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التغطية ومتعهد  االكتتاب  ومدير  املا�  املستشار 

املستلمة البنوك 

نشرة ا�صدار
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إشـعـــار هــــام
تقدم هذه الن�ضرة تفا�ضيل كاملة عـن املعلومات املتعلقة ب�ضركة املوا�ضاه وبالأ�ضهم املطروحة لالكتتاب.  وعنـد تقـديـم طلـب الكتتاب يف الأ�ضهم املعرو�ضة للبيع، 

�ضتتم معاملـة امل�ضتثمريـن على اأ�ضا�س اأن طلباتهم ت�ضتند على املعلـومـات التي حتـتـويـها هـذه الن�ضـرة والتي ميـكن احل�ضول على ن�ضخ منها من ال�ضركة ومدير 

 .)www.cma.org.sa( اأو موقع هيئة ال�ضوق املالية  )www.mouwasat.com( الكتتاب والبنوك امل�ضتلمة، اأو عن طريق زيارة موقع ال�ضركة الإلكرتوين

عينت ال�ضركة ات�س ا�س بي �ضي العربية ال�ضعودية املحدودة )»ات�س ا�س بي �ضي«( كم�ضت�ضار مايل ومدير لالكتتاب ومتعهد لتغطية الكتتاب لها يف هذا ال�ضاأن.

حتتوي هذه الن�ضرة على تفا�ضيل مت تقدميها ح�ضب متطلبات قواعد الت�ضجيل والإدراج ال�ضادرة عن هيئة ال�ضوق املالية.  ويتحمل اأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين 

تظهر اأ�ضماوؤهم يف ال�ضفحة )ب( جمتمعني ومنفردين كامل امل�ضوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�ضرة الإ�ضدار هذه، ويوؤكدون ح�ضب علمهم واعتقادهم، 

بعد اإجراء الدرا�ضات املمكنة واإىل احلد املعقول، اأنه ل توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�ضرة اإىل جعل اأية اإفادة واردة هنا م�ضللة. 

اإن ال�ضركة قامت بالتحريات املعقولة للتاأكد من �ضحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�ضرة يف تاريخ اإ�ضدارها، مت احل�ضول على جزء كبري من املعلومات 

الواردة يف هذه الن�ضرة بخ�ضو�س الأ�ضواق التي تعمل فيها ال�ضركة من تقديرات اإدارة ال�ضركة ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم من ن�ضرات 

ت�ضدر عن مزودي بيانات ومعلومات واأخبار، وتتحمل ال�ضركة كامل امل�ضوؤولية عن تقديرات ال�ضوق والقطاع الواردة يف هذه الن�ضرة واملن�ضوبة اإليها.  ومع اأنه 

ل يوجد لدى اأي من ات�س ا�س بي �ضي اأو اأي من م�ضت�ضاري ال�ضركة اأي �ضبب لالإعتقاد باأن املعلومات الواردة عن ال�ضوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، 

اإل اأنه مل يتم التحقق ب�ضورة م�ضتقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�ضرة عن ال�ضوق والقطاع.  وعليه، فاإنه ل يوجد اأي بيان اأو �ضمان ب�ضحة اأو اإكتمال اأٍي 

من هذه املعلومات.

اإن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�ضرة يف تاريخ اإ�ضدارها عر�ضة للتغيري، وعلى وجه اخل�ضو�س فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�ضركة وقيمة الأ�ضهم التي ميكن 

اأن تتاأثر ب�ضكٍل �ضلبي بالتطورات امل�ضتقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدلت الفائدة وال�ضرائب اأو اأية عوامل اقت�ضادية اأو �ضيا�ضية اأخرى خارجة عن �ضيطرة 

ال�ضركة. ول ينبغي اعتبار تقدمي ن�ضرة الإ�ضدار اأو اأي تعامل �ضفهي اأو خطي متعلق باأ�ضهم الكتتاب باأنه وعد اأو اإقرار بتحقق الإيرادات اأو النتائج اأو الأحداث 

امل�ضتقبلية.

ل يجوز اعتبار ن�ضرة الإ�ضدار هذه مبثابة تو�ضية من �ضركة املوا�ضاه اأو امل�ضاهمني البائعني اأو اأي من م�ضت�ضاريهم للم�ضاركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات 

املوجودة يف ن�ضرة الإ�ضدار ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون اعتبار لأهداف ال�ضتثمار الفردية اأو الو�ضع املايل اأو الحتياجات ال�ضتثمارية اخلا�ضة.  ويتحمل 

كل م�ضتلم لن�ضرة الإ�ضدار، قبل اتخاذ قرار بال�ضتثمار، م�ضوؤولية احل�ضول على ا�ضت�ضارة مهنية م�ضتقلة بخ�ضو�س الكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات 

املدرجة يف الن�ضرة بالن�ضبة لالأهداف والأو�ضاع والحتياجات املالية اخلا�ضة به.

يقت�ضر هذا الكتتاب على: ال�ضخا�س ال�ضعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�ضعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�ضر من زوج غري �ضعودي حيث يحق 

لها اأن تكتتب باأ�ضمائهم ل�ضاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأولد الق�ضر، ذلك وبالإ�ضافة اإىل �ضناديق ال�ضتثمار والأ�ضخا�س املرخ�س لهم من قبل 

الهيئة. كما يحظر توزيع هذه الن�ضرة اأو بيع اأ�ضهم الكتتاب يف اأي دولة اأخرى.  وتطلب ال�ضركة وامل�ضاهمون البائعون ومدير الكتتاب من متلقي هذه الن�ضرة 

التعرف على اأية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

المعلومات المالية
لقد مت اإعداد البيانات املالية املراجعة لل�ضنوات املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م و2006م و2005م والإي�ضاحات املرفقة والتي مت اإدراجها يف 

الن�ضرة وفقًا ملعايري املحا�ضبة ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني، وتقوم ال�ضركة باإ�ضدار بياناتها املالية بالريال ال�ضعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�ضرة على اأ�ضا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الت�ضغيل امل�ضتقبلية عن الفرتا�ضات امل�ضتخدمة، 

وبالتايل فاإنه ل يوجد �ضمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

متثل بع�س التوقعات الواردة يف ن�ضرة ال�ضدار »افادات م�ضتقبلية«. وي�ضتدل على هذه الفادات امل�ضتقبلية عن طريق ا�ضتخدام بع�س الكلمات مثل »تعتزم« اأو 

»تقدر« اأو »تعتقد« اأو »يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�ضوف« اأو »ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد«  اأو »يعتقد« اأو ال�ضيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة 

اأو امل�ضابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�ضركة احلالية فيما يتعلق باأحداث م�ضتقبلية ولكنها لي�ضت �ضمانًا لالأداء امل�ضتقبلي. وهناك العديد 

من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الجنازات اأو النتائج التي حتققها ال�ضركة وتوؤدي اإىل اختالفها ب�ضكل كبري عما كان متوقعًا �ضراحًة اأو �ضمنيًا يف 
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الإفادات املذكورة. وقد مت اإ�ضتعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل مثل هذا الأثر ب�ضورة اأكرث تف�ضيال يف اأق�ضام اأخرى من هذه الن�ضرة 

)راجع ق�ضم »عوامل املخاطر«(. وفيما لو حتقق اأي واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو المور غري املتيقنة اأو ثبت عدم �ضحة اأو دقة اأي من الفرتا�ضات التي مت 

العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�ضكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�ضرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�ضجيل والإدراج لالأ�ضهم، تلتزم �ضركة املوا�ضاه بتقدمي ن�ضرة اإ�ضدار تكميلية اإذا تبني لل�ضركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على 

ن�ضرة الإ�ضدار وقبل ت�ضجيل اأ�ضهمها يف القائمة الرئي�ضية اأي من التايل: )اأ( حدوث اأي تغيري ملحوظ يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�ضرة اأو يف اأي م�ضتند 

مطلوب مبوجب قواعد الت�ضجيل والإدراج، اأو )ب( ظهور اأي م�ضائل اإ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�ضرة. وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فاإن 

ال�ضركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع وال�ضوق التي تت�ضمنها هذه الن�ضرة، �ضواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو حوادث م�ضتقبلية 

اأو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غري املتيقنة والفرتا�ضات، فاإن توقعات الحداث والظروف امل�ضتقبلية املبينة يف هذه الن�ضرة قد ل 

حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�ضركة اأو قد ل حتدث اإطالقًا. وعليه يجب على املكتتبني فح�س جميع الفادات امل�ضتقبلية على �ضوء هذه التف�ضريات مع عدم 

العتماد على الإفادات امل�ضتقبلية ب�ضكل اأ�ضا�ضي.

دليـل الشـركـــة
1

اأع�ضاء جمل�س الإدارة

احلالةال�ضفــةال�ضــم

غري م�ضتقل وغري تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد/ حممد �ضلطان ال�ضبيعي

غري م�ضتقل وتنفيذينائب رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد/ نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي

غري م�ضتقل وتنفيذيالع�ضو املنتدب ال�ضيد/ حممد �ضليمان ال�ضليم

غري م�ضتقل وتنفيذينائب الع�ضو املنتدب ال�ضيد/ خالد �ضليمان ال�ضليم

غري م�ضتقل وغري تنفيذيع�ضو جمل�س الإدارةال�ضيد/ ديفيد اأنطوين براي�س

م�ضتقل وغري تنفيذيع�ضو جمل�س الإدارةال�ضيد/ ابراهيم حمد البابطني

غري م�ضتقل وتنفيذيع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضيد/ خالد حممد ال�ضبيعي

م�ضتقل وغري تنفيذيع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضيد/ عبد العزيز �ضعد املنقور

�ضاغر
1

م�ضتقل وغري تنفيذيع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ضدر: ال�ضركة

اسم وعنوان الشركة وممثليها

�س. ب. 282

الدمام 31411

اململكة العربية ال�ضعودية

حي اأحد - خمطط 71 – طريق امللك فهد

هاتف: 0000 820 - 0016 820 )3( 966+ 

فاك�س: 3436 820 - 0014 820 )3( 966+ 

www.mouwasat.com

1  يتكون جمل�س اإدارة ال�ضركة حاليا من ثمانية اأع�ضاء وتعتزم ال�ضركة التقدم بطلب لوزارة التجارة وال�ضناعة لعقد جمعية عامة غري عادية لزيادة اأع�ضاء املجل�س اإىل ت�ضعة اأع�ضاء. و�ضيكون الع�ضو التا�ضع 

الذي �ضيتم ا�ضافته ممثال للجمهور و ع�ضوا م�ضتقال وغري تنفيذي.
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ممثل مجلس إدارة الشركة:

السيد/ ناصر سلطان السبيعي 
�ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية 

�س. ب. 282

الدمام 31411

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0000 820 )3( 966+ 

فاك�س: 3436 820 )3( 966+

Nassersultan@mouwasat.com

سكرتير مجلس إدارة الشركة:

السيد/ محمود سليمان شراب
�ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية 

�س. ب. 282

الدمام 31411

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0000 820 )3( 966+ 

فاك�س: 3436 820 )3( 966+ 

msoliman@mouwasat.com

مسؤول عالقات المساهمين:

السيد/ مصطفى حسني مصطفى
�ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية 

�س. ب. 282

الدمام 31411

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0000 820 )3( 966+ 

فاك�س: 3436 820 )3( 966+ 

Mostafa_hosny@mouwasat.com

دليل الشركة
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العالقات التجارية للشركة مع البنوك

لل�ضركة عالقات بنكية جتارية كما يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار مع كل من البنوك التالية:

البنك السعودي البريطاني
�ضارع الأمري عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلوي

�س. ب. 9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0677 405 )1( 966+

فاك�س: 0660 405 )1( 966+

www.sabb.com

مجموعة سامبا المالية
طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب. 833، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 4770 477 )1( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )1( 966+

www.samba.com

البنك العربي الوطني
�ضارع امللك في�ضل

�س. ب. 9802، الريا�س 11423

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 9000 402 )1( 966+

فاك�س: 7747 402 )1( 966+

www.anb.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز 

�س. ب. 3555، جدة 21481,

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 3333 649 )2( 966+

فاك�س: 7426 643 )2( 966+

www.alahli.com

البنك السعودي الهولندي
�ضارع الأمري عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلوي

�س. ب. 1467، الريا�س 11431

اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0288 401 )1( 966+

فاك�س: 1104 403 )1( 966+

www.shb.com.sa

دليل الشركة
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مسجل األسهـم

تـــداول
اأبراج التعاونية، 700 طريق امللك فهد

�س. ب. 60612، الريا�س 11555، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 1200 218 )1( 966+ 

فاك�س: 1260 218 )1( 966+

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.tadawul.com.sa

المستشــارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب 
اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

طريق العليا العام 

�س. ب. 9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 6535 470 )1( 966+ 

فاك�س: 6942 470 )1( 966+ 

www.hsbcsaudi.com

المستشار القانوني لالكتتاب 
المستشارون القانونيون

تركي ال�ضبيكي بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليمتد

�ضارع الأح�ضاء

�س. ب. 4288، الريا�س 11491، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 5561 291 )1( 966+ 

فاك�س: 5571 291 )1( 966+

www.bakernet.com

المحاسبون القانونيون
ارنست ويونغ

الدور الرابع – مبنى فلور العربية

�س. ب. 3795، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 5414 822)3(966+

فاك�س: 7224 882)3(966+

www.ey.com

مستشار السوق

 

مكتب دراسات الخليج
�س. ب. 3140، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0570 882 )3( 966+

فاك�س: 2147 882 )3( 966+

www.gulfconsultinghouse.com

تنويه:
قدم امل�ضت�ضارون اأعاله موافقتهم اخلطية على الإ�ضارة اإىل اأ�ضمائهم يف ن�ضرة الإ�ضدار هذه ومل يتم �ضحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار. هذا، ول 

ميتلك اأي من امل�ضت�ضارين اأعاله اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�ضهمًا اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف ال�ضركة.

المستشارون
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متعهد تغطية االكتتاب
اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

طريق العليا العام 

�س. ب. 9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 6535 470 )1( 966+ 

فاك�س: 6942 470 )1( 966+

www.hsbcsaudi.com

البنوك المستلمة

�ضارع الأمري عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلويالبنك السعودي البريطاني

�س. ب. 9084، الريا�س 11413، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0677 405 )1( 966+، فاك�س: 0660 405 )1( 966+

www.sabb.com

�ضارع املعذرالبنك السعودي الفرنسي

�س. ب. 56006، الريا�س 11554، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 2222 404 )1( 966+، فاك�س: 2311 404 )1( 966+

www.alfransi.com.sa

طريق امللك عبدالعزيزبنك الرياض

�س. ب. 22622، الريا�س 11614، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 3030 401 )1( 966+، فاك�س: 2618 404 )1( 966+

www.riyadbank.com

�ضارع امللك في�ضلالبنك العربي الوطني

�س. ب. 9802، الريا�س 11423، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 9000 402 )1( 966+، فاك�س: 7747 402 )1( 966+

www.anb.com.sa

طريق امللك عبدالعزيز البنك األهلي التجاري

�س. ب. 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 3333 649 )2( 966+، فاك�س: 7426 643 )2( 966+

www.alahli.com

طريق امللك عبدالعزيزمجموعة سامبا المالية

�س. ب. 833، الريا�س 11421، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 4770 477 )1( 966+، فاك�س: 9402 479 )1( 966+

www.samba.com

�ضارع الأمري عبدالعزيز بن م�ضاعد بن جلويالبنك السعودي الهولندي

�س. ب. 1467، الريا�س 11431، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 0288 401 )1( 966+، فاك�س: 1104 403 )1( 966+

www.shb.com.sa

�ضارع املعذرالبنك السعودي لالستثمار

�س. ب. 3533، الريا�س 11431، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 6000 478 )1( 966+، فاك�س: 6781 477 )1( 966+

www.saib.com.sa
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�ضارع خالد بن الوليدبنك الجزيرة

�س. ب. 6277، جدة 21442، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 8070 651 )2( 966+، فاك�س: 2478 653 )2( 966+

www.baj.com.sa

طريق �ضالح الدين الأيوبيبنك البالد

�س. ب. 140، الريا�س 11411، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 8888 479 )1( 966+، فاك�س: 8898 479 )1( 966+

www.bankalbilad.com.sa

�ضارع العليا العاممصرف الراجحي

�س. ب. 28، الريا�س 11411، اململكة العربية ال�ضعودية

هاتف: 9922 462 )1( 966+، فاك�س: 4311 462 )1( 966+

www.alrajhibank.com.sa

البنوك المستلمة
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ملخـص االكتتـاب
1426هـ ال�ضركة 4 ذو احلجة  1880 وتاريخ  �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية، وهي �ضركة م�ضاهمة �ضعودية مبوجب قرار وزاري رقم 

)املوافق 4 يناير 2006م(

يرتكز ن�ضاط �ضركة املوا�ضاه على ت�ضغيل امل�ضت�ضفيات والعيادات الطبية، والتي تكون اإما مملوكة لل�ضركة اأو م�ضتاأجرة اأو بن�ضبة ن�ضاط ال�ضركة

من الأرباح كما ن�ضت عليه العقود املوقعه. تعود بداية ن�ضاط ال�ضركة للعام 1975م حيث مت البدء يف ت�ضغيل م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالدمام والذي يعترب اأول م�ضتو�ضف خا�س مبدينة الدمام وفى العام 1979م، قامت املوا�ضاه بت�ضغيل واإدارة عيادات الحياء 

ال�ضكنية مبدينة اجلبيل ال�ضناعية.

وخالل تلك احلقبة، قامت املوا�ضاه باإن�ضاء اأول م�ضروع تعود ملكيته الكاملة لل�ضركة متثل يف �ضرح طبي متكامل هو م�ضت�ضفى 

املوا�ضاه بالدمام وقد بلغت تكلفة الإن�ضاء اأكرث من 130 مليون ريال ومت البدء يف ت�ضغيله الفعلي عام 1988م. ويعترب هذا التاريخ 

هو بداية النطالقة احلقيقية لل�ضركة ملد �ضبكتها الطبية يف املنطقة ال�ضرقية ويف باقي مدن اململكة. وكان من اأهم ما قامت 

به ال�ضركة عندها اإن�ضاء وت�ضغيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل ال�ضناعية. ويعترب العام 2004م عاما مميزا مل�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باجلبيل حيث بلغت الطاقة الت�ضغيلية للم�ضت�ضفى %80. 

وفى العام 2001م، قامت ال�ضركة بت�ضغيل م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالأح�ضاء وم�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة من خالل عقد اإيجار 

مدته ع�ضرين عاما، كما قامت بت�ضغيل م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري بالريا�س بعقد اإدارة وت�ضغيل مع �ضركة المناء ال�ضعودية يف 

العام 2003 م.

واخلرب  والأح�ضاء  واجلبيل  والقطيف  الدمام  التالية  الرئي�ضية  املدن  من  كل  حاليا  املوا�ضاه  ل�ضركة  الطبية  ال�ضبكة  وتغطى 

والريا�س واملدينة املنورة.

250.000.000 ريال �ضعوديراأ�س مال ال�ضركة

)44( رياًل �ضعوديًا لل�ضهم�ضعر الكتتاب

25.000.000 �ضهم عادي مدفوع القيمة بالكاملاإجمايل عدد الأ�ضهم امل�ضدرة

�ضيكون الطرح الأويل لالكتتاب العام )“الكتتاب”( ل�ضبعة ماليني وخم�ضمائة األف )7.500.000( �ضهم )“اأ�ضهم الكتتاب”( الطرح

وبقيمة ا�ضمية لل�ضهم قدرها ع�ضر )10( ريالتً �ضعودية مدفوعة بالكامل  و�ضيكون �ضعر الكتتاب )44( رياًل �ضعوديًا. ومتثل 

اأ�ضهم الكتتاب مبجملها ثالثني باملائة )30%( من راأ�س املال امل�ضدر ل�ضركة املوا�ضاه.  يقت�ضر الكتتاب يف الأ�ضهم على:

جمتمعني  اإليهم  )وي�ضار  املوؤ�ض�ضات  من  جمموعة  على  ال�ضريحة  هذه  وت�ضتمل  املوؤ�ض�ضات:  من  امل�ضتثمرون  )�أ(:  �ل�شريحة 

بـ“املوؤ�ض�ضات املكتتبة”( التي خاطبها مدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات بعد الت�ضاور مع ال�ضركة وامل�ضاهمني البائعني بح�ضب معايري 

خا�ضة حمددة م�ضبًقا من قبل هيئة ال�ضوق املالية )“الهيئة”(. وقد خ�ض�س للموؤ�ض�ضات املكتتبة عدد �ضبعة ماليني وخم�ضمائة 

األف �ضهم )7.500.000( متثل مائة باملائة )100%( من اإجمايل اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور. علما باأن يف حال 

اكتتاب الأفراد )املعرفون يف ال�ضريحة )ب( اأدناه( يف الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات، بعد 

احل�ضول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�ضهم املخ�ض�ضة للموؤ�ض�ضات املكتتبة حتى ثالثة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون األف 

�ضهم )3.750.000( متثل خم�ضون باملائة 50% من اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور.

املطلقة  ال�ضعودية  املراأة  ذلك  يف  مبا  الطبيعيني،  ال�ضعوديني  الأ�ضخا�س  ذلك  وي�ضمل  الأفراد:  املكتتبون  )ب(:  �ل�شريحة 

اإليهم جمتمعني  )ي�ضار  ل�ضاحلها  باأ�ضمائهم  تكتتب  اأن  لها  يحق  �ضعودي حيث  زوج غري  من  ق�ضر  اأولد  لها  التي  الأرملة  اأو 

بـ”املكتتبني الأفراد” وي�ضار اإليهم منفردا بـ”املكتتب”(. ويعد لغيا اكتتاب من اكتتب با�ضم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية 

من هذا النوع ف�ضيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�ضيخ�ض�س للمكتتبني الأفراد بحد اأق�ضى ثالثة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون 

األف �ضهم )3.750.000( متثل خم�ضون باملائة )50%( من اإجمايل اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور. ويف حال عدم 

الهيئة، تخفي�س عدد  اكتتاب الأفراد بكامل الأ�ضهم املخ�ض�ضة لهم، يحق ملدير �ضجل الكتتاب، بعد احل�ضول على موافقة 

الأ�ضهم املخ�ض�ضة للمكتتبني الأفراد لتتنا�ضب مع عدد الأ�ضهم التي مت الكتتاب بها من قبلهم.

7.500.000 �ضهم عدد الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب

ن�ضبة اأ�ضهم الكتتاب من الأ�ضهم 

امل�ضدرة

ميثل عدد الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب 30% من راأ�س املال امل�ضدر لل�ضركة

10 ريالت �ضعودية لل�ضهم القيمة ال�ضمية

القيمة الإجمالية لالأ�ضهم املطروحة 

لالكتتاب

)330.000.000( ريال �ضعودي



ط

عدد اأ�ضهم املطروحة للم�ضتثمرين 

من املوؤ�ض�ضات

٭
7.500.000 �ضهم 

3.750.000 �ضهم كحد اأق�ضىعدد اأ�ضهم املطروحة لالأفراد

ت�ضمل هذه ال�ضريحة الأ�ضخا�س ال�ضعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�ضعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�ضر من الأفراد امل�ضرح لهم بالكتتاب

زوج غري �ضعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�ضمائهم ل�ضاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها 

لالأولد الق�ضر

كيفية التقدم بطلب الكتتاب 

لالأفراد

للتعليمات  وفقا  الطلبات  تلك  تعبئة  امل�ضتلمة. ويجب  والبنوك  �ضاب  لدى فروع  الكتتاب  الكتتاب خالل فرتة  �ضتتوفر طلبات 

املبينة يف ق�ضم »�ضروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�ضرة. باإمكان املكتتبني الذين �ضبق لهم امل�ضاركة يف الإ�ضدارات الأولية 

ال�ضابقة الكتتاب عن طريق الإنرتنت، اأو الهاتف امل�ضريف، اأو ال�ضراف الآيل، يف اأي فرع من فروع البنوك امل�ضتلمة التي تقدم 

مثل هذه اخلدمة لعمالئها 

امل�ضتثمرون من املوؤ�ض�ضات امل�ضرح 

لهم بالكتتاب

هم �ضناديق ال�ضتثمار ال�ضعودية والأ�ضخا�س امل�ضرح لهم من قبل الهيئة

كيفية التقدم بطلب الكتتاب 

للم�ضتثمرين من املوؤ�ض�ضات

يحق للموؤ�ض�ضات التي خاطبها مدير الكتتاب بعد الت�ضاور مع ال�ضركة وامل�ضاهمون البائعون بح�ضب معايري خا�ضة حمددة م�ضبقًا 

من قبل الهيئة التقدم بطلب لالكتتاب. و�ضوف يوفر مدير الكتتاب مناذج طلبات الكتتاب للم�ضتثمرون من املوؤ�ض�ضات

عدد اأ�ضهم الكتتاب املتعهد 

بتغطيتها

7.500.000 �ضهم

)330.000.000( ريال �ضعودياإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

10 اأ�ضهماحلد الأدنى لكتتاب الأفراد

)440( ريال �ضعوديقيمة احلد الأدنى لكتتاب الأفراد

100.000 �ضهماحلد الأق�ضى لكتتاب الأفراد

)4.400.000( ريال �ضعوديقيمة احلد الأق�ضى لكتتاب الأفراد

احلد الأدنى للم�ضتثمرين من 

املوؤ�ض�ضات

100.000 �ضهم

قيمة احلد الأدنى لكتتاب 

امل�ضتثمرين من املوؤ�ض�ضات

)4.400.000( ريال �ضعودي

احلد الأق�ضى لكتتاب امل�ضتثمرين 

من املوؤ�ض�ضات

ل يوجد

قيمة احلد الأق�ضى لكتتاب 

امل�ضتثمرين من املوؤ�ض�ضات

ل يوجد

يتم توزيع �ضايف متح�ضالت الكتتاب البالغة )319.200.000( ريال �ضعودي بعد خ�ضم م�ضاريف الكتتاب البالغة حوايل ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب

)10.800.000( ريال �ضعودي على امل�ضاهمني البائعني وفقًا للن�ضبة املئوية مللكية كل منهم لالأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، ولن 

حت�ضل ال�ضركة على اأي جزء من متح�ضالت الكتتاب

�ضوف يتم الإعالن عن عملية التخ�ضي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ضاه يوم 1430/9/5هـ )املوافق 2009/8/26م(. ويف حال تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب لالأفراد

زاد عدد الأ�ضهم املكتتب بها عن الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، ف�ضيتم تخ�ضي�س ع�ضرة )10( اأ�ضهم لكل مكتتب كحد اأدنى، 

و�ضيتم تخ�ضي�س ما يتبقى من الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب يف �ضريحة املكتتبني الأفراد )اإن وجدت( على اأ�ضا�س تنا�ضبي بناًء 

على ن�ضبة ما طلبه كل مكتتب اإىل اإجمايل الأ�ضهم املطلوب الكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد ثالثمائة وخم�ضة 

و�ضيتم تخ�ضي�س  للتخ�ضي�س  الأدنى  ال�ضركة ل ت�ضمن احلد  فاإن  الطرح،  تعديل  اإجراء  لزم  اأو  األف )375.000(  و�ضبعون 

ثالثة  املكتتبني  عدد  ويف حال جتاوز  املكتتبني،  بني  فيما  بالت�ضاوي  الأفراد  املكتتبني  �ضريحة  لالكتتاب يف  املطروحة  الأ�ضهم 

ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون األف )3.750.000( مكتتب، ف�ضوف يتم التخ�ضي�س ح�ضب ما تقرره الهيئة

لإغالق فرتة الكتتاب يوم  اآخر  �ضاملة  اأيام   )7( �ضبعة  لفرتة  وي�ضتمر  2009/8/15م(  )املوافق  1430/8/24هـ  يوم  يف  الكتتاب  �ضيبداأ 

الكتتاب وهو يوم 1430/8/30هـ )املوافق 2009/8/21م(

�ضوف يتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن ُوجد( اإىل املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ضتقطاعات من مدير الكتتاب اأو البنوك امل�ضتلمة. الفائ�س

و�ضوف يتم الإعالن عن عملية التخ�ضي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ضاه يوم الأربعاء 1430/9/5هـ )املوافق 2009/8/26م( 

)راجع” �ضروط وتعليمات الكتتاب”(

٭  يحق ملدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات، بعد احل�ضول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد الأ�ضهم املخ�ض�ضة للموؤ�ض�ضات املكتتبة حتى ثالثة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون األف �ضهم )3.750.000( متثل 
خم�ضون باملائة 50% من اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور

ملخص االكتتاب
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المساهمون البائعون
بعد الكتتاب قبل الكتتاب امل�ضاهمون

راأ�س املال % عدد الأ�ضهم راأ�س املال % عدد الأ�ضهم

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 حممد �ضلطان ال�ضبيعى

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 �ضليمان حممد ال�ضليم

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعى

17.500.000 %7.00 1.750.000 25.000.000 %10.00 2.500.000 �ضركة تال للتجارة

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 �ضركة البابطني للتجارة

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 خالد حممد البواردى

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 حممد نا�ضر ال�ضبيعى

2.635.710 %1.05 263.571 3.765.310 %1.51 376.531 �ضركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.582.980 %1.03 258.298 3.689.970 %1.48 368.997 ال�ضركة العربية العامة للخدمات الطبية

1.875.000 %0.76 187.500 2.678.570 %1.07 267.857 عبد العزيز �ضعد املنقور

1.823.040 %0.73 182.304 2.604.340 %1.04 260.434 موؤ�ض�ضة ربوع العنود للتجارة

1.142.080 %0.46 114.208 1.631.550 %0.65 163.155 ابراهيم حمد البابطني

1.098.220 %0.44 109.822 1.568.880 %0.63 156.888 فهد حممد البابطني

944.470 %0.38 94.447 1.349.230 %0.54 134.923 �ضركة التنمية والتجارة املتحدة املحدودة

922.500 %0.37 92.250 1.317.860 %0.53 131.786 �ضركة عبداهلل فوؤاد القاب�ضة

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 حممد �ضليمان ال�ضليم

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 خالد �ضليمان ال�ضليم

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 خالد حممد ال�ضبيعى

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 م�ضارى حممد ال�ضبيعى

175.000.000 %70.00 17.500.000 250.000.000 %100.00 25.000.000 املجموع اجلزئي – امل�ضاهمون البائعون

75.000.000 %30.00 7.500.000 - - - املجموع اجلزئي – املكتتبون

250.000.000 %100.00 25.000.000 250.000.000 %100.00 25.000.000 املجموع الكلي

امل�ضدر: ال�ضركة

ت�ضتحق الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلن ال�ضركة توزيعها بعد بداية فرتة الكتتاب وال�ضنوات املالية التي تليها توزيع الأرباح

)راجع ق�ضم »�ضيا�ضة توزيع الأرباح«(

لل�ضركة فئة واحدة فقط من الأ�ضهم، ول يعطى اأي م�ضاهم حقوق ت�ضويت تف�ضيلية.  مينح كل �ضهم �ضاحبه احلق يف �ضوت حقوق الت�ضويت

العامة.  لالطالع على  الأقل احل�ضور والت�ضويت يف اجتماع اجلمعية  واحد، ويحق لكل م�ضاهم لديه )20( �ضهمًا على 

تفا�ضيل حقوق الت�ضويت يف ال�ضركة )راجع ق�ضم »ملخ�س النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة وتعديالته«(

يخ�ضع امل�ضاهمون البائعون لقيد عدم جواز الت�ضرف يف اأ�ضهمهم لفرتة مدتها �ضتة اأ�ضهر من تاريخ بدء تداول الأ�ضهم القيود على الأ�ضهم

مت�ضيًا مع تعليمات هيئة ال�ضوق املالية، ويجب اأن يح�ضل اأي بيع متوقع لالأ�ضهم من قبل امل�ضاهمني البائعني بعد انتهاء فرتة 

احلظر على موافقة هيئة ال�ضوق املالية اأوًل

اإدراج الأ�ضهم يف القائمة 

الر�ضمية

مل توجد �ضوق لالأ�ضهم �ضواًء داخل اململكة العربية ال�ضعودية )»اململكة«( اأو اأي مكان اآخر قبل طرحها لالكتتاب العام. 

وقد تقدمت ال�ضركة بطلب للجهات الر�ضمية بغر�س ت�ضجيل الأ�ضهم بالقائمة الر�ضمية، ومت احل�ضول على جميع املوافقات 

الر�ضمية للقيام بعملية طرح الأ�ضهم. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�ضهم يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�ضي�س 

الأ�ضهم. )راجع ق�ضم »تواريخ مهمة للمكتتبني«(

يوجد خماطر معينة تتعلق بال�ضتثمار يف هذا الكتتاب. وميكن ت�ضنيف هذه املخاطر كالتايل: )اأ( خماطر تتعلق بن�ضاط عوامل املخاطرة

ال�ضركة، )ب( خماطر تتعلق بال�ضوق، )جـ( خماطر تتعلق بالأ�ضهم العادية.  وقد مت حتليل هذه املخاطر يف ق�ضم »عوامل 

املخاطرة« من هذه الن�ضرة التي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار بال�ضتثمار يف اأ�ضهم الكتتاب



ك

تواريخ مهمة للمكتتبين
التاريخ اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

1430/8/30هـ  2009/8/15م( حتى يوم اجلمعة  1430/8/24هـ )املوافق  من يوم ال�ضبت 

)املوافق 2009/8/21م(

فرتة الكتتاب

يوم اجلمعة 1430/8/30هـ )املوافق 2009/8/21م( اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب و�ضداد قيمة الكتتاب

يوم الأربعاء 1430/9/5هـ )املوافق 2009/8/26م( الإ�ضعار بالتخ�ضي�س النهائي واإعادة املبالغ الفائ�ضة )يف 

حالة وجود فائ�س لالكتتاب(

بعد النتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة تاريخ بدء تداول الأ�ضهم

اجلدول الزمني والتواريخ امل�ضار اإليها اأعاله تقريبية. و�ضوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل ال�ضحافة املطبوعة.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على:

ال�ضريحة )اأ( املوؤ�ض�ضات التي خاطبها مدير الإكتتاب بعد الت�ضاور مع ال�ضركة وامل�ضاهمني البائعني بح�ضب معايري خا�ضة حمددة م�ضبقا من قبل الهيئة. 

ال�ضريحة )ب( املكتتبني الأفراد وت�ضمل هذه ال�ضريحة الأ�ضخا�س ال�ضعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�ضعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�ضر من 

زوج غري �ضعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�ضمائهم ل�ضاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�ضر.

�ضتتوفر طلبات الكتتاب للمكتتبني الأفراد خالل فرتة الكتتاب لدى فروع �ضاب والبنوك امل�ضتلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف ق�ضم 

»�ضروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�ضرة. 

باإمكان املكتتبني الذين �ضبق لهم امل�ضاركة يف الإ�ضدارات الأولية ال�ضابقة الكتتاب عن طريق الإنرتنت، اأو الهاتف امل�ضريف، اأو ال�ضراف الآيل، يف اأي فرع من 

فروع البنوك امل�ضتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �ضريطة ا�ضتيفاء ال�ضروط التالية:

يجب اأن يكون لدى املكتتب ح�ضاب لدى اإحدى البنوك امل�ضتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات؛  ��

اأن ل يكون قد طراأ اأي تغيريات على البيانات ال�ضخ�ضية للمكتتبني باإ�ضافة اأو حذف اأحد اأفراد عائلته. ��

يجب على املكتتب تعبئة الطلبات وفقًا للتعليمات املبينة يف ق�ضم »�ضروط وتعليمات الإكتتاب« من هذه الن�ضرة.
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ملخص للمعلومات األساسية
يعترب هذا امللخ�س نبذًة موجزًة عن املعلومات املدرجة يف ن�ضرة الإ�ضدار ول ي�ضمل كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني. ويجب على م�ضتلمي هذه الن�ضرة 

قراءتها باأكملها قبل اتخاذ قرار بال�ضتثمار يف الأ�ضهم. وقد مت تعريف بع�س امل�ضطلحات املدرجة يف هذه الن�ضرة  يف ق�ضم »تعريفات واخت�ضارات« من ن�ضرة 

الإ�ضدار.

نبذة عن الشركـة

تعود ن�ضاأة املوا�ضاه اإىل العام 1974م حيث بداأت كموؤ�ض�ضة فردية براأ�س مال قدره 100.000 ريال �ضعودي ميلكها ال�ضيد حممد �ضلطان ال�ضبيعي بغر�س اإدارة 

وت�ضغيل املرافق الطبية وذلك بتاأ�ضي�س م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام يف العام 1975م. كما مت تاأ�ضي�س اأول مرفق طبي �ضامل حتت ا�ضم م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام 

يف العام 1984م ومت البدء يف ت�ضغيله يف 1988م.

وقد مت حتويل املوا�ضاه اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مبوجب ال�ضجل التجاري رقم 2050032029 ال�ضادر يف مدينة الدمام بتاريخ 12 رم�ضان 1417هـ 

)املوافق 22 يناير 1997م( براأ�س مال قدره 3.000.000 ريال مق�ضمة اإىل 1.000 �ضهم مت توزيعها على ال�ضركاء التالية اأ�ضماوؤهم بالت�ضاوي: ال�ضيد حممد 

�ضلطان ال�ضبيعي، وال�ضيد �ضليمان حممد ال�ضليم، وال�ضيد نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي. وقد مت متويل الزيادة يف راأ�س املال من الأرباح املبقاة ويتمثل ن�ضاط ال�ضركة 

يف متلك واإدارة وت�ضغيل و�ضيانة امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية وم�ضتودعات الأدوية وال�ضيدليات.

ويف تاريخ 27 حمرم 1419هـ )املوافق 23 مايو 1998م(، قام ال�ضركاء بزيادة راأ�س مال ال�ضركة اإىل 4.500.000 ريال بقيمة ا�ضمية 1.000 ريال لل�ضهم. وقد 

مت متويل هذه الزيادة بر�ضملة 1.500.000 ريال من الأرباح املبقاة.

ويف تاريخ 8 ذو القعدة 1425هـ )املوافق 20 دي�ضمرب 2004م(، قرر ال�ضركاء زيادة راأ�س مال ال�ضركة اإىل 147.000.000 ريال مق�ضم اإىل 2.940.000 �ضهم 

عادي بقيمة اأ�ضمية 50 ريال �ضعودي لل�ضهم، وقد مت متويل هذه الزيادة من الأرباح املبقاه.

ال�ضركة  بتحول  وال�ضناعة  التجارة  وزير  �ضركة م�ضاهمة حيث رخ�س معايل  اإىل  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  لل�ضركة من  القانوين  الكيان  وقد مت حتويل 

يبلغ  مال  براأ�س  2006م(  يناير   4 )املوافق  1426هـ  ذو احلجة   4 وتاريخ   1880 رقم  القرار  م�ضاهمة مبوجب  �ضركة  اإىل  م�ضوؤولية حمدودة  ذات  �ضركة  من 

147.000.000 ريال مق�ضم اإىل 2.940.000 �ضهم عادي بقيمة ا�ضمية قدرها 50 ريال لل�ضهم.

ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 25 ربيع الثاين 1427هـ )املوافق 23 مايو 2006م( متت زيادة راأ�س مال ال�ضركة من 147.000.000 

اإىل 250.000.000 ريال مق�ضم اإىل 25.000.000 �ضهم مدفوعة بالكامل بقيمة ا�ضمية قدرها 10 ريالت �ضعودية لكل �ضهم، وقد مت متويل هذه الزيادة يف 

راأ�س املال البالغة 103.000.000 ريال عن طريق ر�ضملة 92.993.474 ريال �ضعودي من ح�ضاب الأرباح املبقاة و10.006.526 ريال من ح�ضاب الحتياطي 

النظامي.

وتغطى ال�ضبكة الطبية ل�ضركة املوا�ضاه حاليا كل من املدن الرئي�ضية التالية الدمام والقطيف واجلبيل والأح�ضاء واخلرب والريا�س واملدينة املنورة.

وموؤ�ضرات  معايري  بتطبيق  تقوم  حيث  ال�ضعودية  العربية  باململكة  اخلا�س  القطاع  يف  الطبية  اخلدمات  مقدمي  اأف�ضل  من  واحدة  تكون  لأن  ال�ضركة  وت�ضعى 

ال�ضركة  ال�ضركة ب�ضفة م�ضتمرة على تطوير هذه املعايري ف�ضال عن قيام  الب�ضرية وتعمل  الت�ضغيلية ومواردها  و�ضيا�ضات ولوائح وا�ضحة وحمددة لعملياتها 

بال�ضتفادة من خربات حملية وعاملية يف هذا املجال. ومل تهمل ال�ضركة نواحي التطوير الدائم وامل�ضتمر لالأنظمة الطبية وتعمل حاليا على اإجازة م�ضت�ضفياتها 

من الهيئة امل�ضرتكة الدولية لعتماد امل�ضت�ضفيات )JCI(. وهي هيئة م�ضتقلة مقرها الوليات املتحدة الأمريكية وتتلخ�س اأهم مهامها بتاأهيل امل�ضت�ضفيات يف 

جميع اأنحاء العامل طبقا ملعايري جودة عاملية �ضممت على اأ�ض�س علمية وعملية، ومتنح الهيئة امل�ضرتكة �ضهادة تاأهيل مدتها ثالث �ضنوات تقوم بعدها باإعادة 

التقييم للتحقق من ا�ضتمرار من يتم تاأهيله من م�ضت�ضفيات بتطبيق معايري اجلودة التي مت على اأ�ضا�ضها منح ال�ضهادة ويحق للهيئة عدم جتديد هذه ال�ضهادة 

. وقد مت النتهاء من املراحل النهائية للح�ضول على تلك ال�ضهادة مل�ضت�ضفى املوا�ضاه الرئي�ضي بالدمام يف دي�ضمرب من عام 2006م ومت 
2

عند اإعادة التقييم

احل�ضول على ال�ضهادة النهائية بتاريخ 7 دي�ضمرب 2006م. بالإ�ضافة اإىل م�ضت�ضفى الدمام، حاز م�ضت�ضفى القطيف على �ضهادة التاأهيل )JCI( يف اأواخر عام 

2008م. و م�ضت�ضفي اجلبيل يف ابريل من العام 2009م. وتعتزم ال�ضركة بدء الإجراءات ذاتها للم�ضت�ضفيات الأخرى التابعة لها قريبا وبذلك ت�ضجل ال�ضركة 

جناحا اآخر ي�ضاف اإىل جناحاتها يف م�ضمار الرقي باخلدمات الطبية ومتيز جودتها النوعية.

www.jointcommissioninternational.com امل�ضدر: ال�ضركة، واملوقع اللكرتوين للهيئة امل�ضرتكة الدولية  2
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ول�ضركة املوا�ضاه اتفاقيات تعاون م�ضرتك مع عدد من اجلهات الطبية اخلارجية تهدف اإىل توفري اأف�ضل اخلدمات الطبية للمر�ضى من خالل اكت�ضاب اخلربات 

العاملية والوقوف على امل�ضتجدات يف جمال اخلدمات الطبية )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«( وت�ضمل هذه اجلهات كل من:

كلية الطب بجامعة وا�ضنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية؛ ��

جمموعة باركواى للرعاية ال�ضحية ب�ضنغافورة؛ ��

مدينة امللك ح�ضني الطبية باململكة الأردنية الها�ضمية. ��

رسالة الشركة واستراتيجيتها
حتر�س ال�ضركة على تقدمي خدمات طبية مب�ضتوى عاملي ملراجعي الأق�ضام الداخلية والعيادات اخلارجية ملتزمني لعمالئنا و�ضركائنا بالعمل على التطوير 

امل�ضتمر لأ�ضاليب الأداء الطبي من خالل العمل بروح الفريق والنتماء واخلربات العلمية وبروؤية م�ضتقبلية واعدة.

المزايا التنافسية

إستراتيجية الشركة الواضحة 

اململكة  الطبي يف  القطاع  واحتياجات  تتالئم  ا�ضرتاجتية  و�ضع  �ضاعدها يف  به مما  تعمل  الذي  لل�ضوق  وا�ضحة  بروؤية  املميزة  بف�ضل خرباتها  ال�ضركة  تتمتع 

وتوجهاته. وتعمل ال�ضركة من خالل هذه ال�ضرتاتيجية الوا�ضحة على خدمة كافة �ضرائح العمالء عرب التاأكد من اأن جميع عمليات الت�ضغيل ل�ضبكتها الطبية 

تتم بفعالية وكفاءة عالية.

المستوى الربحي الجيد للشركة والمركز المالي المستقر

يتواكب منو ال�ضركة امل�ضطرد وم�ضتوى اأرباحها ومركزها املايل امل�ضتقر مع خطتها الإ�ضرتاتيجية املرتكزة على فهم وحتليل واقعي ودقيق لل�ضوق الذي تعمل 

فيه، لذا حر�ضت ال�ضركة على بناء �ضبكة طبية موزعة يف اأكرث من منطقة جغرافية واحدة واأكرث من مدينة يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأحيانا لتاأكيد وجودها 

القوي يف �ضوق اخلدمات الطبية.

البيئة االقتصادية النموذجية لنشاط الشركة 

  كما يعترب الطلب املتزايد 
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تعترب البيئة القت�ضادية التي تعمل بها ال�ضركة بيئة منوذجية من حيث النمو ال�ضكاين حيث تقدر ن�ضبة النمو بحوايل 3.1% �ضنويا.

على اخلدمات الطبية والدعم املايل للقطاع اخلا�س من اجلهات الر�ضمية خ�ضائ�س مهمة لتلك البيئة القت�ضادية التي تهدف اإىل زيادة م�ضاركة القطاع 

املايل  الدعم  بتقدمي  تقوم  التي  الر�ضمية  الدعم. ومن اجلهات  ال�ضتفادة من هذا  الإدارة من  تتوان  الطبية حيث مل  والنهو�س مب�ضتوى اخلدمات  اخلا�س 

للم�ضاريع ال�ضحية وزارة املالية حيث يتوفر لديها برنامج اإقرا�س بدون فوائد ويتيح الربنامج للم�ضتفيدين احل�ضول على ما ن�ضبته 50% من تكاليف الإن�ضاء 

واملعدات الطبية للم�ضروع وبحد اأق�ضى 50 مليون ريال �ضعودي يتم �ضداده على مدى ع�ضرين عاما من خالل 16 ق�ضطا وبفرتة �ضماح 4 �ضنوات.

السمعة الجيدة للشركة 

تتمتع ال�ضركة ب�ضمعة جيدة يف قطاع تقدمي اخلدمات الطبية وقد اأدت جودة خدماتها التي قدمتها ال�ضركة لالأفراد وال�ضركات على مدى الثالثة عقود املن�ضرمة 

اإىل اكت�ضاب ال�ضركة تلك ال�ضمعة اجليدة مما �ضاهم ب�ضكل مبا�ضر يف منو اأعمال ال�ضركة وايراداتها وبالتايل حتقيق نتائج جيدة وربحية مرتفعة وقد مت ذلك 

اأداء داخلية ت�ضتطيع من  من خالل املحافظة على عمالء ال�ضركة الأ�ضا�ضني وجتديد عقودهم بالإ�ضافة اإىل جذب عمالء جدد. وللموا�ضاه موؤ�ضرات قيا�س 

خاللها حتديد مدى قدرتها على املحافظة على اأعداد املر�ضى واملراجعني لكل موقع من مواقع ال�ضركة التي تقوم بتقدمي اخلدمات الطبية �ضواء امل�ضت�ضفيات اأو 

امل�ضتو�ضفات. ولإ�ضافة ال�ضفافية وامل�ضداقية على النتائج التي ت�ضل اإليها ال�ضركة �ضمن عمليات قيا�س الأداء الداخلي، تقوم ال�ضركة باإجراء تقييم خلدماتها 

من خالل عينة من املر�ضى املراجعني مل�ضت�ضفيات املوا�ضاه حيث توؤخذ اأي مالحظات يتم ا�ضتالمها ب�ضكل جدي ويتم العمل على جتنب تكرارها.

القاعدة الواسعة لعمالء الشركة

ت�ضم قاعدة عمالء املوا�ضاه �ضركة ارامكو ال�ضعودية منذ العام 1996م وجمموعة �ضركات �ضابك واملوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية وال�ضركة ال�ضعودية 

للكهرباء وعددا من كبار �ضركات التامني التي مت تاأهيلها للعمل باململكة العربية ال�ضعودية من جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ف�ضال عن اخلطوط اجلوية 

العربية ال�ضعودية و�ضركات ال�ضمنت وم�ضفاة �ضركة اأرامكو مبدينة اجلبيل والعديد غريها من كربيات ال�ضركات العاملة باململكة العربية ال�ضعودية.

امل�ضدر: تقرير ال�ضوق املعد بوا�ضطة مكتب درا�ضات اخلليج  3
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النظام المعلوماتى المتطور الذي تطبقه الشركة والمدعوم بكوادر فنية وإدارية 

تطبق ال�ضركة نظام معلوماتي متكامل تعمل على تطويره ب�ضفة م�ضتمرة لدعم عمليات الت�ضغيل وتزويد الإدارة باملعلومات والتقارير الالزمة لرفع م�ضتوى الأداء 

الإداري يف �ضنع القرار ال�ضرتاتيجي.

اتفاقيات التعاون المشترك

لل�ضركة اتفاقيات تعاون م�ضرتك اأبرمتها مع عدد من اكرب املراكز الطبية العاملية مما كان له اأبلغ الأثر يف متيز اخلدمات الطبية التي تقدمها ال�ضركة مبا 

يحاكي مثيالتها من املراكز الطبية وامل�ضت�ضفيات العاملية. ملزيد من املعلومات، )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«(.

السعي المستمر إلدارة الشركة للوصول إلى العالمية

تعمل ال�ضركة للح�ضول على تاأهيل ل�ضبكة م�ضت�ضفياتها من قبل الهيئة امل�ضرتكة الدولية الأمريكية JCI للتاأكيد على اجلودة واللتزام باملعايري الدولية، وقد 

متكنت ال�ضركة من تاأهيل اأوىل م�ضت�ضفياتها حيث مت يف عام 2006م تاأهيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام، بالإ�ضافة اإىل م�ضت�ضفى الدمام، حاز م�ضت�ضفى القطيف 

على �ضهادة التاأهيل JCI  يف اأواخر عام 2008م. وم�ضت�ضفى اجلبيل يف اأبريل من العام 2009م. ويجري العمل على تاأهيل باقي امل�ضت�ضفيات تباعا.

شمولية الخدمات المقدمة 

تقدم ال�ضركة نطاقًا وا�ضعًا من اخلدمات الطبية التي ت�ضمن ا�ضتقبال وخدمة كافة العمالء وبالتايل دعم قدرة ال�ضركة على حتقيق معدلت دخل م�ضتقرة.

شبكة التعاقدات الخارجية للشركة

لل�ضركة �ضبكة تعاقدات خارجية وا�ضعة النطاق يف بع�س الدول العربية ودول اأوروبا واأفريقيا وكندا والتي ت�ضاعدها يف توظيف اأف�ضل الكفاءات الب�ضرية للعمل 

يف �ضبكتها الطبية، مثل:

جمهورية م�ضر العربية؛  جامعة عني �ضم�س – ��

اململكة الأردنية الها�ضمية؛ مدينة امللك ح�ضني الطبية – ��

اململكة املتحدة )جال�ضكو(؛  امل�ضت�ضفى امللكي لالطفال – ��

كندا؛  جامعة مونرتيال – ��

�ضنغافورة. جمموعة بارك واي للرعاية ال�ضحية – ��

فريق الشركة اإلداري 

املالية  النظم  الطبية، وخربة كبرية يف جمال  ال�ضبكة  اإدارة  امل�ضتقبلي، ومقدرة عالية على  التخطيط  وم�ضتوى عايل من  الإدارة مبقدرة كبرية  يتمتع فريق 

واملعلوماتية، واملقدرة على ا�ضتخدام الو�ضائل والطرق احلديثة.

نبذة عن السوق
اإن معلومات ال�ضوق )الواردة �ضمن ق�ضم »نبذة عن ال�ضوق«( ويف تقرير م�ضت�ضار ال�ضوق مت اإعدادها يف �ضهر مار�س عام 2007م وبالتايل فهي تعالج اأحوال 

ال�ضوق يف حينه ول تاأخذ بالعتبار اأحوال ال�ضوق التي طراأت منذ ذلك التاريخ. كما يت�ضمن التقرير اإح�ضائيات حتى �ضنة 2007م ومل يتم حتديث هذه املعلومات 

قبل تاريخ هذه الن�ضرة. 

بلغ عدد ال�ضكان يف اململكة عام 2006م حوايل 24.5 مليون ن�ضمة ح�ضب درا�ضة قام بها مكتب درا�ضات اخلليج موؤرخة يف مار�س 2007. ويتوقع اأن يبلغ معدل 

النمو يف ال�ضنوات اخلم�ضة القادمة 3.1%. ويعترب النمو ال�ضكاين املتزايد من اأهم العوامل التي �ضتوؤثر على معدلت الطلب على اخلدمات الطبية يف اململكة.

وزارة ال�ضحة هي اجلهة احلكومية املنظمة لقطاع اخلدمات الطبية واملزود الرئي�ضي لتلك اخلدمات يف اململكة. وتدير الوزارة �ضبكة من امل�ضت�ضفيات واملراكز 

ال�ضحية. ويف العقد الأخري، زادت اأهمية اخلدمات الطبية التي يقدمها القطاع اخلا�س نظرا لحتياجات ال�ضوق املتنامية يف اململكة. ومنت ح�ضة القطاع 

اخلا�س من �ضوق اخلدمات الطبية يف اململكة مع ازدياد النمو يف الطلب على اخلدمات الطبية ب�ضكل عام.

ملخص المعلومات األساسية
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خالل العام 1999م، اأعلنت حكومة اململكة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ )املوافق 1999/8/13م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 71 

للموظفني  التعاوين  ال�ضحي  للتاأمني  اإلزامي  برنامج  وهو   
4

التعاوين ال�ضحي  ال�ضمان  نظام  على  املوافقة  2003/6/25م(  )املوافق  1420/4/24هـ  وتاريخ 

الأجانب �ضكل على اأ�ضا�ضه جمل�س ال�ضمان ال�ضحي بغر�س تنظيم والإ�ضراف على تنفيذ الربنامج. ويف عام 2005م، اأ�ضدرت وزارة ال�ضحة الالئحة التنفيذية 

لتطبيق الربنامج الإلزامي للتاأمني حيث األزم اأ�ضحاب الأعمال واملوظفني امل�ضاهمة ب�ضورة م�ضرتكة يف تكلفة الرعاية ال�ضحية عن طريق التاأمني ال�ضحي.

وبرنامج التاأمني الإلزامي �ضاري املفعول الآن وقد تقرر تطبيقه على ثالث مراحل، وقد مت تنفيذ املرحلة الأوىل منه والتي تلزم كافة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التي 

توظف اأكرث من 500 موظف باأن يكون لديها تاأمني �ضحي على كافة املوظفني، مت اأي�ضا تنفيذ املرحلة الثانية لل�ضيا�ضة يف عام 2007م حيث �ضملت ال�ضركات 

واملوؤ�ض�ضات التي توظف من 100 اإىل 500 موظف. بينما �ضتغطي املرحلة الثالثة والأخرية ال�ضركات التي يقل عدد العاملني فيها من غري ال�ضعوديني عن 100 

عامل. ومن املتوقع اأي�ضا فر�س التاأمني ال�ضحي الإلزامي بالن�ضبة للمواطنني ال�ضعوديني يف نهاية املطاف.

8.7% عن ما مت تخ�ضي�ضه يف عام  25 مليار ريال �ضعودي، بزيادة بلغت  2008م  بلغ حجم ما خ�ض�ضته حكومة اململكة من ميزانيتها لوزارة ال�ضحة عام 

5

2007م. ويبلغ املعدل ال�ضنوي ملا مت تخ�ضي�ضه لوزارة ال�ضحة من عام 1998م حتى عام 2008م حوايل 8.07% من اإجمايل ميزانية الدولة.

هذا وقد خطى القطاع اخلا�س خطا ثابتة يف م�ضرية النمو حيث زادت اأهمية الدور الذي يلعبه يف قطاع اخلدمات الطبية يف اململكة. وقد بلغ عدد امل�ضت�ضفيات 

يف اململكة عام 1996م 303 م�ضت�ضفى، يقع 84 منها �ضمن م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�س. وبحلول عام 2007م، كان ما مت اإ�ضافته من م�ضت�ضفيات يف كافة اأرجاء 

6

اململكة 84 م�ضت�ضفى، وبذلك ا�ضبح ن�ضيب القطاع اخلا�س من اإجمايل عدد امل�ضت�ضفيات البالغ 387 م�ضت�ضفى 123 اأي بزيادة 39 م�ضت�ضفى.

وقد بلغ عدد العيادات اخلارجية التي تقدم خمتلف اخلدمات الطبية يف اململكة عام 1996م 3.201 م�ضتو�ضف وعيادة خا�ضة يتبع حوايل 45% منها للقطاع 

6

اخلا�س. وقد ارتفع هذا العدد ليبلغ 4.241 عيادة يف عام 2007م وبلغ ن�ضيب القطاع اخلا�س منها %52.

وقد بلغ عدد اأ�ضرة التنومي يف اململكة عام 1996م 44.214 �ضرير يتبع حوايل 19% منها للقطاع اخلا�س. وقد ارتفع هذا العدد ليبلغ 53.519 �ضرير يف عام 

6

2007م وبلغ ن�ضيب القطاع اخلا�س منها %21. 

يقدر عدد زيارات املر�ضى التي متت للعيادات اخلارجية يف عام 1996م حوايل 95 مليون زيارة، ويقدر ن�ضبة ما مت من هذه الزيارات �ضمن القطاع اخلا�س 

حوايل 15%. وقد ارتفع عدد زيارات املر�ضى لي�ضل اإىل حوايل 123 مليون زيارة يف عام 2007م، يقدر ما مت منها جلهات طبية �ضمن القطاع اخلا�س بحوايل 

6

 .%35

وفيما يتعلق بحالت تنومي املر�ضى، فقد بلغت حوايل 2 مليون حالة يف عام 1996م منها 22% �ضمن م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�س. ويف عام 2007م، ارتفعت 

 
6

حالت تنومي املر�ضى اإىل 2.8 مليون حالة قام القطاع اخلا�س بخدمة حوايل 23% منه. 

امل�ضدر: ال�ضركة  4
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ملخص القوائم المالية
و 2006م مبا يف  2007م  و  2008م  دي�ضمرب   31 املنتهية يف  املالية  لل�ضنوات  املراجعة  املالية  القوائم  اأدناه مع  واملدرجة  امللخ�ضة  املالية  القوائم  يجب قراءة 

ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها واملت�ضمنة يف ق�ضمي »تقرير مراجعي احل�ضابات« و »مناق�ضة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�ضركة ونتائج الأعمال« من ن�ضرة 

الإ�ضدار.

ملخص النتائج المالية )ريال سعودي(

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2006م 2007م 2008م

الأداء الت�ضغيلي

342.927.213 400.670.167 454.552.631 اإجمايل املبيعات 

)207.470.576( )227.276.523( )253.651.868( تكلفة املبيعات 

135.456.637 173.393.644 200.900.763 جممل الربح 

)18.862.998( )19.496.506( )24.365.588( م�ضاريف بيع وتوزيع 

)52.594.620( )54.750.778( )63.544.848( م�ضاريف اإدارية وعمومية 

63.231.964 88.758.536 97.072.216 �ضايف الدخل 

املركز املايل

169.859.166 194.430.344 220.924.354 الأ�ضول املتداولة 

297.096.978 333.713.511 374.534.580 ممتلكات ومعدات 

24.250.157 22.293.453 19.545.504 موجودات غري ملمو�ضة 

497.084.436 557.397.713 622.312.888 جمموع الأ�ضول 

92.329.791 89.047.047 96.214.174 اخل�ضوم املتداولة 

189.493.460 192.343.218 196.312.441 جمموع اخل�ضوم 

307.590.976 365.054.495 426.000.447 حقوق امل�ضاهمني 

املوؤ�ضرات املالية

%39.50 %43.27 %44.20 هام�س جممل الربح 

%18.44 %22.15 %21.36 هام�س �ضايف الدخل 

1.83 2.18 2.30 ن�ضبة التداول )مرة( 

%38.12 %34.51 %31.55 ن�ضبة اخل�ضوم اإىل الأ�ضول 

%61.61 %52.68 %46.08 ن�ضبة اخل�ضوم اإىل حقوق امل�ضاهمني 

%20.56 %24.31 %22.79 معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني 

%12.72 %15.92 %15.60 معدل العائد على الأ�ضول 

%28.25 %16.83 %13.45 ن�ضبة منو املبيعات 

%17.87 %40.37 %9.37 ن�ضبة منو الأرباح 

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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تعريفات واختصارات 1 

التعريف امل�ضطلح

اتفاقية التعهد بالتغطية بني امل�ضاهمني البائعني وال�ضركة ومتعهد التغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية 

اإدارة �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية. الإدارة 

ال�ضركة بقيمة ا�ضمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�ضرة  اأ�ضهم  خم�ضة وع�ضرون مليون )25.000.000( �ضهم من 

)10( ريالًت �ضعودية لل�ضهم.

الأ�ضهم 

�ضبعة ماليني وخم�ضمائة األف )7.500.000( �ضهم عادي من اأ�ضهم ال�ضركة. اأ�ضهم الكتتاب 

الزوج والزوجة والأطفال. اأقارب 

الكتتاب ب�ضبعة ماليني وخم�ضمائة األف )7.500.000( �ضهم عادي متثل ثالثني باملائة )30%( من اأ�ضهم �ضركة 

املوا�ضاه.

الكتتاب 

العربي  والبنك  الفرن�ضي  ال�ضعودي  والبنك  الريا�س  وبنك  التجاري  الأهلي  والبنك  الربيطاين  ال�ضعودي  البنك 

الوطني وجمموعة �ضامبا املالية والبنك ال�ضعودي الهولندي وبنك اجلزيرة وم�ضرف الراجحي والبنك ال�ضعودي 

لال�ضتثمار وبنك البالد والذين عينتهم ال�ضركة كبنوك م�ضتلمة لالكتتاب.

البنوك امل�ضتلمة 

النظام الآيل لتداول الأ�ضهم ال�ضعودية. تداول 

اأم القرى، اجلريدة الر�ضمية حلكومة اململكة العربية ال�ضعودية. اجلريدة الر�ضمية 

حكومة اململكة العربية ال�ضعودية. احلكومة 

ريال �ضعودي. ريال 

)44( رياًل �ضعوديًا لكل �ضهم من اأ�ضهم الكتتاب. �ضعر الكتتاب 

ال�ضوق املالية ال�ضعودية. ال�ضوق 

ال�ضخ�س الطبيعي او العتباري. ال�ضخ�س 

�ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية. ال�ضركة اأو املوا�ضاه اأو ال�ضركة الأم 

املدة التي تبداأ بتاريخ 1430/8/24هـ )املوافق 2009/8/15م( وت�ضتمر لفرتة �ضبعة اأيام �ضاملة اآخر يوم لإغالق 

الكتتاب وهو 1430/8/30هـ )املوافق 2009/8/21م(.

فرتة الكتتاب 

قائمة بالأوراق املالية تعدها الهيئة مبقت�ضى قواعد الت�ضجيل والإدراج. القائمة الر�ضمية 

قواعد الت�ضجيل والإدراج ال�ضادرة من هيئة ال�ضوق املالية مبوجب املادة 6 من نظام ال�ضوق املالية ال�ضادر مبوجب 

املر�ضوم امللكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م( وتعديالته.

