
2021

خبرة تنبض بالثقة
شركة المواساة للخدمات الطبية
2021 تقرير مجلس ا�دارة السنوي 



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه ا!

صاحب السمو الملكي
ا,مير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

حفظه ا!



التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

6

8

9

10

12

14

16

28

29

32

33

34

36

38

40

42

50

52

54

65

69

72

72

73

73

74

75

75

77

78

82

45



آفـــاق
العوامل الرئيسية التي تجعل سوق

الرعاية الصحية في المملكة جاذبة هي:

الهيكل: تم تصميم هيكل الرعاية الصحية في المملكة لتوفير خدمات الرعاية 
الصحية اBساسية للجميع مع عالج متخصص مقدم في كل من المستشفيات الخاصة 

والعامة.

الطفرة السكانية: مع تقدير البنك الدولي زيادة عدد سكان المملكة العربية 
السعودية، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير.

زيادة مشاركة القطاع الخاص: مع انتقال القطاع العام تدريجيM ليصبح 
منظًما بشكل أكبر، يتم تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للعب دور أكبر في قطاع 

الرعاية الصحية. ويمكن للمستثمرين اBجانب اSن الحصول على ملكية بنسبة تصل إلى 
100 في قطاع الرعاية الصحية.

قوة مشاركة القطاع العام والخاص: تواصل الحكومة االستثمار في 
تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية مع مختلف المدن الطبية قيد ا�نشاء. من المتوقع 

أن يعمل القطاع الخاص كمشغل في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص.
زيادة الميزانية – تعكس الزيادة السنوية في مخصصات الميزانية للخدمات االجتماعية 

للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية إشارة قوية على الطلب المحتمل 
با�ضافة إلى استعداد الحكومة لزيادة النمو والتحسين داخل القطاع.

فرص قطاع ال
العربية السعو

الطلب على الرعاية ا
القطاع الخاص

زيادة الطلب على جو
المملكة بشكل عام، معتمدة

ACHSI

الرعاية / إعادة التأهي
العمر، تحتاج المملكة العربية

LTC

المراكز الجراحية للرع
الرعاية الصحية وزيادة معدل

زيادة في الطلب على مراكز ج

الطلب على ا,مومة
العربية السعودية على اBموم

زيادة الطلب على الخ
التميز التي تركز على بعض التخ

مركز المختبرات والتش
التشخيص في المملكة العربي

الرعاية ا,ولية: نظًرا للع
ا�شغال في المستشفيات، تح
الطبية لتلبية الطلب المتزايد م

التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

لرعاية الصحية بالمملكة 
ودية:

لصحية الخاصة:  عام تلو اBخر يزداد حجم وحصة 

ودة الرعاية الصحية : مرافق الرعاية الصحية في 
JCI ة من قبل هيئات اعتماد الرعاية الصحية الدولية مثل

يل على المدى الطويل : مع تغير متوسطات 
 السعودية إلى عدد كبير من مرافق الرعاية طويلة اBجل 

عاية النهارية: نظًرا للتقدم الحاصل في تكنولوجيا 
 انتشار اBمراض الناتجة عن اتباع أسلوب حياة مختلف، هناك 

جراحة الرعاية النهارية.

ة والطفولة تركز المرافق الصحية الخاصة في المملكة 
مة والطفولة بسبب الطلب المتزايد على هذه التخصصات

خدمات المتخصصة: من المتوقع أن تزداد مراكز 
خصصات.

شخيص: هناك حاجة للمختبرات المستقلة ومراكز 
ية السعودية لدعم زيادة حجم مرافق العيادات الخارجية.

عدد الكبير من السكان في المملكة وارتفاع معدالت 
حتاج البالد إلى المزيد من عيادات الرعاية الصحية والمراكز 

من السكان.
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Global Health Exhibition :
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التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2020

رفـيعة  صحية  رعـاية  على  الحصول  في  الجميع  بحق  إيماننا  إلى   cاستناد
إليه  توصلت  ما  أحدث  باستخدام   Mمع العمل  نعتزم  فإننا  المستوى، 
 ،Mوسريري نظريا  وفعاليته  نجاحه  ثبت  مما  الطبية  والتقنيات  التكنولوجيا 
وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الطبي، با�ضافة إلى التعاون الوثيق 
توفير  أجل  من  والدولية،  المحلية  الطبية  والمؤسسات  المنظمات  مع 

مراكز رعاية صحية متميزة داخل المملكة وخارجها.

الـرؤيـــة

الرسـالة
معايير  أعلى  ووفق  المستوى  وعالمية  مستدامة  طبية  خدمات  تقديم 
المستمر  التطـوير  بتحقيق  مستدام  إلتزام  ظـل  فـي  عمالئنا،  إلى  الجودة 
لخدماتنا الطبية وتحسين خبرات ومهارات العاملين لـدينا، واضعين نصب 
والتجديد  االبتكار  على  ذلك  في  ومعتمدين  المنشود  المستقبل  أعيننا 

والعمل بروح الفريق الواحد.

التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

تتبنى شركة المواساة للخدمات الطبية  القيم واBخالقيات التي ترشدنا في تحقيق 
مهمتنا وتحدد كيفية العمل في الشركة. 

القـــيم

التميز
من خالل الجودة 

ورعاية المرضى وتطوير 
الموارد.

ا,خالق
االستقامة والصدق 

والشرف والخصوصية 
والسرية.

المبادئ
الثقة باBفراد واحترامهم.

العمل
ضمن فريق العمل 

بشكل تعاوني من أجل 
تحقيق اBهداف. 

المساءلة
ا�خالص وااللتزام.

السالمة
االلتزام بالمحافظة على 

سالمة المرضى والبيئة.

المسؤولية
العمل الفعال وتحمل 

المسؤولية المالية.

89
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التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

1
النشاط الرئيسي

للشركة

على  للشركة  الرئيسي  النشاط  يرتكز 
من  للمرضى  الطبية  الخدمات  تقديم 
تمتلكها  التي  المستشفيات  شبكة  خالل 
ا,غلبية  حصص  تمتلك  أو   %100 بنسبة 
المستأجرة فضًال  الطبية  والمنشآت  فيها 
الصيدليات  خالل  من  ا,دوية  بيع  عن 
هذه  عن  ملخص  يلي  وفيما  لها،  التابعة 

الشبكة الطبية:

1415
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مستشفى
المــواسـاة
الــدمـــــام

المدينة
الدمام

440
سرير

100%
نسبة الملكية

المنطقة
الشرقية

1617
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مستشفى
المــواسـاة

بالجبيل الصناعية

المدينة
الجبيل

الصناعية

214
سرير

100%
نسبة الملكية

المنطقة
الشـرقية

1819
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مستشفى
المــواسـاة

بالرياض

المدينة
الرياض

165100%

المنطقة
الوسطى

2021
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مستشفى
المــواسـاة
القطــــيف

المدينة
القطيف

12051%

المنطقة
الشـرقية

2223
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مستشفى
المــواسـاة

المدينة المنورة

المدينة
المدينة
المنورة

مباني120
مستأجرة

المنطقة
الغربية

2425
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مستشفى
المــواسـاة
الخـــــــــــبر

المدينة
الخبر

220

المنطقة
الشرقية

100%

2627



التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

1 الشركات التابعة: 2
الشـركة الشـرقية للخـدمات الطبيـة المحدودة:

العربية  المملكة   – الشرقية  بالمنطقة  الخبر  مدينة  الرئيسي  ومركزها  ريال  مليون   60 مال  برأس  محدودة  مسؤولية  ذات  المنشأ  سعودية  شركة  وهي 
السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.

