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 المحترمین   شركة المواساة  يمساھم/ السادة 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

الشركة  يدارة شركة المواساة للخدمات الطبیة أن یقدم لمساھممجلس إ یتشرف
 يوالذ م۳۱/۱۲/۲۰۱۲في  ةالمنتھی المالیةلفترة اعن  يالكرام تقریره السنو

خالل مع ملخص للوضع العام للشركة نشطة الشركة ونتائج أعمالھا یستعرض أ
كذلك یتضمن التقریر القوائم المالیة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدیة  .الفترة

یضاحات الخاصة بھا عن الفترة المالیة حقوق المساھمین واإل يوالتغیرات ف
/ ۳۱كما في توش آند دیلویت  /ات السادة ـــــالحساب ير مراقبـــورة وتقریــــالمذك
 .م۲۰۱۲/ ۱۲
 
 نظرة العامةال .۱

 
منطقة  يبالمملكة العربیة السعودیة من القطاعات المتمیزة ف يالقطاع الصحیعد 

وسط وذلك بناءاً على بیانات منظمة الصحة العالمیة حیث تقوم الدولة ألالشرق ا
من حجم الخدمات الصحیة % ۸۰نسبتھ  یقارب العام  بتقدیم ما من خالل قطاعھا

خرى، أما القطاع الخاص في األممثلة فى وزارة الصحة والمستشفیات الحكومیة 
ھذه یة وتقریباً من مجمل الرعایة الصح% ۲۰ ىلإتصل  نسبھبالمملكة فیشارك 

 يكتمال برنامج التأمین الصحإالنسبة یتوقع أن یكون لھا نمواً مستمراً فى ظل 
 .التعاوني 

قتصادیة بالمجتمع مما یترتب إللى دفع العجلة اإبالضرورة  يوھذا النمو سیؤد
 .خلق فرص عمل جدیدة وتقدیم خدمات صحیة ذات مستوى متقدم   علیھ

 
 يإال أنھ بالرغم من ھذا النمو فإن ھناك تحدیات كبیرة ستواجھ القطاع الصح

أعداد المستشفیات والمراكز الطبیة والمستوصفات  يیشھد تزاید ف يوالذ
ستوى م يرتفاع فإللى اإخر ویرجع ذلك آلوالعیادات والمختبرات عاماً بعد ا

رتفاع مستویات الدخل فضالً عن إو يجتماعإلوا يوالصح يالتعلیم يالوع
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أعداد شركات التأمین العاملة  يوالزیادة ف يالتعاون يالتطبیق لنظام التأمین الصح
 .المجال  فى ھذا

 
الخاص بالمملكة یتسم بالمرونة ویتكیف مع  يوبالرغم من أن القطاع الصح

وتتعدد الخدمات المقدمة كما المجتمع  يمعطیات الطلب على الخدمات الصحیة ف
شریحة  يھالمملكة و يمین فیقیامھ بتغطیة شریحة المق عنمن ھذا القطاع فضالً 

ویرى الكثیر  مقیمملیون  ۸ستھانة بھا حیث تتجاوز أعدادھا الـــ إلیمكن اكبیرة ال 
الخدمات الصحیة كافیاً  يستثمار فإلمن المستشارین والمحللین فیما إذا كان ا

یواجھھا  يالمملكة فضالً عن التحدیات الكبیرة الت يف يلتغطیة النمو الدیموغراف
نفاق على ھذا القطاع أو إللیس لھا عالقة مباشرة با يوالت يالقطاع الصح

ملیون  ۲۹یبلغ عدد سكان المملكة أكثر من تطرأ علیھ حیث  يصالحات التإلا
نسبة السكان السعودیین منھم  ،)م۲۰۱۲مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات ( نسمة
كثر من ثلثیھم ممن تقل أن السعودیوو %۳۲سعودیین الوالسكان غیر % ٦۸
وأمراض  يمراض الالمعدیة مثل السكرألتزاید اعاماً و ۳۰مارھم عن الـأع

یزید من الضغط على خدمات  يالذ الشرایین والقلب وأمراض البدانة األمر
متخصصة لتوفیر ھذه طبیة الرعایة الصحیة من حیث ضرورة إنشاء مراكز 

خصائیین فى العدید من التخصصات ألستشاریین واإلالخدمات فضالً عن توفیر ا
تقدم  يمستشفیات التسرة الأعدد  ينقص حاد فیھا والزیادة فمن  يتعان يالت

أعداد السكان بالمملكة دون توسع  يالرعایة الصحیة المتقدمة خاصة مع الزیادة ف
 .مماثل فى البنیة التحتیة لمستشفیات الرعایة المتقدمة

 
نخفاض فى إلأعداد الممرضات وا يالكوادر الطبیة والنقص ف يوتعتبر الندرة ف

 يوبعض السلوكیات الضارة والسلبیة التمستوى الكفاءة والتكالیف العالیة للتدریب 
قد تدفع بھا عوامل المنافسة والضغوط الحادة من شركات التأمین لتخفیض 

مؤمنین والذین الیملكون القدرة المالیة لدفع الالتكالیف ومرضى الطوارىء غیر 
نخفاض العمر إجھزة الطبیھ وألرتفاع المستمر في قیمة اإلواتكالیف عالجھم 

كل الطبیة  ماترتفاع تكالیف المواد والمستلزمستمرة في إالزیادة الالزمني لھا و
 والمتخصصین على المعنیین الخاص ویتوجب يھذه تحدیات تواجھ القطاع الصح

 يلین عن القطاع الصحؤودراستھا وإیجاد الحلول المناسبة لھا من قبل المس
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قتصاد إتدعیم  يفالخاص حتى یتمكن القطاع من النمو المستمر والمشاركة الفاعلة 
 .مملكتنا الغالیة  

 
نطوى إ ستراتیجیةإ من خاللستطاعت شركة المواساة التعامل مع كل ذلك إوقد 

رفع حصتھا في سوق  ىعلالعمل خالل الفترة التي یغطیھا التقریر  في داخلھا
رفع الكفاءة في  ىلإدت أھداف عدیدة أالخدمات الطبیة وذلك من خالل تحقیق 

ستحداث خدمات إة والتنویم الداخلي ویقسام العیادات الخارجأمعدالت التشغیل في 
یرادات إلفي ا ھانمومعدالت  ىلمحافظة علوالتحسین في الشروط التعاقدیة لجدیدة 

 للعام النمو تمعدال تبلغ حیث ،رباح التشغیلیة واألرباح الصافیةألجمالیة واإلا
 رباحألا في والنمو %۱۷.٤ نسبةللشركة  جمالیةإلا یراداتإلا في م۲۰۱۲

 %.۱٥.۸ نسبةب الصافیة
 

م ۲۰۱۲م خالل العاكة المواساة رش ھاحققتھداف التي ألا ھم ھذهأوقد كان من 
 :ما یلي 

 
 ۱۷٥المواساة في الریاض بسعة ى مشروع مستشفجاري العمل في تنفیذ  •

 ۲۸ األولى ومدة العقدم ۲۰۰۹منتصف العام والذي تمت ترسیتھ في  سریر
شھرا بسبب التأخر في الحصول على  ۱۲) بنفس الشروط(تم تمدیده شھرا 

 یتوقع أن تكونوالتراخیص النھائیة لإلنشاءات من أمانة مدینة الریاض 
 .بمشیئة هللا م۲۰۱۳العام الربع الرابع من  فيللتشغیل  ةجاھز ىالمستشف

 
بمستشفى المواساة بالریاض على جاري العمل في إنشاء سكن للعاملین  •

األرض المجاورة لمبنى المستشفى والمملوكة للشركة وتبلغ طاقتھ اإلستیعابیة 
 أكثر من ستین وحدة سكنیة متعددة المساحات ومبنى یضم أكثر من مائة غرفة

