
 0             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

 

 

 

 
 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   التقرير السنوي والقوائم المالية )1026( م  
 

 



 6             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

 

 الفهرس
 4 ................................................................................................................................ المقدمة

 6 ................................................................................................................ اإلدارة مجلس أعضاء

 7 ...................................................................................................................... الشركة عن نبذة

 8 .......................................................................................................... الرياض رعاية مستشفى

 9 ........................................................................................................... الوطني رعاية مستشفى

 9 ...................................................................................... الطبية والمستلزمات األدوية لتوزيع رعاية

 01 ....................................................................................................... العائلة بلط رعاية مركز

 00 ....................................................................................... المستقبلية واألهداف االستراتيجية التوجهات

 01 .................................................................................................................. التنافسية الميزة

 01 ......................................................................................................................... المخاطر

 01 ....................................................................................................... النشاط ونتائج المالية البيانات

 08 ....................................................................................................... التابعة الوحدات تشغيل نتائج

 08 ...................................................................................................... : الرياض رعاية مستشفى

 09 ....................................................................................................... : الوطني رعاية مستشفى

 11 ................................................................................. : الطبية والمستلزمات األدوية لتوزرع رعاية

 10 ..................................................................................................... : العائلة لطب رعاية مركز

 11 ............................................................................................................... االجتماعية المسؤولية

 11 ................................................................................................ (الجنادرية) في تشارك( رعاية)

 14 ............................................................................................. االجتماعي للتواصل رعاية قنوات

 12 .......................................................................................................... المرضى خدمات إدارة

 16 ..................................................................................................................... رعاية إنجازات

 18 ................................................................................................................. واالستثمار التمويل

 18 ............................................................................................................ التقديرية الموازنة خطط

 19 ................................................................................................................. النظامية المدفوعات

 19 ..................................................................................................... والضرائب الشرعية الزكاة

 19 ............................................................................................................ االجتماعية التأمينات

 11 ...................................................................................................................... الحوكمة تقرير

 11 ....................................................................................... معهم التواصل وآليات المساهمين حقوق

 10 ............................................................................................................... األرباح توزيع سياسة



 3             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

 10 ......................................................................................................... الرئيسيين المساهمين قائمة

 11 ....................................................................................................................... اإلدارة مجلس

 11 .............................................................. م 1106 لعاما خالل اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات

 11 ............................................. م 1106 لعام أخرى بشركات عضوية لديهم الذين اإلدارة مجلس بأعضاء بيان

 14 ................................................................................................................ اإلدارة مجلس لجان

 14 ................................................................................................................... التنفيذية اللجنة

 12 ................................................................................................................... المراجعة لجنة

 17 ..................................................................................................... والمكافآت الترشيحات لجنة

 19 ..................................................................................................................... التنفيذية اإلدارة

 19 ................................................................................... م 1106 العام خالل بالشركة التنفيذيين كبار

 19 .............................. م 1106 العام خالل بالشركة التنفيذيين كبار من أشخاص خمسة ألعلى والتعويضات المكافآت

 41 .................................................................................................... عالقة ذات جهات مع معامالت

 40 ............................................................................................. الدولية المحاسبة لمعايير التحول خطة

 41 .......................................................................... المالية السوق هيئة ألنظمة وفقا اإلدارة مجلس إقرارات

 41 ............................................................ واإلدراج التسجيل قواعد من( 41) بالمادة العالقة ذات اإلقرارات

 44 ................................................................................................. اإلدارة مجلس وتوصيات قرارات

 42 .............................................................................................................................. الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

 المقدمة
 

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( ان يقدم تقريره السنوي 

 م. 1106ديسمبر  10للمساهمين الكرام للسنة المالية المنتهية في 

ستشفيات مفي توالى بحمد هللا اإلنجازات الطبية وت العطاء،في بلد الخير والنماء يتدفق 

التى ما زالت منذ إنشاءها تساهم في تقديم رعاية صحية بجودة  ازاترعاية من هذه اإلنج

 عالية للمجتمع في بالدنا الغالية.

هللا ثم بعزائم وهمم العاملين في مستشفيات رعاية ، مستمدين من  ويتواصل اإلنجاز بتوفيق

ثم من دعم مختلف القطاعات لتكون حافز ودافع للمضي قدماً نحو خدمات  العون منه تعالى

ً مرت مستشفيات رعاية ممثله في  ية وعالجية متميزة ،طب وعلى مدى خمسون عاما

 (وحديثاً مركز )رعاية لطب العائلة)مستشفى رعاية الرياض ، مستشفى رعاية الوطني( 

 لتيانوعية لمختلف الخدمات الطبية  بمراحل تطويرية متعددة حافلة بالعطاءات وجودة

 راتيجيةواالست التي واالستراتيجيةتقوم بها سعياً لتحقيق أهدافها المرسومة وفق الخطة 

 .(1111)رؤية رسمتها  التي

 املاللتزعطي وزناً ثقيالً تو قيم،دائماً إلى كل جهد متميز وعطاء  هرعاية تًواق شركةإن 

ً ، و هاالمريض من يحتاجهفي كل ما  له في مجم هذه تشكل واإلبداع وعالياً بالفكر  اهتماما

لكي تواصل تحقيق طموحاتها وتضيف المزيد إلى إنجازاتها لتظل كما هي  لهاحافز قوي 

 السعودية.مشرفة للملكة العربية  واجهة طبيةدائماً 

الذي بين أيديكم، هو خالصة جهود الشركة الوطنية للرعاية الطبية  التقرير،إن هذا 

 تضاف إلى سجلها الحافل باإلنجازات.  التيتلك الجهود    م1106رعاية( خالل العام )

ة وستتواصل بإذن هللا مسير رعاية،يتحدث هذا التقرير عما تم إنجازه في مختلف أنشطة 

التطور والنماء والعطاء بتطلع دائم إلى حاضر زاهر ومستقبل مشرق عنوانه )رعاية 

 .إنسانية(. أكثر صحية.
 

 

أصبحت محوراً أساسيا للنسيج ان الخدمات الطبية المتميزة والمتطورة ننا ندرك إ

وأنها تتيح المجال لتطور المجتمعات لتصبح هذه الصناعة من  واالقتصادي،االجتماعي 

جديدة ومستحدثة تواكب التغيرات والتطورات التي تواجه  عالجيةخالل توفير خدمات 

بما  ،كافة فئات المجتمعالمتخصصة التي تخدم  لصحيةاكافة المجتمعات، ومنها الخدمات 
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يعني أنها ستتفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع بشكل غير مسبوق كما تفاعلت مع 

قطاعات التعليم واالنشاءات والخدمات العامة األخرى. وبفضل إنجازاتنا المستمرة 

لتصدي تؤهلها ل ستطيع القول عن كثب: إن "شركتكم" أصبحت اآلن في مكانةنوتطلعاتنا 

لى ع الصحيةللتحديات واالستمرار في موقعها الريادي والمتقدم بين مقدّمي الخدمات 

  المستوى المحلي واإلقليمي.

( 1111المضي بخطوات ثابته في استراتيجية الشركة )رؤية  فيلقد نجحنا وهلل الحمد 

تركيز يز التشغيلي، الوالقائمة على أربعة اتجاهات استراتيجية وهي النمو والتوسع، التم

 على العنصر البشري وسالمة التنظيم المؤسسي.

وادر بكفاءات طبية وك -بمدينة الرياض –وهلل الحمد تم تشغيل مركز رعاية لطب العائلة 

د من توسعة وتجدي وصلنا الى مراحل متقدمةتمريضية على درجة عالية من الكفاءة، كما 

ية الوطني الواقع بحي الملز بمدينة الرياض وترميم )المبنى الشمالي( لمستشفى رعا

 ة كبيرةإضافوافتتاح مركز األطراف الصناعية في مستشفى رعاية الرياض والذي يشكل 

 لمراكز األطراف الصناعية على مستوى المملكة.

تقدم وتطور في مختلف  رعاية( منإن ما وصلت إليه الشركة الوطنية للرعاية الطبية )

 اقع،الموللعمل الجاد والدؤوب ونتيجة للجهود المبذولة في مختلف المجاالت كان محصلة 

ً من طموحنا الذي ال حدود له وعزيمتنا التي ال تلين  نواصل مسيرة التطوير لوانطالقا

 المختلفة.والتنمية الشاملة في الخدمات الصحية 
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 أعضاء مجلس اإلدارة
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 عضو غير تنفيذي –العذل  فهد بن بدر األستاذ / -7
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 نبذة عن الشركة
 

م كشركة 1111كة سعودية مساهمة أسست عام الشركة الوطنية للرعاية الطبية هي شر

 ومجموعة منمساهمة بين القطاع العام ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

المساهمين من القطاع الخاص. تمتلك الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( اثنين من 

ذي الرياض( وال أهم مستشفيات القطاع الخاص في مدينة الرياض وهما مستشفى )رعاية

)الوطني( والذي رعاية سرير ومستشفى  111م بقدرة استيعابية مقدارها 0991تأسس عام 

ابية , بقدرة استيعمدينة الرياضم كإحدى أولى المستشفيات الخاصة في 0966تأسس عام 

وقد تم إفتتاح التوسعة الجديدة للمستشفى الوطني بطاقة إستيعابية  ،  سرير 011مقدارها 

 لقديماالوطني رعاية مستشفى العمل حالياً على إعادة تحسين مبنى يتم  سرير ، و 111

مركز رعاية لطب العائلة وتم  سرير  ، باإلضافة الى 114ستيعابية إلى إللتصل قدرته ا

 .  م1102بشهر نوفمبر من العام  التجريبي هحفتتاإ

م فقد طرحت الشركة 1101ديسمبر  11وبموجب موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 

( من رأسمال الشركة لإلكتتاب العام، وقد %1130( مليون سهم تشكل ما نسبته )0132)

م على زيادة رأسمال 1101أكتوبر  06نعقدة في وافقت الجمعية العمومية للشركة الم

( 01( مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ )6372( مليون لاير مقسمة إلى ) 6732الشركة بواقع )

( من رأسمال %02.12واكتتب بها المساهمون الجدد، وبما يمثل ) رياالت للسهم الواحد،

 الشركة بعد الزيادة واإلكتتاب.

