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 1 م٢٠١٥ تقر�ر مجلس إلادارة عن العام     

 

 

 املح��م�ن   مساهمي شركة املواساة / السادة 

 

  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

مساه�ي الشركة الكرام / لسادة يتشرف مجلس إدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية أن يقدم ل

م والذي �ستعرض أ�شطة الشركة ونتائج ٣١/١٢/٢٠١٥ تقر�ره السنوي عن الف��ة املالية املن��ية ��

كذلك يتضمن التقر�ر القوائم املالية املوحدة . أعمالها مع م�خص للوضع العام للشركة خالل الف��ة

اهم�ن وإلايضاحات ا�خاصة ��ا وتقر�ـــر وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغ��ات �� حقوق املس

 .عن الف��ة املالية املذكــــورة إر�ست و�و�غ / مراق�ي ا�حسابـــــات السادة 

 

 النظرة العامة -١

 الرعاية مجال �� والباحث�نشركة املواساة ل�خدمات الطبية مع العديد من ا�خ��اء إدارة تتفق 

 منطقة �� املتم��ة القطاعات من ال يزال لعر�ية السعودية�� اململكة ا�� أن القطاع الص��  ال�حية

�متلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة ملا توليھ الدولة من حرص لبذل �ل و  ألاوسط الشرق 

، وقد أشار ا�خ��اء والباحث�ن تقديم خدمات �حية عالية ا�جودةا�جهد لتطو�ر هذا القطاع �غرض 

واستمراره �� إلاستثمار �� هذا  ال�حية الرعاية خدماتتقديم  �� ا�خاص القطاعمساهمة  أهمية إ��

 :للعوامل التاليةاملجال 

 .رتفاع معدل النمو الس�ا�يإ -

 .تنامي �غطيةالتأم�ن الط�ي -

 وزارة تقدمها ال�ي السداد امليسرة القروضع��  ا�خاص القطاع ملستشفياتاملا��  استمرار الدعم -

 .املالية

 وإرتفاع وإلاجتما�� والص�� التعلي�ي الو�� رتفاع مستوى لفرد ال ارتفاع النفقات ال�حية ل -

 عن ازدياد  الدخل مستو�ات
ً
ت الطبية �� مواجهة ارتفاع �سبة تجاه ا�خدما الثقة لديھفضال

 .م��ا بصفة خاصة املزمنةبصفة عامة و ألامراض 

 .طبيةاملستشفيات ا�ح�ومية �� ظل ارتفاع الطلب ع�� ا�خدمات الارتفاع الضغط ع��  -

 .توجھ مقام وزارة ال�حة إ�� شراء �عض من خدمات الرعاية ال�حية من القطاع ا�خاص -
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 : ي�� ماال�ي تواجھ هذا القطاع ا�حيوي ومن أهم التحديات 

  .املؤهلةالفنية و ال�وادر الطبية  عدد �� املح�� املستوى  ع�� الشديد النقص ♦

 والتشغيلية القانونية البيئة إرساء �� �ةصعو  من ذلك �ش�لھ وما ألاجنبية، ا�خ��ات ستقطابإ ♦

 .إستثماراتھ تواجھ ال�ي املستقبلية املخاطر وتقليل ا�خاص القطاع لنمو الداعمة واملالية

 .الارتفاع املتواصل �� ت�لفة ال�وادر الطبية والفنية املؤهلة للعمل �� القطاع الص�� ♦

ل�ي تطمح إ�� تحقيق مستوى عال من ت�اليف التشغيل للمنشآت الطبية ا �� املستمر إلارتفاع ♦

 .دين م��ايلقطاع عر�ض من املستف �اخدما��� تقديم  املأمولة ا�جودة

وامل املنافسة والضغوط ا�حادة ع�� مقدمي السلوكيات الضارة والسلبية ال�ي قد تدفع ��ا ع ♦

 .ا�خدمات الطبية
 

إس��اتيجية انطوى ��  ن خاللوقد استطاعت شركة املواساة ل�خدمات الطبية التعامل مع �ل ذلك م

داخلها خالل الف��ة ال�ي �غط��ا التقر�ر العمل ع�� رفع حص��ا �� سوق ا�خدمات الطبية وذلك من 

ت إ�� رفع الكفاءة �� معدالت التشغيل �� أقسام العيادات ا�خارجية خالل تحقيق أهداف عديدة أدّ 

لشروط التعاقدية للمحافظة ع�� والتنو�م الداخ�� واستحداث خدمات جديدة والتحس�ن �� ا

معدالت نموها �� إلايرادات إلاجمالية وألار�اح التشغيلية وألار�اح الصافية، حيث بلغت معدالت النمو 

 . %١٠,٦للشركة �سبة  إلاجمالية إلايراداتم �� ٢٠١٥ للعام
 

 : ما ي�� م٢٠١٥شركة املواساة خالل العام  وقد �ان من أهم هذه ألاهداف ال�ي حقق��ا

 م٢٠١٥العام  خاللب�امل زخمها ستشفى املواساة �� الر�اض مل عمليات التشغيل� طالقإلان •

لهذه املستشفى فاعلية السوق حيث تحقق العدد مؤشرات ألاداء التشغي�� واملا��  أظهرتوقد 

املتوقع من الز�ارات �� العيادة ا�خارجية وأعداد املنوم�ن رغم النتيجة املالية السالبة 

  ،ققةاملتح
ً
 تظهر أن متوقع للمستشفى ألايجابية النتائج فإن املتبعة التشغيلية ل�خطة ووفقا

  JCI العاملية ا�جودة شهادةع�� هللا وقد حازت املستشفى  بإذن م٢٠١٦ العام خالل
ً
 عن فضال

 وفدها ��ا قام ال�ي الز�ارة �عد وذلك ممتاز بدرجة السعودية أرام�و شركة اعتماد ع�� هاحصول
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 التعاقد بإجراء وأو�ىى باملستشفى وأشاد التخصصات جميع �� إستشاري  ١٧ من امل�ون  يالط�

 .متطلبات إضافية أية بدون معها 

�� املراحل ال��ائية نة ا�جبيل الصناعية مشروع توسعة مستشفى املواساة بمديب الدخول  •

ول و�دء التشغيل ومن املتوقع أن يتم انجاز مشروع التوسعة ��اية الر�ع ألا لألعمال ألا�شائية 

وتتمثل وذلك �عد استكمال ال��اخيص الالزمة،  م٢٠١٦لعام املبدئي خالل الر�ع الثا�ي من ا

عيادة خارجية ل��فع الطاقة التشغيلية  ٣٠سر�ر للمستشفى و  ١٠٠إضافة بهذه التوسعة 

ة للشرك تشغيليةاملضافة املتوقعة ع�� الطاقة ال وست�ون القيمة% ١٠٠للمستشفى بنسبة 

 %.١٣من جراء هذه التوسعة بنسبة 

  شروع مستشفى املواساة بمدينة ا�خ��البدء �� تنفيذ ألاعمال إلا�شائية مل •
ً
�� املروج شماال

 
ً
شركة إعمار / جرى توقيع عقد تنفيذ ألاعمال إلا�شائية ملب�ى املستشفى مع السادة بأنھ  علما

مليون ر�ال  ٢٤٣,٥م بقيمة بلغت  ٢٠١٥مايو  ٢٧بتار�خ املشاريع للمقاوالت العامة املحدودة 

 بدأت بمرحلة تجه�� وتحض�� املوقع املخصص لإل�شاء  ٣٢سعودي و�ف��ة تنفيذ مد��ا 
ً
شهرا

 سيتم ر�ال مليون  ٤٤٠ ،  وقد بلغت امل��انية املعتمدة لهذا املشروع م٢٠١٥مايو  ٢منذ تار�خ 

 :التا�� النحو ع�� تمو�لها

  املحلية �ةالتجار  السادة البنوك من% ٤٥

 املالية وزارةمقام  من% ٣٠

 الذاتية الشركة مصادر من% ٢٥

 من الثالث الر�ع خالل للمشروع الطبية التجه��ات اكتمال من ن��اءإلا وتتوقع إدارة الشركة 

 تقدر، و �شائيةإلا عماللأل  املنفذة الشركة من املشروع استالم يتم نأ �عد وذلك  م٢٠١٨ العام

  الشركة طاقة ع�� ملضافةا جماليةإلا  القيمة
ُ
 امل

ّ
 ومن %٢٥ بنسبة املشروع هذا من حينھ �� لةشغ

  موجبة بنتائج املشروع يبدأ نأ املتوقع
ً
  ١٨ ف��ة �عد تدر�جيا

ً
ع  شهرا

َ
 املشروع يحقق نأُيَتوق

  يحقق نأ ��إ ر�ال مليون  ٢٢ مبلغ تتجاوز  ال سالبة نتائج خاللها
ً
 نتائج ع�� مضافة قيمة تدر�جيا

 العام من خ��ألا  الر�ع خالل التجر��ي بالتشغيل البدء يتم نأواملتوقع % ٢٥ بنسبة الشركة

 إ للمشروع التجاري  التشغيل يتم نأ ع�� شهرأ ٣ ولف��ة م٢٠١٨
ً
 لعاممن ا ول ألا  الر�ع من عتبارا

 .م٢٠١٩
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 بد  أدوار ستة  من م�ون  إ�شاء مب�ى ع�� الدمام أمانة/ السادة  من املبدئية املوافقة أخذ •
ً
 من ال

مب�ى متعدد ألادوار ب املتمثلمشروع توسعة مستشفى املواساة بالدمام فيما يتعلق ب أدوار أر�عة

لرعاية املر�ىى ممن  واملخصصبمواصفات عاملية مرتبط مع املستشفى الرئي�ىي بجسر علوي 

 ، يحتاجون إلقامة طو�لة ألامد باملستشفى
ً
 عدد� لتصبح ألاسرة عدد ز�ادة تتم سوف عليھ و�ناءا

  سر�ر ٢٠٤
ً
 املخططات �عديل �� للبدء الهند�ىي املكتب مع التواصل جاري و سر�ر  ١٢٠ من بدال

باألدوار  ا�خاصة ال��اخيص إجراءات استكمال �عدو للز�ادة �� عدد ألاسرة  شاملة لت�ون 

 إعداد امل��انية�� �ع�ن إلاعتبار املتعلقة باألدوار إلاضافية  أخذ التعديالت إلاضافية سيتم

كما يتضمن املشروع مب�ى  .إدارة الشركةأخذ املوافقة عل��ا من مجلس  ليتم للمشروع ملعدلةا

ع إلان��اء من أعمال ال ٦٠٠ملواقف سيارات يتسع لعدد 
َ
 خاللتصاميم الهندسية سيارة وُ�َتوق

جمالية املضافة ع�� الطاقة التشغيلية القيمة إلا  وتقدر م٢٠١٦من العام  النصف الثا�ي

 . %١٩�� حينھ من هذا املشروع بنسبة للشركة 

وإلاعتماد من  JCIإلاستمرار �� تطبيق �ل ما �ستجد من بنود ع�� برامج إعادة إلاعتماد الدو��  •

