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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المشاريع  أفضل  أحــد  يعد  والذي  1987م  عام  دله  مستشفى  تأسيس  منذ  مضت  واإلنجازات  والخبرة  والتطور  التقدم  من  أعوام 
االستثمارية التي شيدتها شركة دله للخدمات الصحية. احتل المستشفى طوال هذه الفترة الريادة والصدارة في توفير الخدمات 
الصحية النوعية وشارك في تحسينها وتطويرهـــا مـــــن أجــل المجـتمــــع، مستعينًا في ذلك باستقطاب الكفاءات الطبية المحترفة 

وتسخير أحدث األجهزة والمعدات الطبية المتطورة التي تمكن من دقة التشخيص وتوفير العالج الفّعال لكل المرضى.

كان للمستشفى السبق في العديد من اإلنجازات الطبية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، أجريت جراحة المناظير ألول مرة 
في القطاع الخاص هنا في مستشفى دله وأيضًا قسطرة القلب المتطورة وجراحة القـــلـــــــب المفتوح وعالج اختالل نبضات القلب 
بواسطة القسطرة وتقنيات التحفيز الكهربائي لعالج العقم وتقنية الفاكو لعالج الماء األبيض في العين، بجانب اعتماد الهيئة 
على  التخصص  لألطباء في هذا  تدريب  مركز  كأول  دله  والوالدة في مستشفى  النساء  لقسم  الصحية  للتخصصات  السعودية 
مستوى القطاع الخاص. كما أن المستشفى كان أول من حصل على ترخيص التعامل مع المواد المشعة التي تستخدم في الطب 

النووي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

)ISO( سنظل بمشيئة اهلل سائرين في هذا  العالمية  المعايير  )JCI( ومنظمة  المشتركة  العالمية  اللجنة  بصفتنا معتمدين من 
الطريق وسوف نستمر في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب واستخدام أحدث أنظمة إدارة المعلومات، بجانب اهتمامنا الكبير 
في  المتخصصة  الطبية  المراكز  أفضل  مع  الدائمة  واالتصاالت  المستمر  التعاون  الحديثة من خالل  الطبية  التطورات  متابعة  في 
العالم، وذلك عبر البرامج التعليمية والتدريبية المستمرة والمؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية من أجل تقديم أفضل ما هو 

متوفر في العالم.

نسأل اهلل أن يّمن على الجميع بالصحة والسالمة والعافية.

م. طارق القصيبي
رئيس مجلس اإلدارة
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السادة مساهمي شركة دلة للخدمات الصحية القابضة 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

المالي  القابضة بتقديم تقريره للسادة مساهمي الشركة للعام  إدارة شركة دلة للخدمات الصحية  يتشرف مجلس 
2012م.  وتستعرض تقريره حول انشطة الشركة والوضع العام لها مع نتائج أعمالها وتقرير المراجع حول القوائم المالية 

الموحدة السنوية للشركة.

عرض عام عن الشركة
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  عامة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  القابضة  الصحية  للخدمات  دلة  شركة 
1010128530 بتاريخ 13 ربيع الثاني 1415هـ )الموافق 18 سبتمبر 1994م(، وهي مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية 
السعودية تحت الرمز )4004( وضمن قطاع التجزئة.  يتكون رأس مال الشركة من 47.2 مليون سهم بقيمة أسمية 10 
رياالت للسهم مدفوعة بالكامل وبإجمالي قيمة 472 مليون ريال وذلك كما في نهاية عام 2012م. جميع أسهم الشركة 

من فئة واحدة وال يتمتع أي مساهم بحقوق تفضيلية عن غيره من المساهمين.

السنة المالية للشركة
طبقًا للنظام األساسي للشركة فإن السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

المحاسب القانوني للشركة
تولى الساده: برايس واترهاوس كوبرز، القيام بأعمال مراجعة حسابات الشركة خالل العام المالي 2012م.

الوضع العام خالل 2012م
شهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة نموا كبيرًا منذ العام 2006م، مع زيادة اإلنفاق على الرعاية الصحية بنسبة تقارب 
10.9% سنويًا. وقد كانت زيادة النمو السكاني من الدوافع األساسية لهذه الزيادة في اإلنفاق، فضاًل عن الدعم الحكومي 

القوي لقطاع الرعاية الصحية، وارتفاع مستويات الدخل.

فيما يلي لمحة عن بعض هذه المحركات الرئيسية:
• النمو السكاني وزيادة معدل األعمار

• الدعم الحكومي 
• زيادة نفقات الرعاية الصحية

• زيادة األمراض المرتبطة بنمط الحياة  
• تزايد الخبرات الطبية

األفراد  إجمالي عدد  ارتفع  المملكة، فقد  الخاص في  الصحي  التأمين  الصحة تعزيز وتطوير سوق  أن بدأت وزارة  بعد 
المؤمن عليهم من القطاع الخاص في المملكة إلى ما يربو على السبعة ماليين شخص. ونظرًا لهذا المصدر الجديد 
من التغطية الصحية، فقد أصبحت مستويات األسعار في المستشفيات من معايير االختيار الثانوية للمرضى. وفي 
الواقع، أصبحت سمعة األطباء ونوعية وتأهيل أطقم التمريض معيارًا أكثر أهمية في اختيار المستشفيات. كما أن 
زيادة التركيز من قبل مقدمي الرعاية الصحية على التقنية ودرجة التخصص ُيظهر مدى تركيز المرضى على نوعية 

مرافق الرعاية الصحية.
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ونظرًا لهذا التحول في التفضيالت، فإن الزيادة في مراجعات المرضى تتجه في معظمها نحو المستشفيات الخاصة 
بدال من المستشفيات العامة. وعلى الرغم من هذه الزيادة في حركة المرضى، فقد زادت الطاقة االستيعابية بشكل 
عام بوتيرة أبطأ، مما شكل ضغطًا على المرافق الطبية القائمة.  وبالتالي فقد إزداد حجم قطاع األدوية في المملكة 
في  والزيادة  السكان،  أعمار  وزيادة  السكاني  النمو  من  األولى  بالدرجة  مدفوعا  النمو  هذا  وكان  السعودية.  العربية 
الضوابط على األسعار  أثرت هذه  الحكومة. وقد  التي حددتها  إلى ضوابط األسعار  باإلضافة  الصحية،  الرعاية  تغطية 

وكذلك على نمو الطلب على العقاقير.

قطاع الرعاية الصحية في الرياض
تماشيًا مع التطورات على الصعيد الوطني، ارتفع عدد المستشفيات في الرياض من 75 مستشفى في عام 2006م إلى 
81 مستشفى في 2010م، ويقدر عدد المستشفيات في الرياض بـ 87 مستشفى في 2011م. كما ارتفع عدد المستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة خالل هذه الفترة من 40 مستشفى في عام 2006م إلى 44 مستشفى في 2010م ويقدرارتفاع العدد 

إلى 47 مستشفى في 2011م.

وكما كان الحال على الصعيد الوطني، فقد استقطبت المستشفيات الخاصة عددا كبيرًا من مرضى العيادات الخارجية 
من العيادات الخاصة في مدينة الرياض. وذلك بسبب زيادة عدد األشخاص المؤمن عليهم، حيث أن شركات التأمين 

تتعاقد مع المستشفيات الخاصة لعالج المؤمن عليهم.

قطاع األدوية في المملكة العربية السعودية
من حيث القيمة، زاد حجم قطاع األدوية في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 9.0% من 8 مليار 
ريال في عام 2006م إلى 11.3 مليار ريال في 2010م، ويقدر ارتفاع حجم قطاع األدوية في المملكة إلى 12.0 مليار ريال في 2011م. 
وكان هذا النمو مدفوعًا بالدرجة األولى من النمو السكاني وزيادة أعمار السكان، والزيادة في تغطية الرعاية الصحية، 
باإلضافة إلى ضوابط األسعار التي حددتها الحكومة. وقد أسفرت هذه الضوابط على األسعار كذلك عن نمو الطلب 

على العقاقير.

التي  للفئة  المناسبة  الصحية  الخدمات  افضل  تقديم  مهمة  عاتقها  على  الصحية  للخدمات  دلة  شركة  أخذت  وقد 
تستهدفها عن طريق توفير أفضل الكوادر لتقديم الخدمات الصحية. وتبعًا لذلك فإن شركة دلة للخدمات الصحية 

تتطلع إلى توسيع قاعدة العمالء إستجابة للطلب المتزايد وزيادة حصتها من سوق خدمات الرعاية الصحية.

شركة دله للخدمات الصحية القابضة
تقوم الشركة بتشغيل أربع وحدات أعمال كالتالي:

• مستشفى دله )وتتضمن مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى المستشفى للنساء والوالدة ومبنى المستشفى 
لألطفال(

• دله فارما )مستودع األدوية( 
• التشغيل واإلدارة

• االستثمارات

ويتركز عمل مستشفى دله على توفير الخدمات الطبية للمرضى المنومين في المستشفى والمراجعين للعيادات 
العشبية  والمنتجات  الصحية  والمنتجات  الصيدالنية  للمنتجات  بالجملة  التوزيع  على  فتركز  فارما  دله  أما  الخارجية. 
والتجميلية. في حين تقوم وحدة التشغيل والصيانة في الشركة بتقديم الخدمات اإلدارية والتشغيلية لمستشفيات 
تابعة ألطراف أخرى. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها عدد من االستثمارات االستراتيجية في شركات طبية مختلفة 
الجزء األكبر من عائدات الشركة، حيث ساهم في أكثر من  في منطقة الشرق األوسط. وقد شكل مستشفى دله 

تسعين في المائة من إيرادات الشركة خالل األعوام 2008م، حتى 2011م.
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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.

تصنف أعمال شركة دله للخدمات الصحية إلى أربعة أقسام عمل أساسية هي: )1( تقديم خدمات طبية لمستشفيات 
مملوكة؛ )2( بيع وتوزيع األدوية؛ )3( التشغيل واإلدارة؛ و)4( االستثمارات. 

يرتكز نشاط الشركة الرئيسي على تقديم خدمات طبية شاملة من خالل »مستشفى دلة« في شمال مدينة الرياض 
باإلضافة إلى مستشفيات ومراكز أغلبية الحصص فيها وذلك بخالف المنشآت المستأجرة. أما فيما تتضمن أنشطة بيع 
وتوزيع األدوية فتتم عن طريق مستودع األدوية »دله فارما« بالتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدالنية والدوائية والعشبية 
ومنتجات مواد التجميل. أما أنشطة التشغيل واإلدارة فيقوم بإدارة أعمال مستشفيات مملوكة من قبل أطراف أخرى. 

إضافة لذلك، يوجد لدى الشركة العديد من االستثمارات ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط.

تتكون الشركة من القطاعات التالية:

1. مجمع مستشفى دله:
وهي فرع مملوك بالكامل لشركة دلة للخدمات الصحية، ويقدم مستشفى دله الخدمات الطبية للعيادات الخارجية 

وأقسام التنويم باإلضافة إلى الخدمات المساندة لها.

2. دله فارما )مستودع األدوية(:
وهي فرع مملوك بالكامل لشركة دلة للخدمات الصحية. وتعتبر دله فارما موزع بالجملة لمنتجات صيدالنية وعشبية 
المواد  تبيع  التي  والمتاجر  بالتجزئة،  البيع  صيدليات  إلى  المنتجات  هذه  بتوزيع  فارما  دله  تقوم  حيث  وتجميلية، 
الصحية والتجميلية، والمستشفيات، والجهات الحكومية. ويوجد لدى دله فارما حقوق توزيع حصرية في المملكة 

لعدد 45 منتج صيدالني، و12 منتج عشبي، و8 منتجات تجميلية.