قواعد الت�ضجيل والإدراج 

جمل�س اإدارة �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية. جمل�س الإدارة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. جمل�س التعاون 

ات�س ا�س بي �ضي العربية ال�ضعودية املحدودة متعهد التغطية 

ات�س ا�س بي �ضي العربية ال�ضعودية املحدودة مدير الكتتاب 

امل�ضاهمون الذين تظهر اأ�ضماوؤهم على ال�ضفحة )ي( امل�ضاهمون البائعون 

ات�س ا�س بي �ضي العربية ال�ضعودية املحدودة امل�ضت�ضار املايل 

هم م�ضت�ضارو ال�ضركة فيما يتعلق بالكتتاب والواردة اأ�ضماوؤهم يف ال�ضفحة )هـ(. م�ضت�ضارو ال�ضركة 

ي�ضمل ذلك الأ�ضخا�س ال�ضعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املراأة ال�ضعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�ضر 

من زوج غري �ضعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�ضمائهم ل�ضاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما 

يثبت اأمومتها لالأولد الق�ضر. �ضيخ�ض�س للمكتتبني 3.750.000 �ضهم متثل يف جمملها 50% من اإجمايل اأ�ضهم 

الكتتاب كحد اأق�ضى.

املكتتب 

اململكة العربية ال�ضعودية. اململكة 

هذه الن�ضرة املعدة من قبل ال�ضركة واملتعلقة بالكتتاب. ن�ضرة الإ�ضدار اأو الن�ضرة

هو نظام ال�ضركات ال�ضادر مبوجب املر�ضوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 22 ربيع الول 1385هـ وما ورد عليه من 

تعديالت.

نظام ال�ضركات

هيئة ال�ضوق املالية �ضاملة حيثما ي�ضمح الن�س، اأي جلنة، اأو جلنة فرعية اأو موظف اأو وكيل ميكن اأن يتم تفوي�ضه 

للقيام باأي وظيفة من وظائف الهيئة.

الهيئة
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عوامل المخاطرة 2 

يتعني على كل من يرغب يف ال�ضتثمار يف اأ�ضهم الكتتاب درا�ضة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�ضرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه. وقد 

ُقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة  يتاأثر ن�ضاط ال�ضركة ومركزها املايل ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية ب�ضكل �ضلبي وجوهري يف حال حدوث اأو حَتَ

يف الوقت احلايل اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل يت�ضنى لالإدارة اأن حتددها اأو التي تعتقد اأنها غري جوهرية، اأو اذا اأ�ضبحت هذه الأخرية خماطرًا 

جوهرية. قد يوؤدي حدوث اإحدى اأو بع�س هذه املخاطر اإىل انخفا�س �ضعر الأ�ضهم يف ال�ضوق وقد يخ�ضر امل�ضتثمر كامل اأو جزًء من ا�ضتثماره يف الأ�ضهم.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة 2-1 

المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين 2-1-1 

تخ�ضع اأعمال ال�ضركة لالأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة، وقد تخ�ضع هذه القوانني والأنظمة للتغيري. وي�ضعب التنبوؤ مبا قد تقت�ضيه التغيريات امل�ضتقبلية 

يف القوانني والأنظمة اذا ما حدثت. ومن املمكن اأن توؤثر التغريات القانونية امل�ضتقبلية التي ت�ضببها عوامل �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية اأو فنية اأو بيئية على عمليات 

ال�ضركة ب�ضكل جوهري بحيث حتد من منو مبيعات ال�ضركة اأو زيادة عمالئها و قد توؤدي زيادة الفر�س لحتدام املناف�ضة. وقد تقوم ال�ضركة بتعديل منتجاتها اأو 

عملياتها لكي يتما�ضى ن�ضاطها مع اأية تغيريات م�ضتقبلية يف تلك الت�ضريعات والقوانني، الأمر الذي قد يكون له تاأثري على اإيرادات ال�ضركة وتدفقاتها النقدية.

من  عدد  بتقدمي  املرتبط  ن�ضاطها  حتكم  التي  والقوانني  والتعليمات  الأنظمة  من  لعدد  تخ�ضع  ال�ضركة  فاإن  الطبية،  اخلدمات  تقدمي  بن�ضاط  يخت�س  وفيما 

اخلدمات الطبية املختلفة اأو فيما يرتبط بخدمات طبية م�ضتقبلية قد تقدمها ال�ضركة يف امل�ضتقبل.

ومن الأنظمة والتعليمات املحلية والدولية التي ترتبط بن�ضاط ال�ضركة ما يلي:

اآداب و�ضلوكيات املهنة؛ ��

الإ�ضافات التي تتم على مرافق ال�ضركة وخدماتها؛ ��

�ضالمة اخلدمات الطبية ومالئمتها لعمليات الت�ضغيل ومن ذلك ن�ضبة املمر�ضات اإىل عدد الأ�ضرة يف م�ضت�ضفيات ال�ضركة؛ ��

اجلودة النوعية للمعدات الطبية واخلدمات املقدمة؛ ��

املوؤهالت العلمية للكادر الطبي والفني بال�ضركة؛ ��

ال�ضرية وطريقة �ضيانة املعلومات واأمنها فيما يرتبط بال�ضجالت الطبية؛ ��

حتديد ما يلزم لتاأمني الإ�ضتقرار للحالت املر�ضية ب�ضكل عام والعمل على نقلها اأوحتويلها ب�ضكل ي�ضمن �ضالمتها فيما يتعلق باحلالت الطارئة منها. ��

ومن املمكن اأن تتغري الأنظمة املتعلقة باخلدمات الطبية وال�ضالمة والبيئة يف اململكة بحيث ت�ضبح اأكرث �ضرامة. ولكي ت�ضتطيع ال�ضركة القيام بتطبيق تلك 

الأنظمة يف حال مت ت�ضريعها فاإنه قد يكون على ال�ضركة اأن تزيد م�ضاريفها الت�ضغيلية وامل�ضاريف الراأ�ضمالية ب�ضكل مادي يف امل�ضتقبل.

ونتائجها  املايل  ومركزها  ال�ضركة  اأعمال  فاإن  امل�ضتقبل،  بن�ضاطها يف  املرتبطة  والقوانني  والتعليمات  الأنظمة  بتطبيق  تقم  ال�ضركة مل  اأن  اعتبار  ما مت  واإذا 

الت�ضغيلية وتدفقاتها النقدية قد تتاأثر ب�ضكل �ضلبي.

أنظمة المعلومات الفعالة وقواعد البيانات السليمة 2-1-2 

اإذا تبني اأن املعلومات التي تعتمد عليها ال�ضركة يف اإدارة اأن�ضطتها التجارية غري دقيقة اأو اأنه ل ميكن العتماد عليها، اأو اإذا اأخفقت ال�ضركة يف املحافظة على 

نظم معلومات وقواعد بيانات �ضليمة، فقد تفقد ال�ضركة عمالئها احلاليني اأو بع�ضهم ومن ثم تواجه �ضعوبة يف اجتذاب عمالء جدد كما اأن ذلك قد يوؤثر يف 

اإمكانية و�ضع التقديرات الالزمة للتكاليف الطبية وحتديد الأ�ضعار املنا�ضبة.

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن حتقق هذه املخاطرة قد يعر�س ال�ضركة خلالفات مع العمالء اأو الأطباء اأو مزودي اخلدمات الطبية الأخرى اأو جميعهم يف اآن معًا، 

كما قد تتعر�س اأي�ضًا خلالفات مع اجلهات الإ�ضرافية والرقابية، وقد تعاين من زيادة الأعباء والنفقات وبالتايل تتاأثر نتائج اأعمال ال�ضركة ب�ضكل �ضلبي.

االعتماد على األطباء وطاقم التمريض والكوادر المهنية األخرى 2-1-3 

تعتمد العمليات الت�ضغيلية لل�ضركة على طاقات وخربات املوظفني والأطباء والكوادر الفنية. وتتناف�س ال�ضركة مع مزودي اخلدمات الطبية يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط لتوظيف واحلفاظ على الأطباء املوؤهلني والكوادر الفنية الأخرى. وتتاأثر قدرة ال�ضركة على الإحتفاظ بالأطباء املوؤهلني اأحيانا بالنق�س يف عدد الأطباء 
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املوؤهلني يف بع�س التخ�ض�ضات. وت�ضمل العوامل التي ياأخذها الأطباء يف عني الإعتبار لإختيار مكان العمل م�ضتوى الدخل والتعوي�ضات املادية و�ضمعة امل�ضت�ضفى 

ومالكيها واجلودة النوعية للمرافق الطبية وتوفر فر�س الأبحاث وطبيعة املجتمع. وقد ل ت�ضتطيع ال�ضركة اأن تناف�س يف كافة تلك العوامل املذكورة حيث اأن 

الكثري من الأطباء يتمتعون ب�ضرية مهنية معروفة لقاعدة �ضخمة من املر�ضى واملراجعني يف مكان عملهم لذا فقد ي�ضعب على ال�ضركة احراز جناحات م�ضتمرة 

فيما يخ�س توظيف وجذب الأطباء. 

وقد تواجه ال�ضركة �ضغوطا كثرية فيما يتعلق مب�ضتوى الأجور قد تنتج عن النق�س العام يف الكوادر الطبية والتمري�س حيث يتوجه الكثري منهم لفر�س العمل 

العاملية. وقد ي�ضتمر مثل هذا النق�س وقد يكون عندها من ال�ضروري اأن تقوم ال�ضركة مبراجعة م�ضتوى الأجور واملميزات املتعلقة يف حماولة لزيادة م�ضتواها 

بغر�س املحافظة على الكوادر الطبية املوؤهلة لديها وجذب املزيد منهم وبالتايل فقد ينتج عن ذلك زيادة عدد املوظفني املوؤقتني.

اإن خ�ضارة ال�ضركة لالأطباء وطاقم التمري�س والكوادر املهنية الأخرى اأو عدم قدرتها على الإحتفاظ بهم اأو ايجاد بدائل عنهم للمحافظة على العدد الالزم 

منهم قد يوؤثر على اأعمال ال�ضركة ومركزها املايل ونتائج الت�ضغيل.

االعتماد على أطراف ثالثة مستقلة في تقديم بعض الخدمات 2-1-4 

دخلت ال�ضركة يف اتفاقيتني مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي التي تقوم بت�ضغيل عيادات العيون والأنف واحلنجرة يف كل من م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام 

والريا�س، ملعلومات اإ�ضافية عن هاتني التفاقيتني )راجع ق�ضم »املعلومات القانونية«(. وقد يوؤدي عدم قدرة ال�ضركة على املحافظة على جودة وفعالية اخلدمات 

يف هذه العيادات اإىل عدم ا�ضتمرار اخلدمات �ضمن هذه التخ�ض�ضات اأوالتاأثري �ضلبيًا على نتائج اأعمال ال�ضركة وتدفقاتها النقدية.

كما دخلت ال�ضركة يف ثالث اتفاقيات خدمات وتعاون مع مراكز طبية يف كل من اأمريكا و�ضنغافورة واململكة الأردنية الها�ضمية بغر�س تقدمي ا�ضت�ضارات طبية 

وتبادل اأطباء ومعلومات فنية )راجع ق�ضم »املعلومات القانونية«(ملعلومات عن تلك التفاقيات. وقد ين�ضاأ اختالف يف وجهات نظر الطرفني املتعاقدين مما 

قد ينتج عنه تاأخري يف اتخاذ بع�س القرارات اأو يف التو�ضل اإىل توافق حول بع�س الأمور الهامة مما قد ي�ضبب تاأخر تقدمي خدمات طبية مهمة جمدولة �ضمن 

عمليات ال�ضركة. وبالرغم اأنه ل يوجد لدى ال�ضركة اأي اأعتقاد باأن الأطراف املتعاقدة معها لن تقوم بتاأدية م�ضوؤولياتها التعاقدية، فاإنها ل ت�ضمن ذلك مما قد 

يوؤثر على خطط ال�ضركة الت�ضغيلية وبالتايل التاأثري �ضلبيا على �ضمعتها وربحيتها.

التطورات التقنية والتكنولوجية 2-1-5 

ت�ضتخدم ال�ضركة معدات طبية حديثة وذات تقنية عالية يف اأعمالها. وتتميز البيئة التي تعمل بها ال�ضركة بالتطورات التكنولوجية والتقنية امل�ضتمرة مما قد 

يعر�س التقنيات التي ت�ضتخدمها ال�ضركة اإىل اعتبارها قدمية مقارنة مبا ا�ضتحدث يف هذا املجال يف اأي وقت. وقد ي�ضتلزم حتديث معدات ال�ضركة لتتواكب مع 

ما ا�ضتحدث يف جمال تقنية املعدات الطبية تكاليف ا�ضافية على ال�ضركة وخماطر تتعلق بالتعامل يف العمالت الأجنبية. وحيث اأن اإحالل املعدات الطبية يتوجب 

يف الغالب تكاليف باهظة، فقد ل تقوم ال�ضركة بايجاد بدائل اآنية لتلك املعدات يف حال فقدها اأو حدوث اأعطاب جوهرية بها، لذا فقد تتاأثر اأعمال ال�ضركة يف 

حال عدم ايجاد احللول الآنية للمعدات التي قد تتوقف عن العمل.

تشغيل وإدارة مستشفى الرياض 2-1-6 

مبوجب اتفاقية �ضركة املوا�ضاه املوقعة مع �ضركة الإمناء ال�ضعودية املتحدة املحدودة، تقوم ال�ضركة باإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى بالريا�س اململوك ل�ضركة الإمناء 

والذي يعمل حاليا حتت ا�ضم »م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري – اإدارة وت�ضغيل املوا�ضاة للخدمات الطبية« ملزيد من املعلومات )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات 

القانونية«(. وقد يرتتب من جراء اإدارة وت�ضغيل امل�ضت�ضفى التزامات على املوا�ضاه ويف حال مل تعد اتفاقية الت�ضغيل ملزمة اأو يف حال ن�ضوء خالفات بني الطرفني 

فقد ينتج عن التزامات ال�ضركة اإىل الأطراف اخلارجية تاأثريات �ضلبية على اأعمال ال�ضركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج الت�ضغيل. 

سمعة الشركة 2-1-7 

تقوم ال�ضركة بتطبيق اأنظمة �ضارمة واجراءات رقابية ت�ضمن تقدمي اف�ضل اخلدمات من خالل جذب و تعيني واحلفاظ على كوادر فنية موؤهلة وطاقم متري�س 

يقوم ببذل العناية الالزمة، اإل اأن ال�ضركة ل ت�ضمن عدم حدوث اأخطاء ب�ضرية من قبل الكوادر الفنية اأو طاقم التمري�س عند اتخاذ قرارات العالج الطبية اأو 

عند القيام بتطبيقها، مما قد يوؤدي اإىل التاأثري على �ضمعة ال�ضركة ون�ضوب خالفات قانونية وبالتايل يحد من قدرة ال�ضركة على النمو اأو يوؤثر تاأثريا مبا�ضرا 

على ن�ضاطها.
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التراخيص والتصاريح الرئيسية 2-1-8 

تعمل ال�ضركة مبوجب تراخي�س وت�ضاريح ممنوحة لها من جهات ر�ضمية لتقدمي خدمات طبية من خالل امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات وال�ضيدليات التابعة لها. 

ويف حال مل تلتزم ال�ضركة ب�ضروط تلك الرتاخي�س والت�ضاريح املمنوحة لها اأو يف حال حدوث تغيريات جوهرية يف الأنظمة فقد ل ت�ضتطيع ال�ضركة جتديد 

الرتاخي�س والت�ضاريح اخلا�ضة بها مما قد يتنج عنه تعليقها اأوالغائها اأوتطبيق غرامات مادية اأوغري مادية بوا�ضطة اجلهات الر�ضمية.

وعليه، فاإن ال�ضركة ل ت�ضمن اأنها �ضوف تقوم بالإلتزام بكافة ال�ضروط الواجب تطبيقها ل�ضمان ا�ضتمرار �ضريان الت�ضاريح والرتاخي�س احلا�ضلة عليها من 

اجلهات الر�ضمية ملمار�ضة اأن�ضطتها اأو احل�ضول على تراخي�س جديدة يف امل�ضتقبل يف حال تطلب ن�ضاطها ذلك، مما قد يرتتب عليه احلد من قدرتها على 

التو�ضع اأو التاأثري ب�ضكل جوهري على مركزها املايل ونتائج اأعمالها.

غطاء التأمين 2-1-9 

يعمد بع�س املوؤمن عليهم امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضركة عن طريق �ضركات التاأمني اإىل رفع دعاوى  اأو�ضكاوى تتعلق مبزودي اخلدمة وامل�ضت�ضفيات لأ�ضباب 

بن�ضاطها  تتعلق  العامة  امل�ضوؤولية  من  للحماية  تاأمني  غطاء  ال�ضركة  ولدى  مادية.  تكون  قد  مببالغ  مطالبات  وال�ضكاوى  الدعاوى  هذه  معظم  ويت�ضمن  عدة. 

الت�ضغيلي. وقد تعترب بع�س املطالبات خارج حدود التغطية اأوقد يتم رف�س بع�س املطالبات. ول ت�ضمن ال�ضركة اأن حدود التغطية يف امل�ضتقبل �ضتكون كافية 

للوفاء مبتطلبات تلك الدعاوى اوال�ضكاوى يف حال حدوثها.

وقد ل ي�ضتطيع كافة الأطباء احل�ضول على غطاء تاأميني كايف نظرا لرتفاع معدلت اأق�ضاط التاأمني اأوعدم توفرها. وقد يحد عدم قدرة الأطباء على ذلك من 

ممار�ضة عملهم بال�ضكل املطلوب مما يرتتب عليه احلد من عدد املراجعني واملر�ضى الذين يتلقون العالج يف م�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات ال�ضركة. ومن ناحية 

اأخرى، فاإن اإعادة التاأمني و�ضراء وثائق تاأمني اإ�ضافية تخ�ضع حلدود تغطية اإجمالية. ويف حال مت ا�ضتنفاذ اأجزاء اأو كافة هذه احلدود يف امل�ضتقبل اأو تخطت 

الدفعات على ح�ضاب املطالبات التقديرات املتوقعة، فقد تتاأثر اأعمال ال�ضركة ومركزها املايل ونتائج الت�ضغيل والتدفقات املالية ب�ضكل �ضلبي.

مصادر التمويل 2-1-10 

تعتمد قدرة ال�ضركة يف توفري م�ضادر متويل لأعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة اإيراداتها وكذلك قدرتها على تغطية اأي خ�ضائر حمتملة. وقد 

حتتاج ال�ضركة اإىل ايجاد م�ضادر متويل جديدة عن طريق الإقرتا�س اأو قد يتطلب الأمر تخفي�س م�ضتوى النمو لديها اإذا مل تتمكن من توفري التمويل املطلوب 

عن طريق القرتا�س.  ويف حال عدم متكن ال�ضركة من احل�ضول على ال�ضيولة الالزمة يف الوقت املنا�ضب من م�ضادر التمويل الداخلية واخلارجية، فقد يتاأثر 

ن�ضاط ال�ضركة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل ب�ضكل �ضلبي.

عدم القدرة على تطوير أو توسيع أعمال الشركة 2-1-11 

يعترب تطوير و تو�ضيع اأعمال ال�ضركة اإحدى العنا�ضر الأ�ضا�ضية يف ا�ضترياتيجية ال�ضركة، وتعتمد قدرة ال�ضركة على تنفيذ هذه الإ�ضرتاتيجية على وجود اإدارة 

موؤهلة اإل اأن هناك العديد من العوامل الأخرى املوؤثرة التي تعترب خارج نطاق �ضيطرة ال�ضركة، ومن ذلك الأنظمة واللوائح والإجراءات التنظيمية التي يتحتم 

على ال�ضركة اللتزام بها بالإ�ضافة اإىل عوامل املناف�ضة. ول يوجد تاأكيد باأن تنجح ال�ضركة يف تطوير وتو�ضيع اأعمالها على الوجه املطلوب اأو اأن تكون نتائج 

عملياتها الت�ضغيلية امل�ضتقبلية مربحة.

المخاطر المتعلقة بالسوق 2-2 

البيئـــة التنـافسـيـة 2-2-1 

تعمل ال�ضركة ب�ضكل عام �ضمن بيئة تناف�ضية حيث تقدم اجلهات احلكومية خدمات �ضحية جمانية، اإ�ضافة اإىل وجود العديد من امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية 

اخلا�ضة التي تقدم خدمات ذات جودة تعترب مناف�ضة خلدمات ال�ضركة.

تعترب �ضركتا اأرامكو و�ضابك م�ضدر رئي�ضي لإيرادات ال�ضركة. و�ضوف يعمل املناف�ضون على تعزيز حماولتهم ملناف�ضة ال�ضركة واحل�ضول على ح�ضة اأكرب لتقدمي 

خدماتهم لهاتني ال�ضركتني، مما قد يوؤثر على ح�ضة املوا�ضاه ونتائج اأعمالها.

وحيث بداأ تطبيق نظام التاأمني ال�ضحي الإلزامي، فقد تواجه ال�ضركة مع املناف�ضني الآخرين يف ال�ضوق انخفا�ضا يف هام�س الربح جراء زيادة قدرة امل�ضاومة 

لدى �ضركات التاأمني متاأثرة بزيادة اأعداد امل�ضتفيدين من نظام التاأمني ال�ضحي الإلزامي. ول ت�ضمن ال�ضركة قدرتها على املناف�ضة بكفاءة مقابل املناف�ضني 

احلاليني وامل�ضتقبليني، وقد ينتج عن البيئة التناف�ضية انخفا�س يف الأ�ضعار اأو انخفا�س يف معدلت الربحية اأوخ�ضارة جزء من ح�ضة ال�ضركة يف ال�ضوق مما 

قد يوؤثر على اأرباح ال�ضركة ب�ضكل �ضلبي.
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عمالء الشركة األساسيين 2-2-2 

بني  اخلالفات  بع�س  ن�ضوء  يوؤدي  وقد  التاأمني.  و�ضركات  �ضابك  و�ضركة  اأرامكو  ك�ضركة  العمالء  من  حمدود  عدد  على  كبري  ب�ضكل  ال�ضركة  ايرادات  تعتمد 

ال�ضركة وعمالئها الرئي�ضيني اإىل التاأثري على اأعمال ال�ضركة ونتائجها الت�ضغيلية. لذا تعتمد ال�ضركة اعتمادا مبا�ضرا على اتفاقياتها املربمة مع تلك اجلهات 

وامل�ضتفيدين وما تقت�ضيه تلك التفاقيات.

وتتاأثر اأعمال ال�ضركة وايراداتها تاأثريا مبا�ضرا بهذه التفاقيات وما تقت�ضيه كن�ضبة ال�ضغال مثال. وقد ينتج عن ذلك اختالف يف معدل اليرادت املحققة من 

عام لآخر وبالتايل فقد يتاأثر املركز املايل لل�ضركة ونتائج اأعمالها يف حال حدوث تطورات جوهرية يف تلك التفاقيات.

ويف حال عدم قدرة ال�ضركة على جتديد الرتتيبات املتعلقة بعمالئها الأ�ضا�ضيني اأويف حال حدوث تغيريات �ضلبية يف عالقة ال�ضركة معهم اأو عدم قدرة ال�ضركة 

على التو�ضل اإىل ترتيبات اأكرث ربحية اذا راأت �ضرورة ذلك، فقد تتاأثر اأعمال ال�ضركة ونتائجها الت�ضغيلية ب�ضكل �ضلبي.

تطور سوق الخدمات الطبية 2-2-3 

ال�ضركة قادرة على  تبقى  والفنية. ولكي  الطبية  واملعدات  والتقنية، كالعقاقري  العلمية  التطورات  التطور من حيث  ال�ضركة دائم  به  تعمل  الذي  ال�ضوق  يعترب 

املناف�ضة يف �ضوق اخلدمات الطبية فاإنها قد تلجاأ اإىل مواكبة ما ي�ضتجد من تطورات فيما يخ�س تقدمي اخلدمات الطبية. ويف حال مل تقم ال�ضركة مبواكبة 

التطورات العلمية والتقنية يف جمالها فاإن ذلك قد يفقدها ميزات تناف�ضية قد ينفرد بها مناف�ضو ال�ضركة وبالتايل فقد تتاأثر ربحية ال�ضركة اأوح�ضتها من 

ال�ضوق تبعا لذلك.

ول ت�ضمن ال�ضركة اأن املناف�ضني احلاليني وامل�ضتقبليني لن يقدمو خدمات طبية على نف�س امل�ضتوى الذي تقدمه ال�ضركة اأو تفوقها اأويكون مبقدورهم مواكبة ما 

ي�ضتجد من تطورات على نحو اأ�ضرع من مواكبة ال�ضركة لها وذلك على �ضعيد التطورات العلمية والتقنية.

كما اأن ال�ضركة ل ت�ضمن اأن تبقى املنتجات وامل�ضتلزمات الطبية تفي باحتياجات ال�ضوق اأواأن ليحدث اختالف كبري يف م�ضتوى الأ�ضعار مما قد يوؤثر ب�ضكل 

جوهري على اأعمال ال�ضركة ومركزها املايل ونتائج الت�ضغيل.

إعادة هيكلة السوق 2-2-4 

من املمكن اأن تندمج ال�ضركات العاملة يف جمال اخلدمات الطبية اأو اأن تتحد لت�ضكل حتالفات مناف�ضة �ضريعة التطور مما ميكنها من احل�ضول على ح�ضة مهمة 

من ال�ضوق. ومن جهة اأخرى فقد يوؤدي حترك الالعبني الأ�ضا�ضيني يف ال�ضوق اإىل دعم ميزاتهم التناف�ضية وزيادة ح�ضتهم يف ال�ضوق على ح�ضاب ال�ضركة.

الضغوط المتزايدة على األسعار 2-2-5 

بالرغم من اعتماد ال�ضركة كباقي ال�ضركات العاملة يف جمال اخلدمات الطبية على امل�ضتلزمات واملعدات الطبية التي يتم ا�ضتريادها من اخلارج وبالرغم من 

اأن املناف�ضة املحلية تلعب دورا مهما يف حتديد م�ضار ال�ضوق، فقد يتاأثر م�ضتوى اأرباح ال�ضركة ب�ضكل �ضلبي اإذا ما بداأت حرب اأ�ضعار يف �ضوق اخلدمات الطبية.

أخطار تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت 2-2-6 

قد يوؤثر تقلب �ضعر �ضرف الريال ال�ضعودي مقابل العمالت الأجنبية ب�ضكل �ضلبي على تكاليف واأرباح ال�ضركة.  وت�ضمن اأعمال ال�ضركة عمليات �ضراء منتجات 

طبية ومعدات يدفع ثمنها بعمالت اأخرى غري الريال ال�ضعودي. ول تقوم ال�ضركة بتغطية كامل الأخطار املحتملة من تقلب اأ�ضعار ال�ضرف لذا فقد تكبدت 

ال�ضركة بع�س التكاليف نتيجة لذلك وقد تتكبد تكاليف واأعباء اإ�ضافية يف امل�ضتقبل.

كما تقوم ال�ضركة ب�ضداد فوائد على الت�ضهيالت الئتمانية التي حت�ضل عليها بن�ضب متغرية. و�ضيكون لأي تغري غري مرغوب به يف معدلت الفائدة اأو اأ�ضعار 

�ضرف العمالت الأجنبية اآثار �ضلبية على نتائج ال�ضركة.

السعودة 2-2-7 

تبلغ ن�ضبة ال�ضعودة املفرو�ضة على القطاع ال�ضحي يف اململكة 15%، وبالرغم اأن ن�ضبة ال�ضعودة احلالية يف ال�ضركة 18.4% فانها تعمل جاهدة من اأجل توظيف 

وزيادة عدد املوظفني من ال�ضعوديني يف اإطار الإلتزام ب�ضيا�ضة ال�ضعودة. وقد قامت ال�ضركة بت�ضكيل جلنة خا�ضة ملتابعة الإلتزام بهذا اجلانب املهم من اأعمالها 

التدريب  باإعداد برنامج تدريبي وطني ي�ضمل  بداأ  لتوظيف وتدريب قوى عاملة وطنية  القادمة  اللجنة خطة خا�ضة ت�ضمل اخلطوات  الت�ضغيلية. وقد و�ضعت 

املبا�ضر وامليداين بالإ�ضافة اإىل الدرو�س والدورات النظرية.
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هذا ول يوجد �ضمانات اأن ل تقوم وزارة العمل ب�ضن تعليمات اأكرث �ضرامة فيما يتعلق بن�ضبة ال�ضعودة املطلوبة وعقوبات عدم اللتزام بها. ومن تلك العقوبات 

احتمال اإيقاف اإ�ضدار تاأ�ضريات العمالة الالزمة لل�ضركة، واإيقاف اإ�ضدار املوافقات الالزمة لنقل كفالت العاملني لدى ال�ضركة، وعدم منحها قرو�ضا حكومية 

اأو ميزات حكومية اأخرى. وقد تتاأثر اأعمال ال�ضركة ونتائجها املالية ومركزها املايل ب�ضكل �ضلبي يف حال عدم قدرتها على احل�ضول على تاأ�ضريات العمالة 

الالزمة اأو املوافقات على نقل كفالت العاملني لديها اأوعدم قدرتها على احل�ضول على قرو�س حكومية اأو ال�ضتفادة من امليزات الأخرى نتيجة عدم قدرتها 

م�ضتقبليا يف احلفاظ على ن�ضبة ال�ضعودة املطلوبة اأو يف حال قامت وزارة العمل باإ�ضدار تعليمات اأكرث �ضرامة.

المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 2-3 

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين 2-3-1 

�ضوف يبقى امل�ضاهمون البائعون يف و�ضع ميكنهم من ال�ضيطرة على الأمور التي حتتاج موافقة من امل�ضاهمني مبا يف ذلك �ضفقات ال�ضركة الهامة وانتخاب 

التاأثري  ال�ضركة بعد النتهاء من الكتتاب.  وعليه، �ضيكون مبقدورهم جمتمعني  اأ�ضهم  70% من  البائعون  الإدارة، حيث �ضيمتلك امل�ضاهمون  اأع�ضاء جمل�س 

اأعمال ال�ضركة وو�ضعها املايل ونتائجها  اإىل موافقة امل�ضاهمني، وقد ي�ضتخدم هذا الو�ضع بطريقة قد توؤثر ب�ضكل جوهري على  يف جميع الأمور التي حتتاج 

الت�ضغيلية.

عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 2-3-2 

ل يوجد حاليًا �ضوق مايل لتداول اأ�ضهم ال�ضركة ول يوجد اأي تاأكيدات بوجود �ضوق فعال وم�ضتمر لتداول اأ�ضهم ال�ضركة بعد الكتتاب. واإذا مل يتطور �ضوق ن�ضط 

لتداول الأ�ضهم، فقد تتاأثر �ضيولة تداول �ضهم ال�ضركة و�ضعره تاأثرًا �ضلبيًا.

لقد مت حتديد �ضعر الكتتاب بناًء على عدة عوامل كو�ضع ال�ضركة وتطلعاتها امل�ضتقبلية وال�ضوق الذي تتناف�س فيه وتقييم نتائج ال�ضركة الإدارية والت�ضغيلية 

واملالية. وميكن اأن توؤدي عوامل مثل اختالف النتائج املالية املتوقعة لل�ضركة والظروف العامة لل�ضوق وو�ضع القت�ضاد العام وعوامل اأخرى خارجة عن نطاق 

�ضيطرة ال�ضركة اإىل اإحداث تفاوت كبري يف �ضيولة تداول �ضهم ال�ضركة و�ضعره.

توزيع األرباح 2-3-3 

يعتمد قرار ال�ضركة لتوزيع اأي اأرباح يف امل�ضتقبل على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح واملوقف املايًلً ومتطلبات راأ�س املال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود 

الئتمان املتاحة لل�ضركة بالإ�ضافة اإىل الو�ضع القت�ضادي العام. كما يعتمد ذلك على عدة عوامل اأخرى تخ�ضع لتقييم جمل�س الإدارة. وعليه فاإن ال�ضركة 

ل ت�ضمن للم�ضاهمني احلاليني اأو م�ضاهميها يف امل�ضتقبل اأنه �ضيتم توزيع اأية اأرباح يف امل�ضتقبل اأو اأن توؤكد مقدار الأرباح التي �ضيتم توزيعها اإذا ما مت اإقرار 

التوزيع.

بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب مستقباًل 2-3-4 

قد يوؤثر بيع عدد كبري من الأ�ضهم يف ال�ضوق املالية عقب اإكمال عملية الكتتاب، اأو اإذا مت العتقاد باإمكان حدوث ذلك، ب�ضورة �ضلبية على �ضعر الأ�ضهم يف 

ال�ضوق.

و�ضيخ�ضع امل�ضاهمون البائعون لفرتة حظر مدتها �ضتة اأ�ضهر تبداأ من تاريخ بدء تداول الأ�ضهم، يحظر عليهم خاللها الت�ضرف باأي من الأ�ضهم التي ميلكونها. 

وبالتايل  ال�ضوق  ال�ضركة يف  اأ�ضهم  التاأثري على  اإىل  انتهاء فرتة احلظر  بعد  ال�ضركة  اأي منهم حل�ضة جوهرية من ملكيتهم يف  اأو  امل�ضاهمني  بيع  يوؤدي  وقد 

انخفا�ضها.

ول تعتزم ال�ضركة حاليا اإ�ضدار اأ�ضهم اإ�ضافية فور انتهاء عملية الكتتاب، ولكن قد يوؤدي اإ�ضدار ال�ضركة لأ�ضهم جديدة، اإىل التاأثري على القيمة الآنية لالأ�ضهم 

املتداولة وبالتايل اإىل انخفا�ضها.

المخاطـر االقتصادية 2-3-5 

�ضوف توؤثر اأية تقلبات يف اأ�ضعار النفط ب�ضكل مبا�ضر على اقت�ضاد اململكة، وبالتايل على بقية القطاعات القت�ضادية مبا فيها القطاع ال�ضحي ل�ضركة املوا�ضاه 

وبالتايل على قيمة ال�ضركة ال�ضوقية.

هذا ول يزال الناجت املحلي الإجمايل للمملكة مرتبطًا بنتائج قطاع النفط ب�ضكل كبري على الرغم من حماولت اململكة الناجحة وامل�ضتمرة لتنويع م�ضادر الدخل 

والإنتاج القت�ضادي.

عوامل المخاطرة
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الشركة 3 

مقدمة 3-1 

تعود ن�ضاأة املوا�ضاه اإىل العام 1974م حيث بداأت كموؤ�ض�ضة فردية براأ�س مال قدره 100.000 ريال �ضعودي ميلكها ال�ضيد حممد �ضلطان ال�ضبيعي بغر�س اإدارة 

وت�ضغيل املرافق الطبية وذلك بتاأ�ضي�س م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام يف العام 1975م. كما مت تاأ�ضي�س اأول مرفق طبي �ضامل حتت ا�ضم م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام 

يف العام 1984م ومت البدء يف ت�ضغيله يف 1988م.

وقد مت حتويل املوا�ضاه اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة مبوجب ال�ضجل التجاري رقم 2050032029 ال�ضادر يف مدينة الدمام بتاريخ 12 رم�ضان 1417هـ 

)املوافق 22 يناير 1997م( براأ�س مال قدره 3.000.000 ريال مق�ضمة اإىل 1.000 �ضهم مت توزيعها على ال�ضركاء التالية اأ�ضماوؤهم بالت�ضاوي: ال�ضيد حممد 

�ضلطان ال�ضبيعي، وال�ضيد �ضليمان حممد ال�ضليم، وال�ضيد نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي. وقد متويل الزيادة يف راأ�س املال من الأرباح املبقاة ويتمثل ن�ضاط ال�ضركة يف 

متلك واإدارة وت�ضغيل و�ضيانة امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية وم�ضتودعات الأدوية وال�ضيدليات.

ويف تاريخ 27 حمرم 1419هـ )املوافق 23 مايو 1998م(، قام ال�ضركاء بزيادة راأ�س مال ال�ضركة اإىل 4.500.000 ريال بقيمة ا�ضمية 1.000 ريال لل�ضهم. وقد 

مت متويل هذه الزيادة بر�ضملة 1.500.000 ريال من الأرباح املبقاة.

ويف تاريخ 8 ذو القعدة 1425هـ )املوافق 20 دي�ضمرب 2004م(، قرر ال�ضركاء زيادة راأ�س مال ال�ضركة اإىل 147.000.000 ريال مق�ضم اإىل 2.940.000 �ضهم 

عادي بقيمة اأ�ضمية 50 ريال �ضعودي لل�ضهم، وقد مت متويل هذه الزيادة من الأرباح املبقاه.

ال�ضركة  بتحول  وال�ضناعة  التجارة  وزير  �ضركة م�ضاهمة حيث رخ�س معايل  اإىل  �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة  لل�ضركة من  القانوين  الكيان  وقد مت حتويل 

يبلغ  مال  براأ�س  2006م(  يناير   4 )املوافق  1426هـ  ذو احلجة   4 وتاريخ   1880 رقم  القرار  م�ضاهمة مبوجب  �ضركة  اإىل  م�ضوؤولية حمدودة  ذات  �ضركة  من 

147.000.000 ريال مق�ضم اإىل 2.940.000 �ضهم عادي بقيمة ا�ضمية قدرها 50 ريال لل�ضهم.

ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 25 ربيع الثاين 1427هـ )املوافق 23 مايو 2006م( متت زيادة راأ�س مال ال�ضركة من 147.000.000 

اإىل 250.000.000 ريال مق�ضم اإىل 25.000.000 �ضهم مدفوعة بالكامل بقيمة ا�ضمية قدرها 10 ريالت �ضعودية لكل �ضهم، وقد مت متويل هذه الزيادة يف 

راأ�س املال البالغة 103.000.000 ريال عن طريق ر�ضملة 92.993.474 ريال �ضعودي من ح�ضاب الأرباح املبقاة و10.006.526 ريال من ح�ضاب الحتياطي 

النظامي.
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هيكل ملكية شركة المواساه للخدمات الطبية 3-2 

يو�ضح ال�ضكل التايل هيكل ملكية ال�ضركة قبل وبعد الكتتاب:

هيكل ملكية شركة المواساه للخدمات الطبية (: 1-3شكل )

بعد الكتتاب قبل الكتتاب امل�ضاهمون

راأ�س املال % عدد الأ�ضهم راأ�س املال % عدد الأ�ضهم

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 حممد �ضلطان ال�ضبيعى

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 �ضليمان حممد ال�ضليم

43.750.000 %17.5 4.375.000 62.500.000 %25.00 6.250.000 نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعى

17.500.000 %7.00 1.750.000 25.000.000 %10.00 2.500.000 �ضركة تال للتجارة

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 �ضركة البابطني للتجارة

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 خالد حممد البواردى

4.392.800 %1.76 439.280 6.275.430 %2.51 627.543 حممد نا�ضر ال�ضبيعى

2.635.710 %1.05 263.571 3.765.310 %1.51 376.531 �ضركة املعجل للتجارة واملقاولت

2.582.980 %1.03 258.298 3.689.970 %1.48 368.997 ال�ضركة العربية العامة للخدمات الطبية

1.875.000 %0.76 187.500 2.678.570 %1.07 267.857 عبد العزيز �ضعد املنقور

1.823.040 %0.73 182.304 2.604.340 %1.04 260.434 موؤ�ض�ضة ربوع العنود للتجارة

1.142.080 %0.46 114.208 1.631.550 %0.65 163.155 ابراهيم حمد البابطني

1.098.220 %0.44 109.822 1.568.880 %0.63 156.888 فهد حممد البابطني

944.470 %0.38 94.447 1.349.230 %0.54 134.923 �ضركة التنمية والتجارة املتحدة املحدودة

922.500 %0.37 92.250 1.317.860 %0.53 131.786 �ضركة عبداهلل فوؤاد القاب�ضة

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 حممد �ضليمان ال�ضليم

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 خالد �ضليمان ال�ضليم

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 خالد حممد ال�ضبيعى

11.900 %0.007 1.190 17.000 %0.01 1.700 م�ضارى حممد ال�ضبيعى

175.000.000 %70.00 17.500.000 250.000.000 %100.00 25.000.000 املجموع اجلزئي – امل�ضاهمون البائعون

75.000.000 %30.00 7.500.000 - - - املجموع اجلزئي – املكتتبون

250.000.000 %100.00 25.000.000 250.000.000 %100.00 25.000.000 املجموع الكلي

امل�ضدر: ال�ضركة

هيكل ملكية المساهمين البائعين من الشركات والمؤسسات 3-3 

شركة تاال للتجارة 3-3-1 

هيكل ملكية شركة تاال للتجارة (: 2-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

51.00%فرا�س في�ضل عي�ضى �ضهاب

49.00%مهند �ضيف عبدالرحمن الأ�ضرم الفال�ضي

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

الشركة
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شركة البابطين للتجارة 3-3-2 

هيكل ملكية شركة البابطين للتجارة (: 3-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

33.33%حممد العبداهلل البابطني

33.33%ابراهيم العبداهلل البابطني

2.07%اجلوهرة بنت عبدالعزيز البابطني

2.07%نورة بنت بدر النا�ضر البدر

1.22%نورة حمد العبداهلل البابطني

2.43%ا�ضامة حمد العبداهلل البابطني

1.22%هند حمد العبداهلل البابطني

2.43%عبدالكرمي حمد العبداهلل البابطني

1.22%هيا حمد العبداهلل البابطني

1.22%مها حمد العبداهلل البابطني

2.43%�ضلطان حمد العبداهلل البابطني

1.22%خلود حمد العبداهلل البابطني

2.43%بندر حمد العبداهلل البابطني

2.43%من�ضور حمد العبداهلل البابطني

2.43%ابراهيم حمد العبداهلل البابطني

1.22%لوؤلوؤة حمد العبداهلل البابطني

2.43%حممد حمد العبداهلل البابطني

1.22%منرية حمد العبداهلل البابطني

2.43%عبداهلل حمد العبداهلل البابطني

1.22%م�ضاعل حمد العبداهلل البابطني

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت 3-3-3 

هيكل ملكية شركة المعجل للتجارة والمقاوالت (: 4-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

47.00%�ضالح عبدالعزيز ابراهيم املعجل 

53.00%�ضعد ابراهيم عبدالعزيز املعجل

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

الشركة العربية العامة للخدمات الطبية 3-3-4 

هيكل ملكية الشركة العربية العامة للخدمات الطبية (: 5-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

88.00%�ضركة فال العربية القاب�ضة

12.00%بدرية ح�ضني من�ضور الع�ضاف

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

الشركة
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شركة فال العربية القابضة 3-3-5 

هيكل ملكية شركة فال العربية القابضة (: 6-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

90.00%فهد بن حممد ال�ضالح العذل

5.00%بدرية ح�ضني من�ضور الع�ضاف

5.00%غادة فهد حممد العذل

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

مؤسسة ربوع العنود للتجارة 3-3-6 
موؤ�ض�ضة ربوع العنود هي موؤ�ض�ضة مملوكة لل�ضيد/ عبدالله �ضعد حممد الدري�س.

شركة التنمية والتجارة المتحدة المحدودة  3-3-7 

هيكل ملكية شركة التنمية والتجارة المتحدة المحدودة  (: 7-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

17.50%خالد بن حمد بن علي اآل مبارك

17.50%علي بن حمد بن علي اآل مبارك

17.50%الوليد بن حمد بن علي اآل مبارك

17.50%زياد بن حمد بن علي اآل مبارك

12.50%منرية بنت حممد بن علي القعيد

8.75%منرية بنت حمد بن علي اآل مبارك

8.75%رابعة بنت حمد بن علي اآل مبارك

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

شركة عبداهلل فؤاد القابضة 3-3-8 

هيكل ملكية شركة عبداهلل فؤاد القابضة (: 8-3شكل )

ن�ضبة امللكيةامل�ضاهم

1.00%عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اأبو ب�ضيت 

13.20%فوؤاد بن عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

13.20%في�ضل بن عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%�ضهام بنت عبداهلل بن منيب نق�ضبندي

6.60%اني�ضة بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%جناة بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%وداد بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فاتن بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فريدة بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فرح بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فايدة بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فريال بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%فلك بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

6.60%رانية بنت عبداهلل فوؤاد بن عبدالعزيز اأبو ب�ضيت

100.00%املجموع

امل�ضدر: ال�ضركة

الشركة
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نشاط الشركة  3-4 

اأول م�ضتو�ضف خا�س مبدينة الدمام وفى العام  1975م حيث مت البدء يف ت�ضغيل م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام والذي يعترب  تعود بداية ن�ضاط ال�ضركة للعام 

1979م، قامت املوا�ضاه بت�ضغيل واإدارة عيادات الحياء ال�ضكنية مبدينة اجلبيل ال�ضناعية.

وخالل تلك احلقبة، وحتديدا يف العام 1984م، قامت املوا�ضاه باإن�ضاء اأول م�ضروع تعود ملكيته الكاملة لل�ضركة متثل يف �ضرح طبي متكامل هو م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام وقد بلغت تكلفة الإن�ضاء اأكرث من 130 مليون ريال ومت البدء يف ت�ضغيله الفعلي عام 1988م. ويعترب هذا التاريخ هو بداية النطالقة احلقيقية لل�ضركة 

ملد �ضبكتها الطبية يف املنطقة ال�ضرقية ويف باقي مدن اململكة. وكان من اأهم ما قامت به ال�ضركة عندها اإن�ضاء وت�ضغيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل ال�ضناعية 

حيث امتد امل�ضروع على مرحلتني هما: مرحلة اإن�ضاء العيادات اخلارجية ومن ثم مرحلة ان�ضاء اأق�ضام التنومي. ويعترب م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل منوذجا مميزا 

مل�ضت�ضفيات القطاع اخلا�س من حيث الت�ضميم املعماري والتجهيز الطبي والكفاءة الت�ضغيلية. ويعترب العام 2004م عاما مميزا مل�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل حيث 

بلغت الطاقة الت�ضغيلية للم�ضت�ضفى %80. 

اإيجار مدته ع�ضرين عاما، كما  املنورة من خالل عقد  باملدينة  املوا�ضاه  بالأح�ضاء وم�ضت�ضفى  املوا�ضاه  بت�ضغيل م�ضتو�ضف  ال�ضركة  2001م، قامت  العام  وفى 

قامت بت�ضغيل م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري بالريا�س مبوجب عقد اإدارة وت�ضغيل مع �ضركة المناء ال�ضعودية مت توقيعه يف العام 2002 م، )راجع ق�ضم »املعلومات 

القانونية«( ل�ضتعرا�س ملخ�س هذه العقود.

ويف عام 2006، قامت �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية ب�ضراء ح�ضة بلغت 51% من راأ�س مال ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية التي متلك م�ضت�ضفى اخلليج 

التخ�ض�ضي والذي مت ت�ضميته لحقا مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف.

وتغطى ال�ضبكة الطبية ل�ضركة املوا�ضاه حاليا كل من املدن الرئي�ضية التالية الدمام والقطيف واجلبيل والأح�ضاء واخلرب والريا�س واملدينة املنورة.

وموؤ�ضرات  معايري  بتطبيق  تقوم  حيث  ال�ضعودية  العربية  باململكة  اخلا�س  القطاع  يف  الطبية  اخلدمات  مقدمي  اأف�ضل  من  واحدة  تكون  لأن  ال�ضركة  وت�ضعى 

ال�ضركة  ال�ضركة ب�ضفة م�ضتمرة على تطوير هذه املعايري ف�ضال عن قيام  الب�ضرية وتعمل  الت�ضغيلية ومواردها  و�ضيا�ضات ولوائح وا�ضحة وحمددة لعملياتها 

بال�ضتفادة من خربات حملية وعاملية يف هذا املجال. ومل تهمل ال�ضركة نواحي التطوير الدائم وامل�ضتمر لالأنظمة الطبية وتعمل حاليا على اإجازة م�ضت�ضفياتها 

من الهيئة امل�ضرتكة الدولية لعتماد امل�ضت�ضفيات )JCI(. وهي هيئة م�ضتقلة مقرها الوليات املتحدة الأمريكية وتتلخ�س اأهم مهامها بتاأهيل امل�ضت�ضفيات يف 

جميع اأنحاء العامل طبقا ملعايري جودة عاملية �ضممت على اأ�ض�س علمية وعملية، ومتنح الهيئة امل�ضرتكة �ضهادة تاأهيل مدتها ثالث �ضنوات تقوم بعدها باإعادة 

التقييم للتحقق من ا�ضتمرار من يتم تاأهيله من م�ضت�ضفيات بتطبيق معايري اجلودة التي مت على اأ�ضا�ضها منح ال�ضهادة ويحق للهيئة عدم جتديد هذه ال�ضهادة 

 وقد مت النتهاء من املراحل النهائية للح�ضول على تلك ال�ضهادة مل�ضت�ضفى املوا�ضاه الرئي�ضي بالدمام يف دي�ضمرب من عام 2006م ومت 
7

عند اإعادة التقييم.

احل�ضول على ال�ضهادة النهائية بتاريخ 7 دي�ضمرب 2006م. بالإ�ضافة اإىل م�ضت�ضفى الدمام، حاز م�ضت�ضفى القطيف على �ضهادة التاأهيل )JCI( يف اأواخر عام 

2008م. وم�ضت�ضفي اجلبيل يف ابريل من العام 2009م. وتعتزم ال�ضركة بدء الإجراءات ذاتها للم�ضت�ضفيات الأخرى التابعة لها قريبا وبذلك ت�ضجل ال�ضركة 

جناحا اآخر ي�ضاف اإىل جناحاتها يف م�ضمار الرقي باخلدمات الطبية ومتيز جودتها النوعية.

ل يوجد لدى ال�ضركة يف الوقت احلايل اأية خطط قد تغري من طبيعة ن�ضاطها ب�ضكل جوهري.

مستشفيات المواساه  3-5 

تعترب م�ضت�ضفيات �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية منوذجا مميزا من حيث امل�ضاحة واملوقع ف�ضال عن التجهيز الطبي وغري الطبي عايل امل�ضتوى. وب�ضكل عام، 

فاإن م�ضت�ضفيات املوا�ضاه ت�ضم كافة التخ�ض�ضات الطبية الأ�ضا�ضية وتقوم بتقدمي خدماتها من خالل العيادات اخلارجية التي ت�ضمل الباطنية، الن�ضاء والولدة، 

طب الأطفال، العظام، اجللدية والتنا�ضلية وامل�ضالك البولية، اجلراحة العامة، جراحة، طب العيون، الأنف الأذن واحلنجرة، اأمرا�س القلب وجراحاته، جراحة 

الأوعية الدموية، الأمرا�س النف�ضية والع�ضبية وجراحاتها، طب الأ�ضنان، جراحات التجميل، اأمرا�س الروماتيزم والعالج الطبيعي. 

جتهيزها  مت  فقد  للم�ضت�ضفى  الداخلية  الأق�ضام  اأما  �ضاعة،   24 الـ  مدار  على  الطوارئ  اأق�ضام  خالل  من  واحلوادث  الطارئة  احلالت  امل�ضت�ضفيات  وت�ضتقبل 

بالتقنيات الطبية احلديثة ل�ضتقبال حالت التنومي لعالج كافة احلالت التي ت�ضتدعي ذلك. وت�ضمل الأق�ضام الداخلية غرف العمليات والولدة والعناية املركزة 

للكبار وحديثي الولدة والتي تعمل اأي�ضا على مدار الـ24 �ضاعة. وتنق�ضم الغرف الداخلية املعدة ل�ضتقبال املر�ضى اإىل غرف م�ضرتكة �ضبه خا�ضة ب�ضعة �ضريرين 

وغرف خا�ضة ب�ضعة �ضرير واحد بالإ�ضافة اإىل الأجنحة املميزة للمر�ضى الذين يرغبون بتلك اخلدمة على اختالف درجاتها.

www.jointcommissioninternational.com امل�ضدر: ال�ضركة وموقع الهيئة امل�ضرتكة الدولية اللكرتوين  7
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املغناطي�ضية  الأ�ضعة  كاأجهزة  املتقدمة  الطبية  الأنظمة  باأحدث  جمهزة  لالأ�ضعة  واأق�ضام  متكاملة  طبية  مبختربات  املوا�ضاه  م�ضت�ضفيات  كافة  زودت  وقد 

والأ�ضعة املقطعية واأ�ضعة ت�ضوير الأوعية باملوجات فوق ال�ضوتية امللونة واأ�ضعة ت�ضوير الثدي، واأ�ضعة ت�ضوير الفكني، والأ�ضعة فوق ال�ضوتية الثالثية الأبعاد 

)اللرتا�ضاوند( ف�ضال عن اأجهزة الق�ضطرة القلبية والأجهزة امل�ضاندة لعالج حالت اأمرا�س القلب وال�ضرايني.

�ضركة  مع  امل�ضرتك  التعاون  خالل  من  وذلك  الدمام  مب�ضت�ضفى  والأذن  والأنف  العيون  تخ�ض�ضات  �ضمن  متطورة  طبية  خدمات  املوا�ضاه  �ضركة  تقدم  كما 

م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي، ملزيد من املعلومات حول اإتفاقية التعاون )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«(.

ول�ضركة املوا�ضاه اتفاقيات تعاون م�ضرتك مع عدد من اجلهات الطبية اخلارجية تهدف اإىل توفري اأف�ضل اخلدمات الطبية للمر�ضى من خالل اكت�ضاب اخلربات 

العاملية والوقوف على امل�ضتجدات يف جمال اخلدمات الطبية )راجع ق�ضم »املعلومات القانونية«( للمزيد حول هذه التفاقيات، وت�ضمل هذه اجلهات كل من:

كلية الطب بجامعة وا�ضنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية؛ ��

جمموعة باركواى للرعاية ال�ضحية ب�ضنغافورة؛ ��

مدينة امللك ح�ضني الطبية باململكة الأردنية الها�ضمية. ��

حيث تتيح مثل هذه التفاقيات للتعاون التبادل امل�ضرتك للعلوم واملعرفة الطبية وتبادل اخلربات عن طريق جلب ال�ضت�ضاريني العامليني اإىل اململكة لإجراء 

العمليات اجلراحية ف�ضال عن تقدمي مقرتحات لتطوير الأنظمة الطبية والت�ضغيلية وتدريب الكفاءات يف خمتلف املجالت الفنية.

مستشفى المواساه - الدمام 3-5-1 

يقع امل�ضت�ضفى على طريق مطار امللك فهد الدويل بحي اأحد مبدينة الدمام، ويتميز مببانيه ومب�ضاحة الأر�س املقام عليها، هذا ويجدر الذكر باأن امل�ضت�ضفى 

مملوك من �ضركة املوا�ضاه، حيث تبلغ امل�ضاحة الإجمالية اأكرث من 31.500م2، مما �ضاهم يف جعله خدمات طبية متكاملة تتكون مما يلي:

بالدمام، حيث مت النتهاء من هذه  املوا�ضاه  تو�ضعة م�ضت�ضفى  والفرعية. وقد متت  الأ�ضا�ضية  الطبية  التخ�ض�ضات  ��49 عيادة خارجية تغطي جميع 

التو�ضعة وبدء ت�ضغيل املرافق امل�ضافة يف اأكتوبر 2008م. وتبلغ م�ضاحة التو�ضعة حوايل 17.000م2 وتت�ضمن ا�ضافة 100 عيادة اإىل العيادات اخلارجية 

22 جناحا بالإ�ضافة اإىل جمموعة وا�ضعة من اخلدمات امل�ضاندة للعيادات اخلارجية. وتبلغ التكلفة  45 �ضريرا وحوايل  التابعة للم�ضت�ضفى وحوايل 

للتو�ضعة املذكورة حوايل 100 مليون ريال؛ 

�ضتة اأ�ضرة طوارئ وع�ضرة عيادات متخ�ض�ضة تعمل على مدار ��16 �ضاعة يوميا؛

والغرف  اخلا�ضة  الغرف  ا�ضرة  بني  ما  موزعة  وهي  امل�ضرتكة  على ح�ضاب  اخلا�ضة  الغرف  وزيادة عدد  التو�ضعة  بعد  �ضريرا   ��240 ال�ضرة  بلغ عدد 

ب�ضريرين بالإ�ضافة اإىل الأجنحة املميزة؛

وحدة حديثة جدا جلراحة القلب وعالج اأمرا�س وجراحة ال�ضرايني والأوعية الدموية؛ ��

ق�ضم اأ�ضعة مكتمل وحديث ي�ضمل اأجهزة الأ�ضعة ال�ضينية والأ�ضعة املقطعية واأ�ضعة الرنني املغناطي�ضي وا�ضعة ت�ضوير الثدي، وا�ضعة ت�ضوير الفكني  ��

واأجهزة الأ�ضعة فوق ال�ضوتية الثالثية الأبعاد )اللرتا�ضاوند( واأ�ضعة الت�ضوير بالمواج الفوق ال�ضوتية امللونة، ووحدة قيا�س ه�ضا�ضة العظام. وي�ضتقبل 

الق�ضم العديد من احلالت التي يتم حتويلها من م�ضت�ضفيات ومراكز طبية اأخرى باملنطقة؛

ق�ضم املختربات الطبية الكيميائي والهيماتولوجى )اأمرا�س الدم( والهي�ضتوباثولوجى )اأمرا�س الأن�ضجة( وامليكروبيولوجي )علم اجلراثيم( وهو  ��

ق�ضم متكامل يقدم اخلدمات ملر�ضى العيادات اخلارجية والأق�ضام الداخلية بامل�ضت�ضفى. كما يقدم الق�ضم اأي�ضا خدماته املرتبطة بالتحاليل الطبية 

ب�ضكل م�ضتقل للحالت التي يتم حتويلها من امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات الأخرى. وت�ضم املختربات بنك للدم يتوفر لديه احتياطيات كافية من وحدات 

الدم ملواجهة حالت الطوارئ.

يوفر م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام برامج طبية متعددة تهدف اإىل تقدمي خدمة مميزة لعمالء امل�ضت�ضفى حيث يزور امل�ضت�ضفى اأطباء ا�ضت�ضاريون موؤهلون لديهم 

خربات ومهارات عالية فى خمتلف التخ�ض�ضات من عدة موؤ�ض�ضات طبية عاملية وعربية.

ويقدم م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام خدماته لقاعدة كبرية من العمالء مبا فيهم من�ضوبي �ضركة ارامكو ال�ضعودية وعائالتهم وذلك منذ العام 1996م وكذلك 

من�ضوبي �ضركة �ضابك وعائالتهم منذ العام 1988م، بالإ�ضافة اإىل �ضركات التاأمني املوؤهلة من قبل جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين واملوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات 

الجتماعية واخلطوط اجلوية العربية ال�ضعودية وال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء. وتوجد عقود موثقة مع جميع عمالء ال�ضركة يتم جتديدها عند انتهائها او جتدد 

تلقائيا يف حالة عدم رغبة اأي طرف باإلغائها.
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الجبيل مستشفى المواساه –  3-5-2

بداأ م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل كم�ضتو�ضف يتكون من عيادات خارجية وق�ضم للطوارئ والذي يعترب املرحلة الأوىل من ان�ضاء امل�ضت�ضفى. وقد قامت ال�ضركة 

بتو�ضيع امل�ضتو�ضف باإ�ضافة مبنى لالأق�ضام الداخلية )التنومي( حيث مت النتهاء من امل�ضروع وبداأ الت�ضغيل خالل العام 2004م. وقد �ضمح التخطيط بعيد املدى 

الذي تتمتع به اإدارة ال�ضركة بتحويل امل�ضتو�ضف اإىل م�ضت�ضفى بكل �ضهولة وي�ضر حيث اأن ت�ضميم امل�ضتو�ضف الأ�ضا�ضي اأخذ بعني العتبار التو�ضعات امل�ضتقبلية 

مبا فيها حتويل هذا املركز الطبي اإىل م�ضت�ضفى متكامل ي�ضتطيع تقدمي اأف�ضل اخلدمات الطبية لعدد كبري من القاطنني يف منطقة اجلبيل. واجلدير بالذكر 

باأن الأر�س م�ضتاأجرة من الهيئة امللكية باجلبيل وينبع ل�ضالح ال�ضركة، و�ضيكون للموا�ضاه احلق يف �ضراء الأر�س عند انتهاء اتفاقية التاأجري، بداأ �ضريان هذه 

التفاقية يف 13 ربيع الأول 1424هـ )املوافق 4 مايو 2003م( وملدة 30 �ضنة هجرية.

واليوم، ي�ضم امل�ضت�ضفى 49 عيادة خارجية تغطي �ضاعات عمل مبا يتنا�ضب مع احتياج املنطقة. مت النتهاء من تو�ضعة م�ضت�ضفى اجلبيل يف فرباير 2009م حيث 

مت اإ�ضافة 30 �ضريرا و 12 عيادة لي�ضبح اجمايل الطاقة ال�ضتيعابية حوايل 112 �ضريرا و49 عيادة. وتبلغ التكلفة الجمالية املتوقعة للتو�ضعة املذكورة حوايل 

15 مليون ريال. وتغطى اخلدمات الطبية يف امل�ضت�ضفى التخ�ض�ضات الطبية الأ�ضا�ضية وت�ضمل:

طب وجراحة الن�ضاء والولدة؛ ��

طب وجراحة الأطفال؛ ��

طب وجراحة العيون؛ ��

طب وجراحة الأنف والأذن؛ ��

طب وجراحة الأ�ضنان؛ ��

اأمرا�س القلب؛ ��

الأمرا�س الباطنية وال�ضدرية؛ ��

الأمرا�س اجللدية؛ ��

اجلراحة العامة؛ ��

الأمرا�س النف�ضية والع�ضبية؛ ��

طب وجراحة امل�ضالك البولية؛ ��

طب وجراحة العظام؛ ��

العالج الطبيعي والتاأهيل؛ ��

تقومي الأ�ضنان؛ ��

اجلهاز اله�ضمي واملناظري الت�ضخي�ضية والعالجية. ��

وفيما تتبادل املراكز الطبية التابعة ل�ضركة املوا�ضاه من م�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات الزيارات امليدانية لأهداف ا�ضت�ضارية، يقوم العديد من ال�ضت�ضاريني والأطباء 

بزيارة م�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات املوا�ضاه من خارج اململكة بهدف الإرتقاء مب�ضتوى اخلدمات املقدمة عن طريق ال�ضتفادة من جتاربهم واأبحاثهم يف هذا 

امل�ضمار.

ي�ضم الق�ضم الداخلي مل�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل 84 �ضريرا موزعة ما بني غرف خا�ضة واأجنحة مميزة. وقد مت جتهيز وتاأثيث كافة الغرف باأف�ضل التقنيات 

الت�ضوير  اأجهزة  احدث  على  الأ�ضعة  ق�ضم  يحتوي  حيث  الطبي(  )املخترب  الطبية  والتحاليل  بالأ�ضعة  متخ�ض�ضني  ق�ضمني  اإىل  بالإ�ضافة  احلديثة،  الطبية 

املختربات  ق�ضم  وكذلك  )اللرتا�ضاوند(.  الأبعاد  ثالثية  ال�ضوتية  فوق  بالمواج  والت�ضوير  املقطعية  والأ�ضعة  التنظريية(  )ال�ضعة  الفلور�ضكوبى  ال�ضعاعى 

الطبية والذي ي�ضم اأق�ضام التحاليل الكيمائية والهيماتولوجي )اأمرا�س الدم( وامليكروبيولوجي وبنك للدم لتوفري احتياجات امل�ضت�ضفى من وحدات الدم.