�� جميع املستشفيات التا�عة للشبكة ) CBAHI(املجلس املركزي إلعتماد املنشآت ال�حية 

 .الطبية ال�ي تملكها وتديرها الشركة

برامج التعليم والتدر�ب املستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية  إلاستمرار �� تطو�ر  •

 .وإعطاء املز�د من الصالحيات لقسم ا�جودة وتطو�ر ألاداء 

 .إلاستمرار �� تطو�ر برامج ا�خدمات املقدمة لعمالء الشركة •

 حداث العديد منالشركة من خالل است جديدة لعمالء خدمات طبية إلاستمرار �� تقديم •

 .التخصصات الفرعية
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 :النشاط الرئي��ي للشركة  -٢

 احدو  الشركة �عد
ً
�� اململكة العر�ية السعودية �� القطاع ا�خاص  الطبية مقدمي ا�خدماتك�� أمن  ا

شبكة  من خالل ىللمر�ى تقديم ا�خدمات الطبية ع��للشركة  يالرئي�ى يرتكز النشاط حيث

واملنشآت غلبية ف��ا لك حصص ألا تأو تم% ١٠٠سبة لكها بنتتم ياملستشفيات واملستوصفات ال�

 عن الطبية املستأجرة 
ً
 .من خالل الصيدليات التا�عة لها ة�و دبيع ألا فضال

 :الشبكة الطبية للشركة 

 سر�ر ٢٤٠ % ١٠٠بنسبة  مملوكة  مستشفى املواساة بالدمام

 سر�ر ١١٤ % ١٠٠بنسبة  مملوكة  مستشفى املواساة با�جبيل

 سر�ر ١٦٥ % ١٠٠مملوكة بنسبة   اة بالر�اضمستشفى املواس

 سر�ر ١٢٠  %  ٥١بنسبة  مملوكة  مستشفى املواساة بالقطيف

 سر�ر ١٢٠   مستأجرة  مستشفى املواساة باملدينة

 عيادة ١٨    ر مستأج *  حساءإل مستوصف املواساة با

 .للشركة عالمة تجار�ة مملوكة ) Skin Care( مجموعة مراكز ا�جلدية وجراحة التجميل 
 

تتنازل بموج��ا  م٠٦/٠١/٢٠١٦ بتار�خ الطبية ل�خدمات الظاهر إلامتياز شركة مع تفاهم تم التوقيع ع�� مذكرة *

 �� املنفعة وحق للشركة ملكي��ا العائدة املنقولة وألاصول  الط�ي ال��خيص شركة املواساة ل�خدمات الطبية عن

 وجاري العمل ع�� إ��اء إلاحساء محافظة �� مبانيھ واملستأجرة لھ ةالتا�ع والصيدلية الط�ي املواساة عيادات مجمع

 .ومتطلباتھ الط�ي ال��خيص عن للتنازل  الالزمة الرسمية إلاجراءات

 

 :عة ـر�ات التا�ـالش -٣

 :املحدودة ةـدمات الطبيـرقية ل�خـركة الشـالش) أ(

 –دينة ا�خ�� باملنطقة الشرقية ومركزها الرئي�ىي م محدودة مسؤولية ذات و�� شركة سعودية املنشأ

و�رتكز النشاط الرئي�ىي للشركة ع�� إ�شاء وإقامة املستشفيات اململكة العر�ية السعودية 

 .واملستوصفات والعيادات الطبية ا�خاصة
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 ٩ بتار�خفقد قرر الشر�اء  الطبية ل�خدمات الشرقية للشركة ألاعمال وتنمية النشاط دعموألغراض 

 سعودي ر�ال مليون  ٢٣,٩ من% ١٥١ بنسبة مالها رأس ز�ادة ع�� م٢٠١٥ إبر�ل ٢٨ املوافق ه١٤٣٦ رجب

 املوافقات أخذ تم أن �عد املال رأس ز�ادة إجراءات من إلان��اء ، وقد تمسعودي ر�ال مليون  ٦٠ إ��

 م٢٠١٤ د�سم�� ٣١ �� كما املبقاة ألار�اح بند من الز�ادة �غطية تمت حيث املعنية ا�جهات من الالزمة

 املوافق الثالثاء يوم �� وذلك الز�ادة �عد املال رأس املتضمن للشركة ا�جديد التجاري  ال�جل استالم وتم

 .م٢٠١٥ أكتو�ر ٢٠

لك تها تمبدور  يالشركة الشرقية ل�خدمات الطبية وال� ��%  ٥١ لك شركة املواساة حصة قدرهاتتمو 

املستشفى ضمن الشبكة  ه�شغيل هذمستشفى املواساة بمدينة القطيف باملنطقة الشرقية و�تم 

 .الطبية لشركة املواساة 
 

 :املحدودة شـركة املجمعات الطبيـة املتـطورة) ب( 

ومركزها الرئي�ىي مدينة الدمام باملنطقة ر�ال مليون  ١٠برأس مال و�� شركة سعودية املنشأ 

تجارة ا�جملة والتجزئة �� اململكة العر�ية السعودية و�رتكز النشاط الرئي�ىي للشركة ع��  –الشرقية  

 .دوات الطبية وا�جراحيةألاجهزة واملعدات وألا 

تمتلك وال�ي بدورها %  ٥٠تمتلك شركة املواساة حصة �� شركة املجمعات الطبية املتطورة قدرها و 

 �� عالج وجراحة العيون باسم مركز مغر�ي للعيون 
ً
 متخصصا

ً
 ال�ائن بجوار مستشفى وتدير مركزا

 .مام  املواساة بالد
 

 :شركة العيادة الطبية املتخصصة املحدودة) ج(

ي مدينة ا�خ�� باملنطقة الشرقية ومركزها الرئي�ىألف ر�ال  ٥٠٠برأس مال و�� شركة سعودية املنشأ 

 .جراحة تجميل�شغيل مجمع عيادات اململكة العر�ية السعودية و�رتكز �شاط الشركة الرئي�ىي ع��  -

 من رأسمال شركة العيادة الطبية املتخصصة املحدودة وال�ي% ٩٥تمتلك شركة املواساة حصة و 

 .تمتلك مركز ا�جلدية وجراحة التجميل بمدينة ا�خ��بدورها 
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 :التحليل ا�جغرا�� والقطا�� لنشاط الشركة -٤

إلايرادات لشركة املواساة حسب توزيعها ا�جغرا�� باململكة العر�ية  يو�ح ا�جدول التا�� إجما�� •

 :السعودية

 لنشاط الشركة �والقطا� �لتحليل ا�جغرا�ا

 مالي�ن الر�االت
٢٠١٤ ٢٠١٥ * 

 % إلايرادات % إلايرادات

 % ٨٥,٢ ٧٧٠ %٧٩,٣ ٧٩٣ املنطقة الشرقيھ

 % ٠,٢ ٢ ٦,٥ ٦٥ املنطقة الوسطى

 % ١٤,٦ ١٣٢ ١٤,٢ ١٤٢ املنطقة الغر�ية

 % ١٠٠ ٩٠٤ %١٠٠ ١,٠٠٠ ـــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجم

 لتطبيق معاي�� املحاسبة الدولية ا�حالية السنة عرض مع يتما��ى بما املاضية السنة أرقام �عض تصنيف أعيد  *
ً
 .تمهيدا
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 :ر�اح لشركة املواساة حسب القطاعات املنتجة ألا  جما��إو يرادات جما�� إلا إيو�ح ا�جدول التا��  •

 تمالي�ن الر�اال 

٢٠١٤ ٢٠١٥ * 
 إجما�� الر�ح إلايرادات إجما�� الر�ح يراداتإلا 

 % ر�ال % ر�ال % ر�ال % ر�ال

 %٥٦ ٢٣٢ %٤٨ ٤٣٤ %٥٦ ٢٥٢ %٤٩ ٤٨٦ العيادات ا�خارجية

 %٣١ ١٣٠ %٣٢ ٢٨٥ %٣٢ ١٤١ %٣٢ ٣٢٤ اقسام التنو�م

 %١٣ ٥٥ %٢٠ ١٨٥ %١٢ ٥٤ %١٩ ١٩٠ الصيدليات/ألادو�ة

 %١٠٠ ٤١٧ %١٠٠ ٩٠٤ %١٠٠ ٤٤٧ %١٠٠ ١,٠٠٠ ــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجمـــــ

 لتطبيق معاي�� املحاسبة الدولية ا�حالية السنة عرض مع يتما��ى بما املاضية السنة أرقام �عض تصنيف أعيد  *
ً
 .تمهيدا

 

 :�اتيجية الشركة والتوقعات املستقبلية واملخاطر املحتملةس�ا -٥

 :جية للشركة ا�خطط إلاس��اتي •

 إ��يجابية وخاصة إبصورة  العر�ية السعودية سوق ا�خدمات الطبية باململكة ��إتنظر الشركة 

عتبار التحديات بالدور املناط بھ، آخذة �ع�ن إلا  ھالقطاع الط�ي ا�خاص من حيث قيامدور 

ملرتقبة االنتائج  تنفيذ خططها لتحقيق��   مستمرةواملخاطر املحيطة ��ذا السوق، والشركة 

 :إلاس��اتيجية واملتمثلة فيما ي�� لألهداف

ضمان استمرار النمو �� إيرادات الشركة ع�� تنفيذ برامج التوسع الرأ�ىي وألافقي للطاقة  -١

 .التشغيلية

�سب الوصول إ�� أع�� معدالت �شغيلية �جميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل  -٢

 . عوائد ملساهم��ا

 .للمر�ىى�ات ا�جودة لضمان توف�� بيئة عالجية آمنة مواصلة تحقيق أع�� مستو  -٣

 .الوصول إ�� أع�� �سبة رضاء �جميع املتعامل�ن مع الشركة واملستفيدين من خدما��ا -٤

إلاستمرار �� دعم برامج إلاحالل للعمالة الوطنية �� جميع املستو�ات إلادار�ة والفنية لتحقيق  -٥

 .أع�� �سب استقرار وظيفي
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ترى و  مخاطر كب��ة من خالل التحديات ا�جدية ال�ي يواجهها هذا القطاعشركة إدارة الال تتوقع و 

 نظر  م٢٠١٦للعام  املوضوعة خططها تنفيذ عنعيقها �لن  ه التحدياتهذ نأ
ً
 إلاقتصادية للبيئة ا

 الطبية ا�خدمات ع�� امل��ايد والطلب الس�ا�ي النمو حيث من الشركة لنشاطاملتاحة  النموذجية

 .الرسمية ا�جهات من ا�خاص الط�ي القطاع يالقيھ الذي صلوالدعم املتوا

 :املستقبلية الرؤ�ة •

وائل �� سوق ا�خدمات الطبية �� ألا  ة منحدتصنيفها ا�حا�� �وا �ا�حفاظ ع� �ع��عمل الشركة 

 خلقو  السوقية حص��ا وز�ادة ستمرار �� توسيع قاعدة عمال��االقطاع ا�خاص وذلك عن طر�ق إلا 