 وتشغيلها، وتمتلكخدمات الصحية وإداراتها وصيانتها وتعمل الشركة على تقديم ال

طبيا وغير المجهزة الالزمة ألداء وظيفتها، وتقديم الخدمات الصحية  المجهزةالسيارات 

 في كافة المجاالت،

النشاط الرئيسي الحالي للشركة هو امتالك وتشغيل وإدارة مستشفى رعاية الرياض 

ب العائلة كما تضم )رعاية لتوزيع األدوية الوطني، ومركز رعاية لطرعاية ومستشفى 

 والمستلزمات الطبية بالجملة. وبيع األدوية( بغرض توزيع والمستحضرات الطبية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 الرياض رعاية مستشفى

وفق أحدث الطرق  وفني،صمم مستشفى رعاية الرياض على أفضل طراز معماري 

افة إلى باإلض ،م جميل الهندسية في اإلنشاء. وقد ظهرت مبانيه في تناسق هندسي وتصمي

لى السكنية الروعة وتساعد ع والمنطقةالمساحات الخضراء التي تضفي على المستشفى 

 الراحة النفسية للمريض.

قوم مدينة الرياض حيث ت ييعد مستشفى رعاية الرياض من اإلنجازات الطبية المتميزة ف

ظومة ليكون إضافة لمنالشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بتشغيل هذا المستشفى 

الخدمات الصحية المتميزة التي تزخر بها بالدنا الحبيبة. يقع مستشفى رعاية الرياض 

سرير وقد صمم  111وبسعة  1م 001.111شرق مدينة الرياض على مساحة قدرها 

وجهز حسب أحدث ما وصلت إلية مواصفات التصميم العالمية وزود بأرقى وسائل التقنية 

 ارييناالستشوقد توج بعد ذلك بالتعاقد مع نخبة متميزة من األطباء  ة،المتوفرالطبية 

على مستوى  يواألخصائيين من داخل المملكة وخارجها باإلضافة إلى طاقم فنى وإدار

 .يعال

يتوفر بالمستشفى حاليا كافة التخصصات الطبية الدقيقة الرئيسية والفرعية ويتم فية إجراء 

ختلف أنواعها ومستوياتها ، ولضمان تقديم الخدمة الطبية أغلب العمليات الجراحية بم

المتكاملة فقد تم تدعيم المستشفى بكافة أوجه الخدمات الفنية المساندة كالمختبرات وبنك 

الدم ومراكز األشعة وقسم الطب النووى وقسم العالج الطبيعى وقسم التأهيل المهنى ، 

دمة ، وتكامالً مع الخدمات الطبية المتقدمة باالضافة لعدد كبير من األجهزة الطبية المتق

والمتوفرة بالمستشفى فقد تم إعداد وتجهيز وتشغيل المستشفى ليقدم خدمات فندقية راقية 

تتناسب مع مستوى خدماته ليكون بذلك منشأة طبية متكاملة من الدرجة األولى تقدم خدماتها 

 .على أرقى المستويات العالمية

ح من أوائل المرافق الصحية التي حصلت على اإلعتماد بن أصتوج المستشفى جهوده بأ

( ، وهي أعلى هيئة JCIمن الهيئة الدولية المشتركة إلعتماد جودة المنشآت الصحية )

صل حإعتماد لجودة نوعية المستشفيات ومقرها الواليات المتحدة االمريكية ، وقد 

عتماد المنشأت الصحية إل على شهادة االعتراف من المجلس المركزيايضاً المستشفى 

CBAHI   م1100منذ العام. 
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  وطنيال رعاية مستشفى

هـ كأول مستشفى خاص في مدينة 0188الوطني بالرياض عام رعاية افتتح مستشفى 

وعبر هذه السنين تطور المستشفى من حيث األجهزة والمساحة والخدمات وتم  الرياض،

 الرفيع الذي وصل إليه.تصنيفه من مستشفيات الدرجة األولى للمستوى 

لقد تم زيادة عدد األطباء والعيادات الخارجية وغرف التنويم لمواجهة الزيادة في عدد 

وقد واكب هذه الزيادة والتوسع توفير األجهزة الطبية الحديثة  لالزدحام،المراجعين ومنعاُ 

 األقسام.في كافة 

 

م وبدأت الثانية عام 1104ام بدأت التوسعة في المستشفى على مرحلتين انتهت االولى ع

سرير( عند إكتمال عملية تحسين المبنى القديم لتصبح  114م . وسوف يتم إضافة )1102

عيادة( وسيتم إنشاء مركز  61سريراً( و ) 462السعة السريرية لكامل المستشفى )

متخصص للطب المهني يحوي على صيدلية وقسم طوارئ وعيادات وأقسام التنويم 

عناية المركزة وكذلك تخصيص عدد لل المخصصةلى مضاعفة عدد األسرة ،باإلضافة إ

من االسرة لتقديم رعاية طويلة األمد وقد تم تصميم الغرف لتخدم مختلف فئات المرضى 

وحسب أعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً، باإلضافة الى العديد من التخصصات الطبية 

 مميزة.واستقطاب الكوادر الطبية السعودية ال

يذكر ان المستشفى حصل على شهادة االعتراف من المجلس المركزي العتماد المنشأت 

 .م1100منذ العام   CBAHIالصحية 

 

 رعاية لتوزيع األدوية والمستلزمات الطبية 

وتصدير وتجارة الجملة  باستيرادم والتي تختص 1100بدأ التشغيل لوحدة التوزيع في عام 

 لمعدات والمستلزمات الطبية.األدوية وا فيوالتجزئة 
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 مركز رعاية لطب العائلة  

 الفتتاحاتهدف مراكز طب العائلة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للعامة، وقد تم 

 م.1102لمركز طب العائلة بحي الروضة بمدينة الرياض في نوفمبر التجريبي والتشغيل 

م تجهيزه بأحدث األجهزة الطبية ييس و تجهز على أعلى المواصفات و المقامالمركز 

عيادة  11و يحوي على  مربع،تقدر مساحته بحوالي خمسة آالف متر  السالمة،أنظمة و

 :تشمل

 عيادات األسنان.*    عيادات طب األسرة.*

 .المختبر و األشعة*     عيادات األطفال.*

 .التجميل * والعمل جاري على افتتاح عيادة   عيادات النساء و الوالدة. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 00             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

  المستقبلية واألهداف االستراتيجية التوجهات
الشركة للخمس سنوات القادمة  استراتيجيةم إطالق  1102مجلس اإلدارة في العام  عتمدإ

وقد تم خالل مرحلة إعداد هذه الخطة تقييم و دراسة الوضع الراهن  ، ) 1111) رؤية 

كة وبناء رؤية مستقبلية تحقق تطلعات مساهمي الشركة للشركة و للقطاع الصحي في الممل

مرتكزة على الكفاءة المالية و جودة تقديم الخدمات الصحية ، كما تم وضع خطة محددة 

بطاقة األداء المتوازن ، وسيساهم ذلك في نمو و تطور  باستخداملتحقيق هذه التطلعات 

المستفيدين الداخليين و الشركة ، مما سيعود بالنفع على مساهمي الشركة وجميع 

 .الخارجيين والقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية بوجه عام

 -: للشركة هي كما يلي استراتيجية اتجاهاتوقد تم تحديد أربعة 
 .النمو و التوسع 0- 
 .التميز التشغيلي 1 -
 .التركيز على العنصر البشري 1 -
 .سالمة التنظيم المؤسسي 4 -

على فرص النمو و التوسع الجغرافي بأعمال الشركة  االستراتيجيةوقد ركزت الخطة 

 كةمبحيث تم تقسيم خطط النمو في الخمس سنوات القادمة على منطقة الرياض و منطقة 

المكرمة بحسب األولوية بناء على ما أظهرته لنا الدراسات السوقية األولية و التي ستتبع 

المناطق المذكورة أعاله كمرحلة أولى ، بدراسات جدوى مفصلة لكل كيان تشغيلي في 

 . وسيتبع ذلك توسع في مناطق أخرى سيعلن عنها في حينه

نموذج تشغيلي مبتكر بما يناسب التوجه المحلي  اعتمادوقد تم كأحد مخرجات هذه الخطة 

 . و العالمي للفترة القادمة

الطبية يات اإلدارية وأيضاً على تحقيق التميز المطلق في أداء العمل االستراتيجيةوركزت 

و ذلك من خالل رفع كفاءة و فاعلية إجراءات العمل ، و تقديم الخدمات بجودة عالية خالل 

فترة زمنية قصيره ، و تحسين جميع العمليات التشغيلية المتعلقة بإرضاء المرضى وذلك 

 برفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم

ع و فاعلية اإلجراءات الطبية و اإلدارية ورفوتتوقع الشركة أن يبدأ ظهور نتائج رفع كفاءة 

م و تباعاً في ما يليها من  1107جودة الخدمات المقدمة تشغيلياً و مالياً خالل العام الحالي 

في تنمية الثقافة المؤسسية و التي تشجع اإلنتاجية  االستمرارالسنوات بشكل مضطرد مع 

  المتوازية مع جودة عالية

 .بمشيئة هللا م 1109ة األثر المالي للتوسع الجغرافي عام كما تتوقع الشركة بداي
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 الميزة التنافسية

آل سعود طيب هللا ثراه مروراً بعهد  عبد العزيزمنذ عهد مؤسس هذه البالد جاللة الملك 

أبنائه البررة الميامين، وحتى عهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن  وسمو ولي عهده األمينآل سعود  عبد العزيزبن 

صاحب السمو الملكي األمير دمحم بن سلمان بن  عهد الوولي ولي  نايف بن عبدالعزيز

ً  اهتماما في مملكتنا الحبيبة لقى الخدمات الصحيةت -رعاهم هللا -عبدالعزيز  وأولوية بالغا

يث ح المستويات؛خدمات الصحية إلى أعلى مما كان له بالغ األثر في الوصول بال قصوى.

