلدارة  وتوليه عضوية مجلس  مباشرة(  غير  )ملكية  بامتالكه 88.١١%  الفقيه وشركاؤه  راشد  محمد  الدكتور 
وشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه هي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج عن 
طريق مستشفى عام شرق الرياض، كما توضح الشركة أيًضا بأن شركة دله للخدمات الصحية تستثمر ماحصته 
3٠% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه والبالغ 43٠ مليون ريال واالتفاق مع الشركة المستهدفة على 
إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاؤه في شرق الرياض، مع اإلحاطة بأنه قد حصل على موافقة الجمعية 

العمومية في اجتماعها الثامن بتاريخ ٢٠١٦/٠5/٠٢م على االشتراك بهذا النشاط.

٣5. تقديم الشركة قرضًا نقديًا ألي نوع ألعضاء مجلس إداراتها:
تؤكد الشركة بأنه ال يوجد أي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة بنهاية ٢٠١٦م.

٣6. المدفوعات النظامية المستحقة: 

مالحظات مستحقة كما في نهاية ٢٠١٦البيان

المستحق عن العام ١3٫٢3٠٫3١١٢٠١٦الهيئة العامة للزكاة والدخل

المستحق عن ديسمبر ٩٩٢٫٠5٠٢٠١٦المؤسسةالعامة للتأمينات االجتماعية

١٤٫٢٢٢٫3٦١المجموع

٣٧. العقوبات والجزاءات:
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على شركة دله للخدمات الصحية من هيئة السوق المالية. 

٣٨. اختيار المحاسب القانوني للشركة: 
قررت الجمعية العامة العادية االثامنة التي عقدت يوم ٢٠١٦/٠5/٠٢م اختيارالسادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه 
BDO–محاسبون قانونيون–محاسًبا قانونًيا للشركة عن العام المالي ٢٠١٦م، وسوف يعرض مجلس اإلدارة على الجمعية 
الشركة  لمراجعة حسابات  القانوني  المحاسب  بتعيين  توصيته  ٢٠١7م  العام  انعقادها خالل  العادية في موعد  العامة 
للعام المالي ٢٠١7م بناًء على ترشيح لجنة المراجعة، وللجمعية العامة الموافقة على التوصية أو تعيين مراجًعا آخر أو 

أكثر لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١7م.

٣٩. الجمعيات العامة للمساهمين خالل العام ٢0١6م:
بتاريخ   )8( رقم  العادية  العامة  الجمعية  عقدت  حيث  ٢٠١٦م،  العام  خالل  للمساهمين  جمعيات  ثالثة  الشركة  عقدت 
٢٠١٦/٠5/٠٢م وهي الجمعية السنوية التي تم فيها الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية 
المنتهية في ٢٠١5/١٢/3١م، وتقرير مجلس اإلدارة السنوي عن العام ٢٠١5م، والموافقة على صرف مكافآت ألعضاء المجلس 
عن العام المالي ٢٠١5م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم من نفس العام ٢٠١5م، وتعيين مراقب حسابات 
الشركة للعام المالي ٢٠١٦م، والمصادقة على المعامالت والعقود التي تمت خالل العام ٢٠١5م بين الشركة وأطراف ذي 
عضو  اشتراك  على  والمصادقة  ٢٠١٦م،  للعام  بتجديدها  والترخيص  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصالح  فيها  لهم  عالقة 

مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة.
أعضاء  انتخاب  فيها   تم  التي  الجمعية  ٢٠١٦/١٠/١8م وهي  بتاريخ   )9( رقم  العادية  العامة  الجمعية  الشركة  عقدت  كما 
القائم بين  التعامل  الثاني فيها هو التصويت على  التي تبدأ في ٢٠١٦/١٠/٢١، والبند  مجلس اإلدارة في دورة المجلس 
مستشفى دله وشركة الرياض فارما وذلك لوجود مصلحة لمرشح مجلس اإلدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عثمان اليحي 

كونه من كبار التنفيذيين في شركة الرياض فارما.
كما عقدت الشركة الجمعية العامة غير العادية رقم )5( بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦م والتي تم فيها الموافقة على تعديل النظام 
األساسي للشركة وذلك فيما يتفق مع نظام الشركات الجديد، والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها 

وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي بدأت في ٢٠١٦/١٠/٢١م ولمدة ثالث سنوات ميالدية.  
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
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشركات ولوائحه، وعلى مجلس 
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين 
يمثل )5%( من رأس المال على األقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية 

خالل ثالثين يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
إعالن الدعوة النعقاد الجمعية العامة

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

لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهًما آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن 
غير موظفي الشركة لحضور الجمعية العامة.
نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم 
يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يتعين اختيار أحد الخيارين:

يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع 
األول مايفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.

وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يوًما التالية لالجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص 
عليها في المادة )3١( من هذا النظام.

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيًحا أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه. 
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نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية
ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيًحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا 

لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يتعين اختيار أحد الخيارين :
يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع . ١

األول مايفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع.
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة )3١( من النظام األساس للشركة. . ٢

وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل. 
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث، ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها 
في المادة )3١( من النظام األساس للشركة، ويكون االجتماع الثالث صحيًحا أًيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة 

الجهة المختصة.
التصويت على قرارات الجمعية

لكل شريك صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول، وتحسب األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية 
العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على 
قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم ويتم اتباع التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
نصاب قرارات الجمعيات العامة العادية

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
نصاب قرارات الجمعيات العامة غير العادية

أو  بزيادة  القرار متعلًقا  إذا كان  إال  االجتماع  الممثلة في  األسهم  ثلثي  بأغلبية  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرارات  تصدر 
تخفيض رأس المال، أو بإطالة مدة الشركة، أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها، أو بإدماج الشركة في 

شركة أو مؤسسة أخرى ففي هذه األحوال ال يكون القرار صحيًحا إلّا بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
مناقشات الجمعيات العامة

العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء  الجمعيات  المدرجة في جدول أعمال  لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات 
مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض 
مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن 

نافًذا.

٤0. كلمة الختام: 
وفي الختام يتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بالشكر والتقدير لمساهمي الشركة وعمالئها وجميع 
الجهات الحكومية والخاصة على تعاونهم ودعمهم المستمر، وكما يعرب المجلس عن جزيل شكره لموظفي الشركة 
ومنسوبيها ومستشاريها على جهودهم الحثيثة والعمل المخلص والذي أوصل الشركة–بفضل من اهلل–إلى ما حققته 
من إنجازات خالل العام السابق ٢٠١٦م، ويتطلع المجلس بعين التفاؤل والطموح إلى مزيد من اإلنجازات والتطور واالزدهار 

للشركة في األعوام القادمة بإذن اهلل.
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القوائم المالية 
الموحدة للعام 

المالي ٢0١6م وتقرير 
مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما في ٣١ ديسمبر

٢0١6٢0١5

الموجودات

موجودات متداولة:

٤١8٦.55٦.٦4١93.4٠3.٠5٦النقد وما يماثله

5٢87.598.944٢59.493.3٦8ذمم مدينة، صافي

٦٦9.١49.٦4987.98٠.4١5مخزون، صافي

٧79.9٠8.7١٢١٠3.9٢7.٦٢٠مدفوعات مقدًما وموجودات أخرى، صافي

١٤844.١848٢5.٠47-٢-أمطلوب من أطراف ذوي عالقة، صافي

٦٢4.٠58.١3٠545.٦٢9.5٠٦

موجودات غير متداولة:

859.8٦4.٦٠٦١38.٠٠٠.4٢٦استثمارات

٩١4٢.8١4.٠8٦١4١.4٢4.895استثمار في شركة زميلة

١٠١.4٠3.٦٠7.٢39١.١44.9٠7.٢7٦ممتلكات ومعدات، صافي

١١١9.٢١8.7853٠.٦٦٦.٢7٠موجودات غير ملموسة

١.٦٢5.5٠4.7١     ١٦.454.998.8٦7

٢٫٢٤٩٫56٢٫٨٤6٢٫000٫6٢٨٫٣٧٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة:

١٢8٦.84١.87٦8٢.٢٦٠.8٦٦تمويل مرابحات قصيرة األجل

١٢7١.5٠٠.٠٠٠٦5.583.334الجزء المتداول من تمويل مرابحات طويلة األجل

٦9.995.٢3٦٦4.٦٢5.١5٢ذمم دائنة تجارية

١3٦8.89٢.٦8٦5٠.٠٦٦.١88مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٤3٠7.٢٠١5٦7.٦57-٢-	مطلوب ألطراف ذوي عالقة

٢١١3.٢3٠.3١١9.7١5.479مخصص الزكاة

3١٠.7٦7.3١٠٢7٢.8١8.٦7٦

مطلوبات غير متداولة:

١٢3٢3.٠٢8.٦3٠٢45.453.7١٦تمويل مرابحات طويلة األجل

١5١٠4.٦١3.7١٢89.349.٢73مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

4٢7.٦4٢.34٢334.8٠٢.989

٧٣٨٫٤0٩٫65٢60٧٫6٢١٫665مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين:

١٦59٠.٠٠٠.٠٠٠59٠.٠٠٠.٠٠٠و١ -	رأس المال

١٧398.٢5١.3١5398.٢5١.3١5احتياطي نظامي

١4.543.457)4.٦4٢.458(احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

5٢7.544.33739٠.٢١١.93٦أرباح مبقاة

١٫5١١٫١5٣٫١٩٤١٫٣٩٣٫006٫٧0٨مجموع حقوق المساهمين

٢٫٢٤٩٫56٢٫٨٤6٢٫000٫6٢٨٫٣٧٣مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٤ارتباطات  و التزامات محتملة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم ١ إلى رقم ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢0١6٢0١5

١.١٦٢.788.987985.44١.١97إيرادات التشغيل، صافي

)578.3٠٦.٢54()٦٢5.9٦7.858(تكاليف التشغيل

53٦.8٢١.١٢94٠7.١34.943مجمل الربح

مصاريف تشغيلية:

)17.018.700()24.695.664(18بيع وتسويق

)٢١9.739.8٠9()٢8٠.٠٠5.888(١9عمومية وإدارية

٢٣٢٫١١٩٫5٧٧١٧0٫٣٧6٫٤٣٤الدخل من العمليات

)475.١٠5(9١.389.١9١حصة في أرباح شركة زميلة

-)١١.٠9١.٠٠٠(١-دخسائر هبوط في القيمة

٢٠١9.٢35.3989.4٦3.٢٠٦و8-3إيرادات أخرى، صافي

)4.٦33.55٦()١.8٠9.٢33(١٢أعباء تمويلية

٢39,843,933١74.73٠.979الدخل قبل الزكاة

)9.٦73.9١١()١4.٠١١.53٢(٢١الزكاة

٢٢5٫٨٣٢٫٤0١١65٫05٧٫06٨صافي الدخل للفترة

١-جربحية السهم:

3.93٢.89الدخل من العمليات للسنة

٣٫٨٣٢٫٨0صافي الدخل للسنة

59.٠٠٠.٠٠٠59.٠٠٠.٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم ١ إلى رقم ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبرإيضاح

٢0١6٢0١5التدفقات النقدية من العمليات:

٢٢5.83٢.4٠١١٦5.٠57.٠٦8صافي الدخل للسنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

4.١48.353-١-بشطب مصاريف اكتتاب مؤجلة

-١١١.447.485-دخسائر هبوط في القيمة

57.5٠٠.٦895٦.3٠3.377استهالكات ممتلكات ومعدات

53١.٠٠٠.7١٠١4.879.٢٠4مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صافي

٦٢5.373.43٢5.933.454مخصص مخزون

١537.١٠٦.٠١5٢٢.٦99.993مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١55.١8٠٢.٠98.٦59خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

475.١٠5)١.389.١9١(9حصة في )أرباح(/خسائر شركة زميلة

٢١١4.٠١١.53٢9.٦73.9١١مخصص الزكاة

-)9.4١٦.٠١٢(8-3ربح محقق من بيع استثمارات متاحة للبيع

التغيرات في رأس المال العامل:

)3١.٦٦7.9١3()59.١٠٦.٢8٦(ذمم مدينة

٦79.8٠١)٦.54٢.٦٦٦(مخزون

)١7.898.474(٢4.٠١8.9٠8مدفوعات مقدًما وموجودات أخرى

٢.4٠٠.٠88)١9.١37(مطلوب من أطراف ذوي عالقة

)4.٦95.3٢9(5.37٠.٠84ذمم دائنة تجارية

١8.8٢٦.498١.٦١7.٢١9مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)٢٦8.538()٢٦٠.45٦(مطلوب ألطراف ذوي عالقة

)8.٠77.١١١()٢١.84١.57٦(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)9.٠44.93٠()١٠.49٦.7٠٠(زكاة مدفوعة

٣٤١٫5٧0٫٩١0٢١٤٫٣١٣٫٩٣٧صافي النقد الناتج من العمليات

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:

-8٦8.3٦5.9١7المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

)383.١٢8(-8إضافات على استثمارات متاحة للبيع

)١4١.9٠٠.٠٠٠(-9إضافات على استثمار في شركة زميلة

)١9٠.٠47.١98()3١٦.35٦.83٢(إضافات على ممتلكات ومعدات

١.٠٠٠٢٦7.٠٦١متحصالت بيع ممتلكات ومعدات

)3.4٢٢.٢7٠(-إضافات إلى موجودات غير ملموسة

)٣٣5٫٤٨5٫5٣5()٢٤٧٫٩٨٩٫٩١5(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

45٦.٠٠٠.٠٠٠١.3١8.78١.99١المتحصل من تمويل مرابحات قصيرة األجل

)١.373.٠88.4٦5()454.٠٠٠.٠٠٠(المسدد من تمويل مرابحات قصيرة األجل

١.٢١5.٦79.٠773٢9.٠37.٠5٠المتحصل من تمويل مرابحات طويلة األجل

)78.٠٠٠.٠٠٠()١.١٢9.٦٠٦.487(المسدد من تمويل مرابحات طويلة األجل

)47.٢٠٠.٠٠٠()88.5٠٠.٠٠٠(٢3توزيعات أرباح مدفوعة

١٤٩٫5٣0٫5٧6)٤٢٧٫٤١0(صافي النقد)المستخدم في(/الناتج من أنشطة التمويل

٩٣٫١5٣٫5٨5٢٨٫٣5٨٫٩٧٨صافي التغير في رصيد النقد وما يماثله

93.4٠3.٠5٦٦5.٠44.٠78رصيد النقد وما يماثله كما في بداية السنة

١٨6٫556٫6٤١٩٣٫٤0٣٫056رصيد النقد وما يماثله كما في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية هامة:

9.3٦٠.٢١5١١.59١.843شطب ديون معدومة لذمم مدينة

١4.7٠9.9١٢٢.9٠١.3١5شطب بضاعة متقادمة

٦٢.٢١٠٢58.33٦شطب ديون معدومة لمدفوعات مقدما وموجودات اخرى

١.٢٠8.٢8١)١9.١85.9١5(8أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم ١ إلى رقم ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة
)جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

احتياطي نظامي

احتياطي رأس المالإيضاح
القيمة العادلّه 

لالستثمارات 
المتاحة للبيع

مجموع حقوق أرباح مبقاة
المساهمين

تحويالت عالوة إصدار
من صافي 

الدخل

١59٠.٠٠٠.٠٠٠37١.١4٢.3٠5٢7.١٠9.٠١٠١4.543.45739٠.٢١١.93٦١.393.٠٠٦.7٠8 يناير ٢٠١٦ 

٢٢5.83٢.4٠١٢٢5.83٢.4٠١صافي الدخل للسنة

)88.5٠٠.٠٠٠()88.5٠٠.٠٠٠(٢3توزيعات أرباح

التغير في األرباح غير 
المحققة من االستثمارات 

المتاحة للبيع
8)١9.١85.9١5()١9.١85.9١5(

5٢7.544.337١.5١١.١53.١94)4.٦4٢.458(3١59٠.٠٠٠.٠٠٠37١.١4٢.3٠5٢7.١٠9.٠١٠ ديسمبر ٢٠١٦

١47٢.٠٠٠.٠٠٠37١.١4٢.3٠5٢7.١٠9.٠١٠١3.335.١7٦39٠.354.8٦8١.٢73.94١.359 يناير ٢٠١5 

١٦5.٠57.٠٦8١٦5.٠57.٠٦8----صافي الدخل للسنة

-)١١8.٠٠٠.٠٠٠(---١١8.٠٠٠.٠٠٠-١جالزيادة في رأس المال

)47.٢٠٠.٠٠٠()47.٢٠٠.٠٠٠(----٢3توزيعات أرباح

التغير في األرباح غير 
المحققة من االستثمارات 

المتاحة للبيع
8---١.٢٠8.٢8١.٢٠-١8.٢8١

3١59٠.٠٠٠.٠٠٠37١.١4٢.3٠5٢7.١٠9.٠١٠١4.543.45739٠.٢١١.93٦١.393.٠٠٦.7٠8 ديسمبر ٢٠١5 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من اإليضاح رقم ١ إلى رقم ٢٧ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.





إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في
3١ ديسمبر ٢٠١٦م
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١. معلومات عامة

السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة  العربية  المملكة  )»الشركة«( في  الصحية  للخدمات  تأسست شركة دلة 
بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠١٢853٠ بتاريخ ١3 ربيع اآلخر ١4١5هـ )الموافق ١8 سبتمبر ١994م( بمدينة الرياض، وبتاريخ ١4 
جمادى األولى ١4٢9هـ )الموافق ٢٠ مايو ٢٠٠8م( أصدر مجلس إدارة الشركة قراًرا بتحويلها إلى شركة مساهمة سعودية 
مقفلة. حصلت الشركة على الموافقات النظامية لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد ٢.١4 
)الموافق ١4 أكتوبر ٢٠١٢م( وبقيمة اسمية قدرها ١4٢  القعدة ١433هـ  بتاريخ ٢8 ذو  مليون سهم من أسهم الشركة 
مليون ريـال سعودي، نتج عن ذلك عالوة إصدار بمبلغ 37١ مليون ريـال سعودي وتم إدراجها ضمن االحتياطي النظامي 
للشركة. تم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 4 صفر ١434هـ )الموافق١7 ديسمبر ٢٠١٢م(. قامت 
الشركة بتغيير االسم التجاري لها من شركة دله للخدمات الصحية القابضة إلى شركة دله للخدمات الصحية، بناًء على 

موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١438/٠٢/٢3هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٦م.
األدوية  في  والتجزئة  الجملة  وتجارة  الصحية  والمراكز  المنشآت  وصيانة  وإدارة  تشغيل  في  الشركة  أغراض  تتمثل 
األدوية  وتصنيع  المستشفيات  وأجهزة  المعوقين  وأجهزة  الصناعية  واألطراف  والجراحية  الطبية  واألجهزة  واآلالت 
في  والتغليف  والتعبئة  والمطهرات  والمنظفات  التجميل  ومواد  والصحية  والعشبية  الصيدالنية  والمستحضرات 

المملكة العربية السعودية.
مشاريع تحت التنفيذ - قامت الشركة باالنتهاء من تصميم مشروع مستشفى دله–نمار بطاقة قصوى 4٠٠ أ. 

سرير و ٢٠٠ عيادة على أن ينتهي العمل به على مراحل هذا وقد قدرت التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع بمبلغ 9٢٠ 
مليون ريـال سعودي.  وقد تم االنتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني، وجاري العمل على إنهاء أعمال التشطيبات 
النهائية ويتوقع بإذنه تعالى أن يتم تشغيل المرحلة األولى من هذا المشروع والتي تتضمن ١5٠ سرير و١٠٠ عيادة 

خالل الربع الثالث من العام ٢٠١7م.
مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام )الشركة المستهدفة( - بتاريخ ١١ جمادى اآلخرة ١43٦هـ )الموافق ب. 