 وشر�ات ىر�ىامل منسواء �انوا  السوق  ��ذاالعالقة  صاحبة طرافألا  �افة مع يةإس��اتيج عالقة

 ال�حة ةووزار  ال�حية للشئون  العامة اتواملدير� التعاو�ي الص�� الضمان مجلسو  الط�ي م�نأتال

 النمو ناضمو  ل�افة ألاطراف ص�حةامل قيتحق��دف  السوق  هذا �� الفاعلة طرافألا  من وغ��ها

 .املقدرة الر�حية �سب ع�� واملحافظة يراداتإلا  �� املتوقع

 :املخاطر املحتملة •

 . الشركة تواجھ مستقبل هم املخاطر ال�يأ�عت�� املنافسة السعر�ة من  ♦

 .النقص الشديد �� استمرار تدفق القوى العاملة املدر�ة وخاصة من ألاطباء والتمر�ض والفني�ن ♦

  هرة واملدر�ة وال�يإلارتفاع املستمر �� ت�اليف جلب العمالة املا ♦
ً
أمام الشركة  �عت�� تحديا مستمرا

 .مستو�ات ا�جودة املطلو�ةإ�� للوصول 

نخفاض العمر الزم�ي إرتفاع املستمر �� ت�اليف ألانظمة الطبية ذات التقنية العالية و إلا  ♦

 .ستخدامها ومدى ارتباطها بمؤشرات ا�جودة املأمولةإل 

وتحديد مسار لها من ال�ي تمتلكها التنافسية  نيات والقدراتم�ا�عز�ز إلا لذا فقد حرصت الشركة ع�� 

 :حيث التا�� 

إلاستمرار �� قبول املستوى ألاول والثا�ي فقط من تصنيف املستفيدين �� برنامج التأم�ن الص��  ♦

 .التعاو�ي ل�حد من املنافسة السعر�ة مع آلاخر�ن من مقدمي ا�خدمات الطبية 

ؤشرات ألاداء التشغي�� ا�خاصة بجميع املوارد املتاحة بالشركة إلاهتمام والتطو�ر املستمر مل ♦

 وغ�� املباشرة املباشرةالضبط والرقابة ع�� ألاعباء التشغيلية أدوات  تفعيلو 
ً
عن  ، فضال
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نظمة إلادار�ة والطبية والفنية واملالية وذلك لتعز�ز القدرة ألا وأتمتة ستمرار �� تطو�ر إلا 

 .لبيةاملستقبلية ال�ي قد تنشأ عن املنافسة الس خطارالتنافسية للشركة وا�حد من ألا 

ملتاحة لد��ا وذلك للتغلب ع�� هتمام الدائم بز�ادة كفاءة �شغيل املوارد اعملت الشركة ع�� إلا  ♦

وإلارتفاع املستمر �� ت�اليف ألانظمة رتفاع املستمر �� ت�اليف جلب العمالة املاهرة واملدر�ة إلا 

 .عباء التشغيليةع�� ز�ادة ألا ان يؤثران ذلواللية الطبية ذات التقنية العا

إلاحتفاظ  ال�ي �ساعدها ع��وخلق بيئة جاذبة للعمالة التطو�ر ل��امج القوى العاملة بالشركة  ♦

 ، (Employees Turnover)وتقليل �سبة التسرب ملدد أطول و�االخص الوطنية م��ا بالعامل�ن لد��ا 

 
ً
ارة وال يؤثر �ش�ل سل�ي ع�� عمليات التوسع املستقب�� أمام إلاد بحيث ال �ش�ل ذلك تحديا

 .للشركة 

�علم الشركة يقينا أن إلارتقاء بأي نظام �شغي�� والضمان إلستمرار نجاحھ وتحقيق أع�� فائدة  ♦

متاحة منھ يرتكز ع�� إلاعتماد �ش�ل رئي�ىي ع�� تقنيات ا�حاسب آلا�� وإلاستخدام ألافضل 

  (PC”s)والتطو�ر املستمر لتقنيات أجهزة ا�حاسوب ،)Integrated Applications( امل��ابطةلل��امج 

باملنشآت الطبية التا�عة للشركة  Net work)(  والشب�ات (Main Servers) وا�خوادم الرئيسية

ع�� عاتقها الاعتماد �� �شغيل مواردها ع�� هذه التطبيقات ا�حديثة وقد أخذت الشركة 

 لتصبح م٢٠١٦ العام خاللستعمل جاهدة ع�� الان��اء م��ا و  م٢٠١٤واملتطورة خالل العام 

 .البيانات مع جميع ا�حاب العالقة جميع عمليا��ا التشغيلية مؤتمتة و�سمح بتبادل

ضمن بيئة تنافسية �ش�ل عام حيث تقدم ا�جهات ا�ح�ومية خدمات �حية الشركة �عمل  ♦

� وجود العديد من املستشفيات مجانية سواء للمواطن�ن أو ملنسو�ي هذه ا�جهات، إضافة إ�

تطلب منافسة �خدمات الشركة  واملراكز ال�حية ا�خاصة ال�ي تقدم خدمات ذات جودة �عت��

�شاء برامج لقياس مدى جودة ا�خدمات ال�ي تقدمها الشركة لعمال��ا ومستوى إذلك العمل ع�� 

ات خدمية جاذبة خلق م�� ع��  متواصلةلتمكي��ا من العمل بصفة  الرضاء عن هذه ا�خدمات

 . لعمالء الشركة سواء �ان ذلك ع�� الصعيد ا�خدمي املباشر للمر�ض أو الصعيد الف�ي والتق�ي 
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 وشر�ات التأم�ن املصدر الرئي�ىي إليرادات الشركة وال جونز هو�كن� أرام�و ال�حية �عت�� شركة  ♦

أك�� من شك أن هناك منافسة حادة ب�ن مقدمي ا�خدمات الطبية لإلستحواذ ع�� نصيب 

رفع حص��ا �� سوق و�عمل شركة املواساة ل�خدمات الطبية ع�� ا�حصة املتاحة لهذه الشر�ات 

عن طر�ق العديد من برامج التطو�ر والتحديث وال�ي �ساعد الشركة ع��  ا�خدمات الطبية

 التحكم �� ضبط الت�اليف والسرعة �� ألاداء والدقة �� النتائج
ً
ركة شمع ا�حا�� أن العقد  ، علما

وقد جرى تمديد عقد تقديم  م٢٠١٥منتصف العام  مع قد انت�ى جونز هو�كن� أرام�و ال�حية

  التمديد هذا ويعت�� م٢٠١٦مارس  ٣١ لغاية ا�خدمات ملنسو�ي شركة أرام�و 
ً
 للعقد استمرارا

ركة جونز هو�كن� فضت إلاجتماعات املتتالية مع شأوقد و�نفس الشروط التعاقدية،  السابق

الشركة  تصوقد حر عمليات التقييم للعقود ا�حالية تعلق �ي تقر�ب وجهات النظر فيماإ�� أرام�و 

وتتوقع  ،إلايجابية بالنتائج �عود اتفاق أفضل إ�� الوصول ضمان ع�� أثناء هذه إلاجتماعات 

حد املزودين الرئيسي�ن ل�خدمات الطبية �� العقود املستقبلية أستمرار �� اختيارها كة إلا الشرك

ا�حفاظ ع�� مركزها عازمة ع�� الشركة و  شركة جونز هو�كن� أرام�و ل�خدمات ال�حية،مع 

  وسيتم إلاعالن رام�و السعوديةأ�ىي ل�خدمات الطبية ملنسو�ي شركة كمزود رئي
ً
عن الحقا

 .الشروط التعاقدية ا�جديدة ال�ي سيتم إلاتفاق عل��ا

من هيئات إلاعتماد  تجديدو ) Accreditation(إعتماد شهادات ع�� �� ا�حصول الشركة  نجحت ♦

   :عاملية دولية ومحلية مو�حة با�جدول التا��

JCI  

CBAHI  
HACCP  

CAP  

Bariatric Surgery Center of Excellence 
 

ACR CT  
 .مما أدى إ�� إرتفاع املستوى الف�ي لألداء التشغي�� للشبكة الطبية ال�ي تملكها وتديرها الشركة
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 :عمال نتائج ألا ل�خص امل -٦

 :الشركة  �نتائج العمليات والتشغيل �ستعراض لإ

 * ٢٠١٤د�سم��  ٣١ ٢٠١٥د�سم��  ٣١ مالي�ن الر�االت

 ٩٠٤ ١,٠٠٠ مجموع إلايرادات

 ٤١٧ ٤٤٧ إجما�� الر�ح

 ٢٥٧ ٢٢٥ صا�� ألار�اح قبل الز�اة

 ٢٤٠ ٢٠٩ صا�� ألار�اح

 لتطبيق معاي�� املحاسبة الدولية ا�حالية السنة عرض مع يتما��ى بما ةاملاضي السنة أرقام �عض تصنيف أعيد  *
ً
 .تمهيدا
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مليون  ٤١٧ وذلك من% ٧ بنسبة إجما�� الر�ح  زادا فيم %١٠,٦ لشركة بز�ادة قدرهاانمت ايرادات 

إلايرادات إلارتفاع �� أهم أسباب  عودو� م٢٠١٥مليون ر�ال للعام  ٤٤٧ م إ��٢٠١٤ر�ال �� العام 

 والتطو�ر املتاحة ألاصول  �شغيل �� الكفاءة استمرار عن الناتجة إلايرادات �� الز�ادة إ��إجما�� الر�ح و 

 .لهم املقدمة ا�خدمات �� والتوسع املراجع�ن خدمة �� العاملة الطبية ألانظمة �� املستمر

 السابق العام من ملماثلةا بالف��ة مقارنة ا�حالية الف��ة خالل الصافية ألار�اح �� نخفاضإلا  سبب عودوي

 :إ��

 لقيام نتيجة ر�ال مليون  ٢٣,٩ قدرها رأسمالية أر�اح السابق العام من املماثلة الف��ة نتائج تضمنت -١

 بأرض للشركة مملوكة ألرض مقايضة ولعملية الظهران بمدينة لها مملوكة �انت أرض ببيع الشركة

 . العدل وزارة مقام مع بالدمام املواساة ملستشفى مجاورة

 ر�ال مليون  ٢٢,٥ قدرها خسارة لصا��) بالر�اض املواساة مستشفى( ا�جديد الشركة فرع تحقيق -٢

 خالل ر�ال مليون  ٣,٦ قدرها خسارة لصا�� الفرع هذا تحقيق إلاعتبار �ع�ن ألاخذ مع ا�حالية الف��ة خالل

  السابق، العام من املماثلة الف��ة
ً
 مليون  ٦,٣ بمبلغ ا�حالية الف��ة خالل يةالتمو�ل ألاعباء ز�ادة عن فضال

  ر�ال
ً
 حساب ع�� بالر�اض املواساة مستشفى بمشروع ا�خاصة التمو�ل أعباء تحميل �� للبدء نظرا

