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السادة المساھمین
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

الماليللعاملمجلس اإلدارة السنويالتقریرقدم لكم یعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنیة للرعایة الطبیة (رعایة) أن أیُسر
، إضافة إلى م2012لعامخالل اتحقیقھاتمالتياألھدافوأھموإنجازاتھاالشركةأعمالنتائجعلىتضمنیالذيم2012
.التنفیذیةواإلدارةالمختلفةولجانھالمجلسعنومعلومات،م 2012دیسمبر 31ھیة في تالموحدة للسنة المنالمالیةالقوائم

م تنفیذ العدید من البرامج واإلنجازات المھمة ومنھا على سبیل المثال:2012لقد شھد عام 

م بطرح جزء من أسھم الشركة لإلكتتاب العام.2012دیسمبر 23صدور موافقة ھیئة السوق المالیة بتاریخ
الخدماتجودةالعتمادالمشتركةالدولیةالھیئةمنحصول مستشفى رعایة الریاض للمرة الثانیة وتجدید االعتماد

المجلسمناإلعترافشھادةعلىم2012العاممندیسمبرشھرفيالمستشفىكما حصل، )JCI(الصحیة 
)الصحیة المنشآتإلعتمادالمركزي CBAHI ).

.إطالق الھویة الجدیدة للشركة بعد إستكمال اإلجراءات اإلداریة والقانونیة
 سنوات قادمة.تجدید عقد شركة أرامكو لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة لمنسوبي الشركة لمدة خمس
 ر سری200الطبي الجدید للمستشفى الوطني بسعة من األعمال اإلنشائیة لمشروع البرج %)95(إنجاز مانسبتھ

التجھیز والتأثیث للمشروع.ضافیة ، كما وتم البدء بأعمال إ
 إقامة مشروع المستشفى الوطني بقرض قیمتھ جزء من حصلت الشركة على موافقة وزارة المالیة لتمویل

موزعة على مباني المشروع واألجھزة والمعدات الطبیة واألثاث ، وقد تم توقیع عقد لایر) 154,112,000(
.م2012خالل العامالقرض 

 تقییم وتحدیث الخطة اإلستراتیجیة للشركة ووضع أھداف أستراتیجة جدیدة تتماشى مع تطورات أعمال الشركة
وتغیرات سوق الرعایة الصحیة.

والوحدات جمیع منسوبي الشركةمجلس اإلدارة ، واإلدارة التنفیذیة ، وإن ھذه اإلنجازات ھي نتیجة لتكاتف الجھود من 
.التابعة

آملین موافقتكم على ماورد بھذا التقریر من تقدم بالشكر لكافة المساھمین الكرام على ثقتھم ودعمھم للشركة ، ن، وفي الختام
.جیةمعلومات وتوجھات إستراتی

وهللا ولي التوفیق..

لس أإلدارةـــــــــمج
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الشركةعننبذة
الصادر في 4186كشركة مساھمة سعودیة بموجب القرار الوزاري رقم )رعایة(الطبیةللرعایةالوطنیةالشركةتأسست

محرم 9صادر بتاریخ 1010194785م) وبسجل تجاري رقم 2003أكتوبر 27ھـ (الموافق 1424رمضان 2
تملكتالخاصالقطاعمناھمینومسالحكوميالقطاعبینشراكةقبلمن) ، م2004فبرایر 29الموافق ھـ (1425
رجب17فيالمنعقدةالعادیةغیرالعامةالجمعیةقراروبموجب.الریاضبمدینةرائدةمستشفیاتبموجبھاالشركة

وواحدثالثمائة) 381,000,000( إلىالشركةمالرأسزیادةتمت)م2010یونیو26الموافق( ـ ھ1431
واحد)81,000,000( بواقعوذلكالواحد،للسھمسعودیةریاالتعشرة)10(اسمیةبقیمةسعوديلایرملیونوثمانون
.المبقاةاألرباحمنلایرملیونوثمانون
وإدارتھاالصحیةالوحداتوالمراكزوالمستشفیاتتجھیزوتملكوتأسیسالرئیسیة في الشركةأغراضوتتلخص
السیاراتوتملكشركاتھاوتمثیلالطبیةوالمستلزماتوالمعداتاألدویةفيوالتجزئةالجملةتجارة، ووتشغیلھاوصیانتھا
واألعمالالخدماتوكذلكالمجاالتكافةفيالصحیةالخدماتتقدیموظیفتھا ،  ألداءالالزمةالمجھزةغیروطبیاالمجھزة

واستثمارھاوصیانتھاوتطویرھاوالعقاراتاألراضيتملك، ولھامكملةتكونأوأغراضھاتحقیقفيتعاونھاقدالتي
ل الشركة وتدیر حالیاً مستشفیین ھما مستشفى رعایة الریاض والمستشفى الوطني ثتم.أغراضھاحدودوفيالشركةلصالح

وكذلك فرع الشركة لتوزیع األدویة المستلزمات الطبیة.
سریراً كطاقة 320بسعة الریاض.مدینةشرقالروابيحيفيالریاضرعایةمستشفىیقع:الریاضرعایةمستشفى

النساء ،الباطنة،الجراحة(تخصصاتعدةعلىالمستشفىیحتوي،م1991العاممنذتشغیلھبدأوالذياستیعابیة ، 
تجھیزھاتموالتيالفرعیةالتخصصاتمنالكثیرإلىباإلضافة)المھنیةواإلصاباتالقلب،األطفال،العظام،والوالدة
.العالمیةالمواصفاتحسبالمعداتبأحدث