3. إدارة التشغيل للغير: 
ثابتة أو رسوم متغيرة  التشغيلية واإلدارية في تلك المستشفيات مقابل رسوم سنوية  وتقدم الشركة خبراتها 
وذلك بناًء على األرباح التي تحققها تلك المستشفيات. ولدى الشركة حاليًا عقد إدارة وتشغيل وعقد آخر لإلدارة 

فقط.

4. كما ان لدى الشركة استثمارات في شركة عسير ومركز مكة الطبي وشركة اإلحساء للخدمات الطبية والشركة 
األردنية لتصنيع األدوية.

دله للخدمات الصحية القابضة

التشغيلاإلستثمارات
واإلدارة

مجمع 
دله فارمامستشفى دله

مبنى
المستشفى لألطفال 

مبنى المستشفى 
للنساء والوالدة

مبنى المستشفى 
الرئيسي

هيكل قطاعات شركة دله للخدمات الصحية القابضة
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الشركات المستثمر بها

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت
تأسست شركة عسير كشركة سعودية مساهمة وفقًا ألنظمة المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي 
رأسمالها  ويبلغ   ،5850000276 رقم  التجاري  السجل  على  وحصلت  1975/11/11م(  )الموافق  1395/7/11هـ  وتاريخ  م/78  رقم 
المدفوع كما في 2010/12/31م مبلغ 1,264 مليون ريال، ولديها محفظة استثمارات متنوعة تتضمن االستثمار في قطاعات 
تصنيع األغذية، والبتروكيماويات، وخدمات الطاقة، والتطوير العقاري، والخدمات المالية، ومواد البناء. وتمتلك شركة 

دلة للخدمات الصحية حصة تقدر بـ 1% من شركة عسير.

مركز مكة الطبي
مركز مكة الطبي هو شركة مساهمة سعودية مسجلة بالسجل التجاري رقم 4031021286 بتاريخ 1410/08/14هـ )الموافق 
1990/03/11م(. ومقرها في مكة المكرمة وتحتوي على 136 سرير، ويبلغ رأس مالها 152.0 مليون ريال سعودي مقسمة 

إلى 3.04 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 50 ريال سعودي لكل سهم. 
وتمتلك الشركة 8.0% من رأس المال وقد قامت الشركة بهذا االستثمار في 1410هـ )1990م(.

الشركة األردنية إلنتاج األدوية
بتاريخ   ،141237404 رقم  التجاري  بالسجل  مسجلة  أردنية  عامة  مساهمة  شركة  هي  األدوية  إلنتاج  األردنية  الشركة 
2004/01/27م، ومقرها في عمان، األردن. ويبلغ إجمالي رأسمالها 20.0 مليون دينار أردني، مقسمة الى 20.0 مليون سهم 
الشركة  وتقوم  المال.  رأس  من   %0.5 الصحية  للخدمات  دله  وتمتلك  سهم.  لكل  أردني  دينار   1 قدرها  اسمية  بقيمة 
بتصنيع المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية. وأيضًا يتم بيع منتجاتها من قبل دله فارما.

شركة األحساء للخدمات الطبية المحدودة
شركة األحساء للخدمات الطبية هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 2252025213، 
بتاريخ 1418/08/07هـ )الموافق 1997/12/07م(. ومقرها في األحساء وتحتوي على 120 سرير، ويبلغ إجمالي رأسمالها 150.0 
مليون ريال سعودي مقسمة إلى 150,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 1,000 ريال سعودي لكل سهم. وتمتلك شركة دله 

للخدمات الصحية القابضة 0.8% من رأس المال.

تحليل المعلومات القطاعية للشركة

فيما يلي ملخص لحجم مبيعات كل نشاط وإسهامه في إجمالي األرباح:

فروع الشركة

تعتبر مستشفى دلة ومستودع األدوية )دلة فارما( فرعين من شركة دلة للخدمات الصحية. كما أن إدارة وتشغيل 
التي  الفروع  يلي  الصحية. وفيما  للخدمات  تجاري فرعي لشركة دلة  تتم تحت سجل  للغير  المملوكة  المستشفيات 

تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة لشركة دلة الصحية:
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عقود تشغيل مستشفيات مملوكة للغير
لتعزيز العالمة التجارية التي تم بناؤها بواسطة مستشفى دله على مر السنين، قررت الشركة في عام 2..2م الدخول 
في عقود إلدارة وتشغيل المستشفيات المملوكة من قبل أطراف أخرى. وال يوجد للشركة  حاليًا أي مصلحة ملكية 
في هذه المستشفيات. وبدالً من ذلك فإنها تقدم الخبرات التشغيلية مقابل أتعاب سنوية ثابتة و/ أو أتعاب متغيرة 

على أساس أرباح المستشفيات التي تتم ادارتها.

في الوقت الحاضر، لدى الشركة مشروعين
مستشفى الخفجي للعمليات المشتركة

بدأت الشركة باألعمال المشمولة في العقد المتعلق بهذا المستشفى في أبريل 2011م. وهذا المستشفى مملوك من 
قبل شركة أرامكو لعمليات الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية، حيث يتم بموجبه تقديم الخدمات الطبية لحوالي 
عيادة   13 وفيه  سرير،   100 المستشفى  في  االسرة  عدد  إجمالي  ويبلغ  الشركتين.  هاتين  في  وعائالتهم  موظف   3,000

خارجية وغرفتين للعمليات. وقد وقعت الشركة عقد إدارة عملياته لمدة خمس سنوات. 

مستشفى محايل
هو مستشفى خاص يقع في منطقة عسير. حيث قامت الشركة ببدأ العمل بإدارة المستشفى في نوفمبر 2010م. وهو 

مستشفى عام سعته 100 سرير ويشمل 25 عيادة خارجية وغرفتين للعمليات. مدة هذا العقد 5 سنوات.

الخطة اإلستراتيجية للشركة والمخاطر المحتملة
إنطالقًا من األهمية الوطنية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، فإن شركة دلة 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، فإن شركة دلة للخدمات الصحية تسعى لتوسيع 
أعمالها في مدينة الرياض والتوسع الجغرافي في المنطقة الشرقية والغربية في مجاالت الرعاية الصحية وتوزيع وإنتاج 
الدواء باإلضافة إلى السعي في التوسع في نشاط إدارة المستشفيات المملوكة لدى الغير وذلك فضال على جهود 
اإلستثمار المباشر في الشركات الطبية والدوائية، وبذلك تكون الشركة قادرة على زيادة حصتها في سوق الرعاية 
تقديم  الريادة في  لها  تكون  ان  الشركة في  رؤية  مع  يتناسب  مما  المساهمين.  اكبر على  عوائد  وتحقيق  الصحية 

الخدمات صحية في المملكة إن شاء اهلل.

التوقعات المستقبلية وتوسعة أعمال الشركة
إن إدارة شركة دلة للخدمات الصحية تنوي تحويل المواقع المحيطة بمبنى مستشفى دلة بالرياض إلى مواقع خدمات 
صحية مساندة في إختصاصات متعددة بحيث يعد موقع المستشفى اإلجمالي ليكون مجمعًا طبيًا متكامل الخدمات. 
وذلك سيساعد، بمشيئة اهلل، على دعم إيرادات الشركة ونمو أرباحها بشكل جيد، مما يحقق تطلعات المساهمين. 

بالرياض في  األطفال بمجمع مستشفى دلة  الخارجية بمبنى طب  العيادات  إفتتحت  الشركة  الصدد، فإن  وفي هذا 
فبراير 2013م على أن يكتمل إفتتاحه في منتصف 2013م، بإذن اهلل. ويتكون هذه المبنى من 70 سرير في غرف مفردة 
و26 عيادة مختلفة بتكلفة إجمالية حوالي 85 مليون ريال، مما يعد إضافة جوهرية لسعة المستشفى التشغيلية 

ودعمًا ألعمالها. 

كما أنه جاري العمل في إعداد تصاميم مستشفى متكامل بمنطقة غرب الرياض يضم مرافق وخدمات مختلفة. ويعد 
هذه المستشفى دعما قويًا لمكانة الشركة بسوق الرعاية الصحية. ومن المتوقع ان تكون الطاقة االستيعابية لهذا 

المستشفى 300 سريرًا و80 عيادة خارجية، على مساحة تقدر بحوالي 45,000 متر مربع.

كما ان الشركة تنوي التوسع في أنشطة التصنيع الدوائي، حيث انها قامت بشراء مصنع منتجات دوائية بالمنطقة 
الغربية لتصنيع منتجات مرخصة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية والتي يمكن تطويرها لتحتل مساحة أكبر 

من سوق الدواء بالمملكة.

السوقية  حصتها  لتوسيع  وذلك  للغير  المملوكة  المستشفيات  إدارة  في  حصتها  لزيادة  حاليًا  الشركة  وتخطط 
اإلجمالية.
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المخاطر المحتملة للشركة
يمكن للشركة أن تواجه مخاطر يمكن أن تشمل على المخاطر التالية، لكنها ال تقتصر عليها.

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

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

المستمر لمعلومات السوق السائدة.

جودة  مقابل  السعرية  للمنافسة  نتيجة  بالسلب  الرئيسييـــن  العمـالء  مــع  التعـاقديــة  العـالقــة  تــأثــــر   •
الخدمات المقدمة: وتحاول الشركة بذل أقصى جهد للمحافظة على تقديم أفضل خدمات لعمالئها وبيع أنسب 

بضاعة للمستهلك.

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

• األنظمة واللوائح الحكومية: تخضع الشركــة لعدة أنظمة ولوائح منظمة ألعمالها والتي قد تتطلب من الشركة 
أكثر  أوقواعد  أنظمة  بإعتماد 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 دائما للتقيد بكافة اللوائح والقوانين 

المنظمة للعمل والحصول على كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة أعمالها.

الطبية  المعدات  أنواع  مختلف  الشركة  تستخدم  واإلداريــــة:  الطبيـــة  التقنيــــــة  مجــــــال  فــــي  التقــدم   •
باإلضافة  التقنية  والتطورات  للمنتجات  المستمر  بالتقدم  الصحية  الرعاية  قطاع  ويتميز  أعمالها.  لتنفيذ  واإلدارية 
إلى ارتفاع تكاليف هذه التقنية مما قد يسبب التقادم السريع للتقنية التي تتبناها الشركة وقد يوثر سلبًا 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.

• 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 نظامًا كحد أدنى، وأن يتم وضع هدف أعلى 
لتحقيقه، وأن تضع الشركات خططا لتحقيق نسبة سعودة أعلى. وسوف تتأثر عمليات الشركة، وقدرتها على الوفاء 
بالتزاماتها وطلب القروض الحكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقدام عدد إضافي من الموظفين األجانب، 
بصورة سلبية إذا أخفقت الشركة مستقباًل 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 للبقاء على نسبة السعودة المقررة من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة.
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ملخص عناصر قائمة الدخل والميزانية

نتائج أعمال الشركة

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة

نما، بحمد اهلل، إجمالى إيرادات الشركة خالل عام 2012م بنسبة  20.9%، كما نما الربح اإلجمالى للشركة بنسبة  %28.4. 
ويعزى اإلرتفاع  في إجمالي ربح العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الزيادة المتميزة في حجم أعمال الشركة بسبب 
عمالء  مع  التعاقدية  الشروط  في  التحسن  إلى  باإلضافة  التنويم  مرضى  وعدد  الخارجية  العيادات  زيارات  عدد  زيادة 
الدوائية  المبيعات  زيادة  إلى  المبيعات الصيدالنية مما أدى  المتميز في جهود  النشاط  إلى  مستشفى دلة باإلضافة 

والعشبية معًا وذلك فضال عن زيادة حجم أعمال مشاريع اإلدارة والتشغيل للمستشفيات المملوكة للغير.