لسكن الممرضات وسیكون ھذا السكن جاھزا لإلستخدام مع بدایة التشغیل 
 .بمشیئة هللا

 
ة على الموافقات المبدئیة من الھیئة الملكیة لمشروع التوسعة حصلت الشرك •

 ـالخاص بمستشفى الشركة في مدینة الجبیل الصناعیة والتي تقدر قیمتھا ب
علما % ۱۰۰ن ترفع الطاقة التشغیلة لھا بنسبة أملیون لایر ویتوقع لھا  ۱۱۰
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ول من ا من األین شھرا إعتبارثذ ھذه التوسعة حددت بثالن المدة الزمنیة لتنفیأب
كما ان القیمة المضافة المتوقعة للنتائج المالیة للشركة م ۲۰۱۲شھر یونیو للعام 

، وسیتم تمویلھا عبر قروض بصیغة %۱٥من جراء ھذه التوسعة تقدر بنسبة 
ھلي ألسالمیة عن طریق البنك السعودي البریطاني والبنك اإلالمرابحة ا

 .التجاري
 

جمالیة قدرھا إألف متر مربع بقیمة  ٥۳رض مساحتھا قامت الشركة بشراء أ •
الذي على ھذه األرض الجدیدة قامة مستشفى إلملیون لایر في مدینة الخبر  ٦٥

م ۲۰۱۱مایو  ۳۱المعلن عنھا بتاریخ كان مقررا إقامتھا في مدینة الظھران و
والتي ستسمح لھذا المشروع بالتوسع المستقبلي، فضال عن إقامة سكن متكامل 

لیھا للعاملین بالمستشفى، حیث أن الموقع السابق كانت مساحتھ ال تزید عن ع
حتیاجات المستقبلیة لمثل ھذا ألف متر مربع وال یستوعب كافة اإل ۱۸

لجھات الرسمیة لالمبدئیة  المستشفىمخططات  سیتم تقدیموالمشروع، 
 ، علما بأن مشروع المستشفى المزمعلھا للحصول على التراخیص الالزمة

شھرا عن المواعید المعلن عنھا سابقا حیث یتوقع  ۱۲إقامتھا سیتأخر لمدة 
إعتبارا من بدایة الربع الثالث للعام نشاءات بھذا المشروع تنفیذ اإلالبدء في 

 .م۲۰۱۳
 

تم اإلنتھاء من مشروع سكن الموظفین بالدمام والذي تبلغ طاقتھ اإلجمالیة مائة  •
 .ات وأربع وحدات سكنیة متعددة المساح

 
الخدمات المقدمة في مبنى مستوصف المواساة إیقاف شركة القرر مجلس إدارة  •

الدمام واإلنتقال بھا إلى مبنى البرج الطبي بمستشفى المواساة الدمام، وذلك ب
تمشیا مع السیاسة اإلستراتیجیة للشركة للتركیز على نشاط الرعایة الصحیة 

وقد تم  المعتمد إلدارة موارد الشركةالشاملة لكفاءة وفاعلیة النموذج التشغیلي 
ول من ینایر ابیر الالزمة لتنفیذ ھذا القرار إعتبارا من األالبدء في إتخاذ التد

 .م۲۰۱۳
 
عتماد الدولي  إلا إعادة برامج ىفي تطبیق كل ما یستجد من بنود عل ارستمرإلا •

JCI  في جمیع المستشفیات التابعة للشبكة الطبیة التي تملكھا وتدیرھا الشركة
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، علما بأنھ قد تم حصول مستشفى عتمادھا من قبل الھیئة الدولیةإوالتي تم 
عتماد إلعتماد من المجلس المركزي إلالمواساة بالمدینة المنورة على شھادة ا

 ).CBAHI(المنشآت الصحیة 
 

مج التعلیم والتدریب المستمر بالتعاون مع العدید من طویر برات إلستمرار فيا •
 .عطاء المزید من الصالحیات لقسم الجودة وتطویر األداء إة والھیئات الدولی

 
 .اإلستمرار في تطویر برامج الخدمات المقدمة لعمالء الشركة •
 
الشركة من خالل إستحداث العدید من  جدیدة لعمالء خدمات طبیة تقدیم •

 .الفرعیة التخصصات 
 
زیادة الطاقة اإلستیعابیة لموارد الشركة بإضافة عیادات جدیدة في تخصصات  •

طبیة مختلفة وإعادة ھیكلة المساحات المتوفرة لتتناسب مع معطیات الزیادة في 
 .الطلب على الخدمات الطبیة 

 
كة بصفة دائمة واإلداریة للشر إستحداث وتطویر األنظمة الطبیة والفنیة •

 .یق أعلى درجات الجودةمان تحقومستمرة لض
 
جلب أفضل الخبرات المتطورة عالمیا من خالل إتفاقیات التعاون المشترك مع  •

 .العدید من المستشفیات والمراكز الطبیة العالمیة
 
 

 :النشاط الرئیسي للشركة . ۲
 

في المملكة في القطاع الخاص  الطبیة مقدمي الخدماتكبر أمن  ااحدو الشركة تعد 
 تقدیم الخدمات الطبیة علىللشركة  يیرتكز النشاط الرئیس العربیة السعودیة حیث

% ۱۰۰لكھا بنسبة تتم يشبكة المستشفیات والمستوصفات الت من خالل ىللمرض
من خالل  ةیودألوبیع اوالمنشآت الطبیة المستأجرة غلبیة فیھا أللك حصص اتأو تم

 .الصیدلیات التابعة لھا
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 :الشبكة الطبیة للشركة  
 

 سریر ۲٤۰ % ۱۰۰بنسبة  كةمملو   مستشفى المواساة بالدمام
 سریر ۱۱٤ % ۱۰۰بنسبة  مملوكة   مستشفى المواساة بالجبیل

 سریر ۱۲۰ %  ٥۱بنسبة  مملوكة  مستشفى المواساة بالقطیف
 سریر ۱۲۰   مستأجرة   مستشفى المواساة بالمدینة

  عیادة  ۲۰   مستأجر  مستوصف المواساة بالدمام
 )تم نقل خدمات عیادات المستوصف الى مبنى البرج الطبي بالدمام(

 عیادة ۱۸     ر مستأج  حساءإلمستوصف المواساة با
عالمة تجاریة مملوكة ) Skin Care( مجموعة مراكز الجلدیة وجراحة التجمیل 

 .للشركة
 

 :عة ـركات التابـالش. ۳
 

 :المحدودة  ةـدمات الطبیـرقیة للخـركة الشـالش) أ ( 
 

ومركزھا الرئیسي مدینة  ملیون لایر  ۲۳.۹برأس مال  وھي شركة سعودیة المنشأ
ویرتكز النشاط الرئیسي المملكة العربیة السعودیة  –الخبر بالمنطقة الشرقیة 

 .للشركة على إنشاء وإقامة المستشفیات والمستوصفات والعیادات الطبیة الخاصة
الشركة الشرقیة للخدمات الطبیة  يف%  ٥۱ المواساة حصة قدرھالك شركة تتمو

لك مستشفى المواساة بمدینة القطیف بالمنطقة الشرقیة ویتم تھا تمربدو يوالت
 .المستشفى ضمن الشبكة الطبیة لشركة المواساة   هتشغیل ھذ

 
 :المحدودة طورةـة المتـركة المجمعات الطبیـش) ب ( 

 
ومركزھا الرئیسي مدینة لایر ملیون  ۱۰برأس مال وھي شركة سعودیة المنشأ 
المملكة العربیة السعودیة ویرتكز النشاط الرئیسي  –الدمام بالمنطقة الشرقیة  

دوات الطبیة للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة والمعدات واأل
 .والجراحیة
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%  ٥۰لمجمعات الطبیة المتطورة قدرھا شركة ا يتمتلك شركة المواساة حصة فو
مركز العیون واألذن والحنجرة الكائن بجوار مستشفى ھا تمتلك ربدو يوالت

 .المواساة بالدمام  
 

 :شركة العیادة الطبیة المتخصصة المحدودة) ج ( 
ومركزھا الرئیسي مدینة ألف لایر  ٥۰۰برأس مال وھي شركة سعودیة المنشأ 
المملكة العربیة السعودیة ویرتكز نشاط الشركة  –الخبر بالمنطقة الشرقیة  