أصبحت المملكة تضاهي مثيالتها في الدول المتقدمة. وقد شهدت الخدمات الصحية في 

ً في كافة المستويات الوقائية والعالجية  ً وكيفا المملكة العربية السعودية نقلة نوعية كما

 .والتشخيصية والتأهيلية

 والحرص الدؤوبجميع القطاعات  وطيدها بينوتالشراكة تعزيز  تؤمن شركة رعاية بأن

ً وتي وإليها سيعززونقل التجارب منها  وتعزيز الخبراتعلى تفعيل القدرات  رة حتما

 . أكثر.رعاية صحية)التعاون البنّاء التي تنصب في النهاية نحو هدف جلّي وهو توفير 

 .واألبحاث التدريبمع عالية الجودة ومتكاملة  (إنسانية

ً  الخمسونة هي رحل وها  وإبداع الحاضر،ترفرف أجنحتها ما بين أصالة الماضي  عاما

ورحلة بعقد من الزمن  وتاريخ طويل.رحلة ذات بلوغ شاق  التفاصيل،رحلة عميقة 

لم ليبلغ أنظارنا نحو المستقبل الح وتخطيط ُملّهمشهدت بين طياتها عزٌم منظم  استثنائية

  .لمستشفيات رعاية
 

 المخاطر

 الشركة بعض المخاطر المتعلقة بالنشاط الصحي وتتلخص فيما يلي:قد تواجه 

  األحداث السياسية واالقتصادية المحيطة بالمنطقة وانخفاض أسعار النفط، مما

 يؤدي النكماش االستثمارات والمشاريع وأثرها على السيولة ودفع التزامات

 على نتائج عمليات التشغيل. ذلك قصيرة المدى وأثر الشركة
 ات التمويل غير المستقرة على التوسع في اإلنشاء أو االستحواذ على قرار

مستشفيات جديدة في مناطق أخرى بالمملكة وذلك الرتفاع تكلفة التمويل وكذلك 

أسعار األراضي والعقارات في المواقع المستهدفة ومواد البناء مما يؤثر  تذبذب 

 على األهداف االستراتيجية للشركة.
 اد والمستلزمات الطبية.تغير أسعار المو 
  ارتفاع أسعار بعض العمالت مقابل الريال السعودي وكذلك زيادة أسعار الطاقة

 لتشغيل.ا لزيادة تكلفةالتي أعلنتها الدولة لمقابلة انخفاض أسعار النفط سيؤدي 
  المنافسة الحادة بين الشركات التي تعمل في في المجال الصحي في الحصول على

المؤهلة وكذلك وجود القوانين التي تنظم الصناعة ستؤدي الرتفاع الكوادر المهنية 

 التشغيل. ارتفاع تكلفةتكلفة الكادر الطبي وبالتالي 
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 النشاط ونتائج المالية البيانات
 

 عدد وحدات الشركة:

  الرياض رعايةمستشفى  
  الوطنيرعاية مستشفى  
  لطب العائلة. رعاية مركز 
 طبية.المات مستلزالدوية واألتوزيع ل رعاية 

 

 رقامالشركة الوطنية للرعاية الطبية باأل

( مليون لاير مقارنة بصافي إيرادات 91137م )1106بلغ صافي اإليرادات والمبيعات لعام 

( مليون لاير ونسبة نمو 11.1( مليون لاير بزيادة بلغت )87837م )1102ومبيعات العام 

(1.2% .) 

( مليون لاير مقارنة 49.1م بلغت )1106لعام كما حققت الشركة أرباحاً صافية خالل ا

وبانخفاض بلغ بحوالي  ( مليون لاير تقريبا011.7بلغت ) م والتي 1102بنتائج العام 

في االنخفاض ويعود سبب  .( عن العام الماضي%61.1( مليون لاير أو بنسبة )80.4)

عمالء على بار الإلى تسويات تم التوصل اليها مع اثنين من ك أساسي بشكلرباح صافي األ

الديون المشكوك في  وزيادة مخصصاتم، 1106مستحقات الشركة حتى نهاية العام 

الصعوبات المتوقعة في  وذلك لمواجهةالحكومية  وبعض الجهاتتحصيلها لألفراد 

التحصيل. باإلضافة إلى ذلك فقد تأثر صافي الربح بزيادة المخصصات الخاصة بتقدير 

طالبات الطبية لدى بعض كبار العمالء وشركات التأمين متوقعة على الم اعتراضات

 في تكلفة تقديم الخدمات. علما بأن بعض ارتفاعالتمويلية، باإلضافة إلى  وزيادة األعباء

العناصر أعاله تمثل عناصر غير نقدية وليس لها تأثير على التدفقات النقدية للشركة. كما 

وتعد م، 1102م فاقت ما تم تحقيقه في 1106حققت الشركة إيرادات إجمالية عن العام 

 .إيرادات حققتها الشركة منذ تأسيسها أعلى
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ديسمبر للسنوات الخمس الماضية )اآلف  الرياالت( 10النتائج المالية كما في   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 البند / السنة

524,749 586,276 733,994 878,667 900,654 اإليرادات والمبيعات

389,614 456,217 556,728 658,463 696,090 تكلفة اإليرادات والمبيعات

135,135 130,059 177,266 220,204 204,564 مجمل الربح 

25.8% 22.2% 24.2% 25.1% 22.7% نسبة مجمل  الربح

30,141 35,084 82,721 89,700 125,329 مصروفات عمومية وادارية

985 3,424 1,879 1,815 525 مصاريف تسويق

104,009 91,551 92,666 128,689 78,709 ربح التشغيل

0 0 0 1,491 4,411 تكاليف تمويل

7,397 8,071 11,084 14,441 (8,221) إيرادات اخرى

6,449 7,128 8,292 10,921 16,767 الزكاة الشرعية

104,957 92,495 95,458 130,718 49,311 صافي الدخل الربح

20.0% 15.8% 13.0% 14.9% 5.5% نسبة صافي الدخل إلى اإليرادات

2.8 2.1 2.1 2.9 1.1 ربح السهم )لاير سعودي)

20.0%

21.0%

22.0%
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الرسم البياني للنتائج المالية للسنوات الخمس الماضية

اإليرادات والمبيعات تكلفة اإليرادات والمبيعات صافي الدخل الربح نسبة مجمل  الربح
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الرياالت آالف  -   م 1106 ديسمبر 10 في كما التشغيل لوحدات التشغيل نتائج ملخص  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجمــوع

الخدمات 

المشتركة و 

المركز الرئيسي

مركز رعاية 

لطب العائلة

رعاية لتوزيع 

االدوية 

والمستلزمات 

الطبية

المستشفى 

الوطني

مستشفى رعاية 

الرياض
الوحــدة

716,986 267 316,003 400,717 اإليرادات الطبية )صافي)

183,667 59 69,620 47,601 66,388 مبيعات الصيدلية )صافي)

(8,221) 1,237 148 2,141 (3,730) (8,017) إيرادات أخري   

892,433 1,237 473 71,761 359,874 459,088 صافي اإليرادات والمبيعات

(826,355) (21,096) (7,801) (76,369) (316,436) (404,653) مصاريف التشغيل

66,078 (19,859) (7,328) (4,608) 43,438 54,435 أرباح التشغيل

100.0% -30.1% -11.1% -7.0% 65.7% 82.4% النسبة للمجموع

0%

44%

56%

(صافي)اإليرادات الطبية 

مركز رعاية لطب 

العائلة

المستشفى الوطني

مستشفى رعاية 

الرياض

0%

38%

26%

36%

(صافي)مبيعات الصيدلية 

ةمركز رعاية لطب العائل

رعاية لتوزيع االدوية 

والمستلزمات الطبية

المستشفى الوطني

ضمستشفى رعاية الريا

-15%

-6%

-
4
%

33%

42%

أرباح التشغيل

الخدمات المشتركة و 

المركز الرئيسي

مركز رعاية لطب 

العائلة

ة رعاية لتوزيع االدوي

ةوالمستلزمات الطبي

المستشفى الوطني

مستشفى رعاية 

الرياض

-2.6% -0.9%

-9.2%

-38.3%

-49.0%

مصاريف التشغيل

الخدمات المشتركة و 

المركز الرئيسي

ةمركز رعاية لطب العائل

رعاية لتوزيع االدوية 

والمستلزمات الطبية

المستشفى الوطني

مستشفى رعاية الرياض
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الماضية الخمس للسنوات المالي المركز قائمة  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

الماضية الخمس للسنواتمؤشرات الربحية   
 

 
 

بآالف الرياالت

2012 2013 2014 2015 2016 البند

335,225 512,199 633,343 757,002 756,401 الموجودات المتداولة

245,102 292,362 592,066 650,539 606,609 االصول الثابتة ) الصافي )

213,980 265,711 32,592 3,590 40,800 مشروعات تحت التنفيذ

393 268 113 2,221 1,716 موجودات غير ملموسة

794,701 1,070,541 1,258,114 1,413,353 1,405,526 إجمالي الموجودات 

117,393 140,906 242,367 229,674 226,460 المطلوبات المتداولة

67,225 117,444 177,616 286,246 267,860 المطلوبات غير المتداولة

184,618 258,350 419,982 515,921 494,319 إجمالي المطلوبات 

381,000 448,500 448,500 448,500 448,500 رآس المال المدفوع

229,082 363,691 389,632 448,933 462,706 اإلحتياطيات و األرباح المبقاة

610,082 812,191 838,132 897,433 911,206 إجمالي حقوق المساهمين

794,701 1,070,541 1,258,114 1,413,353 1,405,526 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 -
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الموجودات المتداولة المطلوبات المتداولة رآس المال العامل

نسبة التغير من 

العام السابق
2012 2013 2014 2015 2016

-64.2% 14.2% 9.9% 8.2% 9.8% 3.5% معدل العائد على االصول

-63.8% 18.1% 13.0% 11.6% 15.1% 5.5% معدل العائد على حقوق الملكية
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 النـمـو في حقوق المساهمين
 

 
 

 

 

 

 رأس المال  العاملتغير 

 
 

 

 

 

 توزيع األصول والخصوم لوحدات التشغيل
 

 
 

 

 

 

 

 

نسبة التغير الزيادة )النقص( حقوق المساهمين العـــام

1.5% 13,773 911,206 2016

7.1% 59,301 897,433 2015

3.2% 25,941 838,132 2014

33.1% 202,109 812,191 2013

10.4% 57,331 610,082 2012

معدل تداول رأس 

المال العامل
% الزيادة )النقص) رأس المال العامل العـــام

3.3 0.5% 2,613 529,941 2016

3.3 34.9% 136,352 527,328 2015

2.6 5.3% 19,683 390,976 2014

3.6 70.4% 153,462 371,294 2013

2.9 -4.8% (11,032) 217,832 2012

النسبة للمجموع المطلوبات )الخصوم) النسبة للمجموع الموجودات )األصول) الوحــدة

13.4% 66,021 35.7% 502,053 مستشفى رعاية الرياض

9.0% 44,728 47.3% 664,279 المستشفى الوطني

8.2% 40,531 3.7% 51,545 رعاية لتوزيع االدوية والمستلزمات الطبية

0.1% 739 2.2% 30,634 مركز رعاية لطب العائلة

69.2% 342,301 11.2% 157,015 الخدمات المشتركة و المركز الرئيسي

100.0% 494,319 100.0% 1,405,526 المجمــوع
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 نتائج تشغيل الوحدات التابعة
 

 : مستشفى رعاية الرياض

م مقارنة بصافي  1106( مليون لاير لعام 24.4بلغ صافي أرباح التشغيل للمستشفى )

( مليون 41.8) ( مليون لاير وبانخفاض قدره97.1م والتي بلغت ) 1102أرباح العام 

( نتيجة الرتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص %44لاير نسبته )

 اعتراضات المطالبات .