ويعترب من�ضوبو �ضركة �ضابك وعائالتهم من اأهم عمالء م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل حيث مت تخ�ضي�س حوايل 60% من الطاقة الت�ضغيلية للم�ضت�ضفى للوفاء 

مبتطلبات عمالء ال�ضركة التابعني ل�ضركة �ضابك، اأما الن�ضبة املتبقية من الطاقة الت�ضغيلية والبالغة 40% فاإنها خم�ض�ضة لتلبية متطلبات العمالء غري املتعاقدين 

ومن�ضوبي ال�ضركات الأخرى والعمالء املوؤمن عليهم عن طريق �ضركات التاأمني املوؤهلة من جمل�س ال�ضمان ال�ضحي.

الشركة
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المدينة المنورة مستشفى المواساه –  3-5-3

120 �ضريرا والذي تقوم ال�ضركة  يتميز م�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة مبوقعه الكائن على طريق املطار الرئي�ضي بالإ�ضافة اإىل طاقته الت�ضغيلية البالغة 

بت�ضغيله بالكامل با�ضتثناء الأق�ضام الأجزاء املحجوزة من قبل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز املغربي. ويعترب امل�ضت�ضفى بت�ضميم مبانيه املميزة ثاين اكرب م�ضت�ضفى 

باملدينة املنورة من حيث الطاقة ال�ضتيعابية واملرافق التابعة له حيث ي�ضم حاليًا 34 عيادة بني عيادة خارجية وق�ضم للطوارئ والإ�ضعافات ال�ضريعة، كما يقدم 

امل�ضت�ضفى اخلدمات الطبية املرتبطة بالعيون والأنف والأذن من خالل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي، وتتوقع ال�ضركة اأن ت�ضيف 3 عيادات يف عام 2011م.

املالكة ملباين  بتوقيعه مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي  املوا�ضاه  اإيجار قامت �ضركة  2000م مبوجب عقد  العام  للم�ضت�ضفى يف  الفعلي  الت�ضغيل  بداأ  وقد 

الطبية  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  املنورة  املدينة  منطقة  احتياجات  للم�ضت�ضفى  الطبية  اخلدمات  وتغطي  القانونية«(.  »املعلومات  ق�ضم  )راجع  امل�ضت�ضفى، 

الأ�ضا�ضية التي ت�ضمل:

طب وجراحة الن�ضاء والولدة؛ ��

طب الأطفال؛ ��

طب وجراحة العيون )عن طريق عيادات مغربي(؛ ��

طب وجراحة الأنف والأذن )عن طريق عيادات مغربي(؛ ��

طب وجراحة الأ�ضنان؛ ��

اأمرا�س القلب؛ ��

الأمرا�س الباطنية وال�ضدرية؛ ��

الأمرا�س اجللدية؛ ��

اجلراحة العامة؛ ��

الأمرا�س النف�ضية والع�ضبية؛ ��

طب وجراحة امل�ضالك البولية؛ ��

طب وجراحة العظام؛ ��

العالج الطبيعي والتاأهيل؛ ��

تقومي الأ�ضنان؛ ��

اجلهاز اله�ضمي واملناظري الت�ضخي�ضية والعالجية. ��

وتوفر امل�ضت�ضفى خدمات املختربات والأ�ضعة من خالل ق�ضمني جمهزين بتقنيات عالية والتي ت�ضمل الأ�ضعة ال�ضينية الفلورو�ضكوبية )ال�ضعة التنظريية( والأ�ضعة 

املقطعية والأ�ضعة البانورامية )ت�ضوير �ضعاعى للفكني( والأ�ضعة املاموجرامية )ت�ضوير الثدى( واأ�ضعة قيا�س ه�ضا�ضة العظام ف�ضال عن املختربات املتكاملة 

الأخرى )الكيميائية، الهيماتولوجية )اأمرا�س الدم(، وبنك الدم، وق�ضم امليكروبيولوجي ويقدم امل�ضت�ضفى خدماته ملر�ضى الأق�ضام الداخلية )املنومني( من 

خالل غرف م�ضتقلة ب�ضرير واحد اأو م�ضرتكة ب�ضريرين بالإ�ضافة اإىل الأجنحة املميزة، كما يوجد بامل�ضت�ضفى ق�ضم حديث للعناية املركزة للكبار وحديثي الولدة 

واأ�ضرة للمراقبة.

إدارة المواساه  مستشفى نجد االستشاري بالرياض –  3-5-4

 11 بتاريخ  للم�ضت�ضفى  املالكة  ال�ضعودية  الإمناء  �ضركة  مع  مربمة  اتفاقية  مبوجب  بالريا�س  ال�ضت�ضاري  جند  م�ضت�ضفى  وت�ضغيل  باإدارة  حاليًا  ال�ضركة  تقوم 

اأغ�ضط�س 2002م )كما مت تعديلها بتاريخ 19 جمادى الآخر 1428هـ )املوافق 1 يوليو 2007م(، وتبلغ مدة هذه التفاقية ع�ضرة �ضنوات اإل اأنه من املحتمل اأن 

تتوقف ال�ضركة عن ت�ضغيل هذا امل�ضت�ضفى قبل انتهاء املدة الأ�ضلية لالتفاقية ح�ضبما جاء يف التفاقية اأو ح�ضبما يتم التفاق عليه بني الطرفني.

يقع امل�ضت�ضفى على الطريق الدائري ال�ضرقي ملدينة الريا�س )خمرج 14(، ويدير م�ضت�ضفى املوا�ضاه 21 عيادة خارجية بالإ�ضافة اإىل 3 اأق�ضام طوارئ وتبلغ 

طاقته الت�ضغيلية 160 �ضريرا ويقدم نطاقا وا�ضعا من اخلدمات الطبية الأ�ضا�ضية من خالل عياداته اخلارجية واأق�ضامه الداخلية والتي ت�ضتمل على التخ�ض�ضات 

الطبية التالية:
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طب وجراحة الن�ضاء والولدة ؛ ��

طب الأطفال؛ ��

طب وجراحة العيون )عن طريق عيادات مغربي(؛ ��

طب وجراحة الأنف والأذن )عن طريق عيادات مغربي(؛ ��

طب وجراحة الأ�ضنان وتقومي الأ�ضنان )عن طريق عيادات مغربي(؛ ��

اأمرا�س القلب؛ ��

الأمرا�س الباطنية وال�ضدرية؛ ��

الأمرا�س اجللدية؛ ��

اجلراحة العامة؛ ��

الأمرا�س النف�ضية والع�ضبية؛ ��

طب وجراحة امل�ضالك البولية؛ ��

طب وجراحة العظام؛ ��

العالج الطبيعي والتاأهيل؛ ��

اجلهاز اله�ضمي واملناظري الت�ضخي�ضية والعالجية. ��

القطيف مستشفى المواساه –  3-5-5
قامت �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية ب�ضراء ح�ضة بلغت 51% من راأ�س مال ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية »ال�ضركة ال�ضرقية« التي متلك م�ضت�ضفى اخلليج 

التخ�ض�ضي )مت ت�ضميته لحقا مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف( وذلك بتاريخ 28 جمادى الثاين 1427هـ املوافق 24 يوليو 2006م. تقوم املوا�ضاه بت�ضغيل امل�ضت�ضفى 

واإدارة موارده وم�ضرتياته ووظائفه الت�ضغيلية. وملزيد من املعلومات حول ال�ضركة ال�ضرقية، )يرجى مراجعة ق�ضم »ال�ضركات التابعة والزميلة والأطراف ذات 

العالقة«(.

تبلغ �ضعة امل�ضت�ضفى 120 �ضريرا، وتعتقد ال�ضركة اأن موقع امل�ضت�ضفى - كونه الوحيد يف منطقة القطيف - �ضي�ضيف اإىل ميزاتها التناف�ضية حيث يعطى ال�ضركة 

اإمكانات اإ�ضافية لزيادة ح�ضتها من ال�ضوق وتو�ضيع قاعدة عمالءها. وتغطى اخلدمات الطبية يف امل�ضت�ضفى التخ�ض�ضات الطبية الأ�ضا�ضية وت�ضمل:

طب وجراحة الن�ضاء والولدة؛ ��

طب وجراحة الأطفال؛ ��

طب وجراحة العيون؛ ��

طب وجراحة الأنف والأذن؛ ��

طب وجراحة الأ�ضنان؛ ��

اأمرا�س القلب؛ ��

الأمرا�س الباطنية وال�ضدرية والكلى؛ ��

الأمرا�س اجللدية ؛ ��

اجلراحة العامة ؛ ��

الأمرا�س النف�ضية والع�ضبية؛ ��

طب وجراحة امل�ضالك البولية؛ ��

طب وجراحة العظام؛ ��

العالج الطبيعي والتاأهيل؛ ��

تقومي الأ�ضنان؛ ��

اجلهاز اله�ضمي واملناظري الت�ضخي�ضية والعالجية. ��

الشركة



16

هذا وي�ضم ق�ضم العيادات اخلارجية 35 عيادة خارجية والطوارئ وي�ضم الق�ضم الداخلي للم�ضت�ضفى 120 �ضريرا موزعة ما بني غرف م�ضرتكة وغرف خا�ضة 

واأجنحة مميزة. وقد مت جتهيز وتاأثيث كافة الغرف باأف�ضل التقنيات الطبية احلديثة، بالإ�ضافة اإىل ق�ضمني متخ�ض�ضني بالأ�ضعة والتحاليل الطبية )املخترب 

الطبي( والذي يحتوي على احدث اأجهزة الت�ضوير ال�ضعاعى الفلور�ضكوبى )ال�ضعة التنظريية( والأ�ضعة املقطعية والت�ضوير بالمواج فوق ال�ضوتية ثالثية 

الأبعاد )اللرتا�ضاوند(. وكذلك ق�ضم املختربات الطبية وي�ضمل التحاليل الكيمائية والهيماتولوجي )اأمرا�س الدم( وق�ضم امليكروبيولوجي وبنك للدم لتوفري 

احتياجات امل�ضت�ضفى من وحدات الدم.

مستوصفات المواساه 3-6 

تقوم �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية بت�ضغيل م�ضتو�ضفني هما م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام وم�ضتو�ضف املوا�ضاه بالأح�ضاء، ويتم تقدمي خدمات الرعاية الطبية 

بتقدمي اخلدمات  الأ�ضعة واملختربات  يقوم ق�ضمي  �ضاعة كما   24 الـ  الطوارئ على مدار  العيادات اخلارجية وق�ضم  امل�ضتو�ضفني من خالل  الأولية يف هذين 

الالزمة للمر�ضى املراجعني وكذلك اخلدمات ال�ضيدلنية يف كال امل�ضتو�ضفني.

الدمام مستوصف المواساه –  3-6-1

23 عيادة تعمل من ال�ضاعة الثامنة �ضباحا حتى  1975م من خالل عياداته اخلارجية البالغة  يقدم امل�ضتو�ضف خدمات الرعاية ال�ضحية الأولية منذ العام 

24 ال�ضاعة. ويقدم امل�ضتو�ضف خدمات الرعاية ال�ضحية الأولية يف  الـ  الليل، ويعمل ق�ضم الطوارئ يف امل�ضتو�ضف على مدار  الثانية ع�ضر منت�ضف  ال�ضاعة 

خمتلف التخ�ض�ضات الطبية الأ�ضا�ضية التي ت�ضمل طب الأطفال والن�ضاء والولدة و المرا�س الباطنية واجللدية و التنا�ضلية والعيون و النف و الذن واحلنجرة 

واجلراحة العامة و العظام وطب وجراحة الأ�ضنان ف�ضال عن ق�ضمي الأ�ضعة واملخترب املجهزين باأحدث اأجهزة الأ�ضعة الفلورو�ضكوبية )ال�ضعة التنظريية( 

والت�ضوير بالمواج فوق ال�ضوتية الثالثية الأبعاد )اللرتا�ضاوند(.

اأطباء  التابعة ل�ضركة املوا�ضاه من م�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات الزيارات امليدانية لالأطباء والكوادر الطبية لأهداف ا�ضت�ضارية، ويقوم  وتتبادل املراكز الطبية 

امل�ضتو�ضف بتحويل احلالت املر�ضية التي ت�ضتدعي رعاية طبية خا�ضة اأو تتطلب تدخل جراحي اأو خدمات ت�ضخي�ضية وعالجية متقدمة اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام، حيث يتم معاجلتها هناك وال�ضتفادة من اخلدمات الأخرى املت�ضلة كخدمات ق�ضمي املخترب والأ�ضعة املوجودة مب�ضت�ضفى الدمام. ويجدر الذكر باأن 

املوا�ضاه ا�ضتاأجرت املبنى من ال�ضيد/ حممد عبدالهادي العبدالهادي وتنتهي التفاقية احلالية يف 1 �ضبتمرب 2009 على اأن يتم جتديدها تلقائيا مامل يخطر 

اأحد الطرفني الآخر بعدم الرغبة يف جتديد العقد قبل �ضهرين على الأقل من تاريخ نهاية كل مدة.

وتتوقع ال�ضركة اإ�ضافة 5 عيادات يف عام 2011م و5 عيادات يف عام 2013م اىل امل�ضتو�ضف.

األحساء مستوصف المواساه –  3-6-2

تقوم ال�ضركة حاليا باإدارة وت�ضغيل م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالأح�ضاء والذي ا�ضتاأجرته ال�ضركة من ال�ضيد/ حمد احلليبي مقابل اأن تدفع ال�ضركة 500 األف ريال 

اأ�ضهر( والذي يتميز بتعدد تخ�ض�ضاته الطبية التي تغطي معظم احتياجات املر�ضى يف منطقة الإح�ضاء وي�ضم  �ضعودي �ضنويا على دفعتني )دفعة كل �ضتة 

امل�ضتو�ضف 14 عيادة خارجية وغرفة طوارئ جمهزة تعمل على مدار الـ 24 �ضاعة، ويقدم امل�ضتو�ضف خدمات الرعاية ال�ضحية الأولية يف خمتلف التخ�ض�ضات 

الأ�ضعة  اأجهزة  باأحدث  املجهزين  واملخترب  الأ�ضعة  ق�ضمي  عن  ف�ضال  الأ�ضنان  وجراحة  وطب  والولدة  والن�ضاء  الأطفال  طب  ت�ضمل  التي  الأ�ضا�ضية  الطبية 

بامل�ضتو�ضف بغر�س زيادة  الأ�ضنان  الإدارة على تطوير عيادة  وتعمل  ال�ضوتية (اللرتا�ضاوند).  بالمواج فوق  والت�ضوير  التنظريية(  الفلور�ضكوبية )ال�ضعة 

الطاقة ال�ضتيعابية لها، وتتميز عيادة الأ�ضنان بتقدمي نطاق وا�ضع يف كل ما يتعلق مبتطلبات عالج حالت طب وجراحة الأ�ضنان. يذكر اأن ا�ضت�ضاريي م�ضت�ضفى 

الدمام يقومون بزيارة م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالإح�ضاء ب�ضكل دوري ل�ضمان تقدمي اأف�ضل اخلدمات الطبية يف كافة التخ�ض�ضات واحلالت احلرجة التي تتطلب 

خربات وا�ضت�ضارات خا�ضة ولتحويل احلالت التي حتتاج ايل خدمات ت�ضخي�ضية وعالجية وجراحية اإىل م�ضت�ضفي الدمام.

هذا ويجدر الذكر باأن ال�ضركة تنوي اإ�ضافة عيادات جديدة يف الأعوام املقبلة يف حال تبني اأن ذلك جمديا.
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الشركات التابعة 3-7 

الشركة الشرقية للخدمات الطبية 3-7-1 

م�ضت�ضفى  التي متلك  ال�ضرقية«  »ال�ضركة  الطبية  للخدمات  ال�ضرقية  ال�ضركة  مال  راأ�س  51% من  بلغت  ب�ضراء ح�ضة  الطبية  للخدمات  املوا�ضاه  �ضركة  قامت 

اخلليج التخ�ض�ضي )مت ت�ضميته لحقا مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف( وذلك بتاريخ 28 جمادى الثاين 1427هـ املوافق 24 يوليو 2006م بتكلفة ا�ضتثمار بلغت 

29%، وال�ضيد و�ضل �ضعد الأحمدي  28.560.000 ريال �ضعودي. وميتلك ال�ضركة بالإ�ضافة اإىل �ضركة املوا�ضاه، ال�ضيد/ زامل عبداهلل الزامل بن�ضبة متلك 

اأعمالها بالنيابة عن  باإدارة ال�ضركة ال�ضرقية وت�ضيري  اإدارة �ضركة املوا�ضاه(  20%. ويقوم ال�ضيد/ نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي )نائب رئي�س جمل�س  بن�ضبة متلك 

ال�ضركاء. وتقوم �ضركة املوا�ضاه باإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف مقابل ن�ضبة �ضنوية متفق عليها من الإيرادات الت�ضغيلية مبوجب اتفاقية موقعة بني 

الطرفني، وللمزيد من املعلومات )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«( من هذه الن�ضرة.

وال�ضركة ال�ضرقية هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤولية حمدودة م�ضجلة يف مدينة اخلرب مبوجب ال�ضجل التجاري رقم 2051023824 ال�ضادر بتاريخ 10 رم�ضان 

والعيادات  الطبية  واملراكز  وامل�ضتو�ضفات  امل�ضت�ضفيات  و�ضيانة  وتاأ�ضي�س  متلك  يف  ال�ضرقية  ال�ضركة  ن�ضاط  ويتمثل  1999م(،  دي�ضمرب   18 )املوافق  1420هـ 

وم�ضتودعات الأدوية وال�ضيدليات.

تبلغ �ضعة امل�ضت�ضفى 120 �ضريرا، وتعتقد ال�ضركة اأن موقع امل�ضت�ضفى - كونه الوحيد يف منطقة القطيف - �ضي�ضيف اإىل ميزاتها التناف�ضية حيث يعطى ال�ضركة 

42.9 مليون ريال  2006م، و2007م، و2008م  اإ�ضافية لزيادة ح�ضتها من ال�ضوق وتو�ضيع قاعدة عمالءها. وقد بلغت ايردات ال�ضركة يف الأعوام  اإمكانات 

و56.8 مليون ريال و69.1مليون ريال �ضعودي على التوايل.

ويلخ�س ال�ضكل التايل البيانات املالية لل�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية:

الشركة
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ملخص البيانات المالية للشركة الشرقية للخدمات الطبية (: 9-3شكل )

كما يف 31 دي�ضمرب

2006م2007م2008م

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

الأداء الت�ضغيلي

69.055.80456.778.68642.923.323اإجمايل املبيعات

)29.999.268()35.899.826()42.344.589(تكلفة املبيعات

26.711.21520.878.86012.924.055جممل الربح

)3.275.895()4.015.114()4.478.858(م�ضاريف البيع والت�ضويق

)9.379.106()9.144.148()11.597.608(م�ضاريف اإدارية وعمومية

)1.370.962()1.370.962()1.370.962(اإطفاءات الأ�ضول غري امللمو�ضة

)2.343.032(8.129.1314.942.836�ضايف الدخل )اخل�ضارة(

املركز املايل

25.830.95618.491.42714.571.059الأ�ضول املتداولة

67.485.49770.689.51674.751.876ممتلكات ومعدات

1.657.4383.028.4004.399.362موجودات غري ملمو�ضة

94.973.89192.209.34393.722.297جمموع الأ�ضول

34.369.88229.764.00523.555.880اخل�ضوم املتداولة

60.494.74165.859.32469.822.297جمموع اخل�ضوم

34.479.15026.350.01923.900.000حقوق ال�ضركاء

املوؤ�ضرات املالية

30.1%36.8%38.7%هام�س جممل الربح

)5.45%(8.7%11.8%هام�س �ضايف الدخل )اخل�ضارة(

0.750.620.62ن�ضبة التداول )مرة(

74.5%71.4%63.7%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل الأ�ضول

292.1%249.9%175.5%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل حقوق امل�ضاهمني

)9.8%(18.7%23.6%معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني

)2.5%(5.4%8.6%معدل العائد على الأ�ضول

37.2%32.3%21.6%ن�ضبة منو املبيعات

64.3%310.9%64.5%ن�ضبة منو الأرباح

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة لل�ضركة ال�ضرقية 

وفيما يلي ملخ�س مبوظفي ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية:

موظفو الشركة الشرقية للخدمات الطبية (: 10-3شكل )

املجموع غري �ضعودي �ضعودي

الإجمايل اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

477 199 216 60 2 94 187 60 1 105 29 0 1 31 دي�ضمرب 2008

451 207 185 57 2 108 160 55 1 99 25 2 1 31 دي�ضمرب 2007

412 172 185 53 2 111 148 51 1 61 37 2 1 31 دي�ضمرب 2006

411 180 170 59 2 117 123 58 1 63 47 1 1 31 دي�ضمرب 2005

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه
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وقد بلغت ن�ضبة ال�ضعودة يف ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية 28.3% كما يف 31 دي�ضمرب 2008م.

شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة  3-7-2 

قامت �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية ب�ضراء ح�ضة بلغت 95% من راأ�س مال �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة املحدودة، وهي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤولية 

حمدودة م�ضجلة بال�ضجل التجاري رقم 2051032296 وتاريخ 11 �ضفر 1427هـ )املوافق 11 مار�س 2006م( ويبلغ راأ�س مالها 500.000 ريال �ضعودي مق�ضم 

اأمرا�س اجللدية وجراحات التجميل. وميتلك  تاأ�ضي�س وادارة وت�ضغيل عيادات  1.000 ريال �ضعودي. ويتمثل ن�ضاط ال�ضركة يف  500 �ضهم بقيمة ا�ضمية  اىل 

ال�ضركة بالإ�ضافة اإىل �ضركة املوا�ضاه، الدكتور/ �ضالح عبد القادر خواجة بن�ضبة متلك 5%. وقد بلغت ايردات ال�ضركة يف العام 2007م حوايل 115.768 ريال، 

بينما بلغت حوايل 112.453 يف عام 2008م.

ويلخ�س ال�ضكل التايل البيانات املالية ل�ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة:

ملخص البيانات المالية لشركة العيادة الطبية المتخصصة (: 11-3شكل )

كما يف 31 دي�ضمرب

2006م2007م2008م

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

الأداء الت�ضغيلي

112.453115.76876.719اليرادات

)5.900()2.105()2.100(م�ضاريف اإدارية وعمومية

110.353113.66370.819�ضايف الدخل من العمليات الرئي�ضية 

110.40090.54270.819�ضايف الدخل

املركز املايل

788.236678.361570.819الأ�ضول املتداولة

-16.47517.000اخل�ضوم املتداولة

771.761661.361570.819حقوق ال�ضركاء

املوؤ�ضرات املالية

%92.3%98.198.2%هام�س جممل الربح

%92.3%98.278.2%هام�س �ضايف الدخل

-47.8439.9ن�ضبة التداول )مرة(

-%2.02.5%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل الأ�ضول

-%2.12.6%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل حقوق امل�ضاهمني

%12.4%14.313.7%معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني

%12.4%14.013.3%معدل العائد على الأ�ضول

-%50.9)2.9%(ن�ضبة منو املبيعات

-%21.927.8%ن�ضبة منو الأرباح

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة ل�ضركة العيادة املتخ�ض�ضة

ويدير �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة ال�ضيد/ حممد �ضليمان ال�ضليم )الع�ضو املنتدب يف �ضركة املوا�ضاه(. ومتتلك �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة مركزا 

طبيا للتجميل يف مدينة اخلرب وتقوم �ضركة املوا�ضاه باإدارة وت�ضغيل هذا املركز مبوجب اتفاقية موقعة بني الطرفني، وتن�س التفاقية اأن تدفع �ضركة املوا�ضاه 

ن�ضبة �ضنوية متفق عليها من اليرادات الت�ضغيلية ل�ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة وللمزيد من املعلومات )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«( من 

هذه الن�ضرة.
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وفيما يلي ملخ�س مبوظفي �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة:

موظفو شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة (: 12-3شكل )

املجموع غري �ضعودي �ضعودي

الإجمايل اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

14 5 6 3 0 3 6 3 0 2 0 0 0 31 دي�ضمرب 2008

16 6 6 3 1 4 6 3 1 2 0 0 0 31 دي�ضمرب 2007

12 4 5 2 1 3 5 2 1 1 0 0 0 31 دي�ضمرب 2006

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 دي�ضمرب 2005

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه

وقد بلغت ن�ضبة ال�ضعودة يف �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة 14.3% كما يف 31 دي�ضمرب 2008م.

شركة المجمعات الطبية المتطورة 3-7-3 

�ضركة املجمعات الطبية املتطورة هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤولية حمدودة م�ضجلة بال�ضجل التجاري مبدينة الدمام حتت رقم 2050033550 بتاريخ 3 ذو 

احلجة 1418هـ )املوافق 1 ابريل 1998م(. يبلغ راأ�س مال �ضركة املجمعات الطبية املتطورة 10.000.000 ريال مق�ضم اإىل 10.000 �ضهم بقيمة ا�ضمية 1.000 

ريال لل�ضهم موزعة ملكيتها بالت�ضاوي بني �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية و�ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي حيث تبلغ ن�ضبة متلك كل منهما 50%. ويتمثل 

ن�ضاط ال�ضركة يف خدمات طب وجراحة العيون ويرتكز ن�ضاطها احلايل مبلكيتها ملركز عيون واأنف وحنجرة يقع بجوار م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام. وقد كانت 

اإيرادات ال�ضركة يف الأعوام 2006م، و2007م، و2008م على النحو التايل: 28.3 مليون ريال و 37.5 مليون ريال و 26.7 مليون ريال �ضعودي على التوايل.

ويجدر الذكر باأن �ضركة املجمعات الطبية املتطورة اأبرمت اتفاقية اإيجار مع املوا�ضاه والذي مبوجبة ا�ضتاأجرت �ضركة املجمعات الطبية املتطورة اأر�ضا لبناء 

مركز طبي متخ�ض�س لعالج وجراحة العيون والأنف والأذن واحلنجرة. ول تتمتع �ضركة املجمعات الطبية املتطورة بحق التاأجري من الباطن اإىل طرف ثالث 

جزئيا اأو كليا.

ويلخ�س ال�ضكل التايل البيانات املالية ل�ضركة املجمعات الطبية املتطورة:

ملخص البيانات المالية لشركة المجمعات الطبية المتطورة (: 13-3شكل )

كما يف 31 دي�ضمرب

2006م2007م2008م

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

الأداء الت�ضغيلي

26.750.59437.539.44228.344.230�ضايف اليردات

)18.547.320()22.419.714()16.278.433(تكلفة اليرادات

10.472.16115.119.7289.796.910جممل الربح

)6.223.014()7.728.079()4.925.418(م�ضاريف اإدارية وعمومية

)1.933.431()2.024.959()1.765.423(م�ضاريف البيع والت�ضويق

)1.242.870()1.764.999()617.315(اتعاب ادارة

)281.634(2.534.4222.725.286�ضايف الدخل )اخل�ضارة(

املركز املايل

10.841.06710.544.5527.651.866الأ�ضول املتداولة

22.119.42828.481.55028.642.161ممتلكات ومعدات

33.012.20739.965.93138.261.549جمموع الأ�ضول

8.343.58214.804.67714.792.004اخل�ضوم املتداولة

17.768.78526.292.03127.312.935جمموع اخل�ضوم
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كما يف 31 دي�ضمرب

2006م2007م2008م

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

15.243.42213.673.90010.948.614حقوق امل�ضاهمني

املوؤ�ضرات املالية

34.6%40.2%39.1%هام�س جممل الربح

)%0.99(7.3%9.5%هام�س �ضايف الدخل

1.30.70.5ن�ضبة التداول )مرة(

%65.871.38%53.8%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل الأ�ضول

%192.3249.46%116.6%ن�ضبة اخل�ضوم اإىل حقوق امل�ضاهمني

)%2.57(20.0%16.6%معدل العائد على حقوق امل�ضاهمني

)%0.74(6.8%7.7%معدل العائد على الأ�ضول

%32.42.69%)28.7%(ن�ضبة منو املبيعات

)%108.9(1067.7%)7.0%(ن�ضبة منو الأرباح

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة ل�ضركة املجمعات الطبية 

وفيما يلي ملخ�س مبوظفي �ضركة املجمعات الطبية املتطورة:

موظفو شركة المجمعات الطبية المتطورة (: 14-3شكل )

املجموع غري �ضعودي �ضعودي

الإجمايل اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

139 53 60 25 1 28 58 25 1 25 2 0 0 31 دي�ضمرب 2008

130 48 57 24 1 25 56 24 1 23 1 0 0 31 دي�ضمرب 2007

106 39 46 20 1 20 45 20 1 19 1 0 0 31 دي�ضمرب 2006

83 29 37 16 1 20 36 16 1 9 1 0 0 31 دي�ضمرب 2005

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه 

وقد بلغت ن�ضبة ال�ضعودة يف �ضركة املجمعات الطبية املتطورة  19.4% كما يف 31 دي�ضمرب 2008م.

ويدير �ضركة املجمعات الطبية املتطورة جلنة موؤلفة من 4 اأع�ضاء ميثلون ال�ضريكني بواقع ع�ضوين عن كل �ضريك، وهي جلنة خمولة باإدارة �ضركة املجمعات 

الطبية املتطورة ومتثيلها يف كافة الأعمال. وتتكون هذه اللجنة من كل من:

ال�ضيد/ نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي )نائب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة املوا�ضاه( ممثال عن �ضركة املوا�ضاه؛ ��

ال�ضيد/ حممد �ضليمان ال�ضليم )الع�ضو املنتدب يف �ضركة املوا�ضاه( ممثال عن �ضركة املوا�ضاه ؛ ��

ال�ضيد/ معت�ضم حممد ر�ضا ممثال عن �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي؛ ��

ال�ضيد/ من�ضور حازم العمري ممثال عن �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي. ��

ومتتلك �ضركة املجمعات الطبية املتطورة مراكز مغربي للعيون والأنف والأذن واحلنجرة يف الدمام واخلرب والأح�ضاء. وتقوم �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي 

باإدارة وت�ضغيل هذه املراكز مقابل ن�ضبة �ضنوية متفق عليها من الأرباح مبوجب اتفاقيات موقعة بني الطرفني، وللمزيد من املعلومات )يرجى مراجعة ق�ضم 

»املعلومات القانونية«( من هذه الن�ضرة.
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األطراف ذات العالقة 3-8 

قامت ال�ضركة بتاريخ 29 ربيع الثاين 1425هـ )املوافق 17 يونيو 2004م( بتحويل بع�س املوؤ�ض�ضات التابعة لها اإىل �ضركة املوا�ضاه العاملية. وهي �ضركة مملوكة لكل 

من ال�ضيد حممد �ضلطان ال�ضبيعي، وال�ضيد نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي، وال�ضيد �ضليمان حممد ال�ضليم. وقد بلغت قيمة حتويل هذه املوؤ�ض�ضات حوايل 3.350.000 

ريال.

و�ضركة املوا�ضاه العاملية هي �ضركة �ضعودية ذات م�ضوؤولية حمدودة م�ضجلة حتت ال�ضجل التجاري رقم 2050046651 بتاريخ 6 �ضعبان 1425هـ )املوافق 21 

�ضبتمرب 2004م( ويبلغ راأ�س مالها 4.800.000 ريال مق�ضم اإىل 4.800 �ضهم بقيمة ا�ضمية 1.000 ريال لل�ضهم.

و�ضركة املوا�ضاه العاملية طرف ذو عالقة ول متتلك ال�ضركة اية اأ�ضهم فيها. وت�ضم �ضركة املوا�ضاه العاملية الفروع التالية:

�ضفريات املوا�ضاه لل�ضياحة؛ ��

امل�ضنع املتحد للكوا�ضف الطبية، وينتج مواد كيماوية مبوجب الرتخي�س ال�ضناعي رقم 1980�س بتاريخ 24 ذوالقعدة 1426هـ )املوافق ��26 دي�ضمرب 

2005م(؛

املوا�ضاه لل�ضتانل�س �ضتيل؛ ��

موؤ�ض�ضة املوا�ضاه للتجارة واملقاولت؛ ��

املوؤ�ض�ضة املتحدة للخدمات الطبية، ويتمثل ن�ضاطها بتجارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملعدات الطبية؛ ��

للتخ�ض�ضات  ال�ضعودية  الهيئة  ترخي�س  مبوجب  والأ�ضعة  واملختربات  التمري�س  يف  الفنية  الدبلوم  برامج  ويقدم  التطبيقية،  للعلوم  املوا�ضاه  معهد  ��

ال�ضحية رقم 1355د بتاريخ 12 ربيع الأول 1427هـ )املوافق 11 ابريل 2006م(.

عمالء الشركة 3-9 

يعترب عمالء �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية من اأهم عنا�ضر القوة لل�ضركة. وتعد �ضركة اأرامكو ال�ضعودية من اأهم العمالء الذين تقدم اإليهم ال�ضركة خدماتها 

الطبية بعقد مدته 5 �ضنوات قابل للتجديد، بالإ�ضافة اإىل ذلك تعاقدت ال�ضركة مع ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء و�ضركة التعاونية لتقدمي خدماتها الطبية ل�ضركة 

�ضابك يف اأنحاء اململكة. وتقدم ال�ضركة خدماتها الطبية اإىل جميع املنت�ضبني ل�ضركات التاأمني املعتمدة من جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين عن طريق �ضبكة 

امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات التي متلكها وتديرها. وتقدر ال�ضركة اأن 30% من م�ضادرها تعمل على خدمة العمالء الغري متعاقدين )العمالء النقديني(.

متكنت �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية من توطيد مركزها كموؤ�ض�ضة كربى لتقدمي اخلدمات الطبية باملنطقة ال�ضرقية. ومنذ عام 2001م، تو�ضعت ال�ضركة 

يف مقارها واإمكاناتها لتقدمي اخلدمات الطبية اإىل اأكرب عدد ممكن من �ضكان اململكة. وما زالت ال�ضركة تقدم خدماتها اإىل عدد من العمالء البارزين الذين 

يتمتع معظمهم بغطاء �ضبكة التاأمني اإذ �ضاهم ذلك يف جناح ال�ضركة، وفيما يلي قائمة باأهم عمالء املوا�ضاه:

�ضركة اأرامكو ال�ضعودية؛ ��

�ضركة �ضابك عن طريق ال�ضركة التعاونية للتاأمني )يغطي العقد ال�ضامل كافة موظفيها العاملني بال�ضعودية(؛ ��

ال�ضركة التعاونية للتاأمني، وهي اأهم واأكرب �ضركة تاأمني �ضعودية، ولديها �ضبكة وا�ضعة تغطي من خاللها اأكرب عدد من املوؤمنني حتت مظلة التاأمني  ��

ال�ضحي التعاوين؛

جممع امللك فهد لطباعة امل�ضحف ال�ضريف باملدينة املنورة؛ �ضركة �ضعودي اأوجيه – ��

املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية؛ ��

�ضركة الت�ضالت ال�ضعودية من خالل ال�ضركة التعاونية للتاأمني؛ ��

بريتي�س ايرو�ضبا�س من خالل ال�ضركة التعاونية للتاأمني؛ ��

جميع البنوك العاملة يف اململكة العربية ال�ضعودية؛ ��

اخلطوط اجلوية العربية ال�ضعودية؛ ��

ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء؛ ��

جميع �ضركات التاأمني املعتمدة من جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين؛ ��

العمليات امل�ضرتكة باخلفجي. �ضركة الزيت العربية – ��

الشركة
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شركة أرامكو السعودية 3-9-1 

2008م  31 دي�ضمرب  اأرامكو ال�ضعودية مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام كما يف  19.120 م�ضتفيد م�ضجل من �ضركة  تقدم �ضركة املوا�ضاه خدماتها الطبية لقرابة 

و6.190 م�ضتفيد م�ضجل مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف يف نف�س التاريخ، بعد اأن اتخذت �ضركة اأرامكو قرارًا اإ�ضرتاتيجيًا لنقل تغطية اخلدمات الطبية للعاملني 

بها ومن�ضوبيهم والبالغ عددهم اأكرث من 300.000 ن�ضمة اإىل القطاع اخلا�س. ويقوم م�ضت�ضفى الدمام بتقدمي خدماته ل�ضريحة كبرية من العاملني ب�ضركة 

اأرامكو ال�ضعودية وعائالتهم. وقد اأبرمت �ضركة اأرامكو عددٍا من العقود مع �ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية. وبداأ اأول عقد اأبرمته �ضركة اأرامكو مع املوا�ضاه 

يف يناير 1996م ملدة ثالث �ضنوات، ثم مت بعد ذلك متديده ملدة �ضنتني وثالثة �ضهور. وبداأ العقد الثاين يف اأبريل 2001م ملدة خم�س �ضنوات، مت متديده ملدة 

ثالثة �ضنوات حتى نهاية يونيو 2010م. 

الشركة السعودية للصناعات األساسية - سابك 3-9-2 

كذلك اأبرمت املوا�ضاه عقودًا مع ال�ضركة التعاونية للتاأمني لتقدمي خدماتها الطبية ل�ضركة �ضابك. ونظرًا لأهمية �ضركة �ضابك كعميل من عمالء ال�ضركة يخدم 

م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل ب�ضكل �ضبه كامل من�ضوبي �ضركة �ضابك، حيث تعترب زيادة الطلب على اخلدمات من قبل امل�ضتفيدين من �ضركة �ضابك اأحد اأهم 

اأ�ضباب قرار تو�ضيع م�ضتو�ضف اجلبيل اإىل م�ضت�ضفى.

رسالة الشركة ورؤيتها 3-10 

رسالة الشركة 3-10-1 

حتر�س ال�ضركة على تقدمي خدمات طبية مب�ضتوى عاملي ملراجعي الأق�ضام الداخلية والعيادات اخلارجية ملتزمني لعمالئنا و�ضركائنا بالعمل على التطوير 

امل�ضتمر لأ�ضاليب الأداء الطبي من خالل العمل بروح الفريق والنتماء واخلربات العلمية وبروؤية م�ضتقبلية واعدة.

رؤية الشركة 3-10-2 

�ضتبقى �ضركة املوا�ضاه املزود الأكرث متيزا للخدمات الطبية يف اململكة با�ضتخدام اأحدث التقنيات والأ�ضاليب العملية وبالتعاون امل�ضتمر مع الأنظمة والهيئات 

العاملية يف امليادين الطبية.

الشركة
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نبذة عن السوق 4 
ا�ضت�ضارات  مكتب  هو  اخلليج  درا�ضات  مكتب  اململكة.  يف  الطبية  اخلدمات  �ضوق  عن  درا�ضة  اإعداد  بغر�س  اخلليج«  درا�ضات  »مكتب  بتعيني  ال�ضركة  قامت 

متخ�ض�س باإ�ضت�ضارات متويل ال�ضركات، والأبحاث الإقت�ضادية، ودرا�ضات اجلدوى املالية، وخدمات ا�ضت�ضارية اأخرى. تاأ�ض�س املكتب عام 1996م، واأ�ضبح لديه 

اليوم مكاتب يف اململكة العربية ال�ضعودية، ويف مملكة البحرين، ويف فل�ضطني. يوجد يف املكتب حاليا 20 موظف، وقد اكت�ضب معظمهم خرباتهم يف موؤ�ض�ضات 

مرموقة على ال�ضعيد املحلي والعاملي.

اإن م�ضدر املعلومات عن ال�ضوق والبيانات اأدناه هو مكتب درا�ضات اخلليج، ولقد اأعطى مكتب درا�ضات اخلليج موافقته الكتابية على ن�ضر اإفادته �ضمن ن�ضرة 

الإ�ضدار ب�ضيغتها ون�ضها كما ترد يف ن�ضرة الإ�ضدار ومل يتم �ضحب تلك املوافقة. ول ميتلك مكتب درا�ضات اخلليج اأ�ضهما، اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف 

امل�ضدر اأو اأي تابع له.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن معلومات ال�ضوق )الواردة �ضمن ق�ضم »نبذة عن ال�ضوق«( ويف تقرير م�ضت�ضار ال�ضوق مت اإعدادها يف �ضهر مار�س عام 2007م وبالتايل 

فهي تعالج اأحوال ال�ضوق يف حينه ول تاأخذ بالعتبار اأحوال ال�ضوق التي طراأت منذ ذلك التاريخ. كما يت�ضمن التقرير اإح�ضائيات حتى �ضنة 2007م ومل يتم 

حتديث هذه املعلومات قبل تاريخ هذه الن�ضرة.

مقدمة 4-1 
بلغ عدد ال�ضكان يف اململكة عام 2006م حوايل 24.5 مليون ن�ضمة ويتوقع اأن يبلغ معدل النمو يف ال�ضنوات اخلم�ضة القادمة 3.1%.  ويعترب ازدياد النمو ال�ضكاين 

8

من اأهم العوامل التي �ضتوؤثر على معدلت الطلب على اخلدمات الطبية يف اململكة.

وزارة ال�ضحة هي اجلهة احلكومية املنظمة لقطاع اخلدمات الطبية واملزود الرئي�ضي لتلك اخلدمات يف اململكة. وتدير الوزارة �ضبكة من امل�ضت�ضفيات واملراكز 

ال�ضحية حيث تقوم با�ضتخدام نظام اإحالة املر�ضى ح�ضب احتياجاتهم والإمكانيات املتوفرة لديها �ضمن �ضبكة امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية حيث يتم اإحالة 

املر�ضى املحتاجني للخدمات الطبية الب�ضيطة اإىل املراكز الأولية، اأما املر�ضى املحتاجني اإىل الرعاية الطبية املتخ�ض�ضة فيتم اإحالتهم اإىل امل�ضت�ضفيات العامة 

واملتخ�ض�ضة. وتظل معايري تلك اخلدمات متاأثرة اإىل حٍد كبرٍي بالتمويل احلكومي.

بالإ�ضافة اإىل اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�ضحة، تقدم اجلهات احلكومية الأخرى اخلدمات الطبية ب�ضورة رئي�ضية مل�ضتفيدين حمددين، واأحيانا ملر�ضى 

الدفاع  ووزارة  وينبع  للجبيل  امللكية  والهيئة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الداخلية  ووزارة  الوطني  للحر�س  التابعة  ال�ضحية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات  وتعترب  اآخرين. 

والطريان وم�ضت�ضفى امللك في�ضل التخ�ض�ضي وم�ضت�ضفى رعاية الريا�س من الأمثلة على تلك اجلهات التي توفر خدماتها الطبية مل�ضتفيدين حمددين وبع�س 

املر�ضى املحالني اإليها.

ويف العقد الأخري، زادت اأهمية اخلدمات الطبية التي يقدمها القطاع اخلا�س نظرا لحتياجات ال�ضوق املتنامية يف اململكة. حيث ا�ضتهدفت تلك اخلدمات يف 

بداياتها �ضرائح معينة من املجتمع ال�ضعودي )ذي الدخل املرتفع( وبع�س امل�ضتخدمني العاملني يف اململكة مبثابة مناف�ضة خلدمات القطاع العام على اأ�ضا�س جودة 

اخلدمات املقدمة. وبالتايل، منت ح�ضة القطاع اخلا�س من �ضوق اخلدمات الطبية يف اململكة مع ازدياد النمو يف الطلب على اخلدمات الطبية ب�ضكل عام.

خالل العام 1999م، اأعلنت حكومة اململكة مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ )املوافق 1999/8/13م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 71 

 وهو برنامًج اإلزامي للتاأمني ال�ضحي التعاوين للموظفني الأجانب 
9

وتاريخ 1420/4/27هـ )املوافق 1999/8/11م( املوافقة على نظام ال�ضمان ال�ضحي التعاوين

�ضكل على اأ�ضا�ضه جمل�س ال�ضمان ال�ضحي بغر�س التنظيم والإ�ضراف على تنفيذ الربنامج. ويف عام 2005م، اأ�ضدرت وزارة ال�ضحة الالئحة التنفيذية لتطبيق 

الربنامج الإلزامي للتاأمني حيث األزم اأ�ضحاب الأعمال واملوظفني امل�ضاهمة ب�ضورة م�ضرتكة يف تكلفة الرعاية ال�ضحية عن طريق التاأمني ال�ضحي.

وبرنامج التاأمني الإلزامي �ضاري املفعول الآن وقد تقرر تطبيقه على ثالث مراحل، وقد مت تنفيذ املرحلة الأوىل منه والتي تلزم كافة ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات التي 

توظف اأكرث من 500 موظف باأن يكون لديها تاأمني �ضحي على كافة املوظفني، مت اأي�ضا تنفيذ املرحلة الثانية لل�ضيا�ضة يف عام 2007م حيث �ضملت ال�ضركات 

واملوؤ�ض�ضات التي توظف من 100 اإىل 500 موظف. بينما �ضتغطي املرحلة الثالثة والأخرية ال�ضركات التي يقل عدد العاملني فيها من غري ال�ضعوديني عن 100 

عامل. ومن املتوقع اأي�ضا فر�س التاأمني ال�ضحي الإلزامي بالن�ضبة للمواطنني ال�ضعوديني يف نهاية املطاف.

ويتوقع اأن يوؤدي تطبيق املراحل املتبقية من برنامج التاأمني الإلزامي اإىل زيادة ح�ضة القطاع اخلا�س من �ضوق اخلدمات ال�ضحية باململكة، حيث اأن جميع 

املقيمني وخ�ضو�ضًا الذين مل ي�ضملهم التاأمني ال�ضحي حتى الآن �ضوف يتمكنون من ال�ضتفادة من خدمات التاأمني ال�ضحي. وقد بلغ جمموع املوظفني امل�ضتفيدين 

من هذا التاأمني كما يف اأغ�ضط�س من عام 2006م حوايل 262.055 موظفا.

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج.  8

امل�ضدر: ال�ضركة  9
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قطاع الخدمات الطبية في المملكة 4-2 

8.7% عن ما مت تخ�ضي�ضه يف عام  25 مليار ريال �ضعودي، بزيادة بلغت  2008م  بلغ حجم ما خ�ض�ضته حكومة اململكة من ميزانيتها لوزارة ال�ضحة عام 

2007م. ويبلغ املعدل ال�ضنوي ملا مت تخ�ضي�ضه لوزارة ال�ضحة من عام 1998م حتى عام 2008م حوايل 8.07% من اإجمايل ميزانية الدولة.

ميزانية المملكة وحجم التخصيص لوزارة الصحة (: 1-4شكل )

الن�ضبة من الإجمايل )%( املخ�ض�س للقطاع ال�ضحي

)مليار ريال �ضعودي(

ميزانية اململكة

)مليار ريال �ضعودي(

ال�ضنة

8.16 16 196 1998

9.09 15 165 1999

8.65 16 185 2000

8.37 18 215 2001

9.41 19 202 2002

8.13 17 209 2003

7.83 18 230 2004

8.30 23 277 2005

9.28 31 334 2006

6.00 23 380 2007

5.60 25 450 2008

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

وتدعم حكومة اململكة قطاع اخلدمات الطبية من خالل ت�ضجيع امل�ضتثمرين، فتقوم على �ضبيل املثال بتوفري التمويل الالزم لهم بدون فوائد. وتوفر وزارة املالية 

التمويل الالزم لإن�ضاء م�ضت�ضفيات جديدة بن�ضبة متويل تبلغ 50% من تكلفة امل�ضروع وبحد اأق�ضى 50 مليون ريال �ضعودي.

هذا وقد خطى القطاع اخلا�س خطا ثابتة يف م�ضرية النمو حيث زادت اأهمية الدور الذي يلعبه يف قطاع اخلدمات الطبية يف اململكة. وقد بلغ عدد امل�ضت�ضفيات 

يف اململكة عام 1996م حوايل 303 م�ضت�ضفى، يقع 84 منها �ضمن م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�س. وبحلول عام 2007م، كان ما مت اإ�ضافته من م�ضت�ضفيات يف كافة 

اأرجاء اململكة 84 م�ضت�ضفى، وبذلك ا�ضبح ن�ضيب القطاع اخلا�س من اإجمايل عدد امل�ضت�ضفيات البالغ 387 م�ضت�ضفى 123 اأي بزيادة 39 م�ضت�ضفى.

عدد المستشفيات حسب مزود الخدمة (: 2-4شكل )

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

امل�ضت�ضفيات

264 261 256 251 240 234 232 230 227 225 221 219 القطاع العام

123 128 123 113 110 105 99 94 91 89 87 84 القطاع اخلا�س

387 389 379 364 350 339 331 324 318 314 308 303 املجموع

ن�ضبة من املجموع )%(

68 67 68 69 69 69 70 71 71 72 72 72 القطاع العام

32 33 32 31 31 31 30 29 29 28 28 28 القطاع اخلا�س

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

معدل النمو ال�ضنوي )%(

1.14 1.95 1.99 4.58 2.56 0.86 0.87 1.32 0.89 1.81 0.91 - القطاع العام

)3.9( 4.07 8.85 2.73 4.76 6.06 5.32 3.30 2.25 2.30 3.57 - القطاع اخلا�س

)0.5( 2.64 4.12 4.00 3.24 2.42 2.16 1.89 1.27 1.95 1.65 - املجموع

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

نبذة عن السوق
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وقد بلغ عدد العيادات اخلارجية التي تقدم خمتلف اخلدمات الطبية يف اململكة عام 1996م حوايل 3.201 عيادة يتبع حوايل 45% منها للقطاع اخلا�س. وقد 

ارتفع هذا العدد ليبلغ حوايل 4.241 عيادة يف عام 2007م وبلغ ن�ضيب القطاع اخلا�س منها %52.

العيادات الخارجية حسب مزود الخدمة (: 3-4شكل )

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

العيادات اخلارجية

2.047 2.017 1.992 1.953 1.915 1.859 1.831 1.801 1.811 1.796 1.782 1.776 القطاع العام

2.194 2.113 2.085 2.044 1.986 1.909 1.611 1.571 1.566 1.477 1.457 1.425 القطاع اخلا�س

4.241 4.130 4.077 3.997 3.901 3.768 3.442 3.372 3.377 3.273 3.239 3.201 املجموع

ن�ضبة من املجموع )%(

48 49 49 49 49 49 53 53 54 55 55 55 القطاع العام

52 51 51 51 51 51 47 47 46 45 45 45 القطاع اخلا�س

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

معدل النمو ال�ضنوي )%(

1.49 1.26 2.00 1.98 3.01 1.53 1.67 -0.55 0.84 0.79 0.34 - القطاع العام

3.83 1.34 2.01 2.92 4.03 18.50 2.55 0.32 6.03 1.37 2.25 - القطاع اخلا�س

2.69 1.30 2.00 2.46 3.53 9.47 2.08 0.15- 3.18 1.05 1.19 - املجموع

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

وقد بلغ عدد اأ�ضرة التنومي يف اململكة عام 1996م حوايل 44.214 �ضرير يتبع حوايل 19% منها للقطاع اخلا�س. وقد ارتفع هذا العدد ليبلغ حوايل 53.519 

�ضرير يف عام 2007م وبلغ ن�ضيب القطاع اخلا�س منها %21.

عدد أسرة التنويم حسب مزود الخدمة (: 4-4شكل )

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

عدد الأ�ضرة

42.248 41.194 40.645 39.992 39.051 38.123 37.677 37.511 37.031 36.960 36.547 36.029 القطاع العام

11.271 13.174 12.547 11.136 10.133 8.954 9.337 9.106 8.885 8.765 8.485 8.185 القطاع اخلا�س

53.519 54.368 53.192 51.128 49.184 47.077 47.014 46.617 45.916 45.725 45.032 44.214 املجموع

ن�ضبة من املجموع )%(

79 76 76 78 79 81 80 80 81 81 81 81 القطاع العام

21 24 24 22 21 19 20 20 19 19 19 19 القطاع اخلا�س

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

معدل النمو ال�ضنوي )%(

2.55 1.35 1.63 2.41 2.43 1.18 0.44 1.30 0.19 1.13 1.44 - القطاع العام

)14.45( 5.00 12.67 9.90 13.17 -4.10 2.54 2.49 1.37 3.30 3.67 - القطاع اخلا�س

)1.56( 2.21 4.04 3.95 4.48 0.13 0.85 1.53 0.42 1.54 1.85 - املجموع

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

يقدر عدد زيارات املر�ضى التي متت للعيادات اخلارجية يف عام 1996م حوايل 95 مليون زيارة، ويقدر ن�ضبة ما مت من هذه الزيارات �ضمن القطاع اخلا�س 

حوايل 15%. وقد ارتفع عدد زيارات املر�ضى لي�ضل اإىل حوايل 123 مليون زيارة يف عام 2007م، يقدر ما مت منها جلهات طبية �ضمن القطاع اخلا�س بحوايل 

.%35

نبذة عن السوق
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عدد زيارات المرضى للعيادات الخارجية (: 5-4شكل )

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

عدد الزيارات )مليون(

79 74 74 92 87 82 78 78 77 81 81 81 القطاع العام

43 31 29 23 22 20 18 18 18 17 15 14 القطاع اخلا�س

122 105 103 115 109 102 96 96 95 98 96 95 املجموع

ن�ضبة من املجموع )%(

65 70 72 80 80 80 81 81 81 83 84 85 القطاع العام

35 30 28 20 20 20 19 19 19 17 16 15 القطاع اخلا�س

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

معدل النمو ال�ضنوي )%(

6.76 0.00 -19.57 5.75 6.10 5.13 0.00 1.30 -4.94 0.00 0.00 - القطاع العام

38.70 6.90 26.09 4.55 10.00 11.11 0.00 0.00 5.88 13.33 7.14 - القطاع اخلا�س

16.19 1.94 -10.43 5.50 6.86 6.25 0.00 1.05 -3.06 2.08 1.05 - املجموع

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

وفيما يتعلق بحالت تنومي املر�ضى، فقد بلغت حوايل 2 مليون حالة يف عام 1996م منها 22% �ضمن م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�س. ويف عام 2007م، ارتفعت 

حالت تنومي املر�ضى اإىل 2.8 مليون حالة قام القطاع اخلا�س بخدمة حوايل 23% منها.

حاالت تنويم المرضى (: 6-4شكل )

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

حالت التنومي )اآلف(

2.138 1.794 1.768 1.744 1.733 1.706 1.656 1.580 1.530 1.585 1.568 1.553 القطاع العام

653 663 517 518 487 435 448 450 443 434 463 446 القطاع اخلا�س

2.791 2.457 2.285 2.262 2.220 2.141 2.104 2.030 1.973 2.019 2.031 1.999 املجموع

ن�ضبة من املجموع )%(

77 73 77 77 78 80 79 78 78 79 77 78 القطاع العام

23 27 23 23 22 20 21 22 22 21 23 22 القطاع اخلا�س

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 املجموع

معدل النمو ال�ضنوي )%(

19.18 1.47 1.38 0.63 1.58 3.02 4.81 3.27 -3.47 1.08 0.97 - القطاع العام

)1.51( 28.24 -0.19 6.37 11.95 -2.90 -0.44 1.58 2.07 -6.26 3.81 - القطاع اخلا�س

13.59 7.53 1.02 1.89 3.69 1.76 3.65 2.89 -2.28 -0.59 1.60 - املجموع

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج، املوا�ضاه

منافسو الشركة في القطاع الخاص 4-3 

تعمل ال�ضركة يف مدن رئي�ضية من اململكة وقد حققت وجودا مميزا لها منذ ن�ضاأتها يف عام 1975م يف املنطقة ال�ضرقية من اململكة. وتغطي ال�ضبكة الطبية التابعة 

لل�ضركة اليوم معظم املدن الرئي�ضية الدمام والقطيف واجلبيل والأح�ضاء واخلرب والريا�س واملدينة املنورة. وميكن تلخي�س ح�ضة ال�ضركة من ال�ضوق طبقا 

للمدن واملناطق الرئي�ضية التي تعمل بها على النحو التايل:

نبذة عن السوق
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حصة الشركة من السوق حسب المنطقة في عام 2006(: 7-4شكل )

العيادات اخلارجية

%11 املنطقة ال�ضرقية

%25 منطقة املدينة املنورة

%4
10

منطقة الريا�س

الأق�ضام الداخلية والتنومي

%15 املنطقة ال�ضرقية

%14 منطقة املدينة املنورة

%4 منطقة الريا�س

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج 

حصة الشركة من السوق حسب المدينة في عام 2006(: 8-4شكل )

العيادات اخلارجية

%13 مدينة الدمام

%86 مدينة اجلبيل

%19 مدينة الأح�ضاء

%38 املدينة املنورة

%3 مدينة الريا�س

الأق�ضام الداخلية والتنومي

%44 مدينة الدمام

%64 مدينة اجلبيل

%35 املدينة املنورة

%8 مدينة الريا�س

امل�ضدر: مكتب درا�ضات اخلليج

من خالل " م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري"  10

نبذة عن السوق
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المزايا التنافسية والخطط والتطلعات المستقبلية 5 

المزايا التنافسية 5-1 

تعتقد اإدارة ال�ضركة اأنها متتلك عدد من املزايا التناف�ضية والقيم امل�ضافة مما مييز خدماتها عن مناف�ضي ال�ضركة من �ضمنها:

إستراتيجية الشركة الواضحة  5-1-1 

اململكة  الطبي يف  القطاع  واحتياجات  تتالئم  ا�ضرتاجتية  و�ضع  �ضاعدها يف  به مما  تعمل  الذي  لل�ضوق  وا�ضحة  بروؤية  املميزة  بف�ضل خرباتها  ال�ضركة  تتمتع 

وتوجهاته.وتعمل ال�ضركة من خالل هذه ال�ضرتاتيجية الوا�ضحة على خدمة كافة �ضرائح العمالء عرب التاأكد من اأن جميع عمليات الت�ضغيل ل�ضبكتها الطبية 

تتم بفعالية وكفاءة عالية.

المستوى الربحي الجيد للشركة والمركز المالي المستقر 5-1-2 

يتواكب منو ال�ضركة امل�ضطرد وم�ضتوى اأرباحها ومركزها املايل امل�ضتقر مع خطتها الإ�ضرتاتيجية املرتكزة على فهم وحتليل واقعي ودقيق لل�ضوق الذي تعمل 

فيه، لذا حر�ضت ال�ضركة على بناء �ضبكة طبية موزعة يف اأكرث من منطقة جغرافية واحدة واأكرث من مدينة يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأحيانا لتاأكيد وجودها 

القوي يف �ضوق اخلدمات الطبية.

البيئة االقتصادية النموذجية لنشاط الشركة  5-1-3 

  كما يعترب الطلب املتزايد 
11

تعترب البيئة القت�ضادية التي تعمل بها ال�ضركة بيئة منوذجية من حيث النمو ال�ضكاين حيث تقدر ن�ضبة النمو بحوايل 3.1% �ضنويا.

على اخلدمات الطبية والدعم املايل للقطاع اخلا�س من اجلهات الر�ضمية خ�ضائ�س مهمة لتلك البيئة القت�ضادية التي تهدف اإىل زيادة م�ضاركة القطاع 

املايل  الدعم  بتقدمي  تقوم  التي  الر�ضمية  الدعم. ومن اجلهات  ال�ضتفادة من هذا  الإدارة من  تتوان  الطبية حيث مل  والنهو�س مب�ضتوى اخلدمات  اخلا�س 

للم�ضاريع ال�ضحية وزارة املالية حيث يتوفر لديها برنامج اإقرا�س بدون فوائد ويتيح الربنامج للم�ضتفيدين احل�ضول على ما ن�ضبته 50% من تكاليف الإن�ضاء 

واملعدات الطبية للم�ضروع وبحد اأق�ضى 50 مليون ريال �ضعودي يتم �ضداده على مدى ع�ضرين عاما من خالل 16 ق�ضطا وبفرتة �ضماح 4 �ضنوات. 

السمعة الجيدة للشركة  5-1-4 

تتمتع ال�ضركة ب�ضمعة جيدة يف قطاع تقدمي اخلدمات الطبية وقد اأدت جودة خدماتها التي قدمتها ال�ضركة لالأفراد وال�ضركات على مدى الثالثة عقود املن�ضرمة 

اإىل اكت�ضاب ال�ضركة تلك ال�ضمعة اجليدة مما �ضاهم ب�ضكل مبا�ضر يف منو اأعمال ال�ضركة وايراداتها وبالتايل حتقيق نتائج جيدة وربحية مرتفعة وقد مت ذلك 

اأداء داخلية ت�ضتطيع من  من خالل املحافظة على عمالء ال�ضركة الأ�ضا�ضني وجتديد عقودهم بالإ�ضافة اإىل جذب عمالء جدد. وللموا�ضاه موؤ�ضرات قيا�س 

خاللها حتديد مدى قدرتها على املحافظة على اأعداد املر�ضى واملراجعني لكل موقع من مواقع ال�ضركة التي تقوم بتقدمي اخلدمات الطبية �ضواء امل�ضت�ضفيات اأو 

امل�ضتو�ضفات. ولإ�ضافة ال�ضفافية وامل�ضداقية على النتائج التي ت�ضل اإليها ال�ضركة �ضمن عمليات قيا�س الأداء الداخلي، تقوم ال�ضركة باإجراء تقييم خلدماتها 

من خالل عينة من املر�ضى املراجعيني مل�ضت�ضفيات املوا�ضاه حيث توؤخذ اأي مالحظات يتم ا�ضتالمها ب�ضكل جدي ويتم العمل على جتنب تكرارها.

القاعدة الواسعة لعمالء الشركة 5-1-5 

ت�ضم قاعدة عمالء املوا�ضاه �ضركة ارامكو ال�ضعودية منذ العام 1996م وجمموعة �ضركات �ضابك واملوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية وال�ضركة ال�ضعودية 

للكهرباء وعددا من كربيات �ضركات التامني التي مت تاأهيلها للعمل باململكة العربية ال�ضعودية من جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين ف�ضال عن اخلطوط اجلوية 

العربية ال�ضعودية و�ضركات ال�ضمنت وم�ضفاة �ضركة اأرامكو مبدينة اجلبيل والعديد غريها من كربيات ال�ضركات العاملة باململكة العربية ال�ضعودية.

امل�ضدر: تقرير ال�ضوق املعد بوا�ضطة مكتب درا�ضات اخلليج  11
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النظام المعلوماتى المتطور الذي تطبقه الشركة والمدعوم بكوادر فنية وإدارية  5-1-6 

تطبق ال�ضركة نظام معلوماتي متكامل تعمل على تطويره ب�ضفة م�ضتمرة لدعم عمليات الت�ضغيل وتزويد الإدارة باملعلومات والتقارير الالزمة لرفع م�ضتوى الأداء 

الإداري يف �ضنع القرار ال�ضرتاتيجي.

وتتمتع ال�ضركة بنظم تقنية متطورة وكوادر فنية من ذوى اخلربات العاملية يف جميع جمالت اإدارة امل�ضت�ضفيات واخلدمات الطبية. ويعملون من خالل جمموعة 

من اللوائح والإجراءات الفنية والإدارية التي ت�ضمن ال�ضتخدام الأف�ضل للموارد املتاحة وحتقيق اأف�ضل النتائج بناءا على معايري وموؤ�ضرات اأداء ذات فاعلية 

كبرية واإمكانات تطبيق عالية.

اتفاقيات التعاون المشترك 5-1-7 

لل�ضركة اتفاقيات تعاون م�ضرتك اأبرمتها مع عدد من اكرب املراكز الطبية العاملية مما كان له اأبلغ الأثر يف متيز اخلدمات الطبية التي تقدمها ال�ضركة مبا 

يحاكي مثيالتها من املراكز الطبية وامل�ضت�ضفيات العاملية. ملزيد من املعلومات حول التفاقيات، )يرجى مراجعة ق�ضم »املعلومات القانونية«(. 

