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 ١ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 
 المحترمين   مساهمي ��كة المواساة  /السادة 

 

  الس��م عليكم ورحمة هللا وبركاته

يتضمن التقرير القوائم المالية  كما أدائها ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية ،أنشطة ال��كة و متضمناً م ٣١/١٢/٢٠١٧ السنوي عن الفترة المالية المنتهية فييقدم تقريره أن مجلس إدارة ��كتكم  ��ي

 ورة.عن الفترة المالية المذكالمستقل حول هذه القوائم الحسابـات  مراجعوتقريـــر المصاحبة لها الموحدة وا��يضاحات 

 

 العامةالرؤية  -١

في مراحل تطبيق برنامج التهيء ل��ضط��ع بدوره ومسؤولياته مواصلة ا��ستثمار في مجال الرعاية الصحية وأنه يتوجب على القطاع الخاص لعديد من الخبراء والباحثين في مع اإدارة ال��كة تتفق 

لسنوات قادمة لما ينطوي عليه برنامج عوامل جذب ونمو بدعومة هذه الرؤية م ،التحول الوطني ليصبح ال��يك ا��ستراتيجي للقطاع الصحي العام ومكمل له من أجل تقديم أرقى الخدمات الطبية 

 .الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية قطاعمن  جزيةمما يتيح للقطاع الخاص الحصول على حصة م %٣٥إلى  %٢٥زيادة مساهمة القطاع الخاص من التحول الوطني من أهداف من بينها 

 
 :ل��كة النشاط الرئي�� ل -٢

فض��ً عن والمنشآت الطبية المستأجرة غلبية فيها ��لك حصص اتأو تم% ١٠٠لكها بنسبة تتم يشبكة المستشفيات الت من خ��ل �للمر� تقديم الخدمات الطبية علىلل��كة  �الرئي� يرتكز النشاط

 :، وفيما يلي ملخص عن هذه الشبكة الطبيةمن خ��ل الصيدليات التابعة لها ةيو د��بيع ا
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 ٢ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 عدد ا����ة نسبة الملكية المنطقة إسم المرفق

 فرع الدمام –مستفى المواساة 

 

 ��ير ٢٤٠ %١٠٠ ال��قية

 فرع الجبيل –مستفى المواساة 

 

 ٢١٤ %١٠٠ ال��قية

 فرع الرياض –مستفى المواساة 

 

 ١٦٥ %١٠٠ الرياض

 فرع القطيف –مستفى المواساة 

 

 ١٢٠ %٥١ ال��قية

 فرع المدينة المنورة –واساة مستفى الم

 

 ١٢٠ مباني مستأجرة الغربية

 فرع الخبر –مستفى المواساة 

 

 ال��قية
١٠٠% 

 قيد ا��نشاء
٢٢٠ 
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 ٣ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 وصف ��نواع النشاط الرئي�� لل��كة "المجموعة" و��كاتها التابعة

 أنواع النشاط الرئي�� لل��كة "المجموعة"

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ أنواع النشاط الرئیسي 
 نسبة المساھمة لایرملیون  نسبة المساھمة لایر ملیون

 %٤۳ ٥۳٥ %٤۳ ٦٤٤ العیادات الخارجیة

 %٤۱ ٥۰۹ %٤۳ ٦٤٥ اقسام التنویم

 %۱٦ ۱۹۹ %۱٤ ۲۱۸ الصیدلیات/  األدویة

 %۱۰۰ ۱٫۲٤۳ %۱۰۰ ۱٫٥۰۷ ــوعـالمجمـــــــــــــ

 
 (��كة تابعة) المحدودةأنواع النشاط الرئي�� لل��كة ال��قية للخدمات الطبية 

 
 
 
 

 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ أنواع النشاط الرئیسي 
 نسبة المساھمة لایرملیون  نسبة المساھمة لایرملیون 

 %٤۳ ۸٦ % ۹۸ العیادات الخارجیة

 %٤۱ ٥۹ %٤۳ ٦٤ قسام التنویمأ

 %۱٦ ۲۷ %۱٤ ۲۷ الصیدلیات/  األدویة

 %۱۰۰ ۱۷۲ %۱۰۰ ۱۸۹ ــوعـالمجمـــــــــــــ
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 ٤ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 (��كة تابعة)المحدودة  المتخصصة الطبية العيادةل��كة لرئي�� أنواع النشاط ا

 

 :والزميلةعة ـركات التابـالش -٣

 :ال��كات التابعة ٣-١

 المحدودة: ةـدمات الطبيـرقية للخـركة الشـالش) أ(

ويرتكز النشاط الرئي�� لل��كة على العربية السعودية  المملكة –ومركزها الرئي�� مدينة الخبر بالمنطقة ال��قية مليون ريال  ٦٠برأس مال محدودة  مسؤولية ذات وهي ��كة سعودية المنشأ

 .إنشاء وإقامة المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة

المستشفى ضمن  هل هذلك مستشفى المواساة بمدينة القطيف بالمنطقة ال��قية ويتم تشغيتها تمبدور  يال��كة ال��قية للخدمات الطبية والت يف%  ٥١ لك ��كة المواساة حصة قدرهاتتمو

 .الشبكة الطبية ل��كة المواساة

 
 :��كة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة) ب

لى المملكة العربية السعودية ويرتكز نشاط ال��كة الرئي�� ع -ألف ريال ومركزها الرئي�� مدينة الخبر بالمنطقة ال��قية  ٥٠٠محدودة برأس مال  مسؤولية وهي ��كة سعودية المنشأ ذات

 تشغيل مجمع عيادات جراحة تجميل.

 . بدورها تمتلك مركز الجلدية وجراحة التجميل بمدينة الخبر من رأسمال ��كة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة والتي% ٩٥وتمتلك ��كة المواساة حصة 

 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ أنواع النشاط الرئیسي 
 نسبة المساھمة لایر ألف نسبة المساھمة لایر ألف

 %۱۰۰ ۲٦۷ %۱۰۰ ۲٤٦ العیادات الخارجیة

 %۰٫۰ ۰٫۰ %۰٫۰ ۰٫۰ اقسام التنویم

 %۰٫۰ ۰٫۰ %۰٫۰ ۰٫۰ الصیدلیات/  األدویة

 %۱۰۰ ۲٦۷ %۱۰۰ ۲٤٦ ــوعــــــــــــالمجمــ
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 ٥ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :التابعة ال��كاتيانات ب لخصي جدول يلي وفيما

 الدولة محل التأسیس الدولة المحل الرئیس لعملیاتھا نشاطھا الرئیسي یة الشركة فیھانسبة ملك رأس مالھا إسم الشركة التابعة

 الشركة الشرقیة للخدمات الطبیة
 %٥۱ ملیون لایر ٦۰ المحدودة

إنشاء وإقامة المستشفیات 
والمستوصفات والعیادات الطبیة 

 الخاصة
 المملكة العربیة السعودیة المملكة العربیة السعودیة

یادة الطبیة المتخصصة شركة الع
 المملكة العربیة السعودیة المملكة العربیة السعودیة تشغیل مجمع عیادات جراحة تجمیل %۹٥ ألف لایر ٥۰۰ المحدودة

 

 :الزميلة ال��كات ٢-٣

 :المحدودة شـركة المجمعات الطبيـة المتـطورة 

المملكة العربية السعودية ويرتكز النشاط الرئي�� لل��كة على تجارة  –ومركزها الرئي�� مدينة الدمام بالمنطقة ال��قية  ال ريمليون  ١٠برأس مال محدودة  مسؤولية ذاتوهي ��كة سعودية المنشأ 

 .دوات الطبية والجراحية�الجملة والتجزئة في ا��جهزة والمعدات وا�

الكائن بجوار مستشفى مركزاً متخصصاً في ع��ج وجراحة العيون باسم مركز مغربي للعيون ورها تمتلك والتي بد%  ٥٠تمتلك ��كة المواساة حصة في ��كة المجمعات الطبية المتطورة قدرها و

 .المواساة بالدمام  
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 ٦ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :��جمالي إيرادات ال��كة و��كاتها التابعةالتحليل الجغرافي  -٤

 :و��كاتها التابعةل��كة ادات إيرا �جماليالتوزيع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية � ةول التالياضح الجدتو
 

 
 ��جمالي إيرادات "المجموعة"التحليل الجغرافي 

 البیــــــــــــــــــــان
۲۰۱۷ ۲۰۱٦  

 النسبة ملیون لایر النسبة ملیون لایر

 %۷٦٫۳ ۹٤۹ %۷٤٫۸ ۱٫۱۲۷ المنطقة الشرقیھ

 %۱۲٫۰ ۱٤۸ %۱٥٫۰ ۲۲٦ المنطقة الوسطى

 %۱۱٫۷ ۱٤٦ %۱۰٫۲ ۱٥٤ المنطقة الغربیة

 %۱۰۰ ۱٬۲٤۳ %۱۰۰ ۱٫٥۰۷ ـــوعـــــــــــــالمجم
 

 

0
150
300
450
600
750
900

1050
1200

المنطقة ال��قيه المنطقة الوسطى المنطقة الغربية

949

148 146

1127

226 154

ال
ـــــ

ـــــ
يـــ

ن ر
ــو

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ملي

التحليل الجغرافي ��يرادات المجموعة 

2016 2017



 ةــات الطبیــاة للخدمــركة المواســـش
 

Mouwasat Medical Services Co. 