3١ مارس ٢٠١5م( تم انتهاء صالحية اتفاقية االستحواذ على الشركة المستهدفة ولم ترغب الشركة المستهدفة 
بتجديد تلك االتفاقية، وعليه فقد قامت الشركة بشطب مصاريف االكتتاب المؤجلة المتعلقة بإجراءات االكتتاب 
وزيادة رأس المال والتي كانت مدرجة ضمن الموجودات المتداولة والبالغة 4.١ مليون ريـال سعودي خالل الربع األول 

من عام ٢٠١5م.
رأس المال - كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م بلغ رأس مال الشركة 59٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال )59٠،٠٠٠,٠٠٠ ريال في ديسمبر ٢٠١5م( ج. 

يتكون من 59 مليون سهم )59 مليون سهم في ٢٠١5م( بقيمة اسمية ١٠ ريال للسهم. قررت الجمعية العامة 
لـ ١٢ أكتوبر ٢٠١5م( بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ١١8  غير العادية في ٢9 ذوالحجة ١43٦هـ )الموافق 
مليون ريال من األرباح المحتجزة إلى رأس مال الشركة بزيادة قدرها ٢5% عن طريق منح ١ سهم لكل 4 أسهم 
الشركة من 47٢ مليون  يزيد رأس مال  العمومية. وبذلك  الجمعية  تاريخ  المسجلين في  مملوكة للمساهمين 
ريـال سعودي مقسمة إلى 47.٢ مليون سهم إلى 59٠ مليون ريـال سعودي مقسمة إلى 59 مليون سهم بقيمة 

اسمية ١٠ ريال للسهم.

تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التالية )مجتمعين »المجموعة«( والتي 
تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة:

نسبة الملكية كما 
في 3١ ديسمبر

٢٠١٦٢٠١5بلد التأسيسرقم السجل التجاريالشركة التابعة

98%98%المملكة العربية السعودية١٠١٠4١٠٦١3شركة دله فارما

شركة أفياء النخيل للخدمات 
99%99%المملكة العربية السعودية١٠١٠4٠457٦المساندة المحدودة

تمتلك الشركة فعليًا جميع الشركات التابعة بنسبة ١٠٠% حيث أن باقي حقوق الملكية في تلك الشركات مملوكة من 
أطراف أو شركات تابعة أخرى نيابة عن الشركة.

وفي يوم ١5 ربيع األول ١438هـ )الموافق ١4 ديسمبر ٢٠١٦م(، قررت الشركة االستحواذ على ما تبقى من أسهم شركة دلة 
فارما، راجع اإليضاح رقم )٢7-ب( لألحداث الالحقة.

شركة دلة فارما: تم تأسيس شركة دلة فارما بتاريخ ١3 جمادى اآلخرة ١435هـ )الموافق ١3 أبريل ٢٠١4م(، وهي د. 
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 4.٠٠٠.٠٠٠ ريـال سعودي ويتمثل نشاطها في تجارة الجملة والتجزئة 
للمستحضرات العشبية والتجميلية واألغذية والحليب ومستلزمات األطفال والمنظفات واألجهزة والمستلزمات 
وإدارة  للغير  والتسويق  والتصدير  واالستيراد  الكيميائية  والمواد  وصيانتها  غيارها  وقطع  والجراحية  الطبية 
المصانع والمستودعات. وقررت الشركة تحويل نشاط فرع الشركة )دلة فارما( وموجوداته ومطلوباته إلى شركة 
١ يناير ٢٠١5م. قامت شركة دله فارما خالل فترة االثني عشر شهًرا المنتهية في 3١ ديسمبر  دله فارما بدًءا من 
٢٠١٦م بتسجيل مبلغ  ١١.٠9١.٠٠٠  ريـال سعودي كخسارة هبوط في القيمة للموجودات غير الملموسة المسجلة من 
االستحواذ سابًقا على مصنع دله فارما والظاهرة في قائمة المركز المالي  الموحدة كما تم إطفاء مبلغ 485.35٦ 
ريال سعودي من قيمة حقوق االستئجار والمدرجة ضمن بند الموجودات غير الملموسة في قائمة المركز المالي  

الموحدة.
شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة: تم تأسيس شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة 	. 

برأس مال  ٢٠١4(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  يناير   ١4 )الموافق  الثاني ١435هـ  ربيع   ١3 بتاريخ  المحدودة 
قدره 5٠.٠٠٠ ريـال سعودي ويتمثل نشاطها في إقامة وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المساندة 

األخرى. وتقوم شركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة بتقديم خدماتها بشكل رئيس للمجموعة.
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تجارية  سجالت  تحت  تعمل  والتي  للمجموعة  التالية  الفروع  حسابات  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمن  كما 
منفصلة:

المدينةالسجل التجارياسم الفرع
الخفجي٢٠57٠٠43٠٦اإلدارة العامة

الرياض١٠١٠١3٢٦٢٢مستشفى دله

الدمام٢٠5٠٠7١9٠5مستودع األدوية )دله فارما(

الرياض١٠١٠١٢8997مستودع األدوية )دله فارما(

جدة4٠3٠١4٠7٦9مستودع األدوية )دله فارما(

جدة4٠3٠٢٦5٢5٠مستودع األدوية )دله فارما(

الرياض١٠١٠38١47٠مستودع األدوية )دله فارما(

جدة4٠3٠٢499٢9مصنع دله فارما

الرياض١٠١٠4٢8٦١3مجمع عيادات شركة دلة للخدمات الصحية

جدة4٠3٠٢7847١مصنع دله فارما لألدوية

وفي يوم األربعاء ١438/٠3/١5هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١4م قرر مجلس اإلدارة تأسيس شركة )شخص واحد( ذات مسؤولية 
الصحية  للخدمات  دله  لشركة  ذاتي(  )تمويل  بالكامل  مملوكة  سعودي  ريال  مليون   )5( وقدره  مال  برأس  محدودة، 
إدارة وتشغيل وتجهيز وتطوير المستشفيات والمرافق الصحية والمراكز  الجديدة  على أن تتضمن أغراض الشركة 

والمجمعات والعيادات الطبية باإلضافة إلى تملك األراضي، راجع اإليضاح رقم )٢7-أ( لألحداث الالحقة.
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١438هـ )الموافق ٢3 

فبراير ٢٠١7م(.

٢. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات 

بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.
تقوم الشركة بإعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفًقا لمعيار التقارير المالية  الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين. تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  الموحدة مع تلك المستخدمة في 

إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5م والتي تتلخص فيما يلي:
٢-١ أسس اإلعداد

   أعـدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية المعّدلة بإعادة تقييم االستثمارات المتاحة 
للبيع بالقيمة العادلة واالستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ووفًقا لمبدأ االستحقاق وطبًقا 

لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٢-٢ أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التي يكون للشركة فيها حقوق ملكية فعلية 
بنسبة 5٠% أو أكثر و/أو تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على توجيه سياساتها 

المالية والتشغيلية. يتم استبعاد أهم المعامالت واألرصدة بين الشركات عند توحيد القوائم المالية.
٢-3 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفًقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية استخدام 
تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في 
التقديرات  تقييم  يتم  المالية.  الفترة  خالل  والمصاريف  اإليرادات  مبالغ  تقدير  وكذلك  الموحدة،  المالية  القوائم  تاريخ 
واالفتراضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي 
تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقًا لتعريفها نادرًا ما تتساوى 
القيمة  في  جوهرية  تعديالت  عنها  ينتج  قد  التي  التالية  المخاطر  ذات  واالفتراضات  التقديرات  الفعلية.  النتائج  مع 

الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة تتم مناقشتها كما يلي:
مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاأ. 

يتم تكوين مخصص لحسابات المدينين المشكـوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن المجموعة لن 
تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة وفًقا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية بعين 
االعتبار لتحديد وجود انخفاض في قيمة حسابات المدينين مثل تعرض المدين لصعوبات مالية أو احتمال إفالسه 
أو إعادة هيكلة مالية أو صعوبة أو تأخر في سداد الدفعات المستحقة. ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات 
الفردية الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية إفرادًيا، إنه يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم 

تكوين مخصص بناًء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.
مخصص مخزون البضاعة المتقادمةب. 

انتهاء صالحية  أو  أو تلف  تقادم  أقل. عند  أيهما  الممكن تحقيقها،  القيمة  أو صافي  بالتكلفة  البضاعة  تسجل 
البضاعة يتم تقدير قيمتها القابلة للتحصيل. في حالة مبالغ البضاعة الجوهرية في حد ذاتها يتم التقدير لكل 
بند على حدة، أما مبالغ البضاعة التي ليست جوهرية في حد ذاتها إال أنها متقادمة أو تالفة أو منتهية الصالحية، 
فيتم التقدير على أساس إجمالي، ويتم تكوين المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناًء على 

أسعار البيع المتوقعة.
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الهبوط المتوقع في قيمة الموجودات غير الملموسةج. 
للسياسات  الملموسة طبًقا  الموجودات غير  ما كان هناك هبوط في قيمة  إذا  بالتأكد  المجموعة سنوًيا  تقوم 
المحاسبية للمجموعة. ويتم تحديث قيمة المبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد بناًء على احتساب 

القيمة المستخدمة. علًما بأن القيام بهذا االحتساب يتطلب استخدام التقديرات.
رة للممتلكات والمعداتد.  األعمار اإلنتاجية المقدَّ

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات للمجموعة من ِقبل اإلدارة مرة على األقل في نهاية كل سنة 
مالية. في حالة اختالف العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل عن التوقعات السابقة، يتم احتساب التغيرات كتغيرات في 
القيمة  تأثير جوهري على  التقديرات  الموحدة. قد يكون لهذه  ل على قائمة الدخل  المحاسبية وتحمَّ التقديرات 

ل على قائمة الدخل  الموحدة. الدفترية للممتلكات والمعدات وعلى مبلغ االستهالك المحمَّ
٢-٤  االستثمارات

شركات تابعةأ. 
الشركات التابعة هي تلك التي يكون لدى المجموعة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول 
على المنافع االقتصادية، والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت في الشركات التابعة. 
للمجموعة  كان  إذا  ما  للتقييم  التحويل  أو  للتنفيذ  القابلة  المتوقعة  التصويت  حقوق  تأثير  وجود  مراعاة  تتم 
سيطرة على منشأة ما. يتم توحيد حسابات الشركة التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة وال يتم 

توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.
القيمة  التابعة. وتقاس تكلفة الشراء على أساس  تستخدم طريقة الشراء في المحاسبة لقيد شراء الشركات 
العادلة للموجودات المشتراة أو االلتزامات التي تم تكبدها أو تحملها كما في تاريخ الشراء باإلضافة إلى التكاليف 
المباشرة العائدة لعملية الشراء. إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات 
د الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة في قائمة المركز المالي   د كشهرة. تقيَّ المشتراة القابلة للتحديد، تقيَّ
د  القيمة، وتقيَّ الملموسة. يتم سنوًيا اختبار الشهرة فيما يتعلق بالهبوط في  الموجودات غير  الموحدة ضمن 

بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة هبوط، إن وجدت.
المتعلقة  األرصدة  وكذلك  عنها  الناتجة  المحققة  غير  واألرباح  المجموعة  شركات  بين  المعامالت  استبعاد  يتم 
بها. ويتم كذلك استبعاد الخسائر غير المحققة. كما ويتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند 

الضرورة لتتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
شركات زميلةب. 