  وا�خسائر ألار�اح
ً
  الفع�� التشغيل بدء من اعتبارا

ً
 .أخرى  تمو�لية أعباء إ�� باإلضافة رسمل��ا عن بدال

  ا�حالية الف��ة خالل طرةاملسي غ�� امللكية حقوق  إرتفاع -٣
ً
 ل�خدمات الشرقية الشركة أر�اح إلرتفاع نظرا

  الفرع لهذا التشغي�� ألاداء لتحسن وذلك% ٣٦ بنسبة الطبية
ً
 الشركة هذه �� امللكية �سب بأن علما

 . مسيطرة غ�� ملكية �حقوق % ٤٩ و�سبة الطبية ل�خدمات املواساة لشركة% ٥١ بنسبة تتوزع التا�عة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةـــــــات الطبيــــاة ل�خدمـــــــركة املواســـــش
 

 Mouwasat Medical Services Co 

   
 

 14 م٢٠١٥ تقر�ر مجلس إلادارة عن العام     

 

 :ستعراض لعناصر قوائم الدخل وامل��انياتا -٧

* ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ مالي�ن الر�االت  ٢٠١٥  

* مجموع إلايرادات  ١,٠٠٠  ٩٠٤ ٩٠٢ ٧٩٧ ٦٧٨ 

* إجما�� الر�ح  ٤٤٧ ٤١٧ ٤٥٦ ٣٧٣ ٣٢٤ 

 ٢٠٩ ٢٤٠ ٢٠١ ١٧٢ ١٤٨ صا�� ألار�اح

 ١,٨٧١ ١,٧٠٠ ١,٤٧٥ ١,٢٢٥ ٩٨٥ إجما�� ألاصول 

طلو�ات وإلال��اماتإجما�� امل  ٦٦٧ ٦١٣ ٥٢٧ ٤١١ ٢٧٤ 

 ١,١٣٤ ١,٠٢٧ ٨٨٨ ٧٦٤ ٦٦٩ حقوق املساهم�ن

 ٧٠ ٦٠ ٦٠ ٥٠ ٤٢ حقوق امللكية غ�� املسيطرة

 ٢٠٧ ٢٨٦ ٢٧١ ١٩٣ ٢٢٢ صا�� النقد من النشاط التشغي��

 لتطبي ا�حالية السنة عرض مع يتما��ى بما املاضية السنة أرقام �عض تصنيف أعيد  *
ً
 .ق معاي�� املحاسبة الدوليةتمهيدا
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 :تطور إلايرادات وألار�اح •

 يرادات منيرادا��ا وصا�� أر�احها حيث قفزت إلا إ �� ستطاعت الشركة أن تحقق معدالت نمو جيدةإ

 ر�اح منفيما زادت صا�� ألا   م٢٠١٥مليون ر�ال �� العام  ١,٠٠٠ ��إ م٢٠١١مليون ر�ال �� العام  ٦٧٨

هذا  سباب وراءألا  عودو� ،م٢٠١٥مليون ر�ال �� العام  ٢٠٩� �إ م٢٠١١ام ليون ر�ال �� العم ١٤٨

التوسع �� الطاقة التشغيلية ال�ي وفر��ا الشركة واملتوافقة مع خط��ا إلاس��اتيجية  إ��املستمر  النمو

 خدمة �� العاملة الطبية ألانظمة �� املستمر والتطو�ر املتاحة ألاصول  �شغيل �� الكفاءة ستمرارللنمو وا

 .لهم املقدمة ا�خدمات �� والتوسع املراجع�ن

 
 

 :صول تطور ألا  •

 ركة خالل ا�خمس سنوات املاضية أصول الششهدت 
ً
  نموا

ً
مليون ر�ال �� العام  ٩٨٥ من مطردا

ية للشركة وال�ي س��اتيجبما يتوافق مع ا�خطة إلا  م٢٠١٥ليون ر�ال �� العام م ١,٨٧١ ��إ م٢٠١١

 .الز�ادة املتوقعة �� الطلب ع�� ا�خدمات الطبيةوفر من أستحواذ ع�� نصيب �� إلا تطمح من خاللها إ
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 :حقوق امللكية •

 �� حقوق 
ً
 ٦٦٩ خالل ا�خمس سنوات املاضية من املساهم�ناظهرت القوائم املالية للشركة نموا

 .م٢٠١٥ليون ر�ال �� العام م ١,١٣٤ ��إ م٢٠١١مليون ر�ال �� العام 

 
 

 :طة التشغيلالنقد املتولد من أ�ش •

م إ�� ٢٠١٤مليون ر�ال �� العام  ٢٨٦من  التشغيلية ة الشركةمن أ�شطانخفضت النقدية املتولدة 

من عباء التشغيلية لفرع الشركة �� الر�اض ملا مثلتھ ألا م وذلك ٢٠١٥مليون ر�ال �� العام  ٢٠٧

 .  ية�شطة التشغيلألااملتولد من النقد ضغط ع�� 

 :ر�ح السهم •

 حققت الشركة 
ً
شركة م�ان��ا العززت  وقد ،السنوات املاضية ��ش�ل مطرد � ع�� سهمها ر�حال �� نموا

حقق صولها والفاعلية ل��امج �شغيلها مما أل املستمر  من خالل التطو�رسوق ا�خدمات الطبية  ��

 
ً
سهم مليون  ٢٥من  املدفوع�� الر�ح ع�� سهمها، مع ألاخذ �ع�ن إلاعتبار ز�ادة رأس مال الشركة  نموا

 .مليون سهم ٥٠إ�� 
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 )ر�ال(ر�حية السهم والتوزيع 
 

 
 

 :الدينهم وأدوات سأ�شطة ألا  -٨

عام ص�حة أو حقوق إكتتاب أصدر��ا الشركة أو منح��ا خالل الحقوق خيار أو م يةتوجد أ ال •

�� أسهم أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إو�ل أو توجد حقوق تح ال وكذلك  م٢٠١٥

 .و منح��اصدر��ا الشركة أأار أو شهادات حقوق مشا��ة قوق خيح

 أيضا ال و س��داد إل دوات دين قابلة لأ ةلغاء من جانب الشركة أليإس��داد أو ا يكما اليوجد أ •

 . ر�اححقوق �� ألا  يةمن املساهم�ن عن أ يإتفاق تنازل بموجبھ أ ترتيبات أو ةيوجد أت
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 :حار�ألا سياسات توزيع  -٩

الشركة سياسة توزيع أر�اح سنو�ة بما يتناسب مع ألار�اح املحققة والوضع املا�� للشركة تتب�ى  •

ستثمار والتوسع املستقب�� أمام الشركة وما يوفر لها السيولة املالية إل وحسب الفرص املتاحة ل

للمساهم�ن، علما بأن النظام ألاسا�ىي للشركة قد نص  الالزمة لتحقيق أهدافها و�حقق الر�ىى

   :التا�� ع��

من ألار�اح الصافية لت�و�ن إلاحتياطي النظامي و�جوز ل�جمعية العمومية % ١٠ يجنب �سبة •

  .العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ إلاحتياطي املذ�ور نصف رأس املال

 .سهم املمتازة تلك النسب من ألار�اح املقررة لهذه ألاسهميوزع ع�� حامل ألا  •

ية بناء ع�� إق��اح مجلس إلادارة تجنيب �سبة متساو�ة من إلار�اح و�جوز ل�جمعية العامة العاد •

 .الصافية لت�و�ن إحتياطيات أخرى 

 .من رأس املال املدفوع%  ٥هم�ن �عادل او�� للمسيوزع من البا�� �عد ذلك دفعة أ •

 .ضافية من ألار�احا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحصة إيوزع الب •

ر�اح نصف سنو�ة أتوزيع بط املوضوعة من ا�جهات املختصة ستيفاء الضواإو�جوز للشركة �عد  •

 .ور�ع سنو�ة

•  
ً
 تدفع ألار�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد ال�ي يحددها مجلس إلادارة وفقا

 .والصناعةليمات ال�ي تصدرها وزارة التجارة للتع

 ر�المليون  مائة )مليون  ١٠٠( قدية قدرهار�اح نأبتوزيع  دارةمجلس إلا  ييو�ى م٢٠١٥وللسنة املالية 

للسهم الواحد �عد  )�نر�ال( ٢بواقع  يس املال أأمن ر % ٢٠ف��ة التقر�ر بما �عادل �سبة  عن سعودي

ركة ب��اية تداول اليوم أسهم الش ير�اح ملال�موافقة ا�جمعية العامة العادية وست�ون أحقية ألا 

وسيضاف با��  ،وزارة التجارة وهيئة السوق املالية �عقاد ا�جمعية وذلك حسب أنظمةاملحدد إل

 .ستبقاةر�اح امل�� رصيد ألا إ م٢٠١٥لعام ار�اح أالرصيد من 
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 :وتوزع أر�اح الشركة الصافية ع�� الوجھ آلا�ي 

 عودي�ال سر  مالي�ن الر�االت

 ٣٠٣,٧ م٢٠١٤ألار�اح املرحلة من العام 

 ٢٠٨,٨ م٢٠١٥ صا�� أر�اح العام

 ٥١٢,٥ ح القابل للتوزيعصا�� الر�

 ٢٠,٩ م٢٠١٥من أر�اح العام % ١٠املحول إ�� إلاحتياطي النظامي بواقع 

 ٤٩١,٦ صا�� الر�ح القابل للتوزيع �عد إلاحتياطي النظامي

 ٠ من رأس املال املدفوع%  ٥حصة أو�� للمساهم�ن بواقع 

 )١٠٠( من رأس املال املدفوع% ٢٠توزيعات أر�اح مق��حة بواقع 

 )١,٤( م�افأة أعضاء مجلس إلادارة

 ٣٩٠,٢ م٢٠١٦صا�� ألار�اح املستبقاة واملرحلة للعام 

 ٢ )بالر�ال ( حصة السهم من التوزيعات النقدية 

 

 :القروض ألجل -١٠

 توافقةامل املحلية البنوك من إلائتمانية التسهيالتل�خدمات الطبية ع�� �عض  املواساة شركةحصلت 

 الشركة لدى أن كما ر�ال ليون م ٣٢٣,٤م ٢٠١٥ العام ��اية �� بلغت سالميةإلا  الشريعة ح�امأ مع

 .ر�ال مليون  ١٢٣,٧  م٢٠١٥ العام ��اية �� قيم��ا بلغت املالية وزارةملقام  قروض
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 جدول بالقروض املمنوحة لشركة املواساة ل�خدمات الطبية

 مالي�ن الر�االت
أصل مبلغ 

 القرض

 خاللاملسدد  ف��ة القرض

 م٢٠١٥سنة 

 ٣١كما �� 

د�سم�� 

 �إ� من م٢٠١٥

       ١-  قروض وزارة املالية 
 

        