بالمنطقة  القطيف  بمدينة  المواساة  مستشفى  تمتلك  بدورها  والتي  الطبية  للخدمات  الشرقية  الشركة  في   %51 قدرها  حصة  المواساة  شركة  وتمتلك 
الشرقية ويتم تشغيل هذه المستشفى ضمن الشبكة الطبية لشركة المواساة.

وفيما يلي جدول يلخص بيانات الشركة التابعة:

اسم الشركة التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعوديةالشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة إنشاء وإقامة المستشفيات 
والمستوصفات والعيادات 

الطبية الخاصة

رأس مالها

%6051 مليون ريال

الدولة محل التأسيسالدولة المحل الرئيس لعملياتهانشاطها الرئيسينسبة ملكية الشركة فيها

وصف ,نواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة" وشركاتها التابعة

أنواع النشاط الرئيسي للشركة "المجموعة"

استعراض نسب ا,نشطة الرئيسية للشركة (المجموعة)

الخدمات الطبية (المستشفيات)

اBدوية / الصيدليات

مليون ريال

1,86687%1,80188%

27813%

87%
المستشفيات

اBدوية / الصيدليات

13%

24412%

نسبة المساهمة

2021أنواع النشاط الرئيسي

نسبة المساهمةمليون ريال

2020

20212020

%2,045100%2,144100المجموع

88%
المستشفيات

اBدوية / الصيدليات

12%

2- الشركات التابعة والزميلة

الشركات الزميلة:

أنواع النشاط الرئيسي للشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة (شركة تابعة)

الخدمات الطبية (المستشفيات)

اBدوية / الصيدليات

مليون ريال

21187%21387%

3113%3113%

نسبة المساهمة

الشركات الزميلة:

2021أنواع النشاط الرئيسي

نسبة المساهمةمليون ريال

2020

%244100%242100المجموع

 شـركة المجمعات الطبيـة المتـطورة المحدودة:

العربية  المملكة   – الشرقية  بالمنطقة  الدمام  مدينة  الرئيسي  ومركزها  ريال  مليون   10 مال  برأس  محدودة  مسؤولية  ذات  المنشأ  سعودية  شركة  وهي 
السعودية ويرتكز النشاط الرئيسي للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في اBجهزة والمعدات واBدوات الطبية والجراحية.

وتمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبية المتطورة قدرها 50% والتي بدورها تمتلك مركزc متخصصM في عالج وجراحة العيون باسم 
مركز مغربي للعيون الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام.

3 التحليل الجغرافي gجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
توضح الجداول التالية التوزيع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية �جمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

المنطقة الشرقية

المنطقتين الوسطى والغربية

مليون ريال

1,62376%1,57277%

52124%

76%
المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية المنطقتين الوسطى
والغربية

المنطقتين الوسطى
والغربية

24%

47323%

النسبة

2021البيــــــــــــــــــــان

النسبةمليون ريال

2020

2021

2020

%2,045100%2,144100المجموع

77%
المنطقة الشرقية

المنطقتين الوسطى
والغربية

23%
التحليل الجغرافي gيرادات المجموعة

التحليل الجغرافي gيرادات المجموعة

1,5
72

ل
ريا

ن 
يو

مل

1,6
23

47
3

52
1

2020
2021

2020
2021

التحليل الجغرافي gجمالي إيرادات الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة:

المنطقة الشرقية

مليون ريال

242100%244100%

%

2021البيــــــــــان

%مليون ريال

2020

%244100%242100المجموع

استعراض نسب ا,نشطة الرئيسي ة للشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة(شركة تابعة)

87%
المستشفيات

اBدوية / الصيدليات

13%
20212020 87%

المستشفيات

اBدوية / الصيدليات

13%

2829



2021

ملخص لنتائج ا,عمال
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578

996
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20212021

20212021
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استعراض لنتائج العمليات والتشغيل في الشركة للسنوات المالية الخمس ا,خيرة:

ا�يرادات

ا�يرادات تكاليف ا�يرادات إجمالي الربح صافي اBرباح

تكاليف ا�يرادات

2021202020192018

2,144

1,148

996إجمالي الربح

578صافي اBرباح

2,045

1,085

960

528

1,857

1,028

829

421

1,677

904

773

360

2017

1,507

795

712

337

بماليين الرياالتالبيــــــــان

إيضاح ,ي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

ا�يرادات / المبيعات

التكاليف المباشرة

التغير20212020
نسبة التغيير

2,144

1,148

996إجمالي الربح

إيرادات تشغيلية أخرى

2,045

1,085

960

99

63

36

البيــــــــان
بماليين الرياالت

نمت إيرادات الشركة خالل الخمس سنوات الماضية نموc مطردc من 1,507 مليون ريال في العام 2017م إلى 2,144 مليون ريال في العام 2021م فيما زادت 
صافي اBرباح من 337 مليون ريال في العام 2017م إلى 578 مليون ريال في العام 2021م ، وتعود اBسباب وراء هذا النمو المستمر إلى التوسع المتواصل في 
الطاقة التشغيلية والمتوافق مع خطة الشركة االستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة في تشغيل اBصول المتاحة والتطوير المستمر في اBنظمة الطبية 

العاملة في خدمة المراجعين والتوسع في الخدمات المقدمة لهم وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عمالء الشركة

يعود سبب ا�رتفاع في الربح التشغيلي خالل العام 2021م مقارنة بالعام 2020م إلى :
1- نمو ا�يرادات المتحققة نتيجة:

أ- استمرار تحسن اBداء في اBقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة. 
ب- تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عمالء الشركة.

ت- االستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة
2- االنخفاض في بعض من بنود مصروفات البيع والتوزيع خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق.

3- الزيادة في بند حصة الشركة في أرباح شركة زميلة خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق
4- انخفاض التكلفة التمويلية نظرc لتناقص رصيد القروض بقيمة اBقساط المسددة
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2017 2021
2020

2019
2018

2017 2021202020192018
2017 2021202020192018

2017

إستعراض لنتائج العمليات والتشغيل للفترة من 2017م إلى 2021م

4.8%

5.8%

3.7%

0000

-%2(8)374382مصروفات تشغيلية أخرى

%622578447.6الربح التشغيلي

4 ملخص لنتائج ا,عمال

5- أصول وخصوم الشركة للسنوات المالية الخمس ا,خيرة :

اBصول المتداولة 

اBصول غير المتداولة

2021202020192018

1,315

2,744

4,059إجمالي اBصول

المطلوبات غير المتداولة

640المطلوبات المتداولة

1,196

2,453

3,649

551

1,066 

2,262

3,328

543

1,040

2,013

3,053

565

2017

774

1,705

2,479

378

إجمالي المطلوبات وااللتزامات

حقوق المساهمين

717
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بماليين الرياالتالبيــــــــان

شهدت أصول الشركة خالل الخمس سنوات الماضية نموc مطردc من 2,479 مليون ريال في العام 2017م إلى 4,059 مليون ريال في العام 2021م بما يتوافق 
، فيما  المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية  الزيادة  إلى االستحواذ على نصيب أوفر من  مع الخطة ا�ستراتيجية للشركة والتي تطمح من خاللها 
أظهرت القوائم المالية للشركة نموc في حقوق المساهمين خالل الخمس سنوات الماضية من 1,490 مليون ريال في العام 2017م إلى 2,604 مليون ريال 

في العام 2021م.

