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 ا�ح��م�ن   مساه�ي شركة املواساة / السادة 
 

  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

مساه�ي الشركة الكرام تقر�ره لسادة / ا يضع ب�ن يدييتشرف مجلس إدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية أن 

م والذي �ستعرض أ�شطة الشركة ونتائج أعمالها مع م�خص للوضع ٣١/١٢/٢٠١٦ السنوي عن الف��ة املالية املن��ية ��

 .العام للشركة خالل الف��ة

اهم�ن قوق املسكذلك يتضمن التقر�ر القوائم املالية املوحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغ��ات �� ح 

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

 

 النظرة العامة -١

�� قناع��ا ع اململكة العر�ية السعودية��  ال�حية الرعاية�� رؤ���ا لقطاع شركة املواساة ل�خدمات الطبية إدارة �ستند 

  ال يزالخة بأن هذا  القطاع الرا�
ً
  �� ال�حية الرعاية قطاعات أك�� منوأنھ �عت��  ينطوي ع�� آفاق واعدة خصوصا

من�ج رؤ�ة اململكة ب مدعومة هذه العوامل�متلك من عوامل جذب ونمو ولسنوات قادمة األوسط و  الشرق  منطقة

ع قاعدة وتوسيوتحس�ن جودة ا�خدمات ال�حية �� تطو�ر املنظومة ال�حية ومضامي��ا �� احداث نقلة نوعية  ٢٠٣٠

املستفيدين من نظام التأم�ن الص�� وتطو�ر وتفعيل املنظومة التشريعية بما �سهل وي�جع استثمار القطاع ا�خاص 

� �وترى إدارة الشركة أنھ يتوجب ع�� القطاع ا�خاص الت�يء لإلضطالع بدوره ومسؤولياتھ  ،�� ا�خدمات ال�حية

مكمل لھ و  العامالشر�ك اإلس��اتي�� للقطاع الص��  ليصبحو�رنامج التحول الوط�ي  ٢٠٣٠�ة اململكة مراحل تطبيق رؤ 

  من أجل تقديم أر�� ا�خدمات الطبية للمواطن واملقيم.

 : ما ي��تت�خص بال�ي تواجھ هذا القطاع ا�حيوي أهم التحديات  وترى إدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية أن

 .املؤهلةالفنية و الطبية ال�وادر فجوة  ♦

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

 واملالية يةوالتشغيل القانونية البيئة إرساء �� صعو�ة من ذلك �ش�لھ وما األجنبية، ا�خ��ات ستقطابا�حاجة إل  ♦

 .إستثماراتھ تواجھ ال�ي ليةاملستقب ا�خاطر وتقليل ا�خاص القطاع لنمو الداعمة

��  ملأمولةا ت�اليف التشغيل للمنشآت الطبية ال�ي تطمح إ�� تحقيق مستوى عال من ا�جودة �� املستمر اإلرتفاع ♦

 .الطبية�ا تقديم خدما�

 .السلوكيات الضارة والسلبية ال�ي قد تدفع ��ا عوامل املنافسة والضغوط ا�حادة ع�� مقدمي ا�خدمات الطبية ♦
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قر�ر التخالل الف��ة ال�ي �غط��ا  هذه التحدياتستطاعت شركة املواساة ل�خدمات الطبية التعامل مع �ل وقد ا

ت ت إ�� رفع الكفاءة �� معدال رفع حص��ا �� سوق ا�خدمات الطبية وذلك من خالل تحقيق أهداف عديدة أدّ  بمن�جية 

داث خدمات جديدة والتحس�ن �� الشروط التنو�م الداخ�� واستحأقسام �شغيل أقسام العيادات ا�خارجية و 

ات للمحافظة ع�� معدالت نموها �� اإليراد املراجع�ن خدمة �� العاملة الطبية لألنظمة املستمر والتطو�رالتعاقدية 

 .% ٢٤٫٥�سبة  اإليراداتم �� ٢٠١٦ النمو للعام لاإلجمالية واألر�اح التشغيلية واألر�اح الصافية، حيث بلغ معد

 

 :ما ي��  م٢٠١٦شركة املواساة خالل العام  ن أهم األهداف ال�ي حقق��اوقد �ان م

 عيادات ل�شغي �� التوسعتم حجم الطاقة التشغيلية للعيادات ا�خارجية �� فرع الشركة بالدمام حيث  ز�ادة •

 من شهر يناير  الفرعية التخصصات
ً
 م.٢٠١٦اعتبارا

إضافة بعة هذه التوسوتتمثل  ،نة ا�جبيل الصناعيةساة بمديمشروع توسعة مستشفى املوااإلن��اء من تنفيذ  •

وست�ون القيمة املضافة % ١٠٠ل��فع الطاقة التشغيلية للمستشفى بنسبة  عيادة خارجية ٣٠سر�ر و  ١٠٠

 %.١٣بنسبة  للشركة من جراء هذه التوسعة تشغيليةاملتوقعة ع�� الطاقة ال

  مشروع مستشفى املواساة بمدينة ا�خ��تنفيذ ع��  جاري العمل •
ً
 ل�جدول الزم�ي، �� املروج شماال

ً
 عوفقا

ً
 لما

جرى توقيع عقد تنفيذ األعمال اإل�شائية ملب�ى املستشفى مع السادة / شركة إعمار املشاريع للمقاوالت بأنھ 

  ٣٢ودي و�ف��ة تنفيذ مد��ا مليون ر�ال سع ٢٤٣٬٥بلغت م بقيمة  ٢٠١٥مايو  ٢٧بتار�خ العامة ا�حدودة 
ً
،  شهرا

 :التا�� النحو ع�� تمو�لها سيتم ر�ال مليون  ٤٤٠ وقد بلغت امل��انية املعتمدة لهذا املشروع 

  ا�حلية التجار�ة السادة البنوك من% ٤٥

 املالية وزارةمقام  من% ٣٠

 الذاتية الشركة مصادر من% ٢٥

  م٢٠١٨ العام من الثالث الر�ع خالل للمشروع الطبية التجه��ات اكتمال من كة اإلن��اءوتتوقع إدارة الشر 

 ضافةامل جماليةاإل  القيمة تقدر�شائية، و اإل عماللأل  املنفذة الشركة من املشروع استالم يتم نأ �عد وذلك

  الشركة طاقة ع��
ُ
 امل

ّ
 موجبة بنتائج املشروع دأيب نأ املتوقع ومن %٢٥ بنسبة املشروع هذا من حينھ �� لةشغ

 
ً
  ١٨ ف��ة �عد تدر�جيا

ً
ع  شهرا

َ
 أن إ�� ر�ال مليون  ٢٢ مبلغ تتجاوز  ال سالبة نتائج خاللها املشروع يحقق نأُيَتوق

  يحقق
ً
 خالل التجر��ي بالتشغيل البدء ن يتمأواملتوقع % ٢٥ بنسبة الشركة نتائج ع�� مضافة قيمة تدر�جيا

 إ للمشروع التجاري  التشغيل يتم نأ ع�� شهرأ ٣ ولف��ة م٢٠١٨ العام من خ��األ  الر�ع
ً
 ول األ  الر�ع من عتبارا

 .م٢٠١٩ لعاممن ا
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التوقيع ع�� تمديد عقد شركة جونز هو�كن� أرام�و لتقديم خدمات الراعية الطبية ملنسو�ي شركة أرام�و ملدة  •

 من تار�خ 
ً
 للع٠١/٠١/٢٠١٦سنت�ن إعتبارا

ً
قد السابق مع شركة أرام�و م ويعت�� هذا التمديد استمرارا

 عن يقل ال بما العقد إيرادات �� ارتفاع إ�� ستف��ي ال�ي التعاقدية روطــــالش �عضعودية مع �عديل �� ـــــالس

  ر�ال مليون  184 �عادل ما بلغت سنوات خمس آلخر العقد إيرادات متوسط بأن العلم مع % ١٠
ً
 .سنو�ا

 

 بتار�خ ر�ال مليون  50 بمبلغ االقتصادية املعرفة مدينة شركة مع نورةامل املدينة �� أرض شراء اتفاقية توقيع •

 االقتصادية املعرفة مدينة شركة مشروع ضمن أرض قطعة الشركة بموج��ا ستمتلك وال�ي م12/12/2016

 أن �ع� الثا�ي الدائري  - عبدهللا امللك طر�ق من مقر�ة ع�� للمشروع الغر�ية ا�جنو�ية ا�جهةب املنورة املدينة ��

 ر�ال، مليون  40 بمبلغ العقد توقيع عند األو�� الدفعة سداد تم وقد دفعت�ن، ع�� املذ�ور  املبلغ سداد يتم

 ألرضا قيمة تمو�ل تم قدو  ،األرض ملكية وثيقة استالم عند �سدد ر�ال مالي�ن 10 بمبلغ الثانية الدفعة و�سدد

 تار�خب �سدد ا�حلية البنوك أحد من الشرعية الضوابط مع متوافق ئتما�يإ ل�سهي ع�� ا�حصول  طر�ق عن

 .رألم سند ع�� التوقيع �ضمانو  م31/12/2018

 �ت�لفةو  ألرضا هذه ع�� املنورة املدينة �� ا�جديد الط�ي صرحها إ�شاء مشروع تنفيذ �� البدء الشركة �ع��مو 

  ر�ال مليون  400
ً
 جماليةاإل  القيمة وتقدر ،أجرةمست مبا�ي ع�� املقام املنورة املدينة �� ملستشفاها إحالال

 املتوقعة املضافة القيمة أن كما ، % 51 بنسبة املنورة املدينة �� الشركة لفرع التشغيلية الطاقة ع�� املضافة

 :التا�� النحو ع�� املشروع تمو�ل وسيتم ،%  7 بنسبة �� املشروع هذا جراء من للشركة املالية للنتائج

 املالية وزارة مقام من%  30

  ا�حلية املصارف من%  50

 الذاتية الشركة مصادر من%  20

  34 مدة خالل اإل�شائية األعمال من اإلن��اء الشركة إدارة وتتوقع
ً
 ،الرسمية املوافقات ع�� ا�حصول  �عد شهرا

 اري التج التشغيل يتم وأن أشهر 3 ولف��ة م2020 العام من الرا�ع الر�ع خالل التجر��ي بالتشغيل البدء  يتم وأن

 أية وعن املا�� األثر بداية عن اإلفصاح وسيتم ،ال�حة وزارة مقام موافقة ع�� ا�حصول  �عد للمشروع

  ،توافرها حال املشروع هذا تخص أخرى  تطورات
ً
 .اإلتفاقية هذه �� عالقة ذي أطراف توجد ال بأنھ علما
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 ب •
ً
   أدوار ستة  من م�ون  إ�شاء مب�ى ع�� الدمام السادة / أمانة موافقة ع�� ناءا

ً
علق فيما يت أدوار أر�عة من بدال

ي بجسر مرتبط مع املستشفى الرئي��مب�ى متعدد األدوار ب املتمثلمشروع توسعة مستشفى املواساة بالدمام ب

 يالهند�� املكتب مع التواصلقد تم فلرعاية املر��ى ممن يحتاجون إلقامة طو�لة األمد  وا�خصصعلوي 

  سر�ر ٢٠٤ �عدد لتصبح للز�ادة �� عدد األسرة شاملة لت�ون  ا�خططات ع�� الالزمة التعديالت إلجراء
ً
 من بدال

ل شهر خالمن ا�جهات الرسمية لبناء ترخيص اتم استالم و�ان��اء اعمال التعديل ع�� ا�خططات سر�ر  ١٢٠

كة مجلس إدارة الشر ليتم إجاز��ا من  للمشروع املعدلة امل��انيةإعداد وعليھ فقد تم البدء ��  م ٢٠١٧ف��اير 

ان��اء قبل  لتنفيذلملشروع ا رحطوتتوقع إدارة الشركة ، لهذا املشروع تأهيل املقاول�ن تم و �� اجتماعھ القادم 