١-١ مستشفى املواساة القطيف  -قرض وزارة املالية   م٢٠٠٦ ٣٠,٩  م٢٠٢١   ١١,٦ ١,٩ 

٢-١ م٢٠١١ ١٠,٣ ال��ج الط�ي �� الدمام  - قرض وزارة املالية  م٢٠٢٦   ٧,١ ٠,٦ 

٣-١ م٢٠١٨ ١٠٦,٠ مستشفى املواساة الر�اض  - قرض وزارة املالية  م٢٠٣٦   ١٠٥,٠ ٠.٠ 

 ١٢٣,٧ ٢,٥   ١٤٧,٢ مجموع قروض وزارة املالية

       ٢-  قروض البنك العر�ي الوط�ي 

  
    

١-٢ م٢٠١٣ ٢٣,٩ ٢قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٨   ١٠,٣ ٤,٨ 

٢-٢ م٢٠١٣ ٣٥,٩ ٣قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٨   ١٩,١ ٧,٢ 

٣-٢ م٢٠١٢ ٢٠,٠ ٤قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٥   ٠,٠ ١,١ 

٤-٢ م٢٠١٤ ٢٥,٠ ٧قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٥   ٠,٠ ١٢,٥ 

٥-٢ م٢٠١٥ ٣٠,٠ ٩قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٦   ١٥,٠ ١٥,٠ 

٦-٢ ١٠قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٦ ٢٥,٠  م٢٠١٧   ٢٥,٠ ٠,٠ 

 ٦٩,٤ ٤٠,٦   ١٥٩,٨  قروض البنك العر�ي الوط�يموع مج

       
٣-  قروض البنك السعودي الفر���ي 

 
    

١-٣ م٢٠١٣ ٤٢,٠ ٢قرض السعودي الفر��ىي رقم   م٢٠١٧   ١٩,٣ ١٠,٥ 

 ١٩,٣ ١٠,٥  ٤٢,٠ قروض البنك السعودي الفر���يمجموع 

       ٤-  املالية مجموعة سامباقروض  
 

    

١-٤ م٢٠١٣ ٢٥,٠ ١وعة سامبا رقم قرض مجم   م٢٠١٥   ٠,٠ ٨,٣ 

م٢٠١٧ ٥٠,٠ ٢قرض مجموعة سامبا رقم  ٢-٤ م٢٠٢٣   ٥٠,٠ ٠,٠ 

 ٥٠,٠ ٨,٣   ٧٥,٠ قروض مجموعة سامبا املاليةمجموع 
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٥-  قروض البنك السعودي ال��يطا�ي 

١-٥ م٢٠١٤ ٢٢,١ 1قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٦   ٢,٨ ١١,٠ 

٢-٥ 2ال��يطا�ي رقم قرض السعودي   م٢٠١٦ ٥٧,٠  م٢٠١٩   ٥٧,٠ ٠,٠ 

٣-٥ 3قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٤ ٣٢,٤  م٢٠١٧   ١٦,٢ ١٠,٨ 

٤-٥ 5قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٧ ٤,٢  م٢٠٢٠   ٤,١ ٠,٠ 

 ٨٠,١ ٢١,٨   ١١٥,٧ قروض البنك السعودي ال��يطا�يمجموع 

  
٦-  قروض البنك ألاه�� التجاري  

١-٦ 1لبنك ألاه�� التجاري رقم قرض ا  م٢٠١٣ ١٣٤,٥  م٢٠١٨   ٧٤,٦ ٢٩,٠ 

م٢٠١٦ ٣٠,٠ ٢قرض البنك ألاه�� التجاري رقم  ٢-٦ م٢٠١٧   ٣٠,٠ ٠,٠ 

 ١٠٤,٦ ٢٩,٠   ١٦٤,٥ قروض البنك ألاه�� التجاري مجموع 

      
 ٤٤٧,١ ١١٢,٨   ٧٠٤,٢ الك�� وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجم

 

ليون م ١٢١ مبلغ وقدره م٢٠١٥د�سم��  ٣١جل كما �� بلغ ا�جزء املتداول من القروض طو�لة ألا وقد 

 .ر�ال

 

 :دارةإلا مجلس  -١١

فئة العضو�ة  تيةاول آلاو�ح ا�جدوت سماؤهمأمن السادة التالية مجلس إدارة الشركة يت�ون  . أ

وألزواجهم  لهمسهم اململوكة وعدد ألا  دد جلسات ا�حضور ععضو�ة الشر�ات املساهمة و و 

 : مات الطبيةدواساة ل�خ�� شركة امل والدهم القصر أو 
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 عضو�ة مجالس إدارة

 لدى شر�ات أخرى 
 إســـم العضــــو فئة العضو�ــة

 محمد سلطان السبي�� غ�� تنفيذي 

 ناصر سلطان السبي�� تنفيذي 

 محمد سليمان السليم تنفيذي 

 خالد سليمان السليم تنفيذي 

�ية لألنابيبالشركة العر   
 شركة جنان العقار�ة

 عبد العز�ز سعد املنقور  مستقل

محمد إبراهيم التو�جري  .د مستقل   

 شركة العناية والعلوم الطبية

 شركة ملكية لإلستثمار
*سامي العبدالكر�م العبدالكر�م. د مستقل  

* أنطو�ي برا�سديفيد  مستقل   

 ألاحد يوم رةإلادا مجلس إ�� مستقل كعضو منصبھ من باستقالتھديفيد برا�س / السيد  تقدم *

 وال��امات ا�خاصة ظروفھ إ�� إلاستقالة أسباب �عود حيث م١١/٠١/٢٠١٥ املوافق هـ٢٠/٠٣/١٤٣٦

 يناير ١١ بتار�خ املجدول  غ�� اجتماعھ �� منھ املقدمة إلاستقالة بقبول  املجلس قام وقد ألاخرى، أعمالھ

  �سري  أن ع�� م٢٠١٥
ً
 .م١٢/٠١/٢٠١٥ املوافق  هـ٢١/٠٣/١٤٣٦ تار�خ من اعتبارا

 �جنة توصية ع��م ٢٠١٥ أكتو�ر ٢٥ بتار�خ املنعقد اجتماعھ �� الشركة إدارة مجلس وافق وقد

  الكر�م العبد سامي الدكتور  بتعي�ن وامل�افآت ال��شيحات
ً
  عضوا

ً
  الشركة إدارة بمجلس مستقال

ً
 وعضوا
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 اجعة �� �جنة املر 
ً
  برا�سأنطو�ي  ديفيد السيد عن بديال

ً
 ورةالد ��اية وح�ى املوافقة تار�خ من إعتبارا

 . إلقراره لها اجتماع أول  �� العامة ا�جمعية ع�� التعي�ن هذا عرض وقرر  للمجلس ا�حالية

أعضاء مجلس إلادارة وكبار  من شر�ات تا�عة ةيأو أ الشركة��  الدين دواتأو  ألسهملكية امل

 :القصر ��مبناالتنفيذي�ن وأزواجهم وأ

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٤ صفة العضو�ة إسم صاحب املص�حة
صا�� 

 التغ��

�سبة 

 التغ��

 محمد سلطان السبي�� ١
رئيس مجلس 

 إلادارة
٠,٠ ٠,٠ ٨,٧٥٠,٠٠٠ ٨,٧٥٠,٠٠٠% 

 %٠,٠ ٠,٠ ٨,٧٥٠,٠٠٠ ٨,٧٥٠,٠٠٠ نائب الرئيس ناصر سلطان السبي�� ٢

* ٩٨,٩٢٨ مجلس إدارة عضو  عبد العز�ز سعد املنقور  ٣  ٠.٠ ٠.٠ *٩٨,٩٢٨% 

 %٠,٠ ٠,٠ ٢,٣٨٠ ٢,٣٨٠ س إدارةمجل عضو  محمد سليمان السليم ٤

 %٠,٠ ٠,٠ ٢,٣٨٠ ٢,٣٨٠ مجلس إدارة عضو  خالد سليمان السليم ٥

 %٠,٠ ٠,٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ مجلس إدارة عضو  محمد إبراهيم التو�جري  ٦

٧ 
سامي عبدالكر�م 

 العبدالكر�م
 %١٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٠ مجلس إدارة عضو 

 محمود سليمان شراب ٨
من كبار 

 التنفيذي�ن
٠,٠ ٠,٠ ٠ ٠% 

 أم�ن محمود النمر ٩
من كبار 

 التنفيذي�ن
٠,٠ ٠,٠ ٠ ٠% 

 

 .)التجار�ة املنقور  صا�ح بن سعد ابناء شركة ��ملكية غ�� مباشرة عن �سبة تملكھ  سهم ٨,٤٢٨( *
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هو عضاء كما و�ان حضور ألا  ،م٢٠١٥خالل العام  إجتماعات خمسةدارة عقد مجلس إلا  . ب

 :دناه أ�� ا�جدول مو�ح 

 م٢٠١٥إلادارة خالل العام مجلس ضور اجتماعات �جل ح  

 إســـــم العضــو

 اجتماعات مجلس إلادارة

 ا�خامس الرا�ع الثالث االثا�ي ول ألا  املجموع

 أكتو�ر ٢٥ يوليو ١ إبر�ل ١ يناير ٢٧ يناير  ١١

  X X X X ۱ محمد سلطان السبي��

 ٥      ناصر سلطان السبي��

 ٥      املنقور عبد العز�ز سعد 

 ٥      محمد سليمان السليم

 ٤   X   خالد سليمان السليم

 ٥      محمد إبراهيم التو�جري 

 ۱ )٢٢أنظر صفحة رقم (   مستقيل*   ديفيد أنطو�ي برا�س

 

 ع�� توصية �جنة ال��شيحات وامل�افآت  . ت
ً
دارة بدل حضور يتقا�ىى أعضاء مجلس إلا بناءا

عضاء غ�� أل لعن ا�جلسة ر�ال  ٣,٠٠٠ وعضاء التنفيذي�ن أل ل ل�جلسة ر�ال ١,٥٠٠ قدره ل�جلسات

 ، كما يمنح ألاعضاء غ�� التنفيذي�ن تذكرة سفر ع�� درجة رجال ألاعمال بحد أق�ىىالتنفيذي�ن

يوم�ن ، كما بحد أق�ىى لليوم الواحد  ر�ال  ١,٠٠٠بدل انتقال قدره   ر�ال و�تقا�ىى ٤,٠٠٠ قدره

ر�ال عن  ٣,٠٠٠غ�� التنفيذي�ن بدل حضور قدره نبثقة عن املجلس امل يتقا�ىى أعضاء ال�جان

فقط إذا �ان اجتماع ال�جان �� نفس اليوم % ٥٠�ل اجتماع لهذه ال�جان و�دفع من هذا البدل 

 .إلجتماع املجلس
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لتنفيذي�ن ا بأعضاء املجلس التنفيذي�ن وغ�� التنفذي�ن وكبار  ت والتعو�ضات ا�خاصآفاجدول امل� . ث

  : م٢٠١٥الل العام بالشركة خ

 آالف الر�االت
أعضاء املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس غ�� 