 مستشفى رعاية الرياض – صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بآالف الرياالت

النسبة للمجموع المجمــوع جهات أخرى أفراد أرامكو
مستشفى الحرس 

الوطني
وزارة الصحة

التأمينات 

اإلجتماعية
شركات التأمين اإليــرادات )صافي(

9.0% 41,974 3,179 6,411 10,999 255 916 7,622 12,592 العيادات

2.5% 11,650 1,187 2,086 2,036 708 904 802 3,928 الطوارئ واالسعاف

17.0% 79,560 2,367 10,366 8,898 4,359 20,804 22,798 9,968 التنويم

36.6% 170,834 6,393 30,967 25,730 6,873 26,455 40,802 33,615 األقسام الطبية

19.2% 89,784 4,620 19,112 4,878 93 2,412 43,488 15,181 العمليات الجراحية

15.7% 73,303 5,420 9,270 14,866 2,181 2,870 16,043 22,653 الصيدلية

100.0% 467,105 23,166 78,212 67,407 14,468 54,361 131,555 97,937 المجمــوع

100.0% 5.0% 16.7% 14.4% 3.1% 11.6% 28.2% 21.0% النسبة للمجموع

9%
2%

17%

37%

19%

16%

 صافي  مستشفي رعاية الرباض اإليــرادات لقطاعات التشغيل

العيادات

الطوارئ واالسعاف

التنويم

األقسام الطبية

العمليات الجراحية

الصيدلية

5%

17%

14%

3%12%

28%

21%

 يصاف مستشفى رعاية الرياض اإليــرادات ألهم العمالء 

جهات أخرى

أفراد

أرامكو

مستشفى الحرس الوطني

وزارة الصحة

التأمينات اإلجتماعية

شركات التأمين
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 : الوطني رعاية مستشفى

مقارنة بصافي  م 1106( مليون لاير لعام 41.4بلغ صافي أرباح التشغيل للمستشفى )

( مليون 01.1قدره ) وبانخفاض( مليون لاير 26.7م والتي بلغت ) 1102أرباح العام 

نتيجة الرتفاع مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها ومخصص ( %11لاير نسبته )

 .اعتراضات المطالبات

 مستشفى رعاية الوطني - صافي إيرادات القطاعات التشغيلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بآالف الرياالت

النسبة للمجموع المجمــوع جهات أخرى أفراد أرامكو
مستشفى 

الحرس الوطني
وزارة الصحة

التأمينات 

اإلجتماعية
شركات التأمين اإليــرادات )صافي(

9.0% 32,793 336 2,352 1,475 16,558 12,072 العيادات

1.2% 4,336 26 160 395 2,429 1,326 الطوارئ واالسعاف

13.6% 49,294 507 3,535 2,020 505 8,720 20,369 13,638 التنويم

40.9% 148,563 697 14,860 2,794 1,626 28,099 63,373 37,114 األقسام الطبية

22.3% 81,017 832 5,811 3,320 830 9,101 38,708 22,415 العمليات الجراحية

13.1% 47,601 850 5,450 850 4,760 20,826 14,865 الصيدلية

100.0% 363,604 3,248 26,718 15,454 3,811 50,680 162,263 101,430 المجمــوع

100.0% 0.9% 7.3% 4.3% 1.0% 13.9% 44.6% 27.9% النسبة للمجموع

9%
1%

14%

41%

22%

13%

 صافي مستشفي الوطنى اإليــرادات لقطاعات التشغيل 

العيادات

الطوارئ واالسعاف

التنويم

األقسام الطبية

العمليات الجراحية

الصيدلية

1% 7%
4%

1%

14%

45%

28%

 صافي مستشفى الوطني اإليــرادات ألهم العمالء 

جهات أخرى

أفراد

أرامكو

مستشفى الحرس الوطني

وزارة الصحة

التأمينات اإلجتماعية

شركات التأمين
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 : توزرع األدوية والمستلزمات الطبيةرعاية ل

م مقارنة  1106( مليون لاير لعام 1.1بلغ صافي خسائر التشغيل لوحدة توزيع األدوية )

 .( مليون  لاير2.9بلغت )صافي أرباح ب م  1102بالعام 

م مقابل 1106( مليون لاير لعام 69.6وذلك نتيجة إلنخفاض مبيعات األدوية التي بلغت )

 م.1102لاير لعام  ( مليون91.4)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بآالف الرياالت

المجمــوع جهات أخرى المنطقة الجنوبية المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الوسطى

69,620 2,527 3,545 5,666 15,583 42,299 المبيعات

100.0% 3.6% 5.1% 8.1% 22.4% 60.8% النسبة للمجموع



 60             م 6102تقرير مجلس اإلدارة         رعاية صحية أكثر إنسانية
 

 :مركز رعاية لطب العائلة 

م  1106( مليون لاير لعام 7.1) لمركز رعاية لطب العائلة بلغ صافي خسائر التشغيل 

( مليون لاير وذلك نتيجة لعدم 0.1م والتي بلغت ) 1102مقارنة بصافي الخسائر للعام 

التشغيل التجريبي. اكتمال المركز بكل تخصصاته وفترة  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بآالف الرياالت

النسبة للمجموع المجمــوع أفراد شركات التأمين اإليــرادات )صافي(

64.7% 210 109 101 العيادات

17.2% 56 20 36 األقسام الطبية

18.2% 59 0 59 الصيدلية

100.0% 325 129 196 المجمــوع

100.0% 39.8% 60.2% النسبة للمجموع

65%

17%

18%

 اإليــراداترعاية لطب العائلة مركز

 صافي لقطاعات التشغيل 

العيادات

األقسام 
الطبية

الصيدلية

40%

60%

مركز رعاية لطب العائلة 

 صافي اإليــرادات ألهم العمالء 

أفراد شركات التأمين
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 :األقسام الطبية

التخصصات الطبية ويقوم باألشراف عليها  وتتضمن جميع يوميا على فترتين تعمل

 الكفاءة العالمية. ذويمجموعة من االستشاريين واألخصائيين 

ب دخول رتيتطور للحجز واالستعالم والمواعيد وتميوجد قسم استقبال خاص يعمل بنظام 

 للعيادات.المرضى 

ات تغطى التخصص وهيبأحدث األجهزة التشخيصية  بتجهيزهاتمتاز العيادات الخارجية 

 التالية:

 األمراض الباطنية الجراحة العامة الطوارئ القلب واألوعية الدموية

 قسم التخدير طب العيون أنف وأذن وحنجرة
قسم اإلصابات 

 المهنية

 النساء والتوليد واألعصابالمخ  لك البوليةالمسا العناية المركزة

العالج الطبيعي وإعادة 

 التأهيل
 طب االطفال العظام األسنان
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 المسؤولية االجتماعية
تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة منسوبيها، مع التزامها بمسئوليتها 

بحقل الرعاية الصحية متمثلة في دعم وتبني االجتماعية إيماناً منها بأهمية ربط المجتمع 

 عدد من البرامج واألنشطة الخيرية.

 

 )الجنادرية( تشارك في( رعاية)

الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( في المهرجان الوطني للتراث والثقافة  شاركت 

جناح  عرض والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني من خالل مستشفيات رعاية، حيث 

كة لهذا العام أبرز الخدمات الطبية من خالل طاقم طبي وتمريضي متميز وكوادر الشر

 إدارية وطنية في جميع المجاالت.

في المهرجان خدمات طبية أولية من خالل تقديم الفحص الطبي  جناح الشركة قدم كما 

األولي والذي يشمل قياسات الضغط والسكر والطول والوزن، إضافةً إلى خدمة التثقيف 

الصحي الذي يهتم بتزويد الزوار بالمعلومات الطبية الالزمة في العديد من التخصصات 

أن جناح هذا العام يتميز بإبراز الدور الذي تلعبه الشركة على خارطة القطاع  كماالصحية. 

الصحي في المملكة من خالل خططها الحالية والمستقبلية في إطار خلق الشراكات 

ت والكفاءات المؤهلة في أكثر من تخصص مما يجعل مستشفيات االستراتيجية مع الخبرا

الشركة مراكز طبية متقدمة في التشخيص وفعالية العالج، كما تجدر اإلشارة إلى أن 

حصول مستشفى رعاية الرياض على شهادة الجودة للمعايير األمريكية في المنشآت 

ة جاز الطبي، باإلضافالصحية كأول مستشفى خاص بمنطقة الرياض يشهد على هذا اإلن

إلى التوسعة التي شهدها مستشفى رعاية الوطني ، تعد أيضاً إحدى الركائز األساسية في 

طريق تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة على المدى البعيد وتعزيز أساليب الجودة 

أن مشاركة الشركة لهذا العام في المهرجان  كماالصحية على مستوى عالمي متقدم. 