   
 

 ٧ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

  الطبیةللخدمات للخدمات الطبية المحدودةالتحليل الجغرافي ��جمالي إيرادات ال��كة ال��قية 

  
 ��كة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة��جمالي إيرادات التحليل الجغرافي 

 البیــــــــــــــــــــان
۲۰۱۷ ۲۰۱٦  

 % ألف لایر % ألف لایر

 %۱۰۰ 267 %۱۰۰ 246 المنطقة الشرقیھ

 %۱۰۰ 267 %۱۰۰ 246 ـــوعـــــــــــــالمجم

 

 :لنتائج ا��عمال  ملخص -٥

 :للسنوات المالية الخمس ا��خيرةإستعراض لنتائج العمليات والتشغيل في ال��كة 

 البیـــــــــان
 بمالیین الریاالت

۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 ۹۰۲ ۹۰٤ ۱٫۰۰۰ ۱٫۲٤۳ ۱٫٥۰۷ اإلیرادات

 ٤٤٦ ٤۸۷ ٥٥۳ ٦٦۷ ۷۹٥ تكالیف اإلیرادات

 ٤٥٦ ٤۱۷ ٤٤۷ ٥۷٦ ۷۱۲ إجمالي الربح

 ۲۰۱ ۲٤۰ ۲۰۹ ۲٥۷ ۳۳۷ صافي األرباح

 

 البیــــــــــــــــــــان
۲۰۱۷ ۲۰۱٦  

 % ملیون لایر % ملیون لایر

 %۱۰۰ ۱۷۲ %۱۰۰ ۱۸۹ المنطقة الشرقیھ

 %۱۰۰ ۱۷۲ %۱۰۰ ۱۸۹ ـــوعـــــــــــــالمجم
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 ٨ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

مليون ريال في العام  ٢٠١م فيما زادت صافي ا��رباح من ٢٠١٧مليون ريال في العام  ١٫٥٠٧إلى  م٢٠١٣مليون ريال في العام  ٩٠٢ من نمت إيرادات ال��كة خ��ل الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً 

 التوسع في الطاقة التشغيلية التي وفرتها ال��كة والمتوافقة مع خطتها ا��ستراتيجية للنمو واستمرار الكفاءة المستمر إلى هذا النمو ، وتعود ا��سباب وراء م٢٠١٧مليون ريال في العام  ٣٣٧م إلى ٢٠١٣

 .لهم ةالمقدم الخدمات في المراجعين والتوسع خدمة في العاملة الطبية ا��نظمة في المستمر والتطوير المتاحة ا��صول تشغيل في
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 ٩ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 إيضاح ��ي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

 التغیر ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ نسبة التغیر بمالیین الریاالت البیـــــــــــــــــــــان

 %۲۱ ۲٦٤ ۱٫۲٤۳ ۱٫٥۰۷ اإلیرادات / المبیعات

 %۱۹ ۱۲۸ ٦٦۷ ۷۹٥ التكالیف المباشرة

 %۲٤ ۱۳٦ ٥۷٦ ۷۱۲ إجمالي الربح

 - - - - إیرادات تشغیلیة أخرى

 %۱۸ ٥۳ ۲۸۸ ۳٤۱ مصروفات تشغیلیة أخرى

 %۲۹ ۸۳ ۲۸۸ ۳۷۱ الربح التشغیلي

 
 والتوسع الرياض في ال��كة فرع إيرادات نمو إستمرار نتيجة المتحققة ا��يرادات في الزيادة إلى السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة الحالية الفترة خ��ل التشغيلي الربح في ا��رتفاع سبب يعود

 ال��وط بعض وتحسين المراجعين خدمة في العاملة الطبية ل��نظمة المستمر والتطوير المتاحة ا��صول تشغيل في الكفاءة إستمرار وإلى خاصة، بصفة الفرعية التخصصات عيادات تشغيل في

 .عامة بصفة ال��كة عم��ء مع التعاقدية
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 ١٠ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :للسنوات المالية الخمس ا��خيرة  ل وخصوم ال��كةأصو -٦

 البیـــــــــــــــــان
 بمالیین الریاالت

۷۲۰۱ *   ۲۰۱٦ *  ۲۰۱٥  ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 ٥۸۱ ٥۷۷ ٦۱۰ ۱٫٤۷۰ ۷۷٤ األصول المتداولة

 ۸۹٤ ۱٫۱۲۳ ۱٫۲٦۱ ٦۲۹ ۱۷۰٥ األصول غیر المتداولة

۰۹۹۲٫ ۲٫٤۷۹ إجمالي األصول  ۱٬۸۷۱ ۱٫۷۰۰ ۱٫٤۷٥ 

مطلوبات المتداولةال  ۳۷۸ ۳٥٦ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۸٤ 

 ۲٤۳ ۳۲۲ ۳۷۷ ۳۸۹ ٥۲۹ المطلوبات غیر المتداولة

٤٥۷ ۹۰۷ إجمالي المطلوبات واإللتزامات  ٦٦۷ ٦۱۳ ٥۲۷ 

۷۷۱٫۲ ۱٫٤۹۰ حقوق المساھمین  ۱٬۱۳٤ ۱٫۰۲۷ ۸۸۸ 

۷۷ ۸۲ حقوق الملكیة غیر المسیطرة  ۷۰ ٦۰ ٦۰ 

 
 القوائم وإیضاحات وعناصر بنود وتبویب وتصنیف وعرض إصدار في المطبقة المحاسبیة السیاسات مع یتوافق بما المقارنة الموحدة المالیة القوائم وإیضاحات وعناصر بنود وتبویب وتصنیف عرض إعادة تم  *

 .القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى والمعاییر واإلصدارات السعودیة عربیةال المملكة في المعتمدة المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر وفقا إعدادھا تم والتي الحالیة للفترة الموحدة المالیة
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�كة والتي تطمح م بما يتوافق مع الخطة ا��ستراتيجية لل�٢٠١٧مليون ريال في العام  ٢٫٤٧٩  إلى م٢٠١٣مليون ريال في العام  ١٫٤٧٥ من شهدت أصول ال��كة خ��ل الخمس سنوات الماضية نمواً مطرداً 

 اظهرت القوائم المالية لل��كة نمواً في حقوق المساهمين خ��ل الخمس سنوات الماضية من فيما ، من خ��لها إلى ا��ستحواذ على نصيب أوفر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبية

 .م٢٠١٧مليون ريال في العام  ١٫٤٩٠إلى  م٢٠١٣مليون ريال في العام  ٨٨٨
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 ١٢ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 لل��كةستراتيجية �التوجهات العامة والخطة ا� -٧

 هاأهدافوتحقيق الحرص في تنفيذ خططها أعلى درجة من وت�� على ا��ستمرار بال��كة تأكيد حضورها كأحد أكبر مزودي الخدمات الطبية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية  تواصل

 ا��ستراتيجية والمتمثلة فيما يلي:

 استمرار النمو في إيرادات ال��كة عبر تنفيذ برامج التوسع الرأ�� وا��فقي للطاقة التشغيلية.ضمان  -١

 عوائد لمساهميها. نسب الوصول إلى أعلى معد��ت تشغيلية لجميع موارد ال��كة وأصولها لتحقيق أفضل  -٢

 للمر��.مواصلة تحقيق أعلى مستويات الجودة لضمان توفير بيئة ع��جية آمنة  -٣

 إلى أعلى نسبة رضاء لجميع المتعاملين مع ال��كة والمستفيدين من خدماتها. الوصول -٤

 أعلى نسب استقرار وظيفي.ا��ستمرار في دعم برامج ا��ح��ل للعمالة الوطنية في جميع المستويات ا��دارية والفنية لتحقيق  -٥
 

 :المخاطر المحتملةالتحديات و -٨

 تتلخص بما يلي:ترى أنها تواجه هذا القطاع و قد المخاطر التيالتحديات و فإنها تأخذ بعين ا��عتباربصورة إيجابية  الطبية بالمملكة العربية السعودية إن إدارة ال��كة إذ تنظر إلى قطاع الخدمات

 أو��ً : التحديات 

 .السلوكيات الضارة والسلبية التي قد تدفع بها عوامل المنافسة والضغوط الحادة على مقدمي الخدمات الطبية -

 المأمولة في تقديم خدماتها الطبية. تكاليف التشغيل للمنشآت الطبية التي تطمح إلى تحقيق مستوى عال من الجودة في المستمر ا��رتفاع -

 فجوة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة. -

 .إستثماراته تواجه التي المستقبلية المخاطر وتقليل الخاص القطاع لنمو الداعمة والمالية والتشغيلية القانونية البيئة إرساء في صعوبة من ذلك يشكله وما ا��جنبية، الخبرات الحاجة ��ستقطاب -

 ا��رتفاع المتواصل في تكلفة الكوادر الطبية والفنية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي. -

 
 ثانياً : المخاطر

 .لفنيينالنقص في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من ا��طباء والتمريض وا -

 .مستويات الجودة المطلوبةإلى أمام ال��كة للوصول  مستمراً  تعتبر تحدياً  العمالة الماهرة والمدربة والتي استقطابا��رتفاع المستمر في تكاليف  -