 .جراحة تجمیل تشغیل مجمع عیادات الرئیسي على 
من رأسمال شركة العیادة الطبیة المتخصصة % ۹٥تمتلك شركة المواساة حصة و

 .میل بمدینة الخبرتمتلك مركز الجلدیة وجراحة التجبدورھا  يالمحدودة والت
 

 :التحلیل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة. ٤
 

اإلیرادات لشركة المواساة حسب توزیعھا  یوضح الجدول التالي إجمالي •
 :الجغرافي بالمملكة العربیة السعودیة

 
  لنشاط الشركة التحلیل الجغرافي والقطاعي   

 بمالیین الریاالت

 المملكة العربیة السعودیة
۲۰۱۲ ۲۰۱۱ 

 % یراداتإلا % یراداتإلا

 %۸۸ ٥۹۸ %۸۷ ٦۹٦ المنطقة الشرقیھ

 % ۰.۰ ۰.۰ %۰.۰ ۰.۰ الوسطى المنطقة

 % ۱۲ ۸۰ %۱۳ ۱۰۱ الغربیة المنطقة

 % ۱۰۰ ٦۷۸ %۱۰۰ ۷۹۷ المجمـــــــوع
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رباح لشركة المواساة ألا جماليإویرادات إلجمالي اإیوضح الجدول التالي  •

 :القطاعات المنتجة حسب 
 

 التامالیین الریب

 القطاع المنتج
۲۰۱۲ ۲۰۱۱ 

 جمالي الربحإ یراداتاإل جمالي الربحإ یراداتاإل
 % لایر % لایر % لایر % لایر

 %٤۹ ۱٦۰ %٤٤ ۳۰۱ %٤۹ ۱۸۳ %٤٥ ۳٥۸ العیادات الخارجیة

 %۳۸ ۱۲۱ %۳٤ ۲۲۹ %۳۸ ۱٤۰ %۳٤ ۲۷٥ اقسام التنویم

/ قطاع األدویة 
 %۱۳ ٤۳ %۲۲ ۱٤۸ %۱۳ ٥۰ %۲۱ ۱٦٤ الصیدلیات

 %۱۰۰ ۳۲٤ %۱۰۰ ٦۷۸ %۱۰۰ ۳۷۳ %۱۰۰ ۷۹۷ المجمـــــــوع
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 :راتیجیة الشركة والتوقعات المستقبلیة والمخاطر المحتملةستإ.  ٥
 
 :ستراتیجیة للشركة إلالخطط ا •

 
یجابیة إبصورة  العربیة السعودیة سوق الخدمات الطبیة بالمملكة ىلإتنظر الشركة 

بالدور المناط بھ، آخذة  ھالقطاع الطبي الخاص من حیث قیامدور  إلىوخاصة 
 والمستمرة عتبار التحدیات والمخاطر المحیطة بھذا السوق، والشركة بعین اإل
وتحلیل  دراسةو السوقھذا ستثماریة المتاحة في إلفي البحث عن الفرص ا تنقطع 

ستراتیجي إلالتوسع ار في أعمال ستمرااإلفي  الفرص وقد تجسد كل ذلك ھذه
ستحداث خدمات متطورة والتوسع في الوحدات بإنشاء وحدات جدیدة وإسواء 

بما  إلستحواذ الكامل أو الجزئيللدخول في عملیات امكانیة اإلالقائمة، فضال عن 
 .  والمساھمین یخدم ویحقق أھداف الشركة

ن الشركة ال تتوقع مخاطر كبیرة من خالل التحدیات الجدیة التي یواجھھا ھذا أكما 
 للبیئة نظرا م۲۰۱۳للعام  الموضوعة خططھا تنفیذ عنالقطاع وكل ھذا لن یعیقھا 

 والطلب السكاني النمو حیث من الشركة لنشاط المتاحة  النموذجیة اإلقتصادیة
 الخاص الطبي القطاع یالقیھ الذي المتواصلوالدعم  الطبیة الخدمات على المتزاید

 . الرسمیة الجھات من
 

 :المستقبلیة الرؤیة
 

وائل في سوق ألا ة منحدتصنیفھا الحالي كوا ىالحفاظ عل ىعلتعمل الشركة 
ستمرار في توسیع قاعدة إلالخدمات الطبیة في القطاع الخاص وذلك عن طریق ا

 طرافألا كافة مع إستراتیجیة عالقة خلقو السوقیة حصتھا وزیادة عمالئھا
 الطبي مینأتال وشركات ىمرضال منسواء كانوا  السوق بھذاالعالقة  صاحبة
 ةووزار الصحیة للشئون العامة اتوالمدیری التعاوني الصحي الضمان ومجلس
لكافة  مصلحةال قیتحقبھدف  السوق ھذا في الفاعلة طرافألا من وغیرھا الصحة

 الربحیة نسب على والمحافظة یراداتإلا في المتوقع النمو ناضمو األطراف
 .المقدرة
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 :المخاطر المحتملة •
 
من حیث   الشركة تواجھ مستقبل ھم المخاطر التيأتعتبر المنافسة السعریة من  ♦

 .ھمیة الجودة ومعاییرھاأعلى  رتكاز ھذه المنافسةإعدم 
والتي تعتبر تحدیا اإلرتفاع المستمر في تكالیف جلب العمالة الماھرة والمدربة  ♦

 .مستمرا أمام الشركة
األطباء  منستمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة إالنقص الشدید في  ♦

 .والفنیین والتمریض
نخفاض إرتفاع المستمر في تكالیف األنظمة الطبیة ذات التقنیة العالیة وإلا ♦

 .ستخدامھاإلالعمر الزمني 
 

التي تمتلكھا التنافسیة  انیات والقدراتمكإلتعزیز الذا فقد حرصت الشركة على 
 :وتحدید مسار لھا من حیث التالي 

 
اإلستمرار في قبول المستوى األول والثاني فقط من تصنیف المستفیدین في  ♦

برنامج التأمین الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعریة مع اآلخرین من 
 .مقدمي الخدمات الطبیة 

 
اإلھتمام والتطویر المستمر لمؤشرات األداء التشغیلي الخاصة بجمیع الموارد  ♦

الضبط والرقابة على األعباء التشغیلیة أدوات زیادة والمتاحة بالشركة 
ألنظمة اإلداریة ستمرار في تطویر ااإل، فضال عن وغیر المباشرة المباشرة

یة للشركة والحد من والطبیة والفنیة والمالیة وذلك لتعزیز القدرة التنافس
 .األخطارالمستقبلیة التي قد تنشأ عن المنافسة السعریة

 
لمتاحة لدیھا ھتمام الدائم بزیادة كفاءة تشغیل الموارد اعملت الشركة على اإل ♦

رتفاع المستمر في تكالیف جلب العمالة الماھرة والمدربة وذلك للتغلب على اإل
 .بنسبة عالیة عباء التشغیلیة والذي یؤثر على زیادة األ
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التطویر لبرامج القوى العاملة بالشركة وتھیئة الظروف المناسبة التي تساعدھا  ♦
         على اإلحتفاظ بالموظفین لمدد أطول وتقلیل نسبة التسرب

(Employees Turnover) ،  ووضع إستراتیجیة طویلة األمد لعملیات
اإلحالل للموظفین المغادرین بحیث ال یشكل ذلك تحدیا أمام اإلدارة وال یؤثر 

 .بشكل سلبي على عملیات التوسع المستقبلي للشركة 
 

تعلم الشركة یقینا أن اإلرتقاء بأي نظام تشغیلي والضمان إلستمرار نجاحھ  ♦
تكز على اإلعتماد بشكل رئیسي على تقنیات وتحقیق أعلى فائدة متاحة منھ یر

              الحاسب اآللي واإلستخدام األفضل للبرامج المترابطة
)Integrated Applications(، والتطویر المستمر لتقنیات أجھزة الحاسوب 

(PC”s)  والخوادم الرئیسیة (Main Servers) والشبكات  )(Net work 
ركة وقد أخذت الشركة كل ذلك بعین اإلعتبار بالمنشآت الطبیة التابعة للش