السعي المستمر إلدارة الشركة للوصول إلى العالمية 5-1-8 

تعمل ال�ضركة للح�ضول على تاأهيل ل�ضبكة م�ضت�ضفياتها من قبل الهيئة امل�ضرتكة الدولية الأمريكية JCI للتاأكيد على اجلودة واللتزام باملعايري الدولية، وقد 

متكنت ال�ضركة من تاأهيل اأوىل م�ضت�ضفياتها حيث مت يف عام 2006م تاأهيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام، بالإ�ضافة اإىل م�ضت�ضفى الدمام، حاز م�ضت�ضفى القطيف 

على �ضهادة التاأهيل JCI  يف اأواخر عام 2008م. وم�ضت�ضفى اجلبيل يف اأبريل من العام 2009م. ويجري العمل على تاأهيل باقي امل�ضت�ضفيات تباعا.

شمولية الخدمات المقدمة  5-1-9 

تقدم ال�ضركة نطاقًا وا�ضعًا من اخلدمات الطبية التي ت�ضمن ا�ضتقبال وخدمة كافة العمالء وبالتايل دعم قدرة ال�ضركة على حتقيق معدلت دخل م�ضتقرة.

شبكة التعاقدات الخارجية للشركة 5-1-10 

لل�ضركة �ضبكة تعاقدات خارجية وا�ضعة النطاق يف معظم الدول العربية ودول اأوروبا واأفريقيا وكندا والتي ت�ضاعدها يف توظيف اأف�ضل الكفاءات الب�ضرية للعمل 

يف �ضبكتها الطبية.

جمهورية م�ضر العربية؛  جامعة عني �ضم�س – ��

اململكة الأردنية الها�ضمية؛ مدينة امللك ح�ضني الطبية – ��

اململكة املتحدة ) جال�ضكو (؛  امل�ضت�ضفى امللكي لالطفال – ��

كندا؛  جامعة مونرتيال – ��

�ضنغافورة. جمموعة بارك واي للرعاية ال�ضحية – ��

فريق الشركة اإلداري 5-1-11 

متلك ال�ضركة فريقا اداريا متميزا بخرباته الوا�ضعة والذي يتمتع مبا يلي:

م�ضتوى عايل ومقدرة كبرية على التخطيط امل�ضتقبلي فيما يتعلق مب�ضتوى الطلب على اخلدمات الطبية امل�ضتقبلية؛ ��

مقدرة عالية على اإدارة ال�ضبكة الطبية ل�ضمان م�ضتوى اجلودة يف اخلدمات املقدمة؛ ��

خربة كبرية يف جمال النظم املالية واملعلوماتية التي ت�ضاعد ب�ضكل وا�ضع لإدارة برامج التخطيط والرقابة؛ ��

املقدرة على ا�ضتخدام الو�ضائل والطرق احلديثة يف عمل التوقعات حلجم ال�ضوق ون�ضبة امل�ضاركة فيه يف املدى الق�ضري والطويل من خالل ال�ضبكات  ��

الطبية.

المزايا التنافسية والخطط والتطلعات المستقبلية
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الخطط المستقبلية 5-2 

وبع�س  املحلية.  ال�ضحية  الرعاية  الطبية كجزء من جمتمع  الرعاية  تقدمي  اأ�ضلوب  لإجراء حت�ضينات يف  فاإنها تخطط  اأهدافها  لل�ضركة حتقيق  يت�ضنى  لكي 

النواحي التي يتوقع اأن حتدث بها تلك التغيريات ت�ضمل تطوير �ضراكات مع منظمات اأخرى من اأجل و�ضول الرعاية ال�ضحية اإىل جميع اأفراد املجتمع، وتقدمي 

واملمر�ضات وغريهم من  الأطباء  وزيادة عدد  لهم،  املنا�ضبة  امل�ضت�ضفى  يت�ضنى حتديد  الطارئة، بحيث  املر�ضى غري ذوى احلالت  لكل  الالزمة  الت�ضهيالت 

اأخ�ضائيي الرعاية ال�ضحية الآخرين، وكذلك تو�ضيع اأدوارهم، بحيث ت�ضمل نواحي عالج متعددة التخ�ض�ضات.

ت�ضمل اخلطط امل�ضتقبلية لل�ضركة اأهداف رئي�ضية لتحقيقها خالل اخلم�س �ضنوات املقبلة وهي وكما يلي:

تقدمي نطاق كامل من خدمات الرعاية ال�ضحية الأ�ضا�ضية للمجتمع؛ ��

بالدمام، م�ضت�ضفى اجلبيل وم�ضت�ضفى  املوا�ضاه  اأ�ضوة مب�ضت�ضفى  ال�ضركة  لكافة م�ضت�ضفيات  الدولية  امل�ضرتكة  الهيئة  تاأهيل  ا�ضتكمال احل�ضول على  ��

القطيف وكذلك العمل على املحافظة على هذا التاأهيل؛

تقدمي خدمات �ضيدلنية ذات �ضمعة مرموقة يف املنطقة من حيث النوعية واجلودة؛ ��

التو�ضع يف خدمات الرعاية ال�ضحية لكي ت�ضبح ال�ضركة الرائدة يف املنطقة كلها يف جمال تقدمي تلك اخلدمات. ��

اإعداد ال�ضركة للو�ضول اإىل اأنظمة متحررة من الروتني والأعمال الورقية؛ ��

 % زيادة ح�ضة ال�ضركة يف �ضوق اخلدمات الطبية مبعدل 5% من الن�ضب احلالية والبالغة 11% و25% و4% �ضمن العيادات اخلارجية و15% 14% و��4

�ضمن الأق�ضام الداخلية والتنومي يف كل من املنطقة ال�ضرقية واملدينة املنورة والريا�س على التوايل، ملزيد من املعلومات عن ح�ضة ال�ضركة يف ال�ضوق 

)يرجى مراجعة ق�ضم »نبذة عن ال�ضوق«(؛

حت�ضني الرقابة املالية؛ ��

ا�ضتقطاب موظفني موؤهلني واأكفاء واملحافظة عليهم. ��

التطلعات المستقبلية 5-3 

لكي يت�ضنى حتقيق اخلطط امل�ضتقبلية لل�ضركة ومواكبة الطلب املتزايد على خدمات الرعاية ال�ضحية يف اململكة، فقد اقرتحت ال�ضركة خطط تو�ضعية تهدف 

اإىل التو�ضع يف من�ضاآتها احلالية واإن�ضاء من�ضاآت جديدة يف مناطق واعدة، وكذلك تقدمي خدمات رعاية �ضحية جديدة. وفيما يلي ملخ�ضا باأهم امل�ضاريع اجلاري 

تنفيذها وامل�ضاريع امل�ضتقبلية لل�ضركة: 

م. وتقدر م�ضاحة  بناء م�ضت�ضفى جديد يف مدينة الريا�س ب�ضعة 175 �ضريرا و65 عيادة خارجية. ومن املتوقع بدء الت�ضغيل املبدئي منت�ضف العام ��2013

امل�ضت�ضفى بحوايل 40.000م2. وقد قامت ال�ضركة بتحديد املوقع املالئم لهذا امل�ضروع وقامت ب�ضراء الأر�س لهذا اخل�ضو�س، كما ح�ضلت ال�ضركة 

على موافقة  وزارة ال�ضحة لت�ضييد امل�ضت�ضفى؛

بناء م�ضتو�ضف جديد بالدمام مب�ضاحة تقدر بحوايل 4.000م��2 مباين. وقد قامت ال�ضركة بتحديد املوقع املالئم لهذا امل�ضروع وقامت ب�ضراء الأر�س 

لهذا اخل�ضو�س مب�ضاحة 3000م2، كما ح�ضلت ال�ضركة على موافقة وزارة ال�ضحة لت�ضييد املركز.

المزايا التنافسية والخطط والتطلعات المستقبلية
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الوظائف التشغيلية والمساندة 6 

قامت املوا�ضاه بتطوير الهيكل العام للوظائف الت�ضغيلية وامل�ضاندة يف ال�ضركة من خالل ع�ضرة اأق�ضام داخلية تقوم باإدارة العمليات الت�ضغيلية وتقدمي امل�ضاندة 

الالزمة مل�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات و�ضيدليات املوا�ضاه. وتتاألف كل اإدارة من اإدارات الأق�ضام الع�ضرة من فريق يتمتع بخربة وا�ضعة ومهنية عالية يرفع تقاريره 

ب�ضكل منتظم  لنائب رئي�س جمل�س الإدارة اأو للمدير التنفيذي اأو لنائبه، وذلك بح�ضب ما يقت�ضيه الهيكل التنظيمي املعتمد يف ال�ضركة.

وتتمثل الأق�ضام الع�ضرة الرئي�ضية يف ال�ضركة فيما يلي:

ق�ضم ال�ضوؤون الطبية وحت�ضني الأداء؛ ��

ق�ضم اإدارة املرافق واأمن املن�ضاآت؛ ��

ق�ضم اخلدمات امل�ضاندة؛ ��

الق�ضم ال�ضيدلين؛ ��

ق�ضم امل�ضرتيات؛ ��

الق�ضم املايل والإداري؛ ��

ق�ضم التدقيق الداخلي؛ ��

ق�ضم املوارد الب�ضرية؛ ��

ق�ضم املعلوماتية؛ ��

ق�ضم الت�ضويق. ��

ويرفع كل من الق�ضم املايل والإداري وق�ضم ال�ضوؤون الطبية وحت�ضني الأداء التقارير الدورية اإىل نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بينما يرفع ق�ضم التدقيق الداخلي 

تقاريره اإىل جمل�س الإدارة،  فيما يرفع كل من ق�ضم امل�ضرتيات وق�ضم املوارد الب�ضرية والق�ضم ال�ضيدلين تقاريرهم اإىل الع�ضو املنتدب. اأما ق�ضم الت�ضويق 

وق�ضم املعلوماتية وق�ضم اخلدمات امل�ضاندة وق�ضم اإدارة املرافق واأمن املن�ضاآت فاإن تقاريرهم ترفع اإىل نائب الع�ضو املنتدب.

الهيكل التنظيمي للشركة (: 1-6شكل )

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه
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قسم الشؤون الطبية وتحسين األداء 6-1 

قسم الشؤون الطبية 6-1-1 

تتلخ�س اأهداف ق�ضم ال�ضوؤون الطبية ب�ضمان تلقي املر�ضى اأف�ضل عناية طبية والتاأكد من ا�ضتخدام املوارد املتاحة مبا ينتج عنه حتقيق اأهداف ال�ضركة ب�ضكل 

عام. وفيما يلي قائمة باأهم م�ضوؤوليات ق�ضم ال�ضوؤون الطبية:

حتديد عمالء ال�ضركة طبقا لأق�ضامها املختلفة؛ ��

و�ضع �ضيا�ضات الأق�ضام املختلفة وم�ضوؤولياتها الت�ضغيلية والتاأكد من تطبيق تلك ال�ضيا�ضات وعمل التقييم الالزم لها؛ ��

حتديد الوظائف والعمليات الرئي�ضية لكل ق�ضم من الأق�ضام؛ ��

اإر�ضاء معايري حمددة ميكن العتماد عليها يف عملية تقييم  اأجل  التنفيذ من  اأخذت حيز  اأنها  والتاأكد من  الإ�ضرتاتيجية لالأق�ضام  تطوير اخلطط  ��

الأداء مما يتيح اإجراء التوجيه والتعديل الالزم �ضمن كافة الأق�ضام من خالل اإعادة توزيع امل�ضوؤوليات مبا يتالئم والهيكل العام لل�ضركة والإجراءات 

املتبعة؛

تطوير وتنفيذ اأهداف حمددة لالإجراءات املو�ضوعة �ضمن ق�ضم حت�ضني الأداء؛ ��

جمع املعلومات املتعلقة بق�ضم حت�ضني الأداء بغر�س مراقبة اجلودة النوعية يف كافة اأق�ضام ال�ضركة؛ ��

الدعم امل�ضتمر لق�ضم حت�ضني الأداء يف جمع املعلومات الالزمة ل�ضمان �ضري عملياته ون�ضاطاته ب�ضكل عام؛ ��

امل�ضاهمة يف و�ضع ال�ضيا�ضات والإجراءات املتعلقة بتح�ضني الأداء؛ ��

مراقبة التزام ق�ضم حت�ضني الأداء بال�ضيا�ضات والإجراءات املو�ضوعة؛ ��

التاأكد من و�ضع �ضيا�ضات واجراءات ق�ضم حت�ضني الأداء وفقا لأحدث املمار�ضات املعتمدة عامليا؛ ��

التاأكد من اأن الربامج التثقيفية قد و�ضعت وفقا لأحدث الربامج العاملية امل�ضتندة اإىل الأبحاث العلمية والأنظمة الآمنة. ��

قسم تحسين األداء 6-1-2 

تتلخ�س م�ضوؤوليات ق�ضم حت�ضني الأداء بالنقاط التالية:

و�ضع اآلية �ضاملة للمحافظة على جودة الرعاية ال�ضحية وتطويرها �ضمن اإمكانيات املوارد املتاحة مبا يتفق والأهداف املو�ضوعة لتحقيقها؛ ��

تطوير هيكل عام حمدد لتن�ضيق امل�ضوؤوليات املنوطة بق�ضم حت�ضني اجلودة وال�ضالمة �ضواء املهنية اأو الفنية اأو الإدارية بهدف زيادة الكفاءة والفعالية  ��

واحلد من هدر الطاقات املتاحة؛

العمل على حتقيق م�ضتوى متماثل من اخلدمة يف كافة م�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات ال�ضركة يعنى بتقدمي اأف�ضل خدمات الرعاية ال�ضحية؛ ��

خلق م�ضتوى متكامل من الإجراءات والوظائف الداخلية يف كافة م�ضت�ضفيات املوا�ضاه وم�ضتو�ضفاتها وتوجيهها يف �ضبيل حت�ضني النظام ككل والعمليات  ��

الت�ضغيلية للن�ضاط بناء على ما يتم جمعه من معلومات داخلية لل�ضركة؛

(؛ ��JCI( ا�ضتخدام م�ضادر معلومات خارجية فيما يحقق اأف�ضل اخلدمات طبقا ملا تق�ضيه تعليمات الهيئة امل�ضرتكة الدولية

(؛ ��PDCA( خلق بيئة منا�ضبة والعمل على توجيه العمليات الت�ضغيلية مبا يتنا�ضب مع خطط ال�ضركة املعتمدة �ضمن برنامج حت�ضني الأداء

التحديات  بتعريف  القيام  وت�ضجيع  املو�ضوعة  الأهداف  حتقيق  ل�ضمان  ال�ضرورة  وعند  م�ضتمرة  ب�ضورة  وتطويره  الأداء  حت�ضني  برنامج  تقييم  ��

املحتملة؛

تزويد جلنة حت�ضني الأداء بكافة املعلومات ال�ضرورية يف الوقت املنا�ضب لتحقيق اأهداف الق�ضم املتعلقة باجلودة النوعية وحتديد الأولويات؛ ��

م�ضت�ضفيات  ومراجعي  ال�ضالمة ملر�ضى  م�ضتويات  اأعلى  اإىل  الو�ضول  بغر�س  الأداء  وتطوير مفهوم  الأداء على حتقيق وحتديد  ق�ضم حت�ضني  ويعمل  ��

املوا�ضاه وم�ضتو�ضفاتها.

الوظائف التشغيلية والمساندة
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قسم إدارة المرافق وأمن المنشآت 6-2 

ميكن تلخي�س م�ضوؤوليات ق�ضم اإدارة املرافق واأمن املن�ضاآت على النحو التايل:

حتديد وتقييم املخاطر البيئية املحيطة بالعمل بغر�س احلد منها وي�ضمل ذلك اأي�ضا خطوات التخطيط ومتابعة التنفيذ؛ ��

احلد من خ�ضائر ال�ضركة ب�ضكل عام �ضامال ما يتعلق ب�ضوؤون باملر�ضى واملراجعني والأطباء والفنيني واملوظفني؛ ��

الحتفاظ مبعلومات �ضاملة عن اإدارة املخاطر وامل�ضتندات املتعلقة وفقا ملعايري الهيئة امل�ضرتكة الدولية والهيئات ذات ال�ضلة؛ ��

تطوير اأنظمٍة مالئمة لت�ضهّيل التعرف على املخاطر واحلد منها؛ ��

القيام ببحث ميداين يهدف اإىل التعرف على كافة املخاطر املحتملة مبا يف ذلك املرافق الطبية اخلا�ضة بخدمات املر�ضى مما ي�ضاعد على تقييم  ��

اخل�ضائر املحتملة؛

تطوير نظام خا�س يتم من خالله رفع التقارير املتعلقة باأية اأحداث غري متوقعة اأو �ضكاوى حول مرافق ال�ضركة؛ ��

اعتماد نظام ي�ضمح بتحليل واإعداد بيانات حول �ضالمة املر�ضى والأخطاء الطبية قبل وقوعها؛ ��

امل�ضاهمة يف اإعداد بيانات حول ا�ضتخدام الأدوية والعقاقري وما قد يحدث فيها من اأخطاء ورفعها اإىل اجلهة امل�ضوؤولة. ��

قسم الخدمات المساندة 6-3 

يتاألف ق�ضم اخلدمات امل�ضاندة من ثالث وحدات رئي�ضية هي: وحدة التغذية ووحدة تنظيف املالب�س ووحدة النظافة العامة.

وحدة التغذية 6-3-1 

تتلخ�س م�ضوؤوليات وحدة التغذية مبا يلي:

تاأمني اأف�ضل رعاية غذائية للمر�ضى؛ ��

تثقيف املر�ضى وزيادة الوعي لديهم بخ�ضو�س اأهمية اتباع الربامج الغذائية املثالية؛ ��

تطوير عملية الهتمام باجلوانب الغذائية لدى املر�ضى ب�ضكل م�ضتمر؛ ��

تقييم احتياجات املر�ضى والوقوف على النتائج ب�ضورة م�ضتمرة بهدف تطويرها؛ ��

امل�ضاركة يف كافة الن�ضاطات ذات ال�ضلة كاجلولت امليدانية ومراجعة احلالت املر�ضية ب�ضكل دقيق؛ ��

القائمة  حول  املر�ضى  اأراء  على  احل�ضول  بعد  النتائج  وتقييم  والوجبات  الأطعمة  قائمة  ذلك  يف  مبا  للمر�ضى  املالئمة  الغذائية  الربامج  و�ضع  ��

وحمتوياتها.

وحدة تنظيف المالبس 6-3-2 

ت�ضمل م�ضوؤوليات وحدة تنظيف املالب�س ما يلي:

العمل على القيام بكافة اأعمال التنظيف الالزمة لبيا�ضات امل�ضت�ضفى واملالب�س اخلا�ضة باملوظفني واملختربات، وما يلحق بها من اأعمال خياطة؛ ��

القيام بكافة اأعمال التنظيف على الوجه املطلوب دون اإحداث اأي تاأثري �ضلبي على البيئة املحيطة؛ ��

ف�ضل البيا�ضات امللوثة عن البيا�ضات غري امللوثة؛ ��

املحافظة على معدات وحدة تنظيف املالب�س وحمايتها؛ ��

تنظيف البيا�ضات وتخزينها ونقلها با�ضتخدام الو�ضائل املالئمة للحد من التلوث؛ ��

�ضمان حتديد املحاليل املالئمة للتنظيف والقيام بعمليات املزج الالزم ملحاليل ب�ضورة منا�ضبة؛ ��

القيام بخدمات اخلياطة للبيا�ضات ومالب�س املوظفني وال�ضتائر والأثاث ب�ضورة تتنا�ضب مع احتياجات العمل؛ ��

�ضمان تخزين حماليل التنظيف وامل�ضتح�ضرات الكيميائية ب�ضورة منا�ضبة؛ ��

�ضمان تنظيف البيا�ضات واملالب�س بال�ضكل املطلوب بهدف اإزالة التلوث ب�ضكل كامل. ��

الوظائف التشغيلية والمساندة
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وحدة النظافة العامة 6-3-3 

تتلخ�س م�ضوؤوليات وحدة النظافة العامة مبا يلي:

تاأمني بيئة �ضحية واآمنة حميطة بالعمل مبا يف ذلك اجلدران والأ�ضطح والأثاث؛ ��

ا�ضتخدام و�ضائل مالئمة حلماية ونظافة البيئة املحيطة باملر�ضى؛ ��

اتباع ار�ضادات مزودي اخلدمة واملوردين فيما يتعلق بو�ضائل النظافة؛ ��

�ضمان و�ضوح نظافة البيئة املحيطة بالعمل من خالل اإجراء عمليات التنظيف يف الوقت املنا�ضب وب�ضكل م�ضتمر؛ ��

اعتماد عمليات تنظيف ت�ضتند اإىل اخلطوة الواحدة بالإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام املاء مع حماليل التنظيف وا�ضتخدام املعقمات املعتمدة من قبل وكالة  ��

)EPA( احلماية البيئية

اإعطاء الأ�ضطح الأكرث ا�ضتخداما عناية خا�ضة من خالل تنظيفها وتعقيمها ب�ضورة م�ضتمرة ومن الأمثلة على ذلك مقاب�س الأبواب، الأ�ضرة، املفاتيح  ��

الكهربائية، اأ�ضطح املراحي�س وما حولها خ�ضو�ضا يف غرف املر�ضى؛

احلد من انتقال امللوثات جًوا خ�ضو�ضا يف غرف العمليات والولدة؛ ��

املحافظة على نظافة �ضيارات الإ�ضعاف من الداخل واخلارج ا�ضتناًدا اإىل التعليمات ذات العالقة. ��

القسم الصيدالني 6-4 

ميكن تلخي�س م�ضوؤوليات ق�ضم ال�ضيدليات على النحو التايل:

�ضمان تقدمي اخلدمات املطلوبة وتوفرها لدى ال�ضيدليات الداخلية؛ ��

ال�ضتعانة بخربات ق�ضم ال�ضيدليات للم�ضاركة يف الربامج ذات ال�ضلة بالإ�ضافة اإىل �ضمان �ضالمة ا�ضتخدام الأدوية يف امل�ضت�ضفى من خالل التن�ضيق  ��

مع فريق الرعاية ال�ضحية ككل؛

امل�ضاركة يف مراجعة ا�ضتخدام الأدوية والتدقيق فيها مبا ينعك�س على م�ضلحة املر�ضى؛ ��

امل�ضاهمة يف �ضمان ا�ضتخدام الأدوية ب�ضورة اآمنة وفعالة يف امل�ضت�ضفيات؛ ��

�ضمان قيام كل موظف �ضمن الق�ضم ال�ضيدلين بدوره املطلوب دون تعدي ال�ضالحيات املمنوحة له/لها �ضواء املهنية اأو الوظيفية وذلك خالل مرحلة  ��

العالج مبا يحقق اأعلى م�ضتويات الرعاية ال�ضحية للمر�ضى؛

وفعالة يف  اآمنة  ب�ضورة  الأدوية  ا�ضتخدام  عملية  على  ايجابا  ينعك�س  العالج مبا  عملية  تدخله يف  ومدى  ال�ضيدلين  الق�ضم  وظائف  �ضياغة  اإعادة  ��

امل�ضت�ضفيات؛

الهتمام باملري�س عند وبعد مغادرة امل�ضت�ضفى عرب اإطالع املري�س وعائلته على الو�ضع ال�ضحي له واإعطاء الإر�ضادات الطبية الالزمة لكيفية التعامل  ��

مع احلالة ال�ضحية يف املنزل للحد من تدهور حالة املري�س و�ضمان متاثله لل�ضفاء.

الوظائف التشغيلية والمساندة
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قسم المشتريات 6-5 

ت�ضمل م�ضوؤوليات ق�ضم امل�ضرتيات ما يلي:

و�ضع وتطوير الإجراءات املنا�ضبة لعملية اإعداد طلبات ال�ضراء لكافة اأق�ضام امل�ضت�ضفى كق�ضم الأطفال والأق�ضام الطبية واخلدماتية؛ ��

النظر يف طلبات �ضراء املواد غري املوجودة على لئحة امل�ضرتيات الدورية املقدمة من املوظفني؛ ��

التاأكد من ال�ضتخدام الأمثل للمواد التي يتم �ضراوؤها؛ ��

التحقق من توفر املواد الطبية لكافة اأق�ضام امل�ضت�ضفى ل�ضمان تقدمي اأف�ضل خدمات الرعاية ال�ضحية ب�ضورة م�ضتمرة؛ ��

تزويد املوظفني باملواد والتجهيزات ال�ضرورية لأداء واجباتهم على اأكمل وجه؛ ��

اعتماد اإجراءات حمددة ت�ضمن رقابة فاعلة فيما يخ�س احل�ضول على املواد ب�ضورة عامة من م�ضتودعات ال�ضركة خ�ضو�ضا خارج اأوقات الدوام  ��

الر�ضمية واأثناء العطل واأيام اجلمعة؛

ت�ضهيل عملية �ضراء كافة املواد ال�ضرورية لتلبية احتياجات العمل الت�ضغيلية؛ ��

التحقق من اأن عملية ال�ضراء تتم من موردين موؤّهلني لتاأمني احل�ضول على امل�ضاندة الفنية املطلوبة عند ال�ضرورة؛ ��

التحقق من ا�ضتالم املواد امل�ضرتاة من املوردين والقيام بتحديث بيانات احلا�ضب الآيل �ضمن النظام اخلا�س بذلك، وكذلك التاأكد من القيام بتخزين  ��

املواد امل�ضتلمة يف ظروف مناخية مالئمة اأخذا بعني العتبار عوامل احلرارة والرطوبة؛

تطوير نظام ي�ضاعد يف عملية الرقابة على املخزون وكذلك عملية تقييم املخزون؛ ��

توفري نظام رقابي خا�س للتحقق من متابعة تواريخ انتهاء املواد يف امل�ضتودعات وكذلك التجهيزات الطبية على اختالف اأنواعها. ��

القسم المالي واإلداري 6-6 

ت�ضمل امل�ضوؤوليات الرئي�ضية للق�ضم املايل والإداري ما يلي:

اللتزامات املالية على ال�ضركة ب�ضورة عامة؛ ��

�ضياغة وتطوير اإجراءات حما�ضبية �ضاملة وحمددة ل�ضمان حتديث النظام املحا�ضبي وت�ضجيل كافة التعامالت اأول باأول وب�ضورة تتفق مع املبادئ  ��

املحا�ضبية املتعارف عليها؛

تزويد م�ضاهمي ال�ضركة بكافة املعلومات التي يجب اطالعهم عليها اأول باأول وب�ضورة وا�ضحة بالغة ال�ضفافية.مبا يف ذلك تعامالت ال�ضركة ب�ضكل  ��

عام؛

التحقق من اإطالع كافة اجلهات املعنية على �ضوؤون ال�ضركة ب�ضكل عام وكذلك معلومات عن �ضري اأعمال ال�ضركة اأول باأول؛ ��

التحقق من قيام ال�ضركة بتطبيق اجراءات مالية داخلية مالئمة لظروف العمل وال�ضوق الذي تعمل به ومبا يعك�س الإجراءات املتعارف عليها يف القطاع   ��

الذي تعمل به؛

التحقق من القيام باملعاجلات املحا�ضبية مبا يتفق مع املعايري املحا�ضبية ال�ضعودية؛ ��

رفع التقارير املالية اإىل اإدارة ال�ضركة ب�ضكل منتظم ويف الوقت املنا�ضب؛ ��

رفع تقارير �ضنوية اإىل اإدارة ال�ضركة لت�ضهيل اتخاذ القرارات الالزمة يف الوقت املنا�ضب. ��
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قسم التدقيق الداخلي 6-7 

لها ويرفع تقاريره  التابعة  ال�ضركة والوحدات  اأق�ضام  تت�ضم بال�ضتقاللية، حيث ت�ضمل �ضالحياته كافة  اإجراءات داخلية  باتباع  الداخلي  التدقيق  يقوم ق�ضم 

مبا�ضرًة اإىل جمل�س الإدارة.

يلعب ق�ضم التدقيق الداخلي دورًا مهما يف ال�ضركة وي�ضطلع مبهام جمة فيما يلي ملخ�س بها:

�ضمان تفعيل �ضيا�ضات ال�ضركة واإجراءاتها مع الرتكيز ب�ضكل رئي�س على املعامالت املالية والإدارية؛ ��

التحقق من تطبيق كافة الإجراءات وال�ضيا�ضات الداخلية املتعلقة بالنواحي املالية لل�ضركة مبا فيها احل�ضابات العامة والرواتب والأجور واملخزون،  ��

وكذلك ت�ضجيل ايرادات ال�ضركة وعمليات الت�ضعري واملديونية وح�ضابات الدائنني؛

التاأكد من اإقفال ح�ضابات ال�ضركة اأول باأول وب�ضكل �ضهري يف التواريخ املحددة؛ ��

اأق�ضام  اأخذ التو�ضيات امل�ضتلمة منهم بعني العتبار �ضمن كافة  الت�ضال مبراجعي احل�ضابات اخلارجيني لت�ضهيل عملية التدقيق ال�ضنوية و�ضمان  ��

ال�ضركة؛

اإعداد املوازنات ال�ضنوية لكل ق�ضم من اأق�ضام ال�ضركة على حدة و�ضول اإىل موازنة ال�ضركة ككل والتاأكد من اإجناز ذلك ب�ضكل �ضليم ومبا تقت�ضيه  ��

ممار�ضات املهنة؛

حتقيق  و�ضمان  اأ�ضبابها  على  للوقوف  املعتمدة  واملوازنات  الفعلية  النتائج  يف  اجلوهرية  الفروقات  تلخ�س  الإدارة  جمل�س  اإىل  �ضهرية  تقارير  رفع  ��

التوقعات املالية يف نهاية ال�ضنوات املالية؛

امل�ضاهمة يف عمليات حتليل ا�ضتخدام امل�ضادر واملوارد املتاحة لل�ضركة. ��

قسم الموارد البشرية 6-8 

ميكن تلخي�س م�ضوؤوليات ق�ضم املوارد الب�ضرية على النحو التايل:

العمل على توظيف كوادر طبية وممر�ضني وموظفني اإداريني من ذوي الكفاءة واخلربة والتاأهيل املنا�ضب؛ ��

تطوير تو�ضيف وظيفي لكافة اأق�ضام ال�ضركة ومراجعتها ب�ضورة دورية لإجراء التحديث الالزم لها؛ ��

تطوير نظام اأوقات عمل للموظفني يت�ضم بالالمركزية والتاأكد من تطبيقه  ب�ضورة م�ضتمرة؛ ��

ايجاد �ضيا�ضة منا�ضبة لالت�ضال بني املوظفني ولرفع التقارير داخليا مبا يتفق مع الهيكل التنظيمي املعتمد يف ال�ضركة؛ ��

التحقق من اإطالع مراجعي امل�ضت�ضفى خ�ضو�ضا اجلدد منهم على كافة املعلومات الالزمة عن امل�ضت�ضفى وذلك من خالل الربنامج التوجيهي اخلا�س  ��

بذلك؛

القيام بتقييم اأداء املوظفني ب�ضورة دورية مب�ضاركة مدراء الأق�ضام بال�ضركة للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف لدى املوظفني؛ ��

الحتفاظ ب�ضجالت تقييم املوظفني والقيام باإجراء عمليات تقييم لالأداء على مدى ��90 يوًما؛

التحقق ب�ضورة مبا�ضرة من كافة ال�ضهادات وامل�ضتندات ذات العالقة باخلربات واملوؤهالت املقدمة من الكوادر الطبية واملوظفني مبا يوؤكد م�ضروعية  ��

العتماد عليها يف عملية التوظيف؛

التاأكد من ح�ضول كافة الكوادر الطبية واملمر�ضني على تراخي�س �ضارية املفعول من اجلهات املخت�ضة ملمار�ضة املهنة؛ ��

�ضمان اللتزام مبتطلبات ال�ضعودة عمال مبا تقت�ضيه اجلهات احلكومية يف اململكة؛ ��

تطبيقا  وكذلك  »اأواي�ضي�س«  ي�ضمى  نظام  وهو  بذلك  اخلا�س  النظام  ا�ضتخدام  خالل  من  باملوظفني  اخلا�ضة  املعلومات  كافة  �ضرية  على  املحافظة  ��

ل�ضيا�ضات ال�ضركة واإجراءاتها الداخلية؛

اإعداد ك�ضوف الرواتب والأجور واملحافظة على �ضريتها عمال ب�ضيا�ضات ال�ضركة. ��
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قسم المعلوماتية 6-9 

مسؤوليات وأهداف قسم المعلوماتية 6-9-1 

يعد ق�ضم املعلوماتية يف ال�ضركّة جزًءا ل يتجزاأ من عنا�ضر الكفاءة الت�ضغيلية. وي�ضطلع ق�ضم املعلوماتية بعدد من امل�ضوؤوليات البالغة الأهمية يف ال�ضركة ومن 

الإجراءات  ت�ضهيل تطبيق  بغية  املعلومات  واإدارة  املعلومات وحت�ضينها،  برامج  اإدارة  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضركة وحتديثها،  لإدارة  اأبرزها تطوير خطة معلوماتية 

وحت�ضني اأداء ال�ضركة يف جمال الرعاية ال�ضحية وعمليات الرقابة ككل وعملية اإدارة اخلدمات من خالل ت�ضهيل احل�ضول على معلومات ميكن العتماد عليها 

وب�ضكل ميكن من الو�ضول اإليها ب�ضهولة بهدف امل�ضاعدة على اتخاذ القرارات املنا�ضبة.

اأما اأهداف ق�ضم املعلوماتية فت�ضمل احلد من الأخطاء الطبية الناجتة عن النظام املعلوماتي يف ال�ضركة لتعزيز �ضالمة املر�ضى واملراجعني وكذلك احلد من 

هدر الطاقات املتاحة وفرتة انتظار املر�ضى. كما ت�ضمل اأهداف الق�ضم، تعزيز بيئة العمل الإلكرتونية للحد من الأخطاء الب�ضرية واحل�ضول على املعلومات 

ب�ضورة اأ�ضرع، و�ضمان �ضرية املعلومات املتعلقة باملر�ضى واملراجعني و�ضالمتها.

األنظمة والبرامج التابعة لقسم المعلوماتية 6-9-2 

ي�ضمل ق�ضم املعلوماتية الأنظمة والربامج الفرعية التالية:

برنامج اإلدارة والموظفين

يخت�س هذا النظام بالإعدادات العامة للق�ضم واأمن املعلومات، و�ضجالت املوظفني، ونظام دفع الرواتب والأجور، ونظام حتديد اأوقات عمل املوظفني، وجدول 

متابعة املهام.

األنظمة والبرامج المالية

يخت�س هذا النظام مبعاجلة اأوامر املر�ضى مبا فيها اإ�ضدار الفواتري، والعقود املوقعة مع العمالء، بالإ�ضافة اإىل اإدارة املخزون وامل�ضرتيات، وح�ضابات املر�ضى، 

وح�ضابات املوردين، و�ضجل املدفوعات واملقبو�ضات، واحل�ضابات العامة، وح�ضابات امليزانية والأ�ضول الثابتة واملوازنة العامة.

أنظمة وبرامج السجالت الطبية

خا�س  وجدول  والطوارئ  احلوادث  و�ضجالت  الطبية،  وال�ضجالت  املوا�ضاه،  وم�ضتو�ضفات  م�ضت�ضفيات  مراجعي  لكافة  �ضامل  فهر�س  من  النظام  هذا  يتاألف 

بالعيادات اخلارجية واملر�ضى املنومني. كما ي�ضمل النظام �ضجالت خا�ضة بخطط ا�ضتقبال وتنومي املر�ضى. ويجري العمل حالًيا على تطبيق وحدات اإ�ضافية 

�ضمن هذا النظام ت�ضمل الأطباء والتغذية.

أنظمة وبرامج األقسام المستقلة

تطبق ال�ضركة اأنظمة م�ضتقلة لالأق�ضام الأخرى بجانب الأنظمة املذكورة اأعاله كاأق�ضام الأ�ضعة وال�ضيدليات وغرف العمليات، وغرف الولدة وق�ضم املناظري 

واملختربات، وال�ضيانة الطبية.

خطة مواجهة الكوارث  6-9-3 

تعترب بيئة العمل الإلكرتونية جزءا ل يتجزاأ من ن�ضاط ال�ضركة. مما توجب معه ايجاد خطط �ضريعة وبديلة ل�ضمان ا�ضتعادة كافة البيانات التي ميكن اأن تفقدها 

ال�ضركة يف حالة حدوث كوارث اأو احداث ينتج عنها فقدان لقواعد البيانات. وتهدف خطة ال�ضركة املعتمدة ملواجهة الكوارث التي توؤثر على بياناتها �ضمان 

ا�ضتمرار ن�ضاط ال�ضركة ب�ضكل ان�ضيابي و�ضمان ا�ضتعادة املعلومات ب�ضكل كامل و�ضليم لكي تتمكن من خدمة عمالئها على اأف�ضل وجه بالعتماد على بيانات 

�ضحيحة ومكتملة. 

ومتر خطة ا�ضتعادة البيانات املفقودة، يف حال حدوث كوارث توؤثر على النظام وال�ضبكة املعلوماتية، بعدة مراحل اأهمها الرجوع اإىل م�ضادر البيانات. ولكل 

م�ضدر من امل�ضادر املدعومة معلوماتيا اإجراء حمدد يتم تطبيقه ب�ضكل منف�ضل ل�ضتعادة البيانات ب�ضكل كامل دون فقدان اأي منها. وتقوم ال�ضركة ب�ضكل يومي 

باإ�ضدار ن�ضخ اإحتياطية لكافة معلوماتها وقواعد بياناتها يتم الحتفاظ بها يف اأماكن خم�ض�ضة مقاومة لكافة اأنواع الكوارث املمكن حدوثها كاحلريق مثال.

وت�ضتخدم ال�ضركة حاليا اإحدى اأف�ضل التقنيات اخلا�ضة بعمليات الإحتفاظ بالن�ضخ الحتياطية واأكرثها تقدما يف مواجهة الكوارث وهو نظام )اآر مان( ويعمل 

حتت برنامج )اأوراكل(.
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قسم التسويق 6-9-4 

مع  ال�ضركة  قاعدة عمالء  زيادة  بغر�س  الالزمة ل�ضتهدافها  اإعداد اخلطط  بهدف  املحلي  ال�ضوق  معينة يف  قطاعات  الق�ضم حتديد  هذا  م�ضوؤوليات  ت�ضمل 

احلفاظ يف الوقت عينه على جودة اخلدمات املقدمة للعمالء احلاليني مبا ي�ضمن املحافظة عليهم. وبف�ضل خربة ال�ضركة املميزة وقدرتها على حتليل قطاعات 

ال�ضوق املختلفة وعوامل العر�س والطلب ب�ضكل �ضحيح، فقد ا�ضتطاعت املوا�ضاه خالل ال�ضنوات املا�ضية اأن تتخذ العديد من القرارات املهمة التي �ضاعدت يف 

تو�ضيع قاعدة العمالء لديها و�ضاهمت يف منو ال�ضركة منوا م�ضطردا.

الربامج  من  حزمة  1997م  العام  من  بدء  ال�ضركة  وقدمت  اخلدمات.  لت�ضعري  حمددة  اإ�ضرتاتيجية  اإعداد  ال�ضركة  يف  الت�ضويق  ق�ضم  م�ضوؤوليات  ت�ضمل  كما 

العالجية ال�ضاملة باأ�ضعار معقولة وذلك بعد اعتمادها من الإدارة التنفيذية. ومن اأمثلة تلك الربامج ما يخت�س بالعمليات اجلراحية ال�ضائعة وعمليات الولدة. 

وتقدم ال�ضركة حاليا برامج عالجية خمف�ضة يف م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام ت�ضمل اأكرث من خم�ضني برناجما تغطي معظم احتياجات املر�ضى واملراجعني، ويتم 

عادة ت�ضميم هذه الربامج بعد حتليل عوامل الطلب وب�ضكل يعك�س التكلفة املنا�ضبة للخدمات املثيلة.
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الهيكل اإلداري للشركة 7 

أعضاء مجلس اإلدارة 7-1 

اأع�ضاء وتعتزم ال�ضركة التقدم بطلب لوزارة التجارة وال�ضناعة لعقد جمعية عامة غري عادية لزيادة اأع�ضاء  اإدارة ال�ضركة حاليا من ثمانية  يتكون جمل�س 

املجل�س اإىل ت�ضعة اأع�ضاء. وفيما يلي ملحة موجزة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

مجلس اإلدارة (: 1-7شكل )

احلالة
12

ن�ضبة امللكية املبا�ضرة الأ�ضهم الوظيفــة ال�ضــم

غري م�ضتقل و غري تنفيذي %25.00 6.250.000 رئي�س جمل�س الإدارة حممد �ضلطان ال�ضبيعي

غري م�ضتقل و تنفيذي %25.00 6.250.000 نائب رئي�س جمل�س الإدارة نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي

غري م�ضتقل و غري تنفيذي %10.00 2.500.000 ع�ضو جمل�س الإدارة
13

ديفيد اأنطوين براي�س

م�ضتقل و غري تنفيذي %1.07 267.857 ع�ضو جمل�س الإدارة عبد العزيز �ضعد املنقور

م�ضتقل و غري تنفيذي
14

%0.65 163.155 ع�ضو جمل�س الإدارة ابراهيم حمد البابطني

غري م�ضتقل و تنفيذي %0.10 1.700 الع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب حممد �ضليمان ال�ضليم

غري م�ضتقل و تنفيذي %0.10 1.700 ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب الع�ضو املنتدب خالد �ضليمان ال�ضليم

غري م�ضتقل و تنفيذي %0.10 1.700 ع�ضو جمل�س الإدارة خالد حممد ال�ضبيعي

م�ضتقل وغري تنفيذي يحدد لحقا يحدد لحقا ع�ضو جمل�س الإدارة �ضاغر

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه

ي�ضغل ال�ضيد/ حممود �ضليمان �ضراب البالغ من العمر 53 عاما وهو اأردين اجلن�ضية وظيفة �ضكرتري جمل�س الإدارة، ول ميتلك اأي اأ�ضهم يف ال�ضركة كما يف 

تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 7-1-1 

فيما يلي ملخ�ضا بال�ضرية الذاتية لكل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س الإدارة:

السيد/ محمد سلطان السبيعي:

�لعمر: 62 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: رئي�س جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة دبلوم يف الإدارة من معهد الإدارة العامة يف الدمام يف عام 1977م.

امل�ؤهالت العملية: يراأ�س ال�ضيد حممد جمل�س ادارة ال�ضركة منذ تاأ�ضي�ضها.

السيد/ ناصر سلطان السبيعي:

�لعمر: 54 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية:ح�ضل على �ضهادة دبلوم يف اإدارة املوؤ�ض�ضات ال�ضحية من جامعة ولية كاليفورنيا يف الوليات املتحدة و ح�ضر عددا كبريا من الدورات 

املتعلقة باإدارة املوؤ�ض�ضات ال�ضحية بني العام 1979م و 1986م.

اأ�ضهم وملكية اأع�ضاء جمل�س الإدارة ما قبل الكتتاب.  12

ميثل ديفيد اأنطوين براي�س �ضركة تال للتجارة مبلكية 2.5 مليون �ضهم ما قبل الكتتاب.  13

تبلغ ن�ضبة ملكية ال�ضيد ابراهيم حمد البابطني الغري مبا�ضرة يف ال�ضركة 0.06% حيث ميتلك ما ن�ضبته 2.43% من �ضركة البابطني للتجارة املالكة لن�ضبة 2.51% من �ضركة املوا�ضاة، وعليه ي�ضبح   14

جمموع ما ميتلكه ال�ضيد ابراهيم حمد البابطني ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر 0.71% من �ضركة املوا�ضاة قبل الكتتاب.  وفيما عدا ذلك فاإن لي�س لأي ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأي ن�ضبة متلك غري 

مبا�ضرة يف ال�ضركة.
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امل�ؤهالت العملية: عمل مديرا للخدمات الطبية مل�ضروع عيادات الأحياء ال�ضكنية مبدينة اجلبيل ال�ضناعية بني العام 1979م والعام 1988م يف م�ضروع الهيئة 

امللكية باجلبيل ثم التحق مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام مبن�ضب املدير العام. وي�ضرف ال�ضيد نا�ضر على تخطيط وتنفيذ م�ضاريع ال�ضركة وهو ع�ضو يف اللجنة 

ال�ضحية يف جمل�س غرفة التجارة يف اململكة وع�ضو يف جمل�س ال�ضمان ال�ضحي التعاوين.

السيد/ عبد العزيز سعد المنقور: 

�لعمر: 58 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: ع�ضو جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية: ح�ضل على بكالوريو�س ادارة الأعمال من جامعة وا�ضنطن - �ضياتل يف الوليات املتحدة يف العام 1976م

امل�ؤهالت العملية: �ضاحب موؤ�ض�ضة عبد العزيز املنقور التجارية والتي مت  تاأ�ضي�ضها يف عام 1978م، ومدير عام موؤ�ض�ضة �ضعد �ضالح املنقور التجارية، و ع�ضو يف 

جمل�س ادارة ال�ضركة العربية لالنابيب منذ عام 1996م حتى الن، وع�ضو اللجنة التجارية يف الغرفة التجارية ال�ضناعية للمنطقة ال�ضرقية منذ العام 1997م 

حتى تاريخه. و�ضغل يف ال�ضابق ع�ضوية جمال�س ادارة كال من �ضركة امل�ضروعات ال�ضياحية يف العام 1990م و�ضركة ترفيه يف العام 1993م.

السيد/ ديفيد أنطوني برايس: 

�لعمر: 45 �ضنة

�جلن�شية: بريطاين

�ملن�شب: ع�ضو جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على درجة البكالوريو�س يف التجارة، �ضعبة املالية من جامعة غرب اأ�ضرتاليا يف عام 1985م.

امل�ؤهالت العملية: وهو ع�ضو يف معهد خرباء املحا�ضبة يف اأ�ضرتاليا. ي�ضغل ال�ضيد ديفيد من�ضب رئي�س ق�ضم ال�ضتثمارات اخلا�ضة يف بنك اإت�س اإ�س بي �ضي 

لل�ضرق الأو�ضط منذ عام 2001م. وقبل ذلك كان �ضريك م�ضوؤول يف �ضركة ردوود ملدة ثالث �ضنوات من عام 1998م اىل عام 2001م. وقبل ذلك عمل يف بنك 

البحرين الدويل كرئي�س خدمات متويل ال�ضركات من عام 1992م اىل 1998م. وقد �ضارك يف هيكلة واإدارة �ضفقات ا�ضتثمار يف احلقوق اخلا�ضة يف اأوروبا 

وال�ضرق الأو�ضط على مدى اأكرث من 14 عاًما.

وميثل ال�ضيد ديفيد �ضركة تال للتجارة يف البحرين.

السيد/ إبراهيم حمد البابطين: 

�لعمر: 42 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: ع�ضو جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة دبلوم يف الإدارة من املعهد التجاري بالريا�س يف عام 1987م

لإدارة  مديرا  بينها  من  خمتلفة  منا�ضب  �ضغل  حيث  والت�ضالت  للطاقة  البابطني  �ضركة  يف  اخلربة  من  عاًما   19 اإبراهيم  ال�ضيد  لدى  العملية:  امل�ؤهالت 

امل�ضرتيات ومديرا لإدارة املوارد الب�ضرية ونائب املدير العام بقطاع ال�ضناعات الهند�ضية، ثم املدير العام ل�ضركة البابطني للكرتون و�ضركة البابطني لل�ضناعات 

الهند�ضية. وقد تخلى عن �ضغل هذه املنا�ضب ل�ضغل ع�ضوية جمل�س اإدارة �ضركة البابطني للطاقة والت�ضالت يف عام 2003م كما اأنه ع�ضو بلجنة ال�ضناعات 

املعدنية يف الغرفة التجارية ال�ضناعية بالريا�س لدورتني متتاليتني مدتها 6 �ضنوات من عام 1996م اإىل عام 2001م.

الهيكل اإلداري للشركة
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السيد/ محمد سليمان السليم: 

�لعمر: 43 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: الع�ضو املنتدب

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة البكالوريو�س يف املحا�ضبة من جامعة امللك �ضعود بالريا�س يف عام 1989م

امل�ؤهالت العملية: ان�ضم اإىل ال�ضركة عام 1989م و�ضغل فيها منا�ضب عدة منها مدير اإداري من عام 1989م اإىل عام 1994م وع�ضو جمل�س اإدارة تنفيذي 

من عام 1995م اإىل عام 2002م وع�ضو منتدب منذ عام 2003م. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فهو ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة املوا�ضاه العاملية  وع�ضو جمل�س اإدارة 

�ضركة املجمعات الطبية املتطورة وع�ضو جمل�س الأمناء للمنظمة العربية لإدارة امل�ضت�ضفيات يف الإمارات العربية املتحدة وع�ضو اجلمعية العربية لإدارة املوارد 

الب�ضرية.

السيد/ خالد سليمان السليم: 

�لعمر: 42 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: نائب الع�ضو املنتدب

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة دبلوم يف الإدارة من جامعة راي�س يف مدينة هيو�ضنت، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1992م

وهو حالًيا ع�ضو جلنة  2003م.  عام  منذ  منتدب  نائب ع�ضو  وي�ضغل من�ضب  اإداري  نائب مدير  ب�ضفة  1993م  عام  ال�ضركة  اإىل  ان�ضم  العملية:  امل�ؤهالت 

امل�ضت�ضفيات يف غرفة جتارة الريا�س.

السيد/ خالد محمد السبيعي: 

�لعمر: 29 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: ع�ضو جمل�س الإدارة 

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة البكالوريو�س يف الت�ضويق من جامعة دملون يف البحرين يف عام 2006م ويتابع حالًيا �ضهادة املاج�ضتري يف الأعمال الدولية 

من معهد نيويورك للتكنولوجيا بدوام جزئي

امل�ؤهالت العملية: ان�ضم اإىل ال�ضركة عام 2002م ب�ضفة مدير املوارد الب�ضرية يف م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام.

اإلدارة العليا 7-2 

يتكون فريق اإدارة �ضركة املوا�ضاه من اأع�ضاء موؤّهلني ووا�ضعي اخلربة. وقد جنحت ال�ضركة يف املحافظة على فريق اإدارتها العليا ويف تطوير قدرات موظفيها 

املوؤهلني وترقيتهم اإىل منا�ضب عليا �ضمن ال�ضركة. وترفع كل اإدارة من اإدارات الأق�ضام يف ال�ضركة تقاريرها اإىل نائب رئي�س جمل�س الإدارة اأو الع�ضو املنتدب 

اأو نائب الع�ضو املنتدب بح�ضب ما يقت�ضيه الهيكل التنظيمي لل�ضركة. وفيما يلي بيان بالفريق الإداري لل�ضركة

الهيكل اإلداري للشركة
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الفريق اإلداري بالشركة (: 2-7شكل )
15

ن�ضبة امللكية املبا�ضرة الأ�ضهم العمر اجلن�ضية الوظيفــة ال�ضــم

%0.01 1.700 43 �ضعودي ع�ضو منتدب حممد �ضليمان ال�ضليم

%0.01 1.700 42 �ضعودي نائب ع�ضو منتدب خالد �ضليمان ال�ضليم

- - 53 اأردين مدير ال�ضوؤون املالية والإدارية حممود �ضليمان �ضراب

- - 36 اأردين مدير التدقيق الداخلي  �ضقر حممد الأعرج

- - 63 بريطاين مدير ق�ضم امل�ضرتيات املركزي مروان توفيق خطيب

- - 52 �ضوداين املدير الطبي وكبري اجلراحني عمر ف�ضل اهلل ال�ضريف

- - 36 فل�ضطينية مديرة تطوير الأداء اميان احمد دروي�س

- - 67 كندية مديرة ق�ضم التمري�س ترييز دو�ضيت موريان

- - 53 هندي مدير الق�ضم الهند�ضي للمن�ضاآت اوداي �ضاندران نري

%0.01 1.700 29 �ضعودي مدير املوارد الب�ضرية خالد حممد ال�ضبيعي

- - 48 اأردين مدير الت�ضويق ع�ضام يون�س ع�ضاف

- - 38 اأردين مدير تكنولوجيا املعلومات وائل حنا حداد

%0.01 1.700 23 �ضعودي مدير اإداري م�ضاري حممد ال�ضبيعي

- - 52 اأردين املدير التنفيذي مل�ضت�ضفى الدمام اأمني حممود منر

- - 61 �ضوداين مدير الت�ضغيل مب�ضت�ضفى الريا�س ن�ضر �ضفيق بول�س

- - 60 م�ضري مدير الت�ضغيل مب�ضت�ضفى املدينة  حممد ي�ضري الفر�ضوطي

- - 49 م�ضري مدير الت�ضغيل مب�ضت�ضفى القطيف ه�ضام عبدالهادي عبدالفتاح

- - 46 �ضوري مدير الت�ضغيل مب�ضت�ضفى اجلبيل عدنان �ضليمان خليل

- - 53 م�ضري املدير الطبي يف م�ضتو�ضف الدمام اأ�ضامة �ضابر م�ضطفى

- - 39 �ضوري املدير الطبي يف م�ضتو�ضف الأح�ضاء نوار انور �ضعد الدين

- - 55 فل�ضطيني كبري ال�ضيادلة اأحمد عبد الفتاح طومان

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه 

لجنة اإلدارة التنفيذية  7-2-1 

تقوم جلنة الإدارة التنفيذية بالإ�ضراف على كافة نواحي الإدارة يف ال�ضركة وت�ضمل م�ضوؤولياتها ما يلي:

املوافقة على ال�ضيا�ضة الت�ضغيلية لل�ضركة؛ ��

املوافقة على خطط واإ�ضرتاتيجية اأق�ضام ال�ضركة الت�ضغيلية؛ ��

املوافقة على ميزانية وموارد اأق�ضام ال�ضركة الت�ضغيلية؛ ��

تعيني رئي�س ق�ضم عمليات امل�ضت�ضفيات واملوظفني الأ�ضا�ضيني الآخرين؛ ��

مراجعة عمليات تطوير الأداء واجلهود الرامية للمحافظة على �ضالمة املري�س؛ ��

حتديد وتقييم وتطبيق جمال اخلدمات واملمار�ضة والرقابة مل�ضت�ضفيات ال�ضركة؛ ��

الإ�ضراف على الن�ضاطات الطبية لل�ضركة. ��

التوجيهات  اإىل  وا�ضتناًدا  لالجتماعات.  املطلوب  والن�ضاب  اللجنة  اأع�ضاء  عدد  بتحديد  ويقوم  التنفيذية  الإدارة  واأع�ضاء جلنة  رئي�س  الإدارة  يعني جمل�س 

والتعليمات التي يفر�ضها جمل�س الإدارة من حني اإىل اآخر، يحق للجنة ممار�ضة كافة ال�ضالحيات التي مينحها اإياها املجل�س ول يحق للجنة الإدارة التنفيذية 

اإلغاء اأو تعديل اأي من القرارات التي اتخذها اأو القواعد التي اأر�ضاها جمل�س الإدارة.

ن�ضبة امللكية املبا�ضرة لأع�ضاء الإدارة العليا ما قبل الكتتاب ول ميتلك اأي منهم اأي ن�ضبة متلك غري مبا�ضرة بال�ضركة.  15

الهيكل اإلداري للشركة
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تتاألف جلنة الإدارة التنفيذية من الأع�ضاء التالية اأ�ضمائهم:

أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية  (: 3-7شكل )

ال�ضم الوظيفة

نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي رئي�س اللجنة

حممد �ضليمان ال�ضليم نائب رئي�س اللجنة

خالد �ضليمان ال�ضليم ع�ضو اللجنة

حممود �ضليمان �ضراب ع�ضو اللجنة

اأمني حممود منر ع�ضو اللجنة

مروان توفيق خطيب ع�ضو اللجنة

م�ضاري حممد ال�ضبيعي ع�ضو اللجنة

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه

السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا 7-2-2 

فيما يلي ملخ�ضا بال�ضرية الذاتية لكل ع�ضو من اأع�ضاء الإدارة العليا:

السيد/ محمد سليمان السليم، العضو المنتدب: ورد ذكره �ضابقا �ضمن اأع�ضاء جمل�س الإدارة.

السيد/ خالد سليمان السليم، نائب العضو: ورد ذكره �ضابقا �ضمن اأع�ضاء جمل�س الإدارة.

السيد/ محمود سليمان شراب: 

�لعمر:53 �ضنة

�جلن�شية: اأردين

�ملن�شب: مدير ال�ضوؤون املالية والإدارية. تكمن مهامه احلالية بالإدارة والتخطيط املايل وتطوير امل�ضاريع وتوجيه وتقييم خطط اإ�ضرتاتيجية ال�ضركة.

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة القاهرة يف عام 1978م. التحق ال�ضيد حممود خالل عمله بال�ضركة باأكرث من 20 

دورة تدريبية يف مو�ضوعات خمتلفة يف جمال ال�ضحة مثل اإدارة اخلدمات ال�ضحية والإدارة املالية و�ضبط تكاليف اخلدمات ال�ضحية وحتليل معايري املقارنة 

والتخطيط ال�ضرتاتيجي

امل�ؤهالت العملية: ان�ضم اإىل ال�ضركة يف عام 1980م حيث �ضغل من�ضب رئي�س جلنة التخطيط وامليزانية ورئي�س جلنة مراقبة التكاليف يف م�ضت�ضفى الدمام.

السيد/ صقر محمد األعرج: 

�لعمر: 36 �ضنة

�جلن�شية: اأردين

�ملن�شب: مدير التدقيق الداخلي

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف املحا�ضبة من اجلامعة الأردنية يف عام 1996م.

املوؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف الدمام عام 2009م، عمل ال�ضيد �ضقر لدى جمموعة غ�ضان النمر القاب�ضة يف الدمام يف الفرتة 

من 2007م اىل 2009م كمدير للتدقيق الداخلي وكذلك كمراجع داخلي رئي�ضي لدى �ضركة الرا�ضد للتجارة واملقاولت يف الريا�س يف الفرتة من 2000م اإىل 

2007م.

السيد/ مروان توفيق خطيب: 

�لعمر: 63 �ضنة

�جلن�شية: بريطاين

�ملن�شب: مدير ق�ضم امل�ضرتيات املركزي

الهيكل اإلداري للشركة
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امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف علوم ال�ضيدلة بدرجة امتياز من جامعة �ضاندرلند يف اململكة املتحدة يف عام 1974م و�ضهادة دبلوم يف 

اإدارة امل�ضرتيات والتوريد من مركز �ضانت هيلني لالإدارة يف اململكة املتحدة يف عام 1977م

اأعمال وم�ضئول عن التخطيط/التكاليف يف امل�ضت�ضفيات  1988م، عمل ب�ضفة مدير  املوؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف الدمام عام 

حل�ضاب وزارة ال�ضحة يف اململكة املتحدة ورئي�س اإدارة املواد مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع من العام 1980م اإىل العام 1982م.

الدكتور/ عمر فضل اهلل الشريف: 

�لعمر: 52 �ضنة

�جلن�شية: �ضوداين

�ملن�شب: املدير الطبي وكبري اجلراحني مل�ضت�ضفى الدمام

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة ماج�ضتري يف الطب واجلراحة من جامعة اخلرطوم يف عام 1980م وهو ع�ضو بجمعية جّراحي اجلامعة امللكية منذ عام 1989م 

1981م و�ضغل  1975م اإىل عام  1996م، عمل كمدر�س يف جامعة خرطوم من عام  اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاة يف الدمام عام  امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه 

من�ضب رئي�س ق�ضم اجلراحة يف م�ضت�ضفى الهيئة امللكية ملدينة اجلبيل ال�ضناعية من عام 1994م اإىل عام 1995م.

السيدة/ ايمان احمد درويش: 

�لعمر: 36 �ضنة

�جلن�شية: فل�ضطينية

�ملن�شب: مديرة تطوير الأداء

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضلة على بكالوريو�س �ضيدلة 1994 جامعة امللك �ضعود وعلى �ضهادة الدكتوراة يف ادارة الرعاية ال�ضحية من جامعة وا�ضنطن يف الوليات 

املتحدة الأمريكية يف عام 2009م.

امل�ؤهالت العملية: عملت ال�ضيدة اميان ملدة 14 عاما يف �ضركة املوا�ضاة الطبية، حيث تدرجت لت�ضبح مديرة اإدارة اجلودة وتطوير الأداء.

السيدة/ تيريز دوشيت موريان: 

العمر: 67 �شنة

�جلن�شية: كندية

�ملن�شب: مديرة ق�ضم التمري�س

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضلة على �ضهادة بكالوريو�س يف التمري�س من جامعة كويبيك يف كندا يف عام 1987م

التمري�س يف م�ضت�ضفى �ضان  ال�ضيدة ترييز كم�ضاعدة رئي�س ق�ضم  1988م، عملت  الدمام عام  املوا�ضاه يف  اإىل م�ضت�ضفى  ان�ضمامها  العملية: قبل  امل�ؤهالت 

�ضاكرمنت يف مدينة كويبيك على مدى ع�ضرة �ضنوات.

المهندس/ اوداي شاندران نير: 

�لعمر: 56 �ضنة

�جلن�شية: هندي 

�ملن�شب: مدير الق�ضم الهند�ضي للمن�ضاآت

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الهند�ضة من جامعة كاليكوت يف الهند يف عام 1976م

املوؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف الدمام عام 1985م، عمل املهند�س اوداي مع فيجايا اإلكرتيك�س ب�ضفة مهند�س م�ضروع بني عامي 

1977م و1984م.

السيد/ خالد محمد السبيعي، مدير قسم الموارد البشرية: ورد ذكره �ضابقا �ضمن اأع�ضاء جمل�س الإدارة.
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السيد/ عصام يونس عساف: 

�لعمر: 50 �ضنة

�جلن�شية: اأردين

�ملن�شب: مدير الت�ضويق

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف علم النف�س من جامعة الأردن يف عام 1982م

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف الدمام عام 1989م، عمل مع جمموعة مدار�س احل�ضان بني عامي 1984م  و1989م.

المهندس/ وائل حنا حداد: 

�لعمر: 38 �ضنة

�جلن�شية: اأردين 

�ملن�شب: مدير تكنولوجيا املعلومات

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة الريموك يف عام 1992م و�ضهادة ماج�ضتري يف اأنظمة املعلومات من الأكادميية 

العربية للخدمات امل�ضرفية واملالية يف الأردن يف عام 2001م.

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل ال�ضركة عام 2004م، �ضغل املهند�س وائل منا�ضب خمتلفة مع وزارة الداخلية يف الأردن ومع �ضركة الت�ضالت الأردنية 

ب�ضفة ُمربِمٍج ومهند�س تكامل ال�ضبكات وكمحلل اأنظمة وكمدير م�ضاريع خالل فرتة 1994م و2004م.

السيد/ مشاري محمد السبيعي: 

�لعمر: 23 �ضنة

�جلن�شية: �ضعودي

�ملن�شب: مدير اإداري

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال بنظام النت�ضاب من جامعة البحرين.

امل�ؤهالت العملية: ان�ضم اإىل ال�ضركة عام 2006م ب�ضفة مدير اإداري يف م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف الدمام.