أن يصاحب ذلك سيطرة على  تأثير جوهري عليها دون  للمجموعة  التي يكون  الشركات  الزميلة هي  الشركات 
أعمالها أو سياساتها، ويصاحب ذلك، ملكية لنسبة تتراوح بين ٢٠% و5٠% من حقوق التصويت. يتم قيد االستثمارات 
د مبدئًيا بالتكلفة. تشتمل استثمارات المجموعة في  في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية وتقيَّ

الشركات الزميلة على الشهرة التي تحدد عند الشراء وتعدل الحًقا بالهبوط في قيمتها، إن وجد.
يتم قيد األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات في شركات زميلة في قائمة الدخل الموحدة.

االستثمارات المتاحة للبيعج. 
أوراق مالية مدرجة/غير مدرجة في أسواق مالية واستثمارات فـي وحدات  للبيع من  المتاحة  تتكون االستثمارات 
صناديق مشتركة تكون نسبة الملكية فيها تقل عن ٢٠%. تظهر هذه االستثمارات في الموجودات غير المتداولة 

ما لم تنوي اإلدارة بيعها خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ القوائم المالية الموحدة.
م الحًقا بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة كما يلي: تسجل هذه االستثمارات مبدئًيا بالتكلفة وتقيَّ

تاريخ  • في  كما  المتوفر  السوق  سعر  بحسب  المالية  باألسواق  المدرجة  المالية  لألوراق  العادلة  القيمة  تحديد  يتم 
القوائم المالية الموحدة مع األخذ بعين االعتبار أية قيود تمنع بيع أو نقل هذه االستثمارات.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في الصناديق المشتركة بناًء على آخر سعر وحدة للصندوق معلن من ِقبل  •
مدير الصندوق قبل أو كما في نهاية الفترة.

يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى من خالل تحديد القيمة السوقية  •
ألوراق مالية مشابهة مدرجة في السوق أو من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة مستقباًل. وفي حالة عدم 

توفر المعلومات وعدم وجود مؤشر يؤكد على هبوط في قيمة االستثمار تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة.

المساهمين  حقوق  في  مستقل  كبند  االستثمارات  هذه  تقييم  إعادة  عن  الناتجة  المتراكمة  التعديالت  إدراج  يتم 
كاحتياطي القيمة العادلة حتى استبعاد هذه االستثمارات.

االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاقد. 
لة بالعالوة أو الخصم( ناقًصا أي  تظهر االستثمارات المقتناة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )المعدَّ
انخفاض غير مؤقت في قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة فيما عدا االستثمارات التي تستحق 

خالل االثني عشر شهًرا التالية.

٢-5  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي أولية موحدة، إجراء تقييم للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض 
في قيمة أصل مالي محدد. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة. 

يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي:
بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة - يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة أ. 

ناقًصا خسائر االنخفاض المثبتة سابًقا في قائمة الدخل الموحدة.
بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة - يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ب. 

للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مشابه.
بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة - يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة ج. 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة باستخدام معدل العمولة الفعلية األصلية.
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٢-٦  التقارير القطاعية
القطاع التشغيليأ. 

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
تعمل في أنشطة تحقق إيرادات. •
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء. •
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. •

القطاع الجغرافيب. 
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي تقوم بأنشطة تحقق إيرادات في بيئة 

اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

٢-٧  العمالت األجنبية
العملة الرئيسةأ. 

تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريـال السعودي وهو العملة الرئيسة للمجموعة.
معامالت وأرصدةب. 

تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  أساس  على  السعودي  الريـال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  ل  ُتحوَّ
تحويل  الناتجة من  المعامالت وكذلك  تلك  الناتجة عن تسوية  العملة  فروق  أرباح وخسائر  قيد  يتم  المعامالت.  تلك 
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن 

قائمة الدخل  الموحدة.

٢-8  النقد وما يماثله
يتكون النقد وما يماثله من النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل، إن وجدت، 

ذات تواريخ استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

٢-٩  ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقًصا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص 
للديـون المشكـوك فـي تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصيل جميع 
الموحدة  الدخل  قائمة  في  المخصصات  هذه  قيد  يتم  المدينة.  للذمم  األصلية  الشروط  بموجب  المستحقة  المبالغ 
وتظهر تحت بند »مصاريف عمومية وإدارية«. عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل 
د أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقيَّ

»مصاريف عمومية وإدارية« في قائمة الدخل الموحدة.

٢-١٠  مخزون
د المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويحدد سعر التكلفة على أساس  يقيَّ
األعمال  سياق  في  ر  المقدَّ البيع  سعر  تمثل  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  إن  للشحنة.  المرجح/أو  التكلفة  متوسط 

العادية ناقًصا تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع. يتم تكوين مخصص مقابل البضاعة المتقادمة.

٢-١١  ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة والهبوط في القيمة، ما عدا إنشاءات تحت 
ل االستهالك على قائمة الدخل  الموحدة على أساس  التنفيذ والتي تظهر بالتكلفة. ال يتم استهالك األراضي. ُيحمَّ

رة لها كما يلي:  طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدَّ

عدد السنوات
١٦ - 33 سنةمباني

5 سنوات أو مدة العقد أيهما أقصرتحسينات على مباني مستأجرة
3-١٠ سنواتآالت ومعدات

٦-8 سنواتمعدات طبية
5-١٠ سنواتأثاث ومفروشات

4 سنواتوسائل نقل وانتقال
 

د في قائمة الدخل الموحدة. تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيَّ
الدخل  قائمة  لألصل، في  ر  المقدَّ اإلنتاجي  العمر  تزيد جوهرًيا من  ال  التي  العادية  واإلصالحات  الصيانة  د مصاريف  تقيَّ
الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

٢-١٢  الموجودات غير الملموسة
تتضمن ترخيص تصنيع منتجات وتراخيص منتجات دوائية وعشبية وحقوق االستئجار والتي تمثل المبالغ المدفوعة 
لمستأجر للحصول على عقد إيجار أرض. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بينما 
تتم مراجعتها سنوًيا للتأكد من عدم وجود أي انخفاض دائم في قيمتها. ويتم استنفاذ الموجودات غير الملموسة التي 

لها عمر إنتاجي محدد والمتمثلة في المبالغ المدفوعة للحصول على عقد إيجار أرض خالل المدة المتبقية لعقد اإليجار.
وتتضمن كذلك قيمة الشهرة الناتجة من االستحواذ والتي يتم مراجعة قيمتها دورًيا للتأكد من عدم وجود انخفاض 

دائم في قيمتها.
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٢-١3  الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
أو  األحداث  تشير  عندما  قيمتها  في  للهبوط  األخرى  المتداولة  غير  والموجودات  والمعدات  الممتلكات  مراجعة  يتم 
التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة، 
بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليـف 
البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات 
نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مولدة للنقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الشهرة، والتي سبق 
أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. يتم عكس خسائر 

الهبوط في القيمة التي تم إثباتها للموجودات غير الملموسة بخالف الشهرة.

٢-١٤  ذمم دائنة ومستحقات
فواتير  إصدار  تم  سواًء  المقّدمة  والخدمات  المستلمة  البضائع  مقابل  دفعها  سيتم  التي  المطلوبات  مبالغ  د  تقيَّ

بموجبها إلى المجموعة أم ال.

٢-١5  المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع في السابق، وهناك 

احتمال استخدام للموارد لتسوية االلتزام، وكذلك إمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه.

٢-١٦  الزكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة حسب أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل)الهيئة(. ويتم احتساب مخصص 
الزكاة وفًقا للوعاء الزكوي. يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث 

يتم حينئذ إقفال المخصص.
تقوم المجموعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة بالمملكة العربية السعودية 

وذلك طبًقا لنظام الهيئة.

٢-١٧  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال السعودي من ِقبل الشركة 
الحالية  القيمة  أساس  على  المخصص  مبلغ  احتساب  يتم  الموحدة.  الدخل   قائمة  على  ل  وُيحمَّ التابعة  وشركاتها 
لالمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم 
دفع المبالغ المستحقة عند انتهاء خدمات الموظفين على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم 

المتراكمة، كما هو موضح في الشروط المبينة في أنظمة المملكة العربية السعودية.

٢-١8  اإليرادات
تقديم  التأمين عند  واعتراضات شركات  الكمية  التجاري وخصم  الخصم  استبعاد  بعد  بالصافي  اإليرادات  إثبات  يتم 
الخدمات  يتم قيد قيمة  األخرى عند تحققها.  اإليرادات  د  تقيَّ العمالء.  أو قبولها من  البضاعة  أو عند تسليم  الخدمة 

المقدمة والتي لم يصدر بها فواتير في اإليرادات المستحقة في نهاية الفترة.
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها من ِقبل المجموعة.