وقد تحسنت األرباح الصافية خالل العام المالي 2012م بنسبة 17.7% عن العام السابق. ويرجع سبب زيادة صافي الربح 
بنسبة أقل مقارنة بإجمالى الربح إلى ارتفاع اإليرادات األخرى لعام 2011م التي تمثل إجماالً حق إنتفاع أرض كانت مملوكة 
فإن  ذلك  على  وفضال  متكررة.  غير  إيرادات  وكلها  دوائية،  وكالة  بيع  عن  رأسمالية  أرباح  تحقيق  إلى  إضافة  للشركة 

الشركة قد حققت خالل العام 2012م تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية المباشرة وغير المباشرة.
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شهدت إيرادات شركة دله للخدمات الصحية زيادة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14% خالل الخمسة أعوام الماضية، 
حيث زادت من 372 مليون ريال سعودي في عام 2008م إلى 636 مليون ريال سعودي في عام 2012م. فيما إرتفعت صافي 
أرباح الشركة خالل الخمسة أعوام الماضية بنسبة 25% حيث زادت من 58 مليون ريال في عام 2008م إلى 133 مليون ريال 
في عام 2012م. ويعزي زيادة األرباح بنسبة أفضل من زيادة المبيعات إجماالً إلى جهود الشركة المستمرة في رفع كفاءة 

العمليات وسعيها المستمر لزيادة مكانتها السوقية وإحتواء النفقات.

العناصر الرئسية لقوائم الدخل والميزانيات

عناصر قائمة الدخل
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عناصر الميزانية

النقد من أنشطة التشغيل

ربح السهم

نمت حقوق المساهمين من 281 مليون ريال في 2008م إلى 1,116 مليون ريال بنهاية 2012م او بمعدل سنوي مركب قدره 
49% بينما نمت موجودات الشركة من 407 مليون ريال في 2008م إلى 1,273 مليون ريال في 2012م بمعدل سنوي مركب 
بلغ 36% وفيما كانت المطلوبات ثابتة نسبيًأ حيث نمت من 126 مليون ريال في 2008م  إلى 157 مليون ريال في 2012م 
الشركة  أعمال  تنامي  بسبب  الملكية  حقوق  مع  بالتوازي  الشركة  أصول  نمت  وقد   .%11 قدره  مركب  سنوي  بمعدل 
وأرباحها خالل الخمسة سنوات الماضية. أما بالنسبة للزيادة الملحوظة خالل 2011م و2012م فقد نتجت عن عدم توزيع 
أي أرباح نقدية وزيادة رأسمال الشركة خالل العام 2011م باإلضافة إلى زيادة رأسمال الشركة أخر العام 2012م عن طريق 

اإلكتتاب العام.

وقد إنتهجت الشركة سياسة رفع مالي متحفظ واإلبقاء على أقل نسب إقتراض خالل الخمس سنوات الماضية لكي 
تتوفر لديها أكبر مساحة من الجاهزية والفاعلية للتوسعات المستقبلية. لذلك كان النمو في مطلوبات وإلتزامات 

الشركة محدود مقارنة بالنمو في موجوداتها.

حققت الشركة نموًا ملموسًا في النقد المتولد عن أنشطة التشغيل من 72 مليون ريال في عام 2008م إلى 125 مليون 
ريال في 2012م بمعدل سنوي مركب قدره 18%. وقد نمت النقدية من أنشطة التشغيل بالتوازي مع النمو في حجم 
إيرادات الشركة. وقد حافظت الشركة على أفضل مستويات لألصول المتداولة بحيث سبب ذلك دعم مستويات النقد 

من أنشطة التشغيل.
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حققت الشركة نمو في الربحية المقارنة للسهم للعام 2012م وذلك بالرغم من زيادة المتوسط المرجح لعدد األسهم 
بسبب زيادة رأسمال الشركة خالل 2012م. وقد نما عدد األسهم المصدرة من 14.8 مليون سهم في أول 2011م إلى 33 
 34.40 المرجح لعدد األسهم خالل 2012م  المتوسط  بلغ  أخر 2012م. كما  إلى 47.2 مليون سهم  2011م  أخر  مليون سهم 

مليون سهم و30.76 مليون سهم خالل 2011م.

أنشطة األسهم و أدوات الدين وحقوق الخيار
عدد األسهم المصدرة للشركة والمدرجة بالكامل في سوق المال هو 47.2 مليون سهم. وقد تم إدراجها في سوق 
األسهم السعودي منذ يوم 17 ديسمبر 2012م. إن جميع تعامالت الشركة في هذه الصدد تتم بما يتفق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

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 2012م. والشركة لم تقم بإصدار أي سندات، وبالتالي، لم تقم بشراء أو إسترداد أو إبطال أي 
أدوات دين قابلة للتحول أو لإلسترداد. إضافة إلى ذلك، ال توجد أي إتفاق أو ترتيبات للتنازل عن أي حقوق في األرباح من 

قبل أي من المساهمين.

القروض
إن جميع إقتراضات الشركة تتم بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

وكما في 2012/12/31م فإن لدي الشركة تمويل مرابحات قصيرة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من أحد 
األجل كما في ذلك  أية تمويل طويل  الشركة  ريال. وبخالف ذلك فإنه ال يوجد لدى  5,0 مليون  المحلية بلغت  البنوك 

التاريخ.

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

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

سياسة توزيع األرباح
تعتزم الشركة اإلستمرار في توزيع أرباح على مساهميها بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم فيها بطريقة تتماشى مع 
تحقيق أهداف الشركة ومصاريفها الرأسمالية ومتطلباتها االستثمارية، وذلك بناًء على األرباح التي تحققها الشركة 
ووضعها المالي، وحالة السوق، والمناخ االقتصادي العام، وعوامل أخرى، تشمل حاجة الشركة الطارئة إلعادة استثمار 
تلك األرباح، ومتطلباتها الرأسمالية، وتوقعاتها المستقبلية، ونشاطها االقتصادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية 

األخرى. وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.

وفقًا للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة 
العادية بناًء على توصيات المجلس بعد األخذ في االعتبار العوامل المختلفة السابق ذكرها.

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

• يجنـب 10% مـــن األربـــاح الصـــافيــة لتكويــن احتيــــاطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 
بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

• يجـــوز للجمعيـــة العـامــة العـاديـــة بنــاء على اقتــــراح مجلس اإلدارة تجنيب 20% من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات 
أخرى لغرض أو أغراض أخرى.

• يــوزع من الباقـي بعد ذلك دفعة أولى للمساهميــن تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
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فيما يلي ملخص األرباح التي دفعتها الشركة لمساهميها في السنوات األخيرة:

* مقترح توزيعها

• يتــــم تخصيـــص 10% من األربـــاح الصافيـــة المتبقيــــة كمكافآت لمجلس اإلدارة على أن تكون هذه المكافآت متوافقة 
مع األنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

• يجـــوز للجمعيـــة العــامــة للمساهميـــن خصم 10% من صافي األرباح لتأسيس منشآت اجتماعية لموظفي الشركة أو 
استخدامها لتقديم أسهم لموظفي الشركة كمكافآت لهم.

• يـــوزع البـــاقي بعد ذلك على المســـاهميـــن كحصــــة إضافية في األرباح.

• تدفـــع األربــــاح المقـرر توزيعهـــا على المساهميــن في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفق تعليمات 
وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

وثمانمائة  مليون  )سبعون  ريال  مليون   70.8 قدرها  2012م  المالي  العام  عن  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  ويوصي مجلس 
ألف ريال( بواقع 1,5 ريال للسهم أو بما يعادل 15% من القيمة اإلسمية للسهم. وستكون أحقية هذه األرباح لمساهمي 
الشركة المقيدين في سجالت مركز إيداع األوراق المالية »تداول« بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وموافقتها 

على التوزيع بحسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة سوق المال. وسيضاف باقي رصي باح المبقاة.

المسئولية اإلجتماعية
إن التزام الشركة بمسئوليتها االجتماعية يمثل جوهر نهجها في تنفيذ أعمالها على مر السنين، وترى اإلدارة أن هذا 
اإللتزام ينسجم بقوة مع سعي الشركة لزيادة القيمة للمساهمين. وتدرك الشركة مسئوليتها نحو المجتمعات التي 

تقدم لها خدماتها، وتسعى بنشاط ألداء دورها باعتبارها شركة مسئولة. حيث يتجلى ذلك من خالل مايلي:

رعاية  المتخصص سبق  الصحي  للتدريب  الوطني  المعهد  العمليات في  إدارة  التقنية في مجال  المساعدة  توفير   •
الطالب السعوديين الذين يرغبون في التعليم الطبي.      

• توفير الدعم التشغيلي للجهود اإلنسانية لجمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية لمرضى الفشل الكلوي.        

• توفيـــر مســاعدات ماليـــة للموظفيـــن إلجـــراء البحـوث الطبية.   

• دعــم المبادرات الراميــة إلى رفــع مستــوى الوعـي في المجتمع بشأن الظروف الطبية المختلفة.

• إحتضـــان عــدة منــاسبــــات محليــة ودوليــــة للتوعيـــة الصحية، كمكافحة التدخين والتبرع بالدم ورعاية المرضى.

كما يقدم مستشفى دلة خصم على خدماته إلى عدة جمعيات خيرية بموجب إتفاقيات خاصة معهم. على سبيل 
المثال:

- رعاية األيتام.
- ذوي اإلحتياجات الخاصة، والفقراء. 

مجلس اإلدارة:
بالموافقة على تحويل شركة  القاضي  التجارة والصناعة  تاريخ صدور قرار وزير  إدارة الشركة من  تم تشكيل مجلس 
دلة للخدمات الصحية القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة في تاريخ 1429/10/19هـ الموافق 
2008/10/20م ، ومدته حسب ما ُنّص عليه في النظام األساسي ثالث سنوات، ويستثنى من ذلك أول مجلس إدارة والذي 
عينه المؤسسون لمدة خمس سنوات، بداية من تاريخ صدور القرار الوزاري، وتم تعيين أربعة من األعضاء الحاليين في 

التشكيل األول لمجلس اإلدارة، وتم اعتماد الخمسة الباقين في الجمعية العامة 1-2011 في 2011/06/04م.
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ب. مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة والشركات التابعة لها
يبين الجدول مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة خالل العام المالي 2012م وال توجد ملكية أو مصلحة 
ألزواجهم أو أوالدهم القّصر في أسهم الشركة أو شركاتها التابعة، كما ال توجد أي مصحلة أو ملكية لكبار التنفيذيين 

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

أ. تكوين مجلس اإلدارة
إدارة الشركة من تسعة أعضاء طبقًا للنظام األساسي للشركة،  فيما يلي أسماء السادة األعضاء  يتكون مجلس 

وتصنيف العضوية، وأسماء الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي يشغل بها عضوية مجلس إدارة.
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د. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
يبين الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار 

التنفيذيين بالشركة خالل العام 2012م: 

وتجدر اإلشارة بأن جميع أعضاء مجلس اإلدارة قد امتلكوا أسهم ضمان عضوية مجلس اإلدارة ومقدارها )1000( سهم 
لكل عضو التزامًا بالمادة رقم 68 من نظام الشركات، ولكن ملكية بعضهم لهذه األسهم تمت في بداية العام الحالي 

2013م لكون الشركة لم تدرج في سوق األسهم وتصبح شركة مساهمة عامة إال في أواخر العام 2012م. 