للتمكین من الصمود أمام المنافسة بالسوق والتعظیم للجدوى المتوقعة علما بأن 
 .ذلك أدى إلى إرتفاع تكالیف التشغیل مقارنة مع اآلخرین

 
بشكل عام حیث تقدم الجھات الحكومیة  تعمل ضمن بیئة تنافسیة الشركة ♦

 ىلإإضافة  مواطنین أو لمنسوبي ھذه الجھات،سواء لل خدمات صحیة مجانیة
تقدم خدمات ذات  يوجود العدید من المستشفیات والمراكز الصحیة الخاصة الت

لعمل بصفة دائمة لخلق اتطلب ذلك منافسة لخدمات الشركة  جودة تعتبر
میزات خدمیة جاذبة لعمالء الشركة سواء كان ذلك على الصعید الخدمي 

 . صعید الفني والتقني المباشر للمریض أو ال
 
تعتبر شركة أرامكو السعودیة وشركات التأمین المصدر الرئیسي إلیرادات  ♦

الشركة وال شك أن ھناك منافسة حادة بین مقدمي الخدمات الطبیة لإلستحواذ 
على نصیب أكبر من الحصة المتاحة لھذه الشركات عن طریق العدید من 

الشركة على التحكم في ضبط التكالیف برامج التطویر والتحدیث والتي تساعد 
 .والسرعة في األداء والدقة في النتائج
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 )Accreditation( عتمادشھادات اإلعلى في الحصول الشركة  نجحت ♦
)  JCI , CBAHI(والمحلیة  لمرافقھا الطبیة من قبل عدد من الھیئات العالمیة

الطبیة التي تملكھا داء التشغیلي للشبكة مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني لأل
وتدیرھا الشركة، وقد كان قرارا إلدارة الشركة بضرورة الحصول على إعادة 

ا في حالة من ھذه الھیئات ومن غیرھ) Re-Accreditation(عتماد اإل
 .نتھائھإ

 
 :عمال نتائج األلملخص ال.  ٦
 
- :الشركة  ينتائج العملیات والتشغیل فستعراض لإ
 

 )بالملیون لایر ( 
 ۲۰۱۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱ انـــــــــــــــــــــــــالبی

 ٦۷۸ ۷۹۷ إجمالي اإلیرادات
 ۳۲٤ ۳۷۳ إجمالي الربح

 ۱٦٤ ۱۸۰ رباح قبل الزكاةألا يصاف
 ۱٤۸ ۱۷۲ رباحألا يصاف
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رباح ألزادت اا فیم %۱۷.٤ا لشركة بجمیع فروعھا بزیادة قدرھیرادات لإلنمت ا
 لىم إ ۲۰۱۱العام  يلایر ف ملیون ۱٤۸ وذلك من %۱٥.۸ بنسبةالصافیة للشركة 

 في اإلیرادات المتحققةوترجع أھم أسباب الزیادة ، م ۲۰۱۲للعام لایر ملیون  ٦.۱۷۱
الكفاءة في تشغیل األصول المتاحة بجانب التحسین والتطویر ي أرباح الشركة إلى وف

، والتوسع في الخدمات المقدمة لھم نظمة الطبیة العاملة في خدمة المراجعینالمستمر لأل
ستثمار فضال عن الزیادة المتحققة في اإلیرادات األخرى الناتجة عن زیادة إیرادات اإل

وأرباح بیع أرض كانت مملوكة للشركة في مدینة الدمام وإستبعاد في شركة شقیقة، 
ض في تكوین واإلنخفا ،والتغییر في القیمة العادلة لعقد مقایضة أسعار العمولة ،معدات

 .مخصص الزكاة
 
 
 :إستعراض لعناصر قوائم الدخل والمیزانیات  .۷

 

 )بالملیون لایر ( 
 ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ انــــــــــــــالبی

 ۷۹۷ ٦۷۸ ٥۸۸ ٥۱۸ ٤٥٥ إجمالي اإلیرادات
 ۳۷۳ ۳۲٤ ۲۷۷ ۲۲۸ ۲۰۱ الربحي جمالإ

 ۱۷۲ ۱٤۸ ۱۱۹ ۱۰۷ ۹۷ رباحي األصاف
 ۱,۲۲٥ ۹۸٥ ۸۹۱ ۷۲۰ ٦۲۲ صولألا يجمالإ

 ٤۱۱ ۲۷٤ ۲۸٤ ۲۱۷ ۱۹٦ لتزاماتإلالمطلوبات وا يجمالإ
 ۷٦٤ ٦٦۹ ٥۷۲ ٤۸۰ ٤۰۹ حقوق المساھمین

 ٥۰ ٤۲ ۳٥ ۲۳ ۱۷ قلیةاألحقوق 

 ۱۹۳ ۲۲۲ ۱٤٤ ۱۲۹ ۱۳۳ صافي النقد من النشاط التشغیلي
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 :إلیرادات و األرباحتطور ا

 
أرباحھا حیث  يیراداتھا وصافإ يف جیدةستطاعت الشركة أن تحقق معدالت نمو إ

 يملیون لایر ف ۷۹۷ لىإم  ۲۰۰۸العام  يملیون لایر ف ٤٥٥ یرادات منإلقفزت ا
ى لإم ۲۰۰۸العام  يملیون لایر ف ۹۷ رباح منألا يفیما زادت صاف م ۲۰۱۲العام 
 إلىالمستمر  ھذا النمو سباب وراءألوترجع ا ،م۲۰۱۲العام  يملیون لایر ف ۱۷۲

وفاعلیة برامج التشغیل والتحسین في وكفاءة التوسع في إضافة خدمات جدیدة 
 .نظمة الطبیة المشغلةط التعاقدیة والتطویر المستمر لألالشرو
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 :صولألتطور ا
 

ملیون  ٦۲۲ مننموا مطردا ركة خالل الخمس سنوات الماضیة أصول الششھدت 
وذلك لمواجھة م ۲۰۱۲العام  يلیون لایر فم ۱,۲۲٥ لىإم ۲۰۰۸العام  يلایر ف

، علما بأن مجلس ادارة الشركة قد الزیادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبیة
ألف  ۹۹۰رض مملوكة للشركة في مدینة الدمام قیمتھا التاریخیة أوافق على بیع 

 .نتفاء الحاجة الیھاإلوذلك   ملیون لایر ۲.۸لایر بقیمة 
 

 :حقوق الملكیة •
 

ملیون لایر  ٤۰۹ خالل الخمس سنوات الماضیة منبالشركة كیة الملحقوق  نمت
 .م۲۰۱۲العام  يلیون لایر فم ۷٦٤ لىإم ۲۰۰۸العام  يف
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 :النقد المتولد من أنشطة التشغیل •
 

 يتعتمد الشركة علیھا ف يالتو التشغیلیةالنقدیة من أنشطتھا  يحققت الشركة نموا ف
من  سداد التوزیعات للمساھمین  يكذلك فلتزاماتھا وإالوفاء بستثماراتھا وإتمویل 

 .م  ۲۰۱۲العام  يلایر ف ملیون ۱۹۳ىلإم ۲۰۰۸العام  يلایر ف ملیون ۱۳۳
 

 :ربح السھم
 

 وقد ،السنوات الماضیة يبشكل مطرد ف على سھمھا ربحال يحققت الشركة نموا ف
المستمر  من خالل التطویرسوق الخدمات الطبیة  يشركة مكانتھا فالعززت 

 .حقق نموا في الربح على سھمھاصولھا والفاعلیة لبرامج تشغیلھا مما أل
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 :الدینسھم وأدوات ألأنشطة ا. ۸
 
)  ملیون سھم ۲٥(یون لایر سعودي مل ۲٥۰س مال الشركة من أتم زیادة ر •

عن طریق رسملة جزء من ) ون سھمملی ٥۰(ملیون لایر سعودي  ٥۰۰لى إ
وقد كان ذلك في نھایة تداول سھم مجانیة للمساھمین األرباح المستبقاة بمنح أ