 .املشروع تخص جوهر�ة تطورات أية عن اإلعالن وسيتم م٢٠١٧الر�ع الثا�ي من العام 

واإلعتماد من ا�جلس املركزي  JCIاإلستمرار �� تطبيق �ل ما �ستجد من بنود ع�� برامج إعادة اإلعتماد الدو��  •

 .�� جميع املستشفيات التا�عة للشبكة الطبية ال�ي تملكها وتديرها الشركة) CBAHI(إلعتماد املنشآت ال�حية 

ستمرار �� تطو�ر برامج التعليم والتدر�ب املستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية وإعطاء املز�د من اإل  •

 .الصالحيات لقسم ا�جودة وتطو�ر األداء 

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

 

 :النشاط الرئي��ي للشركة  -٢

 احدو  الشركة �عد
ً
يرتكز  �� اململكة العر�ية السعودية حيث�� القطاع ا�خاص  الطبية ا�خدمات مقدميك�� أمن  ا

 يشبكة املستشفيات واملستوصفات ال� من خالل ىللمر�� تقديم ا�خدمات الطبية ع��للشركة  يالرئي�� النشاط

 عن واملنشآت الطبية املستأجرة غلبية ف��ا أل لك حصص اتأو تم% ١٠٠لكها بنسبة تتم
ً
الل من خ ة�و دأل بيع افضال

 .الصيدليات التا�عة لها
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 :الشبكة الطبية للشركة 

 سر�ر ٢٤٠  % ١٠٠بنسبة  مملوكة  مستشفى املواساة بالدمام

 سر�ر ٢١٤  % ١٠٠بنسبة  مملوكة  مستشفى املواساة با�جبيل

 سر�ر ١٦٥  % ١٠٠مملوكة بنسبة   مستشفى املواساة بالر�اض

 سر�ر ١٢٠  %  ٥١سبة بن مملوكة  مستشفى املواساة بالقطيف

 سر�ر ١٢٠   مستأجرة  مستشفى املواساة باملدينة

 (تحت اإل�شاء) سر�ر  ٢٢٠  % ١٠٠مملوكة بنسبة    مستشفى املواساة با�خ��

 عيادة ١٨    ر مستأج  *  حساءإل مستوصف املواساة با

 .ركةعالمة تجار�ة مملوكة للش ) Skin Care( مجموعة مراكز ا�جلدية وجراحة التجميل 
 

*   
ً
 فقد م 06/01/2016 بتار�خ الطبية ل�خدمات الظاهر اإلمتياز م املوقعة مع شركةالتفاه ملذكرة إ�حاقا

ً
 التوقيع تماملنوه ع��ا سابقا

 �يالط املواساة عيادات مجمع �� املنفعة حق وعن لط�يا ال��خيص عنشركة البموجبھ  تتنازل م06/03/2016 بتار�خع البي عقد ع��

 العيادات مجمعب املنقولة األصول  و�يع) الن�هة شارع الراشدية، امل��ز،( اإلحساء محافظة �� مبانيھ واملستأجرة لھ التا�عة والصيدلية

 الرسمية راءاتاإلج من �اء�نوقد تم اإل الطبية،  ل�خدمات املواساة لشركة اململوك التجاري  اإلسم استخدام دون  للشركة ملكي��ا والعائدة

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

 املا�� ألداءا نتيجة ع�� أثر مما مرتفعة صيان��ا ونفقات مستأجرة العيادات مجمع مبا�ي أن أهمها من ألسباب البيع قرار إتخاذ تم وقد

 با�خدمات تقاءواإلر  التحس�ن خانة �� تصب متعددة �شغيلية إيجابيات إ�� سيف��ي القرار هذا بأن الشركة إدارة وترى  العيادات، �جمع

  وذلك األخرى  فروعها ع�� املقدمة الطبية
ً
 لكفاءة الشاملة ال�حية الرعاية �شاط ع�� لل��ك�� للشركة اإلس��اتيجية السياسة مع تمشيا

  .الشركة موارد إلدارة املعتمد التشغي�� النموذج وفاعلية
 

 :والزميلةعة ـر�ات التا�ـالش -٣
 

 الشر�ات التا�عة: 3-1
 

 ا�حدودة: ةـدمات الطبيـرقية ل�خـركة الشـالش) أ(

ومركزها الرئي��ي مدينة ا�خ�� باملنطقة مليون ر�ال  ٦٠مال  رأسب محدودة مسؤولية ذات و�� شركة سعودية املنشأ

 و�رتكز النشاط الرئي��ي للشركة ع�� إ�شاء وإقامة املستشفيات واملستوصفاتاململكة العر�ية السعودية  –الشرقية 

 .والعيادات الطبية ا�خاصة

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

 .املستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة املواساة هبمدينة القطيف باملنطقة الشرقية و�تم �شغيل هذ
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 :شركة العيادة الطبية املتخصصة ا�حدودة) ب(

ي مدينة ا�خ�� باملنطقة ومركزها الرئي�� ألف ر�ال ٥٠٠برأس مال  محدودة مسؤولية ذاتو�� شركة سعودية املنشأ 

 .لجراحة تجمي�شغيل مجمع عيادات اململكة العر�ية السعودية و�رتكز �شاط الشركة الرئي��ي ع��  -الشرقية 

ز تمتلك مركبدورها  من رأسمال شركة العيادة الطبية املتخصصة ا�حدودة وال�ي% ٩٥تمتلك شركة املواساة حصة و 

 .يل بمدينة ا�خ��ا�جلدية وجراحة التجم

 

 :لزميلةا الشر�ات 3-2

 :ا�حدودة ورةشـركة ا�جمعات الطبيـة املتـط 

ومركزها الرئي��ي مدينة الدمام باملنطقة ر�ال مليون  ١٠برأس مال  محدودة مسؤولية ذاتو�� شركة سعودية املنشأ 

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

 .دوات الطبية وا�جراحيةواأل 

 وال�ي بدورها تمتلك %  ٥٠حصة �� شركة ا�جمعات الطبية املتطورة قدرها  تمتلك شركة املواساةو 
ً
 متخصصا

ً
مركزا

 .ال�ائن بجوار مستشفى املواساة بالدمام  �� عالج وجراحة العيون باسم مركز مغر�ي للعيون 

 

 :التحليل ا�جغرا�� والقطا�� لنشاط الشركة -٤

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

 مالي�ن الر�االتب
٢٠١٥ ٢٠١٦  

 % اإليرادات % اإليرادات

 %٧٩٬٣ ٧٩٣ %٧٦٫٤ ٩٥١ املنطقة الشرقيھ

 %٦٬٥ ٦٥ %١١٫٩ ١٤٨ طقة الوسطىاملن

 %١٤٬٢ ١٤٢ %١١٫٧ ١٤٦ املنطقة الغر�ية

 % ١٠٠ ١٬٠٠٠ %١٠٠ ١٬٢٤٥ ـــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جم
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 :ر�اح حسب القطاعات املنتجة أل ا جما��إو يرادات إل جما�� اإ •

 تمالي�ن الر�اال ب

٢٠١٥ ٢٠١٦ * 

 إجما�� الر�ح اإليرادات الر�حإجما��  اإليرادات

 % ر�ال % ر�ال % ر�ال % ر�ال

 %٥٠ ٢٢٢ %٤٦ ٤٥٧ %٤٦ ٢٦٦ %٤٣ ٥٣٦ العيادات ا�خارجية

 %٣٨ ١٧١ %٣٥ ٣٥٣ %٤٤ ٢٥٥ %٤١ ٥١٠ اقسام التنو�م

 %١٢ ٥٤ %١٩ ١٩٠ %١٠ ٥٤ %١٦ ١٩٩ الصيدليات/األدو�ة

 %١٠٠ ٤٤٧ %١٠٠ ١٬٠٠٠ %١٠٠ ٥٧٥ %١٠٠ ١٫٢٤٥ ـــــــــــوعا�جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية. ا�حالية السنة عرض مع يتما��ى بما املاضية السنة أرقام تصنيف أعيد  *
ً
 تمهيدا
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 :�اتيجية الشركة والتوقعات املستقبلية وا�خاطر ا�حتملةس�ا -٥

 :ا�خطط اإلس��اتيجية للشركة  •

عتبار ، آخذة �ع�ن اإل يجابيةإبصورة  العر�ية السعودية سوق ا�خدمات الطبية باململكة ��إظر الشركة تن

 لألهدافتقبة املر النتائج  تنفيذ خططها لتحقيق��   مستمرةالتحديات وا�خاطر ا�حيطة ��ذا السوق، والشركة 

 اإلس��اتيجية واملتمثلة فيما ي��:

 الشركة ع�� تنفيذ برامج التوسع الرأ��ي واألفقي للطاقة التشغيلية. ضمان استمرار النمو �� إيرادات -١

 �ا. عوائد ملساهم��سب الوصول إ�� أع�� معدالت �شغيلية �جميع موارد الشركة وأصولها لتحقيق أفضل  -٢

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

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

ع�� �سب أاإلستمرار �� دعم برامج اإلحالل للعمالة الوطنية �� جميع املستو�ات اإلدار�ة والفنية لتحقيق  -٥

 استقرار وظيفي.

 ومضامي��ا �� احداث نقلة نوعية �� تطو�ر املنظومة ٢٠٣٠إذ �ستحضر من�جية رؤ�ة اململكة إدارة الشركة و 

ال�حية وتوسيع قاعدة املستفيدين من نظام التأم�ن الص�� وتطو�ر وتفعيل املنظومة التشريعية بما �سهل 

ومكمل  لعاماوي�جع استثمار القطاع ا�خاص �� ا�خدمات ال�حية ليصبح الشر�ك اإلس��اتي�� للقطاع الص�� 

 تنفيذ ��عيقها �لن  ه التحدياتهذ نترى أو  لقطاعيواجهها هذا ا دق بمعوقاتتتمثل مخاطر تتوقع ال  فإ��الھ 

 . م٢٠١٧للعام  املوضوعة خططها

 

 :املستقبلية الرؤ�ة •

وائل �� سوق ا�خدمات الطبية �� القطاع ا�خاص أل ا ة منحدتصنيفها ا�حا�� �وا �ا�حفاظ ع� �ع��عمل الشركة 

 �افة مع إس��اتيجية عالقة خلقو  قيةالسو  حص��ا وز�ادة ستمرار �� توسيع قاعدة عمال��اإل وذلك عن طر�ق ا

 الص�� الضمان مجلسو  الط�ي م�نأتال وشر�ات ىر��امل منسواء �انوا  السوق  ��ذاالعالقة  صاحبة طرافأل ا

��دف  السوق  هذا �� الفاعلة طرافأل ا من وغ��ها ال�حة ةووزار  ال�حية للشئون  العامة اتواملدير� التعاو�ي

 .املقدرة الر�حية �سب ع�� وا�حافظة يراداتإل ا �� املتوقع النمو نامضو  ل�افة األطراف ص�حةامل قيتحق
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 :ا�خاطر ا�حتملة •

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

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

  العمالة املاهرة واملدر�ة وال�ي استقطاب اإلرتفاع املستمر �� ت�اليف ♦
ً
إ�� ركة للوصول أمام الش �عت�� تحديا مستمرا

 .مستو�ات ا�جودة املطلو�ة

ها ومدى ستخدامإل نخفاض العمر الزم�ي إرتفاع املستمر �� ت�اليف األنظمة الطبية ذات التقنية العالية و إل ا ♦

 .ارتباطها بمؤشرات ا�جودة املأمولة

 :ا�� وتحديد مسار لها من حيث التال�ي تمتلكها التنافسية  م�انيات والقدراتإل �عز�ز اشركة ع�� لذا فقد حرصت ال

اإلستمرار �� قبول املستوى األول والثا�ي فقط من تصنيف املستفيدين �� برنامج التأم�ن الص�� التعاو�ي ل�حد  ♦

 .من املنافسة السعر�ة مع اآلخر�ن من مقدمي ا�خدمات الطبية 

أدوات  لتفعيو م والتطو�ر املستمر ملؤشرات األداء التشغي�� ا�خاصة بجميع املوارد املتاحة بالشركة اإلهتما ♦