 املستقل�ن/ التنفيذي�ن 

من كبار  خمسة

 التنفيذي�ن بما ف��م

الرئيس التنفيذي 

املدير و  العضو املنتدبو 

 املا��

 ٤,١١٠ ٠,٠ ٢,٩٨٥ الرواتب والبدالت

 ٦٢٢ ٨٦٠ ٦١٧ م�افآت و�دالت

 ٥,٦٢٣ ٠,٠ ٤,٢٧٢ الاخرى  التعو�ضات واملزايا

ــــــــــــــــاملجم  ١٠,٣٥٥ ٨٦٠ ٧,٨٧٤ ـــــــــــوعــــــــــــــــــــــــ
 

 

سا�ىي للشركة من النظام ألا  ٢٠دارة فحسب نص املادة رقم عضاء مجلس إلا أو�خصوص م�افأة  . ج

ية أو أت عضاء املجلس �� حدود ما نص عليھ نظام الشر�اأن ت�ون م�افأة أوالذي ينص ع�� 

لف ر�ال ل�ل أ ٢٠٠ مبلغ وقدرهيق��ح املجلس ع�� ا�جمعية توزيع عليھ و ، مكملة لھأخرى نظمة أ

 عضو 
ً
 .ملا نص عليھ النظام وفقا

 

 :دارةإلا أهم فعاليات مجلس . ١٢

 ست��اتيجيةإعتماد ومراجعة ا�خطط إلا  •

 قوائم املالية ألاولية والسنو�ة للشركةعتماد الإ •

 لسنو�ةإعتماد املوازنات ا •

 داء ال�جنة التنفيذيةأمراجعة  •

 الدولية املحاسبية املعاي�� إ�� التحول  خطةم بوضع ٢٠١٥وقد أصدر املجلس قراره خالل العام 

 ع�� ما جاء �� 
ً
 وتار�خ ١/١٢٢٣١/١٥/ص رقم املالية السوق  هيئة/ السادة �عميمبناءا
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 ع�� السعودية العر�ية اململكة �� الدولية املحاسبة معاي�� تطبيق اعتماد �شأن م١٢/٠٨/٢٠١٥

م حيث تمثل إطار خطة التحول بما ٠١/٠١/٢٠١٧ �� تبدأ مالية ف��ات عن املعدة املالية القوائم

 :ي��

 القوائم ع�� الدولية املحاسبية املعاي�� إ�� التحول  خطة وضعمهام  بھ أنيط عمل فر�ق �شكيل -١

 . �حيحة بطر�قة املعاي�� تلك قتطبي ليتم تنفيذها ومتا�عة عل��ا وإلاشراف املالية

 :ي�� بما الفر�ق لهذا الرئيسية املهام وتتمثل -٢

 ا�حالية املحاسبية السياسات ب�ن من�جية بطر�قة إلاختالف نقاط ومناقشة استعراض - أ

 الدولية املحاسبية املعاي�� و��ن القانوني�ن للمحاسب�ن السعودية الهيئة معاي�� ع�� واملبنية

 
ً
 .م٢٠١٥ للعام املالية ئمالقوا إ�� استنادا

 املبكر التطبيق عند يراداتباإل  إلاع��اف ع�� امل��تبة آلاثار وتحديد العقود جميع مراجعة - ب

 ).IFRS 15 ذلك ع�� ومثال(  التحول  �خطة

 إلادارات ورؤساء العمليات ع�� والقائم�ن املختصة إلادارات مع واملقابالت إلاجتماعات عقد - ت

  املطبقة املحاسبية السياسات �شأن
ً
 .حاليا

 ع��( الدولية املحاسبية املعاي�� إ�� املبكر للتحول  امل��تبة الفوائد حول  املستفيضة املناقشة - ث

 ).وغ��ها IFRS 15 و IFRS 9 املثال سبيل

 املحاسبية وإلاجراءات السياسات ع�� الدولية املحاسبية املعاي�� إ�� التحول  آلثار املراجعة - ج

 .الشركة �� واملا�� إلاداري  والهي�ل ملعلوماتا تكنولوجيا ونظام القائمة

 الفعلية إلاجراءات ع�� قرب عن للتعرف املا�� ل�جهاز املتخصصة العمل ورش من عدد إدارة - ح

 .الدولية املحاسبية املعاي�� إ�� ا�حالية املحاسبية املعاي�� من للتحول  املطلو�ة

  التحول  ة�خط فضلألا  بالتنفيذ للقيام مكثفة تدر�بية برامج إعداد - خ
ً
 لقاءات عقد عن فضال

 .خرآل  وقت من التحول  وفر�ق العليا إلادارة موظفي مع ومناقشات

 م٢٠١٥ املا�� للعام للشركة املالية والبيانات للقوائم) Skeleton( الهيك�� البناء من إلان��اء - د

 ) املقارنة رقامأ بدون ( فقط
ً
 تمه الدولية املحاسبية املعاي�� ��إ التحول  �خطة وفقا

ً
 لالل��ام يدا

 .بالتطبيق
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 :�جـــــان املجلــــس. ١٣

 التنفيذية ال�جنة.  أ

 إو  الئحة هذه ال�جنة ھحسب ما نصت علي وذلك �جنة التنفيذيةلتم �شكيل ا •
ً
فضل أب ستشهادا

 ��ا املمارسات املعمول و اللوائح 
ً
  �� القطاع الص�� محليا

ً
تمارس ال�جنة التنفيذية جميع و  وعامليا

نائب بالتعاون مع  جتماعات املجلسإتحمل واجبات مجلس إلادارة �� الف��ة ماب�ن السلطات وت

فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة ال�ي ��دف إ�� تحقيق العضو املنتدب رئيس مجلس إلادارة و 

 .التوافق ب�ن ا�خطط إلاس��اتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طو�لة ألاجل

إلاس��اتيجية  بالنسبة للقراراتعة وإعداد التوصيات ملجلس إلادارة بمراج التنفيذية تقوم ال�جنة  •

ئتما�ي للشركة، والتدفقات النقدية التخطيط املا�� والتصنيف إلا و املتعلقة باألولو�ات التشغيلية 

، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية و�جنة ستثمار�ةق��اض والودائع إلا إلا وأ�شطة

 .املراجعة

 ٤دورتھ ��  بدأتال�جنة التنفيذية من ب�ن أعضا��ا ثالثة أعضاء من املجلس الذي وقد ضمت  •

وعضو�ن من كبار التنفيذي�ن �� الشركة علما بأنھ لم يطرأ أي �غي�� ع�� أسماء   م٢٠١٤يناير 

 .ألاعضاء املشارك�ن �� هذه ال�جنة كما ورد �� ا�جدول أدناه

 :أعضاء ال�جنة التنفيذية

 سلطان السبي�� ناصـر   /السيد 
نائب رئيس الرئيس التنفيذي و 

 دارةمجلس إلا 
 )رئيس ال�جنة ( 

 ( العضواملنتدب السليم سليمان محمد/   السيد
ً
 ) عضوا

 ( املنتدب العضو نائب السليم سليمان خالد/   السيد
ً
 ) عضوا

 ( املديراملا�� شراب سليمان محمود/   السيد
ً
 ) عضوا

 ( املدير التنفيذي للتشغيل وا�جودة م�ن محمود النمرأ/  الدكتور 
ً
 ) عضوا
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هم املوضوعات أ�ان من و  مراتأر�ع  م٢٠١٥خالل العام  التنفيذيةجتماعات ال�جنة إ داعق�إتم  ♦

 :ما ي�� جند��اأ �ع�ال�ي 

التوصيات ملجلس إلادارة املتعلقة باألهداف وإلاس��اتيجيات املالية السنو�ة وطو�لة ألاجل  إعداد •

ع��  أمام الشركة الفرص املستقبلية املتاحة ومناقشة عرضو ت ألاداء املرتبطة ��ا مؤشرا إعدادو 

 .املجلس 

 .املراجعة الدور�ة للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجع��ا مع املوازنات املعتمدة لها •

 .الاداء التشغي�� املرتقب للشركة استعراض تقر�ر املخاطر والاحداث ا�جوهر�ة وال�ي قد تؤثر ع�� •
 

 �جنة املراجعة .  ب

لوائح وسياسات ا�حوكمة الداخلية والنظام  يھحسب ما نصت علة عتم �شكيل �جنة املراج •

 ووفقألاسا�ىي للشركة، 
ً
، الصادرة عن هيئة السوق املاليةملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات  ا

 :وتضم �ل من ألاعضاء التالية اسماؤهم

 ل(   عبد العز�ز املنقور /   السيد
ً
 )�جنةرئيسا

 عضو (   محمد إبراهيم التو�جري  / الدكتور 
ً
 ) ا

 ( *العبدالكر�م عبدالكر�م سامي / الدكتور 
ً
 ) عضوا

 الدكتور  بتعي�ن وامل�افآت ال��شيحات �جنة توصية ع��م  ٢٠١٥ أكتو�ر ٢٥ بتار�خ املنعقد اجتماعھ �� الشركة إدارة مجلس وافق *

  الكر�م العبد سامي
ً
  عضوا

ً
 �� �جنة املراجعة  الشركة رةإدا بمجلس مستقال

ً
 وعضوا

ً
 أنطو�ي برا�س  ديفيد السيد عن بديال

ً
 من إعتبارا

 . إلقراره لها اجتماع أول  �� العامة ا�جمعية ع�� التعي�ن هذا عرض وقرر  للمجلس ا�حالية الدورة ��اية وح�ى املوافقة تار�خ
 

 ما قامت بھ �جنةم و�ان من أهم ٢٠١٥مرات �� العام أر�ع  إجتماعات ال�جنة وقد تم إ�عقاد

 :املراجعة خالل العام املنصرم

 والفنية املالية املخاطر تتضمن وال�ي الشركة تواجهها ال�ي ساسيةألا  املخاطر ودراسة تحليل -١

 .والتشغيلية

 .املخاطر تلك ومعا�جة وتقييم تحديدو  إلادارة تطبقها ال�ي السياسات مراجعة  -٢

من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ املهمات  أنظم��ا للتحقق ومراجعةإلاشراف ع�� إدارة الرقابة الداخلية  -٣

 .ووضع التقار�ر والتوصيات �شأ��ا وألاعمال ال�ي حددها مجلس إلادارة
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دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ إلاجراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة �� هذه  -٤

 .التقار�ر 

أ�عا��م والتأكد من استقاللي��م  التوصية ملجلس إلادارة لتعي�ن املحاسب�ن القانوني�ن وتحديد -٥

 .املراجعة معهم خططوتقييم ومتا�عة أعمالهم ودراسة 

دراسة القوائم املالية ألاولية والسنو�ة والسياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي عل��ا والتوصية  -٦

 .ملجلس إلادارة �شأ��ا

 .يةالدول املحاسبة معاي�� تطبيقعتماد بإ التوصية ملجلس إلادارة -٧

ليس هناك نھ أ ى تر ن �جنة املراجعة إف م٢٠١٥العام  خاللعمال أمن و�� ضوء ما قامت بھ ال�جنة 