العتمادالمشتركةالدولیةالھیئةمناالعتمادعلىمن أوائل المرافق الصحیة التي حصلت أصبحبأنجھودهالمستشفىتّوج
ومقرھاالمستشفیاتنوعیةلجودةاعتمادھیئةأعلىوھي،) JCI(الصحیةالخدماتجودة

م2012العاممندیسمبرشھرفيالمستشفى، كما حصلاألمریكیةالمتحدةالوالیات
.( CBAHI )ة الصحیالمنشآتإلعتمادالمركزيالمجلسمناإلعترافشھادةعلى

) ، م1967الموافق(ھـ1386العامفيافتتاحھوتمالریاض،مدینةفيخاصمستشفىأولھو:الوطنيالمستشفى
سریر200إلضافةتوسعتھعلىحالیاالعملویجريالریاض،بمدینةالملزحيفيتقریباً سریر100المستشفىویضم
المركزيالمجلسمناإلعترافم. المستشفى الوطني حاصل على شھادة2013خالل العام التوسعةھذهإفتتاح ویتوقع
CBAHIالصحیةالمنشآتإلعتماد .م2011منذ العام) (

م والتي تختص بنشاط مبیعات 2011بدأ التشغیل لوحدة التوزیع في عام والمستلزمات الطبیة:توزیع األدویة لرعایة
ل الصیدلیات.یالتجزئة والجملة وتشغ
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المستقبلیةواألھدافاإلستراتیجیةالتوجھات
م 2015نتھیة في العام مالتسنواللخمساإلستراتیجیةالخطةم مراجعة وتحدیث 2012خالل العام اإلدارةمجلسأعتمد
م ، حیث بادرت اإلدارة التنفیذیة بتقییم ومراجعة األھداف اإلستراتیجیة وفق إنجازات 2010سبق إعتمادھا في العام والتي

، الصحيالقطاعسوقفيالمتاحةالفرصمستجدات دراسةوكذلكالسابقةاألعوامخاللالفعلیةلمؤشراتالشركة ول
:یليفیماأھمھاإیجازیمكنالتيوالمرحلیةالمستقبلیةالتوصیاتمنعددإلىاإلستراتیجیةالخطةوإشتملت

الطاقةوإستغاللأداءفاعلیةتطورمعسنویاً نمواً وتحقیقالحالیةالتشغیلوحداتأنشطةدعمفياإلستمرار
.التشغیلیةاإلرباحفيالنموتحقیقفيلإلستمراروالتركیز على المراكز التخصصیةاإلستیعابیة

م2013العاممنالثالثالربعخاللهللابمشیئةوالتشغیلالجدیدالوطنيمستشفىتوسعةافتتاح.
 م.2013إتمام وإفتتاح مشروع مركز طب العائلة خالل الربع الرابع من العام
التوسعلمقابلةالتشغیللوحداتالمقدمةاللوجستیةاألنشطةفاعلیةلدعمالمشتركةالخدماتإداراتأعمالتطویر

.التشغیلنشاطفي
الوظائفتوطیننسبةرفععلىوالتركیز،واإلداریةوالمھنیةالطبیةالكفآتالكوادرمستویاتأعلىاستھداف.
إعادةمناإلنتھاءتمأنبعدوذلك،م2012العامخاللللشركةالجدیدةبالھویةالتعریفحملةمشروعاتمام

المجالھذافيالمتخصصةالخبرةبیوتأحدقبلمنم2011العامخاللالتابعةوالمنشآتالشركةالھویةھیكلة
.للتنفیذ

2013العاممنالثانيالربعخاللالتابعةومنشآتھاللشركةالصحیةللمعلوماتاآلليالنظامتركیبمشروعانھاء
لدعمالتحتیةالبنیةتأسیسإلىباإلضافةالخدماتأداءفاعلیةلتطویرنوعیةنقلةالمشروعھذایعتبرحیثم،
.العالجیةوالخدماتاألنشطةفيلتوسعا

علىوالعمللھاالتابعةالمستشفیاتفيالطبیةالخدماتفيالجودةمعاییرأعلىتطبیقدعمفياإلستمرار
)الدولیةاإلعتمادشھادةعلىالحصول JCI .الریاضرعایةبمستشفىأسوةالوطنيللمستشفى(

 في تطبیق بطاقة األداء المتوازناإلستمرار)Balanced Scorecard( المرتبطة في قیاس مؤشرات أداء الشركة
ووحداتھا التابعة.

المخاطر:
أو أیة تقلبات قد تؤدي لھا الشركة ، بالتغیرات التي قد تطال إقتصاد المملكة بشكل عام تتلخص المخاطر التي قد تتعرض 

الصحیة ، أو تغیر أسعار المواد والمستلزمات والمعدات الطبیة. كذلك قد تتعرض الشركة إلى خفض الطلب على الخدمات 
لمخاطر تغیر أجور الكوادر الطبیة والفنیة التي تعتمد علیھا الشركة بدرجة كبیرة.
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:المجتمعخدمة
وتبنيدعمفيمتمثلةالصحیةالرعایةبحقلالمجتمعربطبأھمیةمنھاإیمانااإلجتماعیةبمسئولیتھاالتزامھاالشركةتواصل

: ومن تلك األنشطة والمشاركات مایلي:م2012العاموفيالخیریةواألنشطةالبرامجمنعدد
.فعالیات یوم اإلعاقة العالمي
.إقامة دورة تدریبیة عن الصم والبكم
ن.اوالمساھمة في حملة مرض متالزمة الد
 للكلى.المساھمة في حملة الیوم العالمي
.المساھمة في حملة یوم الصحة العالمي
 إقامة ندوة یوم الربو ، ویوم الصیدلي ، وكذلك یوم

التمریض العالمي.