 وغ�� املباشرة املباشرةالضبط والرقابة ع�� األعباء التشغيلية 
ً
ألنظمة اتمتة وأستمرار �� تطو�ر اإل عن  ، فضال

لية ال�ي قد املستقب سية للشركة وا�حد من األخطاراإلدار�ة والطبية والفنية واملالية وذلك لتعز�ز القدرة التناف

 .لبيةتنشأ عن املنافسة الس

فاع املستمر رتملتاحة لد��ا وذلك للتغلب ع�� اإل هتمام الدائم بز�ادة كفاءة �شغيل املوارد اعملت الشركة ع�� اإل  ♦

ان ذلوالعالية طبية ذات التقنية الواإلرتفاع املستمر �� ت�اليف األنظمة ال�� ت�اليف جلب العمالة املاهرة واملدر�ة 

 .عباء التشغيليةع�� ز�ادة األ يؤثران 

ن لد��ا اإلحتفاظ بالعامل� ال�ي �ساعدها ع��وخلق بيئة جاذبة للعمالة التطو�ر ل��امج القوى العاملة بالشركة  ♦

  بحيث ال �ش�ل ، (Employees Turnover)وتقليل �سبة التسرب ملدد أطول و�االخص الوطنية م��ا 
ً
 ذلك تحديا

 .أمام اإلدارة وال يؤثر �ش�ل سل�ي ع�� عمليات التوسع املستقب�� للشركة 

♦  
ً
أن اإلرتقاء بأي نظام �شغي�� والضمان إلستمرار نجاحھ وتحقيق أع�� فائدة متاحة منھ يرتكز  �علم الشركة يقينا

 Integrated( امل��ابطةمج ع�� اإلعتماد �ش�ل رئي��ي ع�� تقنيات ا�حاسب اآل�� واإلستخدام األفضل لل��ا

Applications(، والتطو�ر املستمر لتقنيات أجهزة ا�حاسوب(PC”s)  وا�خوادم الرئيسية (Main Servers) 

ع�� عاتقها االعتماد �� �شغيل باملنشآت الطبية التا�عة للشركة وقد أخذت الشركة  Net work)(  والشب�ات
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لتصبح جميع عمليا��ا التشغيلية مؤتمتة  م٢٠١٤العام  نذمورة مواردها ع�� هذه التطبيقات ا�حديثة واملتط

 .البيانات مع جميع ا�حاب العالقة و�سمح بتبادل

واء خدمات �حية مجانية س مستشفيات القطاع العامضمن بيئة تنافسية �ش�ل عام حيث تقدم الشركة �عمل  ♦

دم ستشفيات واملراكز ال�حية ا�خاصة ال�ي تقللمواطن�ن أو ملنسو�ي هذه ا�جهات، إضافة إ�� وجود العديد من امل

�شاء برامج لقياس مدى جودة إتطلب ذلك العمل ع�� منافسة �خدمات الشركة  خدمات ذات جودة �عت��

 واصلةمتلتمكي��ا من العمل بصفة  ا�خدمات ال�ي تقدمها الشركة لعمال��ا ومستوى الرضاء عن هذه ا�خدمات

ء الشركة سواء �ان ذلك ع�� الصعيد ا�خدمي املباشر للمر�ض أو الصعيد خلق م��ات خدمية جاذبة لعمالع�� 

 . الف�ي والتق�ي 

مما أدى إ�� من هيئات عاملية دولية ومحلية ) Accreditationإعتماد (شهادات ع�� �� ا�حصول الشركة  نجحت ♦

يو�ح هذه  ��ا�جدول التاو  إرتفاع املستوى الف�ي لألداء التشغي�� للشبكة الطبية ال�ي تملكها وتديرها الشركة

   :الشهادات

JCI  

CBAHI  
HACCP  

CAP  

Bariatric Surgery Center of Excellence 
 

ACR CT  
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 :عمال نتائج األ لم�خص  -6
 

 :الشركة  �نتائج العمليات والتشغيل �ستعراض لإ

  ٢٠١٥د�سم��  ٣١ ٢٠١٦د�سم��  ٣١ مالي�ن الر�االتب

 ١٬٠٠٠ ١٫٢٤٥ راداتمجموع اإلي

 ٤٤٧ ٥٧٥ إجما�� الر�ح

 ٢٢٥ ٢٧٨ صا�� األر�اح قبل الز�اة

 ٢٠٩ ٢٥٦ صا�� األر�اح
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مليون ر�ال  ٢٠٩ وذلك من% ٢٢٫٥فيما زادت األر�اح الصافية للشركة بنسبة  ٢٤٫٥ لشركة بز�ادة قدرهاانمت ايرادات 

 �� الز�ادة إ�� صا�� أر�اح الشركةاإلرتفاع �� أهم أسباب  دعو و� م٢٠١٦مليون ر�ال للعام  ٢٥٦ م إ��٢٠١٥�� العام 

 الر�اض �� الشركة فرع إيرادات نمو مع الفرعية التخصصات عيادات �شغيل �� التوسع نتيجة املتحققة اإليرادات

 خدمة �� لةالعام الطبية لألنظمة املستمر والتطو�ر املتاحة األصول  �شغيل �� الكفاءة إستمرار وإ�� ،خاصة بصفة

 ، عامة بصفة املراجع�ن
ً
 أر�اح يدوق التدر�بية ال��امج عوائد ارتفاع نتيجة األخرى  اإليرادات ��  رتفاعاإل  عن فضال

 عن التنازل  بموجبھ تم والذي م2016-03-07 بتار�خ تداول  موقع ع�� عنھ اإلعالن تم بيع عقد من متحققة رأسمالية

 محافظة �� انيھمب واملستأجرة لھ التا�عة والصيدلية الط�ي املواساة اداتعي مجمع �� املنفعة حق وعن الط�ي ال��خيص

 ملواساةا شركة تمتلكها �انت ال�ي �� هذه ا�جمع املنقولة األصول  وعن) الن�هة شارع الراشدية، امل��ز،( اإلحساء

 . الطبية ل�خدمات

 :ستعراض لعناصر قوائم الدخل وامل��انياتا -٧

مالي�ن الر�االتب  ٢٠١٤  ٢٠١٣ ٢٠١٢ *  ٢٠١٦  ٢٠١٥  

* مجموع اإليرادات  ١٫٢٤٥ ١٬٠٠٠  ٩٠٤ ٩٠٢ ٧٩٧ 

*إجما�� الر�ح   ٥٧٥ ٤٤٧ ٤١٧ ٤٥٦ ٣٧٣ 

 ٢٥٦ ٢٠٩ ٢٤٠ ٢٠١ ١٧٢ صا�� األر�اح

 ٢٫١٠٤ ١٬٨٧١ ١٬٧٠٠ ١٬٤٧٥ ١٬٢٢٥ إجما�� األصول 

 ٧٣٧ ٦٦٧ ٦١٣ ٥٢٧ ٤١١ إجما�� املطلو�ات واإلل��امات

٨٨٨ ٧٦٤ حقوق املساهم�ن  ١٫٢٨٩ ١٬١٣٤ ١٬٠٢٧ 

 ٧٨ ٧٠ ٦٠ ٦٠ ٥٠ حقوق امللكية غ�� املسيطرة

 ٣٠٦ ٢٠٧ ٢٨٦ ٢٧١ ١٩٣ صا�� النقد من النشاط التشغي��

 

 لتطبيق معاي�� ا�حاسبة الدولية. ٢٠١٥ لسنة رضالع مع يتما��ى بما السنة هذه أرقام �عض تصنيف أعيد  *
ً
 تمهيدا
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 :تطور اإليرادات واألر�اح •

مليون ر�ال ��  ٧٩٧ يرادات منإل ا نمتيرادا��ا وصا�� أر�احها حيث إ �� الشركة أن تحقق معدالت نمو جيدة ستطاعتإ

� �إ م٢٠١٢ليون ر�ال �� العام م ١٧٢ ر�اح منأل فيما زادت صا�� ا  م٢٠١٦مليون ر�ال �� العام  1.245 ��إ م٢٠١٢العام 

التوسع �� الطاقة التشغيلية ال�ي وفر��ا  إ��املستمر  هذا النمو سباب وراءأل ا عودو� ،م٢٠١٦مليون ر�ال �� العام  ٢٥٦

 �� املستمر روالتطو� املتاحة األصول  �شغيل �� الكفاءة ستمرارالشركة واملتوافقة مع خط��ا اإلس��اتيجية للنمو وا

 .لهم املقدمة ا�خدمات �� والتوسع املراجع�ن خدمة �� العاملة الطبية األنظمة
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 :صول أل تطور ا •

 ركة خالل ا�خمس سنوات املاضية أصول الششهدت 
ً
  نموا

ً
 ٢٫١٠٤  ��إ م٢٠١٢مليون ر�ال �� العام  ١٫٢٢٥ من مطردا

� �� اإلستحواذ ع�ية للشركة وال�ي تطمح من خاللها إس��اتيجبما يتوافق مع ا�خطة اإل  م٢٠١٦ليون ر�ال �� العام م

 .ات الطبيةالز�ادة املتوقعة �� الطلب ع�� ا�خدموفر من أنصيب 

 

 :حقوق امللكية •

 �� حقوق 
ً
مليون ر�ال �� العام  ٧٦٤ خالل ا�خمس سنوات املاضية من املساهم�ناظهرت القوائم املالية للشركة نموا

 .م٢٠١٦ليون ر�ال �� العام م ١٫٢٨٩ ��إ م٢٠١٢
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 :النقد املتولد من أ�شطة التشغيل •

مليون ر�ال ��  ٣٠٦م إ�� ٢٠١٢مليون ر�ال �� العام  ١٩٣من  ليةالتشغي ة الشركةمن أ�شطالنقدية املتولدة  ارتفعت

 .م٢٠١٦العام 

 

 :ر�ح السهم •

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

 ا صولها والفاعلية ل��امج �شغيلها ممأل املستمر  من خالل التطو�رالطبية 
ً
 ارتفعت ذإ �� الر�ح ع�� سهمها حقق نموا

 .الواحد للسهم م٢٠١٦�� العام  ر�ال 5.12 إ��م ٢٠١٢�� العام  ر�ال 3.43 من السهم ر�حية
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 )ر�ال(ر�حية السهم والتوزيع 
 

 
 

 :الدينهم وأدوات سأل أ�شطة ا -٨

 الوكذلك  م٢٠١٦عام ة أو منح��ا خالل الص�حة أو حقوق إكتتاب أصدر��ا الشركحقوق خيار أو م يةتوجد أ ال •

قوق خيار أو شهادات حقوق �� أسهم أو حإكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إو�ل أو توجد حقوق تح

 .و منح��اصدر��ا الشركة أأمشا��ة 

 ات أوترتيب ةيوجد أت أيضا الو س��داد إل دوات دين قابلة لأ ةلغاء من جانب الشركة أليإس��داد أو ا يكما اليوجد أ •

 . ر�احأل حقوق �� ا يةمن املساهم�ن عن أ يإتفاق تنازل بموجبھ أ
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 :حار�األ سياسات توزيع  -٩

تتب�ى الشركة سياسة توزيع أر�اح سنو�ة بما يتناسب مع األر�اح ا�حققة والوضع املا�� للشركة وحسب الفرص  •

 ما يوفر لها السيولة املالية الالزمة لتحقيق أهدافها و�حققستثمار والتوسع املستقب�� أمام الشركة و إل املتاحة ل

  الر��ى
ً
   :بأن النظام األسا��ي للشركة قد نص ع�� التا�� للمساهم�ن، علما

من األر�اح الصافية لت�و�ن اإلحتياطي النظامي و�جوز ل�جمعية العمومية العادية وقف هذا % ١٠ يجنب �سبة •