ج. اجتماعات مجلس اإلدارة:
أربعة اجتماعات دورية واجتماع على هيئة ورشة  المالي 2012م، منها  العام  اإلدارة خمسة اجتماعات عن  عقد مجلس 
عمل مخصصة لمناقشة استراتيجية الشركة، وفيما يلي سجل حضور األعضاء الجتماعات المجلس على النحو التالي:   
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هـ . لجان مجلس اإلدارة:
تماشيًا مع الئحة حوكمة الشركات و وفق ماتستدعيه احتياجات وطبيعة الشركة فقد تم تشكيل ثالث لجان تابعة 

لمجلس اإلدارة بهدف رفع مستوى العمل واإلشراف والرقابة على أداء الشركة، هذه اللجان هي:

لجنة المراجعة:
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية )1-2011( في تاريخ 2011/02/14م قواعد اختيار لجنة المراجعة، وأبرز أعمالها: مراجعة 
أعمال  ومتابعة  الداخلية،  الرقابة  وإجراءات  أنظمة  على  واإلشراف  الشركة،  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات 
المحاسبين القانونيين، ودراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وأي مهام أخرى 
الئحة  تعليمات  الشركة  راعت  وقد  2012م،  العام  خالل  لللجنة  اجتماعات  أربعة  عقد  وتم  اإلدارة،  مجلس  لها  يوكلها 

الحوكمة بشأن تشكيل اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء وهم:  

لجنة المكافآت والترشيحات:
وأبرز  والترشيحات  المكافآت  لجنة  اختيار  قواعد  2011/02/14م   تاريخ  في   )2011-1( العادية  غير  العامة  الجمعية  اعتمدت 
أعمالها رفع التوصيات بشأن وضع السياسات الخاصة بالمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
بالشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وقد تم تفعيل عمل هذه اللجنة في النصف 

الثاني من العام 2012م وتم عقد اجتماع واحد خالل العام 2012م، وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء وهم: 

لجنة االستثمار والتمويل:
تشكلت لجنة االستثمار بقرار من مجلس اإلدارة وتم توكيلها ببعض مهام المجلس في المنتصف األول من عام 
االستثمارية  القرارات  اعتماد  الشركة،  استراتيجيات  مع  وتوافقها  االستثمارية  الفرص  دراسة  مهامها:  وأبرز  2012م، 
للشركة، إقرار التسهيالت البنكية، بجانب أي مهام أخرى يتم توكيلها لهم من قبل مجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة 

من أربعة أعضاء وهم:                
 

عضو مجلس إدارة مستقل  رئيس اللجنة    1.  أ.فهد عبداهلل القاسم   
عضو مجلس إدارة مستقل   عضو                      2. م. فارس إبراهيم الحميد   

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو                      3. م. فهد بن سراج مالئكة   
ليس عضوًا في مجلس اإلدارة  عضو                     4. أ. محمد حمد الفارس   

عضو مجلس إدارة مستقل  رئيس اللجنة   1. د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم  
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  2. م. طارق بن عثمان القصبي                      عضو                 

عضو مجلس إدارة مستقل  3. أ. فهد بن عبداهلل القاسم                        عضو                 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  رئيس اللجنة                   1. م. طارق بن عثمان القصبي   
عضو مجلس إدارة تنفيذي  عضو                           2. د. محمد بن راشد الفقيه               

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو                           3. أ. محيي الدين صالح كامل              
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو                           4. م. فهد سراج مالئكة                    
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و. نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية 
تنفذ إدارة المراجعه الداخليه عمليات مراجعه مستمره وتقوم بتطبيق خطة مراجعه مبنيه على نظام تقييم المخاطر 
تود  التي  البرامج  التأكد من إشتمالها على كافة  الخطه بعد  بإعتماد  المراجعه  لجنة  الشركه وتقوم  على مستوى 
لذلك وللتحقق من  باإلضافه  الداخليه،  والتدقيق  الضبط  أنظمة  توافقها مع  والتأكد من مدى  أو تقييمها  دراستها 
فعالية نظام الرقابه الداخليه في حماية أصول الشركه وتقييم ومتابعة التنفيذ وإدارة المخاطر المختلفه وقياس مدى 
كفاية األداء فإن إدارة المراجعه الداخليه تقوم بتقديم تقارير دوريه للجنة المراجعه ولم تظهر عمليات المراجعه المشار 
الخارجي وبصوره  الحسابات  الداخلي لدى الشركه، كما يقوم مراجع  أو مؤثرًا في نظام الضبط  إليها ضعفًا جوهريًا 
ربع سنويه، وضمن مهام مراجعته للبيانات الماليه الختاميه للشركه بإجراء اإلختبارات الالزمه ألنظمة الضبط الداخلي 
اإلجراءات  والتأكد من وضع  إليه من مالحظات  التوصل  ماتم  مناقشة  بمزاولة صالحيتها في  المراجعه  لجنة  وتقوم 

التصحيحيه من قبل اإلدارات المعنيه من خالل برنامج وخطة زمنيه متفق عليها.

ز. إقرارات مجلس اإلدارة  
يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

• تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. 
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.  

• أنه ال يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

ويستثنى من ذلك: 

• فقــرة )ج(، والنقطـــة رقم )3( من الفقــرة )ط(، مـــن المادة الخامسة والسبب يعود إلى أن الشركة لم تكن مساهمة 
مدرجة وقت انعقاد الجمعية فلم يكن عليها أيًا من االلتزامات المذكورة في النقاط السابقة.

• الفقـــرة )ب( من المـــادة السادســـة المتعلقـــة باتبــــاع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس 
اإلدارة فإن النظام األساسي للشركة لم ينص على ذلك، وستسعى الشركة إلى االمتثال مستقباًل بذلك بما يحفظ 

حقوق جميع المساهمين ويسهل ممارسة حقوقهم القانونية في التصويت الختيار أعضاء المجلس.

الخاصة  الحوكمة  لــــم تطبق بشكل كامل، حيث تضمنت الئحة  العاشــرة،  المـــادة  الثامنــة والفقـــرة )و( من  المـادة   •
اللوائح واألنظمة الصادرة من  بالشركة موجز حول اإلفصاح والشفافية، كما تلتزم الشركة بتطبيق ما تنص عليه 
بشكل  والشفافية  باإلفصاح  المتعلقة  واإلجراءات  السياسات  وضع  على  العمل  وجاِر  والرقابية،  اإلشرافية  الجهات 

تفصيلي وسيتم عرضها على مجلس اإلدارة العتمادها. 

• الفقرة )هـ( من المادة العاشرة: ال توجد سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح، وتؤكد الشركة في نفس 
الوقت التزامها باألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية والتشريعية بما يحقق حفظ مصالحهم وحماية 

حقوقهم، كما تؤكد الشركة أنها تعمل على وضع هذه الالئحة وتفعليها على أرض الواقع. 

يتعلق  ما  جميع  استكمال  على  الشركة  وتسعى  جزئي  بشكل  المادة  هذه  تطبيق  تم  عشرة(:  )الحادية  المادة   •
بمسؤوليات مجلس اإلدارة والواجبات في أسرع وقت، وقد تضمنت الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة جزء مما ورد في 

هذه المادة. 

كما تم ذكره أعاله بأن لجنتي )المراجعة( و)المكافآت والترشيحات( قد تم تشكيلهما مسبقًا بموافقة الجمعية العامة 
2011م، ولضمان االلتزام بتعليمات حوكمة الشركات والستكمال االشتراطات النظامية فقد تم رفع )قواعد اختيار أعضاء 

اللجنة، مدة عضويتهم، أسلوب عمل اللجنة( إلى الجمعية العامة القادمة العتمادها بشكل نهائي. 

هيئة  من  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  بنظام  االلتزام  أهمية  اإلدارة  مجلس  راعى  كما 
السوق المالية، ومحاولة تعزيز فاعليته وتجويد مستوى منظومة الحوكمة الخاصة بالشركة من خالل اإلشراف العام 
باإلضافة  نظامية  التزامات  مايستجد من  متابعة  الجوانب ويكرس جهده في  يراعي هذه  وتعيين مسؤول مختص 
ورعاية  المساهمين  بهدف حفظ حقوق  ذلك  الحوكمة، وكل  بأنظمة  التزامها  في  الشركة  فاعلية  مراقبة مدى  إلى 

مصالحهم.
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العقود والمعامالت التي أبرمتها الشركة مع ذوي العالقة
 تضمنت تعامالت الشركة التعاقد مع عدة أطراف ذات عالقة بأحد كبار المساهمين بالشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة، 
وانطالقًا من مبدأ اإلفصاح و الشفافية فقد تم إيراد جميع هذه التعامالت في هذا التقرير، وسيتم رفعها للجمعية 
على  بنيت  التعامالت  أن جميع  إلى  اإلشارة  مع  التعامالت،  على هذه  للموافقة  المقبل  اجتماعها  في  العادية  العامة 

أساس تجاري صحيح وبما يحقق مصلحة الشركة وهي كالتالي: 

بأجهزة  تتعلق  صيانة  وخدمات  فني  دعم  تقديم  إلى  تهدف  باتفاقيتين   Adaptive Techsoft شركة  مع  التعاقد 
سنويًا،  ريال   )830.000( التعامل   هذا  قيمة  وتقدر  الشركة،  بيانات  ولقاعدة  الطبي  العالج  ألغراض  مستخدمة  معينة 

.Adaptive Techsoft وتوضح الشركة أن رئيس مجلس اإلدارة م. طارق بن عثمان القصبي شريك في شركة

قامت الشركة باستئجار موقع في مدينة الدمام ألغراض مكتبيه ولتوزيع وتسويق منتجات الشركة وتعود ملكية هذا 
العقار لصالح شركة دلة للعقار والسياحة التابعة لشركة دلة البركة القابضة بقيمة )40,000( ريال سنويًا، وتعتبر شركة 

دلة البركة القابضة من كبار المساهمين في الشركة. 

قيمة  وتقدر  صيانتها،  و  تكييف  أجهزة  شراء  خالل  من  وذلك  التجارية  دلة  شركة  مع  تجاري  بتعامل  الشركة  قامت 
التعامل بـ )978.021( ريال للعام 2012م، وتعتبر شركة دلة التجارية مملوكة لشركة دلة البركة القابضة والتي تعد من 

كبار المساهمين بالشركة.

قامت الشركة بتعامل تجاري مع شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة فيما يتعلق بإصدار حجوزات طيران 
وتذاكر سفر لبعض موظفي الشركة، وتقدر قيمة التعامل بـ )1.708.701( ريال للعام 2012م، وتعتبر شركة وكالة دارين 

مملوكة لشركة دلة البركة القابضة والتي تعد من كبار المساهمين في الشركة.