 .ات الجودة المأمولةستخدامها ومدى ارتباطها بمؤ�� ��نخفاض العمر الزمني إرتفاع المستمر في تكاليف ا��نظمة الطبية ذات التقنية العالية و��ا -

 تواجه ال��كة. المنافسة السعرية والتي تعتبر من أهم المخاطر الجدية التي -
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 وفي مواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة فقد انتهجت ال��كة مساراً مدروساً بعناية فائقة متمث��ً با��تي: 

 و��كات المر�� من أً سواءبهذا القطاع صاحبة الع��قة  ا��طراف كافة مع إستراتيجية ع��قة وخلق الخاص الطبية الخدمات قطاع في حصتها وزيادة ستمرار في توسيع قاعدة عم��ء ال��كةا�� -

 لكافة ا��طراف المصلحة بهدف تحقيق القطاع  هذا في الفاعلة ا��طراف من وغيرها الصحة ووزارة الصحية للشئون العامة والمديريات التعاوني الصحي الضمان ومجلس التأمين الطبي

 .المخططة الربحية نسب على والمحافظة ا��يرادات في المتوقع النمو وضمان

تمرار سا��عن  ، فض��ً وغير المبا��ة المبا��ةالضبط والرقابة على ا��عباء التشغيلية أدوات  تفعيلوا��هتمام والتطوير المستمر لمؤ��ات ا��داء التشغيلي الخاصة بجميع الموارد المتاحة بال��كة  -

 .لبيةالمستقبلية التي قد تنشأ عن المنافسة الس ��نظمة ا��دارية والطبية والفنية والمالية وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لل��كة والحد من ا��خطاراوأتمتة في تطوير 

كاليف جلب العمالة الماهرة والمدربة وا��رتفاع المستمر في تكاليف ا��نظمة الطبية ذات ا��هتمام الدائم بزيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة لديها وذلك للتغلب على ا��رتفاع المستمر في ت -

 .التقنية العالية واللذان يؤثران على زيادة ا��عباء التشغيلية

 .السعرية مع ا��خرين من مقدمي الخدمات الطبيةا��ستمرار في قبول المستوى ا��ول والثاني فقط من تصنيف المستفيدين في برنامج التأمين الصحي التعاوني للحد من المنافسة  -

بحيث �� يشكل  ، وتقليل نسبة الت��ب لمدد أطولوبا��خص الوطنية منها ا��حتفاظ بالعاملين لديها  التي تساعدها علىوخلق بيئة جاذبة للعمالة التطوير لبرامج القوى العاملة بال��كة مواصلة  -

 .سلبي على عمليات التوسع المستقبلي لل��كة  أمام ا��دارة و�� يؤثر بشكل ذلك تحدياً 

ل��كة ا مرافق كافة في المستخدمة والشبكات والتطوير المستمر لتقنيات أجهزة الحاسوب والخوادم الرئيسية ، المترابطةعلى تقنيات الحاسب ا��لي وا��ستخدام ا��فضل للبرامج  ا��عتماد -

عتماد في تشغيل مواردها على هذه التطبيقات الحديثة والمتطورة �على عاتقها ا�أخذت ال��كة  نجاحه وتحقيق أعلى فائدة متاحة منه ، حيث لضمان ا��رتقاء بنظامها التشغيلي وا��ستمرار في

 البيانات مع جميع اصحاب الع��قة. لتصبح جميع عملياتها التشغيلية مؤتمتة وتسمح بتبادل م٢٠١٤العام  منذ

خلق ميزات خدمية جاذبة لعم��ء على  متواصلةلتمكينها من العمل بصفة  جودة الخدمات التي تقدمها ال��كة لعم��ئها ومستوى الرضاء عن هذه الخدماتنشاء برامج لقياس مدى إالعمل على  -

 للمريض أو الصعيد الفني والتقني. ال��كة سواء كان ذلك على الصعيد الخدمي المبا��

يوضح هذه  الجدول التاليوية ومحلية مما أدى إلى إرتفاع المستوى الفني ل��داء التشغيلي للشبكة الطبية التي تملكها وتديرها ال��كة من هيئات عالمية دولإعتماد شهادات على الحصول  -

   :الشهادات
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JCI  

CBAHI  

HACCP  

CAP  

Blood Bank  

Bariatric Surgery Center of Excellence  

ACR CT  

ACR – Mamograph  

ACR –MRI  

HIMSS –STAGE ٦  
 

 :م ما يلي ٢٠١٧وقد كان من أهم ا��هداف التي حققتها ��كة المواساة خ��ل العام 

 الفرعية . التخصصات عيادات تشغيل في التوسعتم إجراء ع ال��كة حيث و حجم الطاقة التشغيلية للعيادات الخارجية في فر زيادة مواصلة  -

 يتم وأنالثاني م��وع نهاية الربع النجاز ومن المتوقع أن يتم إ وفقاً للجدول الزمني ،في المراحل النهائية ل��عمال ا��نشائية اة بمدينة الخبر حي المروج شما��ً م��وع مستشفى المواسالدخول ب -

 .الصحة وزارة مقام موافقة على الحصول بعد للم��وع التجاري التشغيل يتم وأن أشهر ٣ ولفترةم ٢٠١٨العام من الث خ��ل الربع الث التجريبي بالتشغيل البدء

مليون  ٤٠العناية المركزة وا��تصال الطبي بقيمة توقيع عقد مع ��كة فيليبس المملكة العربية السعودية المحدودة لتوريد وتركيب أجهزة وأنظمة طبية رقمية في مجا��ت ا��شعة التشخيصية و -

 زات الطبية المعتمدة لهذا الم��وع ، فض��ً عن توقيع مذكرة تعاون مشترك لمدة سنتين تتضمن العمل معاً على دراسة وتطوير قطاع الرعايةريال لم��وع مستشفى المواساة بالخبر ضمن التجهي

 Teleعاون في مجال خدمات ا��تصال الطبي من خ��ل ا��ستفادة من خبرات ك�� ال��كتين طرفي المذكرة، وكذلك العمل على إيجاد فرص ت ٢٠٢٠وبرنامج التحول الوطني  ٢٠٣٠ضمن رؤية المملكة 

- Health .وفي تنفيذ نماذج جديدة للرعاية الطبية 
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فرع ال��كة في المدينة المنورة مع ��كة إعمار المشاريع للمقاو��ت العامة  لم��وع ا��نشائية ا��عمال تنفيذ عقد توقيع -

 البدء  يتم وأن شهراً  ٣٢ مدة خ��ل الم��وع لهذا ا��نشائية الا��عم من ا��نتهاء ال��كة إدارة مليون ريال ، وتتوقع ٢٠٥بمبلغ 

 موافقة على الحصول بعد التجاري التشغيل يتم وأن أشهر ٣ ولفترة م٢٠٢٠ العام من الرابع الربع خ��ل التجريبي بالتشغيل

 مستأجرة. مباني على المقام منورةال لفرع ال��كة الحالي في المدينة الصحة. علماً بأن هذا الم��وع يعتبر إح����ً  وزارة مقام

 

أدوار فض��ً عن دورين قبو (  أربعة من بد��ً  أدوار ستة  من مكون إنشاء مبنى على الدمام السادة / أمانة بناءاً على موافقة -

تحت ا��رض ) لم��وع توسعة مستشفى المواساة بالدمام المتمثل بمبنى متعدد ا��دوار مرتبط مع المستشفى الرئي�� 

 على ال��زمة الهندسية التعدي��ت �� علوي والمخصص لرعاية المر�� ممن يحتاجون ��قامة طويلة ا��مد وبعد إجراءبج

��ير فقد أجاز مجلس إدارة ال��كة  ١٢٠ من بد��ً  ��ير ٢٠٤ بعدد للزيادة في عدد ا����ة لتصبح شاملة لتكون المخططات

مليون ريال المقدرة سابقاً ، وتقدر القيمة المضافة المتوقعة  ١٣٤ل بد��ً من مليون ريا ٢٣١الميزانية المعدلة للم��وع لتبلغ 

 ، وتعتزم ال��كة تمويل هذا الم��وع على النحو التالي:%٧للنتائج المالية لل��كة من جراء هذه التوسعة بنسبة 

 من مقام وزارة المالية %٣٠

 من المصارف المحلية  %٥٠

 من مصادر ال��كة الذاتية %٢٠

مليون ريال ،  ١٥٠ا��نشائية لهذا الم��وع مع ��كة إعمار المشاريع للمقاو��ت العامة بمبلغ  د تم توقيع عقد تنفيذ ا��عمالوق

 خ��ل التجريبي بالتشغيل البدء  يتم وأن شهراً  ٢٦ مدة خ��ل الم��وع لهذا ا��نشائية ا��عمال من ا��نتهاء ال��كة إدارة وتتوقع

 الصحة. وزارة مقام موافقة على الحصول بعد التجاري التشغيل يتم وأن أشهر ٣ ولفترة م٢٠٢٠ العام الثاني من الربع

 

الطبية  في جميع المستشفيات التابعة للشبكة) CBAHI(وا��عتماد من المجلس المركزي ��عتماد المنشآت الصحية  JCIا��ستمرار في تطبيق كل ما يستجد من بنود على برامج إعادة ا��عتماد الدولي  -

 .التي تملكها وتديرها ال��كة

 .ة وتطوير ا��داء ا��ستمرار في تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر بالتعاون مع العديد من الهيئات الدولية وإعطاء المزيد من الص��حيات لقسم الجود -