  .نصف رأس املال التجنيب م�ى بلغ اإلحتياطي املذ�ور 

 .سهم املمتازة تلك النسب من األر�اح املقررة لهذه األسهمأل يوزع ع�� حامل ا •

و�جوز ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� إق��اح مجلس اإلدارة تجنيب �سبة متساو�ة من اإلر�اح الصافية لت�و�ن  •

 .إحتياطيات أخرى 

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

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

 .ةر�اح نصف سنو�ة ور�ع سنو�أتوزيع ستيفاء الضوابط املوضوعة من ا�جهات ا�ختصة إو�جوز للشركة �عد  •

 تدفع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد ال�ي يحددها مجل •
ً
ليمات ال�ي عللت س اإلدارة وفقا

 .والصناعةتصدرها وزارة التجارة 

 ر�المليون وخمسة وعشرون  مائة )مليون ١٢٥( ر�اح نقدية قدرهاأبتوزيع  دارةإل مجلس ا ييو�� م٢٠١٦وللسنة املالية 

احد �عد موافقة للسهم الو  )ونصف �نر�ال( ٢٫٥بواقع  يس املال أأمن ر % ٢٥ف��ة التقر�ر بما �عادل �سبة  عن سعودي

ية وذلك �عقاد ا�جمعركة ب��اية تداول اليوم ا�حدد إلأسهم الش ير�اح ملال�أل ا�جمعية العامة العادية وست�ون أحقية ا

ر�اح أل �� رصيد اإ م٢٠١٦لعام ار�اح أوسيضاف با�� الرصيد من  ،حسب أنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق املالية

 .ستبقاةامل
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 :لشركة الصافية ع�� الوجھ اآل�ي وتوزع أر�اح ا

 عودي�ال سر  مالي�ن الر�االت

 ٣٩٠٬٢ م٢٠١٥األر�اح املرحلة من العام 

 ٢٥٥٫٩ م٢٠١٦ صا�� أر�اح العام

 ٦٤٦٫١ صا�� الر�ح القابل للتوزيع

 )٢٥٫٦( م٢٠١٦من أر�اح العام % ١٠ا�حول إ�� اإلحتياطي النظامي بواقع 

 ٦٢٠٫٥ عد اإلحتياطي النظاميصا�� الر�ح القابل للتوزيع �

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

 )١٢٥( من رأس املال املدفوع% ٢٥توزيعات أر�اح مق��حة بواقع 

 )١٬٤( م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ٤٩٤٫١ م٢٠١٧صا�� األر�اح املستبقاة واملرحلة للعام 

 ٢٫٥ )بالر�ال  (حصة السهم من التوزيعات النقدية 

 

 :القروض ألجل -١٠

 ح�امأ عم توافقةامل ا�حلية البنوك من اإلئتمانية التسهيالتل�خدمات الطبية ع�� �عض  املواساة شركةحصلت 

ملقام  قروض رصيد الشركة لدى أن كما ر�ال ليون م ٣٤٣٫٨م  ٢٠١٦ العام ��اية �� أرصد��ا بلغت سالميةإل ا الشريعة

 .ر�ال مليون  ١٢٢٫٢  م٢٠١٦ العام ��اية �� قيم��ا بلغت املالية وزارة
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 جدول بالقروض املمنوحة لشركة املواساة ل�خدمات الطبية
 

 مالي�ن الر�االت
أصل مبلغ 

 القرض

املسدد  ف��ة القرض

خالل سنة 

 م٢٠١٦

 ٣١كما �� 

د�سم�� 

 �إ� من م٢٠١٦

       
١-           قروض وزارة املالية 

١-١ مستشفى املواساة القطيف  -ة املالية قرض وزار   م٢٠٠٦ ٣٠٬٩  م٢٠٢١   ٧٬٩ ١٬٩  

٢-١ م٢٠١١ ١٠٬٣ ال��ج الط�ي �� الدمام  - قرض وزارة املالية  م٢٠٢٦   ٥٬٦ ٠٬٦  

٣-١ ٬٠٦١٠ مستشفى املواساة الر�اض  - قرض وزارة املالية  م٢٠١٨  م٢٠٣٦   ٠٬٦١٠ ٠٫٠  

٬٢٧١٤ مجموع قروض وزارة املالية    ٢٬٢١٢ ٢٬٥  

       
٢-       قروض البنك العر�ي الوط�ي 

١-٢ م٢٠١٣ ٢٣٬٩ ٢قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٨   ٦٬٥ ٤٬٨  

٢-٢ م٢٠١٣ ٣٥٬٩ ٣قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٨   ٩٬١١ ٧٬٢  

٣-٢ م٢٠١٥ ٣٠٬٠ ٩قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٦   ٬٠٠ ١٥٬٠  

٤-٢ ١٠قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم   م٢٠١٦ ٢٥٬٠  م٢٠١٧   ١٢٫٥ ١٢٫٥ 

٥-٢ ١١ قرض البنك العر�ي الوط�ي رقم  م٢٠١٧ ٥٠  م٢٠١٨   ٥٠٫٠ ٠٫٠ 

٬٨٦٤١  قروض البنك العر�ي الوط�يمجموع     ٥٬٣٩  ٨٠٫٠ 

       
٣-       قروض البنك السعودي الفر���ي 

١-٣ م٢٠١٣ ٤٢٬٠ ٢قرض السعودي الفر���ي رقم   م٢٠١٧   ٨٫٨ ١٠٬٥ 

 ٨٫٨ ١٠٬٥  ٤٢٬٠ بنك السعودي الفر���يقروض المجموع 

       
٤-       املالية مجموعة سامباقروض  

٬٠١٠٠ ٢قرض مجموعة سامبا رقم  ١-٤ م٧٢٠١  م٢٠٢٣   ٬٠١٠٠ ٠٬٠  

٬٠١٠٠ قروض مجموعة سامبا املاليةمجموع     ٬٠١٠٠ ٠٫٠  
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٥-  قروض البنك السعودي ال��يطا�ي 

١-٥ ٬١٢٢ 1قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٤  م٢٠١٦   ٠٫٠ ٢٫٨ 

٢-٥ 2قرض السعودي ال��يطا�ي رقم    ٬٠٩٩ م٦٢٠١  م٩٢٠١   ٧٩٫٢ ١٩٫٨ 

٣-٥ 3قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٤ ٣٢٬٤  م٢٠١٧   ٥٫٤ ١٠٬٨ 

٤-٥ 5قرض السعودي ال��يطا�ي رقم    ٦٬٤ م٧٢٠١  م٢٠٢٠   ٦٬٤ ٠٬٠  

٥-٥ 6قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   م٢٠١٨ ٢٫٤  م٢٠٢١   ٢٫٤ ٠٫٠ 

٦-٥ ٧ قرض السعودي ال��يطا�ي رقم   ١٫٠ ٠٫٤ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ١٫٤ 

 ٩٢٫٦ ٣٣٫٨   ١٦١٫٩ قروض البنك السعودي ال��يطا�يمجموع 

  
٦-  قروض البنك األه�� التجاري  

١-٦ 1قرض البنك األه�� التجاري رقم   م٢٠١٣ ١٣٤٬٥  م٢٠١٨   ٫٤٤٧ ٢٧٫٢  

٠٬٣٠ ٢قرض البنك األه�� التجاري رقم  ٢-٦ م٢٠١٦  م٧٢٠١   ١٥٫٠ ١٥٫٠ 

٬٥١٦٤ قروض البنك األه�� التجاري مجموع     ٦٢٫٤ ٤٢٫٢ 

      
 ٤٦٦ ١٢٨٫٥   ٧٨٠٫٤ الك�� وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جم

 

بجانب قرض  ر�الليون م142 مبلغ وقدره م٢٠١٦د�سم��  ٣١جل كما �� أل وقد بلغ ا�جزء املتداول من القروض طو�لة ا

 م.٢٠١٧مليون ر�ال �سدد خالل العام  ١٫٠جل بمبلغ قص�� األ 
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 :دارةإل امجلس  -١١

 تكو�ن مجلس اإلدارة  .أ

 للمادة 
ً
أعضاء " �عي��م ا�جمعية العامة  ٧من مجلس إدارة الشركة يت�ون من النظام األسا��ي للشركة  ١٦وفقا

م ألغراض ٢٦/١٢/٢٠١٦عادية اجتماعها بتار�خ ) سنوات "، وقد عقدت ا�جمعية العامة ال ٣عن ( العادية ملدة ال تز�د 

 عن م ٠٤/٠١/٢٠١٧انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورتھ ا�جديدة ال�ي بدأت من تار�خ 
ً
�شكيل �جنة املراجعة فضال

نفس  انتخاب تم حيثسنوات ميالدية،  ٣الدورة وملدة س وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا لنف

ع باتباوفيما ي�� أسماء األعضاء الذين تم انتخا��م  م٠٣/٠١/٢٠١٧ھ السابقة وال�ي ان��ت بتار�خ أعضاء ا�جلس لدورت

 :التصو�ت ال��اك�ي اسلوب

 عضو�ة مجالس إدارة

 أخرى مساهمة لدى شر�ات 
 إســـم العضــــو فئة العضو�ــة

 محمد سلطان السبي��أ.  غ�� تنفيذي 

 ناصر سلطان السبي��أ.  تنفيذي 

 محمد سليمان السليمأ.  تنفيذي 

 خالد سليمان السليمأ.  تنفيذي 

 عبد العز�ز سعد املنقور أ.  مستقل شركة جنان العقار�ة

محمد إبراهيم التو�جري  .د مستقل   

ة العناية والعلوم الطبيةشرك  

 شركة ملكية لإلستثمار
 د. سامي العبدالكر�م العبدالكر�م مستقل
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 :ي�� ما ا�جديدة لدورتھ املنتخبة الشركة إدار  مجلس قرر  م04/01/2017 �تار�خو 

 :�عي�ن �ل من  -1

   السبي�� سلطان محمد/  األستاذ
ً
 اإلدارة �جلس رئيسا

 ن  السبي�� سلطان ناصر/  األستاذ
ً
 ا�جلس لرئيس ائبا

   السليم سليمان محمد/  األستاذ
ً
  عضوا

ً
 منتدبا

   السليم سليمان خالد/  األستاذ
ً
 املنتدب للعضو نائبا

 : و�� اإلدارة مجلس عن املنبثقة الرئيسية ال�جان أعضاء �عي�ن -2

 التنفيذية ال�جنة -

 وامل�افآت ال��شيحات �جنة -

 
ً
 عضا��اأ وم�افآت عملها وضوابط مهامها وتحديد �شكيلها ع�� قةاملواف تمت قد املراجعة �جنة بأن علما

 .أعاله إليھ املشار العادية العامة ا�جمعية اجتماع �� القادمة للدورة

 ولوائحھ الهيئة نظام بتطبيق املتعلقة األغراض �جميع املالية السوق  هيئة لدى الشركة ممث�� �عي�ن -٣

 وهم: التنفيذية

 سليمال سليمان محمد/  األستاذ

  سليمان أحمد يوسف/  األستاذ

 . اإلدارة �جلس السر أم�ن سليمان أحمد يوسف / األستاذ �عي�ن -٤
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هم وعدد األسهم اململوكة لهم وألزواجعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن أل العضو�ة  صفةتية تو�ح ا�جداول اآل

 .سات ا�حضور وعدد جل وأوالدهم القصر �� شركة املواساة ل�خدمات الطبية
 

 :القصر ��مبناعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأأل  شر�ات تا�عة ةيأو أ الشركة��  الدين دواتأو  ألسهملكية املجدول 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ صفة العضو�ة إسم صاحب املص�حة
صا�� 

 التغ��
 �سبة التغ��

٧٥٠٬٠٠٠٬٨ رئيس مجلس اإلدارة محمد سلطان السبي��أ.  ١  ٠٬٠ ٠٬٠ ٨٬٧٥٠٬٠٠٠% 

 %٠٬٠ ٠٬٠ ٨٬٧٥٠٬٠٠٠ ٨٬٧٥٠٬٠٠٠ نائب الرئيس ناصر سلطان السبي��أ.  ٢

 %٠٬٠ ٠٬٠ ٢٬٣٨٠ ٢٬٣٨٠ العضو املنتدب محمد سليمان السليمأ.  ٣

 %٠٬٠ ٠٬٠ ٢٬٣٨٠ ٢٬٣٨٠ نائب العضو املنتدب خالد سليمان السليمأ.  ٤

* ٩٨٬٩٢٨ إدارةعضو مجلس  عبد العز�ز سعد املنقور أ.  ٥  ٠٫٠ ٠٫٠ *٩٨٬٩٢٨% 

 %٠٬٠ ٠٬٠ ١٬٠٠٠ ١٬٠٠٠ عضو مجلس إدارة محمد إبراهيم التو�جري د.  ٦

٧ 
 سامي عبدالكر�مد. 