 . م۲۰۱۲بریل من العام إ ۲لجمعیة العمومیة غیر العادیة في نعقاد ایوم إ
 
صلحة أو حقوق إكتتاب أصدرتھا الشركة أو حقوق خیار أو م یةتوجد أ ال •

كتتاب بموجب إویل أو توجد حقوق تح الم وكذلك ۲۰۱۲عام منحتھا خالل ال
قوق خیار أو شھادات حقوق مشابھة لى أسھم أو حإأدوات دین قابلة للتحویل 

 .و منحتھاصدرتھا الشركة أأ
 
دوات دین قابلة أ ةلغاء من جانب الشركة ألیإسترداد أو إ يكما الیوجد أ •

من  يترتیبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أ ةیوجد أت أیضا الوسترداد إلل
 . رباحألحقوق فى ا یةالمساھمین عن أ

 
 :حارباألسیاسات توزیع . ۹

 
رباح المحققة ألتتبنى الشركة سیاسة توزیع أرباح سنویة بما یتناسب مع ا •

 يستثمار والتوسع المستقبلإلللشركة وحسب الفرص المتاحة ل يوالوضع المال
ھدافھا ویحقق أأمام الشركة وما یوفر لھا السیولة المالیة الالزمة لتحقیق 

 .  للمساھمین  ىالرض
 

 :تي آلرباح الشركة الصافیة على الوجھ اأتوزع و
 
ویجوز  يالنظام يحتیاطإلرباح الصافیة لتكوین األمن ا% ۱۰ یجنب نسبة •

ي المذكور نصف حتیاطإلللجمعیة العمومیة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ ا
 .رأس المال
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 .األرباح المقررة لھذه األسھمسھم الممتازة تلك النسب من ألیوزع على حامل ا •
 

ویجوز للجمعیة العامة العادیة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة تجنیب نسبة  •
 .متساویة من اإلرباح الصافیة لتكوین إحتیاطیات أخرى

 
من رأس المال %  ٥ھمین تعادل اولى للمسیوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أ •

 .المدفوع
 
 .ضافیة من األرباحمین كحصة إاقي بعد ذلك على المساھیوزع الب •
 
توزیع ستیفاء الضوابط الموضوعة من الجھات المختصة إویجوز للشركة بعد  •

 .رباح نصف سنویة وربع سنویةأ
 
تدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي  •

 .والصناعةلیمات التي تصدرھا وزارة التجارة یحددھا مجلس اإلدارة وفقا للتع
 

 ۷٥( رباح نقدیة قدرھاأبتوزیع  دارةإلمجلس ا يیوص م۲۰۱۲وللسنة المالیة 
فترة التقریر بما یعادل نسبة  عن سعودي لایرخمسة وسبعون ملیون  )ملیون

للسھم الواحد بعد موافقة  )لایر ونصف( ۱.٥بواقع  يس المال أأمن ر% ۱٥
ركة بنھایة تداول أسھم الش يلمالكرباح ألالجمعیة العامة العادیة وستكون أحقیة ا

نعقاد الجمعیة وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وھیئة السوق الیوم المحدد إل
رباح أللى رصید اإم ۲۰۱۲لعام ارباح أوسیضاف باقي الرصید من  ،المالیة

 .ستبقاةالم
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 )بالملیون لایر(
 ربــــال ســـــعودي انــــــــــــــــــــــــــــــــالبی

 ۲۸۱.۳ م۲۰۱۱رباح المرحلة من العام ألا

 )۲٥۰( الزیادة في رأس المال

 ۱۷۱.٦ م۲۰۱۲رباح العام أصافي 

 ۲۰۲.۹ صافي الربح القابل للتوزیع

 )۱۷.۲( م۲۰۱۲ رباح العامأمن % ۱۰ –اطي النظامي یحتإلاالمحول إلى 

 ۱۸٥.۷ النظامي اطيیحتإلا بعد الربح القابل للتوزیع صافي

 )۲٥( س المال المدفوعأمن ر%  ٥للمساھمین بواقع  ولىأحصة 

 )۱.٤( دارةإلعضاء مجلس اأة أمكاف

 )٥۰( من رأس المال المدفوع% ۱۰بواقع رباح ألا ضافیة فيإحصة 

 ۱۰۹.۳ م۲۰۱۳رحلة للعام مبقاة والسترباح المألصافي ا

 ۱.٥ )بالریال ( حصة السھم من التوزیعات النقدیة 

 
 :اإلقتراض. ۱۰

 
 لدیھا فالشركة المحلیة البنوك من المواساة لشركة ئتمانیةإلا التسھیالت بخصوص
 نھایة في بلغت سالمیةإلا الشریعة حكامأ مع متوافقة)  مرابحة(  إئتمانیة تسھیالت

 بلغت المالیة لوزارة قروض الشركة لدى أن كما لایر لیونم ۲۳۳ م ۲۰۱۲ العام
 .لایر ملیون ۲٦  م۲۰۱۲ العام نھایة في قیمتھا
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 )بالملیون لایر ( 

أصل مبلغ  الجھة المانحة للقرض
 القرض

المسدد  فترة القرض
خالل سنة 

 م ۲۰۱۲

 ۳۱كما في 
دیسمبر 

 إلى من  م ۲۰۱۲

          قروض وزارة المالیة ۱

  
مستشفى  -قرض وزارة المالیة  -

م۲۰۰٦ ۳۰.۹ المواساة القطیف م۲۰۲۱   ۱.۹ ۱۷.٤ 

البرج الطبي  -قرض وزارة المالیة  -
م۲۰۱۱ ۱۰.۳ في الدمام م۲۰۲٦   ۰.٦ ۹.۰ 

 ۲٦.٤ ۲.٦   ٤۱.۲ المجموع
      ك العربي الوطنيقروض البن ۲

  

م۲۰۰۸ ٥٤.٦ ۱قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱۳   ۱۰.۹ ۳.۸ 
م۲۰۱۳ ۲۳.۹ ۲قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱۸   ۰.۰ ۲۳.۹ 
م۲۰۱۳ ۳٥.۹ ۳قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱۸   ۰.۰ ۳٥.۹ 
م۲۰۱۲ ۲۰.۰ ٤قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱٥   ٥.٥ ۱٤.٤ 
م۲۰۱۰ ٥.۷ ٥قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱۲   ۱.۷ ۰.۰ 
م۲۰۱۳ ٤۸ ٦قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱٤   ۰.۰ ٤۸.۰ 
م۲۰۱٤ ۲٥ ۷قم قرض البنك العربي الوطني ر - م۲۰۱٥   ۰.۰ ۲٥.۰ 

 ۱٥۱.۰ ۱۸.۱   ۲۱۳.۱ المجموع
      يقروض البنك السعودي الفرنس ۳

م۲۰۱۱ ۲۰.۰۰ قرض البنك السعودي الفرنسي -  م۲۰۱۳   ٦.۷ ٦.۷ 
 ٦.۷ ٦.۷  ۲۰.۰۰ المجموع

      المالیة مجموعة سامباقروض  ٤
م۲۰۱۳ ۲٥.۰ ۱مجموعة سامبا رقم قرض  -   م۲۰۱٥   ۰.۰ ۲٥.۰ 

م۲۰۱۳ ٥۰.۰ )قصیر األجل(مجموعة سامبا قرض  -  م۲۰۱۳   ۰.۰ ٥۰.۰ 
 ۷٥.۰ ۰.۰   ۷٥.۰ المجموع

 ۲٥۹.۱ ۲۷.۳   ۳٤۹.۳ المجموع الكلي
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 م۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱جل كما في ألوقد بلغ الجزء المتداول من القروض طویلة ا
ملیون لایر  ٥۰جل بمبلغ بجانب قرض قصیر األ لایرلیون م ٤٦.۳ مبلغ وقدره

 م۲۰۱۳یسدد خالل العام 
 

 :دارةإلامجلس . ۱۱
 

 اول التالیةوضح الجدوتسماؤھم أمن السادة التالیة مجلس إدارة الشركة یتكون  . أ
وعدد  دد جلسات الحضورععضویة الشركات المساھمة وفئة العضویة و

مات دواساة للخمفي شركة ال والدھم القصرأوألزواجھم و سھم المملوكة لھمألا
 :الطبیة

 
 