 .ا��ستمرار في تطوير برامج الخدمات المقدمة لعم��ء ال��كة -
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 : ا��سهم حاربأتوزيع  كة فية ال�� سسيا -٩

 فإن سياسة توزيع ا��رباح السنوية الصافية تتلخص بما يلي:من النظام ا��ساس لل��كة  ٤٥مادة وفقاً لل

 المال رأس من)  %٣٠( بالمائة ث��ثين ورالمذك ا��حتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية ا��رباح من)  %١٠( بالمائة ع��ة يجنب -

 .المدفوع

 من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية ، المساهمين على ا��مكان قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو ال��كة مصلحة يحقق الذي القدرب أخرى احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية  -

 .المؤسسات هذه من قائم يكون ما لمعاونة أو ال��كة لعاملي اعيةاجتم مؤسسات ��نشاء مبالغ ا��رباح صافي

 .المدفوع المال رأس من)   %٥ ( بالمائة خمسة تمثل نسبة المساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع -

مكافأة أعضاء مجلس ا��دارة نسبة معينة  كانت فإذا ، ال��كات نظام من) ٧٦( نيوالسبع السادسة والمادة ،ا��ساس لل��كة النظام من) ١٨( ع�� الثامنة المادة في المقررة ا��حكام مراعاة مع -

 )  %٥(ربح على المساهمين �� يقل عن من صافي ا��رباح بعد خصم ا��حتياطيات التي قررتها الجمعية العامة لل��كة ، وبعد توزيع )  %١٠(من أرباح ال��كة ف�� يجوز أن تزيد هذه النسبة عن 

 .العضو يح��ها التي الجلسات عدد مع متناسباً  المكافأة هذه استحقاق يكون أن المدفوع ، على من رأس مال ال��كة

 .ا��رباح في إضافية كحصة المساهمين على ذلك بعد الباقي يوزع -

 .سنوية وربع سنوية نصف أرباح توزيع المختصة الجهات من الموضوعة الضوابط استيفاء بعد لل��كة يجوز

 
م على النحو ٢٠١٧م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي ال��كة عن العام المالي ٢٠١٨يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٩جمادى ا��ولى  ١٢أو�� مجلس ا��دارة  في جلسته المنعقدة بتاريخ  م٢٠١٧وللسنة المالية 

 التالي:

 مليون  ريال  ١٥٠إجمالي المبلغ الموزع  -

 مليون سهم ٥٠عدد ا��سهم المستحقة ل��رباح  -

 ريال ٣سهم الواحد من التوزيع حصة ال -

 %٣٠نسبة التوزيع إلى قيمة السهم ا��سمية  -

مركز إيداع ا��وراق المالية (مركز ا��يداع) في نهاية تاريخ أحقية ا��رباح سيكون للمساهمين المالكين ل��سهم يوم انعقاد الجمعية العامة لل��كة والمقيدين في سجل مساهمي ال��كة لدى ��كة  -

 إذن هللا.اول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة لل��كة والتي سيتم ا��ع��ن عن تاريخ انعقادها ��حقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بثاني يوم تد

 سيتم ا��ع��ن عن تاريخ التوزيع بعد انعقاد الجمعية العامة لل��كة. -

وفقاً لما أقرته الجمعية العامة من رأس المال المدفوع  %٢٥ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة  ٢٫٥بواقع مليون ريال  ١٢٥ م بمبلغ٢٠١٧علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية خ��ل العام 

 م.٢٠١٦ديسمبر  ٣١م عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/٠٤/٢٠١٧هـ الموافق ٢٧/٠٧/١٤٣٨في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
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 ١٧ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :لية الخمس ا��خيرةللسنوات الما ح السهماربأ

 .الواحد م للسهم٢٠١٧في العام  ريال ٦٫٧٣ م إلى٢٠١٣في العام  ريال ٤٫٠٢ من السهم ربحية ارتفعت إذ استمر الربح على السهم ينمو خ��ل السنوات المالية الخمس ا��خيرة
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 ١٨ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :المعلومات المتعلقة بأي قروض على ال��كة  -١٠

 من ا��س��مية ال��يعة أحكام مع متوافقة قروض على تسهي��ت حصلت ال��كة كماريال  مليون ١١٩٫٦م  ٢٠١٧ العام نهاية في أرصدتها بلغت المالية مقام وزارة نم قروض تسهيل على ال��كة حصلت

 .ريال مليون ٤٤٤٫٢م  ٢٠١٧ العام نهاية في أرصدتها بلغت المحلية البنوك

 

 بم��يين الريا��ت خدمات الطبيةقروض الممنوحة ل��كة المواساة للجدول يوضح ال

 أصل مبلغ القرض إسم الجھة المانحة للقرض
خالل سنة المسدد  فترة القرض

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱كما في 

        ىإل من م۲۰۱۷
۱-           وزارة المالیة 

۱-۱ شركة تابعة  – مستشفى المواساة القطیف - قرض وزارة المالیة  م۲۰۰٦ ۳۰٫۹  م۲۰۲۱   ۱٬۹ 7.8 

۱-۲ م۲۰۱۱ ۱۰٫۳ البرج الطبي في الدمام - قرض وزارة المالیة  م۲۰۲٦   ۰٬٦ 5.9 

۱-۳ م۲۰۱۸ ۱۰٦٬۰ مستشفى المواساة الریاض - قرض وزارة المالیة  م۲۰۳٦   ۰٫۰ 106 

 119.7 ۲٬٥   ۱٤۷٫۲ مجموع قروض وزارة المالیة
   

    
۲-       البنك العربي الوطني 

۲-۱ م۲۰۱۳ ۲۳٫۹ ۲ني رقم قرض البنك العربي الوط  م۲۰۱۸   ٤٫۸ ۰٫۸ 

۲-۲ م۲۰۱۳ ۳٥٫۹ ۳قرض البنك العربي الوطني رقم   م۲۰۱۸   ۷٫۲ ٤٫۷ 

۲-۳ ۱۰قرض البنك العربي الوطني رقم   م۲۰۱٦ ۲٥٫۰  م۲۰۱۷   ۱۲٫٥ ۰٫۰ 

۲-٤ ۱۱ قرض البنك العربي الوطني رقم  م۲۰۱۷ ٥۰٫۰  م۲۰۱۸   ۲٥٫۰ ۲٥٫۰ 

۲-٥ ۱۲قرض البنك العربي الوطني رقم    ۰٫۷۱ م۲۰۲۰  م۲۰۲٥   ۰٫۰ ۱۰٫۷ 

 ٤۱٫۲ ٤۹٫٥   ۱٤٥٫٥  قروض البنك العربي الوطنيمجموع 
   

    
۳-       السعودي الفرنسي 

۳-۱ م۲۰۱۳ ٤۲٫۰ ۲قرض السعودي الفرنسي رقم   م۲۰۱۷   ۸٫۸ ۰٫۰ 

 ۰٫۰ ۸٫۸  ٤۲٫۲ قروض البنك السعودي الفرنسيمجموع 
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 ١٩ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

٤-       المالیة مجموعة سامبا 

٬۰۰٥۱ ۲قرض مجموعة سامبا رقم  ۱-٤ م۸۲۰۱  م۲۰۲۳   ۰٫۰ ٬۰۰٥۱  

٬۰۰٥۱ قروض مجموعة سامبا المالیةمجموع     ۰٫۰ ٬۰۰٥۱  
  

٥-  البنك السعودي البریطاني 

٥-۱ ۲قرض السعودي البریطاني رقم   م٦۲۰۱ ۹۹٫۰  م۹۲۰۱   ۳٤٫۰ ٤٥٫۲ 

٥-۲ ۳قرض السعودي البریطاني رقم   م۲۰۱٤ ۳۲٫٤  م۲۰۱۷   ٥٫٤ ۰٫۰ 

٥-۳ ٥قرض السعودي البریطاني رقم   م۷۲۰۱ ٤٬٦  م۱۷۲۰   ٤٫٦ ۰٫۰ 

٤-٥ ٦قرض السعودي البریطاني رقم   م۲۰۱۸ ۲٫٤  م۲۰۲۱   ۰٫۰ ۲٫٤ 

٥-٥ ۷ قرض السعودي البریطاني رقم   ۱٫٤ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۱٫۰ ۰٫۰ 

٦-٥ ۸ قرض السعودي البریطاني رقم   ۱۲٥ ۲۰۱۹ ۲۰۲۲ ۰٫۰ ۱۲٥ 

٥-۷ ۹ قرض السعودي البریطاني رقم   ۲۰ ۰۱۹۲  ۲۰۲۲ ۰٫۰ ۲۰ 

٥-۸ ۱۰ قرض السعودي البریطاني رقم   ٤۰ ۲۰۱۹ ۲۰۲۲ ۰٫۰ ٤۰ 

 ۲۳۲٫٦ ٤٥   ۳۲٤٫۸ قروض البنك السعودي البریطانيمجموع 
 

 
٦-  البنك األھلي التجاري 

٦-۱ ۱قرض البنك األھلي التجاري رقم   م۲۰۱۳ ۱۳٤٫٥  م۲۰۱۸   ۲۷٫۱ ۲۰٫۳ 

م۱٦۲۰ ۳۰ ۲قرض البنك األھلي التجاري رقم  ۲-٦ م۲۰۱۷   ۱٥٫۰ ۰٫۰ 

 ۲۰٫۳ ٤۲٫۱   ۱٦٤٫٥ قروض البنك األھلي التجاريمجموع 
  

    
 ٥٦۳٫۸ ۱٤۷٫۹   ۹۷٤٫۲ يــــــــــــوع الكلـــــــــــــالمجم

 
 .ليونم ١٠٢٫٧ مبلغ وقدره م٢٠١٧ديسمبر  ٣١جل كما في ��وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة ا
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 ٢٠ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :دارة��امجلس  -١١