 العبدالكر�م
 %٠٬٠ ٠٬٠٠ ١٬٠٠٠ ١٫٠٠٠ عضو مجلس إدارة

 %٠٬٠ ٠٬٠ ٠ ٠ من كبار التنفيذي�ن محمود سليمان شرابأ.  ٨

 %٠٬٠ ٠٬٠ ٠ ٠ نفيذي�نمن كبار الت أم�ن محمود النمرد.  ٩

 

 .)التجار�ة املنقور  صا�ح بن سعد ابناء شركة ��ملكية غ�� مباشرة عن �سبة تملكھ  سهم ٨٬٤٢٨( *
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الجتماعات ا�جلس عضاء أل حضور ا�جل و�ان  ،م٢٠١٦خالل العام  إجتماعاتخمسة دارة إل عقد مجلس ا .ب

 ع�� النحو التا��:

 إســـــم العضــو

 رةاجتماعات مجلس اإلدا

 ا�خامس الرا�ع الثالث الثا�ي ول األ  ا�جموع

 نوفم�� ٢٢ أكتو�ر ٢٤ يوليو ١١ إبر�ل ٠٤ يناير ٢٥

 X X   X 2 محمد سلطان السبي��أ. 

      5 ناصر سلطان السبي��أ. 

      5 عبد العز�ز سعد املنقور أ. 

      5 محمد سليمان السليمأ. 

      5 ن السليمخالد سليماأ. 

     X 4 محمد إبراهيم التو�جري د. 

      5 سامي العبدالكر�م العبدالكر�م د. 

 

 ع�� توصية �جنة ال��شيحات وامل�افآت  .ت
ً
 ١٬٥٠٠ قدره دارة بدل حضور ل�جلساتإل يتقا��ى أعضاء مجلس ابناءا

، كما يمنح األعضاء غ�� عضاء غ�� التنفيذي�نأل ل عن ا�جلسةر�ال  ٣٬٠٠٠ وعضاء التنفيذي�ن أل ل ل�جلسة ر�ال

 ١٬٠٠٠بدل انتقال قدره   ر�ال و�تقا��ى ٤٬٠٠٠ قدره التنفيذي�ن تذكرة سفر ع�� درجة رجال األعمال بحد أق��ى

ه غ�� التنفيذي�ن بدل حضور قدر  ، كما يتقا��ى أعضاء ال�جانعن �ل رحلة يوم�نبحد أق��ى لليوم الواحد  ر�ال 

يوم فقط إذا �ان اجتماع ال�جان �� نفس  %٥٠ن �ل اجتماع لهذه ال�جان و�دفع من هذا البدل ر�ال ع ٣٬٠٠٠

 اجتماع مجلس اإلدارة
 

يذي�ن بالشركة لتنفا بأعضاء ا�جلس التنفيذي�ن وغ�� التنفذي�ن وكبار ةت والتعو�ضات ا�خاصآفاامل�تت�خص  .ث

  :التا�� با�جدول  م٢٠١٦خالل العام 
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 آالف الر�االت
ء ا�جلس أعضا

 التنفيذي�ن

أعضاء ا�جلس غ�� 

 املستقل�ن/ التنفيذي�ن 

س الرئي من كبار التنفيذي�ن بما ف��م خمسة

 املدير املا��و  العضو املنتدبالتنفيذي و 

 ٦٬٣٣٤ ٠٬٠ ٥٬٣٥٩ الرواتب والبدالت

 ٦٢٤ ٨٨٨ ٦١٨ م�افآت و�دالت

التعو�ضات واملزايا 

 االخرى 
٤٬٦١٣ ٠٬٠ ٣٬٤٩٧ 

 ١١٬٥٧١ ٨٨٨ ٩٬٤٧٤ ـــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جم

 

والذي ينص ع�� سا��ي للشركة أل من النظام ا ٢٠دارة فحسب نص املادة رقم إل عضاء مجلس اأو�خصوص م�افأة  .ج

��ح قيعليھ و ، مكملة لھأخرى نظمة أية أو أعضاء ا�جلس �� حدود ما نص عليھ نظام الشر�ات أن ت�ون م�افأة أ

 ل�ل عضو م ٢٠١٦عن العام لف ر�ال أ ٢٠٠ مبلغ وقدرها�جلس ع�� ا�جمعية توزيع 
ً
 .ملا نص عليھ النظام وفقا

 

 :دارةإل اأهم فعاليات مجلس . ١٢

 س��اتيجيةإل إعتماد ومراجعة ا�خطط ا •

 اتالقرار  اتخاذ وإجراءات التنفيذية لإلدارة يفوضها ال�ي الصالحيات تحديد •

 لية األولية والسنو�ة للشركةقوائم املاعتماد الإ •

 إعتماد املوازنات السنو�ة •

 داء ال�جنة التنفيذيةأمراجعة  •

 للمساهم�ن العامة ا�جمعية وإدارة بإعداد املتعلقة اإلجراءات �ع� اإلشراف •
 

 :�جـــــان ا�جلــــس. ١٣

 التنفيذية ال�جنة.  أ

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

 ��ا املعمول 
ً
  �� القطاع الص�� محليا

ً
تمارس ال�جنة التنفيذية جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس و  وعامليا

ما يتعلق فيالعضو املنتدب نائب رئيس مجلس اإلدارة و بالتعاون مع  جتماعات ا�جلسإاإلدارة �� الف��ة ماب�ن 

د الشركة ال�ي ��دف إ�� تحقيق التوافق ب�ن ا�خطط اإلس��اتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طو�لة بتوزيع موار 

 .األجل
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اإلس��اتيجية املتعلقة  لقراراتشأن ا�بمراجعة وإعداد التوصيات �جلس اإلدارة  التنفيذية تقوم ال�جنة  •

ق��اض إلا كة، والتدفقات النقدية وأ�شطةئتما�ي للشر إل التخطيط املا�� والتصنيف او باألولو�ات التشغيلية 

 .، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية و�جنة املراجعةستثمار�ةإل والودائع ا

  م٢٠١٤يناير  ٤دورتھ ��  بدأتالذي التنفيذي�ن أعضاء ا�جلس من ضمت ال�جنة التنفيذية من ب�ن أعضا��ا ثالثة  •

 .ما ورد �� ا�جدول أدناهوعضو�ن من كبار التنفيذي�ن �� الشركة ك

 م٠٣/٠١/٢٠١٧م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٤لدورة ا�جلس للف��ة من  أعضاء ال�جنة التنفيذية

 )رئيس ال�جنة (  دارةإل نائب رئيس مجلس االرئيس التنفيذي و  ناصـر سلطان السبي��  أ.

 ( العضواملنتدب السليم سليمان محمد  .أ
ً
 ) عضوا

 ( املنتدب ضوالع نائب السليم سليمان خالد  .أ
ً
 ) عضوا

 ( املديراملا�� شراب سليمان محمود  .أ
ً
 ) عضوا

 ( املدير التنفيذي للتشغيل وا�جودة م�ن محمود النمرأ .د
ً
 ) عضوا

 

 جند��اأ �ع�هم املوضوعات ال�ي أ�ان من و  مرات أر�ع م٢٠١٦خالل العام  التنفيذيةجتماعات ال�جنة إ داعق�إتم 

 :ما ي��

مؤشرات  دادإعجلس اإلدارة املتعلقة باألهداف واإلس��اتيجيات املالية السنو�ة وطو�لة األجل و التوصيات � إعداد •

 .ع�� ا�جلس  أمام الشركة الفرص املستقبلية املتاحة ومناقشة عرضو األداء املرتبطة ��ا 

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

 .االداء التشغي�� املرتقب للشركة راض تقر�ر ا�خاطر واالحداث ا�جوهر�ة وال�ي قد تؤثر ع��استع •
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 : موه التنفيذية ال�جنة أعضاء �عي�ن ا�جديدة لدورتھ املنتخبة الشركة إدار  مجلس قرر  م04/01/2017 �تار�خو 
 

 م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٧لدورة ا�جلس للف��ة من  أعضاء ال�جنة التنفيذية

 رئيس ال�جنة  الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة ناصـر سلطان السبي��  أ.

  العضواملنتدب السليم سليمان محمد  .أ
ً
 عضوا

  املنتدب العضو نائب السليم سليمان خالد  .أ
ً
 عضوا

  عضو ا�جلس العبدالكر�م عبدالكر�م سامي  .د
ً
 عضوا

 

 �جنة املراجعة .  ب

 و  كيل �جنة املراجعة حسب ما نصت عليھ لوائح وسياسات ا�حوكمة الداخلية والنظام األسا��ي للشركةتم �ش
ً
وفقا

جلس أعضاء ا�من ثالثة �جنة املراجعة ضمت و ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 م٢٠١٤يناير  ٤الذي بدأت دورتھ �� غ�� التنفيذي�ن 

 م٠٣/٠١/٢٠١٧م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٤راجعة لدورة ا�جلس للف��ة من �جنة املأعضاء 

 رئيس ال�جنة  غ�� تنفيذي عبد العز�ز سعد املنقور .  أ

  غ�� تنفيذي محمد إبراهيم التو�جري د. 
ً
 عضوا

  غ�� تنفيذي العبدالكر�م عبدالكر�م سامي.  د
ً
 عضوا

 

�جلس ا�جديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم�افآت م تم �شكيل �جنة املراجعة لدورة ا٢٦/١٢/٢٠١٦و�تار�خ  

 التالية أسماءهم :األعضاء  انتخاب تم حيثأعضا��ا من قبل ا�جمعية العامة العادية، 
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 م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٧�جنة املراجعة لدورة ا�جلس للف��ة من أعضاء 

 رئيس ال�جنة  غ�� تنفيذي محمد إبراهيم التو�جري د. 

  غ�� تنفيذي د العز�ز سعد املنقور عب.  أ
ً
 عضوا

  غ�� تنفيذي العبدالكر�م عبدالكر�م سامي.  د
ً
 عضوا

 

ما قامت بھ �جنة املراجعة خالل العام م و�ان من أهم ٢٠١٦�� العام  خمس مرات إجتماعات ال�جنة وقد تم إ�عقاد

 املنصرم:

 ومراجعة ،غيليةوالتش والفنية املالية خاطرا� تتضمن وال�ي الشركة تواجهها ال�ي االساسية ا�خاطر ودراسة تحليل -١

 .ا�خاطر تلك ومعا�جة وتقييم تحديد �عمليات املتعلقة اإلدارة تطبقها ال�ي السياسات

أنظم��ا للتحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ املهمات واألعمال ال�ي  ومراجعةاإلشراف ع�� إدارة الرقابة الداخلية  -2

 .ر�ر والتوصيات �شأ��اووضع التقا حددها مجلس اإلدارة

 .دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة �� هذه التقار�ر   -3

التوصية �جلس اإلدارة لتعي�ن ا�حاسب�ن القانوني�ن وتحديد أ�عا��م والتأكد من استقاللي��م ومتا�عة أعمالهم  -4

 .جعة معهماملرا خططوتقييم ودراسة 

دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة والسياسات ا�حاسبية املتبعة وإبداء الرأي عل��ا والتوصية �جلس اإلدارة  -5

 �شأ��ا.