 ســــــــم العضــــــــوإ فئة العضویــة شركات أخرىعضویة مجالس إدارة لدى 

 محمد سلطان السبیعي غیر تنفیذي 

 ناصر سلطان السبیعي تنفیذي 

 نطوني برایسأدیفید  مستقل 

 الشركة العربیة لألنابیب
 عبد العزیز سعد المنقور مستقل العقاریة جنانشركة 

 شركة البابطین للطاقة واإلتصاالت
 شركة مشید 

 ستثمارإلشركة البابطین القابضة ل
J Equity Partners B.S.C. – Bahrain 

 م۳۱/۱۲/۲۰۱۲حتى تاریخ  المكتبةمكتبة شركة 

 بابطینأبراھیم حمد إ مستقل

 محمد سلیمان السلیم تنفیذي 

 خالد سلیمان السلیم تنفیذي 
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أعضاء  من ي شركات تابعةأو أ الشركةفي  دوات الدینأو ألسھمملكیة ال . ب
 :القصر ئھمبنامجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأزواجھم وأ

 
أسھم المنحة  ۲۰۱۱\۱۲\۳۱ صفة العضویة إسم صاحب المصلحة

نسبة  صافي التغیر ۲۰۱۲\۱۲\۳۱ المجانیة
 التغیر

 %۱۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ الرئیس  يمحمد سلطان السبیع -۱

 %۱۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ ٤,۳۷٥,۰۰۰ نائب الرئیس يناصر سلطان السبیع -۲

 %۱۰۰ ۷٤۹,۰۰۰ ۱,٤۹۸,۰۰۰ ۷٤۹,۰۰۰ ۷٤۹,۰۰۰ عضو  برایس ينطونأدیفید  -۳

 %۱۰۳ ۸۹,٤٥۳ ۱۷٦,۳۲۰ ۸۸,۱٦۰ ۸٦,۸٦۷ عضو  عبد العزیز سعد المنقور -٤

 %۱۰۰ ۸٤,۷۳۰ ۱٦۹,٤٦۰ ۸٤,۷۳۰ ۸٤,۷۳۰ عضو  بابطینأبراھیم حمد إ -٥

 %۱۰۰ ۱,۱۹۰ ۲,۳۸۰ ۱,۱۹۰ ۱,۱۹۰ العضو المنتدب محمد سلیمان السلیم -٦

العضو  نائب خالد سلیمان السلیم -۷
 %۱۰۰ ۱,۱۹۰ ۲,۳۸۰ ۱,۱۹۰ ۱,۱۹۰ المنتدب

من كبار  محمود سلیمان شراب -۸
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ التنفیذیین

من كبار  أمین محمود النمر -۹
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ التنفیذیین

 
 خمسةكان منھا  ،م۲۰۱۲خالل العام  ستة إجتماعاتدارة إلعقد مجلس ا . ت

عضاء كما ألوكان حضور ا ، مجدولواحدا غیر  جتماعات مجدولة وإجتماعاإ
 :دناه أفي الجدول موضح ھو 
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 م۲۰۱۲ جتماعات المجلس في العامإجدول 

 وــم العضـــــسإ

جتماع إلا
 االول

جتماع إلا
 الثاني

جتماع إلا
 الثالث

جتماع إلا
 الرابع

جتماع إلا
 الخامس

جتماع إلا
 السادس

 المجموع

 دیسمبر نوفمبر سبتمبر یونیو ابریل ینایر

  X X X X X ۱ يمحمد سلطان السبیع

 ٦       يناصر سلطان السبیع

 ٤   X  X  برایس ينطونأدیفید 

 ٦       عبد العزیز سعد المنقور

 ٦       بابطینأبراھیم حمد إ

 ٦       محمد سلیمان السلیم

 ٦       خالد سلیمان السلیم

 
 لایر ۱,٥۰۰ بواقع دارة بدل حضور للجلساتإلیتقاضى أعضاء مجلس ا . ث

عضاء غیر ألللایر عن الجلسة  ۳,۰۰۰وعضاء التنفیذیین ألل للجلسة
 .التنفیذیین

 
التنفیذیین وغیر ت والتعویضات الخاص بأعضاء المجلس آفاجدول المك . ج

  :م ۲۰۱۲لتنفیذیین بالشركة خالل العام ا التنفذیین وكبار
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 الف الریاالتبآ

أعضاء المجلس  انـــــــــــــــــــــــالبی
 التنفیذیین

أعضاء المجلس غیر 
 المستقلین/ التنفیذیین 

كبار من  خمسة
 التنفیذیین بما فیھم
الرئیس التنفیذي 

 العضو المنتدبو
 يالمالالمدیر و

 ٤,۰۳٥ ۰.۰ ۲,۹۸٥ الرواتب والبدالت

 ٦۳۰ ۸٤٥ ٦۲۲ وبدالتمكافآت 

مزایا التعویضات وال
 ۲,۷٥٤ ۰.۰ ۲,۰۸۸ خرىاال

 ۷,٤۱۹ ۸٤٥ ٥,٦۹٥ يالـــــجمإلا

 
 
 

من  ۲۰دارة فحسب نص المادة رقم إلعضاء مجلس اأوبخصوص مكافأة  . ح
عضاء المجلس في أن تكون مكافأة أوالذي ینص على ساسي للشركة ألالنظام ا

یقترح علیھ و، مكملة لھأخرى نظمة أیة أو أحدود ما نص علیھ نظام الشركات 
وفقا لما لف لایر لكل عضو أ ۲۰۰ مبلغ وقدرهالمجلس على الجمعیة توزیع 

 .نص علیھ النظام
 

 :دارةإلاأھم فعالیات مجلس . ۱۲
 
 ستیراتیجیةإلإعتماد ومراجعة الخطط ا •
 سنویةالعتماد نتائج األعمال الربع إ •
 إعتماد الموازنات السنویة •
 داء اللجنة التنفیذیةأمراجعة  •
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 :المجلــــسان ـــــلج. ۱۳
 
 التنفیذیة اللجنة.  أ
 
ستشھادا إو الئحة ھذه اللجنة ھحسب ما نصت علی تنفیذیةلجنة اللاتم تشكیل  •

 الصحي محلیا وعالمیافي القطاع بھا الممارسات المعمول وفضل اللوائح أب
تمارس اللجنة التنفیذیة جمیع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة في و

نائب رئیس مجلس اإلدارة بالتعاون مع  جتماعات المجلسإالفترة مابین 
فیما یتعلق بتوزیع موارد الشركة التي تھدف إلى تحقیق العضو المنتدب و

 .أھدافھا التشغیلیة طویلة األجلالتوافق بین الخطط اإلستراتیجیة للشركة و
 
بالنسبة بمراجعة وإعداد التوصیات لمجلس اإلدارة  التنفیذیة تقوم اللجنة  •

 التخطیط الماليوللقرارات اإلستراتیجیة المتعلقة باألولویات التشغیلیة 
قتراض والودائع إلا ئتماني للشركة، والتدفقات النقدیة وأنشطةإلوالتصنیف ا

 .بالتعاون مع إدارة الشركة التنفیذیة ولجنة المراجعة ، وذلكستثماریةإلا
 
 

 :وتضم كل من األعضاء التالیة اسماؤھم

نائب رئیس الرئیس التنفیذي و ناصـر سلطان السبیعي  /السید 
 )رئیس اللجنة (  دارةإلمجلس ا

 )عضوا ( العضوالمنتدب السلیم سلیمان محمد/   السید

 )عضوا ( المنتدب العضو نائب السلیم سلیمان خالد/   السید

 )عضوا ( المدیرالمالي شراب سلیمان محمود/   السید

 )عضوا ( المدیر التنفیذي للتشغیل والجودة مین محمود النمرأ / الدكتور
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كان من و مراتربع أم ۲۰۱۲خالل العام  التنفیذیةاللجنة  جتماعاتإ داعقنإتم  ♦
 :ما یلي جندتھاأ ىعلھم الموضوعات التي أ

 
التوصیات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألھداف واإلستراتیجیات المالیة  إعداد •