اجتماعها وعينت الجمعية العامة أعضاء مجلس ا��دارة في ،  سنوات ث��ثأعضاء " تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة  ٧من مجلس إدارة ال��كة يتكون من النظام ا��ساس لل��كة  ١٣للمادة  وفقاً 

سنوات مي��دية،  ٣الدورة ولمدة س يل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لنفتشكفض��ً عن م ٠٤/٠١/٢٠١٧الجديدة التي بدأت من تاريخ لدورة المجلس  م ٢٦/١٢/٢٠١٦بتاريخ 

 :التصويت التراكمي باتباع اسلوبوفيما يلي أسماء ا��عضاء الذين تم انتخابهم م ٠٣/٠١/٢٠١٧نفس أعضاء المجلس لدورته السابقة والتي انتهت بتاريخ  انتخاب تم حيث
 

 إســـم العضــــو ویــةالعض تصنیف

 -۱ محمد سلطان السبیعيأ.  غیر تنفیذي

 -۲ ناصر سلطان السبیعيأ.  تنفیذي

 -۳ محمد سلیمان السلیمأ.  تنفیذي

 -٤ خالد سلیمان السلیمأ.  تنفیذي

 -٥ عبد العزیز سعد المنقورأ.  مستقل

 -٦ محمد إبراھیم التویجري .د مستقل

 -۷ العبدالكریم د. سامي العبدالكریم مستقل
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 ٢١ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 مؤه��ت وخبرات أعضاء مجلس ا��دارة ووظائفهم الحالية والسابقة

 الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة إسم العضو

 رئیس مجلس إدارة شركة المواساة - محمد سلطان السبیعيأ.  -۱
 رئیس مجلس المدیرین لشركة المواساة العالمیة -

دارة شركة المواساة للخدمات رئیس مجلس إ -
 الطبیة

رئیس مجلس المدیرین لشركة المواساة  -
 العالمیة

 دورات متخصصة في ادارة االعمال -
 دراسة المرحلة الثانویة -

العمل الحر وتأسیس مستوصف المواساة  -
 ھـ۱۳۹٤بالدمام عام 

رئیس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات  -
 الطبیة

واساة رئیس مجلس المدیرین لشركة الم -
 العالمیة

 ناصر سلطان السبیعيأ.  -۲

نائب رئیس مجلس إدارة شركة المواساة  -
 للخدمات الطبیة

 للخدمات الشرقیة للشركة التنفیذي المدیر -
 الطبیة

 الطبیة المجمعات شركة ادارة مجلس رئیس -
 المتطورة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 العالمیة

 الصحي الضمان مجلس في اثمار لجنة عضو -
 بموجب السعودي الصحي المجلس عضو -

 الصحة وزیر معإلى قرار

 ادارة لمشروع الصحیة الخدمات عام مدیر -
 الجبیل بمدینة السكنیة األحیاء عیادات وتشغیل

 الصناعیة
 الطبیة للخدمات المواساة شركة عام مدیر -
 التجاریة بالغرفة الصحیة اللجنة رئیس -

 الشرقیة بالمنطقة الصناعیة
 الغرف بمجلس الصحیة اللجنة ئیسر نائب -

 بالریاض الصناعیة التجاریة
 قرار بموجب الصحي الضمان مجلس عضو -

 الموقر الوزراء مجلس
 عن ممثال الطبیة الخدمات مجلس عضو -

 الوزراء مجلس قرار بموجب الخاص القطاع
 الموقر

 دبلوم ادارة الخدمات الطبیة -
 ةادار في المكثفة التدریبیة الدورات من العدید -

 المملكة وخارج داخل الصحي الخدمات
 الصحي المجال في العلمیة والمؤتمرات

 في العلمیة المؤتمرات من العدید في المشاركة -
 الصحي المجال

 ادارة لمشروع الصحیة الخدمات عام مدیر -
 الجبیل بمدینة السكنیة األحیاء عیادات وتشغیل

 الصناعیة
 الطبیة للخدمات المواساة شركة عام مدیر -
 التجاریة بالغرفة الصحیة اللجنة یسرئ -

 الشرقیة بالمنطقة الصناعیة
 الغرف بمجلس الصحیة اللجنة رئیس نائب -

 بالریاض الصناعیة التجاریة
 قرار بموجب الصحي الضمان مجلس عضو -

 الموقر الوزراء مجلس
 القطاع عن ممثال الطبیة الخدمات مجلس عضو -

 الموقر الوزراء مجلس قرار بموجب الخاص

 محمد سلیمان السلیمأ.  -۳

 للخدمات المواساة لشركة المنتدب العضو -
 الطبیة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 العالمیة

 المجمعات لشركة المدیرین مجلس عضو -
 المتطورة الطبیة

 مدیر عام شركة العیادة الطبیة المتخصصة -

 للخدمات المتحدة للشركة اإلداري المدیر -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة اإلداري المدیر -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة التنفیذي المدیر -
 الطبیة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 الطبیة للخدمات

 للخدمات المواساة لشركة المنتدب العضو -
 الطبیة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 العالمیة

 المجمعات لشركة المدیرین مجلس عضو -
 ورةالمتط الطبیة

 الدارة العربیة الجمعیة أمناء مجلس عضو -
 العربیة االمارات – الشارقة – المستشفیات

 المتحدة

 المحاسبة شعبة االداریة العلوم بكالوریوس

 للخدمات المتحدة للشركة اإلداري المدیر -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة اإلداري المدیر -
 الطبیة

 اتللخدم المواساة لشركة التنفیذي المدیر -
 الطبیة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 الطبیة للخدمات

 للخدمات المواساة لشركة المنتدب العضو -
 الطبیة

 المواساة لشركة المدیرین مجلس عضو -
 العالمیة

 المجمعات لشركة المدیرین مجلس عضو -
 المتطورة الطبیة

 الدارة العربیة الجمعیة أمناء مجلس عضو
 العربیة ماراتاال – الشارقة – المستشفیات

 ة .المتحد
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 ٢٢ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

  -  -   -  

 خالد سلیمان السلیمأ.  -٤

 المواساة لشركة المنتدب العضو نائب -
 الطبیة للخدمات

 بالغرفة الخاصة المستشفیات لجنة عضو -
 بالریاض الصناعیة التجاریة

 التجاریة بالغرفة الصحیة اللجنة عضو -
 الشرقیة بالمنطقة الصناعیة

 انالضم مجلس في ادارة مجلس عضو -
 التعاوني الصحي

رئیس اللجنة الوطنیة للمستشفیات الخاصة  -
 بمجلس الغرف التجاریة

 للخدمات المتحدة للشركة االداري المدیر نائب -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة االداري المدیر نائب -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة التنفیذي المدیر نائب -
 الطبیة

 واساةالم لشركة المنتدب العضو نائب -
 الطبیة للخدمات

 بالغرفة الخاصة المستشفیات لجنة عضو -
 بالریاض الصناعیة التجاریة

 التجاریة بالغرفة الصحیة اللجنة عضو -
 الشرقیة بالمنطقة الصناعیة

 الوالیات - ھیوستن – رایس جامعة من دورة -
 االمریكیة المتحدة

 الثانویة الشاملة -
 

 دماتللخ المتحدة للشركة االداري المدیر نائب -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة االداري المدیر نائب -
 الطبیة

 للخدمات المواساة لشركة التنفیذي المدیر نائب -
 الطبیة

 المواساة لشركة المنتدب العضو نائب -
 الطبیة للخدمات

 بالغرفة الخاصة المستشفیات لجنة عضو -
 بالریاض الصناعیة التجاریة

 الصناعیة ةالتجاری بالغرفة الصحیة اللجنة عضو
 الشرقیة بالمنطقة

 عبد العزیز سعد المنقورأ.  -٥

عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات  -
 الطبیة

عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة  -
 جنان

 رئیس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور -

 عضو مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب -
للخدمات عضو مجلس إدارة شركة المواساة  -

 الطبیة
 رئیس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور -

عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة لشركة 
 جنان

 بكالوریوس إدارة أعمال

 عضو مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب -
عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات  -

 الطبیة
 رئیس مجلس إدارة شركة أبناء سعد المنقور -

جنة المراجعة لشركة عضو مجلس إدارة ول
 جنان

عضو مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات   محمد إبراھیم التویجري .د -٦
 الطبیة