إجمالي اBصول إجمالي المطلوبات وااللتزامات حقوق المساهمين
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أوًال : التحديات

ثانيl : المخاطر

االرتفاع المستمر في تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية

في  المأمولة  الجودة  من  عال  مستوى  تحقيق  إلى  تطمح  التي 

تقديم خدماتها الطبية.

السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل 

المنافسة والضغوط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية.

فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة.

االرتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية 

المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.

الحاجة الستقطاب الخبرات اBجنبية وما يشكله ذلك من 

الداعمة  والمالية  والتشغيلية  القانونية  البيئة  إرساء  في  صعوبة 

تواجه  التي  المستقبلية  المخاطر  وتقليل  الخاص  القطاع  لنمو 

إستثماراته.

وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر 
 nالمحتملة فإن الشركة تنتهج مسار

ديناميكيl متمثًال باpتي: 
مواصلة تطوير مؤشرات اBداء التشغيلي الخاصة بجميع 

على  والرقابة  الضبط  أدوات  وتفعيل  بالشركة  المتاحة  الموارد 

اBعباء التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، فضًال عن ا�ستمرار في 

وذلك  والمالية  والفنية  والطبية  ا�دارية  اBنظمة  وأتمتة  تطوير 

المستقبلية  التنافسية للشركة والحد من اBخطار  القدرة  لتعزيز 

التي قد تنشأ عن المنافسة السلبية.

ا�ستمرار في قبول المستوى اBول والثاني فقط من تصنيف 

من  للحد  التعاوني  الصحي  التأمين  برنامج  في  المستفيدين 

المنافسة السعرية مع اSخرين من مقدمي الخدمات الطبية.

 

ا�رتفاع في تكاليف اBنظمة الطبية ذات التقنية العالية 

الوتيرة  إلى  بالنظر  خاصة  �ستخدامها  الزمني  العمر  وإنخفاض 

السريعة لالبتكار والتطورات التكنولوجية في عالم رقمي متطور.

المنافسة السعرية والتي تعتبر من المخاطر الجدية التي 

تواجه الشركة.

النقص في تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من اBطباء 

والتمريض والفنيين.

االرتفاع في تكاليف استقطاب العمالة الماهرة والمدربة 

إلى مستويات  للوصول  الشركة  أمام   cمستمر Mوالتي تعتبر تحدي

الجودة المطلوبة.

أنها  وترى  االستراتيجية  اBهداف  تحقيق  على  أثرهما  وقياس  المحتملة  والمخاطر  التحديات  ودراسة  تشخيص  شديدة  بعناية  الشركة  إدارة  تواصل 
تتلخص بما يلي

ا�ستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة وذلك 

للتغلب على ا�رتفاع في تكاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة 

وا�رتفاع في تكاليف اBنظمة الطبية ذات التقنية العالية.

مواصلة تنفيذ برامج تأهيل وتطوير القوى العاملة بالشركة 

بالعاملين  ا�حتفاظ  على  تساعد  للعمالة  جاذبة  بيئة  وخلق 

وباالخص الوطنية منها لمدد أطول وتقليل نسبة التسرب بحيث ال 

يشكل ذلك تحديا أمام ا�دارة وال يؤثر بشكل سلبي على عمليات 

التوسع المستقبلي للشركة.

ا�ستمرار في توسيع قاعدة عمالء الشركة وزيادة حصتها 

في قطاع الخدمات الطبية الخاص وخلق عالقة إستراتيجية مع 

المرضى  من  سواءأً  القطاع  بهذا  العالقة  صاحبة  اBطراف  كافة 

التعاوني  الصحي  الضمان  ومجلس  الطبي  التأمين  وشركات 

من  وغيرها  الصحة  ووزارة  الصحية  للشئون  العامة  والمديريات 

اBطراف الفاعلة في هذا القطاع  بهدف تحقيق المصلحة لكافة 

على  والمحافظة  ا�يرادات  في  المتوقع  النمو  وضمان  اBطراف 

نسب الربحية المخططة.

1العتماد على تقنيات الحاسب اSلي وا�ستخدام اBفضل 

الحاسوب  أجهزة  لتقنيات  المستمر  والتطوير   ، المترابطة  للبرامج 

مرافق  كافة  في  المستخدمة  والشبكات  الرئيسية  والخوادم 

الشركة لضمان ا�رتقاء بنظامها التشغيلي وا�ستمرار في نجاحه 

على  الشركة  أخذت  حيث   ، منه  متاحة  فائدة  أعلى  وتحقيق 

التطبيقات  هذه  على  مواردها  تشغيل  في  ا�عتماد  عاتقها 

عملياتها  جميع  لتصبح  2014م  العام  منذ  والمتطورة  الحديثة 

أصحاب  جميع  مع  البيانات  بتبادل  وتسمح  مؤتمتة  التشغيلية 

العالقة.

العمل على إنشاء برامج لقياس مدى جودة الخدمات التي 

الخدمات  هذه  عن  الرضاء  ومستوى  لعمالئها  الشركة  تقدمها 

خدمية  ميزات  خلق  على  متواصلة  بصفة  العمل  من  لتمكينها 

الخدمي  الصعيد  على  ذلك  كان  سواء  الشركة  لعمالء  جاذبة 

المباشر للمريض أو الصعيد الفني والتقني.

الحصول على شهادات إعتماد من هيئات محلية وعالمية 

مختلف  في  جودة  عالمة   74 على  الشركة  حازت  حيث  دولية 

ل�داء  الفني  المستوى  إرتفاع  إلى  أدى  مما  الشركة  مستشفيات 

التشغيلي للشبكة الطبية وتاليM عدد من شهادات ا�عتماد وعدد 

من عالمات الجودة التي تحصلت عليها المجموعة:

6 التحديات والمخاطر المحتملة 
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شهادة المركز السعودي العتماد 
المنشآت الصحية

االعتمادات

شهادة اللجنة الدولية العتماد 
الجودة الصحية

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية 
لعلوم المعامل وا,نسجة

شهادة االعتماد من الكلية ا,مريكية
,مراض القلب

شهادة اعتماد جمعية نظم المعلومات وإدارة 
الرعاية الصحية المستوى 7

شهادة اعتماد من الرابطة ا,مريكية 
لبنوك الدم

شهادة االعتماد من الكلية ا,مريكية 
لقسطرة القلب

الشهادة الدولية العتماد جودة 
وسالمة خدمات الغذاء

مركز التميز في جراحات السمنة 
والتمثيل الغذائي

مركز التميز في جراحة المخ مراكز التميز في الجراحات الدقيقة
وا,عصاب

شهادة االمتياز في المناظير 
التداخلية والمتقدمة

مراكز التميز في الجراحات الدقيقة مراكز التميز في عالج حصوات الكلى
للنساء والوالدة