 ومناقشة عرضومؤشرات األداء المرتبطة بھا  إعدادالسنویة وطویلة األجل و
 .على المجلس  أمام الشركة احةتلما المستقبلیة الفرص

المعتمدة  المراجعة الدوریة للنفقات الرأسمالیة الفعلیة ومراجعتھا مع الموازنات •
 .لھا

 
 لجنة المراجعة الداخلیة.  ب
 

الئحة ھذه اللجنة ووفق  یھحسب ما نصت علة عتم تشكیل لجنة المراج •
غراض إل، وساسي للشركةألام اظالمتطلبات لالئحة حوكمة الشركات ووفقا للن

شراف إلبات واالحسلنظام امراجعة الخطط المحاسبیة للشركة ومراقبة الفعالیة 
ودراسة القوائم المالیة قبل  الرقابة الداخلیة بالشركةوبرامج نظمة أ ىعل

دارة فضال عن دراسة السیاسات المحاسبیة وإبداء إلالعرض على مجلس ا
عضاء التالیة ألوتضم كل من ا الرأي وتقدیم التوصیات للمجلس بشأنھا

 :اسماؤھم
  )رئیسا للجنة (   برایس ينطونأدیفید / لسیدا
 )عضو (     بابطینأبراھیم إ/  لسیدا
 )عضو (     عبد العزیز المنقور/  لسیدا

 
جندتھا أ ىوعلم ۲۰۱۲العام مرات في  خمساللجنة  جتماعاتإ نعقادإقد تم و

نة مالیة ومتابعة ناسبة عند بدایة كل سمكد من وجود خطط المراجعة الأالت ةالدائم
راجعة الداخلیة بالشركة من مقسم ال ھلیإالتنفیذ لھذه الخطط ودراسة ما توصل 

قامت عداد التقاریر المالیة والرقابة الداخلیة كما إخاطر ومدارة الإمتعلقة ب نتائج
التي یقوم بھا المراجع الخارجي وتقییم  ةونطاق المراجع ىبمناقشة مد اللجنة

 ةیأحدث تنھ لم أ ىم تر۲۰۱۲نتائجھ وفي ضوء ما قامت بھ اللجنة خالل العام 
ة ضرور ىوتر م۲۰۱۲خالل العام  ریة لنظام الرقابة الداخلیةخروقات جوھ
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وتطویر  جراءات تطبیقھاإئح الرقابة الداخلیة والدقة في ارار في تحسین لومستاإل
 .نظمة الحاسب اآلليأ

 
 
 تآفالجنة الترشیحات والمك.  ج
 
مراجعة ھیكل مجلس  المسئولة عناللجنة  والمكافآتتعتبر لجنة الترشیحات  •

وضع و ورفع التوصیات في شأن التغیرات التي یمكن إجراؤھا اإلدارة
ألعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین ز سیاسات الخاصة بالمكافآت والحوافال

المجھودات  وتقییمالتنفیذیین بالشركة والتي تھدف إلى زیادة قیمة الشركة 
في تطبیق األھداف المبذولة الشخصیة لكل عضو مجلس إدارة ومدیر تنفیذي 

 :سماؤھمأعضاء التالیة ألا وتضم كل منستراتیجیة للشركة، اإل
 

 ) رئیسا للجنة (   يناصرسلطان السبیع/  لسیدا
 ) عضو (     محمد سلیمان السلیم /  لسیدا
 )عضو (     برایسأنطوني دیفید /  لسیدا

 
 كل من فيم ۲۰۱۲ن خالل العام یمرت دتنعقإفقد  الئحة اللجنة ىوبناءا عل

 :یلي  ھم توصیاتھا ماأو كان من  ودیسمبري ینایر شھر
 
المدراء  ىعلم ۲۰۱۲للعام من صافي أرباح الشركة % ۳ستمرار بصرف إلا •

وقد ناقش  ،التنفیذیین ومدراء اإلدارات في المركز الرئیسي ومدراء الفروع
 . ما تقدم بھ رئیس اللجنة ىقتراح ووافق علإلالمجلس ھذا ا

  
عتماد توصیة اللجنة بصرف مكافـأة ألعضاء المجلس إكما قام المجلس ب . خ

لكل عضو من أعضاء ) مائتي ألف لایر  (ریــال  ۲۰۰,۰۰۰بواقـــــع 
 .وفقا لما نص علیھ النظام  م۲۰۱۲ المجلس عن العام
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 :الحوكمـــة.۱٤ •
 

ة للشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ مللتوافق مع الئحة الحوك
عداد نظام للحوكمة إبالشركة قامت م  ۱۲/۱۱/۲۰۰٦وافق لماھـ  ۲۱/۱۰/۱٤۲۷
وبما ال یتعارض ویخالف القواعد  كمة للشركاتوبنود الئحة الح ىا علنیمب
 .الصادرة عن الجھات ذات العالقة ىخرألنظمة األوا
 

 :مة ما یلي وككمال الئحتھا الخاصة بالحللشركة إل ىویتبق
 والدوافع سبابألا یطبق لم جزئیا طبق بالكامل طبق ( ) البند( )  المادة

     المادةالثالثة
     المادةالرابعة

     الخامسة المادة
 السادسة المادة

 
 
 
 

 )أ ( البند 
 )ج ( البند 

 )ب ( البند  
 
 )د ( البند 

 ساسيأللم ینص علیھ النظام ا
 

شخاص ذوي الصفة ألحیث لم یردنا من ا
یة نسخة من تقاریرھم السنویة ولم أعتباریة إلا

ستثمار للجمعیة إلي من صنادیق اأیحضر 
 العمومیة

     السابعة المادة

 الجھات من المطلوب فصاحإلا نظام الشركة تطبق    الثامنة المادة
 . نظمةألا علیھ نصت حسبما والرقابیة شرافیةإلا

     التاسعة المادة
 البند/  العاشرة المادة

     )ب,  أ(

 البند/  العاشرة المادة
والتي سوف  الحوكمةإستكمال باقي لوائح  يجار    ) ج( 

 .م۲۰۱۳خالل العام یتم إعتمادھا 
 البند/  العاشرة المادة

 . لحوكمةالمتبقي من لوائح  ا مع اعتمادھإ سیتم    ) د( 

 العاشرة المادة
 ) ھـ(  البند

 
 ) و(  البند

 
 
 
 

  
 الشركة دارةإ من معتمدة داخلیة لوائح طریق عن

 الئحة مع م۲۰۱۳خالل العام  عتمادھاإ وسیتم
 . الحوكمة

     عشر الحادیة المادة

     ة عشرالثانی المادة
) ط ( جمیع البنود طبقت بالكامل ما عدا البند 

حیث ال یوجد نص في النظام األساسي للشركة 
 یمنعھم من التصویت 

     عشر ةـالثالث المادة
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 والدوافع سبابألا یطبق لم جزئیا طبق بالكامل طبق ( ) البند( )  المادة
     عشر عةـالراب المادة
     عشر الخامسة المادة
     عشر السادسة المادة
     عشر السابعة المادة
     عشر ةـالثامن المادة

 
 

 فصاح وإجراءاتھ إلسیاسات ا. ۱٥
 

االفصاح والشفافیة عن المعلومات للشركة وفقا لمتطلبات  جاري اعداد الئحة
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ووفقا لنظام الشركات 

فضل الممارسات أساسي للشركة مسترشدة بألدراج والنظام اإلوقواعد التسجیل وا
 .م۲۰۱۳ خالل العاملتكون إحدى لوائح الحوكمة التي سیتم إعتمادھا الدولیة 

 
 :دارةإلامصالح أعضاء مجلس . ۱٦

 
 برمتھا الشركة مع ذوي العالقةأالعقود والمعامالت التي  •

من شركة ملیون لایر سعودي  ۱۷.۲تضمنت مشتریات الشركة مبلغا وقدره 
وھي شركة وتذاكر سفر وإیجارات عن عقود تورید المواساة العالمیة المحدودة 

سبیعي والسید محمد سلطان ال/ وھم السید  دارةإلعضاء مجلس اأمملوكة لبعض 
ن موافقة الجمعیة العمومیة المنعقدة بتاریخ أعلما بناصر سلطان السبیعي 