المساعد لجامعة الدول العربیة  العام األمین
 االقتصادیة للشئون

 المتحدة الوالیات اریزونا جامعة من دكتوراه -
 االمریكي

ماجستیر من جامعة كلورادو الوالیات المتحدة  -
 یكیةاالمر

بكالوریوس من جامعة كلورادو الوالیات  -
 المتحدة االمریكیة

شركة  –في مجال المشتریات وحركة البضائع  -
 ارامكو السعودیة

 الجامعي والبحث التعلیم و التدریس مجال في -
 واالستشارات

 العربیة المنظمة في االداریة التنمیة مجال في -
 االداریة للتنمیة

 الدول عةبجام العربي االقتصاد مجال في -
 العربیة
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 ٢٣ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 د. سامي العبدالكریم العبدالكریم -۷

شركة المواساة للخدمات عضو مجلس إدارة  -
 الطبیة

لشركة  التنفیذي الرئیسوعضو مجلس إدارة  -
 العنایة والعلوم الطبیة

 ركة ملكیة لإلستثمارشعضو مجلس إدارة  -
شركة اإلرتقاء للخدمات عضو مجلس إدارة  -

 الطبیة
 . الطبیة العنایة جامعة- األمناء مجلس رئیس -
 مجلس  – الصحیة الوطنیة اللجنة رئیس -

 .السعودیة الغرف
 الخدمات مجلس – اإلدارة مجلس عضو -

 . الصحیة
 الضمان مجلس – اإلدارة مجلس عضو -

 . الصحي
 السعودیة الھیئة – األمناء سمجل عضو -

 .  الصحیة للتخصصات
 العل���وم كلی���ة – اإلستش���اري المجل���س عض���و -

 .سعود الملك جامعة التطبیقیة الطبیة
 الس������عودیة الھیئ������ة – إدارة مجل������س عض������و -

   القانونیین لمحاسبینل
 من الفائضة األموال إستثمار لجنة رئیس -

 السعودیة الھیئة – الھیئة إیرادات
 الصحیة للتخصصات

(  الیمامة مستشفى – األسنان قسم رئیس -
 ) . م ۱۹۹٥ – م ۱۹۹۳

 – الصحة وزارة في متفرغ غیر جزئي عمل -
 األسنان لمراكز الطبیة الرخص عن مسئول

 ) . م ۱۹۹٥(   الخاصة
 – الطبي الریاض مجمع – األسنان قسم رئیس -

 ) . م ۲۰۰۱ – م ۱۹۹٥(  الخارجیة العیادات
 مجمع – ألسنانا طب مركز مدیر نائب -

 ) . م ۲۰۰۱ – م ۱۹۹٥(  الطبي الریاض

 الطبیة والعلوم العنایة شركة – التنفیذي الرئیس

  تركیبات األسنان المزروعة ماجستیر -
 في زراعة األسنان زمالة -
 جراحة الوجھ والفكین في زمالة -
 طب وجراحة األسنان بكالوریوس -

(  الیمامة مستشفى – األسنان قسم رئیس -
 ) . م ۱۹۹٥ – م ۱۹۹۳

 – الصحة وزارة في متفرغ غیر جزئي عمل -
 األسنان لمراكز الطبیة الرخص عن مسئول

 ) . م ۱۹۹٥(   الخاصة
 – الطبي الریاض مجمع – األسنان قسم رئیس -

 ) . م ۲۰۰۱ – م ۱۹۹٥(  الخارجیة العیادات
 مجمع – األسنان طب مركز مدیر نائب -

 ) . م ۲۰۰۱ – م ۱۹۹٥(  الطبي الریاض

 یةالطب والعلوم العنایة شركة – التنفیذي یسالرئ -
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 ٢٤ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 أو من مديريهاوالسابقة أسماء ال��كات التي يكون عضو مجلس ا��دارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية 

 الشركات السابقة الشركات الحالیة 

 داخل المملكة /  الشركة إسم إسم العضو
 داخل المملكة /  كةالشر إسم الكیان القانوني خارج المملكة

 الكیان القانوني خارج المملكة

     مساھمة عامة شركة المواساة للخدمات الطبیة - محمد سلطان السبیعيأ.  -۱

 ناصر سلطان السبیعيأ.  -۲

 شركة المواساة للخدمات الطبیة -
 الطبیة المجمعاتشركة  -

 المتطورة
 شركة المواساة العالمیة -
الشركة الشرقیة للخدمات  -

 طبیةال

 مساھمة عامة
 ذات مسؤولیة محدودة

 
 ذات مسؤولیة محدودة
 ذات مسؤولیة محدودة

 

    

 محمد سلیمان السلیمأ.  -۳

 شركة المواساة للخدمات الطبیة
 الطبیة المجمعاتشركة  -

 المتطورة
 شركة المواساة العالمیة -
 الشركة الشرقیة للخدمات الطبیة -
شركة العیادة الطبیة  -

 المتخصصة

 عامةمساھمة 
 ذات مسؤولیة محدودة

 
 ذات مسؤولیة محدودة
 ذات مسؤولیة محدودة
 ذات مسؤولیة محدودة

 

    

 شركة المواساة للخدمات الطبیة خالد سلیمان السلیمأ.  -٤
    مساھمة عامة داخل المملكة 

 عبد العزیز سعد المنقورأ.  -٥
 شركة المواساة للخدمات الطبیة

 شركة جنان
 لمنقورشركة أبناء سعد ا

 داخل المملكة
 مساھمة عامة
 مساھمة مقفلة

 ذات مسؤولیة محدودة
 مساھمة عامة داخل المملكة الشركة العربیة لألنابیب

    مساھمة عامة داخل المملكة شركة المواساة للخدمات الطبیة - محمد إبراھیم التویجري .د -٦

 د. سامي العبدالكریم العبدالكریم -۷

 دمات الطبیةشركة المواساة للخ -
 شركة العنایة والعلوم الطبیة -
 شركة ملكیة لإلستثمار -
 شركة اإلرتقاء للخدمات الطبیة -

 داخل المملكة

 مساھمة عامة
 مساھمة مقفلة
 مساھمة مقفلة

 ذات مسؤولیة محدودة
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 ٢٥ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :يلي ما الجديدة لدورته إدارة ال��كة المنتخب مجلس م قرر٠٤/٠١/٢٠١٧ وبتاريخ

 :ن تعيين كل م -۱

 ا��دارة لمجلس رئيساً   السبيعي سلطان محمد/  ا��ستاذ

 المجلس لرئيس نائباً   السبيعي سلطان نا��/  ا��ستاذ

 منتدباً  عضواً   السليم سليمان محمد/  ا��ستاذ

 المنتدب للعضو نائباً    السليم سليمان خالد/  ا��ستاذ

 : يوه ا��دارة مجلس عن المنبثقة الرئيسية اللجان أعضاء تعيين -۲

 التنفيذية اللجنة -

 والمكافآت الترشيحات لجنة -

 .أع��ه إليه المشار العادية العامة الجمعية اجتماع في القادمة للدورة أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وتحديد تشكيلها على الموافقة تمت قد المراجعة لجنة بأن علماً 

 التنفيذية وهم: ولوائحه الهيئة نظام بتطبيق المتعلقة ا��غراض ميعلج المالية السوق هيئة لدى ال��كة ممثلي تعيين -۳

 السليم سليمان محمد/  ا��ستاذ

 سليمان  أحمد يوسف/  ا��ستاذ

 . ا��دارة لمجلس ال�� أمين سليمان أحمد يوسف ا��ستاذ / تعيين -٤

 
 :أهم فعاليات مجلس ا��دارة 
 ة لها .صياغة ا��ستراتيجة الشاملة لل��كة وا��هداف الرئيسي •

 القرارات اتخاذ وإجراءات التنفيذية ل��دارة يفوضها التي الص��حيات تحديد •

 وضع السياسات وا��جراءات التي تضمن تنفيذ ال��كة لكافة ا��نظمة واللوائح  •

 وضع السياسات واللوائح الخاصة بانظمة الرقابة الداخلية وا����اف على ا��لتزام بها •

  مراجعة أداء اللجنة التنفيذية •

 إعتماد الموازنات السنوية •

 إعتماد القوائم المالية ا��ولية والسنوية لل��كة •

 إعداد تقرير مجلس ا��دارة الذي يرفق ��قوائم المالية السنوية لل��كة •

 للمساهمين العامة الجمعية وإدارة بإعداد المتعلقة ا��جراءات على ا����اف •
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 ٢٦ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م ، وسجل حضور ا��عضاء ٢٠١٧��ل السنة المالية التي عقدت خالمجدولة عدد اجتماعات مجلس ا��دارة 

 إســـــم العضــو
 ) ٤( المجدولة عدد اإلجتماعات 

 الرابعاإلجتماع  الثالثاإلجتماع  الثانياإلجتماع  األولاإلجتماع  المجموع
 م۱٦/۱۰/۲۰۱۷ م۳/۰۷/۲۰۱۷ م۲٤/۰٤/۲۰۱۷ م۲۳/۰۱/۲۰۱۷

  X  X ۲ محمد سلطان السبیعيأ.  -۱

 ٤     ناصر سلطان السبیعيأ.  -۲

 ٤     عبد العزیز سعد المنقورأ.  -۳

 ٤     محمد سلیمان السلیمأ.  -٤

 ٤     خالد سلیمان السلیمأ.  -٥

 ٤     محمد إبراھیم التویجريد.  -٦

 ٤     سامي العبدالكریم العبدالكریم د.  -۷

 

 
 م ، وسجل حضور ا��عضاء ٢٠١٧التي عقدت خ��ل السنة المالية غير المجدولة رة عدد اجتماعات مجلس ا��دا