مركز التميز في جراحة العظام

KIDNEY STONE
MANAGEMENT

MINIMALLY INVASIVE
GYNECOLOGY

INTERVENTIONAL &
ADVANCED ENDOSCOPY

M A S T E R
E N D O S C O P I S T

I N

سجل بيانات القلب وا,وعية الدموية من 
الكلية ا,مريكية لجراحات القلب والوعية

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - التصوير 
المقطعي باgصدار البوزيتروني

مراكز التميز في جراحات المسالك مراكز التميز في جراحات التنظير
البولية

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - 
التصوير بالرنين المغناطيسي

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - التصوير 
المقطعي المحوسب

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - 
الماموجرام

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - 
الطب النووي

شهادة اعتماد الكلية ا,مريكية - 
التصوير بالموجات فوق الصوتية

الجمعية ا,مريكية لصيادلة النظام 
الصحي

ENDOSCOPY

����
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7- التوجهات العامة والخطة 
اgستراتيجية للشركة

تصر الشركة على االستمرار في تأكيد 
حضورهـــا كأحـــد مـــزودي الخدمات 
الطبية الرئيسيين في القطاع الخاص 
بالمملكة العربية السعودية وتواصل 
بأعلـــى درجة من الحـــرص في تنفيذ 
أهـــــدافها  وتحقـــــــيق  خططـــــها 

االستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

ضمان اســـتمرار النمو في إيرادات الشـــركة عبر 
تنفيذ برامج التوســـع الرأســـي واBفقي للطاقة 

التشغيلية.

 
الوصول إلى أعلـــى معدالت تشـــغيلية لجميع 
موارد الشـــركة وأصولها لتحقيق أفضل نســـب 

عوائد لمساهميها. 

مواصلة تحقيق أعلى مستويات الجودة لضمان 
توفير بيئة عالجية آمنة للمرضى.

لجميـــع  رضـــاء  نســـبة  أعلـــى  إلـــى  الوصـــول 
المتعامليـــن مع الشـــركة والمســـتفيدين من 

خدماتها.

االســـتمرار في دعـــم برامـــج ا�حـــالل للعمالة 
الوطنية في جميع المســـتويات ا�دارية والفنية 

لتحقيق أعلى نسب استقرار وظيفي.

1

2

3

4

5

وقد كان من أهم ا,هداف التي حققتها شركة 
المواساة خالل العام 2021م ما يلي:

في  الشركة  مستشفى  لمشروع  االنشائية  االعمال  إتمام 

تاريخ  من  اعتبارا  التجريبي  تشغيله  وبدء  المنورة  المدينة 

إعالنها  في  افصحت  قد  الشركة  وكانت  2021/08/05م، 

انتهاء  عن  2022/03/21م   بتاريخ  تداول  موقع  على  المنشور 

البدء  يتم  أن  توقعها  وعن  التجريبي  التشغيل  مرحلة 

بالتشغيل الفعلي لهذا المشروع  خالل شهر مايو 2022م.

بالدمام  المواساة  مستشفى  توسعة  مشروع  انجاز 

التجريبي  التشغيل  وبدء  االنشائية  االعمال  كافة  باستكمال 

النظمة  الالزمة  االختبارات  جميع  واجراء  المشروع  لهذا 

2021/04/05م،  تاريخ  من  اعتبارا  الطبية  ولالنظمة  المبنى  

انتهاء  عن  الشركة  أعلنت  فقد  2021/09/30م  وبتاريخ 

الجاهزية  من  التحقق  إلى  الوصول  بعد  التجريبي  التشغيل 

التشغيل  لعمليات  الالزمة  المتطلبات  كل  وتحقيق  الكاملة 

المختصة  الجهات  موافقة  استالم  تم  ان  وبعد  الفعلي، 

تاريخ   من   cاعتبار التوسعة  مبنى  تشغيل  في  البدء  تم  فقد 

2021/12/01م كما جاء في اعالن الشركة بتاريخ 2021/11/28م

الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة الملكية بمدينة 

ينبع على المخططات التوضيحية والتخطيطية والهندسية 

بمشروع  الخاصة  والمواصفات  والنهائية  االبتدائية 

ينبع  بمدينة  الصواري  بحي  الجديد  المواساة  مستشفى 

الصناعية.

ا�عتماد  إعادة  برامج  على  بنود  من  يستجد  ما  كل  تطبيق 

الدولي JCI وا�عتماد من المجلس المركزي �عتماد المنشآت 

التابعة للشبكة  المستشفيات  (CBAHI) في جميع  الصحية 

الطبية التي تملكها وتديرها الشركة.

لعمالء  المقدمة  الخدمات  برامج  تطوير  في  ا�ستمرار 

الشركة.

بالتعاون  المستمر  والتدريب  التعليم  برامج  تطوير  مواصلة 

مع العديد من الهيئات الدولية.

التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

مستشفى المواساة بالمدينة المنورة
في مدينة المعرفة االقتصادية

(مبنى الرعاية الممتدة ومركز إعادة التأهيل)
مشروع توسعة مستشفى المواساة بالدمام
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الريادة

100
تصنيف شركة المواساة

للخدمات الطبية ضمن أقوى 

على مستوى الشرق اBوسط لعام 
2021م،

450شركة
البحوث العلمية المنشورة لمنسوبي الشركة 

في مختلف المجالت

بحث علمي

- شركة المواساة للخدمات الطبية أول شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق 
المالية تداول في قطاع الرعاية الصحية السعودية

- مستشفى المواساة بالخبر أول مستشفى في المملكة يحصل على تصنيف 
المستوى السابع من الجمعية ا/مريكية كأعلى تصنيف للمستشفيات في 

تطبيق تكنولوجيا المعلومات ا6كلينيكية وقد استكملت شركة المواساة للخدمات 
الطبية هذا التصنيف في جميع مستشفياتها بالمملكة

تم اختيار مستشفى المواساة بالخبر 
مستشفى رقمي  ضمن أفضل 250

ذكي عالميM بحسب تصنيف نيوز ويك

أول مركز للعناية المركزة الذكية 
في المملكة ومنطقة الشرق ا/وسط 
وشمال أفريقيا Tele-ICU لدعم وحدات 

العناية المركزة بمستشفيات المواساة 
بحسب شركة فليبس

اعتماد أول مركز تميز
في المملكة لجراحة المسالك البولية 

في مستشفى المواساة بالدمام 
بحسب الهيئة اBمريكية للتخصصات 

(SRC) الجراحية

أول مجموعة مستشفيات خارج 
الواليات المتحدة

تحصل على اعتماد الجمعية اBمريكية 
لصيدلة النظام الصحي بحسب الهيئة 

اBمريكية Bنظمة الصحة الصيدالنية

أول طوارئ لCطفال
منفصًال عن طوارئ الكبار في المنطقة 
الشرقية بمستشفى المواساة بالدمام

مركز القلب بمستشفى المواساة بالدمام 
أول مستشفى يحصل على اعتماد من 

جامعة القلب اBمريكية خارج الواليات 
المتحدة اBمريكية بحسب جمعية القلب 

(ACC) مريكيةBا
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الذكاء االصطناعي

خـالل  مـن  التكنولوجي  التطور  واكبنا 
في  التقنية  أنظمـة  في  االستثمار 
مستشفياتنا كافة وبدأنا في استخدام 
 nمزيد أضفى  والذي  االصطناعي  الذكاء 
النتائج  أفضل  تحقيق  في  الحرفية  من 
الطبيـة وأسهم في خلق تجربة فريدة 
للمريض وضمان سالمته، وسوف نستمر 
بالجودة  منا   lإيمان ذلك  في  بالتوسع 
تطبيق  عبر  بتحقيقها  سنقوم  والتي 

أفضل الممارسات العالمية.

التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021
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    تقليل مدة اgقامة في وحدة العناية المركزة. 

    تقليل تكلفة رعاية المريض. 
الذي  الذكاء االصطناعي  برنامج  االستفادة من     
التي يمكن  المخاطر  المعالج بشأن  ينبه الطبيب 

أن يتعرض لها المريض. 
المراجع  على  اعتمادا  الطبية  اgجراءات  توحيد     

المثبتة علميl مثل:
تطبيق   , المعتمدة  الطبية  الممارسات  بروتوكوالت    

ا�جراءات المتعلقة بأفضل الممارسات الطبية عالميا. 
والنتائج  المرضى  وسالمة  الرعاية  جودة  تحسين     

الطبية للمرضى. 
مستوى  على  استنادا  العالجية  اBولوية  إعطاء     

خطورة حالة المريض.

يتميز مركز العناية 
المركزة الذكية TELE–ICU بالتالي:

مركـز المـواسـاة للقيــادة
والتحكم لوحدات العناية المركزة 

عن بعد باستخدام الذكاء 
االصطناعي  
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تماشيM مع استراتيجية شركة المواساة للخدمات الطبية ورؤيتها 

االصطناعي  والذكاء  المتقدمة  التكنولوجيا  برامج  في  لالستثمار 

كأول  المركز  هذا  تدشين  تم  الطبية  الخدمات  تحسين  أجل  من 

عليها  يطلق  والتي  المملكة  في  الذكية  المركزة  للعناية  مركز 

المواساة،  بمستشفيات  المركزة  العناية  وحدات  لدعم   Tele-ICU

االتصالي  والطب  االصطناعي  الذكاء  لمشاريع   cاستمرار وذلك 

للشركة والذي يأتي امتدادc لالتفاقية المبرمة مع شركة فيلبس 

العالمية التي تم توقيعها في جناح وزارة الصحة في مدينة دبي 

على هامش مؤتمر الصحة العربي في العام 2020م.

ويهدف هذا المشروع الذي بدأ تطبيقه في شركة المواساة 
للخدمات الطبية إلى: 

    توحيد الخطط العالجية ومعايير اBداء. 
    تحسين الجودة. 

    تقليل فتـرات إقامة المرضى بأقسام العناية المركزة و تقليل
التكاليف العالجية. 

    توحيد معايير الرعاية الطبيةللمرضى وتقديم أفضل الممارسات 
العالجية. 

 :TELE–ICU وظائـف مركز العناية المركزة الذكية
السريرية       الحاالت  الرعاية: مراقبة  السريرية وخطط  المسارات    
وبيانات المريض وا�شراف عليها بما في ذلك المختبر واBشعة وأي 

فحوصات أخرى يتم عملها للمريض. 
مخاطر   من  المعالج  الطبيب  تحذير  االصطـــناعــي:  الـذكــاء    
بيانات  جمع  على  بناًء  المريض  بها  يصاب  قد  التي  المضاعفات 

المريض ا�لكترونية. 
إلى  با�ضافة  اBطباء  طلبات  مجموعة  تنفيذ  المسند:  الطب      
الممارسات  Bفضل   Mوفق والتمريضية  الطبية  الــرعــايـــة  خطـــة 

العالمية. 
حســـاب النســـب والنتائـــج: االستفادة من نظام التسجيل        

للتعرف على مخاطر اBعراض. 
 .TELE–ICU إمكانيات مركز العناية المركزة الذكية 

        السعة السريرية ا�جماليـة للمشـــروع هي 1500  سـريـــر، سيتم 
تشغيل 350 سريًرا منها. 

     توفر أخصائي للعناية المركزة و فريق متكامل من التمريض و 
اBطقم الطبية المتخصصة على مدار الساعة. 

التواصل بين مركز القيادة ووحدة العناية المركزة من خالل التقنية 
السمعية والبصرية. 

الصور  أرشفة  نظام  الصحية،  المعلومات  نظام  خدمات  دمج     
واالتصاالت، ونظام معلومات المختبر 

مركز المواساة للقيادة و التحكم 
بوحدات العناية المركزة باستخدام 
الطب االتصالي والذكاء االصطناعي
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الصيدلية الذكية

قامت شركة المواساة للخدمات الطبية بتطبيق الصيدلية الذكية 
والمدينة  الصناعية  والجبيل  بالخبر  المواساة  بمستشفى 
مستشفى  أول  هو  بالخبر  المواساة  مستشفى  المنورة.ويعتبر 
والصيدلية  اSلي  الصرف  آلية  تطبيق  يعتمد  بالمملكة  خاص 

الذكية.
المواساة اBخرى في  وسيتم تطبيقها تدريجيا في مستشفيات 
لشركة  االستراتيجية  الخطة  ضمن  والرياض  والقطيف  الدمام 
االبتكارات  أحدث  اعتماد  تم  حيث  الطبية,  للخدمات  المواساة 
والباركود  للمنتج  الدولي  الرقم  على  تعتمد  والتي  التكنولوجية 
اBدوية  صرف  في  متناهية  دقة  يضمن  والذي  اBبعاد  ثنائي 

ومراقبة المخزون ومتابعة تواريخ الصالحية بطريقة آلية.

وكذلك تضيف الصيدلية الذكية العديد من المميزات 

منها:.

4000
6000
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(BMS) نظام إدارة المباني
المباني (BMS) هو نظام قائم على الكمبيوتر مثبت  نظام إدارة 
المحطات  في  للتحكم  استخدامه  ويتم  المباني  في 
التدفئة  ذلك  في  بما  ومراقبتها،  والكهربائية  الميكانيكية 
الطاقة  وأنظمة  وا�ضاءة   (HVAC) الهواء  وتكييف  والتهوية 

وأنظمة الحريق وأنظمة اBمن.
توفر أنظمة إدارة المباني الفعالة والمستخدمة بشكل جيد أداة 
لضمان  المباني  مديري  قبل  من  المطلوبة  اBساسية  ل�دارة 
با�ضافة  المستخدمين.  وراحة  للطاقة  الفعالة  وا�دارة  المراقبة 
أنها تمكن مديري المباني من توفير بيئة العمل المثلى مع تقليل 
تحقيق  المباني  إدارة  لنظام  الفّعال  االستخدام  يتيح  التكلفة. 
للمعدات  التشغيلي  العمر  إطالة  خالل  من  للمباني  اBمثل  اBداء 
واBنظمة من خالل تقليل اBحمال وساعات التشغيل. لذلك، يتم 
من  أقل  قدر  استهالك  ويتم  المال،  ورأس  الصيانة  تكاليف  تقليل 