الدكتور/ أمين محمود نمر: 

�لعمر: 52 �ضنة

اجلن�ضية: اأردين

املن�ضب: املدير التنفيذي مل�ست�سفى امل�ا�ساه بالدمام

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة طنطا يف م�ضر يف عام 1980م

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام عام 1985م، عمل كبريًا لالأطباء يف م�ضت�ضفى املقا�ضد يف مدينة القد�س يف فل�ضطني من عام 

1982م اإىل عام 1984م وكرئي�س اأطباء يف جمعية اأ�ضدقاء فل�ضطني يف رام اهلل من عام 1981م اإىل عام 1982م.

الدكتور/ أسامة صابر مصطفى: 

�لعمر: 53 �ضنة

�جلن�شية: م�ضري

�ملن�شب: مدير الت�ضغيل  مل�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة دكتوراه يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف لندن يف عام 2000م و�ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من 

جامعة اأ�ضيوط يف م�ضر يف عام 1981م و�ضهادة ماج�ضتري يف علم الجتماع من جامعة برمينغهام يف اململكة املتحدة عام 1990م

املوؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل ال�ضركة عام 1992م، عمل الدكتور اأ�ضامة مع م�ضت�ضفى جامعة اأ�ضيوط يف القاهرة كاأخ�ضائي يف تقومي الأع�ضاء بني عامي 

1990م و1992م.
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الدكتور/ هشام عبد الهادي عبد الفتاح: 

�لعمر: 49 �ضنة

�جلن�شية: م�ضري

�ملن�شب: مدير الت�ضغيل مل�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة عني �ضم�س يف م�ضر عام 1983م و�ضهادة ماج�ضتري يف جراحة تقومي الأع�ضاء 

من جامعة عني �ضم�س يف م�ضر عام 1990م

القاهرة كاأخ�ضائي يف تقومي الأع�ضاء بني عامي  ال�ضالم يف  الدكتور ه�ضام يف م�ضت�ضفى  1997م، عمل  ال�ضركة عام  اإىل  ان�ضمامه  العملية: قبل  امل�ؤهالت 

1990م و1997م.

الدكتور/ عدنان سليمان خليل: 

�لعمر: 46 �ضنة

�جلن�شية: �ضوري

املن�ضب: مدير الت�ضغيل مل�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة دم�ضق عام 1986م واإجازة عليا يف طب الأطفال من جامعة دم�ضق عام 

1990م

امل�ؤهالت العملية: ان�ضم الدكتور عدنان اإىل م�ضتو�ضف املوا�ضاه يف اجلبيل عام 1993م ب�ضفة مديرا طبيا.

الدكتور/ محمد يسري الفرشوطي: 

�لعمر: 60 �ضنة

�جلن�شية: م�ضري

�ملن�شب: مدير الت�ضغيل مل�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة القاهرة عام 1973م

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل ال�ضركة عام 2007م عمل الدكتور حممد يف م�ضت�ضفى جراحة اليوم الواحد يف املعادي – القاهرة كا�ضت�ضاري ورئي�س 

ق�ضم الن�ضاء والولدة

الدكتور/ نصر شفيق بولس: 

�لعمر: 61 �ضنة

�جلن�شية: �ضوداين

�ملن�شب: مدير الت�ضغيل مل�ضت�ضفى الريا�س )جند ال�ضت�ضاري(

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة القاهرة عام 1972م ويحمل ع�ضوية اأولية من الكلية امللكية للجراحيني يف 

اإيرلندا منذ عام 1987م

امل�ؤهالت العملية: وقد عمل �ضابقا يف م�ضتو�ضف املوا�ضاه باجلبيل عام 1980م يف م�ضروع اإدارة عيادات الأحياء ال�ضكنية يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية، وقبل 

ذلك عمل يف ال�ضودان لدى م�ضت�ضفى اأم درمان التعليمي من العام 1975م حتى 1980م.
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الدكتور/ نوار انور سعد الدين: 

�لعمر: 39 �ضنة

�جلن�شية: �ضوري

�ملن�شب: املدير الطبي مل�ضتو�ضف املوا�ضاه بالأح�ضاء

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة ال�ضد يف عام 1998م و�ضهادة املاج�ضتري من جامعة ال�ضد يف عام 2000م.

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمام الدكتور نوار اإىل ال�ضركة يف عام 2001م، عمل الدكتور نوار يف م�ضت�ضفى القرداحة كاأخ�ضائي جراحة عامة، وقد عمل قبل 

من�ضبه احلايل كاأخ�ضائي جراحة عامة يف م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف املدينة املنورة وكذلك يف م�ضتو�ضف املوا�ضاه يف الأح�ضاء.

الدكتور/ أحمد عبد الفتاح طومان: 

�لعمر: 55 �ضنة

�جلن�شية: فل�ضطيني

�ملن�شب: كبري ال�ضيادلة

امل�ؤهالت العلمية: حا�ضل على �ضهادة بكالوريو�س يف ال�ضيدلة من جامعة القاهرة عام 1977م

امل�ؤهالت العملية: قبل ان�ضمامه اإىل ال�ضركة عام 1997م، عمل كمدير �ضيدلية يف م�ضت�ضفى جامعة امللك عبد العزيز يف جّدة بني عامي 1984م و1997م.

الهيكل اإلداري للشركة



49

النظام الرقابي للشركة 7-3 

مل�ضوؤوليات  وا�ضح  تو�ضيف  وتطبيق  و�ضع  ذلك من خالل  ويتم  فعالة.  رقابة  ذو  رقابي  نظام  بهدف حتقيق  رقابية حمددة  و�ضيا�ضات  معايري  ال�ضركة  تتبنى 

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. ومن اأهم ما ي�ضطلع به جمل�س الإدارة من مهام هو حتديد ر�ضالة ال�ضركة واأهدافها وغاياتها الإ�ضرتاتيجية وو�ضع اخلطوط 

العري�ضة التي حتقق تطبيق تلك الأهداف على اأر�س الواقع بكفاءة عالية وفعالية �ضمن الإطار العام خلطط ال�ضركة.

وقد و�ضعت ال�ضركة نظاما رقابيا يغطي كافة اأق�ضامها الداخلية. ولل�ضركة جلنتان رقابيتان تنبثقان عن جمل�س الإدارة هما: جلنة املراجعة الداخلية وجلنة 

الرت�ضيحات واملكافاآت بهدف مراجعة عمليات ال�ضركة �ضمن امل�ضوؤوليات املنوطة بهاتني اللجنتني ومن ثم رفع التقارير والقرتاحات اإىل جمل�س الإدارة.

لجنة المراجعة الداخلية 7-3-1 

تقوم جلنة املراجعة الداخلية بالإ�ضراف على اأنظمة الرقابة الداخلية لل�ضركة مبا فيها الإدارة املالية واإدارة املخاطر. وت�ضمل م�ضوؤولياتها مراجعة البيانات 

املالية ال�ضنوية والأولية. كما تقوم اللجنة مبتابعة عمل مراجعى احل�ضابات اخلارجيني والتن�ضيق معهم وتعيينهم للقيام باأعمال التدقيق عند ال�ضرورة مبا يخدم 

اأهداف اللجنة فيما يتعّلق باإدارة �ضوؤون ال�ضركة املالية.

كما يقع على عاتق اللجنة التحقق من قيام كافة اأق�ضام ال�ضركة بتطبيق اأنظمة الرقابة الداخلية املو�ضوعة للتاأكد من فاعليتها يف اإعداد بيانات مالية عادلة 

واللتزام بالأ�ضول املحا�ضبية املتعارف عليها.

كما ت�ضمل م�ضوؤوليات جلنة املراجعة الداخلية املهام التالية:

تعيني مراجعي احل�ضابات اخلارجيني وتقدمي تو�ضيتها بخ�ضو�س اأتعابهم؛ ��

مراجعة املالحظات التي يقدمها املراجعني اخلارجيني لل�ضركة حول البيانات املالية واأنظمة الرقابة الداخلية ال�ضنوية والتحقق من اإجراء الالزم  ��

حيالها؛

مراجعة البيانات املالية ال�ضنوية والربع �ضنوية قبل رفعها اإىل جمل�س الإدارة؛ ��

الإ�ضراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�ضركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة؛ ��

درا�ضة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقارير عنها وتو�ضيات يف �ضاأنها؛ ��

متابعة اأعمال املحا�ضبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة؛ ��

درا�ضة خطة املراجعة مع املحا�ضب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها؛ ��

درا�ضة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�ضية ملجل�س الإدارة يف �ضاأنها. ��

وتتكون جلنة املراجعة الداخلية يف ال�ضركة من الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم:

أعضاء لجنة المراجعة الداخلية (: 4-7شكل )

ال�ضم الوظيفة

حممد �ضلطان ال�ضبيعي رئي�س اللجنة

ديفيد اأنطوين براي�س ع�ضو اللجنة

ابراهيم حمد البابطني ع�ضو اللجنة

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه
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لجنة الترشيحات المكافآت 7-3-2 

قام جمل�س الإدارة بت�ضكيل جلنة ت�ضمى جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت تكون مهامها على النحو التايل:

التو�ضية بالرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة، اأخذا بعني العتبار اأي اأحكام ق�ضائية قد تكون �ضادرة بحق اأي منهم؛ ��

املراجعة ال�ضنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�ضبة لع�ضوية جمل�س الإدارة، واإعداد تو�ضيف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�ضوية املجل�س  ��

�ضامال الفرتات الزمنية املطلوب تكري�ضها خلدمة املجل�س؛

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع القرتاحات بالتغيريات املطلوبة؛ ��

مراجعة نقاط القوة وال�ضعف يف ع�ضوية املجل�س وتقدمي القرتاحات الالزمة للحد من نقاط ال�ضعف؛ ��

التاأكد ب�ضكل �ضنوي من ا�ضتقاللية اأع�ضاء جمل�س الإدارة والتاأكد من عدم وجود اأي ت�ضارب يف امل�ضالح خ�ضو�ضا فيما يتعلق بع�ضوية جمال�س �ضركات  ��

اأخرى؛

و�ضع �ضيا�ضات وا�ضحة ملكافاآت اأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني با�ضتخدام معايري اأداء حمددة. ��

وتتكون جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت يف ال�ضركة من الأع�ضاء التالية اأ�ضماوؤهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (: 5-7شكل )

ال�ضم الوظيفة

نا�ضر �ضلطان ال�ضبيعي رئي�س اللجنة

حممد �ضليمان ال�ضليم ع�ضو اللجنة

ابراهيم حمد البابطني ع�ضو اللجنة

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه

عقود العمل 7-4 

يتم تعيني اأع�ضاء جمل�س الإدارة يف �ضركة املوا�ضاه من قبل اجلمعية العامة، ويقدم اأع�ضاء املجل�س خدماتهم لل�ضركة مبوجب بنود النظام الأ�ضا�ضي وميثاق 

جمل�س الإدارة. وفيما يلي ملخ�س لعقود عمل وواجبات وم�ضوؤوليات اأع�ضاء جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ونائبه:

رئيس مجلس اإلدارة 7-4-1 

الواجبات والمسؤوليات
�ضمان و�ضوح مهام املجل�س ونطاق عمله، واأ�ض�س توزيع الأدوار فيما بني الأع�ضاء؛ ��

�ضمان و�ضوح ودقة خطة عمل املجل�س و�ضالمة حتديد اأولويات املوا�ضيع التي تعر�س يف اجتماعاته؛ ��

�ضمان قيام املجل�س بواجباته نحو حتقيق ر�ضالة ال�ضركة واأهدافها الإ�ضرتاتيجية ؛ ��

م�ضاعدة املجل�س يف اختيار وتعيني الع�ضو املنتدب لل�ضركة ونائبه باعتبارهما م�ضوؤولني عن اإدارة ال�ضركة؛ ��

دعم وم�ضاندة املجل�س يف تقييم الأداء وو�ضع املنهج العام للقيام باملهام الإدارية ؛ ��

امل�ضاعدة يف اختيار وتعيني الإدارة التنفيذية واملدراء التنفيذيني؛ ��

تقومي اأداء املجل�س واأع�ضاءه. ��

المكافأة

تبلغ مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة عن ح�ضور اجتماعات املجل�س 3.000 ريال �ضعودي لكل اجتماع.

مدة الخدمة

حتدد مدة اخلدمة مبوجب بنود النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة وهي ثالث �ضنوات، وا�ضتثناء لذلك لأول جمل�س اإدارة فرتة ع�ضوية مدتها خم�ضة �ضنوات تنتهي يف 

4 يناير 2011م.

الهيكل اإلداري للشركة
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أعضاء مجلس اإلدارة 7-4-2 

الواجبات والمسؤوليات
املوافقة على ر�ضالة وروؤية ال�ضركة؛ ��

امل�ضاهمة يف و�ضع اخلطط والتوجهات العامة لل�ضركة وخططها ال�ضرتاتيجية؛ ��

املتابعة والتحقق من تنفيذ خطط ال�ضركة بكفاءة بهدف حتقيق اأهداف ال�ضركة؛ ��

حتديد اأولويات ال�ضركة والتحقق من ا�ضتخدام اأ�ضول  ال�ضركة وم�ضادرها بفعالية وكفاءة؛ ��

الت�ضويت على اختيار وتعيني الإدارة التنفيذية واملدراء التنفيذيني؛ ��

امل�ضاعدة يف تقومي اأداء املجل�س واأع�ضاءه واملدراء التنفيذيني؛ ��

تقومي اأداء اأع�ضاء املجل�س. ��

المكافأة

تبلغ مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة من غري املدراء التنفيذيني عن ح�ضور اجتماعات املجل�س 3.000 ريال �ضعودي لكل اجتماع، فيما يتقا�ضى اأع�ضاء املجل�س 

من التنفيذيني 1.500 ريال �ضعودي كمكافاأة حل�ضور كل اجتماع.

مدة الخدمة

حتدد مدة اخلدمة مبوجب بنود النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة وهي ثالث �ضنوات، وا�ضتثناء لذلك لأول جمل�س اإدارة فرتة ع�ضوية مدتها خم�ضة �ضنوات تنتهي يف 

4 يناير 2011م.

العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب 7-4-3 

الواجبات وامل�ضوؤوليات

قيادة اجلهاز الإداري والفني لل�ضركة  ��

توجيه اأن�ضطة وفعاليات ال�ضركة مبا يحقق التوظيف الأمثل ملواردها باأعلى كفاءة ممكنة؛ ��

حتقيق اأهداف ال�ضركة وتوقعاتها؛ ��

تن�ضيق اخلطط والربامج املحققة لأهداف ال�ضركة؛ ��

اقرتاح ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات املنا�ضبة لتحقيق اأهداف ال�ضركة؛ ��

متابعة اأن�ضطة ال�ضركة وتقدمي امل�ضاندة الإدارية والفنية لالإدارة العليا لل�ضركة؛ ��

اإبالغ قرارات جمل�س الإدارة اإىل الإدارة العليا لل�ضركة ومتابعة تنفيذها؛ ��

م�ضاندة اأن�ضطة التخطيط ال�ضرتاتيجي بال�ضركة؛ ��

م�ضاندة اأن�ضطة اجلودة ال�ضاملة بال�ضركة والعمل على تنمية ثقافة اجلودة بها؛ ��

القيام بكل ما يكلفه به جمل�س الإدارة من اأعمال. ��

األتعاب

تبلغ مكافاأة الع�ضو املنتدب ونائبه عن ح�ضور اجتماعات املجل�س 1.500 ريال �ضعودي لكل اجتماع.

مدة الخدمة

العقد بعد موافقة جمل�س  31 دي�ضمرب ويجدد  1 يناير وتنتهي يف  العمل وهي �ضنه ميالدية تبداأ من  للع�ضو املنتدب ونائبه مبوجب عقد  حتدد مدة اخلدمة 

الإدارة.

الهيكل اإلداري للشركة
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إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء والموظفين األساسيين 7-4-4 

يقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة و الع�ضو املنتدب ونائب الع�ضو املنتدب ومدير ال�ضوؤون املالية والإدارية مبا يلي:

باأنهم مل ي�ضهروا يف اأي وقت من الأوقات اإفال�ضهم اأو خ�ضعوا لإجراءات اإفال�س؛ ��

مل يكن لديهم اأو لأي من اأقاربهم اأو اأي طرف ذي عالقة م�ضالح مادية يف اأي عقود اأو ترتيبات �ضارية املفعول �ضواًء حمررة اأو غري حمررة كتابة اأو  ��

عقود اأو ترتيبات مزمع اإبرامها لها تاأثري كبري على اأعمال ال�ضركة كما يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.

كما ويقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة اللتزام باملادة 69 واملادة 70 من نظام ال�ضركات ال�ضادر من وزارة التجارة وال�ضناعة فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات 

العالقة كما يلي:

يتم الت�ضويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف اجلمعية العامة العادية؛ ��

يوؤكد امل�ضاهمون املوؤ�ض�ضون واأع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�ضة اأعمال ال�ضركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�ض�س جتارية. ��

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 7-4-5 

بلغ اإجمايل ما ح�ضل عليه اأع�ضاء جمل�س الإدارة من مكافاآت لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2006م و2007م و2008م حوايل 2.3 مليون ريال �ضعودي و 

2.3 مليون ريال �ضعودي و 2.3 مليون ريال �ضعودي على التوايل.

فيما بلغ اإجمايل ما ح�ضل عليه امل�ضوؤولون التنفيذيون )الإدارة التنفيذية( من رواتب وبدلت ومكافاآت لل�ضنة املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2006م و2007م 

و2008م حوايل 3.9 مليون ريال �ضعودي و4.5 مليون ريال �ضعودي و 5.7 مليون ريال �ضعودي على التوايل. هذا ول توجد �ضالحية تعطي اأحد اأع�ضاء جمل�س 

التنفيذيني حق  لكبار  اأو  الإدارة  لأع�ضاء جمل�س  اأي �ضالحيات جتيز  توجد  ل  كما  لهم،  التي متنح  املكافاآت  على  للت�ضويت  حقًا  املنتدب  الع�ضو  اأو  الإدارة 

القرتا�س من ال�ضركة.

الهيكل اإلداري للشركة
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الموظفون 7-5 

اأجود  تقدمي  من  التاأكد  ال�ضيا�ضات  هذه  من  ال�ضركة  وتهدف  عليها.  واملحافظة  املطلوبة  الكفاءات  جلب  بهدف  للتوظيف  مف�ضلة  �ضيا�ضات  ال�ضركة  اأعدت 

اخلدمات الطبية لعمالئها. ويبلغ جمموع موظفي املوا�ضاه 2.389 كما يف 31 دي�ضمرب 2008م �ضمن كافة اأق�ضام ال�ضركة. وفيما يلي ملخ�ضا مبوظفي ال�ضركة 

تبعا مل�ضت�ضفيات وم�ضتو�ضفات املوا�ضاة:

موظفو شركة المواساة للخدمات الطبية (: 6-7شكل )

املجموع غري �ضعودي �ضعودي

الإجمايل اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وف نيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني  ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

31 دي�ضمرب 2008

931 403 411 112 5 276 392 112 3 127 19 0 2 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام

319 104 154 59 2 56 147 58 1 48 7 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باملدينة

472 188 218 64 2 134 213 64 1 54 5 0 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باجلبيل

477 199 216 60 2 94 187 60 1 105 29 0 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

القطيف

105 35 43 25 2 16 43 25 1 19 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالدمام

85 31 33 19 2 12 33 19 1 19 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالأح�ضاء

2.389 960 1.075 339 15 588 1.015 338 8 372 60 1 7 املجموع كما يف 31 

دي�ضمرب 2008

31 دي�ضمرب 2007

915 394 417 99 5 281 403 99 3 113 14 0 2 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام

340 113 166 59 2 64 158 58 1 49 8 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باملدينة

464 162 234 66 2 112 231 65 1 50 3 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باجلبيل

451 207 185 57 2 108 160 55 1 99 25 2 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

القطيف

91 28 40 21 2 13 40 21 1 15 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالدمام

82 29 33 18 2 12 33 18 1 17 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالأح�ضاء

2.343 933 1.075 320 15 590 1.025 316 8 343 50 4 7 املجموع كما يف 31 

دي�ضمرب 2007

31 دي�ضمرب 2006

868 370 398 95 5 251 382 95 3 119 16 0 2 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام

341 166 126 47 2 108 126 46 1 58 0 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باملدينة

الهيكل اإلداري للشركة
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املجموع غري �ضعودي �ضعودي

الإجمايل اإداريني ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني ممر�ضني 

وف نيني

اأطباء الإدارة 

العليا

اإداريني  ممر�ضني 

وفنيني

اأطباء الإدارة 

العليا

486 210 204 70 2 149 202 69 1 61 2 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باجلبيل

412 172 185 53 2 111 148 51 1 61 37 2 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

القطيف

90 29 39 20 2 13 39 19 1 16 0 1 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالدمام

76 33 24 17 2 15 24 17 1 18 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالأح�ضاء

2.273 980 976 302 15 647 921 297 8 333 55 5 7 املجموع كما يف 31 

دي�ضمرب 2006

31 دي�ضمرب 2005

804 336 354 109 5 182 343 109 3 154 11 0 2 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

بالدمام

369 146 134 55 2 91 131 53 1 55 3 2 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باملدينة

337 133 187 47 2 101 185 46 1 32 2 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

باجلبيل

87 180 170 59 2 117 123 58 1 63 47 1 1 م�ضت�ضفى املوا�ضاه 

القطيف

75 35 31 19 2 19 31 18 1 16 0 1 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالدمام

411 32 26 15 2 13 26 15 1 19 0 0 1 م�ضتو�ضف املوا�ضاه 

بالأح�ضاء

2.083 862 902 304 15 523 839 299 8 339 63 5 7 املجموع كما يف 31 

دي�ضمرب 2005

امل�ضدر: �ضركة املوا�ضاه

تبلغ ن�ضبة ال�ضعودة يف ال�ضركة حوايل 18.4% من جمموع املوظفني كما يف 31 دي�ضمرب 2008. وتعمل ال�ضركة جاهدة من اأجل توظيف وزيادة عدد املوظفني من 

ال�ضعوديني يف اإطار الإلتزام ب�ضيا�ضة ال�ضعودة. وقد قامت ال�ضركة بت�ضكيل جلنة خا�ضة ملتابعة الإلتزام بهذا اجلانب املهم من اأعمالها الت�ضغيلية. وقد و�ضعت 

اللجنة خطة خا�ضة ت�ضمل اخلطوات القادمة لتوظيف وتدريب قوى عاملة وطنية بداأ باإعداد برنامج تدريبي وطني ي�ضمل التدريب املبا�ضر وامليداين بالإ�ضافة 

اإىل الدرو�س والدورات النظرية.
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سياسة توزيع األرباح 8 

تعتزم �ضركة املوا�ضاه توزيع اأرباح لتعزيز قيمة العائد للم�ضاهمني مبا يتنا�ضب مع دخل ال�ضركة وو�ضعها املايل وحالة ال�ضوق واملناخ القت�ضادي العام وغريها 

من العوامل مبا يف ذلك حتليل الفر�س ال�ضتثمارية ومتطلبات اإعادة ال�ضتثمار والحتياجات النقدية والراأ�ضمالية والتوقعات التجارية وتاأثري اأي توزيعات من 

هذا القبيل على الو�ضع الزكوي لل�ضركة و العتبارات القانونية والنظامية. و�ضوف يتم توزيع الأرباح بالريال ال�ضعودي.

وبالرغم من توقع ال�ضركة توزيع اأرباح �ضنوية على امل�ضاهمني، فانه ل توجد �ضمانات لتوزيع فعلي لالأرباح، كما ل يوجد اأي �ضمان للمبالغ التي �ضيتم توزيعها 

يف اأي �ضنة يف امل�ضتقبل. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن توزيع الأرباح يخ�ضع ل�ضروط معينة وردت يف النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة.

ت�ضتحق الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلن توزيعها ال�ضركة من تاريخ بداية الكتتاب العام يف الأ�ضهم املطروحة وال�ضنوات املالية التي تليها.

وفيما يلي ملخ�ضا بالأرباح التي قامت ال�ضركة بتوزيعها يف ال�ضنوات الأخرية:

األرباح الموزعة خالل السنوات األخيرة )آالف الرياالت السعودية( (: 1-8شكل )

الأرباح املدفوعة خالل ال�ضنة الأرباح املعلن توزيعها عن ال�ضنة ال�ضنة املالية

15.000 عن 2006 35.000 2006

20.000 عن 2006م و12.500 عن 2007م 35.000 2007

٭
22.500 عن 2007م و20.000 عن 2008م

35.000 2008

مل�ضدر:  �ضركة املوا�ضاه

 مت �ضداد 15.000.000 املتبقية عن الأرباح املعلن توزيعها عن عام 2008م خالل عام 2009م.
٭
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الرسملة والمديونية 9 

ويو�ضح اجلدول اأدناه ر�ضملة ال�ضركة كما يف القوائم املالية املراجعة يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م و2006م. ويجب قراءة هذه البيانات املالية والقوائم املالية 

املراجعة لل�ضركة جنبا اإىل جنب مبا فيها من اإي�ضاحات مرفقة. )راجع ق�ضم »تقرير مراجعي احل�ضابات«(.

رسملة الشركة )ريال سعودي( (: 1-9شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2006 2007 2008

اخل�ضوم

92.329.791 89.047.047 96.214.174 اخل�ضوم املتداولة

97.163.669 103.296.171 100.098.267 اخل�ضوم غري املتداولة

189.493.460 192.343.218 196.312.441 اإجمايل اخل�ضوم

حقوق امل�ضاهمني

250.000.000 250.000.000 250.000.000 راأ�س املال

6.323.197 15.199.050 24.906.272 احتياطي نظامي

41.913.127 89.295.810 134.160.804 اأرباح مبقاة

298.236.324 354.494.860 409.067.076 اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

487.729.784 546.838.078 605.379.517 اإجمايل ر�ضملة ال�ضركة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

هذا وتوؤكد ال�ضركة باأنه ل يوجد لها اأي راأ�س مال اأو لأي �ضركة تابعة لها م�ضموًل بحق خيار. ويوؤكد اأع�ضاء جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لل�ضركة اأية اأدوات دين 

با�ضتثناء ما ورد يف ق�ضم »القرو�س«  من »مناق�ضة و حتليل الإدارة للمركز املايل ونتائج الأعمال«.
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استخدام متحصالت االكتتاب 10 

تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�ضالت الكتتاب )330.000.000( ريال �ضعودي، �ضيدفع منها حوايل )10.800.000( ريال �ضعودي كم�ضاريف الكتتاب 

التي ت�ضمل اأتعاب امل�ضت�ضار املايل وامل�ضت�ضار القانوين لالكتتاب واملراجع القانوين، كما ت�ضمل م�ضاريف التعهد بالتغطية وم�ضاريف البنوك امل�ضتلمة وم�ضاريف 

الت�ضويق والطباعة والتوزيع وامل�ضاريف الأخرى املتعلقة بالإ�ضدار.  هذا و�ضيتم توزيع �ضايف متح�ضالت الكتتاب بالكامل واملقدرة بحوايل )319.200.000(

ريال �ضعودي على امل�ضاهمني البائعني فقط طبقًا للن�ضبة املئوية مللكية كل منهم لالأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، ولن ت�ضتلم ال�ضركة اأي من متح�ضالت الكتتاب. 

كما اأنه ل يوجد اأي عمولت اأو خ�ضومات اأو اأتعاب و�ضاطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحتها ال�ضركة خالل ال�ضنتني ال�ضابقتني مبا�ضرة لتاريخ ن�ضرة الإ�ضدار هذه، 

حيث �ضوف يتحمل امل�ضاهمون البائعون جميع م�ضاريف عملية الإ�ضدار. 
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ملخص النظام األساسي للشركة- وتعديالته 11 

��شم �ل�شركة: ا�ضم ال�ضركة هو »�ضركة املوا�ضاه للخدمات الطبية« - �ضركة م�ضاهمة �ضعودية.

�أغر��ض �ل�شركة: ت�ضمل اأغرا�س ال�ضركة متلك واإن�ضاء وت�ضغيل و�ضيانة امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات واملراكز الطبية والعيادات وخمازن الأدوية وال�ضيدليات 

الطبية  وامل�ضتح�ضرات  والأدوية  وال�ضيدلنية  الطبية  وامل�ضتلزمات  واملعدات  الأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  والتجارية،  وال�ضكنية  الطبية  واملجمعات 

وخدمات الإعا�ضة وا�ضترياد وت�ضدير كل ما ذكر، بيع و�ضراء وتاأجري الأرا�ضي والعقارات واإقامة املباين عليها واإ�ضتثمارها بالبيع والإيجار ل�ضالح ال�ضركة، 

والقيام باأعمال الوكالت التجارية وعقود التوزيع، و�ضوف تقوم ال�ضركة باحل�ضول على الرتاخي�س الالزمة من ال�ضلطات املخت�ضة قبل ممار�ضة الن�ضاط الذي 

يتطلب ذلك.

امل�ساركة يف �سركات اأخرى: يجوز لل�ضركة اأن تكون لها م�ضلحة اأو ت�ضرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات اأو ال�ضركات التي تزاول اأعماًل �ضبيهة باأعمالها اأو 

التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�ضها ولها اأن تدجمها اأو تندمج فيها اأو ت�ضرتيها اأو تتملك اأ�ضهم اأو ح�ض�س فيها اأو يف اأي �ضركات اأخرى وكذلك الإ�ضتثمار 

يف كافة املحافظ الإ�ضتثمارية، كما يجوز اأن تكون لها م�ضلحة اأو اأن ت�ضرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�ضركات الأخرى مبا ل يتجاوز )20%( من اإحتياطياتها 

احلرة ول يزيد عن )10%( من راأ�س مال ال�ضركة التى ت�ضارك فيها واأن ل يتجاوز اإجمايل هذه امل�ضاركات قيمة هذه الحتياطيات مع اإبالغ اجلمعية العامة 

العادية يف اأول اجتماع لها.

املركز الرئي�سي لل�سركة: يقع املركز الرئي�ضي لل�ضركة يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�ضعودية، ويجوز ملجل�س الإدارة اأن ينقل املركز الرئي�ضي اإىل اأي مدينة 

اأخرى يف اململكة العربية ال�ضعودية واأن ين�ضيء لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�ضعودية اأو خارجها.

مدة ال�سركة: مدة ال�ضركة ت�ضعة وت�ضعون )99( �ضنة تبداأ من تاريخ �ضدور القرار الوزاري باإعالن حتويلها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�ضركة بقرار ت�ضدره 

اجلمعية العامة غري العادية قبل اإنتهاء اأجلها ب�ضنة على الأقل.

راأ�س مال ال�سركة: حدد راأ�س مال ال�ضركة مببلغ مائتني وخم�ضني مليون )250.000.000( ريال �ضعودي مق�ضم اإىل خم�ضة وع�ضرين مليون )25.000.000( 

�ضهم اإ�ضمي مت�ضاوي القيمة تبلغ القيمة الإ�ضمية لكل منها ع�ضرة )10( ريالت �ضعودية وكلها اأ�ضهمًا عادية نقدية. تكون اأ�ضهم ال�ضركة ا�ضمية ول يجوز اأن 

ت�ضدر الأ�ضهم باأقل من قيمتها ال�ضمية واإمنا يجوز اأن ت�ضدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق القيمة اإىل الإحتياطي النظامي 

ولو بلغ حده الأق�ضى. وال�ضهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�ضركة فاإذا متلكه اأ�ضخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ضتعمال 

احلقوق املت�ضلة بال�ضهم ويكون هوؤلء الأ�ضخا�س م�ضوؤولون بالت�ضامن عن الإلتزامات النا�ضئة عن ملكية ال�ضهم.

وجميع اأ�ضهم ال�ضركة قابلة للتداول بعد اإ�ضدار �ضهاداتها وبعد موافقة هيئة ال�ضوق املالية، ويوؤ�ضر على هذه ال�ضكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتويل ال�ضركة 

اإىل �ضركة م�ضاهمة.

مليون  وخم�ضني  مائتني  وقيمتها  �ضهم   )25.000.000( مليون  وع�ضرين  خم�ضة  والبالغة  املال  راأ�س  اأ�ضهم  جميع  يف  املوؤ�ض�ضون  اكتتب  ال�سركة:  م�ساهم� 

)250.000.000( ريال �ضعودي مدفوعة قيمتها كاملة.

�سجل الأ�سهم: تتداول الأ�ضهم الإ�ضمية بالقيد يف �ضجل للم�ضاهمني لدى ال�ضركة يت�ضمن اأ�ضماء امل�ضاهمني وجن�ضياتهم ومهنهم وحمال اإقاماتهم وعناوينهم 

واأرقام الأ�ضهم والقدر املدفوع منها ويوؤ�ضر بهذا القيد على �ضهادات الأ�ضهم، وليعتد بنقل ملكية ال�ضهم يف مواجهة ال�ضركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف 

اإ�ضتكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�ضهم. ويرتتب على الكتتاب يف الأ�ضهم ومتلكها قبول امل�ضاهم لنظام  اأو  ال�ضجل املذكور 

ال�ضركة واإلتزامه بالقرارات التي ت�ضدر من جمعيات امل�ضاهمني وفقًا لأحكام هذا النظام �ضواء كان حا�ضرًا اأو غائبًا و�ضواء كان قد �ضوت ل�ضالح هذه القرارات 

اأو �ضدها.

زيادة راأ�س املال: يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى الإقت�ضادية وبعد موافقة اجلهات املخت�ضة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�ضركة مرة 

اأو عدة مرات باإ�ضدار اأ�ضهم جديدة بنف�س القيمة ال�ضمية لالأ�ضهم الأ�ضلية ب�ضرط اأن يكون راأ�س املال الأ�ضلي قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام 

ال�ضركات. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ضاهمني الأ�ضليني اأولوية الكتتاب يف الأ�ضهم اجلديدة النقدية ويعلن هوؤلء باأولويتهم بالن�ضر يف 

جريدة يومية اأو باإخطارهم بوا�ضطة الربيد امل�ضجل عن قرار زيادة راأ�س املال و�ضروط الكتتاب، ويبدي كل م�ضاهم رغبته يف اإ�ضتعمال حقه يف الأولوية خالل 

خم�ضة ع�ضر )15( يومًا من تاريخ الن�ضر اأو الإخطار امل�ضار اإليه. اإل اأنه يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية، ي�ضدر وفقًا للمادة )36( من هذا  النظام، 

التنازل عن حق امل�ضاهمني الأ�ضليني يف اأولوية الإكتتاب يف هذه الأ�ضهم النقدية اجلديدة.
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وتوزع تلك الأ�ضهم اجلديدة على امل�ضاهمني الأ�ضليني الذين طلبوا الكتتاب بها بن�ضبة ما ميلكونه من اأ�ضهم اأ�ضلية ب�ضرط األ يتجاوز مايح�ضلون عليه ما طلبوه 

من الأ�ضهم اجلديدة ويوزع الباقي من الأ�ضهم اجلديدة على امل�ضاهمني الأ�ضليني الذي طلبوا اأكرث من ن�ضيبهم بن�ضبة ما ميلكونه من اأ�ضهم اأ�ضلية على األ 

يتجاوز ما يح�ضلون عليه ما طلبوه من الأ�ضهم اجلديدة، ويطرح ما يتبقى من الأ�ضهم لالكتتاب العام. كما وتنطبق اأحكام املادة )10( على �ضداد قيمة الأ�ضهم 

الناجتة عن زيادة راأ�س مال ال�ضركة. 

 تخفي�س راأ�س املال: يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�ضناعة تخفي�س راأ�س مال ال�ضركة 

اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�ضركة بخ�ضائر.  ول ي�ضدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�ضابات عن الأ�ضباب املُوجبة له وعن اللتزامات التي 

على ال�ضركة واأثر ذلك التخفي�س يف هذه اللتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�ضركات. وت�ضري اأحكام املادة رقم )10( من هذا النظام فيما يتعلق ب�ضداد 

قيمة الأ�ضهم ال�ضادرة مبوجب هذه املادة. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�ضركة وجبت دعوة 

الدائنني اإىل اإبداء اإعرتا�ضاتهم عليه خالل �ضتني )60( يومًا من تاريخ ن�ضر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�ضي 

لل�ضركة.  فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإىل ال�ضركة م�ضتنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�ضركة اأن توؤدى اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو تقدم �ضمانًا كافيًا للوفاء 

به اإذا كان الدين اآجاًل. 

تك�ين جمل�س الإدارة: يتوىل اإدارة ال�ضركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية )8( اأع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن ثالث )3( �ضنوات، 

وتبداأ مدة ع�ضوية اأول جمل�س اإدارة من تاريخ �ضدور القرار الوزاري ال�ضادر باإعالن حتويل ال�ضركة، واإ�ضتثناء من ذلك عني ال�ضركاء اأول جمل�س اإدارة ملدة 

خم�س )5( �ضنوات

اأ�سهم التاأهيل: يجب اأن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�ضهم ال�ضركة ل تقل قيمتها ال�ضمية عن ع�ضرة اآلف )10.000( ريال �ضعودي وتودع هذه 

الأ�ضهم خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ تعيني الع�ضو لدى اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�ضناعة لهذا الغر�س.  وتخ�ض�س هذه الأ�ضهم ل�ضمان 

نظام  املادة )76( من  عليها يف  املن�ضو�س  امل�ضوؤولية  ل�ضماع دعوى  املحددة  املدة  تنق�ضي  اأن  اإىل  للتداول  قابلة  وتظل غري  الإدارة  اأع�ضاء جمل�س  م�ضوؤولية 

ال�ضركات اأو اإىل اأن يف�ضل يف الدعوى املذكورة. واإذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة اأو امل�ضاهم الذي ميثله ع�ضو جمل�س الإدارة اأ�ضهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد 

لذلك بطلت ع�ضويته.

�سغ�ر الع�س�ية: تنتهي ع�ضوية املجل�س باإنتهاء مدته اأو باإ�ضتقالة الع�ضو اأو وفاته اأو اإذا اأ�ضبح غري �ضالح لع�ضوية املجل�س وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �ضارية يف 

اململكة اأو مبوجب قرار من اجلمعية العمومية لل�ضركة.  واإذا �ضغر مركز اأحد اأع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة اأن يعني موؤقتًا ع�ضوًا يف املركز ال�ضاغر، على 

اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اإجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �ضلفه، واإذا هبط عدد اأع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�ضاب 

الالزم ل�ضحة اجتماعاته وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.

�سالحيات جمل�س الإدارة: مع مراعاة الإخت�ضا�ضات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�ضع ال�ضلطات وال�ضالحيات يف اإدارة ال�ضركة والإ�ضراف 

اأمورها داخـل اململكة وخارجها. ملجل�س الإدارة على �ضبيل املثال ل احل�ضر متثيل ال�ضركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات  اأعمالها واأموالها وت�ضريف  على 

احلكومية واخلا�ضة واأمام كافة املحاكم ال�ضرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والبتدائية وجلان الأوراق التجارية 

والبنوك  وال�ضركات  اخلا�ضة  والهيئات  وال�ضناعية  التجارية  والغرف  ال�ضرطة  واأق�ضام  املدنية  واحلقوق  التحكيم  وهيئات  الأخرى  الق�ضائية  اللجان  وكافة 

حق  وللمجل�س  اأنواعها  بكافة  واملوؤ�ض�ضات  واإخت�ضا�ضاتها  م�ضمياتها  مبختلف  احلكومي  التمويل  وموؤ�ض�ضات  �ضناديق  وكافة  املال  وبيوت  التجارية  وامل�ضارف 

الإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�ضمة والتنازل وال�ضلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�س ما يح�ضل من 

التنفيذ. كما للمجل�س حق التعاقد والإلتزام والإرتباط با�ضم ال�ضركة ونيابة عنها والدخول يف املناق�ضات والقيام بكافة الأعمال والت�ضرفات والتوقيع على كافة 

اأنواع العقود والوثائق وامل�ضتندات مبا يف ذلك دون ح�ضر عقود تاأ�ضي�س ال�ضركات التي ت�ضرتك فـيها ال�ضـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل 

والتوقيع على التفاقيات وال�ضكوك اأمام كاتب العدل واجلـهات الر�ضمية الأخرى، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�ضمانات والكفالت واإ�ضدار الوكالت ال�ضرعية 

نيابة عن ال�ضركة، والبيع وال�ضراء والإفراغ وقبوله وال�ضتالم والت�ضليم وال�ضتئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�ضابات والعتمادات وال�ضحب والإيداع 

لدى البنوك واإ�ضدار ال�ضمانات للبنوك وال�ضناديق وموؤ�ض�ضات التموين احلكومي والتوقيع على كافة الأوراق و�ضندات الأمر وال�ضيكات وكافة الأوراق التجارية 

وامل�ضتندات وكافة املعامالت امل�ضرفية. ويجوز ملجل�س الإدارة بيع و�ضراء ورهن عقارات ومنقولت وممتلكات ال�ضركة.

ويجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�س مع �ضناديق وموؤ�ض�ضات التمويل احلكومي والقرو�س التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت املالية و�ضركات الإئتمان 

وذلك لأي مدة مبا يف ذلك القرو�س التي تتجاوز اآجالها مدة ثالث )3( �ضنوات.

ويجوز ملجل�س الإدارة تقدمي الدعم املايل لأي من ال�ضركات التي ت�ضارك فيها ال�ضركة وكذلك ال�ضركات التابعة اأو ال�ضقيقة و�ضمان الت�ضهيالت الإئتمانية التي 

حت�ضل عليها اأي من ال�ضركات التي ت�ضارك فيها ال�ضركة وكذلك ال�ضركات التابعة اأو ال�ضقيقة. ويكون ملجل�س اإدارة ال�ضركة ويف احلالت التي يقدرها حق اإبراء 

ذمة مديني ال�ضركة من التزاماتهم طبقا ملا يحقق م�ضلحتها. 

ملخص النظام األساسي للشركة - وتعديالته
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وملجل�س الإدارة اأن يوكل اأو يفو�س نيابة عنه يف حدود اخت�ضا�ضاته واحدا اأو اأكرث من اأع�ضائه اأو من الغري ب�ضالحيات اأو باإتخاذ اإجراء اأو ت�ضرف معني اأو 

القيام بعمل اأو اأعمال معينة واإلغاء التفوي�س اأو التوكيل جزئيًا اأو كليًا.

مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة: تكون مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة، اإن ُوجدت، كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات 

الر�ضمية ال�ضادرة يف هذا ال�ضاأن ويف حدود مان�س عليه نظام ال�ضركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، بالإ�ضافة اإىل بدل ح�ضور وبدل انتقال كما يحدده جمل�س 

الإدارة وفقًا لالأنظمة والقرارات والتعليمات املرعية يف اململكة ال�ضادرة من اجلهات املخت�ضة. وي�ضتمل تقرير جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العامة العادية على 

بيان �ضامل لكل ماح�ضل عليه اأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�ضنة املالية من رواتب ون�ضيب يف الأرباح وبدل ح�ضور وم�ضروفات وغري ذلك من املزايا، كما 

ي�ضتمل التقرير املذكور على بيان ماقب�ضه اأع�ضاء املجل�س بو�ضفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�ضوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو اإ�ضت�ضارية.

رئي�س جمل�س الإدارة والع�س� املنتدب وال�سكرتري: يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�ضائه رئي�ضًا ونائبًا للرئي�س كما يجوز له اأن يعني من بني اأع�ضائه ع�ضوًا 

منتدبًا، ويجوز اأن يجمع ع�ضو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز الع�ضو املنتدب. ويكون للرئي�س ونائب الرئي�س �ضالحية دعوة املجل�س لالإجتماع ورئا�ضة 

اإجتماعات املجل�س. ويخت�س رئي�س املجل�س، ونائب رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب )يف حالة تعيينه(، جمتمعني ومنفردين، بتمثيل ال�ضركة يف عالقاتها مع الغري 

واأمام الق�ضاء واجلهات احلكومية وكاتب العدل واملحاكم وجلان ف�س املنازعات باإختالف اأنواعها وهيئات التحكيم واحلقـوق املدنية واأق�ضـام ال�ضـرطة والغـرف 

التجارية وال�ضناعية والهيئات اخلا�ضة وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات على اخـتالف اأنواعها، واإ�ضدار الوكالت ال�ضرعية وتعيني الوكالء واملحامني وعزلهم واملرافعة 

واملدافعة واملخا�ضمة وال�ضلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والعرتا�س عليها نيابة عن ال�ضركة، والتوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ضتندات مبا 

يف ذلك دون ح�ضر عقود تاأ�ضي�س ال�ضركات التي ت�ضرتك فيها ال�ضركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع على التفاقيات وال�ضكوك والإفراغات اأمام كاتب 

العدل واجلهات الر�ضمية واتفاقيات القرو�س مع �ضناديق وموؤ�ض�ضات التمويل احلكومي والبنوك وامل�ضارف والبيوت املالية وال�ضمانات والكفالت والرهون، 

وفكها وحت�ضيل حقوق ال�ضركة وت�ضديد التزاماتها، والبيع وال�ضراء والإفراغ وقبولـه وال�ضتالم والت�ضليم وال�ضتئجار والتاأجري والقب�س والدفع والدخول يف 

املناق�ضات وفتح احل�ضابات والعتمادات وال�ضحب والإيداع لدى البنوك واإ�ضدار ال�ضـندات وال�ضيكات وكافة الأوراق التجارية وتعـيني موظفني والتعـاقد معهم 

وحتديد مرتباتهم و�ضرفهم من اخلدمة وطلب التاأ�ضريات وا�ضتقدام املوظفني والعمال من اخلارج وا�ضتخراج الإقامات ورخ�س العمل ونقل الكفالت والتنازل 

عنها، ويجـوز للرئي�س، وللع�ضو املنتدب، جمتمعني ومنفردين، تفوي�س وتوكـيل الغري يف حدود اإخت�ضا�ضهما ب�ضالحيات اأو باإتخاذ اإجراء اأو ت�ضرف معني اأو 

بالقيام بعمل اأو اأعمال معينة، ولهما، جمتمعني ومنفردين، اإلغاء التفوي�س اأو التوكيل جزئيًا اأو كليًا. ويتمتع الع�ضو املنتدب بالإ�ضافة اإىل ذلك بال�ضالحيات 

الأخرى التي يحددها جمل�س الإدارة، وعليه تنفيذ تلك التعليمات التي يوجهها لـه جمل�س الإدارة.

يحدد جمل�س الإدارة، وفقًا لتقديره وبقرار ي�ضدر عنه، املكافاآت اخلا�ضة التي يح�ضل عليها رئي�س املجل�س ونائب رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب.

 يعني جمل�س الإدارة �ضكرتريًا للمجل�س �ضواء من بني اأع�ضائه اأو من غريهم يخت�س بت�ضجيل حما�ضر اإجتماعات جمل�س الإدارة وتدوين القرارات ال�ضادرة عن 

هذه الإجتماعات وحفظها اإىل جانب ممار�ضة الإخت�ضا�ضات الأخرى التي يوكلها اإليه جمل�س الإدارة، ويحدد املجل�س مكافاآته.

ل تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س ونائب رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�ضكرتري، اإذا كان ع�ضوًا جمل�س الإدارة، عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س، 

ويجوز دائمًا اإعادة تعيينهم.

اجتماعات جمل�س الإدارة: يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�ضه اأو نائبه. وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�ضلم باليد اأو تر�ضل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربق 

وذلك قبل اإ�ضبوعني من التاريخ املحدد لالإجتماع، ما مل يتفق اأع�ضاء املجل�س على خالف ذلك. ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو املجل�س اإىل الإجتماع  اإذا 

طلب اإليه ذلك اإثنان من الأع�ضاء. 

ن�ساب الجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة: ل يكون اإجتماع املجل�س �ضحيحًا اإل اإذا ح�ضره خم�ضة )5( اأع�ضاء على الأقل، بالأ�ضالة اأو النيابة، ويف حالة اإنابة 

ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضوًا اآخر يف ح�ضور اإجتماعات املجل�س يتعني اأن تكون الإنابة طبقًا لل�ضوابط الآتية:

ل يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات الجتماع؛ ��

اأن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة؛ ��

ل يجوز للنائب الت�ضويت على القرارات التي يحظر النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة على املنيب الت�ضويت ب�ضاأنها. ��

 ت�ضدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لأ�ضوات اأع�ضاء املجل�س احلا�ضرين اأو املمثلني يف الإجـتماع وعند ت�ضاوي الأ�ضوات يرجح الراأي الذي منه 

رئي�س املجل�س اأو من يراأ�س املجل�س يف حال غيابه. 

وملجل�س الإدارة اأن ي�ضدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب اأحد الأع�ضاء كتابة اإجتماع املجل�س للمداولة فيها 

وتعر�س هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف اأول اإجتماع تاٍل له.
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حما�سر الإجتماعات: تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�ضكرتري وتدون هذه املحا�ضر يف �ضجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س 

وال�ضكرتري.

اللجنة التنفـيذيـة: ملجل�س الإدارة اأن ي�ضكل من بني اأع�ضائه جلنة تنفيذية. ويعني املجل�س من بني اأع�ضاء اللجنة رئي�ضًا لها كما يحدد جمل�س الإدارة طريقة 

عمل اللجنـة واخت�ضا�ضاتها وعدد اأع�ضائها والن�ضاب ال�ضروري لإجتماعاتها. ومتار�س اللجنة ال�ضالحيات التي يوليها لها املجل�س وفقًا لتعليمات وتوجيهات 

املجل�س. ول يجوز للجنة التنفيذية اإلغاء اأو تعديل اأي من القرارات والقواعد التي اأقرها جمل�س الإدارة.

ح�س�ر اجلمعيات: اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �ضحيحًا متثل جميع امل�ضاهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�ضي لل�ضركة. ولكل م�ضاهم حائز 

لع�ضرين )20( �ضهمًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة، وللم�ضاهم اأن يوكل عنه كتابة م�ضاهمًا اآخر من غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�ضركة يف 

ح�ضور اجلمعية العامة.

اجلمعية العامة العادية: فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�ضركة وتنعقد 

مرة على الأقل يف ال�ضنة خالل ال�ضتة اأ�ضهر التالية لنتهاء ال�ضنة املالية لل�ضركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

اجلمعية العامة غري العادية: تخت�س اجلمعية العامة غـري العادية بتعديل نظـام ال�ضركة الأ�ضا�ضي با�ضتثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. وف�ضاًل 

عن ذلك يكون للجمعية العامة غري العادية اأن ت�ضدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�ضا�س اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�ضروط والأو�ضاع املقررة 

للجمعية الأخرية.

دع�ة اجلمعيات العامة: تنعقـد اجلمعيات العامة للم�ضاهمني بدعوة من رئي�س جمل�س الإدارة. وعلى جمل�س الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالإنعقاد 

العامة يف  راأ�س املال على الأقل.  وتن�ضر الدعوة لنعقاد اجلمعية  اأو عدد من امل�ضاهمني ميثل خم�ضة يف املائة )5%( من  اإذا طلب ذلك مراقب احل�ضابات 

اجلريدة الر�ضمية و�ضحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مركز ال�ضركة الرئي�ضي قبل املوعد املحدد لالإنعقاد بخم�ضة وع�ضريـن )25( يومًا على الأقل. 

وت�ضتمل الدعوة على جدول الأعمال، على اأنه طاملا اأن الأ�ضهم ا�ضمية فيجوز الإكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�ضجلة. وتر�ضل �ضورة من 

الدعوة وجدول الأعمال اإىل الإدارة العامة لل�ضركات بوزارة التجارة وال�ضناعة خالل املدة املحددة للن�ضر. ويحرر عند انعقاد اجلمعية ك�ضف باأ�ضماء امل�ضاهمني 

احلا�ضرين واملمثلني.

ن�سـاب اجلمعية العامة العادية: ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �ضحيحًا اإل اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميثلون ن�ضف راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوفر 

هذا الن�ضاب يف الجتماع ُوّجهت الدعوة اإىل اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التاليـة لالجتماع ال�ضابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�ضو�س عليها يف 

املـادة )31( من هذا النظام ويعترب الجتماع الثاين �ضحيحًا اأيًا كان عدد الأ�ضهم املمثلة فيه.

ن�سـاب اجلمعية العامة غري العادية: ل يكون اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية �ضحيحًا اإل اإذا ح�ضره م�ضاهمون ميثلون ن�ضف راأ�س املال على الأقل، فاإذا 

مل يتوفر هذا الن�ضاب يف الإجتماع الأول وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثاٍن بنف�س الأو�ضاع املن�ضو�س عليها يف املادة ال�ضابقة ويكون الجتماع الثاين �ضحيحًا اإذا 

ح�ضره عدد من امل�ضاهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل.

القـ�ة الت�سـ�يتية: لكل م�ضاهم �ضوت عن كل �ضهم ميثله يف اجلمعية العامة للتحول، حت�ضب الأ�ضوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�ضا�س 

�ضوت واحد لكل �ضهم ممثل يف الإجتماع.  

القــرارات: ت�ضدر القرارات يف اجلمعية العامة للتحول بالأغلبية املطلقة لالأ�ضهم املمثلة فيها وت�ضدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�ضهم 

املمثلة يف الإجتماع. كما ت�ضدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�ضهم املمثلة يف الإجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س 

املال اأو باإطالة مدة ال�ضركة اأو بحل ال�ضركة قبل اإنق�ضاء املدة املحددة يف نظامها اأو باإندماج ال�ضركة اأو دجمها يف �ضركة اأو موؤ�ض�ضة اأخرى فال يكون القرار 

�ضحيحًا اإل اإذا �ضدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�ضهم املمثلة يف الإجتماع.

مناق�سـة جـدول الأعمـال: لكل م�ضاهم حق مناق�ضة املوا�ضيع املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�ضئلة ب�ضاأنها اإىل اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

ومراقب احل�ضابات ويجيب جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�ضابات على اأ�ضئلة امل�ضاهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�ضلحة ال�ضركة لل�ضرر، واإذا راأى امل�ضاهم اأن 

الرد على �ضوؤاله غري مقنع، احتكم اإىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ضاأن نافذًا.

اإجـراءات اجلمعيات العامة: يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة اأو من يفو�ضه يف حالة غيابه، ويعني الرئي�س �ضكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�ضوات 

ويحرر باإجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن اأ�ضماء امل�ضاهمني احلا�ضرين اأو املمثلني وعدد الأ�ضهم التي يف حيازتهم بالأ�ضالة اأو بالنيابة وعدد الأ�ضوات املقررة 

لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�ضوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�ضة وافية للمناق�ضات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�ضر ب�ضفة منتظمة 

عقب كل اجتماع يف �ضجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�ضكرتريها وجامع الأ�ضوات.
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تعـيني مراقب احل�سـابات: يكون لل�ضركة مراقب ح�ضابات اأو اأكرث من بني املراقبني امل�ضرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �ضنويًا وحتدد 

مكافاآته، ويجوز لها اإعادة تعيينه مبا يتفق مع التعليمات والقرارات ال�ضادرة يف هذا ال�ضدد.

الطـالع على ال�سجـالت: ملراقب احل�ضابات يف كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�ضركة و�ضجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات والإي�ضاحات 

التي يرى �ضرورة احل�ضول عليها، وله اأي�ضًا اأن يتحقق من موجودات ال�ضركة والتزاماتها. 

تقرير مراقب احل�سابات: وعلى مراقب احل�ضابات اأن يقدم اإىل اجلمعية العامة ال�ضنوية تقريرًا يت�ضمن موقف ال�ضركة من متكينه من احل�ضول على البيانات 

والإي�ضاحات التي طلبها، وما يكون قد ك�ضفه من خمالفات لأحكام نظام ال�ضركات واأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�ضابات ال�ضركة للواقع.

ال�سـنة املـالية: تبداأ ال�ضنة املالية لل�ضركة من 1 يناير و تنتهي يف 31 دي�ضمرب من كل �ضنة ميالدية.

ال�ضركة وح�ضاب  املذكور كما يعد ميزانية  التاريخ  ال�ضركة وخ�ضومها يف  اأ�ضول  لقيمة  نهاية كل �ضنة مالية جردًا  الإدارة يف  ال�سـركة: يعد جمل�س  مـيزانية 

الأرباح واخل�ضائر وبيان التدفق وتقريرًا عن ن�ضاط ال�ضركة ومركزها املايل عن ال�ضنة املالية املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�ضافية وذلك 

قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ضتني )60( يومًا على الأقل وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�ضرف مراقب ح�ضابات ال�ضركة قبل املوعد املقرر لنعقاد 

اجلمعية بخم�ضة وخم�ضني )55( يومًا على الأقل، ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�ضار اإليها وتودع ن�ضخ منها يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�ضي 

لل�ضركة حتت ت�ضرف امل�ضاهمني قبل املوعد املقرر لنعقاد اجلمعية العامة بخم�ضة وع�ضرين )25( يومًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�ضر يف 

�ضحيفة توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�ضي لل�ضركة امليزانية وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر وخال�ضة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل 

لتقرير مراقب احل�ضابات واأن ير�ضل �ضورة من هذه الوثائق اإىل الإدارة العامة لل�ضركات قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�ضة وع�ضرين )25( يومًا على الأقل.

تـ�زيع الأربـاح: توزع اأرباح ال�ضركة ال�ضافية ال�ضنوية بعد خ�ضم جميع امل�ضروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

اإحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي  %( من الأرباح ال�ضافية لتكوين  يجنب ع�ضرة باملائة )��10

املذكور ن�ضف راأ�س املال؛

يوزع على حامل الأ�ضهم املمتازة تلك الن�ضب من الأرباح املقررة لهذه الأ�ضهم؛ ��

ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة جتنيب ن�ضبة مت�ضاوية من الأرباح ال�ضافية لتكوين احتياطيات اأخرى؛ ��

%( من راأ�س املال املدفوع؛ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ضاهمني تعادل )��5

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ضاهمني كح�ضة اإ�ضافية يف الأرباح. ��

يجوز لل�ضركة بعد اإ�ضتيفاء ال�ضوابط املو�ضوعة من اجلهات املخت�ضة توزيع اأرباح ن�ضف �ضنوية وربع �ضنوية.

التجارة  وزارة  ت�ضدرها  التي  للتعليمات  وفقًا  الإدارة  يحددها جمل�س  التي  واملواعيد  املكان  امل�ضاهمني يف  على  توزيعها  املقرر  الأرباح  تدفع  الأربـاح:  �ســداد 

وال�ضناعة.

خ�سائر ال�سركة: اإذا بلغت خ�ضائر ال�ضركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ضاء جمل�س الإدارة  دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ضتمرار ال�ضركة 

اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة )5( من هذا النظام وين�ضر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�ضمية.

دعـ�ى امل�سـ�ؤولية: كل م�ضاهم احلق يف رفع دعوى امل�ضوؤولية املقررة لل�ضركة على اأع�ضاء جمل�س الإدارة اإذا كان من �ضاأن اخلطاأ الذي �ضدر منهم اإحلاق �ضرر 

خا�س به ب�ضرط اأن يكون حق ال�ضركة يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ضاهم اأن يخطر ال�ضركة بعزمه على رفع الدعوى.

اأو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة  حل ال�سركة وت�سفيتها: عند انتهاء ال�ضركة 

الت�ضفية وتعني م�ضفي اأو اأكرث وحتدد �ضالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �ضلطة جمل�س الإدارة باإنق�ضاء ال�ضركة، ومع ذلك ي�ضتمر جمل�س الإدارة قائمًا على اإدارة 

ال�ضركة اإىل اأن يتم تعيني امل�ضفي وتبقى لأجهزة ال�ضركة اخت�ضا�ضاتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�ضا�ضات امل�ضفني.

نظام ال�ضركات: يطبق نظام ال�ضركات على كل ما مل يرد ذكره يف النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة.

ملخص النظام األساسي للشركة - وتعديالته
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المعلومات القانونية 12 
الشبكة الطبية التابعة لشركة المواساه للخدمات الطبية 12-1 

ي�ضتعر�س ال�ضكل التايل الرتاخي�س الطبية وال�ضجالت التجارية التابعة لل�ضركة:

التراخيص الطبية والسجالت التجارية التابعة للشركة  (: 1-12شكل )

تاريخ النتهاء تاريخ الإ�ضدار ال�ضجل التجاري/رقم الرتخي�س ال�ضم

1432/1/13هـ 1421/3/9هـ 2055004626 م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل

1432/12/19هـ 1427/12/20هـ 2053017288 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف

1432/1/13هـ 1424/10/23هـ 2252030410 م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالح�ضاء

1432/3/26هـ 1427/3/27هـ 2051032510 �ضيدلية املوا�ضاه باخلرب رقم )7(

1432/1/13هـ 1425/9/18هـ 2050046890 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )1(

1432/1/13هـ 1425/9/18هـ 2050046891 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )2(

1432/1/13هـ 1425/9/18هـ 2050046892 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )3(

1432/1/13هـ 1425/9/19هـ 2055006727 �ضيدلية املوا�ضاه باجلبيل رقم )4(

1432/1/13هـ 1421/5/6هـ 4650029967 م�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة

1432/1/13هـ 1421/11/11هـ 4650030759 �ضيدلية م�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة

1432/1/13هـ 1424/11/11هـ 1010192942 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالريا�س

1433/8/12هـ 1408/8/12هـ 038-103-10-12-00014 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام

1433/10/27هـ 1427/7/19هـ 038-101-10-12-00067 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف

1434/7/3هـ 1424/5/6هـ 038-111-10-12-100001 م�ضت�ضفى املوا�ضاه باجلبيل

1432/12/22هـ 1409/5/29هـ 035-001-11-12-10002 م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالح�ضاء

1433/6/10هـ 1407/2/29هـ 038-103-11-12-00009 م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالدمام

1430/12/11هـ 1407/5/3هـ 038-103-30-61-00002 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )1(

16

1429/12/3هـ 1408/9/18هـ 038-103-30-61-00290 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )2(

1431/8/8هـ 1425/9/4هـ 038-111-10-12-10001 �ضيدلية املوا�ضاه بالدمام رقم )3(

1432/6/3هـ 1412/6/3هـ 038-111-30-61-00498 �ضيدلية املوا�ضاه باجلبيل رقم )4(

1434/6/25هـ 1422/3/27هـ 038-108-30-61-10016 �ضيدلية املوا�ضاه بالح�ضاء رقم )5(

1432/4/23هـ 1427/1/9هـ 038-105-30-61-10024 �ضيدلية املوا�ضاه باخلرب رقم )7(

1432/11/15هـ 1426/10/25هـ 038-105-23-33-2-10001 �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة باخلرب

1432/5/12هـ 1404/2/8هـ 048-101-10-12-10005 م�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة

1434/11/26هـ 1421/6/28هـ 048-101-30-61-10053 �ضيدلية املوا�ضاه باملدينة

1431/2/25هـ 1426/2/26هـ 014-101-10-12-00023 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالريا�س

امل�ضدر: ال�ضركة

ملخص االتفاقيات الهامة 12-2 

االتفاقية مع الشركة الشرقية للخدمات الطبية 12-2-1 

ريال   28.560.000 مببلغ  الطبية  للخدمات  ال�ضرقية  ال�ضركة  من   %51 ب�ضراء  2006م(  يوليو   24 )املوافق  1427هـ  الثاين  جمادى   28 يف  ال�ضركة  قامت 

�ضعودي.