 األر�اح بندل اإلفتتا�� الرصيد ع�� الدولية ا�حاسبة معاي�� تطبيقات اآلثار الناجمة عن صا�� دراسة وتحليل -٦

 جوهر�ةعتبار آلثار وعدم اا هذه باعتماد التوصية �جلس اإلدارة و   م1/1/2016 �� كما ا�حتجزة
ً
  . ها آثارا

اي�� معتتما��ى مع عتماد السياسات ا�حاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية التوصية �جلس إدارة الشركة با -٧

  .ا�حاسبة الدولية

ي أو أ ليس هناك أي قصور نھ أ ى تر �جنة املراجعة ن إف م٢٠١٦العام  خاللعمال أمن و�� ضوء ما قامت بھ ال�جنة 

نع الوقوع ومخطاء كتشاف األ الالداخلية  جراءات الرقابةإ تؤكد ع�� فاعليةنظمة الرقابة الداخلية و أ�غي�� جوهري �� 

  .م٢٠١٦خالل العام  الرقابة الداخلية نظمةإخالل أل و أخروقات  ةيأحدث تنھ لم أو ف��ا 
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 تآفامل��جنة ال��شيحات وا.  ج

حسب ما نصت عليھ لوائح وسياسات ا�حوكمة الداخلية والنظام األسا��ي  ال��شيحات وامل�افآتتم �شكيل �جنة 

 ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية  للشركة
ً
 امل�افآتال��شيحات و �جنة ضمت و ووفقا

 .م٢٠١٤يناير  ٤الذي بدأت دورتھ ��  مجلس اإلدارةأعضاء من ثالثة 

 :م٠٣/٠١/٢٠١٧م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٤�جنة ال��شيحات لدورة ا�جلس للف��ة من أعضاء 

 رئيس ال�جنة  تنفيذي أ. ناصر سلطان السبي��

  غ�� تنفيذي عبد العز�ز سعد املنقور أ. 
ً
 عضوا

  غ�� تنفيذي محمد إبراهيم التو�جري د. 
ً
 عضوا

 

ال��شيحات من ب�ن  �جنة أعضاء �عي�ن ا�جديدة لدورتھ املنتخبلشركة ة اإدار  مجلس قرر  م04/01/2017 �تار�خو 

 : موهأعضاء مجلس اإلدارة 

 :م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إ�� ٠٤/٠١/٢٠١٧�جنة ال��شيحات لدورة ا�جلس للف��ة من أعضاء 

 رئيس ال�جنة  تنفيذي أ. ناصر سلطان السبي��

  غ�� تنفيذي محمد إبراهيم التو�جري د. 
ً
 عضوا

  غ�� تنفيذي العبدالكر�م عبدالكر�م يسام  .د
ً
 عضوا

 

 وتختص ية،وفعال بكفاءة اإلشرافية مهامھ أداء �� اإلدارة مجلس بمساعدة بالشركة وامل�افآت ال��شيحات تقوم �جنة

ب��شيح أعضاء مجلس اإلدارة واملدير�ن التنفيذي�ن ودراسة مؤهال��م والتأكد من قدرا��م واملراجعة السنو�ة  ال�جنة

ووضع املعاي�� لتحديد استقاللية األعضاء والتأكد من عدم لعضو�ة لإلحتياجات املطلو�ة لهي�ل مجلس اإلدارة وا

فقدان العضو إلستقالليتھ وعدم وجود أي �عارض للمصا�ح ورفع التوصيات �� شأن التغ��ات ال�ي يمكن إجراؤها 

 عضاء مجلس اإلدارة واملدير�ن التنفيذي�ن بالشركةووضع السياسات ا�خاصة بمرتبات و�رامج امل�افآت وا�حوافز أل 
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ا�جهودات ال�خصية املبذولة من �ل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي  قيمة الشركة وتقييم �عظيمال�ي ��دف إ�� و 

 .�� تحقيق األهداف اإلس��اتيجية للشركة

 :ما ي�� اجتماعات هذه ال�جنةما جاء ��  و�ان من أهمم ٢٠١٦العام  خالل ار�ع مراتإجتماعات ال�جنة  وقد تم إ�عقاد

  م2015 العام عن ا�جلس أعضاء من عضو ل�ل ر�ــال ألف ٢٠٠بواقـــــع ا�جلس ألعضاء م�افـأة بصرف توصيةال -١

 .النظام عليھ نص ملا وفقا

جدول  مادباعتالتوصية �جلس اإلدارة املرتبات والبدالت ا�خاصة بأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن و مراجعة  -2

 من تار�خ 
ً
 م.٠١/٠٤/٢٠١٦املزايا املعدل وتفعيلھ ابتداءا

 جديدة بمس�ى "مركز األعمال"ستحداث إدارة عتماد االتوصية بااستعراض ومناقشة الهي�ل اإلداري للشركة و  -3

ذه و�شمل ه املستحدثةإدارة التسو�ق لتتوالها اإلدارة  أعمالتنفصل بموجب ذلك مهام �انت ضمن نطاق 

 ا ي��:املهام م

 مهام قسم املطالبات ١-٣

 مهام قسم التحصيل ٢-٣

 مهام قسم املوافقات ٣-٣

 مهام قسم املرفوضات ٤-٣

لبات الطالتوصية بقبول جميع طلبات امل���ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة �� دورتھ ا�جديدة و وإجازة فرز  -٤

 وتخص �ل من : ١١وعددها 

 أ. محمد سلطان السبي��  )١

 أ. عز�ز محمد القحطا�ي  )٢

 اصر سلطان السبي��أ. ن  )٣

 ا�حسنأ. فهد حمد   )٤

 أ. محمد سليمان السليم   )٥

 أ. عبدالعز�ز محمد اليحيى  )٦

 أ. خالد سليمان السليم  )٧

 أ. ع�� عبدالرزاق الشع��  )٨

 د. سامي عبدالكر�م العبدالكر�م  )٩

 د. محمد إبراهيم التو�جري   )١٠

 أ. عبدالعز�ز سعد املنقور   )١١
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اإلدارة �� دورتھ ا�جديدة ممن تنطبق عل��م شروط مجلس من امل���ح�ن لعضو�ة  ٥اختيار التوصية ب -٥

ا�جمعية  لعضو�ة ال�جنة �� اجتماعمن بي��م  ٣ختيار ع�� اللتصو�ت ومؤهالت العضو�ة �� �جنة املراجعة 

 م.٢٦/١٢/٢٠١٦املنعقد بتار�خ العادية العامة 
 

  :ا�حوكمـــة -١٤

 م١٢/١١/٢٠٠٦وافق ملاهـ ٢١/١٠/١٤٢٧املالية بتار�خ  ة للشر�ات الصادرة عن هيئة السوق مللتوافق مع الئحة ا�حوك

و�ما ال م ١٦/٠٣/٢٠١٠هـ املوافق ٣٠/٠٣/١٤٣١وتار�خ  ٢٠١٠-١٠-١رقم  املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة

ل�حوكمة  الئحةعداد إبقامت الشركة يتعارض و�خالف القواعد واألنظمة األخرى الصادرة عن ا�جهات ذات العالقة 

 وال�ي اشتملت ع�� : م٢٠١٣د�سم��  ١٦عتمادها من جمعي��ا العمومية بتار�خ تم إو 

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

 وضع سياسات ومعاي�� محددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة. •
 

نھ قد أي رأت دارة وال�خالل �جا��ا املنبثقة عن مجلس اإل وكم��ا من ا�خاصة بح وائحتقوم الشركة باملراجعة املستمرة لل

م ٢٠١٦م افصاح خالل العية خروقات جوهر�ة لسياسات اإل أنھ لم تحدث أح�ام والسياسات واملعاي�� و ل��ام باأل تم اإل

 :عدا ما ي��فصاح من خالل هذا التقر�ر عن جميع املتطلبات ال�ي تنطبق ع�� الشركة حيث تم اإل 

 والدوافع سبابأل ا يطبق لم جزئيا طبق بال�امل طبق ادةاملـــــ

 )د( الفقرة   السادسة املادة

ال تنطبق ع�� الشركة حيث أن هذه الفقرة تتعلق 

باملستثمر�ن من األ�خاص ذوي الصفة اإلعتبار�ة 

 الذين يتصرفون بالنيابة عن غ��هم

 )ط ( البند    ة عشرالثاني املادة

ع�� أي حق ظام األسا��ي للشركة نص النيال 

لل�خص ذي الصفة اإلعتبار�ة لتعي�ن ممثل�ن لھ 

 
ً
عن أنھ لم يرد فيھ ما  �� مجلس اإلدارة فضال

 يمنعهم من التصو�ت
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 م ٢٠١٦خالل العام  الئحة ا�حوكمة للشر�اتما تم تطبيقھ من أح�ام 

 والدوافع األسباب يطبق لم جزئيا طبق بال�امل طبق املـــــادة

   )ب (  الفقرة السادسة املادة

 دعن ال��اك�ي التصو�ت أسلوب إتباعتم 

 اإلدارة مجلس أعضاء ختيارال  التصو�ت

 ةالعام ا�جمعية اجتماع �� ا�جديدة لدورتھ

 .م26/12/2016 بتار�خ العادية

 

 :فصاح وإجراءاتھإل سياسات ا -١٥

 بات فصاح والشفافية عن املعلوماإل لمعتمدة الئحة تطبق الشركة 
ً
ت ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�ا لشركة وفقا

 .سا��ي للشركةأل دراج والنظام اإل الصادرة عن هيئة السوق املالية ووفقا لنظام الشر�ات وقواعد الت�جيل وا
 

 :واألطراف ذات العالقة دارةإل امصا�ح أعضاء مجلس  -١٦

 ٢٠١٦خالل العام  ةالعالق ذاتاألطراف الشركة مع  نفذ��االعقود واملعامالت ال�ي  •

 
ً
 الشر�ات حوكمة الئحة من) 18( واملادة املصا�ح �عارض لسياسة املواساة شركة الئحة من) 4( و) 3( باملادت�ن عمال

 :ع�� ما ي��ن إدارة شركة املواساة لتؤكد فإ واإلدراج الت�جيل قواعد من) 41( واملادة

  الشركة �انت عقود أو أعمال أية م2016 العام خالل التوجد أنھ -١
ً
 رةمباش غ�� أو مباشرة مص�حة وف��ا ��ا طرفا

 �� لعامةا ا�جمعية أجازتھ ما عداألي من رئيس وأعضاء ا�جلس أو املدراء التنفيذي�ن بالشركة أو املدير املا�� 

 : من م04/04/2016 املوافق ه26/06/1437 بتار�خ اجتماعها

 ركةش و��ن الطبية ل�خدمات املواساة ركةش ب�ن السنو�ة السفر وتذاكر واإليجار التور�د عقود 1-1

 ��السبي سلطان محمد/  السيد( اإلدارة مجلس أعضاء لبعض واململوكة ا�حدودة العاملية املواساة

 دحمم/  السيد( اإلدارة مجلس أعضاء أحد مع بمص�حة بطترتو ) السبي�� سلطان ناصر/  والسيد

 يون مل وعشرون إثنان( ر�ال مليون  22  مبلغ العقود لهذه ا�جازة القيمة بلغت حيث )السليم سليمان

 ثمانية(  18.511.286 مبلغ م2016 العام خالل العقود هذه من املنفذة القيمة و�لغت) سعودي ر�ال

وتقدر إدارة الشركة  ،)سعودي ر�ال وثمانون  وستة ومائتان ألف عشر وأحد وخمسمائة مليون  عشرة

 ر�ال مليون  24 غبمبل م2017 العام خالل ذهايتنف املتوقع السفر وتذاكر واإليجار التور�د عقودقيمة 
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 �خاصا املش��يات لنظام طبقا عل��ا التعاقد يتم سوف وال�ي) سعودي ر�ال مليون  وعشرون أر�عة(

 .سنة ملدة و بالشركة

 طبيةال ل�خدمات املواساة شركة ب�ن والتسو�ق واإلعالن بالدعاية خاصة أعمال وتور�د تنفيذ عقود 1-2