الطاقة المدمجة من خالل استبدال المعدات وترقيتها.
ستظهر نظام إدارة المباني زيادات في استخدام الطاقة بسبب 
سبيل  على  التشغيل.  معلمات  على  تعديالت  أو  المعدات  فشل 
المثال، تفتح صمامات التدفئة عندما يحتاج المبنى إلى التبريد. قد 
تشير نظام إدارة المباني أيًضا إلى بدء تشغيل تكييف الهواء قبل 
ساعات من شغل المبنى بالكامل بسبب أنشطة أفراد اBمن. مع 
الهندسي  للمدير  يجوز  اليد،  متناول  في  المعلومات  هذه  وجود 
للحلول  اللجوء  أو  االستشارة  خالل  من  المشكالت  هذه  تصحيح 

الهندسية.
في حالة عدم وجود نظام إدارة المباني، يمكن إخفاء تأثير مثل 
في  والتغيرات  الموسمية  التغيرات  خالل  من  اBحداث  هذه 
مستويات ا�شغال أو تطور التكنولوجيا. إن نظام إدارة المباني إذا 
المراقبة  نقاط  من  كاٍف  عدد  بوجود  صحيح  بشكل  تكوينه  تم 
المحددة بدقة هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لمدير المبنى من 
يتم  حتى  مكتشفة  غير  تظل  قد  التي  للمشكالت  للتنّبه  خاللها 

إجراء عمليات التفتيش السنوية أو عمليات التدقيق الخارجية.
تعد نظام إدارة المباني أيًضا أداة أساسية لتحديد فرص تحسين 
الفترات  وعدد  حجم  تحسين  المثال،  سبيل  على  الطاقة،  كثافة 
الرعاية  بيئة  الزمنية ل�ضاءة، وتقديم تقارير ذات مغزى إلى لجنة 
وتخطيط  اBعطال  تحديد  وتمكين  والفرص  المشكالت  حول 

الصيانة والترقيات الموفرة للطاقة.

المبنى الذكي هو المبنى الذي يمكن من خالله أن تتصل المعدات 
والغاليات  والمبردات  الهواء  معالجات  مثل  اBساسية،  واBصول 
إدارة  نظام  يوجد  حيث  اBخرى.  بآالت  ذلك  إلى  وما  وا�ضاءة 

مفصل للتحكم في جميع اBجزاء وتحسينها.
على  تساعد  مفيدة  خدمات  تقديم  إلى  الذكي  المبنى  يهدف 
تأثير  وبأقل  تكلفة  وبأقل  وأماًنا  إنتاجية  أكثر  مستخدميه  جعل 
المبنى الذكي على تحسين وتقليل استخدام  البيئة. يعمل  على 
النظيفة  الطاقة  مصادر  باستخدام  يعمل  أن  ويمكن  الطاقة 
ويضع أمن الركاب ونوعية الحياة على رأس اBولويات. ال تعني هذه 
اBولويات السالمة الجسدية فقط، مثل أنظمة المتعلقة بإخماد 
عالي  وماء  هواء   - الصحي  اBمن  أيًضا  تعني  بل  وا�نذار،  الحرائق 

الجودة، وغير ذلك.
متصلة  الذكي  المبنى  في  واBنظمة  المعدات  تكون  أن  يجب 
يمكن  المثال،  سبيل  على  أخرى.  إلى  آلة  من  االتصال  على  وقادرة 
ومعلومات  الخارج  من  الطقس  بيانات  يتلقى  أن  المبنى  لمبرد 
ا�شغال من الداخل، لذلك فهو يعمل فقط عند الحاجة للحفاظ 

على درجة الحرارة المثلى لشاغليه.
ما الذي يجعل كل ما سبق يعمل بنجاح؟ إن توفر أجهزة استشعار 
إدارة  نظام  عبر  متصلة  معقولة  وبأسعار  ومتطورة  صغيرة 
إنشاؤها  تم  التي  البيانات  ويستخدم  يحلل  أن  له  يتيح  المباني 
يمكن  وتحسينها.  العمليات  �دارة  المستشعرات  هذه  بواسطة 
إنشاؤها  تم  التي  البيانات  استخدام  الذكية  المباني  Bنظمة 
لمراقبة اBداء، وتتبع موقع المعدات وBصول واكتشاف مشكالت 

التشغيل المحتملة وتحسين جهود الصيانة الوقائية.
الهياكل  من  معقدة  سالسل  عن  عبارة  اليوم  المباني  تعتبر 
كل  وتحسين  تطوير  تم  الوقت،  بمرور  والتكنولوجيا.  واBنظمة 
مكون داخل المبنى، مما يسمح لنا باختيار أنظمة ا�ضاءة واBمن 
والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل مستقل. اليوم، نسعى 
باعتباره الشيء  المباني الذكية والعمل فيها والعيش فيها  لبناء 
الحكومات  من  العديد  تضع  به.  القيام  يجب  الذي  الصحيح 
لتلبية  المرافق  وإدارة  �نشاء  معايير  للصناعة  المنظمة  والجهات 
متطلبات البيئة والسالمة واالستدامة. الريادة في هندسة الطاقة 

والتصميم 
المباني  مالكي  قبل  من  معتمد  اعتماد  برنامج  هو   (LEED)
الحكومة  لمتطلبات  االمتثال  على  للتصديق  والمديرين 

والمتطلبات الذاتية.

سوق  إجمالي  من   7 الذكية  المباني  تشكل  أن  المتوقع  من 
المدن  الذكية هي  المدن   .2025 العالمي في عام  الذكية  المدن 
ذلك  في  بما  الحيوية،  التحتية  البنية  ظروف  جميع  تراقب  التي 
ذلك،  من  وأكثر  الكهربائية  وBنظمة  والمياه  والشوارع  الجسور 
 Frost & حيث أن هذه النسبة آخذة في االرتفاع أيًضا. تقّدر شركة
2025، سيكون هناك  Sullivan فروست وسيلفيان أنه بحلول عام 

أكثر من 26 منها في جميع أنحاء العالم.
(HVAC) مراقبة وقيادة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

تعمل نظام إدارة المباني على التمركز والتبسيط
تحكم ومراقبة وتشغيل وإدارة:

المبردات.
 

وحدات لمعالجة الهواء.
وحدات المراوح.

مضخات.
غاليات

محوالت التردد.
مراوح العادم.

نظام إدارة الدخان.

مراقبة جودة الهواء الداخلي والتحكم فيها.
التشغيل واgدارة.

وحدة معالجة الهواء
وحدة المراوح. 

مراقبة النظام الكهربائي. 
مولد كهرباء. 

يو بي إس. 
نظام تتبع المتقدمين. 

البطارية المركزية. 
مصاعد. 

نظام إنذار االحرائق. 
مراقبة استخدام الطاقة. 

نظام التحكم في الوصول. 
كاميرات مراقبة.

فوائد نظام إدارة المباني:
أمن النظام

لمنع االستخدام غير المصرح به
حماية كلمة المرور.

وصول خاص بالمشغل.
ملخص سجل المشغل.

التسجيل التلقائي لـ:
أنشطة وأوامر المشغل. 

العمليات المتعلقة باBجهزة المتصلة ومحطات العمل وما 
إلى ذلك.

واجهة اgنسان واpلة
         يتفاعل مع معدات البناء الفنية المتصلة. 

         سهل االستخدام. 
         تنسيق تدفق المعلومات عبر النظام من خالل تنفيذ 

رسومات مخصصة. 
         مخططات الطابق للمبنى. 