قامت الشركة خالل العام 2012م بتوقيع اتفاقية مرابحة اسالمية مع بنك الجزيرة بقيمة 100 مليون ريال لتمويل مشاريع 
إدارة  القصبي عضو في مجلس  بن عثمان  م. طارق  اإلدارة  رئيس مجلس  أن  الشركة  وتوضح  الشركة،  التوسع في 
البنك، والجدير بالذكر أنه قد تم خفض سقف التسهيالت من 100 مليون إلى 10 مليون ريال كما في الربع األول من العام 

الحالي 2013م. 

اشتراك عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في أنشطة منافسة
توضح الشركة بأن كاًل من: م. طارق بن عثمان القصبي ود. محمد بن راشد الفقيه شركاء في شركة األسرة الطبية 
المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعالج عن طريق مستشفى األسرة، كما 

توضح الشركة أيضًا بأنه ال يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين.
توضح الشركة بأن رئيس مجلس اإلدارة م. طارق بن عثمان القصبي شريك في شركة المشفى الطبية وهي شركة 
ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية عن طريق عيادات مركز المشفى الطبي، وتؤكد الشركة بأنه ال 

يوجد تعامل تجاري خاص بين الشركتين.

تقديم الشركة قرضًا نقديًا ألي نوع ألعضاء مجلس إداراتها
تؤكد الشركة بأنها لم تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

المدفوعات النظامية المستحقة
وتراخيص  تجارية،  عالمات  وتسجيل  تجارية،  سجالت  رسوم  من  النظامية  مدفوعاتها  جميع  بسداد  الشركة  قامت 

البلديات والتأشيرات واإلقامات وخالف ذلك بشكل منتظم.

وفيما يلي بيان لقيمة المدفوعات المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل عن العام2012م، وكذلك االشتراكات المستحقة 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
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توصية مجلس اإلدارة باختيار المحاسب القانوني 
قررت الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم 2012/05/16م بالتجديد للسادة / برايس ووتر هاوس كوبرز، عن العام 
المالي 2012م حيث قدم مجلس اإلدارة توصيته للجمعية بناء على توصية لجنة المراجعة بالتجديد للمحاسب القانوني 

لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربعية. 
وسوف يعرض مجلس اإلدارة على الجمعية العامة القادمة توصيته باختيار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات 
الشركة للعام 2013م بناًء على ترشيح لجنة المراجعة، وللجمعية الموافقة على هذه التوصية أو تعيين مراجعًا أو أكثر 

آخرين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م. 

توصيات المجلس
وفقًا للمعلومات الواردة في هذا التقرير عن النتائج الختامية المالية عن العام 2012م فإن مجلس إدارة الشركة يرفع 

توصيته للجمعية عن كل مما يلي: 

1. اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي 2012/12/31م

2. اعتماد القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 2012/12/31م.

4. إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.

5. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 
المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على المعامالت التي تمت بين الشركة وشركة ATS ذات العالقة برئيس مجلس اإلدارة م. طارق القصبي.  

م. طارق  المجلس  رئيس  والذي يشغل عضويته  الجزيرة  وبنك  الشركة  بين  تمت  التي  المعامالت  الموافقة على   .7
القصبي.

8. الموافقة على المعامالت الذي تمت بين الشركة وبين شركة دلة للعقار والسياحة والتي تمتلكها شركة دلة البركة 
القابضة.

9. الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة للتجارة المملوكة ألحد كبار المساهمين في الشركة وهو 
شركة دلة البركة القابضة.

10. الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة ألحد كبار 
المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة.

11. الموافقة على ترخيص رئيس المجلس م. طارق القصبي على اشتراكه في نشاط منافس عن طريق شركة المشفى 
الطبية.

12. الموافقة على ترخيص كل من رئيس المجلس م. طارق القصبي وعضو المجلس د. محمد الفقيه لالشتراك في 
نشاط منافس عن طريق شركة األسرة الطبية.

األسهم يوم  لحاملي  الريال( عن كل سهم  )ريال ونصف  بواقع  ريال  70.8 مليون  نقدية قدرها  أرباح  توزيع  اعتماد   .13
انعقاد الجميعة.

14. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

15. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

16. الموافقة على معايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة. 

17. الموافقة على وقف التجنيب لالحتياطي النظامي بعد تجاوزهـا لنصف رأس مال الشركة.

وفي الختام يتقدم أعضاء مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية القابضة 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 2012م، ويتطلع المجلس بعين الفأل والطموح إلى مزيد من 

اإلنجازات والتطور واالزدهار للشركة في األعوام القادمة بإذن اهلل.
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القوائم المالية عن 
السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2012م 
وتقرير مراجعي 

الحسابات
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إبراهيم رضا حبيب
محاسب قانوني- ترخيص رقم 373

14 ربيع اآلخر 1434 هـ
24 فبراير 2013م

تقرير مراجعي الحسابات

حضرات السادة المساهمين
شركة دله للخدمات الصحية القابضة )شركة مساهمة سعودية(

نطاق المراجعة

سعودية(  مساهمة  )شركة  القابضة  الصحية  للخدمات  دلة  لشركة  المرفقة  المالي  المركز  قائمة  راجعنا  لقد 
)»الشركة«( كما في 31 ديسمبر 2012م وقوائـم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة 
المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تعتبر جزءا من هذه القوائم المالية. تعتبر إدارة الشركة مسؤولة عن 
القوائم المالية التي أعدتها الشركة وفقا لنص المادة رقم 123 من نظام الشركات والمقدمة لنا مع كافة المعلومات 
والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادًا إلى المراجعة التي قمنا 

بها.

منا  تتطلب  والتي  السعودية  العربية  المملكة  في  عليها  المتعارف  المراجعة  لمعايير  وفقا  بمراجعتنا  قمنا  لقد 
تخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ال تحتوي على أخطاء جوهرية. 
تشمل المراجعة إجراء فحص اختباري للمستندات واألدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. 
اإلدارة  بمعرفة  أعدت  التي  الهامة  والتقديرات  المطبقة  المحاسبية  للمبادىء  تقييم  إجراء  المراجعة  تتضمن  كما 

ولطريقة العرض العام للقوائم المالية. ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساسا معقوال إلبداء رأينا.

رأي مطلق

وفي رأينا، أن القوائم المالية المشار إليها أعاله ككل:
1. تمثل بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهـرية، المـركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2012م ونتائج أعمالها 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة 

العربية السعودية والمالئمة لظروف الشركة.
2. تتفق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد 

وعرض القوائم المالية.

لفت انتباه

نود اإلشارة إلى أنه وفقًا لنص المادة 68 من نظام الشركات فإنه يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من 
أسهم الشركة )ال تقل قيمتها عن عشرة آالف ريال سعودي(، وعليه اتضح أن أحد أعضاء مجلس اإلدارة لم يكن 
مالكًا للحد األدنى لألسهم المنصوص عليها كما في 17 يناير 2013م والذي يمثل تاريخ نهاية المهلة الممنوحة من 
إدارة الشركة لاللتزام ونود اإلشارة بأن هذا العضو أصبح مالكًا للحد  التجارة والصناعة ألعضاء مجلس  قبل وزارة 

األدنى وبالتالي ملتزمًا بنص هذه المادة كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.
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قائمة المركز المالي )كما في 31 ديسمبر2012م(

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
   

                 كما في 31 ديسمبر

2011م 2012م    إيضاح         
الموجودات 

الموجودات المتداولة:
النقد وما يماثله            4            560.477.651           84.973.451 
ذمم مدينة، صافي             5            159.764.747                           122.391.414 
مخزون،صافي             6            33.761.528          30.449.698 

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى، صافي   7            66.547.134          51.317.125 
مطلوب من أطراف ذوي عالقة                 12                           2.607.512          2.478.490 

 7.933.819          - ممتلكات محتفظ بها لغرض البيع        
6.204.471          - مصاريف اكتتاب مؤجلة        

305.748.468          823.158.572                 
الموجودات غير المتداولة:

استثمارات متاحة للبيع           8            11.957.232          11.662.878 
ممتلكات ومعدات، صافي                         9            437.627.789                         380.275.643  

391.938.521          449.585.021                  
مجموع الموجودات               1.272.743.593         697.686.989 

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة:

ذمم دائنة تجارية                54.872.675          49.061.784 
تمويل مرابحات قصيرة األجل           10            5.031.233          77.050.501

مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى             11              41.086.343          42.915.524 
مطلوب ألطراف ذوي عالقة           12            1.140.125          1.030.104

4.112.740          - مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية           13        
6.478.948          - توزيعات أرباح مستحقة           

مخصص زكاة             20            5.907.136          8.022.005  
 188.671.606          108.037.512                

المطلوبات غير المتداولة:
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    14           49.124.132          40.230.050

مجموع المطلوبات               157.161.644          228.901.656 
حقوق المساهمين:

رأس المال             15            472.000.000          330.000.000 
احتياطي نظامي             16           398.251.315          13.773.014
احتياطي القيمة العادلة                 )2.876.592(             )3.170.946( 

أرباح مبقاة               248.207.226          128.183.265 
مجموع حقوق المساهمين               1.115.581.949          468.785.333 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين            1.272.743.593                         697.686.989 

 تعهدات والتزامات محتملة      22

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 7 إلى رقم 28 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية



33 تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2012م

قائمة الدخل )للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م( 

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
             

                        كما في 31 ديسمبر

2011م 2012م    إيضاح         

إيرادات التشغيل                637.058.049           527.343.715
تكاليف التشغيل                )393.447.700(                          )337.459.177( 

الربح اإلجمالي                243.610.349           189.884.538

المصاريف التشغيلية:
بيع وتسويق            17            )10.112.416(           )8.475.189( 

عمومية وإدارية             18            )73.163.122(               )60.563.676( 
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها       5 و7                           )29.449.487(                    )19.266.762( 

رد )مخصص( بضاعة متقادمة              6            119.472           )275.376( 
شطب مخزون متقادم           -           )3.383.094(    

الدخل من العمليات               131.004.796           97.920.441 

إيرادات أخرى، صافي             19            6.749.612           21.433.747
أعباء تمويلية                )2.697.495(             )2.192.202( 
الدخل قبل الزكاة                135.056.913           117.161.986

الزكاة               20            )1.696.956(             )3.760.562( 

صافي دخل السنة                     133.359.957           113.401.424 
ربحية السهم:

الدخل من العمليات             21            3.81           3.18  

الدخل من العمليات غير التشغيلية            21            0.07            0.50  

صافي دخل السنة              21            3.88           3.68

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 7 إلى رقم 28 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية



تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2012م34

قائمة التدفقات النقدية )للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م(

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

                      للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2011م 2012م    إيضاح         
التدفقات النقدية من العمليات:

صافي دخل السنة                       133.359.957           113.401.424  

تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالك            9            28.864.445          25.506.716

5 و 7            29.449.487          19.266.762 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها     
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   14            12.301.092          9.559.814

خسائر بيع ممتلكات ومعدات               25.973          28.435 
)رد( مخصص بضاعة متقادمة          6            )119.472(          275.376  
)962.075(          - رد مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى          

3.383.094          - شطب مخزون متقادم           
مخصص زكاة          20            1.696.956          3.760.562

تغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة                )65.507.714(          )33.165.651(

مخزون                 )3.192.358(           1.609.591
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى             )16.545.115(          )25.723.149(

مطلوب من أطراف ذوي عالقة               )129.022(          901.230
 - ممتلكات محتفظ بها لغرض البيع                7.933.819         

ذمم دائنة تجارية                5.810.891          2.229.284
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى             )1.829.181(          17.024.262