 ۱٦.۳ي العالقة كانت بمبلغ طراف ذوألم على التعامالت مع ا۲۰۱۲/۰۲/۰٤
 )دیلیوت وتوش(تكلیف السادة مراجعي الحسابات القانونیین ھذا وقد تم  ،ملیون

ءات متفق علیھا لدراسة ھذه المعامالت وإبداء أیة مالحظات علیھا للقیام بإجرا
 .حول ھذا الموضوع ھمومرفق تقریر

حسب المعلومات المتوفرة لیؤكد نطالقا من دوره دارة شركة المواساة إإمجلس إن 
عقود كانت الشركة طرفا بھا وفیھا  یةأ م۲۰۱۲العام  خالللدیھ أنھ التوجد 
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من رئیس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفیذیین بالشركة  يمصلحة جوھریة أل
 .أعالهعدا ما ورد منھم  يشخص ذوعالقة بأ يأو أل يدارإلوا يأو المدیر المال

 
 :الحكومیةوالمدفوعات  الزكاة. ۱۷

 
تفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكویة للشركة عن جمیع إلتم ا

 يشركة بتقدیم وتسدید إقرارھا الزكووقامت الكما م ۲۰۰۸السنوات حتى عام 
عن المستحق  لایر ملیون ۸.۸م كما وقامت الشركة بسداد مبلغ ۲۰۱۱تاریخ  حتى

أن المصلحة قد أجرت بعلما  م۲۰۱۲المالي عام الوالدخل خالل  ةلمصلحة الزكا
م كان نتیجتھا فرض مبلغ إضافي ۲۰۰۸مراجعة الحقة على الربط الزكوي للعام 

وجاري مناقشة المصلحة بشأن ھذا  ألف لایر ٥۰۰الزكاة المستحقة بقیمة على 
 .الموضوع 

 
خالل العام جتماعیة مینات اإلأتحقھ للتت المساشتراكإلبسداد االشركة قامت وكما 

 .ستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاونيموسداد جمیع الرسوم ال ،م۲۰۱۲المالي 
 
 

 المستحقةبیان بقیمة المدفوعات النظامیة 
 
 ) الریاالت بآالف (

 المالحظات ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ انـــــــــــــــــــــــــــبیال

 ن الوعاءالمقدر ع ۱٤,۲۰٦ مصلحة الزكاة والدخل
 م۲۰۱۲لسنة  الزكوي

 المستحق عن شھر ٥۸۷ المؤسسة العامة للتامینات االجتماعیة
 م۲۰۱۲دیسمبر 

  ۱٤,۷۹۳ المجمـــــــــــــــــــوع
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 ة نھایة الخدمة للموظفینأمخصصات مكاف
 
 )بآالف الریاالت(

۳۱/۱۲/۲۰۱۱ 
 الحركة خالل العام

۳۱/۱۲/۲۰۱۲ 
 تسدید إضافة

۲۷,۱۹۹ ۹,٦۲٥,٦ ٦۰۹ ۳۱,۲۱٦ 

 
 

 :ركةـــالشدارة إ إقرارات. ۱۸
 

- : يدارة شركة المواساة للخدمات الطبیة ما یلإ تقر
  صحیححسابات بالشكل الالإعداد سجالت  تمأنھ . 
  أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفعالیةأن نظام الرقابة الداخلیة . 
 ي قدرة الشركة على مواصلة نشاطھاال یوجد اي شك یذكر ف ھأن. 
 مفروض على الشركة  يحتیاطإأو قید جوھري عقوبة أو جزاء  یةأنھ التوجد أ

جھة اء كانت جھة إشرافیة أخرى سو یةمن قبل ھیئة السوق المالیة أو أ
 .ئیة تنظیمیة أو قضا

 
 

 :معــــــالمجتة مـــــخد.۱۹
 

م المجتمع التي تخد والحمالت ةنشطألالعدید من ا المشاركة في فيالشركة مستمرة 
بھدف زیادة  ىدائرة التعلیم والتدریب المستمر ومركز تعلیم المرضعن طریق 

تثقیف  ىوعائالتھم وتقوم الدائرة باإلضافة إل ىالمرض ىالوعي الصحي لد
والمراجعین بتنظیم حمالت تثقیفیة ومحاضرات وورش عمل في الكثیر  ىالمرض
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في النشاطات الصحیة داخل من المواضیع الطبیة المختارة، كما وتشارك المواساة 
  :ما یلي م ۲۰۱۲تھا في العام اأھم مشارك وكان منالمملكة العربیة السعودیة 

 المشاركین عن مرض السكر  مرض السكر بتوعیةحملة الیوم العالمي ل
رتفاع مستوى السكر في إنخفاض وإومضاعفاتھ وطرق التعامل مع حاالت 

 .الدم
 ورام ألمراض المزمنة وماھیة ھذه األورام واألحملة الكشف المبكر عن ا

 .جراء الكشف المبكر عنھاإوطرق الحد منھا عن طریق التحفیز على 
 تثقیف المشاركین التنفسي والربو لمراض المزمنة للجھاز ألحملة التوعیة ل

مراض المزمنة للجھاز ألعالج اسباب وطرق أوتزویدھم بمعلومات عن 
 .دویة المناسبةألستخدام اإالتنفسي والربو مع شرح طرق الوقایة وكیفیة 

  وحمایة الكلىعضاء ألالتبرع بالدم وا( -حمایة حیاة  -حملة ( 
 اريء المؤتمر الثالث للعنایة المركزة وطب الطو 
  ندوة للتعریف بالمناظیر العظمیة 
 مؤتمر المیكروبات المقاومة للمضاضات الحیویة 
  ثناء النومأندوة توقف التنفس 
 لم ألندوة التخدیر وعالج ا 
  ندوة القولون العصبي 

 
ھا األجھزة واألنظمة ئالضوابط الالزمة عند شرا ستمرارإب الشركة تراعي أنكما 

أضرار بیئیة فضال عن أن معالجة  ةتضمن عدم حدوث أیالطبیة المستخدمة التي 
  .النفایات الطبیة تتم حسب المتطلبات المنصوص علیھا بالنظام 
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 :الختامتوصیات المجلس وكلمة . ۲۰
 

الحسابات الختامیة للعام  يھذا التقریر وف يستعراضھا فإتم  يوفقا للنتائج الت
نمو  يستمرت شركتكم فإ فقد تم نشرھا بالصحف المحلیة يوالت  م۲۰۱۲ يالمال

 .وتطور ملحوظین على صعید نشاطھا ونتائج أعمالھا 
 
 

 :ليبما ی يدارة یوصإلوعلیھ فإن مجلس ا
 
 ية المنتھیة فـــن الفترة المالیـــر المجلس عــــــاء بتقریــالموافقة على ما ج . أ

 .م ۲۰۱۲/  ۱۲/  ۳۱
 
 .الفترةالموافقة على القوائم المالیة للشركة وتقریر مراقب الحسابات عن نفس  . ب
 
 يلعام المالعن ا لایرملیون  ۷٥ الموافقة على توزیع أرباح نقدیة قدرھا . ت

 .لكل سھم و نصف لایر  بواقع سھمألملة احعلى  م۳۱/۱۲/۲۰۱۲يف يالمنتھ
 

/ ۳۱ فيدارة عن الفترة المنتھیة إلة أعضاء مجلس اــذم إبراءى ــالموافقة عل . ث
 . م۱۲/۲۰۱۲

 
 آند توش یتوالسادة دیلالحسابات للشركة  يمراقبل التجدید الموافقة على . ج

 في يالمنتھالمالي م سنویة للعااللمراجعة وتدقیق القوائم المالیة السنویة والربع 
 .تعابھم أعتماد إوم ۳۱/۱۲/۲۰۱۳

 
عمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة المواساة العالمیة ألالموافقة على ا . ح

محمد سلطان / السید (دارة إلعضاء مجلس اأالمحدودة المملوكة لبعض 
 .م ۲۰۱۳خالل العام ) ناصر سلطان السبیعي/ السید و السبیعي