         تمثيل رسومي للمعدات.

إدارة اgنذار
نظمت اgنذارات في تسلسل ا,همية والوقت

مواقف يحتمل أن تكون خطرة.
عملية انحرافات القيمة.

توجيه المشغل التخاذ اgجراءات المناسبة من خالل
المؤشرات المسموعة والمرئية.

تنبيهات الجوال. 
تطبيق جوال لتنبيه المهندسين عند ا�نذارات الحرجة وذات 

اBولوية العالية.
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9- المعلومات المتعلقة بأية قروض على الشركة :

جدول يوضح القروض الممنوحة لشركة المواساة للخدمات الطبية (بماليين الرياالت)

1

30.9200620211.90.0

10.3201120260.63.2

106.0201820365.384.9

147.27.888.1

12

2

103.42020202520.768.9

103.420.768.9

2

3

150.02018202330.050.0

150.030.050.0

12

11

13

8

4

70.0202220280.070.0

100.0202220260.0100.0

210.02019202260.060.0

150.02021202431.6118.4

530.091.6348.4

3

5

205.02021202630.8174.2

205.030.8174.2

2

1

6

30.0202320280.030.0

40.0202120263.336.7

70.03.366.7

1205.6184.2796.3

2021

31

2021

الشركة على  الطبية حصلت  الشركة والتوسع في شبكتها  النمو االستراتيجي في أصول  Bغراض تمويل خطة 
حصلت  كما  ريال  مليون   88.1 م   2021 العام  نهاية  في  أرصدتها  بلغت  المالية  وزارة  مقام  من  قروض  تسهيالت 
الشركة على تسهيالت قروض متوافقة مع أحكام الشريعة ا�سالمية من البنو ك المحلية بلغت أرصدتها في 

نهاية العام 2021 م 708.2 مليون ريال.

2021 31
232.5

563.8
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مجلس ا6دارة

الوظائف الحالية:
-  رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية

أ. محمد سلطان السبيعي
 رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

الوظائف السابقة:
- رئيـس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- رئيس مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية

- دورات متخصصة في إدارة اBعمال
- دراسة المرحلة الثانوية

المؤهالت:

- العمل الحر وتأسيس مستوصف المواساة بالدمام عام 1394هـ
- رئاسة مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- رئاسة مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية

الخبرات:

الوظائف الحالية:
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية

- رئيس مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة
- المدير التنفيذي للشركة الشرقية للخدمات الطبية

-عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية
- نائب رئيس جمعية كنف الخيرية

- عضو المجلس الصحي السعودي بموجب قرار معالي وزير الصحة

أ. ناصر سلطان السبيعي
نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية

الوظائف السابقة:
- مدير عام الخدمات الصحية لمشروع إدارة وتشغيل عيادات 

اBحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية
- مدير عام شركة المواساة للخدمات الطبية

رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة 
الشرقية

- نائب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الغرف التجارية الصناعية 
بالرياض

-عضو مجلس الضمان الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر 
ممثًال للقطاع الصحي الخاص

- عضو لجنة ا�ستثمار في مجلس الضمان الصحي
- عضو مجلس الخدمات الطبية ممثال عن القطاع الخاص 

بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر

- دبلوم إدارة الخدمات الطبية
- العديد من الدورات التدريبية المكثفة في إدارة الخدمات 

الصحية داخل وخارج المملكة والمؤتمرات العلمية في المجال 
الصحي

- المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في المجال 
الصحي

المؤهالت:

- إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية
- عضوية ورئاسة مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية

- عضوية ورئاسة لجان صحية بالغرف التجارية الصناعية 
- عضوية مجلس الضمان الصحي ولجنته لالستثمار

- عضوية مجلس الخدمات الطبية

الخبرات:

مؤهالت وخبرات أعضاء مجلس اgدارة ووظائفهم الحالية والسابقة

التقرير السنوي لمجلس ا�دارة 2021

الوظائف الحالية:
- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية

- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية

- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة

أ. محمد سليمان السليم
العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية

الوظائف السابقة:
- المدير ا�داري للشركة المتحدة للخدمات الطبية
- المدير ا�داري لشركة المواساة للخدمات الطبية

- المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية
- العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية

- عضو مجلس المديرين لشركة المواساة العالمية
- عضو مجلس المديرين لشركة المجمعات الطبية المتطورة

- عضو مجلس أمناء الجمعية العربية �دارة المستشفيات – 
الشارقة – ا�مارات العربية المتحدة

- بكالوريوس العلوم ا�دارية شعبة المحاسبة

المؤهالت:

إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية
عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية

عضوية مجلس أمناء الجمعية العربية �دارة المستشفيات – الشارقة – 
ا�مارات العربية المتحدة .

الخبرات:

الوظائف الحالية:
- عضو مجلس ا�دارة ونائب العضو المنتدب لشركة المواساة 

للخدمات الطبية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية

- عضو اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة 
الشرقية

- رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بمجلس الغرف 
التجارية

- رئيس لجنة المستشفيات الخاصة بمجلس الغرف التجارية
- عضو اللجنة ا�ستراتيجية للتأمين (مجلس الضمان ومؤسسة 

النقد)
- عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

أ. خالد سليمان السليم
عضو مجلس ا�دارة ونائب العضو المنتدب لشركة المواساة 

للخدمات الطبية

الوظائف السابقة:
- نائب المدير ا�داري للشركة المتحدة للخدمات الطبية
- نائب المدير ا�داري لشركة المواساة للخدمات الطبية

- نائب المدير التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية 

بالرياض
- عضو مؤسس في الجمعية العربية �دارة المستشفيات 

(الشارقة – ا�مارت العربية المتحدة)
- عضو مجلس إدارة في مجلس الضمان الصحي التعاوني

- دبلوم لغة انجليزية من جامعة رايس - هيوستن - الواليات 
المتحدة اBمريكية

- جامعة الملك سعود (ا�دارة العامة) 1985 - 1987
- الثانوية الشاملة ( إدارة اBعمال)

المؤهالت:

- إدارة وتشغيل في قطاع الخدمات الطبية
- عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية

- عضوية ورئاسة لجان صحية لدى الغرف التجارية السعودية 
- عضوية مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني

الخبرات:
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الوظائف الحالية:
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العناية والعلوم الطبية

- رئيس مجلس اBمناء - جامعة العناية الطبية 
- عضو مجلس إدارة شركة ملكية ل�ستثمار

- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة ملكية ل�ستثمار
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- عضو لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو اللجنة التنفيذية لشركة المواساة للخدمات الطبية

- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات 
الطبية

- عضو مجلس إدارة شركة ا�رتقاء للخدمات الطبية

د. سامي عبدالكريم العبدالكريم
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العناية والعلوم الطبية

الوظائف السابقة:
- نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض 

- رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف 
- رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض 
- عضو المجلس الصحي السعودي 

- عضو مجلس إدارة الضمان الصحي 
- عضو مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية 

- رئيس قسم اBسنان – مستشفى اليمامة
- عمل جزئي غير متفرغ في وزارة الصحة – مسئول عن الرخص 