.مھرجان الجنادریة للتراث والثقافة
.إقامة الندوة العلمیة الخامسة لألسنان باللغة العربیة
.زیارة العدید من المدارس والمراكز التجاریة للتوعیة الصحیة
.معرض توطین وبرنامج لقاءات للتوظیف
المشاركة في یوم المھنة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحیة

:تم تنفیذھامشاریع
24المالیة بتاریخ إتمام متطلبات طرح جزء من أسھم الشركة لإلكتتاب العام حیث صدرت موافقة ھیئة السوق

مال الشركة بعد اإلكتتاب.%) من رأس 30.1م على طرح مانسبتھ (2012دیسمبر 
 إطالق الھویة التجاریة الجدیدة للشركة والمنشآت التابعة ، والتي تم تنفیذھا من قبل أحد الجھات المختصة وبعد

استكمال اإلجراءات النظامیة والقانونیة.
.اإلنتھاء من مشروع المبنى الرئیسي للشركة
) لمشروع مبنى المستشفى الوطني%) من األعمال اإلنشائیة 95تم إنجاز ما نسبتھ

والبدء في التجھیز والتأثیث والتوظیف إستعداداً لإلفتتاح ) سریر200بسعة ( 
والتشغیل.

) مركز طب العائلة المتوقع إفتتاحھ وتشغیلھ في الربع %) من األعمال اإلنشائیة لمشروع60إنجاز ما نسبتھ
م.2013الرابع من العام 

منض للمرة الثانیة وتجدید االعتمادحصول مستشفى رعایة الریا
كما ، )JCI(الصحیة الخدماتجودةالعتمادالمشتركةالدولیةالھیئة
شھادةعلىم2012العاممندیسمبرشھرفيالمستشفىحصل

)الصحیة المنشآتإلعتمادالمركزيالمجلسمناإلعتراف
CBAHI ).

:واإلستثمارالتمویل
قیمتھ إقامة مشروع المستشفى الوطني بقرض جزء من حصلت الشركة على موافقة وزارة المالیة لتمویل 

وقد تم توقیع موزعة على مباني المشروع واألجھزة والمعدات الطبیة واألثاث ،) لایر154,112,000(
م.2012م عقد القرض خالل العا

بنكمعاإلسالمیةالشریعةمعمتوافقةالمالیةالتسھیالتالأتفاقیةإضافة إلى إستمرار اإلستفادة من 
منخفضھإستثماریھسیاسةتتبعالشركةأنكما.الوطنيللمستشفىالجدیدالمشروعلتمویلالریاض
.لذلكالحاجةعندالشركةمشاریعلتمویلالتسییلسریعةالمخاطر
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:النشاطونتائجالمالیةالبیانات

م2012العامخاللصافیةأرباحاً الشركةحققت
العامبنتائجمقارنةلایرملیون(104,96 )بلغت

بنمولایرملیون( 94.72 )بلغتوالتيم2011
وبزیادةتقریباً لایرملیون( 10 )بحوليیقدر

ویعود.الماضيالعامعن%)10,8(نسبتھا
زیادةإلىنتیجةالتشغیلارباحنموإلىالسبب

كالفيالتشغیلأقسامجمیعفيالطبیةاإلیرادات
المحققة اإلیراداتذلكإلىویضاف،المستشفیین

من تشغیل وحدة توزیع األدویة والستلزمات 
الطبیة.

التشغیللنتائجالمالیةوالبیاناتالجداولیليوفیما
:واألعمال

)الریاالتاآلف(الماضیةالخمسللسنواتدیسمبر31فيكماالمالیةالنتائج

م2008 م2009 م2010 م2011 م2012 البند / السنة

299,903 372,836 426,219 458,285 524,749 االیرادات والمبیعات

(258,196) (296,650) (322,388) (335,840) (389,614) تكلفة االیرادات والمبیعات

41,708 76,186 103,831 122,444 135,135 مجمل الربح

(14,790) (19,146) (20,087) (25,971) (30,141) مصروفات عمومیة واداریة

(1,218) (1,848) (1,655) (1,307) (985) مصاریف تسویق

25,700 55,192 82,089 95,166 104,009 ربح التشغیل

5,250 5,970 8,415 5,873 7,397 إیرادات اخرى

(4,030) (4,456) (5,755) (6,321) (6,449) الشرعیةالزكاة 

26,920 56,706 84,750 94,718 104,957 صافي الدخل الربح

9% 15% 20% 21% 20% نسبة صافي الدخل إلى اإلیرادات

0.90 1.49 2.22 2.49 2.75 ربح السھم (لایر سعودي)
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)الریاالتآالف(م2012دیسمبر31فيكماالتشغیللوحداتالتشغیلنتائجملخص

النسبة 
للمجموع

أرباح 
التشغیل

مصاریف 
التشغیل

صافي 
اإلیرادات 
والمبیعات

إیرادات
أخرى

مبیعات 
الصیدلیة 
(صافي)

اإلیرادات 
الطبیة 
(صافي)