مطلوب ألطراف ذوي عالقة               110.021          189.614
مخصص نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة   14                 )3.407.010(          )4.802.354(
زكاة مدفوعة          20            )3.811.825(          )4.442.370( 

صافي النقد الناتج من العمليات              125.010.944          128.040.565 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
إضافات ممتلكات ومعدات          9            )86.387.985(          )72.180.389(

متحصالت بيع ممتلكات ومعدات              145.421          4.810 
 659.174          - المحصل من استثمارات في شركة تابعة          

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار             )86.242.564(          )71.516.405( 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
- الزيادة في رأس المال                15            142.000.000          
- المتحصل من عالوة اإلصدار، صافي          15             377.346.776          

توزيعات أرباح               )6.478.948(           )105.114.287( 
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية          13            )4.112.740(           )4.868.820( 
تمويل مرابحات قصيرة األجل           10           )72.019.268(            77.050.501 

 )3.991.721(           - مصاريف اكتتاب مؤجلة           
 )1.422.483(           - صافي الحركة في جاري المساهمين           
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

                 
مجموع حقوق أرباح مبقاة   احتياطي   تحويالت من   عالوة إصدار        رأس المال  

المساهمين القيمة العادلة       صافي الدخل             
468.785.333   128.183.265   )3.170.946(   13.773.014 1 يناير 2012م     330.000.000                     -  

142.000.000 الزيادة في رأس المال     142.000.000             -              -              -               -  
371.142.305   -                -             -             371.142.305 عالوة إصدار )إيضاح 15(          -  

133.359.957  133.359.957 صافي دخل السنة          -               -              -             -  
المحول إلى االحتياطي 

-         )13.335.996(   -              13.335.996 النظامي           -              -  
التغير في األرباح غير 

المحققةمن االستثمارات
   294.354     -                294.354  المتاحة للبيع          -              -               -  

        

1.115.581.949   248.207.226   )2.876.592(   27.109.010   371.142.305 31 ديسمبر 2012م    472.000.000  
354.618.764   177.736.925   )3.936.091(   32.817.930 1 يناير 2011م     148.000.000             -  

120.000.000   )31.614.942(   -             )30.385.058( الزيادة في رأس المال    182.000.000              -  
113.401.424   113.401.424 صافي دخل السنة         -              -              -             -  

المحول إلى االحتياطي
-              )11.340.142(   -             11.340.142 النظامي             -              -  

)120.000.000(   )120.000.000( توزيعات أرباح        -              -             -             -  
التغير في األرباح غير

 المحققةمن االستثمارات
765.145   -               765.145  المتاحة للبيع        -             -             -  

468.785.333   128.183.265   )3.170.946(   13.773.014 31 ديسمبر 2011م    330.000.000             -  
 

صافي النقد الناتج من )المستخدم في(  أنشطة التمويل               436.735.820           )38.346.810( 
صافي الزيادة في أرصدة النقد وما يماثله                475.504.200            18.177.350
أرصدة النقد وما يماثله كما في بداية السنة                84.973.451            66.796.101 

أرصدة النقد وما يماثله كما في نهاية السنة                560.477.651            84.973.451 

معلومات إضافية ألنشطة غير نقدية:
 - إقفال مصاريف اكتتاب مؤجلة في عالوة اإلصدار                6.204.471         

شطب ديون معدومة لذمم مدينة            5               19.516.443            8.127.352 
 - رد مخصص الزكاة            20              )4.210.180(         

أرباح غير محققة من إعادة تقييم
 استثمارات متاحة للبيع        8               )294.354(           )765.145(  

زيادة رأس المال من األرباح المبقاة             -            31.614.942 
زيادة رأس المال من االحتياطي النظامي            -            30.385.058 

موجودات محولة لزيادة رأس المال             -            120.000.000 
شطب ديون معدومة لذمم مدينة أخرى       7                   12.445            1.319.058 

استبعاد استثمار في شركة تابعة تحت التصفية
وإقفالها في مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة           12           -           )5.811.446(

توزيعات أرباح مستحقة              -            6.478.948
إقفال مبالغ مستحقة من مساهم في حساب 

طرف ذو عالقة للمساهم نفسه             -            75.000 
إقفال مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة 

في توزيعات أرباح مستحقة              -           8.406.765 
إقفال مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة 

في جاري المساهمين              -           1.476.941
 

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم 7 إلى رقم 28 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية

  احتياطي نظامي
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إيضاحات حول 
القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2012م
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
السعودية  العربية  المملكة  في  )»الشركة«(  القابضة  الصحية  للخدمات  دلة  شركة  تأسست  عامة  معلومات   .1
 18 )الموافق  1415هـ  الثاني  ربيع   13 بتاريخ   1010128530 رقم  التجاري  السجل  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 
سبتمبر 1994م( بمدينة الرياض وبتاريخ 14 جمادى األول 1429هـ )الموافق 20 مايو 2008م(. أصدر مجلس إدارة الشركة 
قرارا بتحويل شركة دلة للخدمات الصحية القابضة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. ولقد حصلت الشركة على 
موافقة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة من خالل اكتتاب عام لعدد 14.2 مليون سهم من أسهم الشركة 
بتاريخ 28 ذو القعدة 1433هـ )الموافق 14 أكتوبر 2012( وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية بتاريخ 4 

صفر 1434هـ )الموافق 17 ديسمبر 2012م( )انظر إيضاح 15(.

تتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية 
المملكة  في  المستشفيات  وأجهزة  المعوقين  وأجهزة  الصناعية  واألطراف  والجراحية  الطبية  واألجهزة  واآلالت 

العربية السعودية.

تجارية  سجالت  تحت  تعمل  والتي  التالية  الفروع  حسابات  فيها  بما  الشركة  حسابات  المالية  القوائم  تتضمن 
منفصلة:حسابات الفروع التالية والتي تعمل تحت سجالت تجارية منفصلة:

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

بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

1-2 أسس اإلعداد
للبيع  المتاحة  االستثمارات  تقييم  بإعادة  المعّدلة  التاريخية  التكلفة  أساس  على  المرفقة  المالية  القوائم  أعـدت 
للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  المحاسبية  للمعايير  االستحقاق وطبقًا  لمبدأ  ووفقًا  العادلة  بالقيمة 

القانونيين.

2-2 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على  المحاسبية  للمبادئ  المالية وفقا  القوائم  يتطلب إعداد 
مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك 
وهي  مستمر  بشكل  واالفتراضات  التقديرات  تقييم  يتم  المالية.  الفترة  خالل  والمصروفات  اإليرادات  مبالغ  تقدير 
مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم 
اإلدارة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقا لتعريفها نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلية. تمت 
الدفترية  القيمة  في  تعديالت جوهرية  عنها  ينتج  قد  التي  التالية  المخاطر  ذوي  واالفتراضات  التقديرات  مناقشة 

للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة.

أ(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:
لن  الشركة  بأن  دليل موضوعي  وجود  عند  تحصيلها  في  المشكـوك  المدينين  لحسابات  تكوين مخصص  يتم 
تستطيع تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للشروط األساسية لحسابات المدينين. ويتم أخذ البنود التالية بعين 
االعتبار لتحديد وجود انخفاض في قيمة حسابات المدينين، 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 إفراديًا، فإنه 
يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

ويتم عمل تقديرات منفصلة للحسابات الفردية الجوهرية. وبالنسبة للمبالغ المستحقة غير الجوهرية إفراديًا، فإنه 
يتم عمل التقديرات بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص بناء على الوقت ومعدالت التحصيل السابقة.

المدينة  السجل التجاري     اسم الفرع     
الرياض      1010132622 مستشفى دلة     

الخفجي      2057004306 اإلدارة العامة    
الدمام      2050071905 مستودع األدوية )دلة فارما(   
الرياض      1010128997 مستودع األدوية )دلة فارما(   

جدة       4030140769 مستودع األدوية )دلة فارما(      

تم اعتماد القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 13 ربيع اآلخر 1434هـ )الموافق 23 فبراير 2013م(. 
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ب( مخصص مخزون البضاعة المتقادمة:
تسجل البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عند تقادم البضاعة أو عندما تصبح تالفة 
يتم تقدير قيمتها القابلة للتحصيل. في حالة مبالغ البضاعة الجوهرية في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حده، 
أما مبالغ البضاعة التي ليست جوهرية في حد ذاتها إال أنها متقادمة أو تالفة فيتم التقدير على أساس إجمالي، ويتم 

تكوين المخصص طبقا لنوع البضاعة ودرجة التقادم أو التلف بناء على أسعار البيع المتوقعة.

3-2 استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من أوراق مالية مدرجة/غير مدرجة في أسواق مالية واستثمارات فـي وحدات صناديق 
مشتركة تكون نسبة الملكية فيها تقل عن 20%. تظهر هذه االستثمارات في الموجودات غير المتداولة ما لم تنوي 
اإلدارة بيعها خالل اثني عشر شهرًا من تاريخ القوائم المالية. تسجل هذه االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة وتقيم الحقًا 

بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية كما يلي:

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

2. يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية غير المدرجة بأسواق مالية بطرق أخرى من خالل تحديد القيمة السوقية 
ألوراق مالية مشـابهة مدرجة فـي السوق أو من خالل خصم التدفقات النقـدية المتوقعة مستقبال. وفـي حالة عدم توفر 

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

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

4-2 التقارير القطاعية
أ( القطاع التشغيلي:

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.

ب( القطاع الجغرافي: 
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.

5-2 العمالت األجنبية
أ( العملة الرئيسية:

تظهر البنود في القوائم المالية األولية للشركة بالريال السعودي والذي هو العملة الرئيسية للشركة.

ب( معامالت وأرصدة:
تاريخ  في  السائدة  الصرف  أسعار  أساس  على  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تحول 
تحويل  الناتجة من  المعامالت وكذلك  تلك  الناتجة عن تسوية  العملة  فروق  أرباح وخسائر  قيد  يتم  المعامالت.  تلك 
السنة  نهاية  في  كما  السائدة  العمالت  أسعار صرف  أساس  على  األجنبية  بالعملة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات 

ضمن قائمة الدخل.

6-2 النقد وما يماثله
ذات  األجل  السيولة قصيرة  عالية  أخرى  واستثمارات  البنوك  ولدى  الصندوق  النقد في  من  يماثله  وما  النقد  يتكون 

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

7-2 ذمم مدينة
مخصص  عمل  يتم  تحصيلها.  في  المشكوك  الديون  مخصص  ناقصًا  للفواتير  األصلية  بالمبالغ  المدينة  الذمم  تظهر 
للديـون المشكـوك فـي تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ 
الذمم  الدخل. عندما تكون  قائمة  المخصصات في  يتم قيد هذه  المدينة.  للذمم  األصلية  الشروط  بموجب  المستحقة 
المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقيد أي مبالغ تسترد في 

وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن في قائمة الدخل.
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16 ـ 33 سنة مباني        
5 سنوات أو مدة العقد أيهما أقصر تحسينات في مباني مستأجرة     

3 ـ 10 سنوات آالت ومعدات       
6 ـ 8 سنوات معدات طبية       
5 ـ 10 سنوات أثاث ومفروشات        

4 سنوات وسائل نقل وانتقال       

8-2 مخزون
يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة على أساس 
األعمال  سياق  في  المقدر  البيع  سعر  تمثل  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  إن  للشحنة.  المرجح/أو  التكلفة  متوسط 

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

9-2 ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة والهبوط في القيمة ما عدا إنشاءات تحت 
الثابت وذلك لتوزيع  الدخل على أساس طريقة القسط  بالتكلفة. يحمل االستهالك على قائمة  التي تظهر  التنفيذ 

تكلفة الممتلكات والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:

تحدد اإلرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل.