الطبية لمراكز اBسنان الخاصة
- رئيس قسم اBسنان – مجمع الرياض الطبي – العيادات الخارجية 

- نائب مدير مركز طب اBسنان – مجمع الرياض الطبي

- ماجستير تركيبات اBسنان المزروعة )الهيئة العالمية لزراعة 
اBسنان – الواليات المتحدة اBمريكية)

- زمالة في زراعة اBسنان )الهيئة العالمية لزراعة اBسنان – الواليات 
المتحدة اBمريكية)

- زمالة في جراحة الوجه والفكين (الكلية اBمريكية لجراحة 
الوجه والفكين)

- بكالوريوس طب وجراحة اBسنان (جامعة السند – باكستان)

المؤهالت:

- طب وجراحة اBسنان
- إدارة أعمال

- عضوية مجالس إدارة في قطاع الخدمات الطبية
- عضوية مجلس إدارة ورئاسة لجان طبية لدى الغرف التجارية السعودية 

- العديد من العضويات لدى  ( المجلس الصحي السعودي، الضمان الصحي 
التعاوني، مجلس أمناء هيئة التخصصات الصحية)

الخبرات:
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الوظائف الحالية:
عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

رئيس لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات 

الطبية
رئيس مكتب المدرى ل�ستشارات ا�دارية
رئيس مكتب المدرى ل�ستشارات المالية

رئيس مكتب المدرى للتدريب

د. محمد إبراهيم التويجري
عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

الوظائف السابقة:
- اBمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون 

ا�قتصادية

- دكتوراه فلسفة تخصص إدارة اBعمال من جامعة والية أريزونا - 
الواليات المتحدة اBمريكية

- ماجستير إدارة أعمال تخصص مالية من جامعة دينفر - كلورادو 
الواليات المتحدة اBمريكية

- بكالوريوس العلوم  تخصص إدارة اBعمال من جامعة دينفر - 
كلورادو -الواليات المتحدة اBمريكية

المؤهالت:

- في مجال المشتريات وحركة البضائع – شركة أرامكو 
السعودية

- في مجال التدريس و التعليم والبحث الجامعي واالستشارات
- في مجال التنمية ا�دارية في المنظمة العربية للتنمية ا�دارية

- في مجال ا�قتصاد العربي بجامعة الدول العربية
- عضوية مجالس إدارة

- عضوية مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

الخبرات:
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الوظائف الحالية:
- الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة الوطنية ل�سكان

- رئيس لجنة المراجعة لدى شركة سوليدرتي للتكافل
- عضو مجلس اBمناء لمؤسسة ا�سكان التنموي اBهلية ممثًال 

عن الشركة الوطنية ل�سكان
- عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية

- عضو لجنة المكافآت والترشيحات لشركة المواساة للخدمات 
الطبية

أ. فهد عايد الشمري
الرئيس التنفيذي للمالية لدى الشركة الوطنية ل�سكان

الوظائف السابقة:
- المدير المالي لدى شركة السعودية للصناعات الدوائية 

والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)
- مدير إدارة المحاسبة لدى شركة معادن ل�لمنيوم

- مدير الخدمات المحاسبية لشركة ساتورب
- مدير مشاريع، أخصائي مالي، محاسب) لدى شركة ا�تصاالت 

السعودية

USA جامعة ستانفورد Emerging CFO برنامج المديرين الماليين -
- برنامج اكسفورد للعقار Oxford Real State Program جامعة 

UK اكسفورد
 CFA Charter محلل مالي معتمد -

- ماجستير إدارة أعمال – الجامعة الماليزية المفتوحة – البحرين
- دبلوم تنفيذي عالي في التمويل ا�سالمي - الجامعة الماليزية 

المفتوحة – البحرين
CMA زمالة -

- زمالة المحاسبين السعوديين – الهيئة السعودية للمحاسبين 
SOCPA القانونيين

- بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة – جامعة ا�مام 
محمد بن سعود ا�سالمية 

المؤهالت:

- المحاسبة والمالية
- إدارة المشاريع

- ا�ستثمار
- عضوية مجالس أمناء

الخبرات:

الوظائف الحالية:
- عضو مجلس إدارة شركة اللجين 

- رئيس لجنة المراجعة لشركة اللجين 
- عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية وا�ستثمار

- رئيس لجنة المراجعة لشركة الحمادي للتنمية وا�ستثمار
- عضو لجنة المراجعة للشركة العقارية السعودية

- عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق اBوسط للكابالت (مسك)
- عضو لجنة المراجعة لشركة جازان للطاقة والتنمية

- عضو لجنة المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية
- عضو لجنة المراجعة لشركة ثمار التنمية القابضة

أ. عزيز محمد القحطاني
عضو لجنة المراجعة (من خارج مجلس ا�دارة)

مؤهالت وخبرات عضو لجنة المراجعة
(من خارج مجلس ا�دارة)

الوظائف السابقة:
المستشار المالي وا�داري لدى شركة تكامل القابضة ( تكامل )

عضو لجنة المراجعة لشركة إسمنت ينبع
الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية 

للتنمية وا�ستثمار التقني ,والشركات التابعة ( تقنية )
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية لدى شركة البترول والكيماويات 

والتعدين
المدير المالي لدى شركة مثلث اBعمال 

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى شركة المجموعة 
السعودية ل�بحاث والتسويق

المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية لدى الشركة الوطنية للتنمية 
الزراعية (نادك)

مدير مراجعة داخلية لدى شركة ا�تصاالت السعودية
مراجع داخلي لدى شركة أرامكو السعودية

- ماجستير المحاسبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- بكالوريوس المحاسبة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المؤهالت:

- عضوية مجالس إدارة ولجان المراجعة
- استشارات مالية ومحاسبة 

الخبرات:
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في  عضًوا  اgدارة  مجلس  عضو  يكون  التي  الشركات  أسماء 
مجالس إدارتها أو من مديريها.
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2021
2021 7
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2021

7
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الرسمية وا,هلية  الجهات  الفعاليات مع عدد من  رعاية بعض  المشاركة في 
وكان منها:

المشاركة في الحملة الوطنية لتطعيم جميع فئات المجتمع 
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مستشفى المواساة بالخبر

مستشفى المواساة بالدمام

مستشفى المواساة بالرياض

7879



إجراء العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية ومن أهمها :

2021 4
2021 5

2021 6
2021 12
2021 13

 14
2021

2021 24
2021 25

2021 27
2021 2

2021 4
2021 14

2021 15
2021 23

2021 24
2021 25

 1
2021

2021 3

2021 3
2021 4

2021 11
2021 20

2021 23
30

2021
2021 31

2021 1
1

2021
 4

2021

2021 7
8

2021
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15
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2021

2021 22
2021 5

2021 26

2021 16
2021 27

 29
2021

2021 9
24

2021
2021 30

2020 31
2021 1

2021
2021 20

2021 21

2021 15 mbc1

2021 22 mbc1

2021 29 mbc1

2021 6 mbc1

2021 13 mbc1

2021 20 mbc1
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2021 31
2021

2021/12/31

2021/12/31

2021/12/31

2022
2023

27.5 2.75 275 2021/12/31

29.3 2021

26.9 2021

3 4

30 10

2021/12/31

2021/12/31 450.000
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