الوحــدة

72% 80,04
1 )273,568( 353,609 7,378 69,730 276,501 مستشفى رعایة الریاض

38% 42,05
2 )123,761( 165,813 2,318 36,045 127,450 المستشفى الوطني

0% )76( )15,098( 15,022 15,022 رعایة لتوزرع االدویة 
والمستلزمات الطبیة

-10% )
10,611( )10,862( 251 251 الخدمات المشتركة و المركز 

الرئیسي

100% 111,4
06 )423,289( 534,695 9,947 120,797 403,951 المجمــوع

68%

32%

)صافي(اإلیرادات الطبیة 

مستشفى رعایة الریاض المستشفى الوطني

58%
30%

12%

)صافي(مبیعات الصیدلیة 

الریاضرعایةمستشفى الوطنيالمستشفى الطبیةوالمستلزماتاالدویةلتوزرعرعایة

67%

42%

أرباح التشغیل

مستشفى رعایة الریاض المستشفى الوطني

-65%

-29%

-3.6% -2.6% مصاریف التشغیل

مستشفى رعایة الریاض المستشفى الوطني

رعایة لتوزرع االدویة والمستلزمات الطبیة الخدمات المشتركة و المركز الرئیسي
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م2012- تقریر مجلس اإلدارة 

الماضیةخمسالللسنواتالماليالمركزقائمة

م2008 م2009 م2010 م2011 م2012 / السنةالبند

182,565 226,555 277,510 318,058 335,225 الموجودات المتداولة

253,522 249,209 239,582 242,527 245,102 االصول الثابتة ( الصافي )

7,040 43,829 88,617 123,376 213,980 التنفیذمشروعات تحت 

973 701 350 622 393 موجودات غیر ملموسة

444,099 520,294 606,059 684,583 794,701 إجمالي الموجودات 

44,734 60,753 72,895 81,968 109,685 المطلوبات المتداولة

38,144 42,693 46,556 49,864 74,933 المطلوبات غیر المتداولة

82,877 103,446 119,451 131,833 184,618 إجمالي المطلوبات 

300,000 300,000 381,000 381,000 381,000 رآس المال المدفوع

61,222 116,858 105,608 171,751 229,082 اإلحتیاطیات و األرباح المبقاة

361,222 416,858 486,608 552,751 610,082 إجمالي حقوق المساھمین

444,099 520,304 606,059 684,583 794,701 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

:الماضیةسنواتالخمسمدارعلىالمساھمینحقوقفيملحوظاً نمواً للشركةالماليالمركزمؤشراتتظھر

( آالف الریاالت)النـمـو في حقوق المساھمین
نسبة التغیر الزیادة (النقص) حقوق المساھمین العـــام

10% 57,332 610,082 م2012

14% 66,143 552,751 م2011

17% 69,750 486,608 م2010

15% 55,636 416,858 م2009

8% 26,920 361,222 م2008



10

م2012- تقریر مجلس اإلدارة 

:العاملالمالرأستغیر
( آالف الریاالت )

بندمشروعاتتتضمنالرئیسيالمركزأصولبأنعلماً ،التشغیلوحداتحسبم2012لعاموالخصوماألصولتوزیع
.البنوكلدىاألجلقصیرةاإلستثماراتبندوكذلكالتنفیذتحت

0

1

2

3

4

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2007 2008 2009 2010 2011

ت
اال

ری
 ال

ف
آآل

الموجودات المتداولة  المطلوبات المتداولة 

رأس المال العامل معدل تداول رأس المال العامل

معدل تداول 
رأس المال %

الزیادة

( النقص)
المالرأس  السنة

2.6 12% 17,455 163,970 م2012

2.8 59% 54,172 146,515 م2011

2.3 )15(% )15,820( 92,343 م2010

2.8 17% 15,490 108,163 م2009

3.1 47% 29,548 92,673 م2008

( آالف الریاالت )التشغیل لوحداتوالخصوماألصولتوزیع

النسبة 
للمجموع

المطلوبات 
(الخصوم)

النسبة 
للمجموع

الموجودات 
(األصول)

الوحــدة

28% 51,860 43% 343,040 مستشفى رعایة الریاض

14% 25,154 19% 152,466 المستشفى الوطني

0% 491 1% 11,729 رعایة لتوزرع االدویة 
والمستلزمات الطبیة

58% 107,113 36% 287,466 الخدمات المشتركة و 
المركز الرئیسي

100% 184,618 100% 794,701 المجمــوع

لمواجھةاألساسیةالتشغیلعملیاتكفاءةعلىالشركةتحافظ
فاعلیةم2012عامتظھر نتائجحیث،المدىقصیرةاإللتزامات

الزیادةنتیجةاألجلقصیرةاإللتزاماتمقابلاألجلقصیرةاألصول
حجمفيالزیادةمنوبالرغمالتجاریةالدیونتحصیلتحسنفي

.العامخاللاإلیرادات

43%

19%
2%

36%

)األصول(الموجودات 

مستشفى رعایة الریاض المستشفى الوطني

رعایة لتوزرع االدویة والمستلزمات الطبیة الخدمات المشتركة و المركز الرئیسي

28%

14%
0%

58%

)الخصوم(المطلوبات 

مستشفى رعایة الریاض المستشفى الوطني

رعایة لتوزرع االدویة والمستلزمات الطبیة الخدمات المشتركة و المركز الرئیسي
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م2012- تقریر مجلس اإلدارة 

:التابعةالوحداتتشغیلنتائج

:الریاضرعایةمستشفى
بلغتوالتيم2011العامأرباحبصافيمقارنةم2012لعاملایرملیون)80,04( للمستشفىالتشغیلأرباحصافيبلغ