 جراءات الرقابةإ تؤكد ع�� فاعليةنظمة الرقابة الداخلية و أي �غي�� جوهري �� أو هام أ أي قصور 

 نظمةإخالل أل و أخروقات جوهر�ة  ةيأحدث تنھ لم أو ومنع الوقوع ف��ا خطاء كتشاف ألا الالداخلية 

  .م٢٠١٥خالل العام  الرقابة الداخلية
 

 تآفا�جنة ال��شيحات وامل�.  ج

حسب ما نصت عليھ لوائح وسياسات ا�حوكمة  �شكيل �جنة ال��شيحات وامل�افآتإعادة تم 

 ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
ً
الداخلية بالشركة ، ووفقا

  :عضاء التالية اسماؤهموتضم �ل من ألا 

 (   ناصرسلطان السبي��  /   السيد •
ً
 ) ل�جنة  رئيسا

 عضو (    محمد ايراهيم التو�جري   / الدكتور  •
ً
 )  ا

 عضو (    * عبد العز�ز سعد املنقور   /    السيد •
ً
 ) ا

 بكفاءة إلاشرافية مهامھ أداء �� إلادارة مجلس بمساعدة بالشركة وامل�افآت ال��شيحات تقوم �جنة

ب��شيح أعضاء مجلس إلادارة واملدير�ن التنفيذي�ن ودراسة مؤهال��م  ال�جنة وتختص وفعالية،

لعضو�ة لحتياجات املطلو�ة لهي�ل مجلس إلادارة وإلا والتأكد من قدرا��م واملراجعة السنو�ة 

ووضع املعاي�� لتحديد استقاللية ألاعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو إلستقالليتھ وعدم 

ود أي �عارض للمصا�ح ورفع التوصيات �� شأن التغ��ات ال�ي يمكن إجراؤها ووضع وج
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السياسات ا�خاصة بمرتبات و�رامج امل�افآت وا�حوافز ألعضاء مجلس إلادارة واملدير�ن 

املجهودات ال�خصية املبذولة من  التنفيذي�ن بالشركة وال�ي ��دف إ�� ز�ادة قيمة الشركة وتقييم

 .رة ومدير تنفيذي �� تحقيق ألاهداف إلاس��اتيجية للشركة�ل عضو مجلس إدا

اجتماعات هذه ما جاء ��  م و�ان من أهم٢٠١٥�� العام مرت�ن إجتماعات ال�جنة  وقد تم إ�عقاد

 :ما ي�� ال�جنة

 استقالة نتيجة الشاغرة الوظائف وامل�افآت ال��شيحات �جنة ناقشت م٢٠١٥ يناير ٢٧ بتار�خ •

 :ع�� ألاعضاء واتفق إلادارة مجلس عضو�ة من برا�س ديفيد السيد

 .الشاغر املنصب متطلبات مع تتناسب خ��ات ذو بديل إدارة مجلس عضو �عي�ن أهمية  -١

 سعد عبدالعز�ز / ترشيح السيد  * -٢
ً
 �� �جنة ال��شيحات وامل�افآت بديال

ً
 مستقال

ً
املنقور عضوا

 .ديفيد برا�س عضو ال�جنة السابق/ عن السيد 

عبدالكر�م  سامي الدكتور  ترشيح وامل�افآت ال��شيحات �جنة ناقشت م٢٠١٥ كتو�رأ ٢٥ بتار�خ •

  الكر�م العبد
ً
  عضوا

ً
  مستقال

ً
 من فيھ الشروط توافر رأت أن �عد برا�س ديفيد السيد عن بديال

 أي وجود عدم من والتأكد الط�ي القطاع �� الفنية وا�خ��ة العل�ي والتأهيل إلاستقاللية صفة حيث

 اليوم نفس �� اجتماعھ ا�عقد الذي الشركة إدارة مجلس إ�� ال�جنة تقدمت وقد ا�ح،مص �عارض

  الكر�م العبد سامي الدكتور  بتعي�ن بتوصي��ا
ً
  عضوا

ً
 �� �جنة  الشركة إدارة بمجلس مستقال

ً
وعضوا

 املراجعة 
ً
 .باملجلس السابق العضو برا�س ديفيد السيد عن بديال

 

  :ا�حوكمـــة -١٤

وافق ملاهـ ٢١/١٠/١٤٢٧درة عن هيئة السوق املالية بتار�خ ة للشر�ات الصامللتوافق مع الئحة ا�حوك

هـ ٣٠/٠٣/١٤٣١وتار�خ  ٢٠١٠-١٠-١رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة م١٢/١١/٢٠٠٦

و�ما ال يتعارض و�خالف القواعد وألانظمة ألاخرى الصادرة عن ا�جهات ذات م ١٦/٠٣/٢٠١٠املوافق 

د�سم��  ١٦تم إعتمادها من جمعي��ا العمومية بتار�خ و ل�حوكمة  ئحةال عداد إبقامت الشركة العالقة 

 :وال�ي اشتملت ع��  م٢٠١٣

دارة واملدير�ن يم �عارض املصا�ح ألعضاء مجلس إلا ��ا تنظمن شأ وضع سياسة مكتو�ة •

 .التنفيذي�ن
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 .وضع سياسات ومعاي�� محددة للعضو�ة �� مجلس إلادارة •

خالل �جا��ا املنبثقة عن مجلس ا�خاصة بحوكم��ا من  وائحلل تقوم الشركة باملراجعة املستمرة

ية خروقات أنھ لم تحدث أح�ام والسياسات واملعاي�� و ل��ام باأل نھ قد تم إلاأدارة وال�ي رأت إلا 

فصاح من خالل هذا التقر�ر عن جميع م حيث تم إلا ٢٠١٥ام فصاح خالل العجوهر�ة لسياسات إلا 

 :عدا ما ي��شركة املتطلبات ال�ي تنطبق ع�� ال

 والدوافع سبابألا  يطبق لم جزئيا طبق بال�امل طبق ادةاملـــــ

 .سا�ىيلم ينص عليھ النظام ألا  )ب (  الفقرة   السادسة املادة

 الفقرة هذه تطبيق الشركة باستطاعة ليس )د( الفقرة   السادسة املادة

 )ط ( البند    ة عشرالثاني املادة

ع�� سا�ىي للشركة نص النظام ألا يحيث ال 

أي حق لل�خص ذي الصفة إلاعتبار�ة 

 
ً
 لتعي�ن ممثل�ن لھ �� مجلس إلادارة فضال

يمنعهم من عن أنھ لم يرد فيھ ما 

 التصو�ت
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 :فصاح وإجراءاتھسياسات إلا  -١٥

 بافصاح والشفافية عن املعلومات إل لمعتمدة الئحة تطبق الشركة 
ً
ملتطلبات الئحة  لشركة وفقا

دراج ات الصادرة عن هيئة السوق املالية ووفقا لنظام الشر�ات وقواعد الت�جيل وإلا حوكمة الشر�

 .سا�ىي للشركةوالنظام ألا 
 

 :وألاطراف ذات العالقة دارةإلا مصا�ح أعضاء مجلس  -١٦

 العالقة اتذألاطراف الشركة مع  نفذ��االعقود واملعامالت ال�ي  •

مليون ر�ال سعودي من شركة ١٨,٧ مبلغا وقدرهم ٢٠١٥خالل العام تضمنت مش��يات الشركة 

و�� شركة مملوكة وتذاكر سفر يجارات إلا وتور�د لل ةد السنو�و العقعن املواساة العاملية املحدودة 

 وقدره ، السبي�� سلطان وناصر السبي�� سلطان محمد وهم دارةعضاء مجلس إلا ألبعض 
ً
ومبلغا

لتنفيذ وتور�د  العقد السنوي ن مليون ر�ال سعودي من مؤسسة النظرة إلاعالنية للتجارة ع ١٠,١

و�� مؤسسة ترتبط بمص�حة مع أحد أعضاء مجلس  أعمال خاصة بالدعاية وإلاعالن والتسو�ق

 ،ت مد��ا التعاقدية سنة واحدة فقطمع العلم بأن هذه املعامال  ،السليم سليمان وهو خالد إلادارة

للقيام بإجراءات متفق عل��ا  )إر�ست و�و�غ(ت�ليف السادة مراج�� ا�حسابات القانوني�ن وقد تم 

  .حول هذا املوضوع همداء أية مالحظات عل��ا ومرفق تقر�ر لدراسة هذه املعامالت وإب

 دارة شركة املواساة إإكما أن 
ً
 :التا��ؤكد تل هامن دور  نطالقا

  يةأ م٢٠١٥العام  خاللأنھ التوجد  •
ً
من  ي��ا وف��ا مص�حة جوهر�ة أل  عقود �انت الشركة طرفا

�خص  يأو أل  ي دار وإلا  �املا� رئيس وأعضاء املجلس أو املدراء التنفيذي�ن بالشركة أو املدير 

 .أعالهعدا ما ورد م��م  يذوعالقة بأ

ي قرض نقدي أو من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدار��ا، كما لم تقدم أأنھ لم تقدم الشركة  •

 .أية ضمانات لقروض عقدها أي من أعضاء مجلس إدار��ا مع الغ��

ستشار�ة ولم اأية خدمات ذات صبغة م لم يقدم ٢٠١٥أن املراجع القانو�ي خالل العام املا��  •

 .يتلق أية أ�عاب أخرى �� هذا ا�خصوص 
 

 



 ةـــــــات الطبيــــاة ل�خدمـــــــركة املواســـــش
 

 Mouwasat Medical Services Co 

   
 

 33 م٢٠١٥ تقر�ر مجلس إلادارة عن العام     

 

 :ا�حكوميةواملدفوعات  الز�اة -١٧

للشركة عن جميع السنوات ح�ى ال��ائية تفاق مع مص�حة الز�اة والدخل ع�� الر�وط الز�و�ة تم إلا

كما  م٢٠١٤تار�خ  ح�ىقيمتھ و�سديد  ي شركة بتقديم إقرارها الز�و كما وقامت ال م ٢٠١٢عام ال

املا�� عام الوالدخل خالل  ةعن املستحق ملص�حة الز�ا ر�ال مليون  ١٣غ وقامت الشركة �سداد مبل

 .م٢٠١٥

 ،م٢٠١٥خالل العام املا�� جتماعية مينات إلا أتحقھ للتت املساش��ا��سداد إلا الشركة قامت و كما 

 .�يستحقة ملجلس الضمان الص�� التعاو وسداد جميع الرسوم امل
 

 :بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة

 املالحظات ٣١/١٢/٢٠١٥ الر�االت آالف

 ٢٢,٤١١ مص�حة الز�اة والدخل
 املقدر عن الوعاء

 م٢٠١٥لسنة الز�وي 

 ١,٠٥٥ جتماعيةأمينات إلا املؤسسة العامة للت
 املستحق عن شهر

 م٢٠١٥د�سم�� 

ــــــــــــاملجمــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــوعـــ ـــــــ  ٢٣,٤٦٦  

 

 )بآالف الر�االت( ة ��اية ا�خدمة للموظف�نأخصصات م�افم

الرصيد كما �� 

٣١/١٢/٢٠١٤ 

الرصيد كما ��  ا�حركة خالل العام

 �سديد إضافة ٣١/١٢/٢٠١٥

٥٠,٨٥٠ ٧,٥٦١ ١٧,٥٧٣ ٤٠,٨٣٨ 
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 :ركةـــالشمجلس إدارة  إقرارات -١٨

- : �ما ي�بدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية إ ر مجلسيق

  حيحبالش�ل الأعدت حسابات ا��جالت أن� . 