ي للتراث والثقافة ينبع من رؤية الشركة المستقبلية لتفعيل دورها البناء في المشاركة الوطن

االجتماعية داخل المجتمع السعودي والتواصل المباشر مع المرضى والمراجعين 

 باإلضافة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز دور السعودة في بناء المجتمع.
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 عيقنوات رعاية للتواصل االجتما

ة لممارسات المشاركة المجتمعي الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(تماشياً مع تبني 

ولتحقيق رسالة رعاية "رعاية أينما اإللكترونية واستخدام الحلول الجماعية والتشاركية 

على االستفادة من اإلنترنت وأدوات المشاركة  )مستشفيات رعاية( تحرص ،”كنت

ة لزيادة وإثراء مستوى مشاركة المواطنين في تطوير الخدمات المجتمعية اإللكتروني

 اتياإللكترونية وصنع القرار. وعليه فقد تمت إتاحة الفرصة للجميع للتواصل مع المستشف

و المشاركة بتجاربهم و مقترحاتهم و أفكارهم و مشاكلهم من خالل قنوات التواصل 

رأي، ات الالتي تشمل استطالع نيةااللكتروالتواصل وسائل  يحهاتاالجتماعي التي تُ 

 التعليقات و تقييم المواضيع و الخدمات المتوفرة.الشكاوي و المقترحات و

ات تم تكليف إدارة العالقولضمان االرتقاء بمستوى الحوار لتحقيق األهداف المرجوة فقد 

اإلشراف على المشاركات ومراجعتها قبل  العامة والتسويق في )مستشفيات رعاية(

ا. ولضمان الحرية التامة بالمشاركة وإتاحة الفرصة للجميع بإيصال أصواتهم نشره

وشكاويهم للمسؤولين فقد وفر المستشفى وسيلة للتواصل المفتوح لمن يرغب وذلك بعد 

 إدخال البيانات الشخصية ووسائل االتصال. 

الل طرح ة من خكما تم االستفادة من هذه القنوات المتعددة في نشر الثقافة والتوعية الصحي

رسائل توعوية تساهم بتقديم خدمات عالجية مختلفة للجميع، وفي زمن قياسي حققت هذه 

 القنوات متابعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المحلي. 

 صفحات المستشفى على الشبكات االجتماعية

 https://www.facebook.com/hospitals.care/ 

 https://twitter.com/hospitals_care 

 https://www.instagram.com/hospitals_care/ 

 https://www.youtube.com/channel/UCX-

k4B8_XoawXbDRNp0dDcg 

 https://www.pinterest.com/carehospitals/ 

 https://plus.google.com/u/0/+CareHospitals1 
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 إدارة خدمات المرضى

ة أطلقت الشركة الوطنيريض ضمن خطتها الشاملة واالستراتيجية لتحسين تجربة الم

عددا من الخدمات الجديدة للمراجعين  للرعاية الطبية )رعاية( في مستشفيات رعاية

لجودة اوالمرضى المنومين و مرافقيهم، و تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أعلى مستويات 

تعتبر و ،،احتياجاتهم لتلبية والمراجعينفي الخدمات المقدمة للمرضى المنومين  العالمية

 إدارة خدمات المرضى مسؤولة عن تحقيق عدد من المهام وهي :

  المشاركة والمساهمة في تحقيق الوعي بحقوق المرضى وواجباتهم عن

وكذلك المساهمة في انجاح وتحقيق  األخرى،طريق قسم التنويم واألقسام 

 .المعايير العالمية
 ات ألقسام المرضىالتعاون مع األقسام األخرى المعنية لتقديم أفضل الخدم 

 .الداخلية
  تقديم العون والمساعدة للمرضى واإلجابة عن كافة استفساراتهم كإجراءات

 الدخول والخروج من اقسام التنويم.
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 إنجازات رعاية
  على اعتماد المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية  رعايةحصلت مستشفيات

مل ومتكامل لتحديد مدى التزامها بمعايير )سباهي(، وذلك بعد اجتيازها لتقييم شا

 الجودة والسالمة التي وضعها المركز.

 بسعة  م1101نوفمبر  2مشروع توسعة مستشفى رعاية الوطني بتاريخ  إفتتاح

سرير. وقد تم تجهيز المبنى الجديد بأحدث المعدات الطبية ذات المواصفات  111

 العالمية
 والجبائر بمستشفى رعاية الرياض. الصناعية لألطراف رعاية مركز افتتاح 

 رعاية الرياض ورعاية  مستشفياترعاية للتدريب في كل من  أكاديمية انطالق

 الوطني، والحصول على االعتماد األكاديمي.

 مركز عالج السمنة ومركز أمراض القلب في مستشفى رعاية الرياض  افتتاح

 ومستشفى رعاية الوطني.

 .المشاركة بيوم القلب العالمي من خالل ورشة عمل في مستشفى رعاية الرياض 

 .المشاركة بيوم اإلعاقة العالمي في مركز العثيم مول 

 التدريب ومركز الطبية للمكتبة الصحي الضمان مجلس اعتماد. 
 في مستشفى رعاية الرياض. الموافقات قسم تنظيم إعادة 
 عاية الوطني.في مستشفى ر الجلدية عيادة افتتاح 
 مع التعاقد (Press Ganey( في للمساعدة المستشفيات خدمات تقديم في الرائدة 

 .للمرضى األمثل الرعاية تقديم
 رعاية لمستشفيات الموحد الرقم إصدار. 
 بهدف تدريب  الجامعات إلى باإلضافة الوطنية معاهد مع التعاون اتفاقيات توقيع تم

 الطالب في مستشفيات رعاية.
 األمريكية هيوستن جامعة إلى باإلضافة عالمية معاهد مع التعاون اتفاقيات قيعتو تم. 
 رعاية وموظفات لموظفي المخصصة الدورات من العديد بتقديم القيام. 
 رعاية في موظف 0274 ل معتمدة تدريبية ساعة 111 تقديم تم. 

 للربع ماليةال للقوائم مطبقه تكون وسوف رعاية لدى المحاسبية المعايير اعتماد تم 
 .1107 في األول

 1107م لعا الميزانية واعتماد إلنشاء العالمية المعايير تطبيق تم. 

 اإلدارية المستويات لجميع العمل وحدات جميع لتشمل 1111 رعاية رؤية تعميم تم. 

 واإلدارية الطبية العمليات جميع هيكلة إعادة تم. 
 المريض وسالمة ودةالج لتطوير التدريبية الدورات من العديد عمل تم. 
 جده مدينة في والدخول للتوسع االستراتيجية الخطة تطوير تم. 
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 في العديد من المواقع والمهرجانات ) مهرجان تسوق  المتنقلة العربة حملة

 الرياض، شركة التعاونية للتأمين الطبي، مهرجان الجنادرية(.
 م ( تضمنت تقديتحت شعار )نفحات رمضانية ... أكثر إنسانية رمضانية نشاطات

وجبات إفطار لزوار ومرضى مستشفيات رعاية باإلضافة الى قيام إفطار بمشاركة 

 عدد من المرضى وحضور عدد من المشاهير.
 تويتر مثل االجتماعي التواصل مواقع من العديد في اإللكترونية القاعدة إنشاء تم، 

 .بلس جوجل ، يوتيوب ، انستقرام ، بوك فيس
 لتسهيل اإلجراءات على  واحد مكان في أصبحت التنويمإجراءات ب المتعلقة المكاتب

 المرضى.
 لرعاية اإللكتروني الموقع إنشاء. 
 الذكية للهواتف رعاية تطبيق وتطوير إنشاء. 
 رعاية موظفي لخدمة متنوعة خدمية جهات مع التعاقد تم. 
 العالمية المعايير أفضل على بناء التنظيمي الهيكل إعادة تم. 
 العمل وحدات بين الطبية الخدمات لجميع األسعار قائمة توحيد تم. 
 التأمين فئات جميع لتشمل للتأمين التعاونية شركة مع االتفاقية توقيع تم. 

 التأمينات مثل الشركاتالعديد من  مع االتفاقيات من العديد وتجديد توقيع تم، 
 .الكهرباء شركة ، أرامكو

 شركةوشركات التأمين مثل  العائلة لطب رعاية مركز بين اتفاقيات توقيع تم 
  .للتأمين التعاونية
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 واالستثمار التمويل
عاية رحصلت الشركة على موافقة وزارة المالية لتمويل جزء من إقامة مشروع مستشفى 

( لاير موزعة على مباني المشروع واألجهزة 02430013111الوطني بقرض قيمته )

استالم ، وقد تم  م1101توقيع عقد القرض خالل العام وقد تم  واألثاث،والمعدات الطبية 

 .لاير 00838413484مبلغ وقدره 

مية التسهيالت المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسال اتفاقيةمن  االستفادة استمرارإضافة إلى 

 ة الوطني،رعايلمستشفى  المبني القديممع بنك الرياض لتمويل المشروع تأهيل وتحديث 

 منخفضه المخاطر سريعة التسييل لتمويل مشاريع استثماريةة تتبع سياسة كما أن الشرك

 الشركة عند الحاجة لذلك. 

 

 م1106الجدول أدناه يوضح التمويل الذي حصلت عليه الشركة حتى نهاية العام المالي 

 
مل زمة بكا، والشركة غير مل رعاية الوطنيفى *التسهيالت البنكية متاحة للشركة وفق اتفاقية مطابقة للشريعة اإلسالمية لتمويل جزء من مشروع توسعة مستش

 .إليهأصل قيمة القرض في حال عدم الحاجة 

 

 خطط الموازنة التقديرية
م وفقاً لفرص التشغيل المتاحة 1107تم وضع خطة الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 

أخذاً في االعتبار النتائج الفعلية ومعدالت النمو للسنوات السابقة. حيث أظهرت التقديرات 

نمواً متوقعاً في جميع وحدات التشغيل وباألخص مستشفى رعاية م 1107التشغيلية للعام 

الوطني حيث االنعكاس المتوقع لإليرادات المضافة من توسعة الطاقة االستيعابية، مع 

األخذ في االعتبار ارتفاع مصاريف إهالك أصول المستشفى الحتساب استهالك تكاليف 

 تشييد وتحسين المبنى القديم للمستشفى.