.التشغیلمصروفاتمعدلفيوانخفاضاإلیراداتلنمونتیجة%)10,3(نسبتھاوبزیادةلایرملیون)72,59(

التشغیلیةالقطاعاتإیراداتصافي
النسبة 
للمجموع المجمــوع جھات أخرى أفراد أرامكو التأمینات 

اإلجتماعیة
شركات 
التأمین اإلیــرادات (صافي)

11% 37,520 4,647 4,019 10,465 3,521 14,867 العیادات

17% 59,043 14,496 5,679 11,675 16,010 11,183 التنویم

40% 142,069 27,461 18,883 31,552 22,244 41,929 األقسام الطبیة

11% 37,869 1,421 11,834 2,565 10,071 11,978 الجراحیةالعملیات

20% 69,730 8,531 6,713 17,938 9,748 26,799 الصیدلیة

2% 7,378 7,378 أخـــرى

100% 353,609 63,935 47,129 74,195 61,595 106,756 المجمــوع

100% 18% 13% 21% 17% 30% النسبة للمجموع

10%

17%

40%

11%

20%

2%

)صافي(اإلیــرادات لقطاعات التشغیل 

العیادات

التنویم

األقسام الطبیة

العملیات الجراحیة

الصیدلیة

أخـــرى

30%

18%21%

13%

18%

)صافي(اإلیــرادات ألھم العمالء 

شركات التأمین

التأمینات اإلجتماعیة

أرامكو

أفراد

جھات أخرى
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م2012- تقریر مجلس اإلدارة 

:الوطنيالمستشفى
بلغتوالتيم2011العامأرباحبصافيمقارنةم2012لعاملایرملیون) 42,05(للمستشفىالتشغیلأرباحصافيبلغ

فيوتحدیداً األقسامجمیعفينمواً حققتالتيالطبیةاإلیراداتلنمونتیجة%)5(نسبتھاوبزیادةلایرملیون)40,05(
.المھنیةاإلصاباتقطاع

التشغیلیةالقطاعاتإیراداتصافي

النسبة 
للمجموع المجمــوع جھات أخرى أفراد أرامكو التأمینات 

اإلجتماعیة شركات التأمین اإلیــرادات (صافي)

15% 24,320 145 3,369 1,860 7,444 11,502 العیادات

9% 14,503 310 1,444 481 9,723 2,545 التنویم

36% 60,505 765 6,651 3,758 29,181 20,150 األقسام الطبیة

17% 28,122 33 1,178 228 23,712 2,971 العملیات الجراحیة

22% 36,045 269 2,374 3,136 11,144 19,122 الصیدلیة

1% 2,318 2,318 أخـــرى

100% 165,813 3,840 15,016 9,463 81,204 56,290 المجمــوع

100% 2% 9% 6% 49% 34% النسبة للمجموع

15%

9%

36%

17%

22%

1%

)صافي(اإلیــرادات لقطاعات التشغیل 

العیادات

التنویم

األقسام الطبیة

العملیات الجراحیة

الصیدلیة

أخـــرى

34%

49%

6% 9%

2%

)صافي(اإلیــرادات ألھم العمالء 

شركات التأمین

التأمینات اإلجتماعیة

أرامكو

أفراد

جھات أخرى
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م2012- تقریر مجلس اإلدارة 

:النظامیةالمدفوعات
:والضرائبالشرعیةالزكاة
ماسدادویتم،القانونيالمحاسبقبلمنومراجعتھامیالديعامكلنھایةفيالزكویةاإلقراراتبإعدادالشركةتقوم

اإلستقطاعاتكافةبسدادالشركةتقومكما.نظاماً المحددهالفتراتفياإلقراراتھذهبموجبشرعیةزكاةمنیترتب
.النظامبموجبمقیمةغیرأجنبیةلجھاتالمدفوعاتعلىالمفروضةالضریبیة

سدادمنبالرغمم2011وحتىم2008األعوامعنوالدخلالزكاةمصلحةمنالزكویةالمربوطاتالشركةتتسلملم
والدخلالزكاةمصلحةمعالمتابعةوجاري.الزكویةاإلقراراتإحتساببموجبالمحددةالفترةفيالشرعیةالزكاةقیمة

.األعواملتلكالوضعإلنھاء
وجاريعلیھاباإلعتراضالشركةقامتم2007وم2006بالسنواتخاصةللزكاةإضافیةربوطاً الشركةوتسلمت
.األعوامھذهعنالزكویةبالمطالباتیتعلقمالمواجھةكافيمخصصكونتالشركةبأنعلماً .المصلحةمعمتابعتھا

:اإلجتماعیةالتأمینات
مبلغام2012العامخاللاإلجتاعیةللتأمیناتالعامةللمؤسسةلھاالتابعةاألعمالووحداتالشركةتسدیداتمجموعبلغ

)وقدره 6,249,008 )مبلغمقابللایر( 5,171,245 م2011للعاملایر(

.
:)وأخرىالصحیةوالشؤن،الصحيالضمان،العملمكتب،الجوازات،التأشیرات(أخرىحكومیةرسوم
)مقابللایر) 2,681,434(م2012العامسدادھاخاللتموالتيالصلھذاتالحكومیةالمعامالتتكالیفبلغت

2,323,551 .م2011للعاملایر(
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:األرباحتوزیع
للنظام مجلس إدارة الشركة في سیاستھ بتوزیع األرباح على ماورد في ذلك الشأن بالنظام األساسي للشركات وطبقاً یعتمد