ووظائفه  وم�ضرتياته  موارده  واإدارة  امل�ضت�ضفى  بت�ضغيل  املوا�ضاه  تقوم   )1( يلي:  ما  على  تن�س  املوا�ضاه  مع  اإدارة  اتفاقية  ال�ضرقية  ال�ضركة  مالكي  اأبرم  وقد 

ا�ضمه من  الذي مت تغيري  للم�ضت�ضفى  ال�ضنوية  الت�ضغيلية  الإيرادات  ثابتة من �ضايف  ن�ضبة  للموا�ضاه  الطبية  للخدمات  ال�ضرقية  ال�ضركة  الت�ضغيلية، )2( تدفع 

»م�ضت�ضفى اخلليج التخ�ض�ضي« اإىل »م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف«.

حتت التجديد  16
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االتفاقية مع شركة اإلنماء السعودية المتحدة 12-2-2 

اأبرمت ال�ضركة اتفاقية مع �ضركة الإمناء ال�ضعودية املتحدة لإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى الريا�س  2002م(،  11 اأغ�ضط�س  1423هـ )املوافق  2 جمادى الثاين  يف 

الواقع على املخرج 14 والذي يعمل حاليًا حتت ا�ضم »م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري – اإدارة وت�ضغيل املوا�ضاة للخدمات الطبية«، كما مت تعديلها بتاريخ 19 جمادى 

الآخر 1428هـ )املوافق 1 يوليو 2007م(. ومبوجب هذه التفاقية، تدفع �ضركة الإمناء ال�ضعودية املتحدة اإىل �ضركة املوا�ضاه ن�ضبة ثابتة من الإيرادات ال�ضهرية 

ومن �ضايف اأرباح امل�ضت�ضفى ال�ضنوية حتى نهاية مدة التفاقية البالغة 10 �ضنوات.

وقد اتفق الطرفان على الإبقاء على التعاقد من الباطن مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي لإدارة وت�ضغيل اأق�ضام العيون والأنف والأذن واحلنجرة �ضمن 

امل�ضت�ضفى مبوجب اتفاقية منف�ضلة.

االتفاقية مع شركة مستشفيات ومراكز مغربي 12-2-3 

اأبرمت ال�ضركة اتفاقية مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي بتاريخ 4 جمادى الأول 1423هـ )املوافق 15 يوليو 2002م( لإدارة وت�ضغيل ق�ضم الأنف والأذن 

واحلنجرة يف م�ضت�ضفى الريا�س من قبل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي، حت�ضل مبوجبها �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز املغربي على ن�ضبة ثابتة من �ضايف اأرباح 

مركز الأنف والأذن واحلنجرة ال�ضنوية.

ومدة العقد 5 �ضنوات تتجدد تلقائيًا لفرتة اأو فرتات م�ضابهة، اإل اإذا قام اأحد الطرفني باإ�ضعار الطرف الثاين خطيًا قبل 6 �ضهور من انتهاء مدة العقد الأ�ضلي 

اأو جتديداته الالحقة بعدم رغبته يف التجديد. وجتدر الإ�ضارة اأن ال�ضركة مل تقم بتجديد التفاقية املذكورة نظرا لرتباطها باتفاقية ال�ضركة مع �ضركة الإمناء 

ال�ضعودية املتحدة لإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى جند ال�ضت�ضاري )راجع ملخ�س التفاقية يف الق�ضم 12-2-2 اأعاله( علما باأن اخلدمات املرتبطة باملركز ل تزال 

تقدم لعمالء امل�ضت�ضفى ول يتوقع انقطاعها حيث اأن ال�ضركة تقوم حاليا بالتفاو�س مع مراكز مغربي حول بع�س بنود العقد والذي يتوقع جتديده قريبا.

اتفاقيات مستوصف االحساء 12-2-4 

1 فرباير 2000م( عقدا مع املهند�س حمد احلليبي مالك م�ضتو�ضف يف حي املربز يف مدينة الح�ضاء وذلك  ابرمت ال�ضركة يف 25 �ضوال 1420هـ )املوافق 

للتطوير وال�ضيانة والتمويل امل�ضرتك لعمال امل�ضتو�ضف ملدة 15 عاما. وابرمت ال�ضركة كذلك عقدا اخرا مع مالك امل�ضتو�ضف ذاته يف تاريخ 7 ذو القعدة 

1421هـ )املوافق 1 فرباير 2001م( وذلك لدارة وت�ضغيل امل�ضتو�ضف ملدة مماثلة. ومبوجب هذه التفاقية، فان ال�ضركة �ضتقوم با�ضتئجار ال�ضيدلية التابعة 

ملالك امل�ضتو�ضف خالل مدة العقد. ويف بداية العام 2007م، قامت ال�ضركة باإبرام عقد اإيجار مع مالك امل�ضتو�ضف بقيمة 500.000 ريال �ضنويا ملدة 20 عام.

االتفاقية بين شركة المجمعات الطبية المتطورة وشركة مستشفيات ومراكز مغربي للعيون  12-2-5 
واألنف واألذن والحنجرة

يف 1 جمادى الثاين 1418هـ )املوافق 1 نوفمرب 1997م( اأبرمت �ضركة املجمعات الطبية املتطورة اتفاقية مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي للعيون والأنف 

والأذن واحلنجرة، لإدارة وت�ضغيل مركز الأنف والأذن واحلنجرة من قبل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي للعيون والأنف والأذن واحلنجرة. وتعود ملكية 

املركز ل�ضركة املجمعات الطبية املتطورة ويقع على مقربة من م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام. وقد �ضمي املركز مبركز املغربي للعيون والأنف والأذن واحلنجرة. 

علمًا باأن �ضركة املجمعات الطبية املتطورة مملوكة بالت�ضاوي بني م�ضت�ضفى املوا�ضاه و�ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي.

تبلغ مدة العقد 25 عامًاً، ويتجدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة، اإل اإذا قام اأحد الطرفني باإبالغ الطرف الآخر خطيا بنيته يف عدم جتديد العقد قبل ما ل يقل 

عن 6 اأ�ضهر من انتهاء مدته. ومبوجب هذه التفاقية حت�ضل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي للعيون والأنف والأذن واحلنجرة على ن�ضبة ثابتة من �ضايف 

اأرباح املركز ال�ضنوية.

اتفاقيات الخدمات الطبية 12-2-6 

اأبرمت املوا�ضاه اتفاقيات خدمات طبية مع عدد من املوؤ�ض�ضات وال�ضركات ل�ضتقبال وتقدمي اخلدمات الطبية للم�ضتفيدين املوؤمنني اأو التابعني لتلك املوؤ�ض�ضات 

وال�ضركات، على النحو التايل:

المعلومات القانونية
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األطراف المتعاقدة مع شركة المواساه (: 2-12شكل )

ال�ضركات الأخرى  �ضركات التاأمني 

�ضركة الزيت العربية - اخلفجي ال�ضركة العاملية للتاأمني )رويال اآند �ضن اليان�س ان�ضورن�س(

�ضركة اأرامكو اخلليج للت�ضغيل املحدودة  األيكو - ال�ضركة المريكية للتامني علي احلياة

  Metal Coating الدولية للطالء املعدين BHP  ضركة�  Arab Commercial Enterprises ال�ضركة العربية للتجارة

�ضركة براون اآند روت ال�ضعودية املحدودة ال�ضركة العربية املاليزية

املوؤ�ض�ضة العامة للتاأمينات الجتماعية  ASAS ضركة اأ�ضا�س للرعاية ال�ضحية�

)GSI( ضركة اخلليج ل�ضناعة املثبتات� AXA.E.C.ضركة اأك�ضا للتاأمني�

اخلطوط اجلوية العربية ال�ضعودية  Cumberland ضركة كمربلند للتاأمني واإعادة التاأمني املحدودة�

ال�ضركة العربية ال�ضعودية للتعدين )معادن( �ضركة احتاد اخلليج للتاأمني واإدارة املخاطر

�ضركة اأرامكو ال�ضعودية E.C. ال�ضركة الدولية للتاأمني املحدودة

�ضركة اإ�ضمنت ال�ضعودية �ضركة املتو�ضط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني )ميد غلف(

�ضركة �ضيفرون فيليب�س ال�ضعودية 

ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء  ال�ضركة التعاونية للتاأمني

)UNASCO( ضركة خدمات الطريان املتحدة املحدودة�

التعاونية  خالل  من  )�ضابك(  الأ�ضا�ضية  لل�ضناعات  ال�ضعودية  ال�ضركة 

للتاأمني

امل�ضدر: املوا�ضاه

اتفاقيات التعاون 12-2-7 

الطبية  تقدمي اخلدمات واخلربات  العاملة يف جمال  العاملية  املوا�ضاه وعدد من اجلهات  دولية بني  ات�ضال  قنوات  لتاأ�ضي�س  تعاون  اتفاقيات  ال�ضركة  اأبرمت 

والتقنية واملعرفة الطبية، وي�ضمل ذلك برامج حتويل املر�ضى وبرامج تبادل الأطباء وال�ضت�ضارات الإدارية والت�ضغيلية والتعليم الطبي امل�ضتمر وبرامج التدريب. 

وفيما يلي بيان بتلك التفاقيات:

م( اتفاقية تعاون مع كلية الطب بجامعة وا�ضنطن ونظام الرعاية ال�ضحية  اأبرمت املوا�ضاه يف 20 جمادى الأول 1420هـ )املوافق 1 �ضبتمرب ��1999

)BJC( ملدة 3 �ضنوات تتجدد تلقائيًا؛

( يف  ��Parkway Pte Ltd( اأبرمت املوا�ضاه اتفاقية تعاون مع جمموعة باركوي للرعاية ال�ضحية ،)ويف 9 ربيع الأول 1422هـ )املوافق 1 يونيو 2001م

�ضنغافورة )PGH( ملدة �ضنة واحدة تتجدد تلقائيًا؛

تتجدد  �ضنتني  الأردن ملدة  الطبية يف  امللك ح�ضني  تعاون مع مدينة  اتفاقية  املوا�ضاه  اأبرمت  م(،  ��2005 �ضبتمرب   14 1426هـ )املوافق  �ضعبان   10 يف 

تلقائيًا.

المعلومات القانونية
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اتفاقيات اإليجار 12-2-8 
اأبرمت ال�ضركة عددا من اتفاقيات الإيجار فيما يلي بيانها:

م( بخ�ضو�س م�ضت�ضفى طيبة  اأبرمت ال�ضركة اتفاقية اإيجار مع �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي بتاريخ 26 ذي احلجة 1420هـ )املوافق 1 اإبريل ��2000

اخلا�س )امل�ضمى الآن م�ضت�ضفى املوا�ضاه باملدينة املنورة(، الذي متتلك �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز املغربي اأ�ضوله ومبانيه. وبناء على هذه التفاقية، 

تقوم �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي بت�ضغيل عيادة الأنف والأذن واحلنجرة يف امل�ضت�ضفى املوؤلفة من غرفة ليزر وعمليات وحمل للنظارات. ويف 

املقابل، تقوم املوا�ضاه بت�ضغيل كامل امل�ضت�ضفى با�ضتثناء الأجزاء املحجوزة من قبل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي. ومبوجب اأحكام هذه التفاقية، 

حت�ضل �ضركة م�ضت�ضفيات ومراكز مغربي على الإيجار بالإ�ضافة اإىل ن�ضبة من �ضايف اإيرادات امل�ضت�ضفى، كما تقت�ضي الإتفاقية اأن ل تتعاقد املوا�ضاه 

مع اأي جهة بخ�ضو�س الن�ضاطات املتعلقة بالعيون يف املدينة املنورة خالل فرتة هذه التفاقية البالغة ع�ضرين عاما وذلك من بداية �ضريان مفعول 

التفاقية يف 1 ابريل 2000م؛

( من  اتفاقية ا�ضتئجار اأر�س من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ل�ضتئجار قطعتي الأر�س رقم 60 )مب�ضاحة 2.250م2( ورقم 61 )مب�ضاحة 1.836م��2

املربع )10( الواقع يف مدينة اجلبيل ال�ضناعية. وتبلغ مدة اتفاقية الإيجار هذه 30 و33 �ضنة هجرية على التوايل، و�ضيكون للموا�ضاه احلق يف �ضراء 

الأر�س عند انتهاء اتفاقية الإيجار؛

م(، ومبوجب هذه  ��1997 نوفمرب   1 1418هـ )املوافق  الثاين  30 جمادى  بتاريخ  املتطورة  الطبية  املجمعات  �ضركة  اإيجار مع  اتفاقية  ال�ضركة  اأبرمت 

العيون والأنف والأذن واحلنجرة.  لبناء مركز طبي متخ�ض�س لعالج وجراحة  اأر�س  ا�ضتاأجرت �ضركة املجمعات الطبية املتطورة قطعة  التفاقية، 

ويبلغ الإيجار ال�ضنوي مبوجب التفاقية 50.000 ريال �ضعودي يدفع مقدمًا، وتكون مدة الإيجار 27 �ضنة من تاريخ اإبرام العقد، يتجدد باختيار مالك 

الأر�س. ول تتمتع �ضركة املجمعات الطبية املتطورة بحق التاأجري من الباطن اإىل طرف ثالث جزئيًا اأو كليًا؛

اأبرمت ال�ضركة اتفاقية اإيجار بخ�ضو�س مبنى م�ضتو�ضف الدمام  وتبلغ قيمة اليجار ال�ضنوية 80.000 ريال، ومدة العقد ع�ضرة اعوام تبداأ يف ��1 

�ضبتمرب 1989 مت جتديدها لحقا وتنتهي التفاقية احلالية يف 1 �ضبتمرب 2009.

االتفاقية مع شركة اعمار المشاريع المحدودة 12-2-9 
وقعت ال�ضركة عقدا مع �ضركة اعمار امل�ضاريع املحدودة بتاريخ 7 رجب 1430هــ )املوافق 20 يونيو 2009م( لبناء واإن�ضاء م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالريا�س ب�ضعة 200 

�ضرير. وبلغت قيمة العقد 159.000.000 ريال �ضعودي، ومبوجب العقد تقوم �ضركة اعمار امل�ضاريع املحدودة بتوريد وتوفري املعدات واملواد والعمالة وجميع 

اخلدمات الالزمة لإمتام عملية الإن�ضاء. ويتوجب على �ضركة اعمار امل�ضاريع املحدودة مبوجب العقد املربم اأن تقوم بتنفيذ امل�ضروع خالل 26 �ضهرا تبداأ من 

22 رجب 1430هــ )املوافق 15 يوليو 2009م(.

اتفاقيات الصيانة 12-2-10 
وقعت ال�ضركة عددا من التفاقيات مع مزودي املعدات لتقدمي خدمات ال�ضيانة والدعم الفني للمعدات والأجهزة الطبية وغريها، وي�ضمل ذلك:

�ضركة ال�ضيف - ��GE للخدمات الطبية؛

�ضركة فيليب�س لالأنظمة الطبية يف اململكة العربية ال�ضعودية )فيليب�س(؛ ��

�ضركة �ضمري ملعدات الت�ضوير؛ ��

�ضركة �ضيمنز املحدودة؛ ��

متيتو؛ ��

�ضركة فخري لالت�ضالت؛ ��

موؤ�ض�ضة حممد من�ضور الرميح للتجارة؛ ��

ميت�ضوبي�ضي اإلكرتيك ال�ضعودية املتحدة )ميت�ضوبي�ضي(. ��

وثائق التأمين 12-3 
ا�ضرتت ال�ضركة عددًا من وثائق التاأمني لتغطية عملياتها الطبية يف اململكة والتي تت�ضمن ب�ضكل رئي�ضي التاأمني �ضد الأخطاء الطبية لتغطية اأطباء ال�ضركة، 

التاأمني �ضد اخل�ضائر الناجتة عن احلريق، والتاأمني �ضد جميع املخاطر التي تلحق باملمتلكات، والتاأمني على ال�ضيارات، وامل�ضوؤولية عن خماطر املنتجات.

التسهيالت اإلئتمانية والتمويل 12-4 
اأبرمت ال�ضركة عددا من اتفاقيات التمويل مع موؤ�ض�ضات مالية حملية مبا فيها البنك ال�ضعودي الربيطاين )�ضاب( والبنك العربي الوطني والبنك ال�ضعودي 

الهولندي والبنك الأهلي التجاري والبنك ال�ضعودي الفرن�ضي.

المعلومات القانونية
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العامل. وتقدم  املال  راأ�س  لتغطية احتياجات  وال�ضلف على احل�ضاب اجلاري  والتورق  املرابحة  التمويلية عن طريق متويل  ال�ضركة على احتياجاتها  وحت�ضل 

ال�ضركة ال�ضمانات الالزمة للت�ضهيالت الئتمانية مبافيها �ضمانات من ال�ضركة والتنازل عن عوائد عقود معينة.

بالإ�ضافة اإىل ذلك، يوجد لدى ال�ضركة اتفاقيات قرو�س طويلة الأجل مع وزارة املالية، وهي قرو�س بدون فائدة، وتت�ضمن قر�ضني منف�ضلني ح�ضل عليهما 

كل من �ضركة املوا�ضاه و�ضركتها التابعة ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية. علما باأن هذه القرو�س م�ضمونة برهن اأر�س ومعدات واأثاث م�ضت�ضفيات املوا�ضاه 

بالدمام والقطيف. وفيما يلي بيان بالت�ضهيالت الئتمانية والقرو�س احلا�ضلة عليها ال�ضركة كما يف 31 دي�ضمرب 2008م:

بيان التسهيالت اإلئتمانية للشركة كما في 31 ديسمبر 2008(: 3-12شكل )

فائدة القر�س/املرابحة فرتة القر�س كيفية ال�ضداد ر�ضيد القر�س يف 31 

دي�ضمرب 2008

مبلغ القر�س املقر�س

اإىل من

ليوجد 2008 1993 �ضنوي - 39.707.359 وزارة املالية - الدمام

ليوجد 2021 2006 �ضنوي 25.089.124 30.878.922 وزارة املالية -القطيف

ليوجد 2026 2011 �ضنوي 9.454.848 10.292.641 وزارة املالية - الدمام

%7.47 2013 2008 �ضهري 47.380.655 54.645.873 البنك العربي الوطني

%7.30 2011 2007 �ضهري 16.098.322 26.200.000 �ضاب

%6.75 2010 2007 �ضهري 9.722.222 25.000.000 البنك ال�ضعودي الهولندي

%6.90 2008 2005 �ضهري - 20.000.000 البنك الأهلي التجاري

%4.90 2011 2008 �ضهري 5.603.240 27.000.000 البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

113.348.411 233.724.795 املجموع

امل�ضدر: املوا�ضاه

العالمات التجارية 12-5 

اأن �ضعار املوا�ضاه وا�ضمها التجاري هي عالمات جتارية ح�ضرية م�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية، على النحو التايل:

العالمات التجارية المملوكة للشركة (: 4-12شكل )

الفئة تاريخ النتهاء التاريخ رقم 

الت�ضجيل

العالمة التجارية املالك الدولة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 85/897 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالعربية والالتينية )باللون الوردي( املوا�ضاه اململكة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 84/897 م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالعربية والالتينية )باللون الأزرق( املوا�ضاه اململكة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 81/897 م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالعربية والالتينية )باللون الوردي( املوا�ضاه اململكة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 83/897 م�ضتو�ضف املوا�ضاه بالعربية والالتينية )باللون الأزرق( املوا�ضاه اململكة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 82/897 املوا�ضاه - م�ضت�ضفيات ومراكز باللغتني العربية والالتينية )باللون الوردي( املوا�ضاه اململكة

44 1437/5/28هـ 1428/2/6هـ 86/897 املوا�ضاه - م�ضت�ضفيات ومراكز باللغتني العربية والالتينية )باللون الأزرق( املوا�ضاه اململكة

5 1438/3/20هـ 1428/11/3هـ 87/955 والبني  الغامق  الأزرق  )باللون  والالتينية  العربية  باللغتني  املوا�ضاة  �ضيدلية 

الفاحت(

املوا�ضاه اململكة

5 1438/3/20هـ 1428/11/3هـ 85/955 �ضيدلية املوا�ضاة باللغتني العربية والالتينية )باللون البني الفاحت( املوا�ضاه اململكة

امل�ضدر: املوا�ضاه

الدعاوى والمطالبات 12-6 

يوؤكد اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�ضركة بتاريخ ن�ضرة الإ�ضدار هذه اأن �ضركة املوا�ضاه لي�ضت طرفًا يف اأي ادعاء اأو حتكيم ق�ضائي اأو اأي متابعات 

اأوت�ضويات جمتمعة اأو منفردة من �ضاأنها اأن توؤثر �ضلبًا وب�ضكل جوهري على و�ضع ال�ضركة املايل اأو نتائج اأعمالها.

المعلومات القانونية
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التعهد بالتغطية 13 

متعهد التغطية 13-1 

لقد اأبرمت ال�ضركة ومتعهد تغطية الكتتاب ات�س ا�س بي �ضي العربية ال�ضعودية املحدودة اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب لعدد 7.500.000 �ضهم متثل كامل 

الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب وذلك قبل بدء فرتة الكتتاب. وفيما يلي عر�ضًا لل�ضروط الأ�ضا�ضية لتفاقية تغطية الكتتاب.

عرض بيع األسهم المطروحة والتعهد بتغطية االكتتاب 13-2 

طبقًا ل�ضروط اتفاقية تغطية الكتتاب فاإنه:

تتعهد ال�ضركة ملتعهد تغطية الكتتاب يف اأول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�ضي�س الأ�ضهم عقب نهاية فرتة الكتتاب باأن: اأ( 

تبيع وتخ�ض�س اأ�ضهم الكتتاب على جميع املكتتبني واملوؤ�ض�ضات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم لدى البنوك امل�ضتلمة و/اأو؛ ��

تبيع وتخ�ض�س ملتعهد التغطية اأية اأ�ضهم مل يتم �ضراوؤها من قبل املكتتبني واملوؤ�ض�ضات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم. ��

يلتزم متعهد تغطية الكتتاب لل�ضركة باأن ي�ضرتي مايخ�ضه من اأ�ضهم الكتتاب التي مل يتم الكتتاب فيها من قبل املكتتبني الذين قبلت طلباتهم ب( 

وقد تعهدت ال�ضركة مل�ضلحة متعهد تغطية الكتتاب باأنها �ضتلتزم بجميع ماورد يف اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب.

الرسوم والمصاريف 13-2-1 

تدفع ال�ضركة ملتعهد تغطية الكتتاب ر�ضوم تغطية على اأ�ضا�س اإجمايل العوائد من طرح الكتتاب.
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شروط وتعليمات االكتتاب 14 

يجب على جميع املكتتبني قراءة �ضروط وتعليمات الكتتاب بعناية تامة قبل ا�ضتكمال تعبئة طلب الكتتاب، حيث يعترب التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه مبثابة 

اإقرار بالقبول واملوافقة على �ضروط وتعليمات الكتتاب املذكورة.

االكتتاب 14-1 

�ضيكون الكتتاب لعدد �ضبعة ماليني وخم�ضمائة األف �ضهم )7.500.000( وبقيمة ا�ضمية قدرها ع�ضرة ريالت �ضعودية )10( لل�ضهم مدفوعة بالكامل وب�ضعر 

عالوة اإ�ضدار )34( ريال لل�ضهم الواحد ومتثل مبجملها ثالثون باملائة )30%( من راأ�س مال ال�ضركة . يقت�ضر الكتتاب على:

الشريحة )أ(: المستثمرون من المؤسسات:

وت�ضمل هذه ال�ضريحة على جمموعة من املوؤ�ض�ضات )وي�ضار اإليهم جمتمعني بـ«املوؤ�ض�ضات املكتتبة«( التي خاطبها مدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات بعد الت�ضاور 

مع ال�ضركة وامل�ضاهمني البائعني بح�ضب معايري خا�ضة حمددة م�ضبًقا من قبل هيئة ال�ضوق املالية )»الهيئة«(. وقد خ�ض�س للموؤ�ض�ضات املكتتبة عدد �ضبعة 

اكتتاب  باأن يف حال  اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور. علما  اإجمايل  باملائة )100 %( من  األف �ضهم )7.500.000( متثل مائة  ماليني وخم�ضمائة 

الأفراد )املعرفون يف ال�ضريحة )ب( اأدناه( يف الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات، بعد احل�ضول على موافقة الهيئة، تخفي�س 

عدد الأ�ضهم املخ�ض�ضة للموؤ�ض�ضات املكتتبة حتى ثالثة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون األف �ضهم )3.750.000( متثل خم�ضون باملائة 50% من اأ�ضهم الكتتاب 

املطروحة على اجلمهور.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد:

اأن  اأولد ق�ضر من زوج غري �ضعودي حيث يحق لها  التي لها  اأو الأرملة  ال�ضعودية املطلقة  ال�ضعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة  وي�ضمل ذلك الأ�ضخا�س 

تكتتب باأ�ضمائهم ل�ضاحلها )ي�ضار اإليهم جمتمعني بـ«املكتتبني الأفراد« وي�ضار اإليهم منفردا بـ«املكتتب«(. ويعد لغيا اكتتاب من اكتتب با�ضم مطلقته، واإذا 

ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�ضيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�ضيخ�ض�س للمكتتبني الأفراد بحد اأق�ضى ثالثة ماليني و�ضبعمائة وخم�ضون األف �ضهم 

)3.750.000( متثل خم�ضون باملائة )50%( من اإجمايل اأ�ضهم الكتتاب املطروحة على اجلمهور. ويف حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأ�ضهم املخ�ض�ضة 

التي مت  الأ�ضهم  لتتنا�ضب مع عدد  الأفراد  للمكتتبني  املخ�ض�ضة  الأ�ضهم  الهيئة، تخفي�س عدد  بعد احل�ضول على موافقة  الكتتاب،  �ضجل  لهم، يحق ملدير 

الكتتاب بها من قبلهم.

ويعترب التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه لأي من البنوك امل�ضتلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ضاهمني البائعني واملكتتب.

ميتلك امل�ضاهمون البائعون 100% من راأ�س املال امل�ضدر لل�ضركة. و�ضيكون باإمكان املواطنني ال�ضعوديني الكتتاب يف 30% من اإجمايل الأ�ضهم امل�ضدرة.  وميكن 

للمكتتبني احل�ضول على ن�ضرة الإ�ضدار ون�ضرة الإ�ضدار املخت�ضرة وطلب الكتتاب من البنوك امل�ضتلمة التالية:

)�س. ب. 9084، الريا�س 11413( البنك السعودي البريطاني

)�س. ب. 3555، جدة 21481( البنك األهلي التجاري

)�س. ب. 140، الريا�س 11411( بنك البالد

)�س. ب. 6277، جدة 21442( بنك الجزيرة

)�س. ب. 22622، الريا�س 11614( بنك الرياض

)�س. ب. 56006، الريا�س 11554( البنك السعودي الفرنسي
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)�س. ب. 1467، الريا�س 11431( البنك السعودي الهولندي

)�س. ب. 3533، الريا�س 11431( البنك السعودي لالستثمار

)�س. ب. 9802، الريا�س 11423( البنك العربي الوطني

)�س. ب. 833، الريا�س 11421( مجموعة سامبا المالية

)�س. ب. 28، الريا�س 11411( مصرف الراجحي

1430/8/30هـ  تاريخ  اإىل  2009/8/15م(  )املوافق  1430/8/24هـ  تاريخ  من  اململكة  املذكورة يف  البنوك  فروع  الكتتاب يف  طلبات  با�ضتالم  البدء  �ضيتم 

)املوافق 2009/8/21م(، وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب �ضيقوم البنك امل�ضتلم بختمه وتزويد املكتتب ب�ضورة منه. ويف حال تبني اأن املعلومات املقدمة يف 

طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �ضحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�ضطة البنك امل�ضتلم، ف�ضيعترب طلب الكتتاب لغيًا.

يجب على املكتتب اأن يو�ضح يف طلب الكتتاب عدد الأ�ضهم التي يرغب الكتتاب بها، ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا�ضل �ضرب عدد الأ�ضهم 

التي يرغب الكتتاب بها ب�ضعر الكتتاب البالغ )44( رياًل �ضعوديًا لل�ضهم. اإن احلد الأدنى لالكتتاب هو ع�ضرة )10( اأ�ضهم، ويجب اأن تكون اأي زيادة عن ذلك 

مب�ضاعفات احلد الأدنى. كما اأن احلد الأق�ضى لالكتتاب هو مائة األف )100.000( �ضهم لكل مكتتب.

يجب تقدمي طلبات الكتتاب مع اأ�ضل و�ضورة بطاقة الأحوال املدنية، اأو دفرت العائلة، واإجمايل مبلغ الكتتاب.  ويف حال تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب 

لالأولد والأبوين فقط، يجب اأن يكتب الوكيل ا�ضمه ويوقع على طلب الكتتاب واأن يرفق اأ�ضل و�ضورة وكالة �ضارية املفعول. ويجب اأن تكون الوكالة �ضادرة من 

ال�ضعودية يف بلد املكتتب لالأ�ضخا�س املقيمني خارج اململكة. ويقوم املوظف  اأو القن�ضلية  ال�ضفارة  اأو من خالل  كتابة العدل لالأ�ضخا�س املقيمني يف اململكة، 

امل�ضوؤول يف البنك امل�ضتلم مبطابقة ال�ضور مع الأ�ضول واإعادة الأ�ضول للمكتتب. 

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�ضي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �ضيكتتبون بنف�س عدد الأ�ضهم التي يتقدم 

التابعني با�ضم املكتتب الرئي�س،  ياأتي: )اأ( يتم ت�ضجيل جميع الأ�ضهم املخ�ض�ضة للمكتتب الرئي�س واملكتتبني  املكتتب الرئي�س بطلبها، ويرتتب على ذلك ما 

)ب( تعاد جميع املبالغ الفائ�ضة عن الأ�ضهم غري املخ�ض�ضة اإىل املكتتب الرئي�س، )جـ( يح�ضل املكتتب الرئي�س على كامل اأرباح الأ�ضهم املوزعة عن الأ�ضهم 

املخ�ض�ضة له وللمكتتبني التابعني. ويف حال رغبت الزوجة الكتتاب با�ضمها حل�ضابها، فاإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب م�ضتقل و�ضوف يتم حينها اعتماد 

طلب الكتتاب املقدم منها واإ�ضافة الأ�ضهم املخ�ض�ضة حل�ضابها واإلغاء اكتتاب الزوج با�ضمها.

ُي�ضتخدم طلب اكتتاب منف�ضل يف حالة: )1( اإذا رغب املكتتب يف ت�ضجيل الأ�ضهم التي يتم تخ�ضي�ضها با�ضم غري ا�ضم املكتتب الرئي�س، )2( اإذا اختلفت كمية 

الأ�ضهم التي يرغب التابع الكتتاب بها عن املكتتب الرئي�س، )3( اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�ضمها واأن ت�ضجل الأ�ضهم املخ�ض�ضة حل�ضابها )ويف حال قام 

الزوج بالكتتاب با�ضمها، ف�ضوف يتم عندئذ اعتماد طلب الكتتاب املقدم منها واإ�ضافة الأ�ضهم املخ�ض�ضة حل�ضابها واإلغاء اكتتاب الزوج با�ضمها(.

ويقر كل مكتتب مبوافقته على الكتتاب يف الأ�ضهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات الكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ ي�ضاوي عدد الأ�ضهم 

املطلوب الكتتاب فيها م�ضروبا ب�ضعر الكتتاب البالغ )44( رياًل �ضعوديًا لكل �ضهم.  ويعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�ضهم الذي مت تخ�ضي�ضه له 

عند حتقق كل من ال�ضروط التالية: )1( تقدمي املكتتب ل�ضتمارة طلب الكتتاب اإىل اأِي من البنوك امل�ضتلمة، )2( دفع املكتتب القيمة الإجمالية لالأ�ضهم التي 

طلب الكتتاب بها بالكامل للبنك امل�ضتلم، و)3( تقدمي البنك امل�ضتلم اإ�ضعار التخ�ضي�س الذي يحدد عدد الأ�ضهم التي خ�ض�ضت للم�ضاهم.

ت�ضدد كامل قيمة الأ�ضهم املكتتب بها لدى اأحد فروع البنوك امل�ضتلمة باخل�ضم من ح�ضاب املكتتب لدى البنك امل�ضتلم الذي قدم له طلب الكتتاب. 

ويحق لل�ضركة اأن ترف�س الطلب كليًا اأو جزئيًا اإذا مل ي�ضتوف الطلب �ضروط وتعليمات الكتتاب، و�ضيقبل املكتتب عدد الأ�ضهم املخ�ض�ضة له ما مل تزد هذه 

الأ�ضهم عن الأ�ضهم التي اكتتب بها.

شروط وتعليمات االكتتاب
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التخصيص ورد الفائض 14-2 

�ضتقوم البنوك امل�ضتلمة بفتح ح�ضاب اأمانة تتم ت�ضميته »الكتتاب العام يف �ضركة املوا�ضاه«. ويجب على كل بنك م�ضتلم اأن يودع املبالغ التي قام بتح�ضيلها من 

املكتتبني يف ح�ضاب الأمانة املذكور.

�ضوف يتم الإعالن عن عملية التخ�ضي�س ورد الفائ�س يف موعد اأق�ضاه 1430/9/5هـ )املوافق 2009/8/26م(. ويف حال زاد عدد الأ�ضهم املكتتب بها عن 

الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب، ف�ضيتم تخ�ضي�س ع�ضرة )10( اأ�ضهم لكل مكتتب كحد اأدنى، و�ضيتم تخ�ضي�س ما يتبقى من الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب )اإن 

375.000 مكتتب،  واإذا جتاوز عدد املكتتبني  اإجمايل الأ�ضهم املطلوب الكتتاب فيها.  اإىل  اأ�ضا�س تنا�ضبي بناًء على ن�ضبة ما طلبه كل مكتتب  وجدت( على 

فاإن ال�ضركة ل ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�ضي�س و�ضيتم التخ�ضي�س بالت�ضاوي على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 3.750.000، ف�ضوف يتم 

التخ�ضي�س ح�ضب ما تقرره هيئة ال�ضوق املالية.

و�ضوف تتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإىل املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ضتقطاعات من البنوك امل�ضتلمة. و�ضوف يتم الإعالن عن عملية التخ�ضي�س ورد 

الفائ�س يف موعد اأق�ضاه 1430/9/5هـ )املوافق 2009/8/26م(.

�ضرت�ضل البنوك امل�ضتلمة اإ�ضعارات اإىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لالأ�ضهم املخ�ض�ضة واملبالغ التي �ضيتم ردها لهم، و�ضرتد املبالغ بالكامل بدون 

اأي ر�ضوم اأو اقتطاع اأي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�ضابات املكتتبني لدى البنك امل�ضتلم. ويجب على املكتتبني الت�ضال بفرع البنك امل�ضتلم الذي مت تقدمي طلب 

الكتتاب فيه للح�ضول على اأي معلومات اإ�ضافية.

إقــرارات 14-3 

مبوجب تعبئة وتقدمي طلب الكتتاب، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف �ضركة املوا�ضاه بعدد الأ�ضهم املو�ضحة يف طلب الكتتاب؛ ��

يقر باأنه اطلع على ن�ضرة الإ�ضدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�ضها بعناية وفهم م�ضمونها؛ ��

يوافق على النظام الأ�ضا�ضي ل�ضركة املوا�ضاه وال�ضروط الواردة يف ن�ضرة الإ�ضدار، وبناًء على ذلك اكتتب يف الأ�ضهم املذكورة؛ ��

ل يتنازل عن حقه مبطالبة �ضركة املوا�ضاه والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�ضكل مبا�ضر من جراء احتواء ن�ضرة الإ�ضدار على معلومات جوهرية غري  ��

�ضحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر على قبوله بالكتتاب يف حالة اإ�ضافتها يف الن�ضرة؛

يعلن اأنه مل ي�ضبق له ول لأحد من الأفراد امل�ضمولني يف طلب الكتتاب التقدم بطلب الكتتاب اآخر يف اأ�ضهم �ضركة املوا�ضاه، ولل�ضركة احلق يف رف�س  ��

كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب؛ 

يعلن قبوله الأ�ضهم املخ�ض�ضة له )على اأن ل تزيد عن العدد الذي طلب الإكتتاب به( مبوجب طلب الكتتاب وقبوله كافة �ضروط وتعليمات الكتتاب  ��

الواردة يف الطلب ويف ن�ضرة الإ�ضدار؛

يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للبنك امل�ضتلم. ��

بنود متفرقة 14-4 

يكون طلب الكتتاب وكافة ال�ضروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�ضاحلهم ومنفذي الو�ضايا ومديري 

الرتكات والورثة.  وي�ضرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�س عليه حتديدًا يف هذه الن�ضرة، ول يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق او م�ضالح اأو التزامات نا�ضئة 

عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�ضار اإليهم يف هذه الن�ضرة دون احل�ضول على موافقة كتابية م�ضبقة من الطرف الآخر.

مت اإ�ضدار ن�ضرة الإ�ضدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حالة التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�ضرة الإ�ضدار.

تداول 14-5 

بداأ تداول الأ�ضهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1990م ويف عام 2001م، مت تاأ�ضي�س نظام تداول كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين.

ويبلغ عدد  2009/7/19م(.  1430/7/26هـ )املوافق  يوم  نهاية  �ضعودي حتى  ريال  1.092 مليار  تداول  املتداولة عرب نظام  لالأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  بلغت 

ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف النظام 130 �ضركة حتى تاريخه.

شروط وتعليمات االكتتاب
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ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�ضكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�ضفقة وانتهاًء بالت�ضوية. ويتم التداول على فرتة واحدة من ال�ضاعة 11 �ضباحًا وحتى 3:30 

ع�ضرًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر.اأما خارج هذه الأوقات في�ضمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ضاعة 10 �ضباحًا وحتى ال�ضاعة 11 �ضباحًا. وميكن 

عمل قيود وا�ضتف�ضارات جديدة ابتداء من ال�ضاعة 10 �ضباحًا جلل�ضة الفتتاح )التي تبداأ ال�ضاعة 11 �ضباحًا(. وتتغري هذه الأوقات خالل �ضهر رم�ضان وتعلن 

من قبل اإدارة تداول.

تنفذ ال�ضفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ضتقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�ضعر. وب�ضكل عام تنفذ اأوامر ال�ضوق اأوًل، وتليها الأوامر حمددة 

ال�ضعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�ضعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت الإدخال.

اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت وتوفري بيانات ال�ضوق ب�ضكل فوري ملزودي  ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �ضامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة 

املعلومات املعروفني مثل رويرتز.

تتم ت�ضوية ال�ضفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل امللكية لالأ�ضهم يتم مبا�ضرة بعد تنفيذ ال�ضفقة.

ويجب على ال�ضركة الإف�ضاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ضتثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�ضوؤولية مراقبة ال�ضوق 

بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�ضوق.

تداول أسهم الشركة 14-6 

التواريخ  وتعترب  الأ�ضهم يف حينه.  تداول  تاريخ  »تداول«  املالية  ال�ضوق  و�ضتوؤكد  ال�ضركة،  لأ�ضهم  النهائي  التخ�ضي�س  بعد  ال�ضركة  اأ�ضهم  بتداول  البدء  يتوقع 

والأوقات املذكورة يف هذه الن�ضرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ضتدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�ضوق املالية.

ل ميكن التداول يف الأ�ضهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�ضي�س الأ�ضهم يف ح�ضابات املكتتبني يف ال�ضوق املالية »تداول«، وت�ضجيل ال�ضركة يف القائمة الر�ضمية 

واإدراج اأ�ضهمها يف ال�ضوق املالية »تداول«.  وفيما عدا ذلك، يحظر التداول فيها حظرًا تامًا ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�ضطة املحظورة من 

التداول امل�ضوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�ضركة اأي م�ضوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

شروط وتعليمات االكتتاب
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المستندات المتاحة للمعاينة 15 

�ضتتوفر امل�ضتندات التالية للفح�س يف املركز الرئي�ضي ل�ضركة املوا�ضاه يف مدينة الدمام من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحًا حتى ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاًء من ال�ضبت 

اإىل الأربعاء قبل اأ�ضبوع من فرتة الكتتاب وخالل فرتة الكتتاب:

النظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة مع تعديالته؛ ��

موافقة خطية من ال�ضادة/ امل�ضت�ضارون القانونيون، تركي ال�ضبيكي بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليمتد على الإ�ضارة اإليهم �ضمن ن�ضرة الإ�ضدار  ��

كم�ضت�ضار قانوين؛

م؛  القوائم املالية املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م و 2006م و��2005

موافقة خطية من ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ على ن�ضر تقريرهم �ضمن ن�ضرة الإ�ضدار؛ ��

تقرير التقييم )باللغة العربية( املعد من قبل امل�ضت�ضار املايل؛ ��

درا�ضة ال�ضوق املعدة من قبل »مكتب درا�ضات اخلليج«؛ ��

موافقة هيئة ال�ضوق املالية على طرح الأ�ضهم؛ ��

م( وخطاب ال�ضركة  اتفاقية ال�ضركة مع �ضركة المناء ال�ضعودية املتحدة وملحق التعديل املوؤرخ يف 16 جمادى الآخر 1428هـ )املوافق 1 يوليو ��2007

املوجه اإىل �ضركة المناء واملوؤرخ يف 30 دي�ضمرب 2007م؛

العقود والإتفاقيات الهامة. ��
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال 16 
اإن مناق�ضة وحتليل اإدارة �ضركة املوا�ضاه ملركزها املايل ونتائج اأعمالها مبنية على ويجب ان تقراأ مع القوائم املالية لل�ضنوات املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007م 

و2006م و2005م، والتي مت مراجعتها من ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ. ول ميتلك ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ اأ�ضهمًا اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف ال�ضركة. 

وقد اأعطى ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ موافقة خطية على ن�ضر تقريرهم املرفق �ضمن ن�ضرة الإ�ضدار ب�ضيغتها ون�ضها كما وردت ومل يتم �ضحب تلك املوافقة كما 

يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار..

ت�ضمل هذه املناق�ضة والتحليل للمركز املايل ونتائج الأعمال بوا�ضطة اإدارة ال�ضركة بيانات ذات طبيعة م�ضتقبلية حتتوي على عدد من املخاطر والبيانات غري 

املوؤكدة. وقد تختلف البيانات اخلتامية ب�ضكل جوهري عن هذه البيانات نتيجة لبع�س العوامل الواردة �ضمن املناق�ضة اأدناه او يف موا�ضع اأخرى من هذه الن�ضرة، 

خ�ضو�ضًا يف ق�ضم »عوامل املخاطرة«.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 16-1 
يقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة باأنه مت ا�ضتخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�ضرة الإ�ضدار من القوائم املالية املراجعة ل�ضركة املوا�ضاه دون اإجراء اأي تعديل 

جوهري عليها، واأنه ي�ضتمل على معلومات مالية مقدمة ب�ضكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�ضنوية للم�ضدر، واأنه مت اإعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقًا 

ملعايري املحا�ضبة ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني.

كما يقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود اأي تغيري �ضلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�ضركة خالل ال�ضنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2006م 

و 2007م وحتى تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.
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نتائج التشغيل 16-2 
تلخ�س اجلداول التالية بيانات قائمة الدخل املوحدة املراجعة لل�ضنوات املالية املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007م و2006م و2005م:

قائمة الدخل )ألف ريال( (: 1-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

208.418 264.935 309.436 اإيرادات الت�ضغيل

57.250 76.568 88.917 مبيعات جتارية

1.717 1.423 2.318 اأتعاب اإدارية 

267.385 342.927 400.671 اإجمايل الإيرادات

)114.015( )148.850( )158.023( تكلفة الت�ضغيل 

)44.874( )58.620( )69.254( تكلفة املبيعات 

)158.889( )207.471( )227.277( اإجمايل التكاليف

108.496 135.457 173.394 الربح الإجمايل

)12.577( )18.863( )19.497( م�ضاريف بيع وتوزيع

)38.376( )52.595( )54.751( امل�ضاريف العمومية والإدارية

)665( )1.635( )2.962( اإطفاء م�ضاريف ما قبل الت�ضغيل 

)51.618( )73.093( )77.210( اإجمايل امل�ضاريف

56.878 62.364 96.184 الدخل من العمليات الرئي�ضية

3.547 5.343 5.029 اإيرادات اأخرى

)3.806( )4.457( )5.892( اأعباء مالية

56.619 63.250 95.321 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة و ح�ض�س الأقلية

- 2.381 )2.503( ح�ض�س الأقلية

56.619 65.631 92.818 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

)2.972( )2.399( )4.059( الزكاة

53.647 63.232 88.759 �ضايف دخل ال�ضنة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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قائمة الدخل الموحدة )نسبة من إجمالي اإليرادات( (: 2-16شكل )
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

%77.95 %77.26 %77.23 اإيرادات الت�ضغيل

%21.41 %22.33 %22.19 مبيعات جتارية

%0.64 %0.41 %0.58 اأتعاب اإدارية 

%100.00 %100.00 %100.00 اإجمايل الإيرادات

%42.64 %43.41 %39.44 تكلفة الت�ضغيل 

%16.78 %17.09 %17.28 تكلفة املبيعات 

%59.42 %60.50 %56.72 اإجمايل التكاليف

%40.58 %39.50 %43.28 الربح الإجمايل

%4.70 %5.50 %4.87 م�ضاريف بيع وتوزيع

%14.35 %15.34 %13.66 امل�ضاريف العمومية والإدارية

%0.25 %0.48 %0.74 اإطفاء م�ضاريف ما قبل الت�ضغيل 

%19.30 %21.31 %19.27 اإجمايل امل�ضاريف

%21.27 %18.19 %24.01 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%1.33 %1.56 %1.25 اإيرادات اأخرى

%1.42 %1.30 %1.47 اأعباء مالية

%21.18 %18.44 %23.79 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة و ح�ض�س الأقلية

- %0.69 %0.62 ح�ض�س الأقلية

%21.18 %19.14 %23.16 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

%1.11 %0.70 %1.01 الزكاة

%20.06 %18.44 %22.15 �ضايف دخل ال�ضنة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

ت�ضمل اإيرادات الت�ضغيل دخل ال�ضركة من اأق�ضام التنومي ومن العيادات اخلارجية. وقد �ضكلت اإيرادات الت�ضغيل اجلزء الأكرب من اإجمايل الإيرادات، حيث 

�ضاهمت بن�ضبة 77% منها ما بني عامي 2005 و2007. وارتفعت اإيرادات الت�ضغيل بن�ضبة 48.5% من 208.4 مليون ريال يف عام 2005 اإىل 309.4 مليون ريال 

يف عام 2007.

ت�ضمل املبيعات التجارية دخل ال�ضركة من الأق�ضام ال�ضيدلنية، حيث �ضاهمت بن�ضبة 22% من اإجمايل الإيرادات ما بني عامي 2005 و2007.

اأما الأتعاب الإدارية فاإنها متثل دخل ال�ضركة من �ضركة الإمناء ال�ضعودية لإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى املوا�ضاه بالريا�س. وقد بلغ جمموع الأتعاب الإدارية 5.5 

مليون ريال ما بني عامي 2005 و2007.

وخالل الأعوام الثالثة املا�ضية، ارتفعت اإجمايل اإيرادات ال�ضركة بن�ضبة منو تراكمية بلغت 22.41%، من 267.4 مليون ريال يف عام 2005 اىل 400.7 مليون 

ريال يف عام 2007. ومما �ضاهم يف هذا النمو:

اإ�ضافة ��20 عيادة خارجية وغرف طوارئ اىل �ضبكة املوا�ضاه الطبية؛

اإفتتاح م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف اجلبيل بطاقة اإ�ضتيعابية تقدر بـ��84 �ضرير؛

%؛ ن�ضبة النمو الرتاكمية املرتفعة يف عدد الزيارات اىل العيادات اخلارجية، التي بلغت ��25.3

.% ن�ضبة النمو الرتاكمية املرتفعة يف حالت التنومي، التي بلغت ��16
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اأما تكلفة اإيرادات ال�ضركة، فقد ارتفعت بن�ضبة 43.04% بني عام 2005 وعام 2007 مقارنة بن�ضبة زيادة بلغت 49.84% يف الإيرادات خالل تلك الفرتة. وقد 

ا�ضتطاعت ال�ضركة اأن تتجاوز انخفا�س هام�س جممل الربح الذي بلغ 39.5% يف عام 2006 مقارنة بـ 40.58% لعام 2005 حيث حققت هام�س ربح بلغ %43.28 

خالل عام 2007 اأي بنمو بلغت ن�ضبته 9.6% عن عام 2006م.  اأما هام�س �ضايف الدخل فقد بلغت ن�ضبته 22.15% يف عام 2007 مقارنة بـ 18.44% يف عام 

2006. وتتكون تكلفة الإيرادات من تكلفة الت�ضغيل وتكلفة املبيعات، وقد �ضكلت تكلفة الت�ضغيل ما ن�ضبته 69.5% من تكلفة الإيرادات يف عام 2007 مقارنة بن�ضبة 

بلغت 71.7% يف عام 2005م.

ت�ضكل م�ضاريف البيع والتوزيع وامل�ضاريف العمومية والإدارية اجلزء الأكرب من اإجمايل امل�ضاريف، حيث مثلت م�ضاريف البيع والتوزيع 25.27% من اجمايل 

امل�ضاريف يف عام 2007 فيما مثلت امل�ضاريف العمومية والإدارية 70.89% يف نف�س العام. اأما اإطفاء م�ضاريف ما قبل الت�ضغيل، فقد �ضكلت %3.84.

اإرتفعت م�ضاريف البيع والتوزيع بن�ضبة 55.02% وارتفعت امل�ضاريف العمومية والإدارية 42.67% يف عام 2007 عن العام 2005.

الإيرادات واملحافظة على هوام�س ربح  بالإرتفاع يف  2005 و2007، متاأثرة  28.63% بني عامي  بلغت  ال�ضركة فقد  النمو املرتاكمة يف �ضايف دخل  ن�ضبة  اأما 

جيدة.

اإليرادات  16-2-1 

تنق�ضم اإيرادات الت�ضغيل واملبيعات التجارية اىل ثالثة اأق�ضام، وهي الأق�ضام الداخلية »التنومي«، والعيادات اخلارجية، والأق�ضام ال�ضيدلنية. وفيما يلي حتليال 

باإيرادات الأق�ضام:

تحليل اإليرادات )ألف ريال( (: 3-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

التنومي

114.534 139.952 154.621 اإيرادات

)66.171( )83.955( )78.962( تكلفة الإيرادات

48.363 55.996 75.659 جممل الربح

العيادات اخلارجية

104.201 135.188 154.815 اإيرادات

)62.209( )80.885( )79.061( تكلفة الإيرادات

41.992 54.303 75.754 جممل الربح

ال�ضيدلنية

46.933 66.364 88.917 اإيرادات

)30.509( )42.630( )69.254( تكلفة الإيرادات

16.424 23.734 19.663 جممل الربح

1.717 1.423 2.318 اأتعاب اإدارية

املجموع

267.385 342.927 400.671 اإيرادات

)158.889( )207.471( )227.277( تكلفة الإيرادات

108.496 135.457 173.394 جممل الربح

%40.58 39.50% %43.28 ن�ضبة جممل الربح )%(

امل�ضدر:حتليل اإدارة ال�ضركة
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ارتفعت الإيرادات من اأق�ضام التنومي من 114.5 مليون ريال �ضعودي يف عام 2005 اىل 139.9 مليون ريال يف عام 2006 و154.6 مليون ريال يف عام 2007 

بن�ضبة منو بلغت 10.51%، فيما ارتفعت الإيرادات من العيادات اخلارجية بن�ضبة 29.7% من 104.2 مليون ريال يف عام 2005 اىل 135.1 مليون ريال يف عام 

2006 وبن�ضبة منو بلغت 14.51% يف عام 2007 حيث بلغت اليرادات من العيادات اخلارجية 154.8 مليون ريال. وقد �ضكلت الإيرادات من هذين الق�ضمني 

77.23% من جمموع الإيرادات يف 2007، وذلك بن�ضبة بلغت 38.59% و38.64% لكل ق�ضم على التوايل.

135 ريال اأما عدد الزيارات، فقد ارتفع من  2005 و2006 و2007 حوايل  وقد بلغ متو�ضط قيمة املطالبات �ضمن العيادات اخلارجية خالل الثالث �ضنوات 

768.1 األف يف عام 2005 و966.5 األف يف عام 2006 اإىل 1.206 األف يف عام 2007. من ناحية اأخرى، فقد انخف�س عدد املر�ضى املنومني يف عام 2007 

مقارنة بعام 2006 حيث بلغ 39.1 األف و41.4 األف على التوايل، فيما ارتفع متو�ضط قيمة املطالبات �ضمن اأق�ضام التنومي بن�ضبة 26.27% يف عام 2007 حيث 

بلغ 3.956 ريال مقارنة بـ 3.133 ريال يف عام 2006.

وازدادت الإيرادات من الأق�ضام ال�ضيدلنية بن�ضبة اأعلى من زيادة الإيرادات من ق�ضمي التنومي والعيادات اخلارجية يف عام 2007، حيث بلغت ن�ضبة الزيادة 

39.98% من 46.9 مليون ريال يف عام 2005 و66.3 مليون ريال يف عام 2006 اإىل 88.9 مليون ريال يف عام 2007. و�ضاهم هذا الق�ضم بن�ضبة 19.3% من 

اإجمايل الإيرادات يف عام 2006 وبن�ضبة 22.2% يف عام 2007.

اأما ايرادات ال�ضركة من الأتعاب الإدارية، فقد بلغ معدلها حوايل 0.54% فقط من جمموع اليردات خالل الثالث �ضنوات 2005 و2006 و2007.

تكلفة اإليرادات ومجمل الربح 16-2-2 
بلغت تكلفة الإيرادات لأق�ضام التنومي 83.9 مليون ريال يف عام 2006 و78.9 مليون ريال يف عام 2007، اأما يف العيادات اخلارجية فقد بلغت 80.8 مليون 

ريال يف عام 2006 و79.1 مليون ريال يف عام 2007. وكانت لهما امل�ضاهمة الأكرب يف جممل تكلفة الإيرادات، حيث �ضاهمت اأق�ضام التنومي بن�ضبة 34.74% من 

املجموع، فيما بلغت ن�ضبة م�ضاهمة اأق�ضام العيادات اخلارجية يف تكلفة اليرادات 37.79% يف عام 2007.

متثل تكاليف املوظفني، وا�ضتهالك املواد، وا�ضتهالكات املعدات اجلزء الأكرب من تكلفة ايرادات اأق�ضام التنومي والعيادات اخلارجية، حيث �ضاهمت جمتمعة 

باأكرث من 84% من تكلفة الت�ضغيل. وبلغت الزيادة يف ن�ضبة تكلفة اإيرادات اأق�ضام التنومي 19.33% والعيادات اخلارجية 27.10% بني عامي 2005 و2007.

مصاريف البيع والتوزيع 16-2-3 
اإرتفعت م�ضاريف البيع والتوزيع بن�ضبة 30.0% يف عام 2005 فيما ارتفعت بن�ضبة 49.9% يف عام 2006 وبن�ضبة 3.36% يف عام 2007:

مصاريف البيع والتوزيع (: 4-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

األف ريال

5.071 6.521 6.887 تكاليف موظفني

2.496 3.751 3.174 اعالن وترويج

4.222 7.216 9.401 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

788 1.375 34.6 اأخرى

12.577 18.863 19.497 املجموع

ن�سبة من املجم�ع

40.32% 34.57% %35.32 تكاليف موظفني

19.84% 19.89% %16.28 اعالن وترويج

33.57% 38.25% %48.22 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

6.27% 7.29% %0.18 اأخرى

%100.0 %100.0 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

�ضكلت الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها وتكاليف املوظفني اجلزء الأكرب من م�ضاريف البيع والتوزيع يف عام 2007 وقد بلغت ن�ضبتهما 48.22% و35.32% على 

التوايل.
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هذا وارتفعت الديون امل�ضكوك حت�ضيلها من 7.2 مليون ريال يف عام 2006 اإىل 9.4 مليون ريال يف عام 2007 ب�ضبب الإزدياد يف ن�ضاط ال�ضركة، الأمر الذي 

ترافق مع عدد اأكرب من احل�ضابات املدينة التي قد ل يتم حت�ضيلها. وتعتمد ال�ضركة يف احت�ضاب خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها على املعايري املحا�ضبية 

ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني و�ضيا�ضة ال�ضركة املحا�ضبية يف هذا اخل�ضو�س.

المصاريف العمومية واإلدارية 16-2-4 

بلغ جمموع امل�ضاريف العمومية والإدارية 38.3 مليون ريال يف عام 2005، و 52.6 مليون ريال يف عام 2006، و 54.8 مليون ريال �ضعودي يف عام 2007، وميثل 

زيادة بن�ضبة 37.3% يف عام 2006 و 4.2% يف عام 2007.

المصاريف العمومية واإلدارية (: 5-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

األف ريال

14.908 21.893 22.309 تكاليف موظفني

3.672 5.278 5.103 ماء وكهرباء

3.573 4.624 4.592 ا�ضتهالك

3.082 4.508 5.030 خدمات م�ضاندة

2.456 3.511 3.160 اإ�ضالح و�ضيانة

2.363 3.366 3.885 ايجار

2.265 2.265 2.265 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

1.124 888 997 م�ضاريف �ضيارات

1.023 932 666 م�ضاريف ات�ضالت

569 800 863 تاأمني

696 479 636 �ضفر

264 656 1.193 بريد وقرطا�ضيه

2.379 3.393 4.052 اأخرى

38.376 52.595 54.751 املجموع

ن�سبة من املجم�ع

%38.85 %41.63 %40.74 تكاليف موظفني

%9.57 %10.04 %9.32 ماء وكهرباء

%9.31 %8.79 %8.39 ا�ضتهالك

%8.03 %8.57 %9.19 خدمات م�ضاندة

%6.40 %6.68 %5.77 اإ�ضالح و�ضيانة

%6.16 %6.40 %7.10 ايجار

%5.90 %4.31 %4.14 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

%2.93 %1.69 %1.82 م�ضاريف �ضيارات

%2.67 %1.77 %1.22 م�ضاريف ات�ضالت

%1.48 %1.52 %1.58 تاأمني

%1.81 %0.91 %1.16 �ضفر

%0.69 %1.25 %2.18 بريد وقرطا�ضيه

%6.20 %6.45 %7.40 اأخرى

%100.00 %100.00 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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متثل تكاليف املوظفني اجلزء الأكرب من امل�ضاريف العمومية والإدارية، حيث مثلت ما بني 38.8% و 40.7% من املجموع بني عامي 2005 و2007. وقد اإرتفعت 

هذه التكاليف بن�ضبة 46.97% من 14.9 مليون ريال يف عام 2005 اإىل 21.9 مليون ريال يف عام 2006، اأما يف عام 2007، فقد ارتفعت بن�ضبة 1.8% اىل 

22.3 مليون ريال.

ويعزى الإرتفاع يف تكاليف املوظفني يف عام 2006 اىل زيادة ن�ضاط ال�ضركة وكذلك اإ�ضافة م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف القطيف اىل �ضبكة املوا�ضاه الطبية، وهو ما 

ينطبق على تكاليف املوظفني �ضمن م�ضاريف البيع والت�ضويق.

اإليرادات األخرى 16-2-5 

اإرتفعت الإيرادات الأخرى بن�ضبة 50.6% يف عام 2006 من 3.5 مليون ريال اىل 5.3 مليون ريال، وكان العامل الرئي�س يف هذه الزيادة الربح من بيع ممتلكات 

ومعدات. وجاء هذا الربح نتيجة بيع اأر�س متلكها ال�ضركة يف اجلبيل مببلغ 2.5 مليون ريال تقريبا حيث مل تكن هذه الأر�س م�ضتغلة. كما انخف�ضت الإيرادات 

الأخرى يف عام 2007 اإىل 5.03 مليون ريال اأي بانخفا�س ن�ضبته 5.9% باملقارنة مع عام 2006. وبلغت اليرادات الأخرى لل�ضركة ما ن�ضبته 1.3% من اإجمايل 

الإيرادات و5.7% من �ضايف الدخل يف عام 2007.

اإليرادات األخرى (: 6-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

األف ريال

- 2.520 401 ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

459 432 215 خدمات مقدمة اىل احدى اجلهات املنت�ضبة

1.677 144 1.082 اإيراد من ا�ضتثمارات

1.411 2.247 3.331 اخرى

3.547 5.343 5.029 املجموع

ن�سبة من املجم�ع

- %47.16 %7.97 ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

%12.94 %8.09 %4.28 خدمات مقدمة اىل احدى اجلهات املنت�ضبة

%47.27 %2.69 %21.52 اإيراد من ا�ضتثمارات

%39.79 %42.06 %66.23 اخرى

%100.00 %100.00 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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صافي الدخل 16-2-6 

بلغ �ضايف دخل ال�ضركة 53.6 مليون ريال يف عام 2005، و63.2 مليون ريال يف عام 2006 و88.7 مليون يف عام 2007. وارتفع �ضايف الدخل بن�ضبة منو تراكمية 

بلغت 28.64% من عام 2005 اىل عام 2007.

صافي الدخل الموحد (: 7-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

األف ريال

267.385 342.927 400.671 الإيرادات

108.496 135.457 173.394 الربح الإجمايل

56.878 62.364 96.184 الدخل من العمليات الرئي�ضية

56.619 63.250 95.321 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

53.647 63.232 88.759 �ضايف الدخل

ن�سبة من اليرادات

%100.00 100.00% %100.00 الإيرادات

40.58% 39.50% %43.28 الربح الإجمايل

%21.27 %18.19 %24.01 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%21.18 %18.44 %23.79 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

20.06% 18.44% %22.15 �ضايف الدخل

ن�سبة النم�

%15.41 %28.25 %16.83 الإيرادات

%17.51 %24.85 %28.00 الربح الإجمايل

%19.76 %9.64 %54.23 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%17.42 %11.71 %50.70 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

15.46% 17.87% %40.37 �ضايف الدخل

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

بلغ متو�ضط ن�ضبة جممل الربح بني عام 2005 وعام 2007 41.1%. وارتفع �ضايف الدخل من  63.2 مليون ريال اىل 88.8مليون ريال يف عام 2007 فيما ارتفعت  

ن�ضبة �ضايف الدخل من 20.1% يف عام 2005 و 18.4% يف عام 2006 اإىل 22.2% يف عام 2007. ويعود �ضبب الإنخفا�س يف عام 2006 بن�ضبة 1.6% اىل اإ�ضافة 

م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف القطيف �ضمن نتائج اأعمال ال�ضركة وما �ضاحب ذلك من ارتفاع يف التكاليف.
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المركز المالي والسيولة والبنود األخرى 16-3 

يلخ�س اجلدول التايل املركز املايل لل�ضركة كما يف القوائم املالية املراجعة عن ال�ضنوات املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007م و2006م و2005م.