تقيد مصروفات الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل، في قائمة الدخل عند 
تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

10-2 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 ناقصا تكاليـف 
البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ولغرض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات ألدنى حد تتواجد فيه تدفقات 
نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة، بخالف الموجودات غير الملموسة، 
والتي سبق أن حدث هبوط في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. ال يتم 

عكس خسائر الهبوط في القيمة التي تم إثباتها للموجودات غير الملموسة.

11-2 ذمم دائنة ومستحقات
فواتير  إصدار  تم  سواء  المقدمة  والخدمات  المستلمة  البضائع  مقابل  دفعها  سيتم  التي  المطلوبات  مبالغ  تقيد 

بموجبها إلى الشركة أو ال.

12-2 المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني قائم أو متوقع نتج عن حدث وقع في السابق، وهناك 

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

13-2 الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وذلك وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة(. تحمل الزكاة المستحقة على الشركة على 

قائمة الدخل. يتم قيد مبالغ الزكاة اإلضافية التي تستحق بموجب الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديدها.
السعودية  العربية  بالمملكة  أطراف غير مقيمة  الواجبة عن معامالت محددة مع  الضريبة  باستقطاع  الشركة  تقوم 

وذلك طبقًا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

14-2 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام العمل والعمال السعودي من ِقبل الشركة 
ويحمل على قائمة الدخل. يتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تحق 
للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم دفع المبالغ المستحقة عند انتهاء خدمات 
أنظمة  في  موضح  هو  كما  المتراكمة،  خدماتهم  سنوات  وعدد  األخيرة  وبدالتهم  رواتبهم  أساس  على  الموظفين 

المملكة العربية السعودية.
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15-2 تحقق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات بالصافي بعد الخصم عند تقديم الخدمة أو عند تسليم البضاعة وقبولها من العمالء. تقيد 
اإليرادات األخرى عند تحققها. يتم قيد قيمة الخدمات المقدمة والتي لم يصدر بها فواتير في اإليرادات المستحقة 

في نهاية السنة.

16-2 مصاريف بيعية وتسويقية وعمومية وإدارية
تكون  ال  والتي  المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  على  واإلدارية  والعمومية  والتسويق  البيع  مصاريف  تشتمل 
مرتبطة بالتحديد بتكلفة اإليرادات وفقًا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. توزع هذه التكاليـف بين مصاريف بيع 

وتسويق وعمومية وإدارية وتكاليف اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

17-2 تمويل مرابحات 
يتم إثبات تمويل المرابحات بقيمة المتحصالت المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. تتم 
رسملة تكاليف المرابحات التي ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة وذلك كجزء من هذه 

الموجودات. يتم تحميل تكاليف المرابحات األخرى على قائمة الدخل.

18-2 ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

19-2 احتياطي نظامي
بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن تحول 10% من صافي الربح 
السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي النظامي 50% من رأس مالها ويتم هذا التحويل في 

نهاية الفترة المالية. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حاليًا.

20-2 إيجارات
أ(  إيجارات رأسمالية:

الموجودات  بقيد  وذلك  رأسمالية  إيجار  عقود  بموجب  اقتناؤها  يتم  التي  والمعدات  الممتلكات  الشركة  تقيد 
والمطلوبات المقابلة لها. يتم تحديد هذه المبالغ بناء على القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار.

يحمل  القائمة.  المطلوبات  على  ودوري  ثابت  تحميل  معدل  توفر  بطريقة  اإليجار  فترة  على  المالية  النفقات  توزع 
الثابت  القسط  باستخدام طريقة  الدخل  قائمة  رأسمالية على  إيجار  المقتناة بموجب عقود  الموجودات  استهالك 

لمعدالت االستهالك التي تعود لها تلك الموجودات.

ب( إيجارات تشغيلية:
تقيد مصاريف اإليجار بموجب عقود اإليجارات التشغيلية في قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار على أساس القسط 

الثابت. 

21-2 توزيعات األرباح
تقيد األرباح الموزعة في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتماد التوزيعات فيها من قبل الجمعية العمومية 

للشركة.

22-2 إعادة تصنيف
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافـق مع طريقة العرض للسنة الحالية 2012م.

3. األدوات المالية وإدارة المخاطر
مدينة  وذمم  للبيع  متاحة  واستثمارات  يماثله  وما  نقد  المالي  المركز  قائمة  في  المقيدة  المالية  األدوات  تتضمن 
ومطلوب من وإلى أطراف ذوي عالقة ومدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى وتمويل مرابحات قصيرة األجل 
وذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى. 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 عندما يكون لدى الشركة 
حقا قانونيا في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس المقاصة أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس 

الوقت.

تقوم اإلدارة العليا بمهام إدارة المخاطر. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر العملة، ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات 
النقدية لسعر العمولة، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والقيمة العادلة.



تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2012م44

4. النقد وما يماثله   
2012م     2011م       
 502.076    804.320 نقد في الصندوق     

84.471.375   116.173.331 نقد لدى البنوك    
-       443,500,000 استثمار في مرابحة    

 84,973,451   560,477,651      

   
5. ذمم مدينة، صافي

2012م     2011م         
 148.802.846   194.794.117 ذمم مدينة    

يخصم: مخصص الديون
 )26.411.432(   )35.029.370( المشكوك في تحصيلها   
122.391.414   159.764.747      

وفيما يلي حركة مخصص الديون 
المشكوك في تحصيلها:

2012م     2011م      
 15.272.444   26.411.432 1 يناير     
 19.266.340   28.134.381 إضافات     

)8.127.352(   )19.516.443( شطب ديون معدومة   
 

 26.411.432   35.029.370 31 ديسمبر    

1-3 مخاطر العملة
التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تمت كافة معامالت  المالية بسبب  التغير في قيمة األدوات  هي مخاطر 

الشركة بالريال السعودي والدينار األردني والدوالر األمريكي لذا فإنه ليس للشركة تركيز هام لمخاطر العملة.

2-3 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذبات أسعار 
العمولة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. ليس لدى الشركة مخاطر تتعلق بالقيمة العادلة 
والتدفقات النقدية لسعر العمولة حيث أن االستثمار في المرابحة وتمويل المرابحات تحمل معدل ربح أو تمويل ثابت.

3-3 مخاطر االئتمان
هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ليس لدى 
الشركة تركيز هام لمخاطر االئتمان. يتم إيداع النقد واالستثمار بالمرابحة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 

تقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

4-3 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. تدار مخاطر 
السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية ، بما في ذلك اتفاقيات التسهيالت االئتمانية لمقابلة 

أية التزامات مستقبلية.

5-3 القيمة العادلة
الرغبة في ذلك وتتم بنفس  بين أطراف ذات دراية ولديهم  التزام  أو تسوية  تبادل أصل  يتم بها  التي  القيمة  هي 
شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم تجميع أدوات الشركة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية 
، فقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد إدارة الشركة أن القيمة العادلة لموجودات 

الشركة المالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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)*( وقعت الشركة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م عقد لشراء قطعة أرض بمبلغ 85 مليون ريال سعودي 
من  االنتهاء  لحين  وذلك  سعودي  ريال  مليون   2 بمبلغ  مقدمة  دفعة  الشركة  دفعت  وقد  الرياض  مدينة  غرب  في 

اإلجراءات النظامية.

6. مخزون، صافي
         2012م       2011م

 24.321.107   26.769.388 أدوية     
 3.107.280   3.783.608 لوازم طبية    

 2.127.328    2.251.363 مواد طبية مستهلكة وتجميلية  
 1.335.398    1.279.112 أخرى     
 30.891.113   34.083.471      

)441.415(   )321.943( يخصم: مخصص بضاعة متقادمة  
30.449.698   33.761.528      

وفيما يلي حركة مخصص 
البضاعة المتقادمة:

         2012م       2011م
 166.039    441.415 1 يناير     

 275.376 إضافات         -   
-        )119.472( رد مخصص    

 441.415    321.943 31 ديسمبر    

7. مدفوعات مقدما وموجودات 
متداولة أخرى، صافي

        2012م       2011م 
 7.659.402   12.771.923 مصاريف مدفوعة مقدما   
 15.985.704    30.348.106 دفعات مقدمة لموردين   
 15.179.125    8.604.804 محتجزات مدينة    
 2.666.804    2.671.121 ذمم موظفين    
 3.545.516   6.683.823 إيرادات مستحقة    

 2.000.000    2.000.000 دفعات مقدمة لشراء قطعة أرض )*(  
)إيضاح 22( 

 4.350.075   4.839.519 موجودات أخرى    
 51.386.626   67.919.296      

يخصم: مخصص ديون
)69.501(   )1.372.162( مشكوك في تحصيلها   

 51.317.125   66.547.134      
وفيما يلي حركة مخصص 

الديون المشكوك في تحصيلها:
        2012م       2011م

1.388.137    69.501 1 يناير     
422    1.315.106 إضافات     

)1.319.058(    )12.445( شطب ديون معدومة   
69.501    1.372.162 31 ديسمبر    
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8. االستثمارات المتاحة للبيع

الدولـة       نسبة الملكية            2012            2011                     
استثمارات في شركات مساهمة عامة:

 6.253.166       6.633.968 المملكة العربية              %1   شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة   
السعودية         والزراعة والعقارات وأعمال المقاوالت      

661.592 المملكة األردنية         %0.5               575.144              الشركة األردنية لتصنيع األدوية      
الهاشمية      

6.914.758          7.209.112                                       
استثمارات في شركات غير مدرجة:

3.448.120 المملكة العربية              %8      3.448.120          شركة مركز مكة الطبي   
السعودية      

1.300.000 المملكة العربية              %0.8        1.300.000            شركة اإلحساء للخدمات الطبية  
السعودية          

4.748.120           4.748.120           
11.662.878        11.957.232          

وفيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
                

 2011         2012              
      10.897.733   11.662.878 1 يناير      

 765.145      294.354 أرباح غير محققة     
11.662.878   11.957.232 31 ديسمبر     

9. ممتلكات ومعدات، صافي
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9. ممتلكات ومعدات، صافي )تتمة(

10. تمويل مرابحات قصيرة األجل
وّقعت الشركة عقدي تمويل خالل عام 2012م على شكل مرابحات قصيرة األجل مع بنوك محلية وذلك لتمويل أعمال 
الشركة، إن هذه المرابحات هي بالريال السعودي وتحمل نفقات مالية بشكل عام على أساس تكلفة التمويل السائدة 

في السوق، إن هذه المرابحات مضمونة بموجب سند ألمر من الشركة.
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11. مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
        2012م     2011م 

  16.068.214  17.192.735 مستحقات للموظفين )*(   
 5.182.500 دفعات مقدمة           -    

 10.939.914  16.619.958 مصاريف مستحقة    
9.889.274  6.373.458 ذمم دائنة أخرى    

 342.993   100.475 إيرادات مؤجلة    
 492.629   799.717 مطلوبات أخرى    

42.915.524  41.086.343      

)*( تتضمن مستحقات الموظفين رصيد اإلجازات والتذاكر والمكافآت المستحقة للموظفين ومستحقات أخرى.

12. أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة
تتلخص أهم المعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة ولم 

تتضمن معامالت تفضيلية والمدرجة ضمن القوائم المالية بما يلي:

المطلوب من األطراف ذوي العالقة:

)*( يمثل مبلغ المعاملة تعويض عن حق االنتفاع بأرض )انظر ايضاح 19(.



49 تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2012م

12. أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة )تتمة(

المطلوب من األطراف ذوي العالقة:

15. رأس المال
في تاريخ 11 ربيع األول 1432هـ )الموافق 14 فبراير 2011م( تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال 
الشركة الموافقة على زيادة رأس المال من 148 مليون ريال سعودي إلى 330 مليون ريال سعودي وذلك بزيادة عدد 
األسهم من 14.8 مليون سهم إلى 33 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد، وقد تمت الزيادة 
من خالل تحويل مبلغ 31.6 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة ومبلغ 30.4 مليون ريال سعودي من االحتياطي 
النظامي ومبلغ 120 مليون ريال سعودي )إيضاح 9( والذي يمثل الفرق في قيمة األراضي المنقولة من الشركة إلى 
والمباني  به  الخاص  والسكن  عليها  المقامة  والمباني  المستشفى  أرض  تشمل  أراضي  وقطع  المساهمين  أحد 
المقامة عليها والمنقولة من نفس المساهم إلى الشركة. تم إنهاء اإلجراءات القانونية لهذه الزيادة خالل عام 2011م. 

13. مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية
استأجرت الشركة آالت ومعدات بموجب اتفاقية إيجار رأسمالي مع أحد المؤسسات المالية. تستحق دفعات اإليجار 
وفقًا لهذه االتفاقية بموجب أقساط شهرية. تتلخص مبالغ الدفعات المستقبلية بموجب هذه اإليجارات الرأسمالية 

كما في 31 ديسمبر بما يلي:
 2011         2012            

8.981.560    4.112.740 1 يناير       
  )4.868.820(   )4.112.740( المسدد خالل السنة    

4.112.740    -           
        )4.112.740( يخصم: الجزء المتداول       

   
31 ديسمبر

       
بمعدل  خصمها  تم  قد  الرأسمالي  اإليجار  باتفاقيات  تتعلق  والتي  لإليجار  األدنى  الحد  لدفعات  الحالية  القيمة  إن 
الخصم السائد في السوق. تتحمل الشركة تكاليف إصالح وتأمين اآلالت والمعدات. تم شراء الموجودات المستأجرة 

في نهاية فترة االستئجار خالل عام 2012م وبقيمة رمزية منصوص عليها في عقود االستئجار.
 

14. مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2011       2012         

35.472.590    40.230.050 1 يناير      
9.559.814    12.301.092 المكون خالل السنة     

 )4.802.354(     )3.407.010( المسدد خالل السنة    
40.230.050   49.124.132 31 ديسمبر     
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في تاريخ 25 جمادى اآلخرة 1433هـ )الموافق 16 مايو 2012م( تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال 
الشركة الموافقة على زيادة رأس المال من 330 مليون ريال سعودي إلى 472 مليون ريال سعودي وذلك بزيادة عدد 
ولقد حصلت  الواحد،  للسهم  ريال سعودي   10 اسمية  بقيمة  مليون سهم   47.2 إلى  مليون سهم   33 من  األسهم 
الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2012م من خالل اكتتاب عام لعدد 14.2 مليون سهم خالل 
الواحد  للسهم  ريال سعودي   28 بلغت  إصدار  بعالوة  الطرح  وتم  2012م  نوفمبر   25 2012م حتى  نوفمبر   19 الفترة من 
وقد  سعودي  ريال  مليون   26.5 البالغة  االكتتاب  تكاليف  خصم  بعد  سعودي  ريال  مليون   371.1 قدره  مبلغ  وبصافي 
الشركات  المادة 98 من نظام  النظامي وذلك وفقًا لمتطلبات  االحتياطي  إلى  اإلصدار  تم تحويل صافي مبلغ عالوة 

السعودي.

16. احتياطي نظامي
إن نظـام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتطلبان أن يحول ما نسبته 10% من 
المال. تم  رأس  50% من  االحتياطي  يبلغ هذا  التحويل حتى  النظامي وأن يستمر هذا  االحتياطي  إلى  السنوي  الربح 
اإلصدار  المبلغ عالوة  2012م ويمثل هذا  31 ديسمبر  المنتهية في  السنة  ريال سعودي خالل   384.478.301 تحويل مبلغ 
ريال   11.340.142 )مبلغ  سعودي  ريال   13.335.996 بمبلغ  الدخل  صافي  من  وتحويالت  سعودي  ريال   371.142.305 والبالغة 
سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م(. إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

17. مصاريف بيع وتسويق

        2012م      2011م 
 6.438.466    8.061.480 دعاية وإعالن    

  946.714    700.301 رواتب وأجور ومزايا    
 1.090.009    1.350.635 أخرى     

 8.475.189    10.112.416      

18. مصاريف عمومية وإدارية

        2012م      2011م 
 38.389.797              47.144.039 رواتب وأجور ومزايا    

 409.155    384.143 تأمين     
 9.698.940    11.096.687 صيانة     

91.728   2.337.078 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة 
 2.250.350    2.012.356 منافع عامة    
 1.636.916    1.976.478 بريد وهاتف    
 589.168    499.690 سفر     

977.695    861.934 تدريب     
 1.166.500    858.813 أتعاب مهنية    
 1.250.560    1.571.394 إيجارات     

 4.102.867    4.420.510 أخرى     
 60.563.676   73.163.122      

19. إيرادات أخرى، صافي

        2012م      2011م 
 1.133.801    905.768 إيجارات     

10.896.400 تعويض من المساهمين )*(       -   
 1.542.637    2.029.755 بوفيه     
999.743    960.481 دعم علمي    
)28.435(    )25.973( خسائر بيع ممتلكات ومعدات   
 6.889.601    2.879.581 متنوعة )**(    

21.433.747    6.749.612      

)*( يمثل المبلغ 8.7 مليون ريال سعودي تعويض عن حق انتفاع ألرض كانت تملكها الشركة وتم االنتفاع بها من 
قبل أحد المساهمين ومبلغ 2.2 مليون ريال سعودي فرق في قيمة األراضي المتعلقة بزيادة رأس المال )إيضاح 15(.
في المنتهية  السنة  خالل  دوائية  وكالة  بيع  نتيجة  سعودي  ريال  مليون   4 بمبلغ  أرباح  الشركة  حققت   )**( 

31 ديسمبر   .
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20. الزكاة

1-20 احتساب الزكاة للسنتين 
المنتهيتين في 31 ديسمبر:

        2012م       2011م 
الوعاء الزكوي:

 245.033.803   471.956.279 حقوق المساهمين    
 42.242.810   48.307.208 المخصصات    

 120.000.000 زيادة رأس المال              -   
4.112.740 مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية             -   

 144.397.581   180.418.376 صافي الدخل المعدل   
 555.786.934   700.681.863      
 )390.530.615(   )449.562.616( يخصم: ممتلكات ومعدات، صافي  
 )14.833.824(   )14.833.824( استثمارات    
 150.422.495   236.285.423 الوعاء الزكوي    

 3.760.562    5.907.136 الزكاة     

2-20 فيما يلي الحركة في مخصص 
الزكاة خالل السنتين:

       2012م       2011م 
 8.703.813    8.022.005 1 يناير     

المكون خالل السنة:         
3.760.562    5.907.136 مخصص السنة    

 -             )4.210.180( رد مخصص خالل السنة   
 3.760.562    1.696.956      

 )4.442.370(   )3.811.825( المدفوع خالل السنة   
8.022.005    5.907.136 31 ديسمبر    

3-20  الوضع الزكوي:
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى 31 ديسمبر 2011م وحصلت على شهادات زكاة غير مقيدة.

إدارة  تقدر  ريال سعودي حيث   4.210.180 الزكاة بمقدار  رد مخصص  2012م تم  31 ديسمبر  المنتهية في  السنة  خالل 
الشركة بأن مخصص الزكاة بعد التخفيض والبالغ 5.907.136 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2012م سيكون كافيًا 

لمقابلة التزامات الشركة للسنوات حتى 31 ديسمبر 2012م.
 

21. ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات والدخل من العمليات غير التشغيلية وصافي الدخل للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2012م على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة والبالغ 34.396.721 سهم 

)2011: 30.756.165 سهم(.

22. تعهدات والتزامات محتملة
كما في 31 ديسمبر 2012م على الشركة تعهدات والتزامات محتملة تتمثل في باقي قيمة أرض غرب الرياض بمبلغ 

83 مليون ريال سعودي وخطابات ضمان بنكية بمبلغ 7.424.123 ريال سعودي )2011: 6.924.449 ريال سعودي(.

23. المعلومات القطاعية
تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

1. مستشفى دلة
2. مستودع األدوية )دلة فارما(

3. اإلدارة العامة

وتقوم الشركة بأعمالها داخل المملكة العربية السعودية فقط.

تتألفa  أنشطة الشركة من قطاعات األعمال التالية:
• قطاع مستشفى دلة: وتتمثل أغراضه في تملك المنشآت والمرافق الصحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

• قطاع مستودع األدوية )دلة فارما(: ويتمثل نشاطه في استيراد وتوزيع وبيع األدوية بالجملة والتجزئة.
• قطاع اإلدارة العامة: وتتمثل أغراضه في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية وتجارة الجملة والتجزئة 

في اآلالت واألجهزة الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات.
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)*( بلغت مصاريف المركز الرئيسي 15.874.506 ريال سعودي خالل العام 2012م بينما بلغت إيراداته 1.540.992 ريال سعودي.

)*( بلغت مصاريف المركز الرئيسي 14.080.686 ريال سعودي خالل العام 2011م بينما بلغت إيراداته
 12.209.108 ريال سعودي.

 

فيما يلي ملخص لبعض المعلومات المالية المختارة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر لقطاعات 
األعمال السابق ذكرها:

24. أحداث الحقة
الحقًا لتاريخ هذه القوائم المالية وبتاريخ 4 ربيع األول 1434هـ )الموافق 16 يناير 2013م( تم توقيع عقد شراء مصنع الدوارة 
بقيمة  جدة،  بمدينة  الصناعية  المنطقة  في  والواقع  بالكامل  التجميل  ومواد  والعشبية  الصيدالنية  للمستحضرات 

إجمالية بلغت 38 مليون ريال سعودي.

وكذلك قامت الشركة بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1434هـ )الموافق 20 فبراير 2013م( بتوقيع عقد الهيكل اإلنشائي من مشروع 
توسعة العيادات الخارجية لمستشفى دلة بمدينة الرياض بتكلفة قدرها 26.5 مليون ريال سعودي من إجمالي التكلفة 
التوسعة خالل 20  االنتهاء من تنفيذ هذه  المتوقع  ريال سعودي ومن  التوسعة والبالغة 72 مليون  المتوقعة لهذه 

شهرًا من تاريخ توقيع هذا العقد.

بتوزيع  2013م(  فبراير   23 )الموافق  1434هـ  اآلخر  ربيع   13 بتاريخ  انعقد  الذي  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2012م بإجمالي قدره 70.8 مليون ريال سعودي وبواقع 1.5 ريال سعودي 

للسهم الواحد وسيتم عرضها على المساهمين في االجتماع القادم للجمعية العمومية العتمادها.
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