توزع بعد فإن سیاسة توزیع األرباح ) من النظام األساسي للشركة 37ووفقاً للمادة (وعلى ذلكاألساسي للشركة المعتمد.
اآلتي:النحو على خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف 

%) من األرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي نظامي.10یجنب ()1
%) من رأس المال المدفوع.5ة أولى للمساھمین تعادل (عیوزع من الباقي دف)2
%) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحیث ال تتعدى في جمیع 10یخصص بعد ماتقدم نسبة التتجاوز ()3

بھا وفقاً للقرارات والتعلیمات الرسمیة الصادرة من الجھات المختصة.األحوال الحدود القصوى المسموح 
یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح.)4

المشاریعمراحلتطوروكذلكالمتاحةالنقدیةالسیولةووضعالتشغیلیةالشركةبنتائجالسنویةاألرباحتوزیعیرتبطكما 
العامةللجمعیةالتوصیةم2013فبرایر26فيالمنعقدھإجتماعفياإلدارةمجلسقررفقدذلكعلىوبناء،القائمة
.%)14,5وبنسبة (سھملكل) 1,45م بواقع (2012الماليالعامعنالمساھمینأرباح علىبتوزیع
.النقدیةوالتوزیعاتالماضیةالخمسالسنواتخاللالمحققةالصافیةاألرباحعنملخصاً التاليالجدولیوضح

نسبة التوزیع إلى 
رأس المال (%)

نسبة التوزیع النقدي 
إلى صافي الربح 

)(%
توزیعات أسھم منحة (آآلف الریاالت)

التوزیعات النقدیة
(آآلف الریاالت)
صافي الربح العـــام

14.5% 62% - 65,032,50 104,957 م2012

12.5% 50% 47,625 94,718 م2011

34.5% 34% سھم3.7سھم لكل  28,575 84,750 م2010

5% 26% - 15,000 56,706 م2009

-- -- - -- 26,920 م2008
.م2010عامفيكانتلایرملیون)381(إلىالمالرأسزیادة*

خطط الموازنة التقدیریة:
م وفقاً لفرص التشغیل المتاحة أخذاً في اإلعتبار النتائج الفعلیة 2013زنة التقدیریة للعام المالي الجدید اتم وضع خطة المو

ومعدالت النمو للسنوات السابقة. 
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:اإلدارةمجلس
ورسموالرقابةوالتوجیھالشركةقیادةمسؤلیةاإلدارةمجلسویتولى،أعضاءسبعةمنالشركةإدارةمجلسیتألف

.المستقبلیةاإلستراتیجیات
منأقرالشركاءقدم2011دیسمبر27علماً بأنھ في تاریخم.2012العامخالل) إجتماعاتً 5(اإلدارةمجلسعقدوقد

م ، وكذلك إنتخاب 2011تھیة دورتھ بنھایة العام نعلى أعمال المجلس المالموافقةالعادیة العامةالجمعیةاجتماعخالل
.م2014العامنھایةوحتىم2012العامبدایةمعتبدأة جدیدة دورلاإلدارةلمجلسأعضاءوترشیح 

م2012ستثنائیة  لعام إلجتماعات اإلولجنة المكافآت والترشیحات واوالجمعیاتدارة اإلاجتماعات مجلس 

جتماعاتإلعدد ا

التصنیف لجان استثنائیة األسـم
أخرى

لجنة 
المراجعة المكافات لجنة 

والترشیحات

جتماعات إ
مجلس االدارة

العادیة

اجمالي 
االجتماعات

الحالة

2 2 5 9 غیر تنفیذي رئیس مجلس 
اإلدارة م.عبدهللا محمد العیسى

5 2 5 12 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة د. شویمي ھویمل آل فویز

3 2 5 10 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة السیفأ. عبدالعزیز سیف 

3 0 5 8 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة أ. یاسرصقر العتیبي

4 0 5 9 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة عادل محمد الخراشي

2 6 0 3 11 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة أ. أدیب عبدالرحمن السویلم

1 1 5 8 غیر تنفیذي عضو مجلس 
اإلدارة أ. بدر فھد العذل

.سفرأوخاصةظروفطبیعة التكلیف أوإلى اإلجتماعاتبعضحضورعدمیرجع*
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أوالدھمأوزوجاتھمأوالتنفیذیینكبارأوالمجلسألعضاءإرتباطاتأوخاصةمصالحیوجدالبأنھاإلدارةمجلسیقر
.وخالفھمباشرةغیرأومباشرةعملبعقودإرتباطاتأوالشركةأسھمفيأكانتسواءالشركةفيالقصر

.المجلسألعضاءمملوكةللشركةأسھمیوجدفالللمجلسالحاليللتشكیلطبقاً وأنھكما

.م2012لعامأخرىبشركاتعضویةلدیھمالذیناإلدارةمجلسبأعضاءبیان
العضویةاإلسم

بنك الریاضالعیسىم. عبدهللا محمد
أسمنت العربیة

الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) الشركة السعودیة للفنادق والمناطق 
السیاحیة 