 

رصيد المدفوعات 

 من بداية المدة

رصيد المدفوعات خالل 

6102 
 رصيد القروض نهاية العام

ة القروض متوسط مد

 )سنة(
 الوحــدة

 بنك الرياض 6.5 100,000,000 0 0

 وزارة المالية 25 118,843,484 0 0

 اإلجمالي 218,843,484 0 0
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 النظامية تالمدفوعا
  الزكاة الشرعية والضرائب

تقوم الشركة بإعداد اإلقرارات الزكوية في نهاية كل عام ميالدي ومراجعتها من قبل 

المحاسب القانوني، ويتم سداد ما يترتب من زكاة شرعية بموجب هذه اإلقرارات في 

روضة ية المفالفترات المحددة نظاماً. كما تقوم الشركة بسداد كافة االستقطاعات الضريب

 .على المدفوعات لجهات أجنبية غير مقيمة بموجب النظام

م  1118لم تتسلم الشركة المربوطات الزكوية من مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام 

م بالرغم من سداد قيمة الزكاة الشرعية في الفترة المحددة بموجب احتساب  1102وحتى 

ً مع تطبيق النظا م الضريبي الجديد ،  وجاري المتابعة مع اإلقرارات الزكوية تزامنا

 . مصلحة الزكاة والدخل إلنهاء الوضع لتلك األعوام

 م ما قيمته1106وقد بلغ مجمل ما تم تحميله كمخصص للزكاة خالل العام 
 ( لاير.0637663817)

 

 االجتماعية التأمينات

ة للمؤسسة العام بلغ مجموع المبالغ المستحقة على الشركة ووحدات األعمال التابعة لها

مقابل مبلغ ( لاير 036113111مبلغا وقدره )م  1106للتأمينات االجتماعية خالل العام 

 م 1102( لاير للعام 7013182)
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 تقرير الحوكمة
 سياسات على واالعتماد الشركات حوكمة إجراءات بتطبيق م 1119 عام منذ الشركة بدأت

 وقد ةوالدق بالمصداقية التزاما العالقة ذات األطراف كافة مع تهافي تعامال المعالم واضحة

 لوائحوال األساسي النظام على والمبنية بها الحوكمة الخاصة الئحة إعداد من الشركة انتهت

 ونظام يةالمال السوق هيئة الصادرة عن التنفيذية الالئحة مع يتوافق بما للشركة الداخلية

 يونيو 07 باجتماعه بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من تمادهااع تم حيث السعودي الشركات

 .م 1119

ً  والمستثمرين المساهمين مع للعالقة وتعزيزاً   الشركة واصلت فقد حقوقهم على وحفاظا
 المالية السوق هيئة من الصادرة الشركات حوكمة بالئحة م التزامها1106العام  خالل

 قطاعاتها ونتائج المالية ونتائجها أدائها بجانب الشركة تفصح عليهوبناءً  ،الموقرة السعودية
 .األنظمةوتقتضيها  والمستثمرين المساهمين تهم التي المعلومات عن التشغيلية

 
 

  حقوق المساهمين وآليات التواصل معهم

ً من حرص الشركة لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح، فقد قامت الشركة  انطالقا

ل الحوكمة للشركة وفقاً لألنظمة والقوانين والتي يمكن بتضمين حقوق المساهمين في دلي

، باإلضافة ( www.care.med.saاالطالع عليها من خالل موقع الشركة اإللكتروني )

 األحداث الرئيسية لجميع المساهمين بال استثناء، وذلك من خالل إلى التزامها بنشر كل
المالية "تــداول" أو الوسائل اإلعالمية للتقارير المالية والمعلومات  موقع السوق

 .الجوهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.care.med.sa/
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 األرباح يعسياسة توز
يعتمد مجلس إدارة الشركة في سياسته بتوزيع األرباح على ما ورد في ذلك الشأن بالنظام 

( 17األساسي للشركات وطبقاً للنظام األساسي للشركة المعتمد. وعلى ذلك ووفقاً للمادة )

من النظام األساسي للشركة فإن سياسة توزيع األرباح توزع بعد خصم جميع المصروفات 

 مية والتكاليف على النحو اآلتي:العمو

 ( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.%01يجنب ) (0
 ( من رأس المال المدفوع.%2يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل ) (1
( من الباقي لمكافأة مجلس %01يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تتجاوز ) (1

القصوى المسموح بها وفقاً  اإلدارة بحيث ال تتعدى في جميع األحوال الحدود

 للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.  (4

 

 

ً  التالي الجدول يوضح  الماضية الخمس السنوات خالل المحققة الصافية األرباح عن ملخصا
 .النقدية والتوزيعات

 

 

 الرئيسيين همينالمسا قائمة
 

 المالك الرئيسين
 د البن االسم نسبة التملك في آخر يوم تداول )%( التغير

 1 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 35.12% 0%

التوزيعات النقدية صافي الربح

(آآلف الرياالت) (آآلف الرياالت)

7.5% 25.7% 33,638 130,718 2015م

15.5% 72.8% 69,517 95,458 2014م

15.5% 75.2% 69,517 92,495 2013م

14.5% 62.0% 65,033 104,957 2012م

10.6% 50.3% 47,625 94,718 2011م

نسبة التوزيع إلى 

رأس المال )%(

نسبة التوزيع 

النقدي إلى صافي 

الربح )%(

العـــام
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  اإلدارة مجلس
 العامة الجمعية أمام المسؤول األعلى اإلداري الجهاز هو الشركة إدارة مجلس إن

 1و تنفيذين غير 6أعضاء  تسعة من ويتألف ركةللش األساسي النظامحسب  للمساهمين
 االستراتيجية رسم التوجهات للمجلس الرئيسة والوظائف المهام ابرز ومن ، مستقلين

المخاطر  وإدارة الداخلية الرقابة إجراءات ومتابعة ووضع للشركة الرئيسة واالهداف

 أداء ومراقبة متابعةو المالية والسياسات الموازنات واعتماد وفعاليتها كفاءتها وضمان
 اصحاب مع العالقة تنظم التي السياسات وضع بجانب وأعمال اإلدارة التنفيذية الشركة

 .م 1107 العام نهاية حتى الحالي اإلدارة وتستمر دورة مجلس حقوقهم وحماية المصالح
 

 حضورال سجل أدناه الجدول ويوضح م 1106 العام خالل عادية اجتماعات (4اإلدارة ) مجلس عقد

 : وتواريخ انعقادها لالجتماعات

 

 

  م 6102 العام اإلدارة خالل مجلس أعضاء ومكافآت ويضاتتع

 

 لصرف العامة الجمعية إقرار بعدم 2017خالل العام  سوف تصرف عضو لكل لاير ألف (022) م وقدرها 2016المالي العام عن اإلدارة مجلس السنوية ألعضاء المكافأة

 .األرباح

 م 1106إجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

2
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عدد حضور 

 اإلجتماعات
 األسم الصفة

 4إجمالي عدد اإلجتماعات  1 2 3 4

Y Y Y Y 4 أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين رئيس مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 

Y Y Y . 3 د. شويمي بن هويمل آل فويز عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y 4 أ. مازن بن احمد الجبير عضو مجلس اإلدارة / مستقل 

Y Y Y Y 4 أ. بدر بن فهد العذل عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y 4 د. غازي بن عبدالرحيم الراوي عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y 4 م. عادل بن دمحم الخراشي عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y 4 أ. عبدالمجيد بن عبدهللا المبارك عضو مجلس اإلدارة / مستقل 

Y Y Y Y 4 أ. فهد بن عبدهللا العيسى عضو مجلس اإلدارة / مستقل 

Y . . . 1 عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 
 لشباناتم. سعود بن دمحم بن عبدهللا ا

 )جديد( 

. . . Y 1 عضو مجلس اإلدارة / غير تنفيذي 
أ. أديب بن عبدالرحمن السويلم 

 )مستقيل(

   غير تنفيذيين مستقلين االجمالي

 والبدالت األخرى االجتماعاتمكافآت  000,222 00,222 002,222

 المكافآت السنوية 0,022,222 022,222 0,022,222

 المجموع 0,000,222 000,222 0,002,222
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 م 6102بيان بأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية بشركات أخرى لعام 

 م 1106بيان بأعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم عضوية بشركات أخرى لعام 

 االسم العضوية تصنيف الشركة

 الحسين نعبد الرحمأ/ إياد بن  البنك األول مدرجة

 د. شويمي بن هويمل آل فويز ال يوجد  - 

 شركة الفرنسي كابيتال غير مدرجة
 الراوي معبد الرحيد. غازي بن 

  أدابتيف سبكترم آند سيجنال أالينمنت، إنك غير مدرجة

 ىالعيس عبد هللاأ/ فهد بن  ةشركة أسمنت العربي مدرجة

 شركة الخزف السعودي لألنابيب غير مدرجة
 يم . عادل بن دمحم الخراش

 شركة ام القرى لتنمية اإلعمار غير مدرجة

 شركة فالكم للخدمات المالية غير مدرجة

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة غير مدرجة أ. بدر بن فهد العذل

 لخدمات المساندةشركة المخازن وا غير مدرجة

 صقر للتأمينشركة ال مدرجة

 أ/ مازن بن احمد الجبير

 شركة بوان القابضة مدرجة

 شركة بنك المال )االردن( مدرجة

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( مدرجة

 )ماليزيا(شركة ما كسيس بيرهارد     مدرجة

 مجموعة الطيار للسفر مدرجة

 ديار الخزامى للتنمية العقارية شركة غير مدرجة

 شركة نورذرن ترست العربية السعودية غير مدرجة

 شركة لفانا القابضة غير مدرجة

 )بريتيش فيرجن آيالندز(   نتوركس كريم غير مدرجة

 المؤسسة العامة للتقاعد غير مدرجة

شركة خارج 

 Jawaris Ltd السعودية

 ءالشركة السعودية للكهربا مدرجة
 أ/ عبدالمجيد بن عبدهللا المبارك

 األولي لتطوير العقارات القابضة غير مدرجة

 م.سعود بن دمحم بن عبدهللا الشبانات  ال يوجد  - 
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 اإلدارة مجلس لجان
يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول األول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف 

بثقة عن مجلس اإلدارة بمثابة معين لمجلس اإلدارة شئونها. وتعتبر اللجان الفرعية المن

 .للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس

ة هي تتمتع بالكفاءة والفعالي استشاريةإن وجود لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ذات طبيعة 

ثٍر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أ

ويشكل مجلس االدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، مطلقة 

ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا 

 :تم تشكيل اللجان التالية

 اللجنة التنفيذية  -

 المراجعة جنةل -

 والمكافآت الترشيحات لجنة -

 