٢-١٩  مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تكون مرتبطة 
بالتحديد بتكلفة التشغيل وفًقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها. توزع هذه التكاليـف بين مصاريف البيع والتسويق 

والعمومية واإلدارية وتكاليف التشغيل، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

٢-٢٠  تمويل مرابحات
يتم إثبات تمويل المرابحات بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. تتم رسملة 
هذه  من  كجزء  وذلك  المؤهلة  الموجودات  إنتاج  أو  إنشاء  أو  باقتناء  مباشرة  ترتبط  التي  المرابحات  تمويل  تكاليف 

الموجودات. يتم تحميل تكاليف تمويل المرابحات األخرى على قائمة الدخل  الموحدة.

٢-٢١  ربحية السهم
تمثل ربحية السهم نصيب السهم العادي من الدخل المتاح لألسهم العادية. تم احتساب ربحية السهم من الدخـل 
من العمليـــات وصافـي الدخــل للسنتين المنتهيتين في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ و ٢٠١5م على أساس المتوسط المرجح لعدد 

األسهم القائمة خالل هاتين السنتين.
 

٢-٢٢  احتياطي نظامي
بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن ُتحّول 
١٠% من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي النظامي 3٠% من رأس مالها ويتم 
هذا التحويل في نهاية السنة المالية. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حالًيا. يتم إدراج عالوة 

اإلصدار ضمن االحتياطي النظامي وذلك وفقًا لمتطلبات المادة 98 من نظام الشركات السعودي.

٢-٢3  إيجارات تشغيلية
د مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل  الموحدة على مدى فترة اإليجار على أساس  تقيَّ

القسط الثابت.

٢-٢٤  توزيعات األرباح
د األرباح الموزعة في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم اعتماد التوزيعات فيها من قبل الجمعية العامة  تقيَّ

للمساهمين.

٢-٢5  إعادة تصنيف
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافـق مع طريقة العرض للسنة الحالية.
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٣. األدوات المالية وإدارة المخاطر
مخاطر  )تشمل  السوق  مخاطر  المخاطر:  هذه  وتتضمن  مختلفة،  مالية  مخاطر  إلى  تعرضها  المجموعة  أنشطة  إن 
العملة، ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر السعر(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
ويركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع السوق المالية ويسعى إلى التقليل من 

التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
تقوم اإلدارة العليا بمهام إدارة المخاطر. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر العملة ومخاطر التدفقات النقدية لسعر 

العمولة ومخاطر السعر ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر القيمة العادلة.
المدينة  والذمم  واالستثمارات  يماثله  وما  النقد  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  دة  المقيَّ المالية  األدوات  تتضمن 
والمطلوب من وإلى األطراف ذوي العالقة والمدفوعات مقدًما والموجودات المتداولة األخرى وتمويل المرابحات والذمم 
الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى. إن طرق القيد المطبقة والخاصة بهذه البنود تم 

اإلفصاح عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.
يتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية  الموحدة عندما يكون لدى 
المجموعة حًقا قانونًيا في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في 

نفس الوقت.

3-١  مخاطر العملة
األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  في  التغير  مخاطر  هي  العملة  مخاطر  إن 
الشركة ليس لديها تركيز جوهري لمخاطر العملة، وتمت كافة معامالت المجموعة بالريـال السعودي والدينار األردني 

والدوالر األمريكي. وتقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن مخاطر العملة غير جوهرية.

3-٢  مخاطر القيمة العادّله والتدفقات النقدية لسعر العمولة
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار 
بالقيمة  المجموعة مخاطر تتعلق  النقدية للمجموعة. ليس لدى  المالي والتدفقات  المركز  العمولة في السوق على 

العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن تمويل المرابحات يحمل معدل تمويل ثابت.

3-3  مخاطر السعر
إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواًء كانت تلك 

التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.
إن المجموعة معرضة لمخاطر السعر فيها يتعلق بأسهم الملكية وذلك بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بها من قبل 
المجموعة والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع في قائمة المركز المالي الموحدة. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها 

االستثمارية وذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن استثماراتها في أسهم حقوق الملكية. 

3-٤  مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
مالية. ليس لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 
د الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. إن ما نسبته ٢9% تقريًبا من رصيد الذمم  تقيَّ

المدينة مستحق من جهات حكومية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م )3١ ديسمبر ٢٠١5م: 3١%  تقريًبا(.

3-5  مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة 
باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته 
العادلة. وتدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، بما في ذلك اتفاقيات التسهيالت 

االئتمانية لمقابلة أية التزامات مستقبلية.

3-٦  القيمة العادّله
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك 
أساس  المالية على  المجموعة  أدوات  تجميع بعض  يتم  أنه  أطراف مستقلة. حيث  مع  التعامل  بنفس شروط  وتتم 
طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة المجموعة أن 

القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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٤. النقد وما يماثله
٢٠١٦٢٠١5

٦٠١.٠١٦١.١٢3.٠5٠نقد في الصندوق
١١8.١55.٦٢59٢.٢8٠.٠٠٦نقد لدى البنوك

-٦7.8٠٠.٠٠٠ودائع قصيرة األجل
١8٦٫55٦٫٦٤١٩3٫٤٠3٫٠5٦

5. ذمم مدينة، صافي
٢٠١٦٢٠١5

333.٦٠4.3٠٠٢83.٠١٠.٦4١ذمم مدينة
)٢3.5١7.٢73()4٦.٠٠5.35٦(ناقصًا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

٢8٧٫5٩8٫٩٤٤٢5٩٫٤٩3٫3٦8

وفيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
٢٠١٦٢٠١5

١٢3.5١7.٢73١7.88٠.٠78 يناير
3١.848.٢98١7.٢٢9.٠38إضافات

)١١.59١.843()9.3٦٠.٢١5(شطب ديون معدومة
3١٤٦٫٠٠5٫35٦٢3٫5١٧٫٢٧3 ديسمبر

6. مخزون، صافي
٢٠١٦٢٠١5

٦٦.٠٠9.١٠١74.898.٢٢9أدوية
5.٢١9.4٠٢٦.449.٢59مواد أولية

4.833.٦594.34٦.7٠٦لوازم طبية
4.9٦4.7343.5٠3.3٦7مواد طبية مستهلكة وتجميلية

٢.٠٦7.٢9٦٢.٠٦3.877أخرى
83.٠94.١9٢9١.٢٦١.438

)3.٢8١.٠٢3()١3.944.543(ناقصا: مخصص بضاعة متقادمة
٦٩٫١٤٩٫٦٤٩8٧٫٩8٠٫٤١5

وفيما يلي حركة مخصص البضاعة المتقادمة:
٢٠١٦٢٠١5

١3.٢8١.٠٢3٢48.884 يناير
٢5.373.43٢5.933.454إضافات

)٢.9٠١.3١5()١4.7٠9.9١٢(شطب بضاعة متقادم
3١١3٫٩٤٤٫5٤33٫٢8١٫٠٢3 ديسمبر

٧. مدفوعات مقدما وموجودات أخرى، صافي
٢٠١٦٢٠١5

34.3٦٠.4٠٢45.7٠١.7٠5دفعات مقدمة لموردين
١5.899.١٦8٢3.٢5٢.١5١مصاريف مدفوعة مقدًما

١١.758.٢٦7١5.3٠8.7٠٠إيرادات مستحقة
9.١٢4.١97١١.844.54٠محتجزات مدينة

5.49٢.8785.5٠٦.9٠7ذمم موظفين
9.789.4٦34.١48.٦٦٠موجودات متداولة أخرى

8٦.4٢4.375١٠5.7٦٢.٦٦3
)١.835.٠43()٦.5١5.٦٦3(ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٧٩٫٩٠8٫٧١٢١٠3٫٩٢٧٫٦٢٠
    

وفيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
٢٠١٦٢٠١5

١١.835.٠43٢.٠37.754 يناير
4.74٢.83٠٢٠١.٦5٢إضافات

)١4٦.٠٢7(-رد مخصص
)٢58.33٦()٦٢.٢١٠(شطب ديون معدومة

3١٦٫5١5٫٦٦3١٫835٫٠٤3 ديسمبر
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٨. استثمارات

كما في 3١ ديسمبر

نسبةالدولـةاستثمارات متاحة للبيع
٢٠١٦٢٠١5الملكية

استثمارات في شركات مدرجة:

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة 
٠.37.١95.١5٠9.399.79٢%المملكة العربية السعوديةوالعقارات وأعمال المقاوالت.

٠.43١٢.4٦3398.٢٢١%المملكة األردنية الهاشميةالشركة األردنية لتصنيع األدوية

7.5٠7.٦١39.798.٠١3إجمالي االستثمارات في الشركات المدرجة

استثمارات في شركات غير مدرجة:*

7.53.448.١٢٠3.448.١٢٠%المملكة العربية السعوديةشركة مركز مكة الطبي

١.١١.798.١45١.798.١45%المملكة العربية السعوديةشركة اإلحساء للخدمات الطبية

5.٢4٦.٢٦55.٢4٦.٢٦5إجمالي االستثمارات في الشركات غير المدرجة

١8.985.7٢894.83١.١48استثمارات أخرى متاحة للبيع )8-١(

3١.739.٦٠٦١٠9.875.4٢٦إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

٢8.١٢5.٠٠٠٢8.١٢5.٠٠٠استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )8-٢(

5٩٫8٦٤٫٦٠٦١38٫٠٠٠٫٤٢٦

*  تظهر االستثمارات في الشركات غير المدرجة بالتكلفة بعد خصم خسائر الهبوط في القيمة.

8-١  استثمارات أخرى متاحة للبيع
يمثل هذا البند استثماًرا في صندوق عقاري محلي مشترك متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

8-٢  استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
يمثل هذا البند استثماًرا في صكوك بالدوالر األمريكي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتستحق في 7 أبريل ٢٠٢3م 

وهي قابلة للبيع قبل تاريخ االستحقاق.