فال العربیة القابضةأ. بدر فھد العذل
شركة دیتكون السعودیة المحدودة

شركة الكادر العربي لتطویر التعلیم
شركة األمثل للتملیك والتأجیر التمویلي

فالكم للخدمات المالیةشركة
البالد كاتلستشركة 

شركة القصیم للخدمات الطبیةأ. عبدالعزیز سیف السیف

شركة فالكم للخدمات المالیةأ. أدیب عبدالرحمن السویلم
شركة النایفات للتقسیط

شركة تصنیع مواد التعبئة والتغلیف (فیبكو)
الشركة السعودیة لصناعة الورق

شركة أمانة للتأمین التعاوني
شركة الخزف السعودي لألنابیبالخراشيم. عادل محمد 

شركة أم القرى واإلعمار

م2012العامعن(غیر تنفیذیین)اإلدارةمجلسأعضاءومكافآتتعویضات

المبلغ (لایر سعودي)
301,000 والبدالت األخرىمكافآت االجتماعات

1,400,000 المكافآت السنویة

1,701,000 المجموع

.األرباحلصرفالعامةالجمعیةإقرارم بعد2013خالل العام سوف تصرفعضولكللایرألف(200)وقدرھام 2012الماليالعامعناإلدارةمجلسعضاءالسنویة ألالمكافأة*
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:اإلدارةمجلسلجان
بصالحیاتوتفویضھاتعیینھایتمالداخلیةالمراجعةولجنةوالمكآفآتالترشیحاتلجنةوھيلجنتیناإلدارةمجلسعنینبثق

.اإلدارةمجلسقبلمنمحددةوإجراءات

والمكآفآتالترشیحاتلجنة
اإلطالع،وكذلكللمجلسالجددالمرشحینبخصوصالتوصیاتورفعالمجلسوكفاءةحجمتحدیدمھاماللجنةتتولى

.التوزیعوآلیةللشركةالسنویةالمكآفآتوإعتماد
موافقةبموجباللجنةعملأسلوبإعتمادیتمحینفياإلدارةمجلسقبلمنعضویتھمومدةاللجنةأعضاءاختیارویتم

.اإلدارةمجلستوصیاتعلىللشركةالعامةالجمعیة
م2012لعاموالمكافآتالترشیحاتلجنةجتماعاتإ

:المراجعةلجنة
لھاویحقالمساھمینمصالحویحيالشركةأھدافیحققبماالداخلیةالرقابةنظامكفایةمنبالتحققاللجنةھذهتختص

تعینوإقتراحالمحاسبیةوالسیاساتوالسنویةالربعیةاألولیةالمالیةالقوائمدراسةوكذلكالمعلوماتكافةعلىاإلطالع
سالمةعلىتؤكدفإنھاالمعتمدةاألنظمةفيالمتمثلالرقابةنظامعلىاللجنھإطالعوبعدماليعاملكلالقانونيالمحاسب
اإلدارةمجلسقبلمنعضویتھمومدةاللجنةأعضاءاختیارویتم.لھاالتابعةوالمنشآتالشركةفيالرقابةنظاموفاعلیة

.اإلدارةمجلستوصیاتعلىللشركةالعامةالجمعیةموافقةبموجباللجنةعملأسلوبإعتمادیتمحینفي
م2012لعامالمراجعةلجنةاجتماعات

جلسات الحضورعدد  الصـفـــھ األسـم
6 رئیس اللجنة أ. أدیب عبدالرحمن السویلم 

7 عضو د.عبدالرحمن أبراھیم الحمید

7 عضو أعبدالعزیز فایز السوید

توصیة لجنة المراجعة وموافقة المجلس فقد تم تعیین مكتب ( كي بي أم جي ) لتولي مھام إدارة المراجعة الداخلیة وبموجب
بالتنسیق مع لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالیة الداخلي حیث قام المراجعم.2012شھر مارس للشركة إعتباراً من 

ورفع التقاریر إن وجدت ودراسة خطة المراجعة ونظام الرقابة الداخلیة األولیة والسنویة ومالحظات المحاسب القانوني 
والتوصیات ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة عن أي مالحظات وردت فیھا.

عدد جلسات الحضور الصـفـــھ األسـم
2 رئیس اللجنة م.عبدهللا محمد العیسى

2 عضو د. شویمي ھویمل آل فویز

2 عضو أ. عبدالعزیز سیف السیف

1 عضو أ. بدر فھد العذل 
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تقوم الشركة من خالل أعمالھا وأنشطتھا الرئیسیة بالتعامل مع أطراف ذات عالقة معامالت مع جھات ذات عالقة:
المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغیر. وتشمل األطراف ذات العالقة بالشركة المساھمین وتتبع الشركة في ھذه

وأعضاء مجلس إدارتھا والمدراء التنفیذیین أو الموظفین أو أي من أقاربھم.
مات وإجراءات تقدیم خدم2012خالل عام فقد تم ووفقاً لعقود خدمات طبیة مع المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة ، 

م.2012) لایر بنھایة العام المالي 148,492,162طبیة لمنسوبي المؤسسة بمعامالت بلغت (

:التنفیذیةاإلدارة
اإلدارةوتتولى،الرئیسیةواإلداراتالتشغیلوحداتومدراءالتنفیذيالعامالمدیرللشركةالعلیاالتنفیذیةاإلدارةیمثل

األعمالعنالتنفیذیةوالمسئولیاتلھاالتابعةوالمنشآتالشركةأعمالبإدارةاإلدارةمجلسمنالمفوضةللشركةالتنفیذیة
.العالقةذاتاإلنشطةوكافةالجودةوإدارةوالتشغیلیةوالفنیةةیواإلدارالمالیة
یعتمدھاالتيواالستراتیجیةالتشغیلیةالخططوتنفیذاإلدارةمجلسقبلمنلھاالمخولةبالصالحیاتالتنفیذیةاإلدارةوتلتزم
بأنعلماً الیوجد أي استثمارات أو احتیاطیات تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة عدا مستحقاتھم النظامیة، .اإلدارةمجلس