 اللجنة التنفيذية

 من المنبثقة التنفيذية اللجنة الشركات، تتولى حوكمة الئحة من (01المادة ) الى باإلشارة
 :كالتالي اإلدارة وأعضاؤها مجلس
 رئيس اللجنة. - الراويغازي بن عبد الرحيم  / الدكتور .0

 فويز. شويمي هويمل آل / الدكتور .1
 بن عبد الرحمن الحسين. إياد / األستاذ .1
 العذل. بدر بن فهد / األستاذ .4
 الجبير. مازن / األستاذ .2

 
 وتشمل لهم الممنوحة للصالحيات وفقا اإلدارة مجلس قبل من لهم الموكلة باألعمال القيام
 :اآلتي

 .التوصية بشأنها لمجلس اإلدارةة األهداف االستراتيجية للشركة ومراجع -
 .ة للشركة و التوصية بشأنها لمجلس اإلدارةمراجعة الميزانية التقديري  -
متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية و التشغيلية للشركة و تحقيق الميزانية التقديرية  -

 .و تحليل أسباب االنحرافات إن وجدت
 .للجنة اإلدارة مجلس يوكلها أخرى مهام أية -
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 1106 العام خالل عات( اجتما2عدد ) اإلدارة مجلس من المنبثقة التنفيذية اللجنة عقدت

 : انعقادها وتواريخ لالجتماعات الحضور أدناه سجل الجدول ويوضح م

 م 1106 لعام التنفيذية اللجنة اجتماعات

 

 

 المراجعة لجنة 

 من المراجعة المنبثقة لجنة الشركات، تتولى حوكمة الئحة من (04المادة ) الى باإلشارة
 :كالتالي اإلدارة وأعضاؤها مجلس
 رئيس اللجنة. -يحيى بن علي الجبر  / الدكتور .0

 الدحيم. عبد هللا بن عبد الرحمن / األستاذ .1
 العيسى. عبد هللا بن فهد / األستاذ .1
 حسين. حسن بن صالح / األستاذ .4

 
 وتشمل لهم الممنوحة للصالحيات وفقا اإلدارة مجلس قبل من لهم الموكلة باألعمال القيام
 :اآلتي

 مدى من التحقق أجل من الشركة؛ في الداخلية المراجعة إدارة على اإلشراف -

 .اإلدارة مجلس لها حددها التي والمهمات األعمال تنفيذ في فاعليتها

دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية و إدارة المخاطر في الشركة  -

 .ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه
 ملحوظاتلل التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية المراجعة تقارير دراسة  -

 .الواردة فيها

 م 1106اللجنة التنفيذية لعام  اجتماعات
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عدد 

حضور 

 االجتماعات
 االسم الصفة

 2 االجتماعاتإجمالي عدد  1 2 3 4 5

Y Y Y Y Y 5  الراوي معبد الرحيد. غازي بن  رئيس اللجنة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y Y 5 د. شويمي بن هويمل آل فويز عضو اللجنة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y Y 5 أ. مازن بن احمد الجبير عضو اللجنة / مستقل 

. Y Y Y Y 4 ن فهد العذلأ. بدر ب عضو اللجنة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y Y 5 الحسين نعبد الرحمأ. إياد بن  عضو اللجنة / غير تنفيذي 

. . . Y Y 2 (لمستقي) السويلم عبدالرحمن بن أديب. أ عضو اللجنة / غير تنفيذي 
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لتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم ا -

 .وتقييم أدائهم، بعد التحقق من إستقالليتهم ومراجعة عملهم وشروط التعاقد معهم

 .المراجعة بأعمال قيامهم أثناءبات مراجعي الحسا أعمال متابعة -

دراسة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعماالً  -

 .فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرئياتها حيال ذلك
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أُتخذ  -

 .بشأنها
 وإبداء اإلدارة مجلس على عرضها قبل والسنوية األولية المالية القوائم دراسة -

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. .شأنها في الرأي والتوصية

 يف اإلدارة لمجلس والتوصية الرأي وإبداء المتبعة المحاسبية السياسات دراسة -

 .شأنها
ئح والسياسات والتعليمات ذات التأكد من ضمان التزام الشركة باألنظمة واللوا -

 العالقة.
 

 1106 العام خالل ( اجتماعات01عدد ) اإلدارة مجلس من المنبثقة المراجعة لجنة عقدت

 : انعقادها وتواريخ لالجتماعات الحضور أدناه سجل الجدول ويوضح م

 م 1106 لعام المراجعة لجنة اجتماعات

 

 م 1106إجتماعات لجنة المراجعة لعام 

2
6

/1
2

/2
0

1
6

 

1
3

/1
2

/2
0

1
6

 

2
9

/1
0

/2
0

1
6

 

1
9

/1
0

/2
0

1
6

 

1
8

/1
0

/2
0

1
6

 

2
7

/0
9

/2
0

1
6

 

2
8

/0
7

/2
0

1
6

 

2
0

/0
7

/2
0

1
6

 

1
8

/0
4

/2
0

1
6

 

2
3

/0
3

/2
0

1
6

 

2
1

/0
2

/2
0

1
6

 

2
0

/0
1

/2
0

1
6

 

ر 
ضو

ح
د 

عد

ت
عا

ما
جت

إل
ا

 

 األسم الصفة

 01إجمالي عدد اإلجتماعات  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y Y Y . Y Y Y Y Y Y Y Y 11 
رئيس اللجنة  

ج / خار

 المجلس

د. يحيى بن علي 

 الجبر 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 12 
عضو اللجنة 

/ خارج 

 المجلس

أ. عبدالرحمن بن 

 عبدهللا الدحيم 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 12 
عضو اللجنة 

 / مستقل
أ. فهد بن عبدهللا 

 العيسى

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 12 
عضو اللجنة 

/ خارج 

 المجلس

أ. صالح بن حسن 

 حسين
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 والمكافآت الترشيحات لجنة

والمكافآت  الترشيحات لجنة الشركات، تتولى حوكمة الئحة من (02المادة ) الى باإلشارة

 :كالتالي اإلدارة وأعضاؤها مجلس من المنبثقة
 رئيس اللجنة. -المبارك  عبد هللا بن عبد المجيد / األستاذ .0
 فويز. آل هويمل بن شويمي / الدكتور .1
 الخراشي. دمحم بن ادلع / المهندس .1
 العذل. فهد بن بدر / األستاذ .4
 الحسين. عبد الرحمن بن إياد / األستاذ .2

 

 
 وتشمل لهم الممنوحة للصالحيات وفقا اإلدارة مجلس قبل من لهم الموكلة باألعمال القيام
 :اآلتي

ً  المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية -  والمعايير للسياسات وفقا
 بالشرف مخلة بجريمة إدانته سبق شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة
 .واألمانة

 مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة لالحتياجات السنوية المراجعة -
 بما اإلدارة، مجلس لعضوية المطلوبة والمؤهالت للقدرات وصف وإعداد اإلدارة

 .اإلدارة مجلس الألعم العضو يخصصه أن يلزم الذي الوقت تحديد ذلك في
 يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هيكل مراجعة -

 .إجراؤها
 مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد -

 .الشركة مصلحة
 تعارض أي وجود  عدمو المستقلين، األعضاء استقاللية من سنوي بشكل التأكد -

 .أخرى شركة إدارة مجلس عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح
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 خالل ( اجتماعات2عدد ) اإلدارة مجلس من والمكافآت المنبثقة الترشيحات لجنة عقدت

 :انعقادها وتواريخ لالجتماعات الحضور أدناه سجل الجدول ويوضح م 1106 العام

 م 1106 والمكافآت لعام الترشيحات لجنة اجتماعات
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 # األسم الصفة

 2إجمالي عدد اإلجتماعات  1 2 3 4 5

Y Y Y Y Y 5  1 أ. عبدالمجيد بن عبدهللا المبارك رئيس اللجنة / مستقل 

Y Y Y Y Y 5  2 د. شويمي بن هويمل آل فويز / غير تنفيذيعضو اللجنة 

Y Y Y Y Y 5 3 م. عادل بن دمحم الخراشي عضو اللجنة / غير تنفيذي 

. Y Y Y Y 4 4 أ. بدر بن فهد العذل عضو اللجنة / غير تنفيذي 

Y Y Y Y Y 5 5 أ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين عضو اللجنة / غير تنفيذي 
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 ذيةالتنفي اإلدارة
 

 واإلدارات التشغيل وحدات ومدراء التنفيذي الرئيس للشركة العليا التنفيذية اإلدارة يمثل
 أعمال بإدارة القيام  اإلدارة مجلس من بتفويض للشركة التنفيذية وتتولى اإلدارة ،الرئيسية
 لفنيةوا واإلدارية المالية األعمال عن والمسئوليات التنفيذية لها التابعة والمنشآت الشركة

  .العالقة ذات األنشطة وكافة الجودة وإدارة والتشغيلية

 الخطط وتنفيذ اإلدارة مجلس قبل من لها المخولة بالصالحيات التنفيذية اإلدارة وتلتزم
 أو استثمارات أي وال يوجد اإلدارة، مجلس يعتمدها واالستراتيجية التي التشغيلية

ً  النظامية، مستحقاتهم عدا الشركة موظفي لمصلحة إنشاؤها تم احتياطيات  كبار بأن علما
 لهم ليس ،المالية للشئون ونائب الرئيس التنفيذي الرئيس فيهم ( بما2عددهم ) بلغ التنفيذيين
 م 1106 ديسمبر 10 نهاية حتى المصدرة لألسهم ملكية أو مصلحة

 

 

 م 6102العام  خالل بالشركة التنفيذيين كبار

 
 

  م 6102 العام خالل بالشركة التنفيذيين كبار من أشخاص خمسة ألعلى والتعويضات المكافآت

  المبلغ )لاير سعودي(

 حكمها ما فيوالرواتب  4,542,933

 البدالت 1,559,447

 زالمكافآت والحواف 1,000,000

 المجموع 7,102,380

 

 المالي والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بما التنفيذيين *كبار

 

 

 

 

 االسم الصفة

 د. أحمد بن سعيد العمري ـذيالرئيس التنفيــ

 الدار عبد هللاد. دمحم  التنفيذي للعملياتنائب الرئيس 

 دالسي رعبد الغفاأ.   فهد مفلح القحطاني / كيران غاندي / دمحم  نائب الرئيس التنفيذي للشئون الماليـــة

 يد. عدنان بن غرم هللا الزهران  مستشفى رعاية الوطني -المدير الطبي واالداري 

 حلواني  د.  دمحم محمود مستشفى رعاية الرياض  -المدير الطبي واالداري 
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 عالقة ذات جهات مع معامالت
تقوم الشركة من خالل أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة وتتبع  

 الشركة في هذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغير.