8-3  وفيما يلي حركة االستثمارات:
٢٠١٦٢٠١5

١١38.٠٠٠.4٢٦١3٦.4٠9.٠١7 يناير
383.١٢8-إضافات على استثمارات متاحة للبيع

-)٦8.3٦5.9١7(بيع إستثمارات متاحة للبيع
-9.4١٦.٠١٢ربح محقق من استثمارات مباعة*

١.٢٠8.٢8١)١9.١85.9١5(التغير في )خسائر(/أرباح غير محققة
3١5٩٫8٦٤٫٦٠٦١38٫٠٠٠٫٤٢٦ ديسمبر

* تم إدراجه ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الدخل. 

٩. استثمار في شركة زميلة
يمثل االستثمار في شركة زميلة مبلغ ١٢9 مليون ريـال سعودي والذي يمثل 3٠% من رأس مال شركة الدكتور محمد 
راشد الفقيه وشركاؤه وهي شركة مساهمة مقفلة تهدف لبناء مستشفى عام في شرق مدينة الرياض، باإلضافة إلى 
مبلغ ١٢.9 مليون ريـال سعودي والذي يمثل فائض قيمة الشراء عن حصة رأس المال وقد تم إدراجه كشهرة. هذا وقد 
بلغت الحصة في أرباح هذه الشركة الزميلة ١.389.١9١ ريال سعودي للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م )3١ ديسمبر 

٢٠١5م: )١٠5.475((.
وفيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:

٢٠١٦٢٠١5
-١١4١.4٢4.895 يناير

١4١.9٠٠.٠٠٠-إضافات
)475.١٠5(١.389.١9١حصة في صافي األرباح/)الخسائر(

3١١٤٢٫8١٤٫٠8٦١٤١٫٤٢٤٫8٩5 ديسمبر
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١0. ممتلكات ومعدات، صافي
 

3١ ديسمبر ٢٠١٦تحويالتاستبعاداتإضافات١ يناير ٢٠١٦البيـــــــــــان

التكلفة:

53٠.٠٠٢.١98---53٠.٠٠٢.١98أراضي
48٠.١43.788--473.3٠٢.٢٠8٦.84١.58٠مباني

تحسينات على مباني 
7٠.٦7٠.797-)٢4١.437(٦١.٢٢4.47٦9.٦87.758مستأجرة

7٠.8٢٠.97١-)٦.5٠٠(٦١.73٢.99٦9.٠94.475آالت ومعدات
33١.884.478-)١7.١٠9.45١(3٢4.7١8.١84٢4.٢75.745معدات طبية

٢١.٢3٢.٠87-)٢.٠8٦.77٦(٢١.4٠١.4٠٢١.9١7.4٦١أثاث ومفروشات
8.38١.٦١7--7.87٢.٢١75٠9.4٠٠وسائل نقل وانتقال

4٢٦.7١7.5١4--١٦٢.٦87.١٠١٢٦4.٠3٠.4١3مشاريع تحت التنفيذ*
١٫٩3٩٫853٫٤5٠-)١٩٫٤٤٤٫١٦٤(١٫٦٤٢٫٩٤٠٫٧8٢3١٦٫35٦٫83٢المجموع

االستهالكات المتراكمة:
)١97.937.49٠(--)١5.٢3٢.7٦3()١8٢.7٠4.7٢7(مباني

تحسينات علي مباني 
)45.574.575(-٢4١.4٢9)5.439.499()4٠.37٦.5٠5(مستأجرة

)55.٠٢١.٦١5(-٦.5٠٠)١.9٦3.89١()53.٠٦4.٢٢4(آالت ومعدات
)٢١7.93٦.5٦3(-١٦.99٢.755)3٢.٠٦3.٦٠5()٢٠٢.8٦5.7١3(معدات طبية

)١3.١49.4٢١(-٢.٠47.3٠٠)١.٦3٠.٢73()١3.5٦٦.448(أثاث ومفروشات
)٦.٦٢٦.547(--)١.١7٠.٦58()5.455.889(وسائل نقل وانتقال

)53٦٫٢٤٦٫٢١١(-١٩٫٢8٧٫٩8٤)5٧٫5٠٠٫٦8٩()٤٩8٫٠33٫5٠٦(المجموع
١.١44.9٠7.٢7٦١.4٠3.٦٠7.٢39صافي القيمة الدفترية

3١ ديسمبر ٢٠١5تحويالتاستبعاداتإضافات١ يناير ٢٠١5البيـــــــــــان
التكلفة:

53٠.٠٠٢.١98---53٠.٠٠٢.١98أراضي
89.753.5٠١473.3٠٢.٢٠8-38٢.7٢7.4988٢١.٢٠9مباني

١١.553.5٦9٦١.٢٢4.47٦)33.٠43(48.٦١٠.٠١٦١.٠93.934تحسينات على مباني مستأجرة
١.453.734٦١.73٢.99٦-54.997.3٠١5.٢8١.9٦١آالت ومعدات

3.٢8٢.83٦3٢4.7١8.١84)5.77١.9١5(٢83.٢98.34٦43.9٠8.9١7معدات طبية
٢١.4٠١.4٠٢-)٦٢.٠٠٠(١9.79٠.849١.٦7٢.553أثاث ومفروشات

7.87٢.٢١7-)٢٦7.٠48(7.١34.3١٦١.٠٠4.949وسائل نقل وانتقال
١٦٢.٦87.١٠١)١٠٦.٠43.٦4٠()٢.٠٢7.5١9(١34.494.585١3٦.٢٦3.٦75مشاريع تحت التنفيذ*

١٫٦٤٢٫٩٤٠٫٧8٢-)8٫١٦١٫5٢5(١٫٤٦١٫٠55٫١٠٩١٩٠٫٠٤٧٫١٩8المجموع
االستهالكات المتراكمة:

)١8٢.7٠4.7٢7(--)١5.٠٠١.893()١٦7.7٠٢.834(مباني
)4٠.37٦.5٠5(-١4.٠4٢)4.١3١.4٦١()3٦.٢59.٠8٦(تحسينات علي مباني مستأجرة

)53.٠٦4.٢٢4(--)٢.95٦.9٦7()5٠.١٠7.٢57(آالت ومعدات
)٢٠٢.8٦5.7١3(-5.738.44٦)3٠.79٠.٢7٦()١77.8١3.883(معدات طبية

)١3.5٦٦.448(-43.3١7)٢.١٠5.٢٢٦()١١.5٠4.539(أثاث ومفروشات
)5.455.889(--)١.3١7.554()4.١38.335(وسائل نقل وانتقال

)498.٠33.5٠٦(-5.795.8٠5)5٦.3٠3.377()447.5٢5.934(المجموع
١٫٠١3٫5٢٩٫١٧5١٫١٤٤٫٩٠٧٫٢٧٦صافي القيمة الدفترية

* انظر إيضاح ١٢ فيما يتعلق بتكاليف تمويل المرابحات التي تم رسملتها على المشاريع تحت التنفيذ.
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١١.موجودات غير ملموسة 

ترخيص تصنيع الشهرة
منتجات

تراخيص 
منتجات

حقوق 
المجموعاالستئجار*

١5.٠9١.٠٠٠١٠.٦48.٠٠٠١١.5٠5.٠٠٠3.4٢٢.٢7٠3٠.٦٦٦.٢7٠ يناير ٢٠١٦

)35٦.485()35٦.485(---اإلطفاءات

)١١.٠9١.٠٠٠()3.٠٠٠.٠٠٠()3.٠٠٠.٠٠٠()5.٠9١.٠٠٠(هبوط في القيمة

7.٦48.٠٠٠8.5٠5.٠٠٠3.٠٦5.785١9.٢١8.785-3١ ديسمبر ٢٠١٦

٢7.٢44.٠٠٠-١5.٠9١.٠٠٠١٠.٦48.٠٠٠١١.5٠5.٠٠٠ يناير ٢٠١5

3.4٢٢.٢7٠3.4٢٢.٢7٠---إضافات

3١5.٠9١.٠٠٠١٠.٦48.٠٠٠١١.5٠5.٠٠٠3.4٢٢.٢7٠3٠.٦٦٦.٢7٠ ديسمبر ٢٠١5

يتم  والتي  جدة  في  أرض  استئجار  عقد  على  للحصول  لمستأجر  المدفوع  المبلغ  االستئجار  حقوق  تكلفة  تمثل   *
إطفاؤها على المدة المتبقية من مدة عقد استئجار األرض الذي بدأ بتاريخ ١٠ صفر ١43٦هـ )الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١4م( 

والذي سوف ينتهي بتاريخ ١٠ صفر ١45٦هـ )الموافق ٢9 أبريل ٢٠34(.

١٢. تمويل مرابحات
حصلــت الشــركة علــى تمويــل مرابحــات مــن بنــوك محليــة وذلــك لتمويــل أعمــال الشــركة التوســعية. إن هــذه المرابحــات 
هــي بالريـــال الســعودي وتحمــل نفقــات ماليــة بشــكل عــام علــى أســاس تكلفــة التمويــل الســائد فــي الســوق، إن هــذه 

المرابحــات مضمونــة بموجــب ســندات ألمــر مــن الشــركة.

ــر ٢٠١٦م( بتوقيــع عقــد تمويــل مرابحــة إســالمي مــع أحــد  ــخ 3٠ ربيــع األول ١437هـــ )الموافــق ١٠ يناي وقامــت الشــركة بتاري
البنــوك المحليــة بمبلــغ ٦4٠ مليــون ريـــال ســعودي لفتــرة تمويــل لمــدة ثمانــي ســنوات. وســوف يتــم ســداده علــى دفعــات 
ربــع ســنوية متســاوية بعــد فتــرة ســماح قدرهــا 3 ســنوات. وتهــدف الشــركة مــن الحصــول علــى هــذا التســهيل تمويــل 

توســعات مستشــفى دله–النخيــل، علًمــا بــأن هــذا التمويــل مضمــون بســندات ألمــر مقدمــة مــن ِقبــل الشــركة.