قائمة المركز المالي )ألف ريال( (: 8-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

143.019 169.859 194.430 املوجودات املتداولة

201.334 297.097 333.714 املمتلكات والآلت واملعدات

5.735 5.878 6.960 ا�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة 

578 24.250 22.294 موجودات غري ملمو�ضة

350.665 497.084 557.398 جمموع الأ�ضول

75.393 92.330 89.047 املطلوبات املتداولة

14.963 83.123 88.370 قرو�س لأجل

10.305 14.041 14.926 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

100.661 189.493 192.343 جمموع املطلوبات

147.000 250.000 250.000 راأ�س املال

10.011 6.323 15.199 احتياطي نظامي

92.993 41.913 89.296 اأرباح مبقاة

250.004 307.591 354.495 جمموع حقوق امللكية

- 9.355 10.560 ح�ض�س الأقلية

350.665 497.084 557.398 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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قائمة المركز المالي )نسبة من مجموع األصول( (: 9-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

%40.79 %34.17 %34.88 املوجودات املتداولة

%57.41 %59.77 %59.87 املمتلكات والآلت واملعدات

%1.64 %1.18 %1.25 ا�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة 

%0.16 %4.88 %4.00 موجودات غري ملمو�ضة

%100.00 %100.00 %100.00 جمموع الأ�ضول

%21.50 %18.57 %15.97 املطلوبات املتداولة

%4.27 %16.72 %15.85 قرو�س لأجل

%2.94 %2.82 %2.68 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

%28.71 %38.12 34.50% جمموع املطلوبات

%41.92 %50.29 %44.85 راأ�س املال

%2.85 %1.27 %2.73 احتياطي نظامي

%26.52 %8.43 %16.02 اأرباح مبقاة

%71.29 %61.88 %63.60 جمموع حقوق امللكية

- %1.88 %1.89 ح�ض�س الأقلية

%100.00 %100.00 %100.00 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

بلغت ن�ضبة النمو يف اأ�ضول ال�ضركة 41.7% يف عام 2006، من 350.6 مليون ريال اىل 497.1 مليون ريال، وكذلك ن�ضبة 12.1% يف عام 2007 اىل 557.4 

مليون ريال. ويعزى هذا النمو يف جمموع الأ�ضول يف عام 2006 اىل الإ�ضافات التي متت على بند املمتلكات واملعدات وكذلك املوجودات غري امللمو�ضة. ومتثل 

املمتلكات واملعدات 59.8% من جمموع الأ�ضول يف عام 2006 و 59.9% يف عام 2007. هذا وقد نتج الإرتفاع يف هذا احل�ضاب اىل اإ�ضافة م�ضت�ضفى املوا�ضاه يف 

القطيف اىل �ضبكة ال�ضركة، الأمر الذي ح�ضل يف عام 2006.
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التدفقات النقدية 16-3-1 

يلخ�س اجلدول التايل التدفقات النقدية لل�ضركة كما يف القوائم املراجعة عن ال�ضنوات املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007م و 2006م و 2005م.

التدفقات النقدية )ألف ريال( (: 10-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

50.713 96.540 89.837 التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)21.306( )74.789( )63.249( التدفقات النقدية )امل�ضتخدمة يف( الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)28.233( )6.599( )29.213( التدفقات النقدية )امل�ضتخدمة يف( الأن�ضطة التمويلية

1.174 15.152 )2.625( الزيادة  يف ر�ضيد النقد

1.496 2.671 17.823 ر�ضيد النقد اأول الفرتة

2.671 17.823 15.198 ر�ضيد النقد يف اآخر الفرتة 

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

ارتفع ر�ضيد النقد يف عام 2006 من 2.7 مليون ريال اىل 17.8 مليون ريال، فيما انخف�س يف 2007 اىل 15.2 مليون ريال. ونتج الإرتفاع الكبري يف عام 2006 

عن زيادة التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية وانخفا�س التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة التمويلية.

زيادة  �ضاهم يف  2007. ومما  6.9% يف عام  بن�ضبة  وانخف�ضت  2006 كما  90.3% يف عام  الت�ضغيلية  الأن�ضطة  النقدية من  التدفقات  الزيادة يف  ن�ضبة  تبلغ 

التدفقات النقدية يف عامي 2006 و 2007 عنها يف عام 2005:

؛ اإرتفاع الإيرادات بن�ضبة 16.8% يف 2007 باملقارنة مع عام 2006 وبن�ضبة 49.8% يف عام 2007 باملقارنة مع ��2005

. التح�ضن يف ال�ضروط الإئتمانية مع املوردين ل�ضالح ال�ضركة، حيث ارتفعت ح�ضابات ال�ضركة الدائنة 18.7 مليون ريال يف عام ��2006

اإرتفعت التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة الإ�ضتثمارية من 21.3 مليون ريال يف عام 2005 اىل 74.7 مليون ريال يف عام 2006 ثم انخف�ضت يف عام 

2007 لت�ضل اإىل 63.2. ويعترب ال�ضبب الرئي�س يف هذه الزيادة يف عام 2006 اإىل اإ�ضافات ال�ضركة من ممتلكات ومعدات الذي بلغ 43.7 مليون ريال فيما بلغت 

الزيادة 28.5 مليون ريال يف ح�ضاب الإ�ضتثمارات خالل عام 2006.

بلغت التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة التمويلية يف عام 2007 29.2 مليون ريال مقارنة بـ 6.5 مليون لعام 2006. وتعود هذه الزيادة يف التدفقات 

النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة التمويلية ب�ضكل رئي�ضي اإىل حجم الأرباح املوزعة يف عام 2007 مقارنة مع 2006 حيث بلغت 32.5 مليون ريال و15 مليون ريال 

على التوايل.

وقد متكنت ال�ضركة من املحافظة على ال�ضيولة الالزمة وادارتها فيما يخدم ا�ضتثماراتها وتو�ضعاتها الراأ�ضمالية واحتياجات راأ�س املال العامل وتوزيع الأرباح. 

رأس المال العامل 16-3-2 

بلغ راأ�س املال العامل حوايل 105.4 مليون ريال و 77.5 مليون ريال و 67.6 مليون ريال كما يف 31 دي�ضمرب 2007م و 2006م و 2005م على التوايل كما يلي.
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رأس المال العامل )ألف ريال( (: 11-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

الأ�ضول املتداولة

26.768 35.536 37.478 ب�ضاعة

113.580 116.500 141.755 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما

2.671 17.823 15.197 اأر�ضدة لدى البنوك ونقدية

143.019 169.859 194.430 جمموع الأ�ضول املتداولة

اخل�ضوم املتداولة

34.957 53.671 51.203 دائنون ومبالغ م�ضتحقة الدفع

12.951 7.930 - ح�ضابات مك�ضوفة لدى البنوك

5.517 6.033 5.029 قرو�س ق�ضرية الأجل

19.648 22.506 29.480 ق�ضط جار من قرو�س لأجل

2.320 189 .2 3.335 خم�ض�س زكاة 

75.393 92.330 89.047 جمموع اخل�ضوم املتداولة

67.627 77.529 105.383 راأ�س املال العامل

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

�ضكل املدينون واملبالغ املدفوعة مقدما اجلزء الأكرب من الأ�ضول املتداولة، بن�ضبة 72.9% من املجموع يف عام 2007 وميثل ح�ضاب املدينون التجاريون ما ن�ضبتة 

80.4% من املدينني واملبالغ املدفوعة مقدما.

19.3% من الأ�ضول املتداولة، و�ضكل الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية  اأما ح�ضاب الب�ضاعة، الذي ي�ضمل املواد وامل�ضتلزمات الطبية يف امل�ضت�ضفى، فقد �ضكل 

الن�ضبة املتبقية %7.8.

�ضكل الدائنون واملبالغ امل�ضتحقة الدفع اجلزء الأكرب من اخل�ضوم املتداولة، بن�ضبة 57.5% من املجموع يف عام 2007. وميثل ح�ضاب الدائنون التجاريون ما 

ن�ضبته 69.2% من ح�ضاب الدائنني واملبالغ امل�ضتحقة الدفع. 

البنوك،  لدى  املك�ضوفة  واحل�ضابات  الأجل،  الق�ضرية  القرو�س  و�ضكلت  املتداولة.  اخل�ضوم  من   %33.1 ن�ضبته  ما  لأجل  قرو�س  من  اجلاري  الق�ضط  وميثل 

وخم�ض�س الزكاة %9.2.

ارتفع راأ�س املال العامل بن�ضبة 14.6% يف عام 2006، من 67.6 مليون ريال اىل 77.5 مليون ريال، فيما ارتفع بن�ضبة 35.9% يف عام 2007 اىل 105.4 مليون 

ريال. ونتجت هذه الزيادة يف راأ�س املال العامل عن املركز املايل اجليد لل�ضركة، وقدرتها على الوفاء باخل�ضوم ق�ضرية الأجل.

هذا ويقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة واإدارة ال�ضركة باأن ال�ضركة متتلك راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�ضر �ضهرًاًَ تلي تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار مبا�ضرًة.

الممتلكات والمعدات 16-3-3 

اإ�ضتهالك، وتقدر  باأي  الأرا�ضي  تتاأثر  التنفيذ. ول  والإن�ضاءات قيد  وال�ضيارات،  والأثاث والرتكيبات  الآلت واملعدات  املباين،  الأرا�ضي،  ي�ضمل هذا احل�ضاب 

الأعمار الإنتاجية للمباين بحوايل 33 �ضنة، فيما ترتاوح الأعمار الإنتاجية لالآلت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�ضيارات بني 4 اأعوام و10 اأعوام.
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الممتلكات والمعدات )ألف ريال( (: 12-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

التكلفة

364.821 386.127 518.098 بداية ال�ضنة

- 94.183 - متلك �ضركة تابعة

21.306 43.744 62.964 الإ�ضافات

- )5.955( )1.344( ال�ضتبعادات

- - - حتويالت

386.127 518.098 579.718 نهاية الفرتة

ال�ضتهالك املرتاكم

167.295 184.793 221.001 بداية ال�ضنة

- 14.700 - متلك �ضركة تابعة

17.497 25.328 26.027 املحمل لل�ضنة

- )3.820( )1.024( ال�ضتبعادات

184.793 221.001 246.004 نهاية الفرتة

201.334 297.097 333.714 �ضايف القيمة الدفرتية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

�ضكلت املباين ن�ضبة 56.7% من �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف عام 2005،  ون�ضبة 50.7% يف 2006، ون�ضبة 46.0% يف عام 2007. و�ضكلت 

الآلت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�ضيارات ن�ضبة 32.4% يف عام 2006 بينما �ضكلت ن�ضبة 28.3% يف عام 2007.

وارتفع �ضايف القيمة الدفرتية بن�ضبة 12.3% يف عام 2007، من 297.1 مليون ريال اىل 333.7 مليون ريال.

االستثمار في الشركة المرتبطة 16-3-4 

متتلك ال�ضركة 50% يف �ضركة املجمعات الطبية املتطورة، هذا وجتدر الإ�ضارة باأن ال�ضركة ل ت�ضيطر على �ضركة املجمعات الطبية املتطورة.

االستثمار في الشركة المرتبطة )ألف ريال( (: 13-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

4.058 5.734 5.878 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

1.676 143 1.082 احل�ضة يف �ضايف نتائج ال�ضنة

5.734 5.878 6.960 الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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األصول غير الملموسة 16-3-5 
ي�ضمل هذا احل�ضاب ال�ضهرة والرتاخي�س وم�ضاريف ما قبل الت�ضغيل. ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية، بل يتم مراجعتها �ضنويا. اأما تكلفة الرتاخي�س وتكاليف 

ما قبل الت�ضغيل فيتم اطفائها على مدى فرتات ترتاوح بني 3 اىل 7 �ضنوات.

األصول غير الملموسة )ألف ريال( (: 14-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

بداية الفرتة

6.777 6.777 35.862 التكلفة

)5.534( )6.199( )11.612( الإطفاء املرتاكم

1.243 578 24.250 �ضايف القيمة الدفرتية

نهاية الفرتة

6.777 35.862 36.867 التكلفة

)6.199( )11.612( )14.574( االإ�ضتهالك املرتاكم

578 24.250 22.293 �ضايف القيمة الدفرتية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

انخف�ضت �ضايف القيمة الدفرتية لالأ�ضول غري امللمو�ضة يف عام 2007 من 24.2 مليون ريال اىل 22.2مليون ريال.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 16-3-6 
تتعامل ال�ضركة مع عدد من الأطراف ذات العالقة، ومنها امل�ضنع املتحد للكوا�ضف الطبية، وال�ضركة املتحدة للخدمات الطبية، و�ضفريات املوا�ضاه لل�ضياحة. 

التعامالت مع األطراف ذات العالقة )ألف ريال( (: 15-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

29.747 8.267 8.919 مبالغ م�ضتحقة من جهات منت�ضبة

- 1.476 1.957 مبالغ م�ضتحقة اىل جهات منت�ضبة

29.747 6.791 6.962 ال�ضايف من )اإىل( الأطراف ذات العالقة 

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

طبيعة التعامالت مع األطراف ذات العالقة )ألف ريال( (: 16-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

500 300 200 بيع ب�ضاعة و/اأو تقدمي خدمات

6.500 6.900 7.500 �ضراء ب�ضاعة و/اأو خدمات

2.300 2.300 2.300 رواتب املدراء

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

قدمت ال�ضركة يف عام 2007 خدمات اإدارية ل�ضركة تابعة، وباملقابل ح�ضلت على مبلغ 0.2 مليون ريال. كما وقامت ال�ضركة بدفع 2.3 مليون ريال �ضعودي 

كرواتب لأع�ضاء جمل�س الإدارة. تت�ضمن تعامالت ال�ضركة ما قيمته 1.2 مليون ريال متثل م�ضرتيات من امل�ضنع املتحد للكوا�ضف الطبية، ومبلغ 2.6 مليون 

ريال م�ضرتيات من ال�ضركة املتحدة للخدمات الطبية، ومبلغ 3.7 مليون ريال من �ضفريات املوا�ضاه لل�ضياحة.

و بخالف ما ذكر اعاله، يقر اع�ضاء جمل�س الدارة اأنه ل يوجد حاليًا اأية تعامالت جتارية مع اأي من اأع�ضاء جمل�س اإدارتها اأو مدرائها التنفيذيني اأو من ميتلك 

ح�ضة 5% اأو اأكرث من اأ�ضهم ال�ضركة اأو اأي من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�ضلحة مادية مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من هذه التعامالت، ول توجد اأية �ضالحيات 

تعطي اأي منهم حقًا للت�ضويت على هذه التعامالت.

مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال
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القروض 16-3-7 

ح�ضلت ال�ضركة على ت�ضهيالت ائتمانية تتمثل بال�ضحب على املك�ضوف، وقرو�س ق�ضرية الأجل، وبلغت القيمة الدفرتية لها 122.9 مليون ريال يف عام 2007 و 

119.5 مليون ريال يف عام 2006. وقد ح�ضلت ال�ضركة على هذه الت�ضهيالت مقابل تقدمي ال�ضمانات التالية:

رهن على الأرا�ضي واملعدات والأثاث اخلا�ضة مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام وم�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف، ل�ضالح وزارة املالية؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة والتنازل عن اإيرادات بع�س العقود اىل �ضاب؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة اىل البنك الأهلي للتجارة؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة والتنازل عن اإيرادات بع�س العقود اىل البنك ال�ضعودي الهولندي؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة اىل البنك العربي الوطني؛ ��

وتوؤكد الإدارة اأن جميع قرو�ضها تتوافق مع مبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية. ��

تحليل القروض )أالف الرياالت( (: 17-16شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2005 2006 2007

12.951 7.930 - ح�ضابات مك�ضوفة لدى البنوك / اإ�ضالمي

5.517 6.033 5.029 قرو�س ق�ضرية الأجل / اإ�ضالمي

19.648 22.506 29.480 ق�ضط جار من قرو�س لأجل

14.963 83.123 88.370 قرو�س لأجل / اإ�ضالمي

53.079 119.592 122.879 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

اإلرتباطات الرأسمالية 16-3-8 

اإعتمد اأع�ضاء جمل�س الإدارة م�ضاريف راأ�ضمالية م�ضتقبلية تبلغ 86.8 مليون ريال يف عام 2007 مقارنة مع 72 مليون ريال يف عام 2006 و 69.0 مليون ريال 

يف عام 2005 و30.0 مليون ريال يف 2004 فيما يتعلق بربج طبي جديد و�ضكن موظفني ومبنى عيادات ، �ضرف منها حتى نهاية العام حوايل 46 مليون ريال.

االلتزامات المحتملة 16-3-9 

قدمت ال�ضركة �ضمانات بالنيابة عن احدى اجلهات املنت�ضبة بقيمة 30.0 مليون ريال �ضعودي يف 2007)2006: 30 مليون ريال �ضعودي و2005: 1.9 مليون 

ريال �ضعودي(.

حقوق األقلية 16-3-10 

العيـادة الطبيـة املتخ�ض�ضة املحدودة.  5% يف �ضركـة  49% يف ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة وح�ضة بن�ضبة   متثل حقوق الأقلية ح�ضة بن�ضبة 

ومبوجب التفاقية، فاإن نتائـج ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة قبل  1 اأكتوبر 2006 )وهو تاريخ التملك الفعلي( قد مت حتميلها بالكامل على حاملي 

اأ�ضهم الأقلية.

إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن البيانات المالية 16-4 

مت اإعداد ق�ضم “مناق�ضة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�ضركة ونتائج الأعمال” من قبل الإدارة، ومت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة. تعتقد الإدارة باأنه مل يكن 

هناك اأي تغريات ذات اأثر جوهري على القوائم املالية اأو التوقعات امل�ضتقبلية منذ 1 يناير 2007م حتى تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار. وتتحمل الإدارة امل�ضوؤولية الكاملة 

عن دقة وم�ضداقية املعلومات والتحليالت املالية، وتوؤكد قيامها بكل الإجراءات الالزمة واأنها قامت بالإف�ضاح الكامل والعادل عن هذه البيانات. كما ل توجد 

اأية معلومات اأو وثائق اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإىل اأن تكون البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة باأي �ضكل من الأ�ضكال. 

مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال
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تقرير مراجعي الحسابات 17 

لقد متت مراجعة قوائم ال�ضركة املالية لل�ضنوات الثالث املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2007م و2006م و2005م والإي�ضاحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�ضرة الإ�ضدار 

هذه من قبل ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ كما هو وارد يف تقريرهم املرفق. 

هذا ول ميتلك ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ اأ�ضهمًا اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف ال�ضركة. وقد اأعطى ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ موافقة خطية على ن�ضر تقريرهم املرفق 

�ضمن ن�ضرة الإ�ضدار ب�ضيغتها ون�ضها كما وردت ومل يتم �ضحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005 

2005 2006 2007 اإي�ضاح

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي

املوجودات املوظفة

املوجودات املتداولة

26.768.055 35.536.125 37.477.657 6 ب�ضاعة

113.580.431 116.500.440 141.755.254 7 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما

2.670.660 17.822.601 15.197.433 اأر�ضدة لدى البنوك ونقدية

143.019.146 169.859.166 194.430.344 جمموع املوجودات املتداولة

201.333.927 297.096.978 333.713.511 3 املمتلكات والآلت واملعدات

5.734.512 5.878.135 6.960.405 4 ال�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة

577.835 24.250.157 22.293.453 5 املوجودات غري امللمو�ضة

350.665.420 497.084.436 557.397.713 جمموع املوجودات املوظفة

حقوق امللكية واملطلوبات

املطلوبات املتداولة

34.956.693 53.671.252 51.203.356 9 دائنون ومبالغ م�ضتحقة الدفع

12.950.839 7.930.275 - ح�ضابات مك�ضوفة لدى البنوك

5.516.667 6.032.790 5.029.418 10 قرو�س ق�ضرية الأجل

19.648.367 22.506.270 29.479.589 15 ق�ضط جار من قرو�س لأجل

2.320.000 2.189.204 3.334.684 11 خم�ض�س زكاة

75.392.566 92.329.791 89.047.047 جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة:

14.963.436 83.122.778 88.369.779 15 قرو�س لأجل

10.305.058 14.040.891 14.926.392 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

- 9.354.652 10.559.635 25 ح�ض�س الأقلية

حقوق امللكية

147.000.000 250.000.000 250.000.000 12 راأ�س املال

10.010.883 6.323.197 15.199.050 14 احتياطي نظامي

92.993.477 41.913.127 89.295.810 اأرباح مبقاة

250.004.360 298.236.324 354.494.860 جمموع حقوق امللكية

350.665.420 497.084.436 557.397.713 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 25 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.

تقرير مراجعي الحسابات
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة الدخل الموحدة كما في31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

2005 2006 2007 اإي�ضاح

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي

 208.418.024  264.935.379 309.435.494 اإيرادات الت�ضغيل

 57.249.889  76.568.406 88.916.756 مبيعات جتارية

 1.717.145  1.423.428 2.317.917 17 اأتعاب اإدارية

 267.385.058  342.927.213 400.670.167 اإجمايل الإيرادات

)114.014.635( )148.850.262( )158.022.607( تكلفة العمليات

)44.874.290( )58.620.314( )69.253.916( تكلفة املبيعات

)158.888.925( )207.470.576( )227.276.523( اإجمايل التكاليف

 108.496.133  135.456.637 173.393.644 الربح الإجمايل

)12.577.280( )18.862.998( )19.496.506( 18 م�ضاريف بيع وتوزيع

)38.375.617( )52.594.620( )54.750.778( 19 م�ضاريف عمومية وادارية

)664.787( )1.634.962( )2.962.117( 5 اإطفاء م�ضاريف ما قبل الت�ضغيل

)51.617.684( )73.092.580( )77.209.401( اإجمايل امل�ضاريف

 56.878.449  62.364.057 96.184.243 الدخل من العمليات الرئي�ضية

 3.546.536  5.343.427 5.029.006 20 اإيرادات اأخرى

)3.805.970( )4.457.406( )5.892.440( اأعباء مالية

 56.619.015  63.250.078 95.320.809 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

-  2.381.348 )2.502.853( 25 ح�ض�س الأقلية

 56.619.015  65.631.426 92.817.956 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

)2.972.222( )2.399.462( )4.059.420( 11 الزكاة

 53.646.793  63.231.964 88.758.536 �ضايف دخل ال�ضنة

 2.15  2.53 3.55 12 ربح ال�ضهم

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 25 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

2005 2006 2007

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي

الن�ضاطات الت�ضغيلية

56.619.015 63.250.078 95.320.809 دخل ال�ضنة قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

التعديالت لـ:

17.497.460 25.328.231 26.027.279    ال�ضتهالك

664.787 1.634.962 2.962.117    اإطفاء تكاليف ما قبل الت�ضغيل

580.793 3.735.833 885.501    مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ، بال�ضايف

)1.676.500( )143.623( )1.082.270(    ايراد ا�ضتثمار 

3.805.970 4.457.406 5.892.440    اأعباء مالية

- )2.520.000( )400.642(    ربح / )خ�ضارة(  من بيع ممتلكات ومعدات

- 905.623 -    �ضطب ممتلكات واآلت ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية :

)5.034.167( )8.768.070( )1.941.532(    الب�ضاعة

)15.104.236( )2.920.009( )26.552.684(    املدينون

)611.655( 18.714.559 )2.467.896(    الدائنون

56.741.467 103.674.990 98.643.122 النقدية من العمليات

)3.805.970( )4.457.406( )5.892.440( اأعباء مالية مدفوعة

)2.222.222( )2.677.928( )2.913.940( زكاة مدفوعة

50.713.275 96.539.656 89.836.742 �ضايف النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية

الن�ضاطات ال�ضتثمارية

)21.305.586( )43.743.822( )62.964.274( �ضراء ممتلكات ومعدات 

-  3.750.000 721.104 بيع ممتلكات ومعدات

- )28.560.000( - ا�ضتثمار يف �ضركة تابعة )مبا يف ذلك ال�ضهرة التجارية(

- )3.069.065( -  
٭
اثر توحيد ح�ضابات �ضركة تابعة مت متلكها 

- )3.165.960( )1.005.413( تكاليف متعلقة بالرتاخي�س 

)21.305.586( )74.788.847( )63.248.583( �ضايف النقدية امل�ضتخدمة يف الن�ضاطات ال�ضتثمارية

تقرير مراجعي الحسابات
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م )تتمة(

2005 2006 2007

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي

الن�ضاطات التمويلية

)6.068.226( )5.020.564( )7.930.275( ح�ضاب مك�ضوف لدى البنك

    - 35.459.165 33.313.328 املتح�ضل من قر�س لأجل

)20.481.704( )22.578.592( )21.093.008( امل�ضدد من قر�س لأجل 

    - 25.000 - م�ضاهمة اأحد حاملي اأ�ضهم الأقلية يف راأ�س مال �ضركة تابعة 

)1.683.333( 516.123 )1.003.372( قرو�س ق�ضرية الأجل

- )15.000.000( )32.500.000( توزيعات اأرباح مدفوعة

)28.233.263( )6.598.868( )29.213.327( �ضايف النقدية )امل�ضتخدمة يف( / من الن�ضاطات التمويلية

1.174.426 15.151.941 )2.625.168( الزيادة / )النق�س(  يف الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية 

1.496.234 2.670.660 17.822.601 الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�ضنة

2.670.660 17.822.601 15.197.433 الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�ضنة

بند غير نقدي:

ان توزيعات الأرباح العائدة للم�ضاهمني ذوي ح�ض�س الأقلية يف اإحدى ال�ضركات التابعة والبالغة 1.297.870 ريال �ضعودي قد متت ت�ضويتها مقابل الر�ضيد 

امل�ضتحق من ال�ضركاء وبالتايل، فقد مت ا�ضتبعادها من قائمة التدفقات التقدية اأعاله نظرا لكون هذه املعاملة ل تت�ضمن اأي تاثري على النقدية.

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 25 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

املجموع الأرباح املبقاة الإحتياطي النظامي راأ�س املال

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي 

 196.357.567  44.711.363  4.646.204  147.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2004 

 53.646.793  53.646.793 - - �ضايف دخل ال�ضنة 

- )5.364.679(  5.364.679  - املحول اىل الحتياطي النظامي )اي�ضاح 14(

 250.004.360  92.993.477  10.010.883  147.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2005

 63.231.964  63.231.964  -  - �ضايف دخل ال�ضنة

- )6.323.197(  6.323.197 - املحول اىل الحتياطي النظامي )اي�ضاح 14(

)15.000.000( )15.000.000(  -  - توزيعات اأرباح )اي�ضاح 13(

- )92.989.117( )10.010.883(  103.000.000 اإ�ضدار راأ�س املال

298.236.324 41.913.127 6.323.197 250.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2006

88.758.536 88.758.536  -  - �ضايف دخل ال�ضنة

- )8.875.853( 8.875.853 - املحول اىل الحتياطي النظامي )اي�ضاح 14(

)32.500.000( )32.500.000(  -  - توزيعات اأرباح )اي�ضاح 13(

354.494.860 89.295.810 15.199.050  250.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2007

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 25 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة 
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

النشاطات 1 )
ان ال�ضركة الأم م�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية بال�ضجل التجاري رقم 2050032029 وتاريخ 12 رم�ضان 1417هـ املوافق 22 يناير 1997. مت حتويل ال�ضركة 

الأم اىل �ضركة م�ضاهمة �ضعودية مقفلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 1880 ال�ضادر بتاريخ 4 ذو احلجة 1426هـ )املوافق 4 يناير 2006(.

الأدوية وال�ضيدليات وجتارة اجلملة يف  امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية وخمازن  واإدارة وت�ضغيل و�ضيانة  املتعددة متلك  الأم من خالل فروعها  ال�ضركة  تزاول 

املعدات الطبية والأدوية.

ان ال�ضركة الأم مملوكة بن�ضبة 90% )2006 و2005 : 90%( ، ملواطنني �ضعوديني وملوؤ�ض�ضات �ضعودية، وبن�ضبة 10% )2006 و2005 : 10%( ل�ضركة بحرينية. 

اإن القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية لل�ضركة الأم وال�ضركات التابعة لها والتي ت�ضيطر ال�ضركة الأم على �ضيا�ضاتها املالية والت�ضغيلية:

ن�ضبة امللكية  ا�ضم ال�ضركة 

%51 ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة 

%95 �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة املحدودة

السياسات المحاسبية الهامة 2 )
اأعدت القوائم املالية املوحدة ل�ضركة املوا�ضاة للخدمات الطبية )“املجموعة”( وفقا للمعايري املحا�ضبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�ضعودية، ونورد 

فيما يلي بيانا باأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة:

أساس توحيد القوائم المالية
يتم اعداد القوائم املالية لل�ضركات التابعة لنف�س ال�ضنة التي يتم ا�ضدار القوائم املالية لل�ضركة الأم عنها ، وباإتباع �ضيا�ضات حما�ضبية ثابتة. علمًا باأن كافة 

الأر�ضدة واملعامالت فيما بني ال�ضركات واملعرتف بها يف القوائم املالية ذات العالقة يتم حذفها بالكامل عند توحيد القوائم املالية. 

يتم توحيد جميع القوائم املالية لل�ضركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداءًا من تاريخ متلكها، باعتباره تاريخ ح�ضول ال�ضركة الأم على ال�ضيطرة، وي�ضتمر 

حتى تاريخ انتهاء هذه ال�ضيطرة.

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

االستهالك
الق�ضط  التنفيذ، بطريقة  الإن�ضاء حتت  واأعما  اململوكة،  الأرا�ضي  تكلفة  با�ضتثناء  التكلفة،  بالتكلفة وت�ضتهلك  املمتلكات والآلت واملعدات مبدئيًا  تدرج جميع 

الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ب�ضكل  اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ضاأنها  من  التي  التح�ضينات  تر�ضمل  بينما  الدخل  على  وال�ضيانة  الإ�ضالح  م�ضاريف  حتمل 

جوهري.

اإن تكاليف التمويل املتكبدة ب�ضاأن القرو�س امل�ضتخدمة لأغرا�س ان�ضاء م�ضاريع جديدة تر�ضمل مع املوجودات ذات العالقة. ويتم التوقف عن ر�ضملة تكاليف 

التمويل عندما يتم اجناز امل�ضروع ذو العالقة. 

اإلطفاء

ان التكاليف التي متتد منفعتها اىل ال�ضنوات امل�ضتقبلية تعترب مبثابـة موجودات غري ملمو�ضة وتطفاأ على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بها ومتثل هذه ب�ضكل 

رئي�ضي تكاليف تراخي�س وتكاليف ما قبل الت�ضغيل لبع�س امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات.
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

الشهرة التجارية

ان ال�ضهرة التجارية النا�ضئة عن متلك ال�ضركات التابعة تقيد فـي احل�ضابات كموجودات غري ملمو�ضة. ول يتم اطفاء هذه ال�ضهرة، وامنا تتم مراجعتها �ضنويًا 

لتدارك اأي انخفا�س يف القيمة.

البضاعة

تدرج الب�ضاعة بالتكلفة او بالقيمة ال�ضوقية، اأيهما اقل بعد جتنيب خم�ض�ضات منا�ضبة لأي ب�ضاعة متقادمة اأو بطيئة احلركة. وحتدد التكلفة على اأ�ضا�س 

املتو�ضط املرجح.

االستثمار في الشركة المرتبطة

تتم املحا�ضبة عن ال�ضتثمار يف ال�ضركة التي ل ت�ضيطر املجموعة على �ضيا�ضتها املالية والت�ضغيلية وفقا لطريقة حقوق امللكية مبوجب املعايري ذات العالقة.

المدينون

تت�ضمن ح�ضابات املدينني الفواتري املقيدة على احل�ضاب وغري امل�ضددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل، بال�ضايف بعد ح�ضم خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف 

حت�ضيلها.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم العرتاف باللتزامات ب�ضاأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�ضتقبال لقاء الب�ضائع عند حتول خماطرها ومنافعها اإىل املجموعة اأو عند احل�ضول على اخلدمات، 

�ضواء ت�ضلمت املجموعة فواتري بها اأم ل. 

الزكاة

يجنب خم�ض�س للزكاة وفقا لالأنظمة الزكوية ال�ضعودية ويحمل على قائمة الدخل املوحدة، اأما املبالغ الإ�ضافية، اإن وجدت، والتي قد ت�ضبح م�ضتحقة عند 

ا�ضتكمال الربط فتقيد يف احل�ضابات يف ال�ضنة التي ي�ضتكمل الربط خاللها. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ض�س للمبالغ امل�ضتحقة للموظفني كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وفقا لعقود التوظيف.

االعتراف باإليرادات

يتم العرتاف بالإيرادات عند ت�ضليم الب�ضاعة اأو تقدمي اخلدمات للعمالء. 

العمالت األجنبية

ت�ضجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريالت ال�ضعودية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة وقت حدوث املعامالت ويعاد حتويـل اأر�ضـدة املوجودات واملطلوبات 

النقدية امل�ضجلة بالعمالت الأجنبية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل. 

القيم العادلة

يتم تقدير القيم العادلة للبنود التي حتمل فائدة على ا�ضا�س التدفقات النقدية املخ�ضومة باإ�ضتخدام معدلت الفائدة للبنود ذات ال�ضروط وخ�ضائ�س املخاطر 

امل�ضابهة.
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

مخرجات األدوات المالية

ت�ضتخدم ال�ضركة عقود مقاي�ضة معدل الفائدة لتغطية املخاطر املتعلقة بالتقلبات التي تطراأ على اأ�ضعار الفائدة امل�ضتحقة على القرو�س. وتدرج هذه الأدوات 

يف قائمة املركز املايل بقيمتها العادلة ، ويتم العرتاف بالأرباح او اخل�ضائر الناجتة عن هذه التقلبات يف قائمة الدخل املوحدة . تقيد القيمة العادلة لعقود 

مقاي�ضة معدل الفائدة �ضمن » بند املدينني واملبالغ املدفوعة مقدمًا« يف حالة القيمة العادلة اليجابية اما يف حالة القيمة العادلة غري اليجابية فتقيد هذه 

القيمة �ضمن بند »الدائنني واملبالغ امل�ضتحقة الدفع«. 

ويتم التوقف عن حما�ضبة تغطية املخاطر عند انتهاء مدة العمل بتلك املخرجات اأو بيعها او اإلغائها او ا�ضتهالكها او عندما ت�ضبح غري �ضاحلة ملحا�ضبة تغطية 

املخاطر. 

المصاريف

ان م�ضاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي الت�ضويق والإعالن والرتويج بالإ�ضافة اىل م�ضروف الديون املعدومة وبا�ضتثناء 

التكاليف املبا�ضرة واطفاء امل�ضاريف املوؤجلة والأعباء املالية ، ت�ضنف جميع امل�ضاريف الأخرى كم�ضاريف عمومية واداريـة.

إصدار التقارير المالية حسب القطاعات

القطاع هو عن�ضر قابل للتمييز لل�ضركة التي تقدم منتجات او خدمات )قطاع ح�ضب الن�ضاط( او تلك التي تقدم منتجات او خدمات يف بيئة اقت�ضادية حمددة 

)قطاع جغرايف(، والتي تكون عر�ضة ملخاطر ومنافع خمتلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى

الممتلكات والمعدات 3 )
ان الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�س ح�ضاب ال�ضتهالك هي كما يلي :

33 �ضنة املباين على اأرا�ضي مملوكة

4 اىل 10 �ضنوات الأدوات واملعدات

4 اىل 10 �ضنوات  الأثاث والرتكيبات

4 �ضنوات ال�ضيارات
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م
املجموع  2005 املجموع 2006 املجموع 2007 اأعمال الإن�ضاء 

حتت التنفيذ

الأدوات واملعدات 

والأثاث والرتكيبات 

وال�ضيارات

املباين الأرا�ضي ململوكة *

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي

التكلفة

364.821.121 386.126.707 518.097.882 20.491.789 236.368.315 231.587.284 29.650.494 يف بداية ال�ضنة

- 94.182.708 - - - - - لتملك �ضركة تابعة

21.305.586 43.743.822 62.964.274 35.069.539 15.632.287 1.959.438 10.303.010 لال�ضافات

- - - )9.907.757( 590.694 9.317.063 - للتحويالت

- )5.955.355( )1.344.121( - )1.106.121( )238.000( لال�ضتبعادات

386.126.707  518.097.882 579.718.035 45.653.571 251.485.175 242.863.785 39.715.504 يف نهاية ال�ضنة

الإ�ضتهالك

 167.295.320  184.792.780 221.000.904 - 140.051.584 80.949.320 - يف بداية ال�ضنة

-  14.699.625 - - - - - لتملك �ضركة تابعة

 17.497.460  25.328.231 26.027.279 - 17.775.803 8.251.476 - املحمل لل�ضنة 

)3.819.732( )1.023.659( - )1.023.659( - - لال�ضتبعادات

 184.792.780  221.000.904 246.004.524 - 156.803.728 89.200.796 - يف نهاية ال�ضنة

�ضايف القيمة الدفرتية:

333.713.511 45.653.571 94.681.447 153.662.989 39.715.504 يف 31 دي�ضمرب 2007

 297.096.978  20.491.789  96.316.731  150.637.964  29.650.494 يف 31 دي�ضمرب 2006 

 201.333.927  7.102.042  61.097.224  114.353.397  18.781.264 يف 31 دي�ضمرب 2005

متثل اأعمال الإن�ضاء حتت التنفيذ اإن�ضاء م�ضروع برج املوا�ضاة الطبي اجلديد يف م�ضت�ضفى الدمام. اإن تكاليف التمويل البالغة 1.5 مليون ريال �ضعودي )2006: 

0.5 مليون ريال �ضعودي( قد متت ر�ضملتها خالل ال�ضنة كجزء من تكلفة هذا امل�ضروع واأدرجت �ضمن بند “اأعمال الإن�ضاء حتت التنفيذ”.

االستثمار في الشركة المرتبطة 4 )
متتلك املجموعة ح�ضة بواقع 50% يف �ضركة املجمعات الطبية املتطورة، وهي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة م�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية.

2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

4.058.012 5.734.512 5.878.135 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

1.676.500 143.623 1.082.270 احل�ضة يف �ضايف نتائج ال�ضنة

5.734.512 5.878.135 6.960.405 الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

ل ت�ضيطر املجموعة على �ضركة املجمعات الطبية املتطورة ولذلك، فقد مت ادراجها يف احل�ضابات ك�ضركة مرتبطة.
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

الموجودات غير الملموسة 5 )
ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية، وتطفاأ تكلفة الرتاخي�س على مدى 3 �ضنوات. اما تكاليف ما قبل الت�ضغيل فيتم اطفائها على مدى فرتات ترتاوح بني 3 اىل 7 

�ضنوات

املجموع  2005 املجموع 2006 املجموع 2007 تكاليف ما قبل 

الت�ضغيل

الرتاخي�س ال�ضهرة التجارية

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي

التكلفة:

6776.919 6.776.919 35.861.733 16.324.773 3.165.960 16.371.000 يف بداية ال�ضنة

- 9.547.854 - - - - لتملك �ضركة تابعة 

- 19.536.960 1.005.413 - 1.005.413 - لالإ�ضافات

6.776.919 35.861.733 36.867.146 16.324.773 4.171.373 16.371.000 يف نهاية ال�ضنة

الإطفاء:

5.534.297 6.199.084 11.611.576 11.611.576 - - يف بداية ال�ضنة

- 3.777.530 - - - - لتملك �ضركة تابعة

664.787 1.634.962 2.962.117 1.634.962 1.327.155 - املحمل لل�ضنة

6.199.084 11.611.576 14.573.693 13.246.538 1.327.155 - يف نهاية ال�ضنة

- �ضايف القيمة الدفرتية:

22.293.453 3.078.235 2.884.218 16.371.000 يف 31 دي�ضمرب  2007

24.250.157 4.713.197 3.165.960 16.371.000 يف 31 دي�ضمرب  2006

577.835 577.835 - - يف 31 دي�ضمرب  2005

البضاعة 6 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

13.411.194 16.294.312 18.618.349 مواد جراحية وم�ضتهلكات 

12.652.474 18.562.987 18.232.159 مواد �ضيدلنية وجتميلية ومواد اأخرى

704.387 678.826 627.149 قطع غيار

26.768.055 35.536.125 37.477.657 املجموع

تقرير مراجعي الحسابات



101

شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

المدينون والمبالغ المدفوعة مقدما 7 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

74.119.106 95.469.283 114.050.139 مدينون جتاريون

29.746.874 8.266.612 8.918.731 مبالغ م�ضتحقة من جهات منت�ضبة )الإي�ضاح 8(

2.406.353 5.036.270 7.430.213 دفعات مقدمة اإىل موردين

2.161.817 3.564.881 5.185.789 م�ضاريف مدفوعة مقدما

1.271.076 1.580.956 1.772.246 اإيرادات م�ضتحقة

1.125.206 1.135.451 1.003.392 قرو�س و�ضلف موظفني

2.749.999 1.446.987 3.394.744 مدينون اآخرون

113.580.431 116.500.440 141.755.254 املجموع

المعامالت مع الجهات ذات العالقة 8 )
قدمت املجموعة خالل العام خدمات اإدارية اىل جهة منت�ضبة وقد بلغ اإجمايل املحمل على اجلهة املنت�ضبة بهذا اخل�ضو�س 0.2 مليون ريال �ضعودي )2006: 

2.265 مليون ريال �ضعودي كرواتب لأع�ضاء جمل�س الإدارة  0.5 مليون ريال �ضعودي( كما دفعت املجموعة خالل العام  0.3 مليون ريال �ضعودي و2005 : 

)2006: 2.265 مليون ريال �ضعودي و2005 : 2.265 مليون ريال �ضعودي(.

تت�ضمن م�ضرتيات املجموعة مبلغًا بقيمة 1.2 مليون ريال �ضعودي )2006: 0.9 مليون ريال �ضعودي و2005 : 1.2 مليون ريال �ضعودي( من امل�ضنع املتحد 

للكوا�ضف الطبية ومبلغ 2.6 مليون ريال �ضعودي )2006: 1.5 مليون ريال �ضعودي و2005 : 1.9 مليون ريال �ضعودي( من ال�ضركة املتحدة للخدمات الطبية و 

مبلغ 3.7 مليون ريال �ضعودي )2006: 3.4 مليون ريال �ضعودي و2005: 3.2 مليون ريال �ضعودي( من �ضفريات املوا�ضاة لل�ضياحة .

قدمت ال�ضركة الأم �ضمانات بالنيابة عن احدى اجلهات املنت�ضبة وقد مت الف�ضاح عن هذه ال�ضمانات يف الي�ضاح 22.

تعتمد �ضيا�ضات الت�ضعري و�ضروط الدفع اخلا�ضة بهذه املعامالت من قبل اإدارة املجموعة.

اأدرجت املبالغ امل�ضتحقة من وامل�ضتحقة اإىل اجلهات املنت�ضبة �ضمن الإي�ضاحني 7 و 9 على التوايل .

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 9 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

24.791.068 37.064.271 35.452.289 دائنون جتاريون

8.221.315 10.666.634 10.912.203 م�ضتحقات 

 - 1.475.701 1.957.398 مبالغ م�ضتحقة اىل جهات منت�ضبة )الإي�ضاح 8)

1.944.310 4.464.646 2.881.466 دائنون اآخرون

34.956.693 53.671.252 51.203.356 املجموع

القروض القصيرة األجل 10 )
اإن القرو�س ق�ضرية الأجل مكفولة ب�ضمانات من ال�ضركة الأم، وهي حتمل عمولة ح�ضب الأ�ضعار التجارية العادية. علمًا باأن هذه الت�ضهيالت مطابقة لل�ضريعة 

الإ�ضالمية ب�ضكل جوهري.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

الزكاة 11 )
متثل الزكاة املحملة لل�ضنة املخ�ض�س املجنب لل�ضنة من قبل ال�ضركة الأم ومن قبل احدى ال�ضركات التابعة.

موقف الربوط الزكوية

مت التفاق مع م�ضلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية لل�ضركة الأم وال�ضركات التابعة لها عن جميع ال�ضنوات حتى عام 2006. 

رأس المال 12 )
يتكون راأ�س املال مـن 25.000.000 �ضهم بقيمة 10 ريال �ضعودي لل�ضهم )2006: 25.000.000 �ضهم بقيمة 10 ريال �ضعودي لل�ضهم و2005: 2.940.000 

�ضهم قيمة كل منها 50 ريال �ضعودي لل�ضهم(.

مت خالل عام 2006 زيادة راأ�س مال ال�ضركة الأم وذلك بر�ضملة الحتياطي النظامي والأرباح املبقاة. وتزامنًا مع ذلك، مت تخفي�س القيمة ال�ضمية لكل �ضهم 

من 50 ريال �ضعودي اىل 10 ريال �ضعودي. 

وعلى �ضوء التغيريات اأعاله، مت احت�ضاب الربح العائد على ال�ضهم يف عام 2005 على اأ�ضا�س العدد املعدل لالأ�ضهم القائمة كما يف 31 دي�ضمرب 2007.

توزيعات األرباح  13 )
12.5 مليون ريال �ضعودي )0.5 ريال �ضعودي لل�ضهم(  اأولية خالل ال�ضنة بقيمة  اأرباح  اأع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�ضركة الأم وقاموا بدفع توزيعات  اقرتح 

)2006م: 15 مليون ريال �ضعودي )0.6 ريال �ضعودي لل�ضهم( و)2005: ل �ضئ(، كما اقرتحوا توزيعات اأرباح نهائية بقيمة 22.5 مليون ريال �ضعودي )0.9 

ريال لل�ضهم( )2006: 20 مليون ريال �ضعودي )0.6 ريال �ضعودي لل�ضهم( و)2005: ل�ضئ( وذلك لعتمادها يف الجتماع ال�ضنوي العام .

االحتياطي النظامي 14 )
طبقا لأحكام نظام ال�ضركات ال�ضعودي، مت حتويل 10% من �ضايف دخل ال�ضنة اىل الحتياطي النظامي ويجوز لل�ضركة الأم التوقف عن اإجراء مثل هذا التحويل 

عندما يبلغ جمموع الحتياطي ن�ضف راأ�س املال علما بان الحتياطي غري قابل  للتوزيع.

القروض ألجل 15 )
املجموع  2005 املجموع 2006 املجموع 2007 قر�س البنك 

ال�ضعودي 

الهولندي

قر�س البنك 

العربي الوطني

قر�س البنك 

الأهلي 

التجاري

قر�س البنك 

ال�ضعودي 

الربيطاين

قرو�س وزارة 

املالية

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي 

55.093.507 34.611.803 105.629.048 25.000.000 9.459.165 11.257.473 26.000.000 33.912.410 يف بداية ال�ضنة

- 58.136.672 - - - - - - لتملك �ضركة تابعة 

)20.481.704( )22.578.592( )21.093.008( )6.944.444( - )5.403.586( )4.333.335( )4.411.643( امل�ضدد خالل ال�ضنة

- 35.459.165 33.313.328 - 28.813.328 - - 4.500.000

احل�ضول  مت  قرو�س 

عليها خالل ال�ضنة 

34.611.803 105.629.048 117.849.368 18.055.556 38.272.493 5.853.887 21.666.665 34.000.767 يف نهاية ال�ضنة

19.648.367 22.506.270 29.479.589 8.333.333 5.102.948 5.853.887 5.777.778 4.411.643 الق�ضط اجلاري

14.963.436 83.122.778 88.369.779 9.722.223 33.169.545 - 15.888.887 29.589.124 الق�ضط غري اجلاري
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

ل يحمل القرو�س لأجل من وزارة املالية اية فوائد وتت�ضمن قر�ضني منف�ضلني مت احل�ضول عليهما من قبل ال�ضركة الم و�ضركتها التابعة، ال�ضركة ال�ضرقية 

للخدمات الطبية املحدودة. وهذه القرو�س مكفولة برهن على الأرا�ضي واملعدات والأثاث اخلا�ضة مب�ضت�ضفى املوا�ضاة بالدمام وم�ضت�ضفى املوا�ضاة بالقطيف، 

1.929.933 ريال �ضعودي  و  الأم  ال�ضركة  2.481.710 ريال �ضعودي م�ضتحقة من  �ضنويًا مت�ضاوية، قيمة كل منها  �ضتة ع�ضر ق�ضطًا  ال�ضداد على  وت�ضتحق 

م�ضتحقة من ال�ضركة التابعة. وي�ضتحق الق�ضط الأخري ال�ضداد يف 1429/05/17هـ )املوافق 23 مايو 2008م( ويف 1442/10/3هـ )املوافق 15 مايو 2021م( 

من ال�ضركة الأم وال�ضركة التابعة، على التوايل .

اأبرمت ال�ضركة الأم خالل ال�ضنة اتفاقية قر�س جديدة مع وزارة املالية للح�ضول على قر�س باجمايل قيمة تبلغ 10.2 مليون ريال �ضعودي. وقد ح�ضلت ال�ضركة 

الأم على مبلغ مبقدار 4.5 مليون ريال �ضعودي وقامت با�ضتخدامه خالل ال�ضنة. وي�ضتحق القر�س ال�ضداد على 16 ق�ضطا �ضهريا تبداأ بعد م�ضي اربع �ضنوات 

من تاريخ التفاقية.

ان القر�س من البنك ال�ضعودي الربيطاين )متويل �ضيولة مرابحة( ي�ضتحق ال�ضداد على اأربعة وخم�ضني ق�ضطًا �ضهريًا بقيمة 481.481 ريال �ضعودي لكل ق�ضط، 

حيث ي�ضتحق اآخر ق�ضط ال�ضداد يف 31 يوليو 2011. والقر�س مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم وبالتنازل عن اإيرادات بع�س العقود.

ان القر�س من البنك الأهلي التجاري مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم. وي�ضتحق ال�ضداد على 27 ق�ضطًا بقيمة 450.209 ريال �ضعودي لكل منها، وي�ضتحق 

الق�ضط الأخري ال�ضداد يف 31 دي�ضمرب 2008.

ان القر�س الذي مت احل�ضول عليه لل�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة من البنك ال�ضعودي الهولندي مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم وبالتنازل عن 

املتح�ضل من اإيرادات بع�س العقود. وي�ضتحق القر�س ال�ضداد على �ضتة وثالثني ق�ضطًا �ضهريًا بقيمة 694.444 لكل منها ، حيث ي�ضتحق اآخر ق�ضط ال�ضداد يف 

1431/03/15هـ )املوافق 1 مار�س 2010م(.

اإن قر�س التورق من البنك العربي الوطني مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم. ويبلغ اجمايل ت�ضهيل قر�س التورق 40 مليون ريال �ضعودي ميكن �ضحبها حتى 

تاريخ 1 ابريل 2008، كما تبلغ مدة القر�س �ضبع �ضنوات )مت�ضمنة �ضنتني كفرتة �ضماح( وي�ضتحق هذا القر�س ال�ضداد على اأق�ضاط �ضنوية مت�ضاوية ابتدءًا من 

1 مايو 2008. 

علمًا باأن كافة الت�ضهيالت اأعاله مطابقة لل�ضريعة الإ�ضالمية ب�ضكل جوهري.

وقد اأدرجت الأق�ضاط امل�ضتحقة عن خمتلف القرو�س يف عام 2008 كمطلوب متداول.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

المعلومات القطاعية 16 )

القطاعات حسب األنشطة:

وفقًا لإجراءات اإ�ضدار التقارير الداخلية يف ال�ضركة، اعتمدت قطاعات الأن�ضطة من قبل الإدارة فيما يتعلق باأن�ضطة املجموعة ويتم الإعالن عن املعامالت بني 

قطاعات الأن�ضطة ح�ضب القيمة امل�ضجلة يف نظام الت�ضعري اخلا�س بالتحويل الداخلية يف املجموعة. وقد كانت اإيرادات املجموعة وربحها الإجمايل وممتلكاتها 

واآلتها ومعداتها واإجمايل موجوداتها واإجمايل مطلوباتها ح�ضب قطاعات الأن�ضطة على النحو التايل :

املجموع اأتعاب الإدارة املواد ال�ضيدلنية العيادات اخلارجية ق�ضم التنومي

ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي 

31 دي�ضمرب 2007 :

400.670.167 2.317.917 88.916.756 154.815.051 154.620.443 ايرادات ال�ضنة

173.393.644 2.317.917 19.662.840 75.754.056 75.658.831 الربح الإجمايل لل�ضنة

333.713.511 - 74.467.012 129.704.771 129.541.728 املمتلكات واملعدات، ب�ضايف القيمة الدفرتية

557.397.713 - 124.417.514 216.626.253 216.353.946 اإجمايل املوجودات

192.343.218 - 42.933.196 74.751.994 74.658.028 اإجمايل املطلوبات

31 دي�ضمرب 2006 :

342.927.213 1.423.428 66.364.074 135.188.116 139.951.595 ايرادات ال�ضنة

135.456.637 1.423.428 23.733.710 54.303.212 55.996.287 الربح الإجمايل لل�ضنة

297.096.978 - 45.465.626 122.225.915 129.405.437 املمتلكات واملعدات، ب�ضايف القيمة الدفرتية

497.813.734 - 72.380.920 175.024.017 250.408.797 اإجمايل املوجودات

190.222.758 - 30.936.294 77.876.646 81.409.818 اإجمايل املطلوبات

31 دي�ضمرب 2005 :

267.385.058 1.717.145 46.932.921 104.201.228 114.533.764 ايرادات ال�ضنة

108.496.133 1.717.145 16.424.183 41.991.758 48.363.047 الربح الإجمايل لل�ضنة

201.333.297 - 28.342.494 81.916.115 91.074.688 املمتلكات واملعدات، ب�ضايف القيمة الدفرتية

350.665.420 - 41.665.899 125.197.082 183.802.439 اإجمايل املوجودات

100.661.060 - 16.627.408 44.282.638 39.751.014 اإجمايل املطلوبات

القطاعات حسب المناطق الجغرافية :

ان جميع موجودات املجموعة واأ�ضواق الأن�ضطة الرئي�ضية تقع يف اململكة العربية ال�ضعودية .

اتفاقيات التشغيل والمشاركة في األرباح 17 )
اأبرمت ال�ضركة الأم اتفاقية اإيجار ب�ضاأن مبنى م�ضتو�ضـف يف الأح�ضاء تن�س على امل�ضاركة يف الربح على اأ�ضا�س طريقة احت�ضاب متفق عليها وت�ضري اتفاقية 

الإيجار لفرتة 15 عاما اعتبارًا من 1 فرباير 2000 كما اأبرمت ال�ضركة الأم اي�ضًا اتفاقية لإدارة عمليات م�ضت�ضفى بالريا�س مقابل اأتعاب اإدارة متفق عليها 

ون�ضبة م�ضاركة يف الربح .

اأبرمت ال�ضركة خالل عام 2006 اتفاقية لإدارة عمليات اإحدى �ضركاتها التابعة لقاء اأتعاب ادارة متفق عليها، علمًا باأن هذه الأتعاب قد ا�ضتبعدت من احل�ضابات 

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة .
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

مصاريف البيع والتوزيع 18 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

5.070.975 6.521.384 6.886.999 تكاليف موظفني

2.495.667 3.751.369 3.174.301 اعالن وترويج

4.222.323 7.215.598 9.400.540 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

788.315 1.374.647 34.663 اأخرى

12.577.280 18.862.998 19.496.506 املجموع

المصاريف العمومية واإلدارية 19 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

14.908.070 21.893.469 22.309.052 تكاليف موظفني

3.672.404 5.278.148 5.103.313 ماء وكهرباء

3.573.130 4.624.348 4.952.262 ا�ضتهالك

3.081.860 4.507.970 5.029.779 خدمات م�ضاندة

2.456.484 3.510.776 3.159.936 اإ�ضالح و�ضيانة

2.363.336 3.365.912 3.884.909 ايجار

2.265.000 2.265.000 2.265.000 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

1.123.549 888.344 997.234 م�ضاريف �ضيارات

1.023.489 932.015 665.635 م�ضاريف ات�ضالت

568.656 800.046 863.210 تاأمني

696.004 478.767 635.749 �ضفر

264.166 656.400 1.192.953 بريد وقرطا�ضيه

2.379.469 3.393.425 4.051.746 اأخرى

38.375.617 52.594.620 54.750.778 املجموع

اإليرادات األخرى 20 )
2005 2006 2007

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي

-  2.520.000 400.642 ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

458.751 432.313 215.184 خدمات مقدمة اىل احدى اجلهات املنت�ضبة

1.676.500 143.623 1.082.270 اإيراد من ا�ضتثمارات

1.411.285 2.247.491 3.330.910 اخرى

3.546.536 5.343.427 5.029.006 املجموع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007م و2006 و2005م

االرتباطات الرأسمالية 21 )
اعتمد اأع�ضاء جمل�س الإدارة م�ضاريف راأ�ضمالية م�ضتقبلية تبلغ 86.8 مليون ريال �ضعودي )2006: 72 مليون ريال �ضعودي و2005: 69 مليون ريال �ضعودي( 

فيما يتعلق بربج طبي جديد وبتو�ضعة يف م�ضت�ضفى اجلبيل، كان قد انفق منها حتى نهاية العام حوايل 46 مليون ريال �ضعودي )2006: 12 مليون ريال �ضعودي 

و2005 : 7 مليون ريال �ضعودي(.

اللتزامات املحتملة

1.9 مليون ريال  30 مليون ريال �ضعودي و2005 :  30 مليون ريال �ضعودي )2006:  قدمت ال�ضركة الأم �ضمانات بالنيابة عن احدى اجلهات املنت�ضبة مببلغ 

�ضعودي(.

إدارة المخاطر 22 )

مخاطر أسعار الفائدة 

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة على التزاماتها التي حتمل فائدة والتي متثل القرو�س لأجل. 

مخاطر االئتمان

ت�ضعى املجموعة اىل احلد من خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك مبراقبة احل�ضابات املدينة غري امل�ضددة. ويتم جتنيب خم�ض�ضات كافية لقاء الديون 

امل�ضكوك يف حت�ضيلها. ومل حتدد الإدارة اية خماطر ائتمان هامة بتاريخ قائمة املركز املايل .

مخاطر السيولة

تعمل املجموعة على احلد من تعر�ضها ملخاطر ال�ضيولة بالتاأكد من توفر الت�ضهيالت البنكية. وتتطلب �ضروط اإ�ضدار الفواتري اخلا�ضة باملجموعة ان يتم ت�ضديد 

املبالغ امل�ضتحقة خالل 60 اىل 120 يومًا من تاريخ الفاتورة. كما ت�ضدد احل�ضابات الدائنة عادة خالل 60 اىل 90 يومًا من تاريخ ال�ضراء.

مخاطر العمالت

اية معامالت هامة  ال�ضنة  املجموعة خالل  العادية. ومل جتر  اأعمالها  �ضياق  الأجنبية يف  العمالت  ا�ضعار �ضرف  التي تطراأ على  للتقلبات  املجموعة  تتعر�س 

بعمالت غري الريال ال�ضعودي والدولر الأمريكي.

القيم العادلة لألدوات المالية  23 )
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي يتم على اأ�ضا�ضه مبادلة اأ�ضل ما او �ضداد التزام بني اأطراف معلومة ومدركة وعلى اأ�ضا�س ال�ضعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 

لأجل  القرو�س  من  املالية  مطلوباتها  وتتاألف  املدينة،  واحل�ضابات  والنقدية  البنوك  لدى  الأر�ضدة  من  للمجموعة  املالية  املوجودات  تتاألف  املبا�ضرة.  ال�ضوق 

واحل�ضابات الدائنة وامل�ضاريف امل�ضتحقة الدفع. 

ول يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمتها الدفرتية.

حصص األقلية 24 )
متثل ح�ض�س الأقلية ح�ضة بن�ضبة 49% )2006: 49% و2005: ل�ضيء( يف ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة وح�ضة بن�ضبة 5% )2006: 5% و2005: 

ل ينطبق( يف �ضركـة العيـادة الطبيـة املتخ�ض�ضة املحدودة .

تقرير مراجعي الحسابات



107

التطورات الالحقة 18 

مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال 18-1 

اإن مناق�ضة وحتليل اإدارة �ضركة املوا�ضاه ملركزها املايل ونتائج اأعمالها مبنية على ويجب ان تقراأ مع القوائم املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2008م، والتي 

مت مراجعتهما من ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ. ول ميتلك ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ اأ�ضهمًا اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف ال�ضركة. 

وقد اأعطى ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ موافقة خطية على ن�ضر تقريرهم املرفق �ضمن ن�ضرة الإ�ضدار ب�ضيغتها ون�ضها كما وردت ومل يتم �ضحب تلك املوافقة كما 

يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.

ت�ضمل هذه املناق�ضة والتحليل للمركز املايل ونتائج الأعمال بوا�ضطة اإدارة ال�ضركة بيانات ذات طبيعة م�ضتقبلية حتتوي على عدد من املخاطر والبيانات غري 

املوؤكدة. وقد تختلف البيانات اخلتامية ب�ضكل جوهري عن هذه البيانات نتيجة لبع�س العوامل الواردة �ضمن املناق�ضة اأدناه او يف موا�ضع اأخرى من هذه الن�ضرة، 

خ�ضو�ضًا يف ق�ضم »عوامل املخاطرة«.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 18-2 
يقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة باأنه مت ا�ضتخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�ضرة الإ�ضدار من القوائم املالية املراجعة ل�ضركة املوا�ضاه دون اإجراء اأي تعديل 

جوهري عليها، واأنه ي�ضتمل على معلومات مالية مقدمة ب�ضكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�ضنوية للم�ضدر، واأنه مت اإعداد القوائم املالية ومراجعتها وفقًا 

ملعايري املحا�ضبة ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني.
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نتائج التشغيل 18-3 
تلخ�س اجلداول التالية بيانات قائمة الدخل املوحدة املراجعة لل�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م:

قائمة الدخل )ألف ريال( (: 1-18شكل )
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

309.435 346.582 اإيرادات الت�ضغيل

88.917 105.061 مبيعات جتارية

2.318 2.908 اأتعاب اإدارية 

400.670 454.552 اإجمايل الإيرادات

)158.023( )178.609( تكلفة العمليات 

)69.254( )75.043( تكلفة املبيعات 

)227.277( )253.652( اإجمايل التكاليف

173.394 200.901 الربح الإجمايل

)19.497( )24.366( م�ضاريف بيع وتوزيع

)54.751( )63.545( امل�ضاريف العمومية والإدارية

)2.962( )2.748( اإطفاء م�ضاريف غري ملمو�ضة 

)77.209( )90.658( اإجمايل امل�ضاريف

96.184 110.242 الدخل من العمليات الرئي�ضية

5.029 )1.078( )م�ضاريف(/ اإيرادات اأخرى

)5.892( )3.655( اأعباء مالية

95.321 105.499 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة و ح�ض�س الأقلية

)2.503( )3.989( ح�ض�س الأقلية

92.818 101.510 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

)4.059( )4.438( الزكاة

88.759 97.072 �ضايف دخل ال�ضنة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

التطورات الالحقة
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قائمة الدخل الموحدة )نسبة من إجمالي اإليرادات( (: 2-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

%77.23 %76.25 اإيرادات الت�ضغيل

%22.19 %23.11 مبيعات جتارية

%0.58 %0.64 اأتعاب اإدارية 

%100.00 %100.00 اإجمايل الإيرادات

)%39.44( )%39.29( تكلفة العمليات 

)%17.28( )%16.51( تكلفة املبيعات 

)%56.72( )%55.80( اإجمايل التكاليف

%43.28 %44.20 الربح الإجمايل

)%4.87( )%5.36( م�ضاريف بيع وتوزيع

)%13.66( )%13.98( امل�ضاريف العمومية والإدارية

)%0.74( )%0.60( اإطفاء اأ�ضول غري ملمو�ضة 

)%19.27( )%19.94( اإجمايل امل�ضاريف

%24.01 %24.25 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%1.26 )%0.24( اإيرادات اأخرى

)%1.47( )%0.80( اأعباء مالية

%23.79 %23.21 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة و ح�ض�س الأقلية

)%0.62( ح�ض�س الأقلية )0.88(

%23.17 %22.33 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

)%1.01( الزكاة )%0.98(

%22.15 %21.36 �ضايف دخل ال�ضنة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

ت�ضمل اإيرادات الت�ضغيل دخل ال�ضركة من اأق�ضام التنومي ومن العيادات اخلارجية. وقد �ضكلت اإيرادات الت�ضغيل اجلزء الأكرب من اإجمايل الإيرادات، حيث 

�ضاهمت بن�ضبة 77.2% و76.2% يف ال�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2007م و 2008م على التوايل. وارتفعت اإيرادات الت�ضغيل بن�ضبة 12% من 309.4 مليون 

ريال يف 2007م اإىل 346.6 مليون ريال يف عام 2008م.