مع العلم م2012دیسمبر/ 31نھایةحتىالماليوالمدیرالتنفیذيالعامالمدیرفیھمبما)5(عددھمبلغالتنفیذیینكبار
.م2012أن مدیر عام رعایة لتوزیع األدویة والمستلزمات الطبیة انضم الى الشركة فى شھر یونیو 

في صرف المكافآت والحوافز للمدراء التنفیذیین على برنامج تقییم األداء المرتبط بنظام بطاقة األداء المتوازن تعتمد الشركة
في قیاس أداء الشركة.

م2012العامخاللبالشركةالتنفیذیینكبار
الصـفـــھ األسـم

المدیـر العــام التنفیـــذي أ. عثمان عبدهللا أباحسین

مدیر اإلدارة المالیـــة أ. یاسر محمد القھیدان

مدیر عام مستشفى رعایـة الریاض العنزي فرحان. جمعة أ

مدیر عام المستشفى الوطني أ. عبدالحمن ابراھیم الفارس

مدیر عام رعایة لتوزیع االدویة والمستلزمات الطبیة أ. مراد عبدالرحیم السقاف

م2012العامخاللبالشركةالتنفیذیینكبارمنأشخاصخمسةألعلىوالتعویضاتالمكافآت
المبلغ (لایر سعودي)

3,186,995 الرواتب ومافي حكمھا

928,697 البدالت

630,000 المكافآت والحوافز

4,745,692 المجموع

الماليوالمدیرالتنفیذيالرئیسفیھمبماالتنفیذیینكبار*
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:والحوكمةاإلفصاح
تعامالتھاالمعالم فيواضحةسیاساتعلىواإلعتمادالشركاتحوكمةإجراءاتبتطبیقاتم2009عاممنذالشركةبدأت

.والدقةبالمصداقیةإلتزاماً العالقةذاتاألطرافكافةمع
یتوافقبماالداخلیة للشركةواللوائحاألساسيالنظامعلىوالمبنیةبھاالخاصةالحوكمةالئحةإعدادمنالشركةإنتھتوقد
اإلدارةمجلسقبلمنإعتمادھاتمحیث،السعوديالشركاتونظامالمالیةالسوقھیئةعنالصادرةالتنفیذیةالالئحةمع

م.2009یونیو17بتاریخبإجتماعھ
التقریرھذافيالمرفقة والمضمنةالمالیةالقوائموأننظامیةمحاسبیةبسجالتتحتفظالشركةبأناإلدارةمجلسویؤكد

الخارجيالمراجعقبلمنوالمعتمدةإدارة الشركةقبلمنوالمعدةمنھایتجزأالجزءتشكلالتىواإلیضاحاتالسنوي
السعودیةالھیئةعنالصادرةالمحاسبیةوالمعاییراألسسمعوبمایتوافقبصحتھاوالتأكیدعلیھااإلطالعتمقدالقانوني

تنفیذوإستكمالنشاطھاومواصلةاإلستمراریةمنیمكنھابوضعالشركةأنالمعلوماتوتعكس تلكالقانونیینللمحاسبین
.المستقبلیةخططھاالتوسعیة

یقر المجلس بأن الشركة قد قامت بتطبیق بنود حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة كما جاء في ھذا كما
حیث سیتم عرض ھذا التقریر وكذلك ماورد في نشرة اإلصدار المعلنة ، عدا البند المتعلق بأسلوب التصویت التراكمي

األسلوب على الجمعیة العامة للمساھمین الحقاَ بعد إدراج الشركة في سوق األسھم.

قرارات وتوصیات مجلس اإلدارة:
م.2012دیسمبر 31المالیة المنتھیة في الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة .1
م.2012دیسمبر 31المصادقة على القوائم المالیة المدققة عن السنة المالیة المنتھیة في .2
وھو لایر للسھم الواحد )1,45(بواقع م 2012المصادقة على إقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح عن العام المالي .3

من صافي أرباح العام.%)62(من القیمة األسمیة للسھم الواحد وما یعادل حوالي %)14,5(مایمثل نسبةً 
م.31/12/2012المنتھیة في السنة المالیةإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتھم خالل .4
) لایر لجمیع أعضاء مجلس1,400,000م ومقدارھا (2012الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام .5

اإلدارة.
م 2012التي كانت الشركة طرفاً فیھا خالل العام م (المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة)إقرار تعامالت وعقود المساھ.6

والترخیص بھا لعام قادم.
لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة الربع سنویة وفقاً لتوصیاتإختیار مراجع الحسابات الخارجي للشركة .7

م.2013والختامیة للعام المالي 

:الخاتمة
وكذلك،والعطاءالبذلمنالمزیدإلىتدفعالتيوثقتھمالمستمردعمھمعلىالشركةمساھميیشكرأناإلدارةمجلسیود

منمزیداً متمنینم2012العامخاللبذلتالتيجھودھمعلىالشركةموظفيإلىوالتقدیربالشكراإلدارةمجلسیتقدم
....واإلنجازالتقدم
،،،الموفقوهللا

اإلدارةمجلس
م2013فبرایر26الموافقھـ 1434الثانيربیع 16