  ّف  أعد ع�� أسس سليمةأن نظام الرقابة الداخلية
ُ
 ون

َ
 . بفعالية ذ

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطهاي شك يذكر �أال يوجد  ھأن �. 

 :كما يؤكد مجلس إلادارة ع�� 

 مفروض ع�� الشركة من قبل هيئة  يحتياطإأو قيد جوهري �ة أو جزاء عقو  يةأنھ التوجد أ

باستثناء ما ورد ئية اء �انت جهة تنظيمية أو قضاجهة إشرافية أخرى سو  يةالسوق املالية أو أ

 ).١٩(بالبند رقم 
 

 :العقو�ات وا�جزاءات املفروضة ع�� الشركة -١٩

صدور قرار مجلس الهيئة القا�ىي بفرض "عن  م٢٠١٦ف��اير  ٢٥أعلنت هيئة السوق املالية بتار�خ 

من )  أ( لفقرة املخالف��ا  ،ر�ال ع�� شركة املواساة ل�خدمات الطبية ٢٠,٠٠٠رها اقدمغرامة مالية 

 الشر�ات بإعالنات ا�خاصة التعليماتمن )  ب( لفقرة وامن قواعد الت�جيل وإلادراج  ألار�ع�ناملادة 

) تداول ( السعودية املالية السوق  شركة موقع �� املنشور  إعال��ا �� الشركة إفصاح لعدم مشاريعها، عن

 املحدودة العامة للمقاوالت املشاريع إعمار شركة مع تفاهم مذكرة توقيع عن م٢٨/٠٥/٢٠١٥ بتار�خ

 التمو�ل طر�قة عن تف�ح لم حيث ا�خ��، بمدينة املواساة مستشفى ملب�ى إلا�شائية ألاعمال لتنفيذ

 نتائج ع�� للمشروع املتوقع ألاثر و�داية الشركة، نتائج �� للمشروع املتوقع املا�� وألاثر للمشروع،

 التجاري  لإلنتاج املتوقع والتار�خ للمشروع، التجر��ي إلانتاج �� للبدء املتوقع والتار�خ الشركة،

 ".للمشروع
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  :معــــــاملجتة خدمـــــ -٢٠

دائرة عن طر�ق م املجتمع ال�ي تخد وا�حمالت ة�شطألا العديد من املشاركة �� ��الشركة مستمرة 

وعائال��م  ىاملر�ى ى��دف ز�ادة الو�� الص�� لد ىالتعليم والتدر�ب املستمر ومركز �عليم املر�ى

واملراجع�ن بتنظيم حمالت تثقيفية ومحاضرات وورش  ىتثقيف املر�ى �وتقوم الدائرة باإلضافة إ�

�� النشاطات ال�حية داخل املختارة، كما و�شارك املواساة  عمل �� الكث�� من املواضيع الطبية

 : ما ي��  م٢٠١٥��ا �� العام اأهم مشار� و�ان مناململكة العر�ية السعودية 

 رعاية احتفاالت عيد الفطر مع أمارة املنطقة الشرقية. 

 ��مشاركة مجلس التنمية السياحية بمهرجان الساحل الشر. 

 بيل �� يوم �حة البيئةمشاركة الهيئة امللكية با�ج. 

  ٢٠١٥معرض الوظائف رعاية. 

  ورشة عمل عن م�افحة العدوى. 

  وسائل الكشف املبكرو مرض سرطان الثدي ن عحملة التوعية. 

  وارشادات باألغذية ال�ي يجب تناولهامرض السكري ن عالتوعية حملة. 

  السل الرئوي (مرض الدرن ن عحملة التوعية(. 

 مؤتمر الر�و الشع�ي. 

 مؤتمر املواساة ألاول لالورام. 

 ألاولية ال�حية الرعاية ألطباء وتدر��ي �علي�ي برنامج. 

 املفاصل خشونة مرض عالج �� ا�حديثة إلاتجاهات مؤتمر. 

 ثاقبة نظرة( املحوري الطبقي التصو�ر مؤتمر(. 

 الهض�ي ا�جهاز تصو�ر �� املحوري الطبقي للتصو�ر وا�حديثة ا�حالية التطبيقات مؤتمر. 

 ثاقبة نظرة( الظهر آالم حاضرةم(. 

 مؤتمر جراحات السمنة. 

  املستشفيات ادارة �� ا�حديثة ألاساليب مؤتمررعاية. 

 ا�حديثة الطبية املمارسات �� التداخلية ألاشعة دور  محاضرة. 

 والفرص التحديات( التغذية علم �� املستجدات مؤتمر(. 

  الت��ع بالدمن عحملة التوعية. 
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 ر�اس ا�حادمؤتمر إل��اب البنك. 

  ةالرضاعة الطبيعين عحملة التوعية. 

 حملة التوعية والتثقيف عن ضغط الدم. 

  نظافة اليدين وطر�قة التنظيف ال�حيحةن عالتوعية حملة. 

 شرات �حفية بنصائح للمر�ىى اثناء شهر رمضان واثناء اداء فر�ضة ا�حج�. 

 مطبوعات توعو�ة عن مرض الكرونا. 

الطبية املستخدمة ال�ي  �ا ألاجهزة وألانظمة�الضوابط الالزمة عند شرا ستمرار إب الشركة ترا�� أنكما 

املتطلبات أضرار بيئية فضال عن أن معا�جة النفايات الطبية تتم حسب  ةتضمن عدم حدوث أي

  .املنصوص عل��ا بالنظام
 

 :ا�ختامتوصيات املجلس و�لمة  -٢١

 
ً
 لقوائم املالية املوحدة وتقر�ر ااملو�حة من خالل هذا التقر�ر و  �ستعراضها �إتم  يللنتائج ال� وفقا

ع�� موقع تداول وع�� تم �شرها  يوال� م٢٠١٥د�سم��   ٣١مراج�� ا�حسابات للسنة املالية املن��ية �� 

�حوظ�ن ع�� صعيد �شاطها املتطور النمو و تحقيق ال �ستمرت شركتكم �إ فقد ال�حف املحلية

 .ونتائج أعمالها

 :بما ي�� يدارة يو��وعليھ فإن مجلس إلا 

 م٣١/١٢/٢٠١٥ �ة املن��ية �ـــن الف��ة املاليـــر املجلس عــــــاء بتقر�ــاملوافقة ع�� ما ج. 

  الف��ةاملوافقة ع�� القوائم املالية للشركة وتقر�ر مراقب ا�حسابات عن نفس. 

 السنة املالية املن��يةعن  ر�المليون  ١٠٠ املوافقة ع�� توزيع أر�اح نقدية قدرها �� 

 .ل�ل سهم�ن ر�ال  قعبوا سهمملة ألا حالسادة ع��  م٣١/١٢/٢٠١٥

 م٣١/١٢/٢٠١٥ ��دارة عن الف��ة املن��ية ة أعضاء مجلس إلا ــذم إبراءى ــاملوافقة عل . 

 ��حسابات لتدقيق ومراجعة إر�ست و�و�غالسادة لشركة احسابات ج�� رامل التجديد املوافقة ع 

 عتمادإو  م٢٠١٦م��  د�س ٣١للسنة املالية املن��ية ��  السنو�ة الر�ع املالية والنتائج الشركة

 .�عا��مأ
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  من عقود التور�د وإلايجارات وتذاكر السفر ب�ن شركة  م٢٠١٥ ما تم تنفيذه خالل العامإجازة

املواساة ل�خدمات الطبية و��ن شركة املواساة العاملية املحدودة واململوكة لبعض أعضاء مجلس 

ألف بعمائة وثمانية عشر سعشر مليون و  ثمانية(ر�ال  ١٨,٧١٨,٧٣٢بمبلغ وقدره إلادارة 

واملوافقة ع�� عقود التور�د وإلايجار وتذاكر السفر ، )سعودي ر�الوسبعمائة واثنان وثالثون 

إثنان وعشرون مليون (مليون ر�ال  ٢٢بمبلغ قيمها واملقدرة  م٢٠١٦ خالل العام هاتنفذ املقرر 

 .ملدة سنة و ا�خاص بالشركةوال�ي سوف يتم التعاقد عل��ا طبقا لنظام املش��يات ) سعودي ر�ال

 تنفيذ وتور�د أعمال خاصة بالدعاية وإلاعالن من عقود  م٢٠١٥العام ما تم تنفيذه خالل  إجازة

ب�ن شركة املواساة ل�خدمات الطبية و��ن مؤسسة النظرة إلاعالنية للتجارة ال�ي ترتبط والتسو�ق 

مائة مالي�ن و  عشرة( ر�ال ١٠,١٢٠,٣٢٩ بمبلغ وقدرهبمص�حة مع أحد أعضاء مجلس إلادارة 

تنفيذ العقد السنوي لواملوافقة ع�� ، )سعودي ر�الوثالثمائة و�سعة وعشرون ألف  وعشرون

م واملقدرة ٢٠١٦خالل العام  ��اتنفذ ملقرر ا وتور�د أعمال خاصة بالدعاية وإلاعالن والتسو�ق

 وال�ي سوف يتم ا) سعودي ر�ال ليون ماثنا عشر  (مليون ر�ال  ١٢بمبلغ 
ً
لنظام  لتعاقد عل��ا طبقا

 .ملدة سنة و املش��يات ا�خاص بالشركة

 مجلس ألعضاء م�افأة) ر�ال ألف وأر�عمائة مليون ( �الر  ١,٤٠٠,٠٠ هوقدر  مبلغ صرف ع�� املوافقة 

 .عضو ل�ل) ر�ال ألف مائ�ي( ر�ال ٢٠٠,٠٠٠ بواقع م٣١/١٢/٢٠١٥ �� املن��ية السنة عن إلادارة

 

 ام ــــــــا�خت يـوف

الشركة  يدارة لشركة املواساة ل�خدمات الطبية بالشكر ا�جز�ل ملوظفإلا يتقدم أعضاء مجلس 

وسوف  دعمهم املستمر و�عاو��م املش�ور واملساهم�ن الكرام والبنوك وا�جهات ا�ح�ومية وذلك ل

 .هداف املناطة ��ا تحقيق ألا �� �ستمر شركتكم �عون هللا 
 

 وفقكم هللا ورعاكم ،،،،،

 

 �ناصر بن سلطان السبي�   بن سليمان السليم محمد

 رئيس مجلس إلادارة نائب  دبـتـنـمـو الــــــــالعض     