ت�ضمل املبيعات التجارية دخل ال�ضركة من الأق�ضام ال�ضيدلنية، حيث �ضاهمت بن�ضبة 22.2% و 23.1% من اإجمايل الإيرادات يف الأعوام 2007م و2008م 

على التوايل.

اأما الأتعاب الإدارية فاإنها متثل دخل ال�ضركة من �ضركة الإمناء ال�ضعودية لإدارة وت�ضغيل م�ضت�ضفى جند بالريا�س. وقد بلغ جمموع الأتعاب الإدارية 2.3 مليون 

و 2.9 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م و2008م على التوايل.

اأما تكلفة اإيرادات ال�ضركة، فقد ارتفعت بن�ضبة 11.6% من 227.3 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 253.6 مليون يف 31 دي�ضمرب 2008م اأما كن�ضبة 

من اإجمال الإيرادات فقد انخف�ضت من 56.7% يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 55.8% يف 31 دي�ضمرب 2008م. وقد ارتفع هام�س جممل الربح الذي بلغ %44.2 

يف 31 دي�ضمرب 2008م مقارنة بـ 43.3% لنف�س الفرتة من عام 2007م اأي بنمو بلغت ن�ضبته 15.9%. اأما هام�س �ضايف الدخل فقد بلغت ن�ضبته 21.4% يف 31 

دي�ضمرب 2008م مقارنة بـ 22.1% يف نف�س الفرتة من 2007م. وتتكون تكلفة الإيرادات من تكلفة العمليات وتكلفة املبيعات، وقد �ضكلت تكلفة العمليات ما ن�ضبته 

70.4% من تكلفة الإيرادات يف 31 دي�ضمرب 2008م مقارنة بـ 69.5% يف نف�س الفرتة من عام 2007م.

التطورات الالحقة
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ت�ضكل م�ضاريف البيع والتوزيع وامل�ضاريف العمومية والإدارية اجلزء الأكرب من اإجمايل امل�ضاريف، حيث مثلت م�ضاريف البيع والتوزيع 26.9% من اجمايل 

امل�ضاريف يف 31 دي�ضمرب 2008م فيما مثلت امل�ضاريف العمومية والإدارية 70.1% يف نف�س العام. اأما اإطفاء اأ�ضول غري ملمو�ضة، فقد �ضكلت %3.0.

عام  من  الفرتة  نف�س  عن  2008م  دي�ضمرب   31 يف   %16.1 بن�ضبة  والإدارية  العمومية  امل�ضاريف  وارتفعت   %24.9 بن�ضبة  والتوزيع  البيع  م�ضاريف  اإرتفعت 

2007م.

اأما ن�ضبة النمو يف �ضايف دخل ال�ضركة فقد بلغت 9.4% يف 31 دي�ضمرب 2008م، متاأثرة بالإرتفاع يف الإيرادات واملحافظة على هوام�س ربح جيدة.

اإليرادات  18-3-1 
تنق�ضم اإيرادات الت�ضغيل واملبيعات التجارية اىل ثالثة اأق�ضام، وهي الأق�ضام الداخلية »التنومي«، والعيادات اخلارجية، والأق�ضام ال�ضيدلنية. وفيما يلي حتليال 

باإيرادات الأق�ضام:

تحليل اإليرادات )ألف ريال( (: 3-18شكل )
ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

التن�مي

154.620 173.182 اإيرادات

78.961 89.248 تكلفة الإيرادات

75.659 83.934 جممل الربح

العيادات اخلارجية

154.815 173.400 اإيرادات

79.061 89.360 تكلفة الإيرادات

75.754 84.040 جممل الربح

ال�سيدلنية

88.917 105.062 اإيرادات

69.254 75.043 تكلفة الإيرادات

19.663 30.019 جممل الربح

2.318 2.908 اأتعاب اإدارية

املجم�ع

400.670 454.553 اإيرادات

227.276 253.652 تكلفة الإيرادات

173.394 200.901 جممل الربح

%43.27 %44.19 ن�ضبة جممل الربح )%(

امل�ضدر:حتليل اإدارة ال�ضركة

ارتفعت الإيرادات من اأق�ضام التنومي من 154.6 مليون ريال �ضعودي يف عام 2007م اىل 173.2 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2008م بن�ضبة منو بلغت %12.0، 

فيما ارتفعت الإيرادات من العيادات اخلارجية بن�ضبة 12.0% من 154.8 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اىل 173.4 مليون ريال يف عام 2008م. وقد 

�ضكلت الإيرادات من هذين الق�ضمني 76.2% من جمموع الإيرادات يف 31 دي�ضمرب 2008م، وذلك بن�ضبة بلغت 38.1% و38.1% لكل ق�ضم على التوايل.

وازدادت الإيرادات من الأق�ضام ال�ضيدلنية بن�ضبة اأعلى من زيادة الإيرادات من ق�ضمي التنومي والعيادات اخلارجية يف عام 2007، حيث بلغت ن�ضبة الزيادة 

18.1% من 88.9 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 105.1 مليون ريال يف عام 2008م. و�ضاهم هذا الق�ضم بن�ضبة 23.1% من اإجمايل الإيرادات يف 

31 دي�ضمرب 2008م.

اأما اإيرادات ال�ضركة من الأتعاب الإدارية، فقد بلغ معدلها حوايل 0.6% فقط من جمموع الإيردات يف 31 دي�ضمرب 2008م.

التطورات الالحقة
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تكلفة اإليرادات ومجمل الربح 18-3-2 
بلغت تكلفة الإيرادات لأق�ضام التنومي 78.9 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م و89.2 مليون ريال يف نف�س الفرتة من عام 2008م، اأما يف العيادات اخلارجية فقد 

بلغت 79.1 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م و89.4 مليون ريال يف نف�س الفرتة من عام 2008م. وكانت لهما امل�ضاهمة الأكرب يف جممل تكلفة الإيرادات، حيث 

�ضاهمت اأق�ضام التنومي بن�ضبة 35.2% من املجموع، فيما بلغت ن�ضبة م�ضاهمة اأق�ضام العيادات اخلارجية يف تكلفة اليرادات 35.2% يف 31 دي�ضمرب 2008م.

متثل تكاليف املوظفني، وا�ضتهالك املواد، وا�ضتهالكات املعدات اجلزء الأكرب من تكلفة ايرادات اأق�ضام التنومي والعيادات اخلارجية. وبلغت الزيادة يف ن�ضبة 

تكلفة اإيرادات اأق�ضام التنومي 13.0% والعيادات اخلارجية 13.0% كما يف 31 دي�ضمرب 2008م.

مصاريف البيع والتوزيع 18-3-3 

اإرتفعت م�ضاريف البيع والتوزيع بن�ضبة 24.9% يف 31 دي�ضمرب 2008م عن نف�س الفرتة من عام 2007م:

مصاريف البيع والتوزيع (: 4-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

األف ريال

6.886 7.763 تكاليف موظفني

3.174 3.240 اعالن وترويج

9.401 13.329 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

35 32 اأخرى

19.496 24.366 املجموع

ن�سبة من املجم�ع

%35.32 %31.86 تكاليف موظفني

%16.28 %13.30 اعالن وترويج

%48.22 %54.71 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

%0.18 %0.13 اأخرى

%100.00 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

�ضكلت الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها وتكاليف املوظفني اجلزء الأكرب من م�ضاريف البيع والتوزيع يف 31 دي�ضمرب 2008م وقد بلغت ن�ضبتهما 54.7%، بينما 

بلغت ن�ضبتها 48.2% يف نف�س الفرتة من عام 2007م.

هذا وارتفعت الديون امل�ضكوك حت�ضيلها من 9.4 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 13.3 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2008م ب�ضبب الإزدياد يف ن�ضاط 

ال�ضركة، الأمر الذي ترافق مع عدد اأكرب من احل�ضابات املدينة التي قد ل يتم حت�ضيلها. وتعتمد ال�ضركة يف احت�ضاب خم�ض�س الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها 

على املعايري املحا�ضبية ال�ضادرة عن الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني القانونيني و�ضيا�ضة ال�ضركة املحا�ضبية يف هذا اخل�ضو�س.

المصاريف العمومية واإلدارية 18-3-4 
بلغ جمموع امل�ضاريف العمومية والإدارية 13.5 مليون ريال يف 31 مار�س 2007م، و 15.9 مليون ريال يف نف�س الفرتة من عام 2008م، وميثل زيادة بن�ضبة 

18.4% يف 31 مار�س 2008م.

التطورات الالحقة
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المصاريف العمومية واإلدارية (: 5-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

األف ريال

22.309 25.793 تكاليف موظفني

5.103 5.316 ماء وكهرباء

4.592 4.931 ا�ضتهالك

5.030 5.846 خدمات م�ضاندة

3.159 3.602 اإ�ضالح و�ضيانة

3.885 5.101 ايجار

2.265 2.265 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني 

997 938 م�ضاريف �ضيارات

666 751 م�ضاريف ات�ضالت

863 779 تاأمني

636 685 �ضفر

1.193 1.713 بريد وقرطا�ضيه

4.052 5.824 اأخرى

54.751 63.545 املجموع

ن�سبة من املجم�ع

%40.75 %40.59 تكاليف موظفني

%9.32 %8.37 ماء وكهرباء

%8.39 %7.76 ا�ضتهالك

%9.19 %9.20 خدمات م�ضاندة

%5.77 %5.67 اإ�ضالح و�ضيانة

%7.10 %8.03 ايجار

%4.14 %3.56 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

%1.82 %1.48 م�ضاريف �ضيارات

%1.22 %1.18 م�ضاريف ات�ضالت

%1.58 %1.23 تاأمني

%1.16 %1.08 �ضفر

%2.18 %2.70 بريد وقرطا�ضيه

%7.40 %9.17 اأخرى

%100.00 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

متثل تكاليف املوظفني اجلزء الأكرب من امل�ضاريف العمومية والإدارية، حيث مثلت ما بني 40.7% و 40.6% من املجموع يف ال�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 

2007م و2008م على التوايل. وقد اإرتفعت هذه التكاليف بن�ضبة 15.6% من 22.3 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 25.8 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 

2008م.

اإليرادات/ )المصاريف( األخرى 18-3-5 
2007م اىل )1.1( مليون ريال،  31 دي�ضمرب  5.0 مليون ريال يف  2008م من  31 دي�ضمرب  121.4% يف  انخف�ضت الإيرادات/ )امل�ضاريف( الأخرى بن�ضبة 

وذلك ب�ضبب التغري يف القيمة العادلة لعقد مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة. وبلغت اليرادات/ )امل�ضاريف( الأخرى لل�ضركة ما ن�ضبته )0.2%( من اإجمايل الإيرادات 

و)1.1%( من �ضايف الدخل يف 31 دي�ضمرب 2008م.

التطورات الالحقة
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اإليرادات األخرى  (: 6-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

األف ريال

401 197 ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

215 231 خدمات مقدمة اىل احدى اجلهات املنت�ضبة

1.082 1.313 اإيرادات من ا�ضتثمارات

- )5.173( التغري يف القيمة العادلة لعقد مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة

3.331 2.354 اخرى

5.029 )1.078( املجموع

ن�سبة من املجم�ع

%7.97 )%18.32( ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

%4.28 )%21.45( خدمات مقدمة اىل احدى اجلهات املنت�ضبة

%21.52 )%121.81( اإيراد من ا�ضتثمارات

- %479.94 التغري يف القيمة العادلة لعقد مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة

%66.23 )%218.36( اخرى

%100.00 %100.00 املجموع

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

صافي الدخل 18-3-6 

بلغ �ضايف دخل ال�ضركة 19.3 مليون ريال يف 31 مار�س 2007م، و25.9 مليون ريال يف 31 مار�س 2008م. وارتفع �ضايف الدخل بن�ضبة منو بلغت 34.5% يف 31 

مار�س 2008م عن نف�س الفرتة من عام 2007م.

صافي الدخل الموحد (: 7-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

األف ريال

400.670 454.553 الإيرادات

173.394 200.901 الربح الإجمايل

96.184 110.242 الدخل من العمليات الرئي�ضية

95.321 105.499 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

88.759 97.072 �ضايف الدخل

ن�سبة من اليرادات

%100.00 %100.00 الإيرادات

%43.28 %44.20 الربح الإجمايل

%24.01 %24.25 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%23.79 %23.21 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

%22.15 %21.36 �ضايف الدخل
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ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

ن�سبة النم�

%16.84 %13.45 الإيرادات

%28.01 %15.86 الربح الإجمايل

%54.23 %14.62 الدخل من العمليات الرئي�ضية

%50.71 %10.68 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

%40.37 %9.37 �ضايف الدخل

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

بلغت ن�ضبة جممل الربح يف 31 دي�ضمرب 2007م حوايل 43.3% بينما بلغت الن�ضبة 44.2% يف عام 2008م. وارتفع �ضايف الدخل من 88.8 مليون ريال اىل 

97.1 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2008م فيما انخف�ضت ن�ضبة �ضايف الدخل من 22.1% يف 31 دي�ضمرب 2007م اإىل 21.3% يف عام 2008م.

المركز المالي والسيولة والبنود األخرى 18-4 

يلخ�س اجلدول التايل املركز املايل لل�ضركة كما يف القوائم املالية املراجعة عن ال�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م.

قائمة المركز المالي )ألف ريال( (: 8-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

194.430 220.924 املوجودات املتداولة

6.960 7.308 ا�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة

333.714 374.535 ممتلكات ومعدات

22.293 19.546 اأ�ضول غري ملمو�ضة

557.398 622.313 جمموع الأ�ضول

89.047 96.214 املطلوبات املتداولة

88.369 83.888 قرو�س لأجل

14.926 16.211 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

192.343 196.312 جمموع املطلوبات

250.000 250.000 راأ�س املال

15.199 24.906 احتياطي نظامي

89.296 134.161 اأرباح مبقاة

354.495 409.067 جمموع حقوق امللكية العائدة حلاملي الأ�ضهم

10.559 16.933 ح�ض�س الأقلية

557.397 622.313 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة
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قائمة المركز المالي )نسبة من مجموع األصول( (: 9-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

%34.88 %35.50 املوجودات املتداولة

%1.25 %1.17 ا�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة 

%59.87 %60.18 ممتلكات ومعدات

%4.00 %3.14 اأ�ضول غري ملمو�ضة

%100.00 %100.00 جمموع الأ�ضول

%15.98 %15.46 املطلوبات املتداولة

%15.85 %13.48 قرو�س لأجل

%2.68 %2.60 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

%34.51 %31.55 جمموع املطلوبات

%44.85 %40.17 راأ�س املال

%2.73 %4.00 احتياطي نظامي

%16.02 %21.56 اأرباح مبقاة

%63.60 %65.73 جمموع حقوق امللكية العائدة حلاملي الأ�ضهم

%1.89 %2.72 ح�ض�س الأقلية

%100.00 %100.00 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

بلغت اأ�ضول ال�ضركة 557.4 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م، وارتفعت بن�ضبة 11.6% يف 31 دي�ضمرب 2008م اىل 622.3 مليون ريال. ويعزى هذا النمو يف 

جمموع الأ�ضول اىل الإ�ضافات التي متت على بند املمتلكات واملعدات. ومتثل املمتلكات واملعدات 59.9% من جمموع الأ�ضول يف 31 دي�ضمرب 2007م و %60.2 

يف عام 2008م.

التدفقات النقدية 18-4-1 
يلخ�س اجلدول التايل التدفقات النقدية لل�ضركة كما يف القوائم املراجعة عن ال�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2008م و 2007م.

التدفقات النقدية )ألف ريال( (: 10-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

89.837 132.785 التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية

)63.249( )66.473( التدفقات النقدية )امل�ضتخدمة يف( الأن�ضطة ال�ضتثمارية

)29.213( )52.030( التدفقات النقدية )امل�ضتخدمة يف( الأن�ضطة التمويلية

)2.625( 14.282 الزيادة  يف ر�ضيد النقد

17.823 15.197 ر�ضيد النقد اأول الفرتة

15.197 29.479 ر�ضيد النقد يف اآخر الفرتة 

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

انخف�س ر�ضيد النقد يف 31 دي�ضمرب 2007م من 17.8 مليون ريال اىل 15.2 مليون ريال، وارتفع يف 31 دي�ضمرب 2008م اىل 29.5 مليون ريال. ونتج الإرتفاع 

يف 31 دي�ضمرب 2008م عن زيادة كبرية يف التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية.
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تبلغ ن�ضبة الزيادة يف التدفقات النقدية من الأن�ضطة الت�ضغيلية 47.8% يف 31 دي�ضمرب 2008م عنها يف 31 دي�ضمرب 2007م، ومما �ضاهم يف هذه الزيادة:

م؛ اإرتفاع الإيرادات بن�ضبة 13.4% يف 31 دي�ضمرب 2008م باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام ��2007

م. التح�ضن يف ال�ضروط الإئتمانية مع املوردين ل�ضالح ال�ضركة، حيث ارتفعت ح�ضابات ال�ضركة الدائنة اإىل 12.6 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب ��2008

اإرتفعت التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة الإ�ضتثمارية من 63.2 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اىل 66.5 مليون ريال يف عام 2008م. ويعترب 

ال�ضبب الرئي�س يف هذه الزيادة اإىل اإ�ضافات ال�ضركة من ممتلكات ومعدات الذي بلغ 68.4 مليون ريال.

بلغت التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة التمويلية يف 31 دي�ضمرب 2007م 29.2 مليون ريال والتي ارتفعت اإىل 52.0 مليون ريال �ضعودي يف 31 دي�ضمرب 

2008م. ويعود هذا الرتفاع يف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف الأن�ضطة التمويلية ب�ضكل رئي�ضي اإىل الرتفاع يف حجم امل�ضدد من قرو�س لأجل اإىل 32.4 مليون 

ريال �ضعودي يف 31 دي�ضمرب 2008م والتي كانت 21.1 مليون ريال �ضعودي يف 31 دي�ضمرب 2007م.

وقد متكنت ال�ضركة من املحافظة على ال�ضيولة الالزمة وادارتها فيما يخدم ا�ضتثماراتها وتو�ضعاتها الراأ�ضمالية واحتياجات راأ�س املال العامل وتوزيع الأرباح.

رأس المال العامل 18-4-2 

بلغ راأ�س املال العامل حوايل 121.3 مليون ريال و 96.3 مليون ريال كما يف 31 مار�س 2008م و 2007م على التوايل كما يلي.

رأس المال العامل )ألف ريال( (: 11-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب  

2007 2008

الأ�ضول املتداولة

37.5 42.5 ب�ضاعة

141.8 148.9 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما

15.2 29.5 اأر�ضدة لدى البنوك ونقدية

194.4 220.9 جمموع الأ�ضول املتداولة

اخل�ضوم املتداولة

51.2 62.7 دائنون ومبالغ م�ضتحقة الدفع

3.3 4.0 خم�ض�س زكاة

5.0 - قر�س ق�ضري الأجل

29.5 29.5 ق�ضط جاري من قرو�س لأجل

89.0 96.2 جمموع اخل�ضوم املتداولة

105.4 124.7 راأ�س املال العامل

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

�ضكل املدينون واملبالغ املدفوعة مقدما اجلزء الأكرب من الأ�ضول املتداولة، بن�ضبة 67.4% من املجموع يف 31 دي�ضمرب 2008م وميثل ح�ضاب املدينون التجاريون 

ما ن�ضبتة 85.3% من املدينني واملبالغ املدفوعة مقدما.

19.2% من الأ�ضول املتداولة، و�ضكل الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية  اأما ح�ضاب الب�ضاعة، الذي ي�ضمل املواد وامل�ضتلزمات الطبية يف امل�ضت�ضفى، فقد �ضكل 

الن�ضبة املتبقية %13.4.

الدائنون  ح�ضاب  وميثل  2008م.  دي�ضمرب   31 يف  املجموع  من   %65.2 بن�ضبة  املتداولة،  اخل�ضوم  من  الأكرب  اجلزء  الدفع  امل�ضتحقة  واملبالغ  الدائنون  �ضكل 

التجاريون ما ن�ضبته 57.8% من ح�ضاب الدائنني واملبالغ امل�ضتحقة الدفع. 

وميثل الق�ضط اجلاري من قرو�س لأجل ما ن�ضبته 30.7% من اخل�ضوم املتداولة. و�ضكل خم�ض�س الزكاة %4.2.
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ارتفع راأ�س املال العامل بن�ضبة 18.3% يف 31 دي�ضمرب 2008م، من 105.4 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م اىل 124.7 مليون ريال. ونتجت هذه الزيادة يف 

راأ�س املال العامل عن املركز املايل اجليد لل�ضركة، وقدرتها على الوفاء باخل�ضوم ق�ضرية الأجل.

هذا ويقر اأع�ضاء جمل�س الإدارة واإدارة ال�ضركة باأن ال�ضركة متتلك راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�ضر �ضهرًاًَ تلي تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار مبا�ضرًة.

الممتلكات والمعدات 18-4-3 

اإ�ضتهالك، وتقدر  باأي  الأرا�ضي  تتاأثر  التنفيذ. ول  والإن�ضاءات قيد  وال�ضيارات،  والأثاث والرتكيبات  الآلت واملعدات  املباين،  الأرا�ضي،  ي�ضمل هذا احل�ضاب 

الأعمار الإنتاجية للمباين بحوايل 33 �ضنة، فيما ترتاوح الأعمار الإنتاجية لالآلت واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�ضيارات بني 4 اأعوام و10 اأعوام.

الممتلكات والمعدات )ألف ريال( (: 12-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

التكلفة

518.098 579.718 بداية ال�ضنة

62.964 68.417 الإ�ضافات

- - حتويالت

)1.344( )8.324( ال�ضتبعادات

579.718 639.810 نهاية الفرتة

ال�ستهالك املرتاكم

221.001 246.004 بداية ال�ضنة

26.027 26.814 املحمل لل�ضنة

)1.024( )7.543( ال�ضتبعادات

246.004 265.276 نهاية الفرتة

333.713 374.535 �ضايف القيمة الدفرتية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

2008م. و�ضكلت الآلت  31 دي�ضمرب  60.5% يف  2007م، ون�ضبة  31 دي�ضمرب  46.0% من �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف  �ضكلت املباين ن�ضبة 

واملعدات والأثاث والرتكيبات وال�ضيارات ن�ضبة 28.4% يف 31 دي�ضمرب 2007م بينما �ضكلت ن�ضبة 25.8% يف 31 دي�ضمرب 2008م.

وارتفع �ضايف القيمة الدفرتية بن�ضبة 12.2% يف 31 دي�ضمرب 2008م، من 333.7 مليون ريال اىل 374.5 مليون ريال.

االستثمار في الشركة المرتبطة 18-4-4 

متتلك ال�ضركة 50% يف �ضركة املجمعات الطبية املتطورة، هذا وجتدر الإ�ضارة باأن ال�ضركة ل ت�ضيطر على �ضركة املجمعات الطبية املتطورة. وقد ارتفع ر�ضيد 

ال�ضتثمار يف ال�ضركة املرتبطة يف 31 دي�ضمرب 2008م اإىل 7.3 مليون ريال مقابل 6.9 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م.

األصول غير الملموسة 18-4-5 

ي�ضمل هذا احل�ضاب ال�ضهرة والرتاخي�س وم�ضاريف ما قبل الت�ضغيل. ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية، بل يتم مراجعتها �ضنويا. اأما تكلفة الرتاخي�س وتكاليف 

ما قبل الت�ضغيل فيتم اطفائها على مدى فرتات ترتاوح بني 3 اىل 7 �ضنوات.
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األصول غير الملموسة )ألف ريال( (: 13-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

بداية الفرتة

35.862 36.867 التكلفة

)11.612( )14.573( الإطفاء املرتاكم

24.250 22.293 �ضايف القيمة الدفرتية

نهاية الفرتة

36.867 31.108 التكلفة

14.574 11.563 الإطفاء املرتاكم

22.293 19.545 �ضايف القيمة الدفرتية

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

انخف�ضت �ضايف القيمة الدفرتية لالأ�ضول غري امللمو�ضة يف 31 دي�ضمرب 2008م من 22.3 مليون ريال اىل 19.5 مليون ريال.

التعامالت مع األطراف ذات العالقة 18-4-6 

تتعامل ال�ضركة مع عدد من الأطراف ذات العالقة، ومنها امل�ضنع املتحد للكوا�ضف الطبية، وال�ضركة املتحدة للخدمات الطبية، و�ضفريات املوا�ضاه لل�ضياحة. 

التعامالت مع األطراف ذات العالقة )ألف ريال( (: 14-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

8.919 6.693 مبالغ م�ضتحقة من جهات منت�ضبة

1.957 1.871 مبالغ م�ضتحقة اىل جهات منت�ضبة

6.962 4.822 ال�ضايف من )اإىل( الأطراف ذات العالقة 

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

طبيعة التعامالت مع األطراف ذات العالقة )ألف ريال( (: 15-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

7.500 10.200 �ضراء ب�ضاعة و/اأو خدمات 

2.265 2.265 رواتب املدراء

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

قدمت ال�ضركة خالل الفرتة خدمات اإدارية ل�ضركة تابعة مقابل اأتعاب اإدارية، علما باأن هذه الأتعاب ا�ضتبعدت من احل�ضابات عند اإعداد هذه القوائم املالية. 

كما وقامت ال�ضركة بدفع 2.3 مليون ريال �ضعودي كرواتب لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف 31 دي�ضمرب 2007م و2008م. تت�ضمن تعامالت ال�ضركة ما قيمته 10.2 

مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2008م و 7.5 مليون ريال يف 31 دي�ضمرب 2007م والتي تت�ضمن م�ضرتيات من �ضركة املوا�ضاه العاملية املحدودة.

و بخالف ما ذكر اعاله، يقر اع�ضاء جمل�س الدارة اأنه ل يوجد حاليًا اأية تعامالت جتارية مع اأي من اأع�ضاء جمل�س اإدارتها اأو مدرائها التنفيذيني اأو من ميتلك 

ح�ضة 5% اأو اأكرث من اأ�ضهم ال�ضركة اأو اأي من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�ضلحة مادية مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من هذه التعامالت، ول توجد اأية �ضالحيات 

تعطي اأي منهم حقًا للت�ضويت على هذه التعامالت.
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القروض 18-4-7 

ح�ضلت ال�ضركة على ت�ضهيالت ائتمانية تتمثل بال�ضحب على املك�ضوف، وقرو�س ق�ضرية الأجل، واعتمادات م�ضتندية، وخطابات �ضمان، وبلغت قيمتها يف 31 

دي�ضمرب 2008م 113.3 مليون ريال و117.8 مليون ريال يف عام 2007م. وقد ح�ضلت ال�ضركة على هذه الت�ضهيالت مقابل تقدمي ال�ضمانات التالية:

رهن على الأرا�ضي واملعدات والأثاث اخلا�ضة مب�ضت�ضفى املوا�ضاه بالدمام وم�ضت�ضفى املوا�ضاه بالقطيف، ل�ضالح وزارة املالية؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة والتنازل عن اإيرادات بع�س العقود اىل �ضاب؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة اىل البنك الأهلي التجاري؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاة والتنازل عن اإيرادات بع�س العقود اىل البنك ال�ضعودي الهولندي؛ ��

تقدمي �ضمان م�ضرتك من �ضركة املوا�ضاه اىل البنك العربي الوطني. ��

وتوؤكد الإدارة اأن جميع قرو�ضها تتوافق مع مبادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية.

تحليل القروض )أالف الرياالت( (: 16-18شكل )

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2007 2008

105.629 117.849 يف بداية الفرتة

33.313 27.889 امل�ضاف خالل الفرتة

)21.093( )32.391( املدفوع خالل الفرتة

117.849 113.348 يف نهاية الفرتة

29.479 29.461 احل�ضة املتداولة

88.369 83.888 احل�ضة الغري متداولة

امل�ضدر: القوائم املالية املراجعة

اإلرتباطات الرأسمالية 18-4-8 

اعتمد اأع�ضاء جمل�س الإدارة م�ضاريف راأ�ضمالية م�ضتقبلية تبلغ 94.8 مليون ريال يف عام 2008م مقارنة مع 86.8 مليون ريال يف عام 2007م فيما يتعلق تتعلق 

ب�ضكل رئي�ضي مب�ضت�ضفى جديد يف الريا�س ومب�ضتو�ضف ومبان �ضكنية يف الدمام.

حقوق األقلية 18-4-9 

 متثل حقوق الأقلية ح�ضة بن�ضبة 49% يف ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة وح�ضة بن�ضبة 5% يف �ضركـة العيـادة الطبيـة املتخ�ض�ضة املحدودة.

إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن البيانات المالية 18-5 

مت اإعداد ق�ضم “مناق�ضة وحتليل الإدارة للمركز املايل لل�ضركة ونتائج الأعمال” من قبل الإدارة، ومت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة. تعتقد الإدارة باأنه مل يكن 

هناك اأي تغريات ذات اأثر جوهري على القوائم املالية اأو التوقعات امل�ضتقبلية منذ 1 يناير 2009م حتى تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار. وتتحمل الإدارة امل�ضوؤولية الكاملة 

عن دقة وم�ضداقية املعلومات والتحليالت املالية، وتوؤكد قيامها بكل الإجراءات الالزمة واأنها قامت بالإف�ضاح الكامل والعادل عن هذه البيانات. كما ل توجد 

اأية معلومات اأو وثائق اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإىل اأن تكون البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة باأي �ضكل من الأ�ضكال.

تقرير مراجعي الحسابات 18-6 

لقد متت مراجعة قوائم ال�ضركة املالية لل�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2008م و2007م والإي�ضاحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�ضرة الإ�ضدار هذه من قبل 

ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ كما هو وارد يف تقريرهم املرفق. 

هذا ول ميتلك ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ اأ�ضهمًا اأو م�ضلحة مهما كان نوعها يف ال�ضركة. وقد اأعطى ال�ضادة/ ارن�ضت ويونغ موافقة خطية على ن�ضر تقريرهم املرفق 

�ضمن ن�ضرة الإ�ضدار ب�ضيغتها ون�ضها كما وردت ومل يتم �ضحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�ضرة الإ�ضدار.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في31 ديسمبر 2008

2007 2008 اإي�ضاح

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

امل�ج�دات 

املوجودات املتداولة

15.197.433 29.479.244 اأر�ضدة لدى البنوك ونقدية

141.755.254 148.947.121 4 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدما

37.477.657 42.497.989 5 ب�ضاعة

194.430.344 220.924.354 اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

6.960.405 7.308.450 7 ا�ضتثمار يف �ضركة مرتبطة 

333.713.511 374.534.580 8 ممتلكات ومعدات

22.293.453 19.545.504 9 اأ�ضول غري ملمو�ضة

362.967.369 401.388.534 اإجمايل املوجودات غري املتداولة

557.397.713 622.312.888 اإجمايل املوجودات

املطل�بات وحق�ق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

51.203.356 62.703.768 10 دائنون ومبالغ م�ضتحقة الدفع

3.334.684 4.049.490 11 خم�ض�س زكاة

5.029.418 - قر�س ق�ضري الأجل

29.479.589 29.460916 12 ق�ضط جار من قرو�س لأجل

89.047.047 96.214.174 اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

88.369.779 83.887.537 12 قرو�س لأجل

14.926.392 16.210.730 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

103.296.171 100.098.267 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة 

192.343.218 196.312.441 اإجمايل املطلوبات

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في31 ديسمبر 2008 )تتمة(

2007 2008 اإي�ضاح

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

حق�ق امل�ساهمني

حقوق امللكية العائدة حلاملي الأ�ضهم يف ال�ضركة الأم

250.000.000 250.000.000 13 راأ�س املال

15.199.050 24.906.272 احتياطي نظامي

89.295.810 134.160.804 اأرباح مبقاة

354.494.860 409.067.076

10.559.635 16.933.371 23 ح�ض�س الأقلية

365.054.495 426.000.447 اإجمايل حقوق امل�ضاهمني

557.397.713 622.312.888 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

2007 2008 اإي�ضاح

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

309.435.494 346.582.517 الإيرادات الت�ضغيلية

88.916.756 105.061.822 املبيعات التجارية

2.317.917 2.908.292 16 اأتعاب الدارة

400.670.167 454.552.631

)158.022.607( )178.608.865( تكلفة العمليات

)69.253.916( )75.043.003( تكلفة املبيعات 

)227.276.523( )253.651.868(

173.393.644 200.900.763 الربح الإجمايل

امل�ضاريف

)19.496.506( )24.365.588( 17 بيع وتوزيع

)54.750.778( )63.544.848( 18 عمومية وادارية

)2.962.117( )2.747.949( 9 اطفاء اأ�ضول غري ملمو�ضة

)77.209.401( )90.658.385(

96.184.243 110.242.378 الدخل من العمليات الرئي�ضية

5.029.006 )1.077.901( 19 )م�ضاريف(/ اإيرادات اأخرى

)5.892.440( )3.665.150( اأعباء مالية

)863.434( )4.743.051(

95.320.809 105.499.327 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ضاب ح�ض�س الأقلية

)2.502.853( )3.988.794( 23 ح�ض�س الأقلية

92.817.956 101.510.533 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة

)4.059.420( )4.438.317( 11 زكاة

88.758.536 97.072.216 �ضايف دخل ال�ضنة

3.55 3.88 ربحية ال�ضهم )من �ضايف الدخل(

3.85 4.41 ربحية ال�ضهم )من العمليات الرئي�ضية(

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

2007 2008

ريال �ضعودي غري مدققة ريال �ضعودي

الن�ساطات الت�سغيلية

95.320.809 105.499.327 الدخل قبل ح�ضاب الزكاة وح�ض�س الأقلية

التعديالت لـ:

26.027.279 26.814.030    ال�ضتهالك

2.962.117 2.747.949    اإطفاء الأ�ضول غري امللمو�ضة

885.501 1.284.338    مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ، بال�ضايف

)1.082.270( )1.312.945(    الدخل من ا�ضتثمارات 

5.892.440 3.665.150    الأعباء املالية

)400.642( )197.501(    الربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

- 5.173.276    التغري يف القيمة العادلة لعقد مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة

129.605.234 143.673.624

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية :

)26.552.684( )4.806.925(    املدينون

)1.941.532( )5.020.332(    الب�ضاعة

)2.467.896( 6.327.136    الدائنون

98.643.122 140.173.503 النقدية من العمليات

)5.892.440( )3.665.150( اأعباء مالية مدفوعة

)2.913.940( )3.723.511( زكاة مدفوعة

89.836.742 132.784.842 �ضايف النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية

الن�ساطات ال�ستثمارية

)62.964.274( )68.417.292( �ضراء ممتلكات ومعدات 

721.104 979.694 املتح�ضل من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

- 964.900 ايرادات من ا�ضتثمارات

)1.005.413( - تكاليف متعلقة بالرتخي�س 

)63.248.583( )66.472.698( �ضايف النقدية امل�ضتخدمة يف الن�ضاطات ال�ضتثمارية

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 )تتمة(

2007 2008

ريال �ضعودي غري مدققة ريال �ضعودي

الن�ساطات التم�يلية

)7.930.275( - ح�ضاب مك�ضوف لدى البنوك

33.313.328 27.889.984 املتح�ضل من قرو�س لأجل

)21.093.008( )32.390.899( امل�ضدد من قرو�س لأجل 

)1.003.372( )5.029.418( قرو�س ق�ضرية الأجل

)32.500.000( )42.500.000( توزيعات اأرباح مدفوعة

)29.213.327( )52.030.333( �ضايف النقدية )امل�ضتخدمة يف( / من الن�ضاطات التمويلية

)2.625.168( 14.281.811 الزيادة/ )النق�س( يف الأر�ضدة لدى البنوك والنقدية

17.822.601 15.197.433 النقدية والأر�ضدة لدى البنوك يف بداية الفرتة

15.197.433 29.479.244 النقدية والأر�ضدة لدى البنوك يف نهاية الفرتة

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اىل 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

املجموع الأرباح املبقاة الإحتياطي النظامي راأ�س املال

ريال �ضعودي  ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي 

298.236.324 41.913.127 6.323.197 250.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2006

88.758.536 88.758.536 - - �ضايف دخل ال�ضنة

- )8.875.853( 8.875.853 املحول اإىل الحتياطي النظامي

)32.500.000( )32.500.000( - توزيعات اأرباح )الإي�ضاح 14(

354.494.860 89.295.810 15.199.050 250.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2007

97.072.216 97.072.216 - - �ضايف دخل ال�ضنة

- )9.707.222( 9.707.222 املحول اإىل الحتياطي النظامي

)42.500.000( )42.500.000( - توزيعات اأرباح )الي�ضاح 14(

409.067.076 134.160.804 24.906.272 250.000.000 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2008

ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة 

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

النشاطات 1 )
ان �ضركة املوا�ضاة للخدمات الطبية )»ال�ضركة الأم«( م�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية بال�ضجل التجاري رقم 2050032029 وتاريخ 12 رم�ضان 1417هـ 

املوافق 22 يناير 1997. مت حتويل ال�ضركة الأم اىل �ضركة م�ضاهمة �ضعودية مقفلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 1880 ال�ضادر بتاريخ 4 ذو احلجة 1426هـ )املوافق 

4 يناير 2006(.

الأدوية وال�ضيدليات وجتارة اجلملة يف  امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية وخمازن  واإدارة وت�ضغيل و�ضيانة  املتعددة متلك  الأم من خالل فروعها  ال�ضركة  تزاول 

املعدات الطبية والأدوية.

ان ال�ضركة الأم مملوكة بن�ضبة 90% )2007 : 90%( ، ملواطنني �ضعوديني وملوؤ�ض�ضات �ضعودية، وبن�ضبة 10% )2007 : 10%( ل�ضركة بحرينية.

ان القوائم املالية املوحدة تت�ضمن القوائم املالية لل�ضركة الأم وال�ضركات التالية التابعة لها امل�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية والتي ت�ضيطر ال�ضركة الأم على 

�ضيا�ضاتها املالية والت�ضغيلية:

ن�ضبة امللكية  ا�ضم املن�ضاأة 

%51 ال�ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة 

%95 �ضركة العيادة الطبية املتخ�ض�ضة املحدودة

أساس إعداد القوائم المالية الموحدة 2 )
اأعدت القوائم املالية املوحدة ل�ضركة املوا�ضاة للخدمات الطبية و�ضركاتها التابعة )»املجموعة«( وفقًا للمعايري املحا�ضبية املتعارف عليها يف اململكة العربية 

ال�ضعودية.

يتم اعداد القوائم املالية لل�ضركات التابعة لنف�س ال�ضنة التي يتم ا�ضدار القوائم املالية لل�ضركة الأم عنها، وباتباع �ضيا�ضات حما�ضبية ثابتة. علمًا باأن كافة 

الأر�ضدة واملعامالت الداخلية فيما بني �ضركات املجموعة واملعرتف بها يف القوائم املالية ذات العالقة يتم حذفها بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

يتم توحيد جميع القوائم املالية لل�ضركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداءًا من تاريخ متلكها، باعتباره تاريخ ح�ضول ال�ضركة الأم على ال�ضيطرة، وي�ضتمر 

توحيدها حتى تاريخ انتهاء هذه ال�ضيطرة.

السياسات المحاسبية الهامة 3 )
اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�ضبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�ضعودية، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة:

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية غري املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية، طبقًا للمعايري املحا�ضبية املتعارف عليها، ا�ضتخدام التقديرات والأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�ضرح بها 

والإف�ضاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�ضاريف امل�ضرح عنها خالل فرتة اإ�ضدار القوائم املالية.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

المدينون

يف  امل�ضكوك  الديون  خم�ض�س  ح�ضم  بعد  بال�ضايف  املايل،  املركز  قائمة  تاريخ  يف  امل�ضددة  وغري  احل�ضاب  على  املقيدة  الفواتري  املدينني  ح�ضابات  تت�ضمن 

حت�ضيلها.

البضاعة

تدرج الب�ضاعة بالتكلفة اأو بالقيمة ال�ضوقية، اأيهما اقل بعد جتنيب خم�ض�ضات منا�ضبة لأية بنود متقادمة اأو بطيئة احلركة. وحتدد التكلفة على اأ�ضا�س املتو�ضط 

املرجح.

االستثمار في الشركة المرتبطة 

تتم املحا�ضبة عن ال�ضتثمار يف ال�ضركة التي ل ت�ضيطر املجموعة على �ضيا�ضاتها املالية والت�ضغيلية وفقًا لطريقة حقوق امللكية وطبقًا للمعايري ذات العالقة.

الممتلكات والمعدات

تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ضًا ال�ضتهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة، وت�ضتهلك تكلفة املمتلكات واملعدات، با�ضتثناء الأرا�ضي اململوكة واأعمال 

الن�ضاء حتت التنفيذ، بطريقة الق�ضط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات لقاء اأي انخفا�س يف القيمة عندما ت�ضري الأحداث اأو التقلبات يف الظروف اىل اإمكانية عدم ا�ضرتداد القيمة 

الدفرتية. ويف حال وجود مثل هذا املوؤ�ضر، وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�ضول القيمة املتوقعة القابلة لال�ضرتداد، تخف�س الأ�ضول اإىل قيمتها القابلة 

لال�ضرتداد، والتي متثل القيمة العادلة لالأ�ضول ناق�ضًا تكاليف بيعها اأو قيمتها احلالية، اأيهما اأعلى.

حتمل م�ضاريف ال�ضالح وال�ضيانة على الدخل، وتر�ضمل التح�ضينات التي من �ضاأنها زيادة قيمة املوجودات ذات العالقة اأو اطالة اأعمارها ب�ضكل جوهري.

األصول غير الملموسة

وهي متثل ال�ضهرة التجارية النا�ضئة عن متلك �ضركة تابعة وكذلك الرتاخي�س وتكاليف مرحلة ما قبل الت�ضغيل لبع�س امل�ضت�ضفيات وامل�ضتو�ضفات.

ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية، وامنا تتم مراجعتها �ضنويًا فيما يتعلق باأي انخفا�س يف قيمتها، وتطفاأ تكلفة الأ�ضول غري امللمو�ضة الأخرى على مدى الفرتة 

املقدرة لالنتفاع بها.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

على  احل�ضول  عند  اأو  املجموعة  اىل  ومنافعها  خماطرها  انتقال  عند  الب�ضائع  لقاء  م�ضتقبال  دفعها  يتوجب  التي  املبالغ  ب�ضاأن  باللتزامات  العرتاف  يتم 

اخلدمات، �ضواء ت�ضلمت املجموعة فواتري بها اأم ل.

الزكاة

يجنب خم�ض�س للزكاة وفقا لالأنظمة الزكوية ال�ضعودية ويحمل على قائمة الدخل املوحدة0 اأما املبالغ الإ�ضافية، ان وجدت، والتي قد ت�ضبح م�ضتحقة عند 

ا�ضتكمال الربط، فتقيد يف احل�ضابات يف ال�ضنة التي ي�ضتكمل الربط خاللها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ض�س للمبالغ امل�ضتحقة الدفع للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايل وفقًا لعقود التوظيف.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

االحتياطي النظامي

طبقًا لأحكام نظام ال�ضركات ال�ضعودي، مت حتويل 10% من �ضايف دخل ال�ضنة اىل الحتياطي النظامي. ويجوز لل�ضركة الأم التوقف عن اجراء مثل هذا التحويل 

عندما يبلغ جمموع الحتياطي ن�ضف راأ�س املال، علمًا باأن الحتياطي غري قابـل للتوزيع.

العمالت األجنبية

ت�ضجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريالت ال�ضعودية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويـل اأر�ضـدة املوجودات واملطلوبات 

النقدية امل�ضجلة بالعمالت الأجنبية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز املايل0 تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

االعتراف بااليرادات

يتم العرتاف باليرادات عند ت�ضليم الب�ضاعة اأو تقدمي اخلدمات للعمالء.

مشتقات األدوات المالية

ت�ضتخدم ال�ضركة م�ضتقات الأدوات املالية مثل عقود مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة لتغطية املخاطر املرتبطة بالتقلبات التي تطراأ على اأ�ضعار العمولة. ويتم العرتاف 

مبدئيًا مب�ضتقات الأدوات املالية هذه بالقيمة العادلة يف تاريخ ابرام العقد مب�ضتقات مالية، ويعاد قيا�ضها بالقيمة العادلة لحقًا يف تواريخ ا�ضدار القوائم 

املالية. تدرج امل�ضتقات املالية كموجودات عندما تكون القيمة العادلة ايجابية وكمطلوبات يف حال كانت القيمة العادلة �ضلبية. واأية اأرباح اأو خ�ضائر ناجتة عن 

التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات املالية خالل ال�ضنة والتي ل تكون موؤهلة ملحا�ضبة تغطية املخاطر فرتحل مبا�ضرة اىل قائمة الدخل املوحدة.

المصاريف

ان م�ضاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي الت�ضويق والإعالن والرتويج بالإ�ضافة اىل م�ضروف الديون املعدومة. وبا�ضتثناء 

اأو كم�ضاريف  تكلفة العمليات وتكلفة املبيعات واطفاء الأ�ضول غري امللمو�ضة والأعباء املالية، ت�ضنف جميع امل�ضاريف الأخرى كم�ضاريف عمومية واداريـة 

اأخرى، ح�ضبما هو منا�ضب.

تكاليف االقتراض

الأعمال  فعلي جميع  ب�ضكل  ت�ضتكمل خاللها  التي  املرحلة  الو�ضول اىل  يتم  ر�ضملتها حتى  تتم  ما  اأ�ضل  باإن�ضاء  مبا�ضر  ب�ضكل  املرتبطة  القرتا�س  تكاليف  ان 

ال�ضرورية الالزمة لعداد الأ�ضل املوؤهل لال�ضتخدام امل�ضتهدف له، ومن ثم حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة.

القيم العادلة

يتم تقدير القيم العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�ضا�س التدفقات النقدية املخ�ضومة باإ�ضتخدام اأ�ضعار العمولة للبنود ذات ال�ضروط وخ�ضائ�س املخاطر 

امل�ضابهة.

ربحية السهم

حتت�ضب ربحية ال�ضهم من �ضايف الدخل بق�ضمة �ضايف دخل ال�ضنة على املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم العادية القائمة خالل ال�ضنـة.

القائمة خالل  العادية  الأ�ضهم  املتو�ضط املرجح لعدد  لل�ضنة على  الرئي�ضية  العمليات  الرئي�ضية بق�ضمة الدخل من  العمليات  ال�ضهم من  بينما حتت�ضب ربحية 

ال�ضنة.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم اإما باإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات وهي ما ي�ضمى )بالقطاعات ح�ضب الأن�ضطة(، اأو تلك التي تقوم 

بالنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�ضادية حمددة وهي ما ي�ضمى )بالقطاعات ح�ضب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع خماطرة ومنافعه 

املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى.

المدينون والمبالغ المدفوعة مقدما 4 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

114.050.139 127.085.076 مدينون جتاريون

8.918.731 6.692.880 مبالغ م�ضتحقة من جهات منت�ضبة )الإي�ضاحني 6 و 16(

5.134.413 1.651.422 دفعات مقدمة اإىل موردين

5.185.789 6.190.728 م�ضاريف مدفوعة مقدما

1.772.246 373.202 اإيرادات م�ضتحقة

1.003.392 1.203.159 قرو�س و�ضلف موظفني

5.690.544 5.750.654 مدينون اآخرون

141.755.254 148.947.121

االبضاعة 5 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

18.618.349 19.350.703 اأدوات جراحية وم�ضتهلكات 

18.232.159 22.475.010 مواد �ضيدلنية وجتميلية ومواد اأخرى

627.149 672.276 قطع غيار

37.477.657 42.497.989

المعامالت مع الجهات ذات العالقة 6 )
تت�ضمن م�ضرتيات املجموعة مبلغًا مبقدار 10.2 مليون ريال �ضعودي )2007: 7.5 مليون ريال �ضعودي( من �ضركة املوا�ضاة العاملية املحدودة.

مت الف�ضاح �ضمن الي�ضاح 18 عن رواتب اأع�ضاء جمل�س الدارة التنفيذيني يف ال�ضركة.

اأبرمت ال�ضركة الأم اتفاقية لإدارة عمليات اإحدى �ضركاتها التابعة مقابل اأتعاب ادارة وطريقة احت�ضاب متفق عليهما، علمًا باأن هذه الأتعاب قد ا�ضتبعدت من 

احل�ضابات عند اإعداد القوائم املالية املوحدة.

كما مت الف�ضاح عن اتفاقية امل�ضاركة يف الأرباح اخلا�ضة بال�ضركة يف الي�ضاح 16.

تعتمد �ضيا�ضات الت�ضعري و�ضروط الدفع اخلا�ضة بهذه املعامالت من قبل اإدارة ال�ضركة.

وقد اأدرجت املبالغ امل�ضتحقة من وامل�ضتحقة اىل جهات منت�ضبة يف الإي�ضاحني 4 و 10، على التوايل.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

االستثمار في شركة مرتبطة 7 )
متتلك املجموعة ح�ضة بواقع 50% يف �ضركة املجمعات الطبية املتطورة )AMPC(، وهي �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة م�ضجلة يف اململكة العربية ال�ضعودية0 وقد 

بلغ ر�ضيد ال�ضتثمار يف ال�ضركة املرتبطة كما يف 31 دي�ضمرب 2008 ما مقداره 7.308.450 ريال �ضعودي )31 دي�ضمرب 2007: 6.960.405 ريال �ضعودي(.

الممتلكات  واآلالت والمعدات 8 )
ان الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�س ح�ضاب ال�ضتهالك هي كما يلي :

33 �ضنة املباين على اأرا�ضي مملوكة

4 اىل 10 �ضنوات الأدوات واملعدات

4 اىل 10 �ضنوات  الأثاث والرتكيبات

4 اىل 5 �ضنوات ال�ضيارات

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

الموجودات غير الملموسة 9 )
ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية، وتطفاأ تكلفة الرتاخي�س على مدى 3 �ضنوات، اما تكاليف ما قبل الت�ضغيل فيتم اطفائها على مدى فرتات ترتاوح من 3 اىل 7 

�ضنوات

املجموع 2007 املجموع 2008 تكاليف مرحلة ما 

قبل الت�ضغيل

الرتاخي�س ال�ضهرة التجارية

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي

التكلفة:

35.861.733 36.867.146 16.799.496 3.696.650 16.371.000 يف بداية ال�ضنة

1.005.413 - - - - لالإ�ضافات 

- )5.759.084( )5.759.084( - - لل�ضطب

36.867.146 31.108.062 11.040.412 3.696.650 16.371.000 يف نهاية ال�ضنة

الإطفاء املرتاكم:

11.611.576 14.573.693 13.341.472 1.232.221 - يف بداية ال�ضنة

2.962.117 2.747.949 1.515.738 1.232.211 - املحمل لل�ضنة

- )5.759.084( )5.759.084( - - لل�ضطب

14.573.693 11.562.558 9.098.126 2.464.432 - يف نهاية ال�ضنة

�سايف القيمة الدفرتية:

19.545.504 1.942.286 1.232.218 16.371.000 يف 31 دي�ضمرب  2008

22.293.453 3.458.024 2.464.429 16.371.000 يف 31 دي�ضمرب  2007

ل يتم اطفاء ال�ضهرة التجارية ، وتطفاأ تكلفة الرتاخي�س على مدى 3 �ضنوات ، اأما تكاليف مرحلة ما قبل الت�ضغيل فيتم اطفاءها على مدى فرتات ترتاوح من 

5 اىل 7 �ضنوات.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 10 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

35.452.289 36.257.534 دائنون جتاريون

10.912.203 12.606.480 مبالغ م�ضتحقة الدفع 

1.957.398 1.871.216 مبالغ م�ضتحقة اىل جهات منت�ضبة )الإي�ضاح 6(

2.881.466 11.968.538 دائنون اآخرون

51.203.356 62.703.768

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

القروض ألجل )تتمة(  )12
ل حتمل القرو�س لأجل من وزارة املالية اأية عمولة وهي مكفولة برهن على الأرا�ضي واملعدات والأثاث اخلا�ضة مب�ضت�ضفيى املوا�ضاة بالدمام والقطيف.

ب( تتاألف القرو�س لأجل من البنك ال�ضعودي الربيطاين )متويل �ضيولة مرابحة( مما يلي:

قر�ضًا لأجل مببلغ 26 مليون ريال �ضعودي مت احل�ضول عليه يف عام 2006، وي�ضتحق �ضداد القر�س على اأربعة وخم�ضني ق�ضطًا �ضهرية بقيمة 481.481. 1 

املتح�ضل من  وبالتنازل عن  الأم  ال�ضركة  والقر�س مكفول ب�ضمان من   .2011 يوليو   31 ال�ضداد يف  اآخر ق�ضط  ي�ضتحق  لكل ق�ضط، حيث  ريال �ضعودي 

اإيرادات بع�س العقود.

قر�ضًا لأجل مببلغ 0.2 مليون ريال �ضعودي مت احل�ضول عليه خالل ال�ضنة، وي�ضتحق �ضداد القر�س على ثالثني ق�ضطًا �ضهرية بقيمة 6.982. 2 ريال �ضعودي 

لكل منها، حيث ي�ضتحق اآخر ق�ضط ال�ضداد يف 2 يونيو 2011.

ج( مت �ضداد كامل القر�س من البنك الأهلي التجاري خالل ال�ضنة.

د( ميثل هذا الر�ضيد قر�س التورق من البنك العربي الوطني، والقر�س مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم. ويبلغ اجمايل ت�ضهيالت قر�س التورق 50 مليون ريال 

�ضعودي مت �ضحبها بالكامل خالل ال�ضنة، كما تبلغ مدة القر�س لأجل �ضبع �ضنوات )مت�ضمنة �ضنتني كفرتة �ضماح( وي�ضتحق هذا القر�س ال�ضداد على اأق�ضاط 

�ضهرية بداأت يف 1 مايو 2008.

هـ( ان القر�س لأجل من البنك ال�ضعودي الهولندي مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم وبتنازل عن املتح�ضل من ايرادات بع�س العقود. وي�ضتحق القر�س ال�ضداد 

على �ضتة وثالثني ق�ضطًا �ضهرية بقيمة 694.444 ريال �ضعودي، حيث ي�ضتحق اآخر ق�ضط ال�ضداد يف 1 مار�س 2010.

و( ح�ضلت ال�ضركة خالل ال�ضنة على ت�ضهيالت قر�س تورق من البنك ال�ضعودي الفرن�ضي بلغت 50 مليون ريال �ضعودي مت �ضحب مبلغ 5.6 مليون ريال �ضعودي 

منها كما بتاريخ قائمة املركز املايل. والقر�س مكفول ب�ضمان من ال�ضركة الأم وي�ضتحق ال�ضداد على 36 ق�ضطًا �ضهرية تبداأ يف 1 فرباير 2009.

علمًا باأن كافة الت�ضهيالت اأعاله مطابقة لل�ضريعة الإ�ضالمية ب�ضكل فعلي.

وقد اأدرجت الأق�ضاط امل�ضتحقة يف عام 2009 عن خمتلف القرو�س اأعاله كمطلوب متداول.

رأس المال 13 )
يتكون راأ�س املال مـن 25.000.000 �ضهم بقيمة 10 ريال �ضعودي لل�ضهم )2007 : 25.000.000 �ضهم بقيمة 10 ريال �ضعودي لل�ضهم( .

توزيعات األرباح 14 )
اقرتح اأع�ضاء جمل�س الدارة يف ال�ضركة الأم وقاموا بدفع توزيعات اأرباح اأولية خالل ال�ضنة مببلغ 20 مليون ريال �ضعودي )بقيمة 0.8 ريال �ضعودي لل�ضهم( 

)2007 : 12.5 مليون ريال �ضعودي )بقيمة 0.5 ريال �ضعودي لل�ضهم((، كما اقرتحوا توزيعات اأرباح نهائية مببلغ 15 مليون ريال �ضعودي )بقيمة 0.6 ريال 

�ضعودي لل�ضهم( )2007 : 22.5 مليون ريال �ضعودي )بقيمة 0.9 ريال �ضعودي لل�ضهم(( وذلك لعتمادها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

المعلومات القطاعية 15 )

القطاعات حسب األنشطة:

وفقًا لإجراءات اإ�ضدار التقارير الداخلية يف املجموعة، اعتمدت قطاعات الأن�ضطة من قبل الإدارة فيما يتعلق باأن�ضطة املجموعة. ويتم الإعالن عن املعامالت 

اإيرادات املجموعة وربحها الإجمايل  الت�ضعري اخلا�س بالتحويالت الداخلية يف املجموعة. وقد كانت  بني قطاعات الأن�ضطة ح�ضب القيمة امل�ضجلة يف نظام 

وممتلكاتها ومعداتها واإجمايل موجوداتها واإجمايل مطلوباتها ح�ضب قطاعات الأن�ضطة على النحو التايل:

املجموع اأتعاب الدارة املواد ال�ضيدلنية العيادات 

اخلارجية

ق�ضم التنومي

ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي ريال �ضعودي  ريال �ضعودي

31 دي�سمرب 2008:

454.552.631 2.908.292 105.061.822 173.400.244 173.182.273 اإيرادات ال�ضنة

200.900.763 2.908.292 30.018.819 84.039.646 83.934.006 الربح الإجمايل لل�ضنة

374.534.580 - 87.124.496 143.795.420 143.614.664 املمتلكات واملعدات، ب�ضايف القيمة الدفرتية

622.312.888 - 144.762.859 238.925.183 238.624.846 اإجمايل املوجودات

196.312.441 - 45.666.338 75.370.423 75.275.680 اإجمايل املطلوبات

31 دي�سمرب 2007:

400.670.167 2.317.917 88.916.756 154.815.051 154.620.443 اإيرادات ال�ضنة

173.393.644 2.317.917 19.662.840 75.754.056 75.658.831 الربح الإجمايل لل�ضنة

333.713.511 - 74.467.012 129.704.771 129.541.728 املمتلكات واملعدات، ب�ضايف القيمة الدفرتية

557.397.713 - 124.417.514 216.626.253 216.353.946 اإجمايل املوجودات

192.343.218 42.933.196 74.751.994 74.658.028 اإجمايل املطلوبات

القطاعات حسب المناطق الجغرافية:

ان جميع موجودات املجموعة الت�ضغيلية واأ�ضواق الأن�ضطة الرئي�ضية تقع يف اململكة العربية ال�ضعودية.

اتفاقية المشاركة في األرباح 16 )
اأبرمت ال�ضركة الأم اتفاقية لإدارة عمليات م�ضت�ضفى بالريا�س مقابل اأتعاب اإدارة متفق عليها ون�ضبة م�ضاركة يف الربح.

التطورات الالحقة



137

شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

مصاريف البيع والتوزيع 17 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

6.886.999 7.763.277 تكاليف موظفني

3.174.304 3.240.050 اعالن وترويج

9.400.540 13.329.937 ديون م�ضكوك يف حت�ضيلها

34.663 32.324 اأخرى

19.496.506 24.365.588

المصاريف العمومية واإلدارية 18 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

22.309.052 25.792.767 تكاليف موظفني

5.103.313 5.315.622 ماء وكهرباء

4.592.262 4.930.911 ا�ضتهالك

5.029.779 5.846.039 خدمات م�ضاندة

3.159.936 3.602.468 اإ�ضالح و�ضيانة

3.884.909 5.100.715 ايجار

2.265.000 2.265.000 رواتب اأع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني

997.234 937.773 م�ضاريف �ضيارات

665.635 751.477 م�ضاريف ات�ضالت

863.210 779.641 تاأمني

635.749 685.154 �ضفر

1.192.953 1.713.245 بريد وقرطا�ضيه

4.051.746 5.824.036 اأخرى

54.750.778 63.544.848

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

)المصاريف(/ اإليرادات األخرى 19 )
2007 2008

ريال �ضعودي ريال �ضعودي

400.642 197.501 ربح من ا�ضتبعاد ممتلكات ومعدات

215.184 231.246 خدمات مقدمة اىل جهة منت�ضبة

1.082.270 1.312.945 اإيرادات من ا�ضتثمارات

- )5.173.276( التغري يف القيمة العادلة لعقد مقاي�ضة اأ�ضعار العمولة

3.330.910 2.353.683 اخرى

5.029.006 )1.077.901(

االرتباطات الرأسمالية 20 )
اعتمد اأع�ضاء جمل�س الإدارة م�ضاريف راأ�ضمالية م�ضتقبلية تبلغ 94.8 مليون ريال �ضعودي )2007: 86.8 مليون ريال �ضعودي( تتعلق ب�ضكل رئي�ضي مب�ضت�ضفى 

جديد يف الريا�س ومب�ضتو�ضف ومبان �ضكنية يف الدمام.

إدارة المخاطر 21 )

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�ضعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�ضعار العمولة يف ال�ضوق. وتتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار 

العمولة على التزاماتها التي حتمل عمولة والتي متثل القرو�س لأجل.

مخاطر االئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف اخفاق اأحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�ضبب بخ�ضارة مالية للطرف الآخر. وت�ضعى املجموعة لدارة خماطر الئتمان 

املتعلقة بالعمالء مبراقبة احل�ضابات املدينة غري امل�ضددة، كما ويتم جتنيب خم�ض�ضات كافية لقاء الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها. ومل حتدد الإدارة اأية خماطر 

ائتمان هامة بتاريخ قائمة املركز املايل.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�ضيولة يف مواجهة املجموعة لل�ضعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية، وقد تن�ضاأ خماطر ال�ضيولة من عدم قدرة 

املجموعة على بيع اأ�ضل مايل ب�ضكل �ضريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. وتعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�ضيولة ب�ضمان توفري الت�ضهيالت البنكية. 

وتتطلب �ضروط الفواتري اخلا�ضة باملجموعة اأن يتم ت�ضديد املبالغ امل�ضتحقة خالل 60 اىل 120 يومًا من تاريخ الفاتورة، كما ت�ضدد احل�ضابات التجارية الدائنة 

عادة خالل 60 اىل 90 يومًا من تاريخ ال�ضراء.

مخاطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية. ومل جتر املجموعة خالل ال�ضنة اأية 

معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�ضعودي والدولر الأمريكي. وحيث ان �ضعر �ضرف الريال ال�ضعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي، فال ت�ضكل الأر�ضدة 

بالدولر الأمريكي خماطر عمالت هامة.

التطورات الالحقة
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شركة المواساة للخدمات الطبية
) شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008

القيم العادلة لألدوات المالية  22 )
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�ضا�ضه مبادلة اأ�ضل ما اأو �ضداد التزام بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�ضا�س ال�ضعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 

لأجل  القرو�س  من  املالية  مطلوباتها  وتتاألف  املدينة،  واحل�ضابات  والنقدية  البنوك  لدى  الأر�ضدة  من  للمجموعة  املالية  املوجودات  تتاألف  املبا�ضرة.  ال�ضوق 

واحل�ضابات الدائنة وامل�ضاريف امل�ضتحقة الدفع.

ول يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.

حصص األقلية 23 )
5%( يف �ضركـة العيـادة   : 2007( %5 49%( يف �ضركة ال�ضرقية للخدمات الطبية املحدودة وح�ضة بن�ضبة   : 2007( %49 متثل ح�ض�س الأقلية ح�ضة بن�ضبة 

الطبيـة املتخ�ض�ضة املحدودة.

التطورات الالحقة
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هذه الصفحة فارغة عن قصد
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