/  سيدال( اإلدارة مجلس أعضاء أحد مع بمص�حة بطترت ال�ي للتجارة اإلعالنية النظرة مؤسسة و��ن

 مليون  عشر إثنا( ر�ال مليون  12  مبلغ العقود لهذه ا�جازة القيمة بلغت حيث) السليم سليمان خالد

 عشر إثنا(  12.106.186 مبلغ 2016 العام خالل العقود هذه من املنفذة القيمة و�لغت) سعودي ر�ال

 دتور� عقود وتقدر إدارة الشركة قيمة ،)سعودي ر�ال وثمانون  ستةو  ومائة آالف وستة ومائة مليون 

 مليون  15 بمبلغ م2017 العام خالل ذهايتنف  املتوقع والتسو�ق واإلعالن بالدعاية خاصةا� عمالاأل 

 �خاصا املش��يات لنظام طبقا عل��ا التعاقد يتم سوف وال�ي) سعودي ر�ال مليون  عشر خمسة( ر�ال

 .ةسن ملدة و بالشركة

ت�ليف السادة مراج�� ا�حسابات وقد تم  مع العلم بأن هذه املعامالت مد��ا التعاقدية سنة واحدة فقط،

للقيام بإجراءات متفق عل��ا لدراسة هذه املعامالت وإبداء أية مالحظات عل��ا  )إر�ست و�و�غ(القانوني�ن 

  .حول هذا املوضوع همومرفق تقر�ر 

أعمال منافسة ألعمال شركة املواساة ل�خدمات الطبية  اإلدارة مجلس اءأعض من عضو أي لدى توجد ال أنھ -2

 ملا أجازتھ ا�جمعية العامة �� اجتماعها بتار�خ 
ً
 م ل�ل من :٢٦/١٢/٢٠١٦ه املوافق ٢٧/٠٣/١٤٣٨خالفا

  د.  ١-٢
ً
  لطبيةا والعلوم العناية شــركة من �ل إدارة مجالس �� لعضــو�تھ ســامي عبدالكر�م العبدالكر�م نظرا

 .الطبية ل�خدمات اإلرتقاء وشركة

  أ. ٢-2
ً
 رةاملتطو  الطبية ا�جمعات شـــــــركة من �ل إدارة مجالس �� لعضـــــــو�تھناصـــــــر ســـــــلطان الســـــــبي�� نظرا

 )تا�عة شركة( الطبية ل�خدمات الشرقية والشركة ،) زميلةشركة (

  أ. 2-3
ً
 شركة( املتخصصة الطبية العيادة شركة من �ل إدارة مجالس �� لعضو�تھ محمد سليمان السليم نظرا

 .)زميلةشركة ( املتطورة الطبية اتوشركة ا�جمع ، )تا�عة

ي قرض نقدي من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدار��ا، كما لم تقدم أية ضمانات أأنھ لم تقدم الشركة  -3

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

 ستشار�ة ولم يتلق أية أ�عابام لم يقدم أية خدمات ذات صبغة ٢٠١٦أن املراجع القانو�ي خالل العام املا��  -4

 أخرى �� هذا ا�خصوص .

 

 33 م٢٠١٦ تقر�ر مجلس اإلدارة عن العام     

 



 ةـــــــات الطبيــــاة ل�خدمـــــــركة املواســـــش
 

 Mouwasat Medical Services Co 

   
 

 التحول إ�� معاي�� ا�حاسبة الدولية  -١٧

 ع�� ما جاء �� �عميم
ً
 م �شأن١٢/٠٨/٢٠١٥ وتار�خ ١/١٢٢٣١/١٥/ص رقم املالية السوق  هيئة/ السادة بناءا

 مالية اتف��  عن املعدة املالية القوائم ع�� السعودية العر�ية اململكة �� الدولية ا�حاسبة معاي�� تطبيق اعتماد

 التحول البدء �� تنفيذ مراحل م ب٢٠١٥قراره خالل العام مجلس إدارة الشركة قد أصدر فم ٠١/٠١/٢٠١٧ �� تبدأ

 بما ي��:راحل هذه املت حيث تمثل الدولية ا�حاسبة معاي�� إ��

 .إعداد خطة التحول واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة -١

 .التحول  خطة يذتنف ع�� لإلشراف مؤهلداخ��  عمل فر�ق �شكيل -٢

بكر أبو ا�خ�� وشر�اهم) ملساعدة فر�ق عمل الشركة ��  توش ندأ ديلو�ت/  السادة( خار�� مستشار �عي�ن -٣

 عملية التحول.

  للموظف�ن ا�خدمة ��اية مستحقات لقياس اإلكتوار�ة ل�حسابات ا�خوارزمي شركة مع التعاقد -٤
ً
 عاي��مل وفقا

 .الدولية ا�حاسبة

 بإستخدام امللموسة غ�� واألصول  واملعدات واآلالت العقارات لقياس (ValuStrat) قلمست خب�� مع التعاقد -٥

 ة.الت�لف نموذج خيار

 عن عرفلتا �غرض ا�ختصة إلداراتل تدر�بيةال ��امجال من عدد وتنفيذ املتخصصة العمل ورش من عدد إدارة -٦

 .الدولية ا�حاسبة معاي�� إ�� للتحول  املطلو�ة اإلجراءات ع�� قرب

 الرصيد �ع� الدولية ا�حاسبة معاي�� تطبيقات عناآلثار الناجمة  صا�� دراسة وتحليلقيام �جنة املراجعة ب -٧

 ر�ال مليون  1,6 بمبلغ البند هذا بز�ادة تمثلت وال�ي م1/1/2016 �� كما ا�حتجزة األر�اح لبند اإلفتتا��

 جوهر�ةعتبار آلثار وعدم اا هذه باعتماد والتوصية �جلس اإلدارة 
ً
  . ها آثارا

عاي�� متتما��ى مع عتماد السياسات ا�حاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية اوافقة مجلس إدارة الشركة ع�� م -٨

  ا�حاسبة الدولية

 ١/١/٢٠١٦ألرصدة اإلفتتاحية املوحدة كما �� ل مجلس إدارة الشركة  عتمادا -٩
ً
 .الدولية ا�حاسبة عاي��مل م وفقا

 ٢٠١٦حدة للر�ع األول لسنة اإلن��اء من إعداد القوائم املالية املو  -١٠
ً
 .ملعاي�� ا�حاسبة الدولية  م وفقا

 وفقم ٢٠١٦امل��ي �� إعداد القوائم املالية املوحدة لف��ات الر�ع الثا�ي والر�ع الثالث والر�ع الرا�ع من العام  -١١

 م.3٠/٠٣/٢٠١٧ واملتوقع اإلن��اء من إعدادها قبل تار�خمعاي�� ا�حاسبة الدولية 
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 ع�� جاهز���ا التامة إلعدادفإن إدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية لتؤكد  التحول من مراحل تم تنفيذه بما 

 ملعاي�� ا�حاسبة الدولية للر�ع األول من عام 
ً
 م وذلك خالل الف��ة النظامية ا�حددة٢٠١٧قوائمها املالية وفقا

 .بمشيئة هللا �عا��

 

 :ا�حكوميةواملدفوعات  الز�اة -١٨

كما  م ٢٠١٢عام الللشركة عن جميع السنوات ح�ى ال��ائية مع مص�حة الز�اة والدخل ع�� الر�وط الز�و�ة  تفاقإلتم ا

 مليون  ١٥٫٣  غكما وقامت الشركة �سداد مبل م٢٠١٥تار�خ  ح�ىقيمتھ و�سديد  ي شركة بتقديم إقرارها الز�و وقامت ال

 .م٢٠١٦املا�� عام الوالدخل خالل  ةعن املستحق ملص�حة الز�ا ر�ال

وسداد جميع  ،م٢٠١٦خالل العام املا�� جتماعية مينات اإل أتحقھ للتت املساش��ا�إل �سداد االشركة قامت و كما 

 .ستحقة �جلس الضمان الص�� التعاو�يالرسوم امل
 

 :بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة

 املالحظات ٣١/١٢/٢٠١٦ الر�االت آالف

 ٢٨٫٩٠٨ مص�حة الز�اة والدخل
 املقدر عن الوعاء

 م٢٠١٦لسنة الز�وي 

 ١٫٣٨٦ جتماعيةأمينات اإل املؤسسة العامة للت
 املستحق عن شهر

 م٢٠١٦د�سم�� 

ـــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جمــــــ  ٣٠٫٢٩٤  

 

 )تبآالف الر�اال ( ة ��اية ا�خدمة للموظف�نأخصصات م�افم

 ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد كما �� 
 ا�حركة خالل العام

 ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد كما �� 
 �سديد إضافة

٥٨٫١٣٣ ١٣٫٤٣٥ ٢٠٫٧١٨ ٥٠٬٨٥٠ 
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 :ركةـــالشمجلس إدارة  إقرارات -١٩
 

 -: �ما ي�بدارة شركة املواساة ل�خدمات الطبية إ يقر مجلس

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

 ّف  أعد ع�� أسس سليمةرقابة الداخلية أن نظام ال
ُ
 ون

َ
 . بفعالية ذ

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

 كما يؤكد مجلس اإلدارة ع�� :

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

 ).١٩(باستثناء ما ورد بالبند رقم ئية ء �انت جهة تنظيمية أو قضااجهة إشرافية أخرى سو 

 

 :العقو�ات وا�جزاءات املفروضة ع�� الشركة -٢٠

صدور قرار مجلس الهيئة القا��ي بفرض غرامة مالية "عن  م٢٠١٦ف��اير  ٢٥أعلنت هيئة السوق املالية بتار�خ  -أ

واعد من ق األر�ع�نمن املادة )  أ( لفقرة ا�خالف��ا  ،بيةر�ال ع�� شركة املواساة ل�خدمات الط ٢٠٬٠٠٠رها اقدم

 ركةالش إفصاح لعدم مشاريعها، عن الشر�ات بإعالنات ا�خاصة من التعليمات)  ب( لفقرة واالت�جيل واإلدراج 

 متفاه مذكرة توقيع عن م٢٨/٠٥/٢٠١٥ بتار�خ) تداول ( السعودية املالية السوق  شركة موقع �� املنشور  إعال��ا ��

 بمدينة اةاملواس مستشفى ملب�ى اإل�شائية األعمال لتنفيذ ا�حدودة العامة للمقاوالت املشاريع إعمار شركة مع

 األثر و�داية ة،الشرك نتائج �� للمشروع املتوقع املا�� واألثر للمشروع، التمو�ل طر�قة عن تف�ح لم حيث ا�خ��،

 لإلنتاج املتوقع ار�خوالت للمشروع، التجر��ي اإلنتاج �� للبدء توقعامل والتار�خ الشركة، نتائج ع�� للمشروع املتوقع

 ".للمشروع التجاري 

صدور قرار مجلس الهيئة القا��ي بفرض غرامة مالية "م عن ٢٠١٦ إبر�ل ٠٧أعلنت هيئة السوق املالية بتار�خ  -ب

حة ن املادة الثانية عشرة من الئ(ج) م لفقرةا�خالف��ا  ،ر�ال ع�� شركة املواساة ل�خدمات الطبية ٤٠٬٠٠٠رها اقدم

حوكمة الشر�ات، لعدم �شكيل مجلس إدارة ت�ون أغلبية أعضائھ من األعضاء غ�� التنفيذي�ن، والفقرة (أ) من 

املادة الرا�عة عشرة من الئحة حوكمة الشر�ات، لعدم �شكيل �جنة مراجعة ال يقل عدد أعضا��ا عن ثالثة أعضاء 

 التنفيذي�ن".من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة 
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  :معــــــا�جتة خدمـــــ -٢١

ب دائرة التعليم والتدر�عن طر�ق م ا�جتمع ال�ي تخد وا�حمالت ة�شطألالعديد من ا ��موصولة الشركة مساهمات 