 إســـــم العضــو
 ) ۸عدد اإلجتماعات غیر المجدولة ( 

 م۲۳/۱۰/۲۰۱۷ م۰۱/۱۰/۲۰۱۷ م۳۰/۰۷/۲۰۱۷ م۲٤/۰٥/۲۰۱۷ م۰۷/۰٥/۲۰۱۷ م۱٥/۰۳/۲۰۱۷ م۳۰/۰۱/۲۰۱۷ م۰٤/۰۱/۲۰۱۷ موعالمج اإلجتماع الثامن اإلجتماع السابع اإلجتماع السادس اإلجتماع الخامس الرابعاإلجتماع  الثالثاإلجتماع  الثانياإلجتماع  األولاإلجتماع 

  X X X X X X X ۱ محمد سلطان السبیعيأ.  -۱

         ۸ ناصر سلطان السبیعيأ.  -۲

         ۸ عبد العزیز سعد المنقورأ.  -۳

         ۸ ن السلیممحمد سلیماأ.  -٤

         ۸ خالد سلیمان السلیمأ.  -٥

         ۸ محمد إبراھیم التویجريد.  -٦

         ۸ سامي العبدالكریم العبدالكریم د.  -۷
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 ٢٧ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 ضور ا��عضاء م ، وسجل ح٢٠١٧عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت خ��ل السنة المالية 

 إســـــم العضــو
 ) ۲عدد اإلجتماعات ( 

 إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة إجتماع الجمعیة العامة العادیة
 م۲٤/۰٥/۲۰۱۷ م۲۰۱۷/۰٤/۲٤

 توكیل توكیل محمد سلطان السبیعيأ.  -۱

   ناصر سلطان السبیعيأ.  -۲

 ( تصویت إلكتروني )                               عبد العزیز سعد المنقورأ.  -۳

   محمد سلیمان السلیمأ.  -٤

  X خالد سلیمان السلیمأ.  -٥

   محمد إبراھیم التویجريد.  -٦

 X X سامي العبدالكریم العبدالكریم د.  -۷

 
 

 م٣١/١٢/٢٠١٧منتهي في أسهم ال��كة للعام المالي الفي وأقربائهم أعضاء مجلس ا��دارة مصلحة ول ا��تي يوضح الجد

 المصلحة من تعود لھإسم 
 نھایة العام بدایة العام

 نسبة التغیر صافي التغیر
 أدوات الدین عدد األسھم أدوات الدین عدد األسھم

 %۰٫۰ ۰٬۰ - ۸٬۷٥۰٬۰۰۰ - ۸٬۷٥۰٬۰۰۰ محمد سلطان السبیعيأ.  ۱

 %۰٫۰ ۰٬۰ - ۸٬۷٥۰٬۰۰۰ - ۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ناصر سلطان السبیعيأ.  ۲

 %۰٫۰ ۰٬۰ - ۲٬۳۸۰ - ۲٬۳۸۰ محمد سلیمان السلیمأ.  ۳

 %۰٫۰ ۰٬۰ - ۲٬۳۸۰ - ۲٬۳۸۰ خالد سلیمان السلیمأ.  ٤

 %۰٫۰ ۰٫۰ - *۹۸٬۹۲۸ - *۹۸٬۹۲۸ عبد العزیز سعد المنقورأ.  ٥

 %۰٫۰ ۰٬۰  ۱٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰ محمد إبراھیم التویجريد.  ٦

 %۰٬۰ ۰٬۰۰ - ۱٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰ العبدالكریم سامي عبدالكریمد.  ۷

 
 .)��كة ابناء سعد بن صالح المنقور التجارية فيملكية غير مبا��ة عن نسبة تملكه  سهم ٨٬٤٢٨العدد أع��ه  (متضمناً  *
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 ٢٨ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م٣١/١٢/٢٠١٧مصلحة كبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم ال��كة للعام المالي المنتهي في يوضح جدول 

 المصلحة من تعود لھإسم 
 یة العامنھا بدایة العام

 نسبة التغیر صافي التغیر
 أدوات الدین عدد األسھم أدوات الدین عدد األسھم

 %۰٬۰ ۰٬۰ - - - -  محمود سلیمان شرابأ.  ۱

 %۰٬۰ ۰٬۰ - - - - أمین محمود النمرد.  ۲

 %۰٬۰ ۰٬۰ - - - - أ. یوسف احمد سلیمان  ۳

 

 :المجلــــسالمنبثقة عن اللجـــــان  -١٢

 التنفيذية نةاللج - أ

وإستشهاداً بأفضل اللوائح والممارسات المعمول بها في القطاع الصحي محلياً وعالمياً وتمارس اللجنة التنفيذية جميع  تم تشكيل اللجنة التنفيذية وذلك حسب ما نصت عليه ��ئحة هذه اللجنة •

تعاون مع نائب رئيس مجلس ا��دارة والعضو المنتدب فيما يتعلق بتوزيع موارد ال��كة التي تهدف إلى تحقيق بال السلطات وتتحمل واجبات مجلس ا��دارة في الفترة مابين إجتماعات المجلس

 .التوافق بين الخطط ا��ستراتيجية لل��كة وأهدافها التشغيلية طويلة ا��جل

لمتعلقة با��ولويات التشغيلية والتخطيط المالي والتصنيف ا��ئتماني لل��كة، والتدفقات النقدية ا��ستراتيجية ا بشأن القراراتتقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس ا��دارة  •

 .ا��قتراض والودائع ا��ستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة ال��كة التنفيذية ولجنة المراجعة وأنشطة

 .م  وعضو من  ا��عضاء غير التنفيذيين كما هو موضح  في الجدول أدناه٢٠١٧يناير  ٤ي بدأت دورته في تضم اللجنة التنفيذية من بين أعضائها ث��ثة من أعضاء المجلس التنفيذيين الذ •

 
 م٢٠١٧وعدد اجتماعات اللجنة خ��ل العام المالي  م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إلى ٠٤/٠١/٢٠١٧أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المجلس للفترة من 

 م۲۰۱۷ریل إب ۲٤اجتماع بتاریخ  طبیعة العضویة إسم العضو

  رئیس اللجنة  ناصـر سلطان السبیعي  أ.

  عضواً  السلیم سلیمان محمد.  أ

  عضواً  السلیم سلیمان خالد.  أ

  عضواً  العبدالكریم عبدالكریم سامي.  د
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 ٢٩ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :وكان من أهم الموضوعات التي وردت في أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية ما يلي

أمام ال��كة على  الفرص المستقبلية المتاحة ومناقشة ��دارة المتعلقة با��هداف وا��ستراتيجيات المالية السنوية وطويلة ا��جل وإعداد مؤ��ات ا��داء المرتبطة بها وعرضإعداد التوصيات لمجلس ا -

 .المجلس 

 .المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة لها -

 اض تقرير المخاطر وا��حداث الجوهرية والتي قد تؤثر على ا��داء التشغيلي المرتقب لل��كة.استعر  -
 

 لجنة المراجعة  - ب

ه لوائح وسياسات الحوكمة نصت علي م تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية حسب ما٢٦/١٢/٢٠١٦بتاريخ  

 .الداخلية والنظام ا��ساس لل��كة ووفقاً لمتطلبات ��ئحة حوكمة ال��كات الصادرة عن هيئة السوق المالية

 
 موضح في الجدول أدناه:كما هو  المستقلينلجنة المراجعة ث��ثة من أعضاء المجلس  تضم 

 
 م٢٠١٧خ��ل العام المالي المجدولة وعدد اجتماعات اللجنة  م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إلى ٠٤/٠١/٢٠١٧أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس للفترة من 

 طبیعة العضویة إسم العضو
 ) ٤عدد اإلجتماعات المجدولة ( 

 اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول
 م۱٦/۱۰/۲۰۱۷ م۰۳/۰۷/۲۰۱۷ م۲٤/۰٤/۲۰۱۷ م۲۳/۰۱/۲۰۱۷

     رئیس اللجنة  اھیم التویجريمحمد إبرد. 

     عضواً  عبد العزیز سعد المنقور.  أ

     عضواً  العبدالكریم عبدالكریم سامي.  د

 
 م٢٠١٧عدد اجتماعات لجنة المراجعة غير المجدولة خ��ل العام المالي 

 طبیعة العضویة إسم العضو
 ) ٥عدد اإلجتماعات غیر المجدولة ( 

 اإلجتماع الخامس اإلجتماع الرابع اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني تماع األولاإلج
 م۲۳/۱۰/۲۰۱۷ م۰۷/۰٥/۲۰۱۷ م۲۳/۰۳/۲۰۱۷ م۱٥/۰۳/۲۰۱۷ م۳۰/۰۱/۲۰۱۷

      رئیس اللجنة  محمد إبراھیم التویجريد. 

      عضواً  عبد العزیز سعد المنقور.  أ

      عضواً  دالكریمالعب عبدالكریم سامي.  د
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 ٣٠ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 وكان من أهم ما قامت به لجنة المراجعة خ��ل العام المن��م:

 تلك ومعالجة وتقييم تحديد بعمليات المتعلقة ا��دارة تطبقها التي السياسات ومراجعة والتشغيلية، والفنية المالية المخاطر تتضمن والتي ال��كة تواجهها التي ساسيةا�� المخاطر ودراسة تحليل -١

 المخاطر.