تــم خــالل الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦ رســملة تكاليــف تمويــل مرابحــات علــى إنشــاءات تحــت التنفيــذ بمبلــغ 
١١.543.9٠٢ ريـــال ســعودي )3١ ديســمبر ٢٠١5: 5.939.٦94 ريــال ســعودي(.

كمــا أنــه فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦م بلــغ إجمالــي تمويــل تســهيالت المرابحــات التــي حصلــت عليهــا المجموعــة ٢.٠١١ مليــون 
ريـــال ســعودي تقريًبــا، وبلــغ الجــزء غيــر المســتخدم منهــا ١.53٠ مليــون ريـــال ســعودي )3١ ديســمبر ٢٠١5: ١.٢7٢ مليــون 

ريـــال ســعودي و 879 مليــون ريـــال ســعودي، علــى التوالــي(.

تــم االتفــاق مــع البنــوك المتعاقــد معهــا علــى التســهيالت االئتمانيــة علــى الحفــاظ علــى مســتوى معيــن مــن المؤشــرات 
الماليــة وبعــض المتطلبــات األخــرى.

١٢-١  جدول استحقاق تمويل المرابحات طويلة األجل:
يتلخص جدول استحقاق تمويل المرابحات طويلة األجل بما يلي:

٢٠١٦٢٠١5
السنة المنتهية في 3١ ديسمبر

٦-٢٠١٦5.583.334
٢٠١77١.5٠٠.٠٠٠7١.5٠٠.٠٠٠
٢٠١835.5٠٠.٠٠٠35.5٠٠.٠٠٠
٢٠١9١34.97١.5٠8١38.453.7١٦

-٢٠٢٠١5٢.557.١٢٢ وما بعد ذلك
3٩٤٫5٢8٫٦3٠3١١٫٠3٧٫٠5٠

إن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات هي بالريال السعودي فقط.

١٣. مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢٠١٦٢٠١5

٢8.٦٢٠.١٦١٢5.٠٢7.5١8مستحقات للموظفين*
٢١.٢٢٦.597١4.774.583مصاريف مستحقة

١7.494.4٦١9.7١٢.٠5٠ذمم دائنة أخرى
٢9٢.٦97١49.84١إيرادات مؤجلة

١.٢58.77٠4٠٢.١9٦مطلوبات أخرى
٦8٫8٩٢٫٦8٦5٠٫٠٦٦٫١88

* تتضمن مستحقات للموظفين رصيد اإلجازات والتذاكر والمكافآت المستحقة للموظفين ومستحقات أخرى.
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١٤. أطراف ذوي عالقة
١٤-١  معامالت مع أطراف ذوي عالقة

تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن القوائم 
المالية الموحدة بما يلي:

٢٠١٦٢٠١5الطرفطبيعة ا لمعاملة

شركة بعضوية مجلستذاكر سفر
5.9١١.٦53٦.٦٠5.١7٢إدارة مشتركة

شركة بعضوية مجلسدعم فني
3.١٠٦.5٦54.٦89.١5٠إدارة/ملكية مشتركة

رواتب ومكافآت أعضاء مجلس
3.١٦4.8٠٠3.٢١3.٦٠٠إدارة الشركة من التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
3.١١4.5٠٠3.555.97٠واللجان التابعة  )إيضاح ١9(

شركة بعضوية مجلسصيانة أجهزة تكييف
٢.٢74.5٦77٠٢.7٢3إدارة مشتركة

77١.4٢7١.١٢3.٦٦8مساهمينخدمات طبية

شركة بعضوية مجلسإستشارات مالية
-١3٠.٠٠٠إدارة مشتركة

شركة بعضوية مجلسإيجارات عقارية
4٠.٠٠٠9٠.٠٠٠إدارة مشتركة

١٤-٢  أرصدة مع أطراف ذوي عالقة
فيما يلي أهم أرصدة نهاية السنة الناتجة عن المعامالت مع أطراف ذوي عالقة:

أ( مطلو	 من أطراف ذوي عالقة
٢٠١٦٢٠١5

8٢9.9848١٠.847شركة دله البركة القابضة
١4.٢٠٠١4.٢٠٠أخرى

8٤٤٫١8٤8٢5٫٠٤٧

	( مطلو	 إلى أطراف ذوي عالقة
٢٠١٦٢٠١5

٢5٦.45٦355.١7٢شركة وكالة دارين للسفر والسياحة
7.١47-شركة دله التجارية

5٠.745٢٠5.338أخرى
3٠٧٫٢٠١5٦٧٫٦5٧

١5. مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٠١٦٢٠١5

١89.349.٢7374.7٢٦.39١ يناير
37.١٠٦.٠١5٢٢.٦99.993مخصصات

)8.٠77.١١١()٢١.84١.57٦(المسدد
3١١٠٤٫٦١3٫٧١٢8٩٫3٤٩٫٢٧3 ديسمبر

١6. رأس المال
يتكون رأس مال الشركة البالغ 59٠.٠٠٠.٠٠٠ ريـال سعودي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ )٢٠١5: 59٠.٠٠٠.٠٠٠ ريـال سعودي( من 59 

مليون سهم )٢٠١5: 59 مليون سهم( مدفوعة بالكامل وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد ١٠ ريـال سعودي.
بنسبة  الشركة  مال  رأس  بزيادة   )٢٠١5 فبراير   ١8 )الموافق  الثاني ١43٦هـ  ربيع   ٢9 بتاريخ  الشركة  إدارة  أوصى مجلس 
٢5% وذلك عن طريق تحويل مبلغ ١١8 مليون ريـال سعودي من حساب األرباح المبقاة عن طريق منح أسهم مجانية 
ريـال  أربعة أسهم قائمة وبذلك يزيد رأس مال الشركة من 47٢ مليون  لمساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل 
سعودي مقسمة إلى 47.٢ مليون سهم كما هي في 3١ ديسمبر ٢٠١4م إلى 59٠ مليون ريـال سعودي مقسمة إلى 59 
مليون سهم. هذا وقد تم اعتماد هذه الزيادة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ ٢8 ذي الحجة 

١43٦هـ )الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠١5م(. وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لهذه الزيادة.
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١٧. احتياطي نظامي
١٠% من  ما نسبته  يحّول  أن  يتطلبان  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  الشركات في  نظـام  إن 
لم  المال.  رأس  من   %3٠ االحتياطي  هذا  يبلغ  حتى  التحويل  هذا  يستمر  وأن  النظامي  االحتياطي  إلى  الدخل  صافي 
رأس  من   %3٠ من  أكثر  النظامي  االحتياطي  بلغ  حيث  ٢٠١٦م  عام  خالل  النظامي  االحتياطي  إلى  تحويل  أي  عمل  يتم 
إن هذا  للشركة.  النظامي  االحتياطي  الموحدة هو  المالية  القوائم  الظاهر في  النظامي  االحتياطي  إن  الشركة.  مال 

االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين حالًيا.

١٨. مصاريف بيع وتسويق
٢٠١٦٢٠١5

١١.875.7٠9١٠.33٦.485دعاية وإعالن
١٠.773.35١4.95٦.١٢4رواتب وأجور ومزايا

43٢.795٢٢٦.3١٢حوافز تسويقية
١.٦١3.8٠9١.499.779أخرى

٢٤٫٦٩5٫٦٦٤١٧٫٠١8٫٧٠٠

١٩. مصاريف عمومية وإدارية
٢٠١٦٢٠١5

١45,493.١١4١35.34٢.3١5رواتب وأجور ومزايا
٢3.444.٢٦١٢٦.٢١٦.8٠٦مواد

١٦.5١٢.٦735.٢٦5.57٦صيانة وخدمات
٦,١3١,479٦.٢١٠.74٦أتعاب مهنية

3١.٠٠٠.7١٠7.٦97.8٠١مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صافي*
٢5.373.43٢5.933.454مخصص مخزون

3.3١4.١7٢3.٦٢3.٦47منافع عامة
3.895.8١73.٦١٠.٠35إيجارات

3.١١4.5٠٠3.555.97٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
3.١33.889٢.99٦.48٢تأمين

٢.35٢.٢9٠٢.735.٦5٠مستلزمات مكتبية
3.9٦5.٦٠77.١35.١83استهالك

١.8٠9.٦8٦١.38٦.١5٦تراخيص وتصاريح
٢.٦48.5٦٢١.٠5٠.٠47تدريب وتعليم

7.8١5.٦9٦٦.979.94١أخرى
٢8٠٫٠٠5٫888٢١٩٫٧3٩٫8٠٩

* قامت الشركة خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م بتحصيل مبلغ و قدره 847.588 ريال سعودي )3١ ديسمبر 
تم شطبها في  مدينة  بذمة  يتعلق  والذي  التحصيل  بعد خصم مصاريف  بالصافي  ريـال سعودي(   9.53١.٢37  :٢٠١5

سنوات سابقة.