تثقيف  �وعائال��م وتقوم الدائرة باإلضافة إ� ىاملر�� ى��دف ز�ادة الو�� الص�� لد ىاملستمر ومركز �عليم املر��

واملراجع�ن بتنظيم حمالت تثقيفية ومحاضرات وورش عمل �� الكث�� من املواضيع الطبية ا�ختارة، كما  ىاملر��

 م٢٠١٦م �� العا مساهما��اأهم  و�ان منداخل اململكة العر�ية السعودية  والفعاليات�� النشاطات املواساة  ساهمو�

 : ما ي�� 

 ت الرسمية و�ان م��ا:ا�جهامن عدد �� رعاية �عض الفعاليات مع شاركة امل -١

 .٢٠١٦ف��اير  غرفة الشرقية �� رعاية منتدى الفرص اإلقتصادية بالقطيف ١-١

ايو م مدير�ة الشؤون ال�حية بالشرقية �� رعاية البطولة الرا�عة لل�حة بالشرقية لكرة القدم ٢-١

 .م٢٠١٦

 .م٢٠١٦الفطر مع أها�� املنطقة الشرقية مايو  غرفة الشرقية �� رعاية احتفاالت عيد ٣-١

 م.٢٠١٦كتو�ر ض وظائف بأرض املعارض بالظهران  أرعاية معر �� غرفة الشرقية  ٤-١

 من املؤتمرات ومن أهمها: عقد عدد -٢

 .م2016 يناير والوالدة ا�حمل ف��ة أثناء القلب مؤتمر أمراض 2-1

 .م2016 الطارئھ يناير ا�حاالت ��خيص �� املقطعيھ األشعة دور  مؤتمر 2-2

 م.٢٠١٦ف��اير  األلم من خاليھ ممارسھ نحو مؤتمر 2-3

 م.٢٠١٦الطبية ف��اير   التخصصات مختلف من املتعدده اإلصابات مع التعامل مؤتمر 2-4

 م.٢٠١٦الهض�ي مارس  ا�جهاز أمراض عالج وإجراءات طرق  �� املستجدات مؤتمر 2-5

 .م2016 مارس  ا�حاضرات بقاعة والكبار لالطفال التطعيمات مؤتمر 2-6

 .م2016 بر�لإ الهض�ي ا�جهاز اضأمر  عالج �� املبكر الت�خيص دور  مؤتمر 2-7

 .م2016 مايو الدم ضغط ارتفاع خطورة مؤتمر 2-8

 .م2016 مايو الر�و مرض مؤتمر 2-9

 .م2016 غسطسأ الكتف اضطرابات إدارة مؤتمر 2-10

 .م2016 والرومات��م أكتو�ر العظام جراحة �� التحديثات مؤتمر ١١-٢

 .م2016 نوفم��  واألسنان الفم ب�حة العناية مؤتمر ١٢-٢

 .م2016 د�سم�� السكري  مرض تمضاعفا مؤتمر ١٣-٢

 من ا�حاضرات ومن أهمها :العديد  إجراء -3

 .م2016 ا�حديثة يناير الطبية املمارسة �� التداخلية األشعة دور  �� محاضرة 3-1

 .م2016 يناير املعقدة التاجيھ التدخالت �� محاضرة 3-2
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 .م2016 مارس القلب فشل عن محاضرة 3-3

 .م2016 بر�لإ سناناأل  تقو�م �� ا�حديثھ اإلتجاهات �� محاضرة 3-4

 .م2016 مايو الصدر صدمة إدارة �� محاضرة ٥-٣

 .م2016 مايو الهض�ي ا�جهاز عالج مستجدات �� محاضرة ٦-٣

 .م2016 غسطسأ واالعصاب ا�خ جراحة خدمات �� محاضرة ٧-٣

 .م2016 كتو�رأ املعقدة التاجية التدخالت �� محاضرة ٨-٣

 .م2016 األسنان أكتو�ر تركيبات �� ا�حديثة التقنيات �� محاضرة ٩-٣

 م.٢٠١٦�� املواليد ا�جدد نوفم��  �� أمراض القلب ا�خلقيةمحاضرة  ١٠-٣

 .م2016 د�سم��  األطفال سرطان �� محاضرة ١١-٣

 .م2016 د�سم�� واألسنان الفم ب�حة العناية �� محاضرة ١٢-٣

 توعو�ة �� ال�حف ا�حلية عن:ال قاالتالعديد من امل �شر  -٤

 .م2016 يناير الظهر لمأو  العضام هشاشة أمراض 4-1

 .م2016 مايو القلب مراضأو  العيون  مراضأو  جراحات 4-2

 .م2016 يونيو  العص�ي القولون  - والسكري  الصيام ٣-٤

 .م2016 يوليو السكري  القدم - ا�خصيھ دوا�� - التداخلية القسطرة 4-4

 .م2016 غسطسأ الشعر �ساقط - الزهايمر مرض - ومخاطرها نواعهاأو  سبا��اأ ا�حساسية ٥-٤

 �سبتم� با�حج السكري  ملر��ى نصائح - با�حج األمراض تفاديل اتباعها الواجب اإلرشادات ٦-٤

 .م2016

 .م2016 نوفم�� املفاصل وتآ�ل خشونة ٧-٤

 : عن طبيةال علومةامل رعاية �� اإلذاعية املشاركة -٥

 .م2016 ف��اير  ا�حديثة الطبيھ املمارسات �� التداخلية األشعة دور   ١-٥

 .م2016 مارس التاجية الشراي�ن جلطات ٢-٥

 .م2016 يوليو ع��م الناتج املزمن والصداع األسنان وإطباق فكال مفصل مشا�ل ٣-٥

 .م2016 يوليو الوزن تقليل رجيم عمل �� املناظ�� استخدام ٤-٥

 .م2016 يوليو الب�� �سب وتقليل السكري  القدم عالج �� التداخلية األشعة دور  ٥-٥

 القلب بيبط استشارة يجب وم�ى األعراض هذه سبابوأ الدمو�ة واألوعية القلب أمراض أعراض ٦-٥

 .م2016 يوليو

 .م2016 غسطسأ والفك�ن الوجھ جمالية ع�� األسنان تقو�م تاث�� و األسنان تقو�م �� ا�جديد ٧-٥
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�ا األجهزة واألنظمة الطبية املستخدمة ال�ي تضمن عدم �الضوابط الالزمة عند شرا ستمرارإب الشركة ترا�� أنكما 

  ةحدوث أي
ً
  .املتطلبات املنصوص عل��ا بالنظاميات الطبية تتم حسب عن أن معا�جة النفا أضرار بيئية فضال

 

 :ا�ختامتوصيات ا�جلس و�لمة  -٢٢

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

مو نتحقيق ال �ستمرت شركتكم �إ فقد�� موقع تداول عتم �شرها  يوال� م٢٠١٦د�سم��  ٣١للسنة املالية املن��ية �� 

 .�حوظ�ن ع�� صعيد �شاطها ونتائج أعمالهااملتطور الو 

 

 :بما ي�� يدارة يو��إل وعليھ فإن مجلس ا

 م٣١/١٢/٢٠١٦ �ة املن��ية �ـــن الف��ة املاليـــر ا�جلس عــــــاء بتقر�ــاملوافقة ع�� ما ج. 

 الف��ةشركة وتقر�ر مراقب ا�حسابات عن نفس املوافقة ع�� القوائم املالية لل. 

 السادة ع��  م٣١/١٢/٢٠١٦ �� السنة املالية املن��يةعن  ر�المليون  ١٢٥ املوافقة ع�� توزيع أر�اح نقدية قدرها

 اإلسمية. قيمتھ من %٢٥ نسبةو� ل�ل سهمر�ال  ٢٫٥  بواقع سهمأل ملة اح

 م٣١/١٢/٢٠١٦ ��عن الف��ة املن��ية  دارةإل ة أعضاء مجلس اــذم إبراءى ــاملوافقة عل . 

 والنتائج ةالشرك حسابات ملراجعة املراجعة �جنة قبل من املر�ح�ن ب�ن من ا�حسابات مراجع �عي�ن ع�� املوافقة 

 .أ�عابھ وتحديد م2017 املا�� للعام السنو�ة الر�ع املالية

  ت وتذاكر السفر ب�ن شركة املواساة ل�خدمات من عقود التور�د واإليجارا م٢٠١٦ما تم تنفيذه خالل العام إجازة

 طانسل محمد/  السيد(الطبية و��ن شركة املواساة العاملية ا�حدودة واململوكة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة 

 ثمانية(  18.511.286بمبلغ وقدره ) السليم سليمان محمد/  والسيد السبي�� سلطان ناصر/  والسيد السبي��

واملوافقة ع�� عقود التور�د  ،)سعودي ر�ال وثمانون  وستة ومائتان ألف عشر وأحد وخمسمائة مليون  عشرة

وعشرون  أر�عة(مليون ر�ال  ٢٤بمبلغ قيمها واملقدرة  م٢٠١٧ خالل العام هاذيتنف املقرر واإليجار وتذاكر السفر 

 ) سعودي مليون ر�ال
ً
 ة.و ملدة سن كةلنظام املش��يات ا�خاص بالشر  وال�ي سوف يتم التعاقد عل��ا طبقا

 ب�ن تنفيذ وتور�د أعمال خاصة بالدعاية واإلعالن والتسو�ق م من عقود ٢٠١٦ما تم تنفيذه خالل العام  إجازة

شركة املواساة ل�خدمات الطبية و��ن مؤسسة النظرة اإلعالنية للتجارة ال�ي ترتبط بمص�حة مع أحد أعضاء 

( إثنا عشر مليون ومائة وستة آالف ومائة  ١٢٫١٠٦٫١٨٦غ بلبم) السليم سليمان خالد/  السيد(مجلس اإلدارة 

تنفيذ وتور�د أعمال خاصة بالدعاية واإلعالن العقد السنوي لواملوافقة ع�� ، وستة وثمانون ر�ال سعودي)
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 ةـــــــات الطبيــــاة ل�خدمـــــــركة املواســـــش
 

 Mouwasat Medical Services Co 

   
 

) سعودي ر�ال ليون معشر  خمسة (مليون ر�ال ١٥م واملقدرة بمبلغ ٢٠١٧خالل العام  ��اتنفذ ملقرر ا والتسو�ق

 وال�ي سوف 
ً
 .و ملدة سنة لنظام املش��يات ا�خاص بالشركة يتم التعاقد عل��ا طبقا

 ي ترتبط ال شركة جيالن للمطاعمشركة املواساة ل�خدمات الطبية و��ن ب�ن  السنوي اإليجار عقد  ع�� املوافقة�

 مطاعملل جيالن شركة بموجبھ �ستأجر )السبي�� سلطان ناصر /  السيد(بمص�حة مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة 

 ألف ر�ال سعودي. ١٩٠بمبلغ   م2017 العام خالل نتجا��ا من مشرو�ات ومأ�والت مغلفةمل بيع افذنم

 عن اإلدارة مجلس ألعضاء م�افأة) ر�ال ألف وأر�عمائة مليون ( ر�ال ١٬٤٠٠٬٠٠ وقدره مبلغ صرف ع�� املوافقة 

 .عضو ل�ل) �الر  ألف مائ�ي( ر�ال ٢٠٠٬٠٠٠ بواقع م٣١/١٢/٢٠١٦ �� املن��ية السنة

 

 

 ام ــــــــا�خت يـوف

ام الشركة واملساهم�ن الكر  يدارة لشركة املواساة ل�خدمات الطبية بالشكر ا�جز�ل ملوظفاإل يتقدم أعضاء مجلس 

تحقيق � ��ستمر شركتكم �عون هللا وسوف  دعمهم املستمر و�عاو��م املش�ور والبنوك وا�جهات ا�ح�ومية وذلك ل

 .اطة ��ا هداف املنأل ا

 

 وفقكم هللا ورعاكم ،،،،،

 

 

 �ناصر بن سلطان السبي�   محمد بن سليمان السليم

ــــالعض       رئيس مجلس اإلدارة نائب  دبـتـنـمـو الــــ
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