األطراف ذات العالقة بالشركة المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمدراء  وتشمل

 التنفيذيين أو الموظفين أو أي من أقاربهم

 م تفصيلها كما يلي:1106تقديم خدمات طبية ومعامالت تجارية ، فقد تم خالل عام 

 

 المصلحة صحابأ األعضاء
-31-13الرصيد 
 م1132

 مبلغ التعامل 
طبيعة 
 التعامالت

 جهةال

 أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين

 د. شويمي بن هويمل آل فويز

 د. غازي بن عبدالرحيم الراوي

 م. عادل بن دمحم الخراشي

 خدمات طبية 119,018,402 122,000,121
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 بن فهد العذلأ. بدر 

 الشبانات م. سعود بن دمحم 

 العربية لإلمدادات الطبية الشركة توريد 210,080 28,100

 شركة دراجر العربية المحدودة توريد 296,944 291,649
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 الدولية لمعايير المحاسبة التحول خطة

م بشان االفصاح عن مراحل 10/8/1106إشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 

، تحول لمعايير المحاسبة الدوليةمواكبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لل

ً و إلعالن الشركة الوطنية للرعاية الطبية المنشور على موقع تداول بتاريخ  إلحاقا

وكذلك اإلعالن المنشور بتاريخ  11/01/1106واإلعالن المنشور بتاريخ  10/8/1106

بخصوص مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ، تعلن  01/00/1106

 :كة عن المرحلة الثالثة من خطة التحول وذلك على النحو التاليالشر

تم تعيين خبير إكتواري وفق معايير المحاسبة الدولية إلحتساب مخصص نهاية الخدمة / 0

( وكذلك تم تعيين مقيم لتقييم اصول الشركة 09للموظفين حسب المعيار الدولي رقم )

 . (06)حسب المعيار الدولي رقم 

ستشاري المعين لعملية التحول )ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاهم( سيقوم اإل / 1

بالعمل بعد الحصول على التقارير النهائية للتقديرات على تقديم أول مسودة للقوائم المالية 

  . م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية المحددة 1106يناير  10كما في 

الحقاً عن األثر الجوهري نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية إن سيتم اإلعالن / 1

 . وجد بعد الحصول على تقارير الخبراء

ي معوقات قد تؤثر على مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير أاليوجد  / 4

 . الدولية

وفق المعايير  1107العام الشركة جاهزة إلعداد ونشر قوائمها المالية للربع االول من / 2

 . المحاسبية الدولية خالل الفترة النظامية المحددة
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السوق  هيئة ألنظمة اإلدارة وفقا مجلس إقرارات

 المالية
 والموضحة اإلدارة مجلس ألعضاء المملوكة الشركة أسهم باستثناء بأنه اإلدارة مجلس يقر
 أو خاصة مصالح يوجد ال ، قريرالت هذا في عنها المعلن التالي والعقود الجدول في

 الشركة في القصر أوالدهم أو زوجاتهم التنفيذيين أو كبار أو المجلس ألعضاء ارتباطات
 .وخالفه مباشرة غير مباشرة أو عمل بعقود ارتباطات أو الشركة أسهم في أكانت سواء

 

نسبة 

 التغير

التغير 

خالل 

 العام

الملكية 

نهاية 

 السنة

الملكية 

بداية 

 السنة

 االسم الصفة

- - - - 
رئيس مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 نعبد الرحمأ. إياد بن 

 الحسين

- - - - 
عضو مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 د. شويمي بن هويمل 

 آل فويز

1% - 0111 0111 
عضو مجلس اإلدارة / 

 مستقل
 أ. مازن بن احمد الجبير

- - 1 1111 
عضو مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 بدر بن فهد العذل أ.

- - - - 
عضو مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 معبد الرحيد. غازي بن 

 الراوي

- - - - 
عضو مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 م. عادل بن دمحم الخراشي

1% - 0106 0106 
عضو مجلس اإلدارة / 

 مستقل
 عبد هللابن  دعبد المجيأ. 

 المبارك

1% - 0111 0111 
/  عضو مجلس اإلدارة

 مستقل
 العيسى عبد هللاأ. فهد بن 

- - - - 
عضو مجلس اإلدارة / 

 غير تنفيذي
 عبد هللام. سعود بن دمحم بن 

 الشبانات 

1% - 01 01 
الرئيس التنفيذي / 

 تنفيذي
 د. أحمد بن سعيد العمري
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 واإلدراج التسجيل قواعد ( من34بالمادة ) العالقة ذات اإلقرارات

 

 :يلي بما اإلدارة مجلس يقر .0

 الصحيح بالشكل أعدت المصدر() الشركة حسابات سجالت إن •

 .ةبفعالي ونفذ سليمة أسس على أعد الشركة في الداخلية الرقابة نظام إن •

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

 صادرةال المحاسبة معايير على بناءً  المالية القوائم إعداد تم بأنه اإلدارة مجلس يقر .1

 المحاسب من تحفظات أي توجد ال كما القانونيين ، للمحاسبين السعودية الهيئة من

 المجلس ويلتزم 1106 العام عن لتقريره وفقا للشركة المالية القوائم على القانوني

 راجعالم إبداء حالة في تطلبها إضافية معلومات بأي المالية السوق هيئة بتزويد

 العام خالل الخارجي المراجع يقم لم كما السنوية المالية القوائم حول تحفظات

 هذا في أتعاب أي يتلق ولم استشارية طبيعة ذات خدمات أي بتقديم 1106

 عقادبان طلبا لقانونيا المحاسب من الشركة تسلمت أن يحدث لم أنه كما الخصوص

 .انعقادها يتم ولم المنتهية المالية السنة خالل العامة الجمعية

 مجلس اءاعض اختيار عند التراكمي التصويت اسلوب اتباع سيتم بأنه المجلس يقر .1

 .جديد عضو انتخاب إلى الحاجة حال في أو القادمة للدورات اإلدارة

  /اإلقرار

 التأكيد
 ( من قواعد التسجيل واإلدراج41الفقرة وفقاً للمادة )

 طبقال ين

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  - 0

إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض 

 حصل عليه المصدر مقابل لك.

 ال ينطبق
لة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو بموجب أدوات دين قاب اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو  -1

 ، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر.اكتتابمذكرات حق 

 ال ينطبق

أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد،  استردادوصف ألي  - 1

در وتلك المص اشتراهاة التي وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرج

 شركاته التابعة. اشترتهاالتي 

 ال ينطبق
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار  - 4

 التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

 ي حقوق في األرباح.تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أ اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  - 2 ال ينطبق

 ال ينطبق

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء  - 6

( 42مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين أقربائهم( أبلغوا المصدر بتلك الحقوق بموجب المادة )

 ألخيرة.ا من هذه القواعد، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية
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 اإلدارة وتوصيات مجلس قرارات
 في وكعض الشبانات دمحم سعود/ المهندس اإلدارة مجلس عضو تعيين على الموافقة -0

 تىح المجلس لعضوية وانضمامه الطبية للرعاية الوطنية للشركة االدارة مجلس

   السويلم أديب /األستاذ المستقيل العضو من بدالً  الحالية للدورة نهاية

 اتالشرك نظام مع يتوافق بما) للشركة األساسي النظام تعديالت على الموافقة -1

 (المدرجة المساهمة بالشركات الخاص الجديد

 هاأعضائ ومكافآت أعمالها وضوابط ومهامها المراجعة لجنة تشكيل على التصويت -1

ً  م1107/ 01/ 10 بتاريخ تنتهي التي الحالية الدورة إلكمال  هم األعضاء بان علما

 :الساده

 اللجنة رئيس الجبر على بن يحيى/  الدكتور. 

 عضو العيسى عبدهللا بن فهد /األستاذ.  

 عضو حسين حسن بن صالح/ األستاذ. 

 عضو الدحيم عبدهللا بن عبدالرحمن/ األستاذ . 

 م1106 ديسمبر 10 في المنتهية المالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير على الموافقة -4

  م1106 ديسمبر 10 في المنتهية المالية السنة عن المدققة المالية القوائم على المصادقة -2

 ديسمبر 10 في المنتهية المالية السنة خالل إدارتهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء -6

 م1106

ً  الشركة كانت التي المساهمين وعقود تعامالت إقرار -7  م1106 العام خالل فيها طرفا

 :قادم لعام بها والترخيص

 اإلجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة  

 الطبية لإلمدادات العربية الشركة 

 المحدودة العربية دراجر شركة 

 جنةل قبل من المرشحين بين من الشركة حسابات مراقبي تعيين على الموافقة -8

 أتعابهم وتحديد م1107 لعام المالية القوائم لمراجعة المراجعة

مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة  الموافقة على توصية -9

اجة للسيولة واستمرار تأهيل مبنى مستشفى رعاية م نظرا للح 1106عن عام 

سريرا باإلضافة الى قيامها بتطوير وتحديث  114الوطني الذي سوف يضيف 

 األجهزة الطبية بالمستشفيات
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 الخاتمة
يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  بعد شكر هللا أن اإلدارة مجلس يسر

السمو الملكي األمير دمحم بن نايف بن عبدالعزيز  عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب

ن سلمان بن عبدالعزيز آل بآل سعود وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير دمحم 

 تدفع التي وثقتهم المستمر دعمهم على الشركة سعود، كما يتقدم المجلس بالشكر لمساهمي
 بالشكر اإلدارة مجلس يتقدم وكذلك ،والعطاء وتفانيهم في أداء أعمالهم البذل المزيد من إلى

 م 1106 العام خالل بذلت جهودهم المخلصة التي على الشركة فريق عمل إلى والتقدير
 .واإلنجاز التقدم من مزيداً  متمنين

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 

 مجلس اإلدارة                  

 

 

 

 

 

 

 