٢0. إيرادات أخرى، صافي
٢٠١٦٢٠١5

٢.493.٠٠53.٠9٦.757دعم علمي
3.٠37.78١4.77٠.997إيجارات
١.99٠.477١.558.9١٠بوفيه

9.93٢.548979.١48إيرادات إستثمارات
4٠٠.8444٠٠.844توزيعات أرباح مستلمة

)٢.٠98.٦59()١55.١8٠(خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات
١.535.9٢3755.٢٠9أخرى

١٩٫٢35٫3٩8٩٫٤٦3٫٢٠٦
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٢١. الزكاة
٢١-١  مكونات الوعاء الزكوي

تتكون العناصر الهامة المكونة للوعاء الزكوي للشركة والتي تخضع إلى بعض التعديالت حسب أنظمة المصلحة، 
بعد إعادة تصنيف البيانات المالية لعام ٢٠١5م بناًء على اإلقرار المقدم للمصلحة، مما يلي:

٢٠١٦٢٠١5الوعاء الزكوي:
١.٢89.9٦3.٢5١١.٢١3.4٠٦.١83حقوق المساهمين

83.437.5885٦.٦4٢.١٢١المخصصات
47٦.789.49٦٢58.793.897قروض مستخدمة في تمويل موجودات غير متداولة

3٢9.5٢٠.١٠5٢٦9.٠98.8١4صافي الدخل المعدل
٢٫١٧٩٫٧١٠٫٤٤٠١٫٧٩٧٫٩٤١٫٠١5

)١.١44.9٠7.٢7٦()١.4٢5.٦١9.785(ناقصا: ممتلكات ومعدات، صافي
)٢37.٢3١.9٦9()٢٠٢.٦78.٦9٢(إستثمارات

-)4.٦4٢.458(التغير في األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
)٢7.٢44.٠٠٠()١9.٢١9.785(موجودات غير ملموسة

5٢٧٫5٤٩٫٧٢٠388٫55٧٫٧٧٠الوعاء الزكوي

ل، أيهما أكبر. تحتسب الزكاة المستحقة بواقع ٢.5% من الوعاء الزكوي أو صافي الدخل المعدَّ

ل: ٢١-٢  صافي الدخل المعدَّ

٢٠١٦٢٠١5
٢39.843.933١74.73٠.979صافي الدخل قبل الزكاة

89.٦7٦.١7٢94.3٦7.835تعديالت
3٢٩٫5٢٠٫١٠5٢٦٩٫٠٩8٫8١٤صافي الدخل المعّدل

٢١-3 مخصص الزكاة:

٢٠١٦٢٠١5
١9.7١5.4799.٠8٦.498 يناير

١4,٠١١,53٢9.٦73.9١١مخصصات

)9.٠44.93٠()١٠.49٦.7٠٠(المسدد

3١١3٫٢3٠٫3١١٩٫٧١5٫٤٧٩ ديسمبر

٢١-٤ الوضع الزكوي:
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١5م وحصلت على شهادات زكاة غير مقّيدة.

٢٢. ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات وصافي الدخل للسنتين المنتهيتين في 3١ ديسمبر٢٠١٦ و٢٠١5م 

على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل ٢٠١٦ و٢٠١5م والبالغ 59,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

٢٣. توزيعات أرباح
وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢5 رجب ١437هـ )الموافق ٢ مايو ٢٠١٦م( على توصية 
٢٠١5م  3١ ديسمبر  المنتهية في  السنة  ريـال سعودي عن   88.5٠٠.٠٠٠ بمبلغ  نقدية  أرباح  بتوزيع  الشركة  إدارة  مجلس 
بواقع ١.5 ريـال سعودي للسهم الواحد والتي تم سدادها بالكامل خالل الربع الثاني من عام ٢٠١٦م )٢٠١5: 47.٢٠٠.٠٠٠ ريـال 

سعودي تم سدادها بالكامل خالل عام ٢٠١5م(.

٢٤. ارتباطات والتزامات محتملة 
متعلقة أ.  إنشائية  بعقود  رئيس  بشكل  تتعلق  رأسمالية  ارتباطات  المجموعة  لدى  ٢٠١٦م،  ديسمبر   3١ في  كما 

)3١ ديسمبر  ريـال سعودي  بمبلغ 33٢.9 مليون  وإنشاء مستشفى دله–نمار  بتوسعة مستشفى دله–النخيل 
٢٠١5: 9٦.٢ مليون ريـال سعودي(.

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦م لدى المجموعة ضمانات واعتمادات بنكية بمبلغ ٦.٦ مليون ريـال سعودي والتي تم ب. 
إصدارها نيابة عن المجموعة في سياق القيام باألعمال العادية )3١ ديسمبر ٢٠١5: 4.7 مليون ريـال سعودي(.

هناك بعض القضايا المقامة ضد المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، ويتم الترافع بشأنها حالًيا إالّ أنه ال يمكن ج. 
تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. ال تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية على 

القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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٢5. المعلومات القطاعية
تتألف أنشطة المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسة التالية:

قطاع المستشفيات-  وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
قطــاع األدويــة-  ويتمثــل نشــاطه فــي اســتيراد وتوزيــع وبيــع األدويــة بالجملــة والتجزئــة وكذلــك تصنيــع األدويــة 
والمســتحضرات الصيدالنيــة والعشــبية والصحيــة ومــواد التجميــل والمنظفــات والمطهــرات والتعبئــة والتغليــف.
قطــاع اإلدارة العامــة-  وتتمثــل أغراضــه فــي تشــغيل وإدارة وصيانــة المنشــآت والمراكــز الصحيــة وتجــارة الجملــة 
المستشــفيات  المعوقيــن وأجهــزة  الصناعيــة وأجهــزة  الطبيــة والجراحيــة واألطــراف  اآلالت واألجهــزة  فــي  والتجزئــة 

األخــرى. المســاندة  والخدمــات 
وتقوم المجموعة بأعمالها داخل المملكة العربية السعودية فقط.

فيمــــا يلـــي ملخصــًا لبعـــض المعلومــات الماليـــة المختـــارة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٦ و٢٠١5م وللســنة المنتهيــة فــي ذلــك 
التاريــخ لقطاعــات األعمــال الســابق ذكرهــا:

3١ ديسمبر ٢٠١٦

المركز التشغيلاألدويةالمستشفياتالبيان
الرئيسي

استبعادات 
المجموعبين القطاعات

إيرادات التشغيل. 
١.١٦٢.788.987)٢٦.٦97.٠9٦(-١.١3٢.٢97.٢393٦.٦7٠.٢١١٢٠.5١8.٦33صافي

)٦٢5.9٦7.858(٢٦.٦97.٠9٦-)١3.٦٦٠.٦38()3٦.75٦.٦٢8()٦٠٢.٢47.٦88(تكاليف التشغيل

53٦.8٢١.١٢9--٦.857.995)8٦.4١7(53٠.٠49.55١الربح اإلجمالي

صافي الدخل )الخسارة( 
٢٢5.83٢.4٠١-)٢8.4٦9.773(٦.٠88.78٦)78.5٦5.٦٦4(3٢٦.779.٠5٢للسنة 

957.344.١١٦١34.١٢٠.93٠4١.948.97١١.٠٦٢.٠8٠.97754.٠٦7.85٢٢.٢49.5٦٢.84٦مجموع الموجودات

738.4٠9.٦5٢)١١7.8٢٠.7٦٦(٢٢4.٠3٠.79٠١3١.493.٠٠4١٠.39١.74349٠.3١4.88١مجموع المطلوبات

3١٦.35٦.83٢-3٠.599.5٢5٦١9.755٢.٠5٠٢85.١35.5٠٢النفقات الرأسمالية

57.5٠٠.٦89-53.539.7٢73.٠7٦.١7٦444.٢١844٠.5٦8االستهالكات

3١ ديسمبر ٢٠١5

المركز التشغيلاألدويةالمستشفياتالبيان
الرئيسي

استبعادات 
المجموعبين القطاعات

985.44١.١97)١3.٢٦7.٠5٢(-9١7.٢٠4.38٠٦٠.٢39.734٢١.٢٦4.١35إيرادات التشغيل. صافي

)578.3٠٦.٢54(١3.٢٦7.٠5٢-)١5.44٦.٢73()44.١39.99٢()53١.987.٠4١(تكاليف التشغيل

4٠7.١34.943--385.٢١7.339١٦.٠99.74٢5.8١7.8٦٢الربح اإلجمالي

صافي الدخل )الخسارة( 
١٦5.٠57.٠٦8-)44.١3٢.95٢(3.7٠7.7٠٠)١7.95٦.38١(٢٢3.438.7٠١للسنة 

٢.٠٠٠.٦٢8.373)47.٦4٢.٢8٢(974.٢55.559١88.7١١.١١33٦.53٦.٠8٠848.7٦7.9٠3مجموع الموجودات

٦٠7.٦٢١.٦٦5)٦٠.٢87.١8٠(١7٢.٢١4.7857٠.97٢.7357.79١.٠٢84١٦.93٠.٢97مجموع المطلوبات

١9٠.٠47.١98-7١.9٠7.7877.١83.79٠3٢.7٠٠١١٠.9٢٢.9٢١النفقات الرأسمالية

5٦.3٠3.377-49.١٦9.8795.34١.379١.35١.54944٠.57٠االستهالكات
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٢6. التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية
وافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على خطة التحول لمعايير التقارير المالية الدولية. تتطلب الخطة 
بإعداد  )تداول(  المالية  األوراق  لتداول  السعودي  بالسوق  المسجلة  الشركة  قبل  من  ٢٠١7م  يناير   ١ من  ستبدأ  التي 
قوائمها المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية المقررة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلعالنات األخرى 
٢٠١7م  يناير   ١ بداية من  وعليه،  الدولية(.  المالية  التقارير  )معاير  القانونية  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  المقررة من 

سوف تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

٢٧. أحداث الحقة
بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة »شركة أ.  يناير ٢٠١7م  الموافق 8  ثاني ١438هـ  ربيع   ١٠ الشركة في  قامت 

مستشفى دله-نمار الصحية« برأس مال وقدره )5( مليون ريال سعودي، مملوكة بالكامل )تمويل ذاتي(، سجل 
المستشفيات  وتطوير  وتجهيز  وتشغيل  إدارة  في  الجديدة  الشركة  أغراض  وتتمثل   .١٠١٠495٢١8 رقم  تجاري 

والمرافق الصحية والمراكز والمجمعات والعيادات الطبية باإلضافة الى تملك األراضي.
و في تاريخ 5 ربيع الثاني ١438هـ )الموافق ٢ يناير ٢٠١7م( قامت الشركة باالستحواذ على ما تبقى من اسهم شركة ب. 

دله فارما و التي تساوي ٢%، و بناء ًعلى ذلك تغيرت نسبة المساهمة من 98% إلى ١٠٠%.
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١438هـ )الموافق ٢3 فبراير ٢٠١7م( بتوزيع أرباح ج. 

نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٦م بإجمالي قدره ١١8 مليون ريـال سعودي وبواقع ٢ ريـال سعودي 
للسهم الواحد وسيتم عرضها للحصول على موافقة المساهمين عليها في االجتماع القادم للجمعية العامة 

للمساهمين.
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