 وضع التقارير والتوصيات بشأنها.ا����اف على إدارة الرقابة الداخلية ومراجعة أنظمتها للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ المهمات وا��عمال التي حددها مجلس ا��دارة و -٢

 هذه التقارير .دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ا��جراءات التصحيحية للم��حظات الواردة في   -٣

 تعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم والتأكد من استق��ليتهم ومتابعة أعمالهم ودراسة وتقييم خطط المراجعة معهم.بالتوصية لمجلس ا��دارة  -٤

 دارة بشأنها.دراسة القوائم المالية ا��ولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي عليها والتوصية لمجلس ا�� -٥

ا��ثار وعدم  هذه باعتماد والتوصية لمجلس ا��دارة  م٠١/٠١/٢٠١٦في  كما المحتجزة ا��رباح لبند ا��فتتاحي الرصيد على الدولية المحاسبة معايير تطبيقات ا��ثار الناجمة عن صافي دراسة وتحليل -٦

 .  اعتبارها آثاراً جوهرية

 اسات المحاسبية ال��زمة ��عداد قوائم مالية تتما�� مع معايير المحاسبة الدولية. التوصية لمجلس إدارة ال��كة باعتماد السي -٧

ية أنه ليس هناك أي قصور أو أي تغيير جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وتؤكد على فاعلية إجراءات الرقابة الداخل م فإن لجنة المراجعة ترى٢٠١٧وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خ��ل العام 

 . م٢٠١٧��كتشاف ا��خطاء ومنع الوقوع فيها وأنه لم تحدث أية خروقات أو إخ��ل ��نظمة الرقابة الداخلية خ��ل العام 

 لجنة الترشيحات والمكافآت.  ج

 .جلس ا��دارة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء م أعضاء لجنة تعيين الجديدة لدورته إدارة ال��كة المنتخب مجلس م قرر٠٤/٠١/٢٠١٧ بتاريخ
 

 م٢٠١٧وعدد اجتماعات اللجنة خ��ل العام المالي  م٠٣/٠١/٢٠٢٠م إلى ٠٤/٠١/٢٠١٧أعضاء لجنة الترشيحات لدورة المجلس للفترة من 

 طبیعة العضویة إسم العضو
 ) ۳عدد اإلجتماعات ( 

 اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني غیر مجدول اإلجتماع األول
 م۱٦/۱۰/۲۰۱۷ م۲٤/۰۱/۲۰۱۷  م۰۱/۲۰۱۷/۰٤

    رئیس اللجنة  أ. ناصر سلطان السبیعي

    عضواً  محمد إبراھیم التویجريد. 

    عضواً  العبدالكریم عبدالكریم سامي.  د

 
إدارة ال��كة في  مجلس م فقد قرر١٠/١١/٢٠١٥صادر بالمرسوم الملكي بتاريخ م بناءاً على نظام ال��كات ال١٣/٠٢/٢٠١٧وبموجب ��ئحة حوكمة ال��كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 

  : الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس ا��دارة التنفيذيين وفقاً لما ورد في المادتين الستون والرابعة والستون من ال��ئحة وهم م إعادة تشكيل لجنة١٦/١٠/٢٠١٧جلسته المنعقدة بتاريخ 
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 ٣١ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 طبیعة العضویة في اللجنة  صنیف عضویة المجلست إسم العضو

 رئیس اللجنة  مستقل العبدالكریم عبدالكریم سامي. د

 عضواً  مستقل محمد إبراھیم التویجريد. 

 عضواً  مستقل عبد العزیز سعد المنقور.  أ
 

بترشيح أعضاء مجلس ا��دارة والمديرين التنفيذيين ودراسة مؤه��تهم  اللجنة وتختص وفعالية، بكفاءة ةا����افي مهامه أداء في ا��دارة مجلس بمساعدة بال��كة والمكافآت الترشيحات تقوم لجنة

مطلوبة للعضوية لهيكل مجلس ا��دارة وا��حتياجات ال، واجراء مراجعة دورية دارة ات التي يصدرها ويعتمدها مجلس ا��دارة وفقا ل��رشادجراء مراجعة سنوية ��داء مجلس ا��إووالتأكد من قدراتهم 

التغيرات التي يمكن إجراؤها ووضع السياسات الخاصة  ووضع المعايير لتحديد استق��لية ا��عضاء والتأكد من عدم فقدان العضو ��ستق��ليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح ورفع التوصيات في شأن

المجهودات الشخصية المبذولة من كل عضو مجلس إدارة ومدير  فيذيين بال��كة والتي تهدف إلى تعظيم قيمة ال��كة وتقييمبمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز ��عضاء مجلس ا��دارة والمديرين التن

 تنفيذي في تحقيق ا��هداف ا��ستراتيجية لل��كة.

 وكان من أهم ما جاء في اجتماعات هذه اللجنة ما يلي:

 . ٢٠٣٠ضامين رؤية المملكة متصلة بمالتوصية بإنشاء إدارة تخطيط استراتيجي لل��كة  -١

 . التوصية بتعيين أ. يوسف سليمان لشغل وظيفة المدير المالي لل��كة وتكليفه بمهام أمين �� مجلس ا��دارة -٢

 .النظام عليه نص لما وفقا م٢٠١٦ العام عن المجلس أعضاء من عضو لكل ريــال ألف ٢٠٠بواقـــــع  المجلس ��عضاء مكافـأة ب��ف التوصية -٣

 �كات.الترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس ا��دارة التنفيذيين وفقاً لما ورد في المادتين الستون والرابعة والستون من ��ئحة حوكمة ال�ة باعادة تشكيل لجنة التوصي -٤

 
 أعضاء مجلس ا��دارةوتعويضات مكافآت سياسة  -١٣

ها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن ر كما تقأعضاء مجلس ا��دارة  كون مكافأة) من النظام ا��ساس لل��كة ت ١٨وفقاً للمادة رقم ( 

قرارات والتعليمات المرعية في المملكة مجلس ا��دارة وفقاً ل��نظمة وال حدده، با��ضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال كما  وفي حدود ما نص عليه نظام ال��كات أو أية أنظمة أخرى مكملة له

ارة خ��ل السنة المالية من رواتب ونصيب في الصادرة من الجهات المختصة. ويشتمل تقرير مجلس ا��دارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس ا��د

 .ل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات يشتمم��وفات وغير ذلك من المزايا، و ا��رباح وبدل حضور و

م نظير عضويتهم ٢٠١٧المالي الموافقة على ��ف مكافأة ��عضاء مجلس ا��دراة عن العام بم ٢٩/٠١/٢٠١٨المنعقد بتاريخ أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها  في ضوء ما جاء فقدو

 في المجلس وفقاً لما يلي:

 عضو من أعضاء مجلس ا��دارة غير التنفيذيين.ألف ريال لكل  ٤٥٠مبلغ  -١

 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس ا��دارة التنفيذيين. ٣٠٠مبلغ  -٢
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 ٣٢ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 ا��دارة مجلس أعضاء مكافآت جدول
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                 أوالً : األعضاء المستقلین

 - ۲۱۸٬۰۰۰ - - - - - - - ۲۱۸٬۰۰۰ - - - ٦٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ أ. عبدالعزیز سعد المنقور -۱

 - ۲۱۹٬٥۰۰ - - - - - - - ۲۱۹٬٥۰۰ - - - ۷٬٥۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ یجريمحمد إبراھیم التود.  -۲

 - ۲۱۹٬٥۰۰ - - - - - - - ۲۱۹٬٥۰۰ - - - ۷٬٥۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ عبدالكریم العبدالكریمسامي د.  -۳

 - ٦٥۷٬۰۰۰ - - - - - - - ٦٥۷٬۰۰۰ - - - ۲۱٬۰۰۰ ۳٦٬۰۰۰ ٦۰۰٬۰۰۰ المجموع

                 ینثانیاً : األعضاء غیر التنفیذی

 - ۲۰٦٬۰۰۰ - - - - - - - ۲۰٦٬۰۰۰ - - - - ٦٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ أ. محمد سلطان السبیعي -۱

 - ۲۰٦٬۰۰۰ - - - - - - - ۲۰٦٬۰۰۰ - - - - ٦٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ المجموع

                 ثالثاً : األعضاء التنفیذیین

 - ٥٬۱۱٤٬۸۳۲ - ۲٬٥٥۸٬۸۳۲ - - - ۲٬٥٥۸٬۸۳۲ - ۲٬٥٥٦٬۰۰۰ - ۲٬۳٥۰٬۰۰۰ - - ٦٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ ناصر سلطان السبیعي -۱

 - ٤٬۰۲٥٬۱۲٤ - ۱٬۹۱۹٬۱۲٤ - - - ۱٬۹۱۹٬۱۲٤ - ۲٬۱۰٦٬۰۰۰ - ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ - - ٦٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ محمد سلیمان السلیم -۲

 - ۳٬٦٤۱٬۲۹۹ - ۱٬٥۳٥٬۲۹۹ - - - ۱٬٥۳٥٬۲۹۹ - ۲٬۱۰٦٬۰۰۰ - ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ - - ٦٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰ خالد سلیمان السلیم -۳

 - ۱۲٬۷۸۱٬۲٥٥ - ٦٬۰۱۳٬۲٥٥ - - - ٦٬۰۱۳٬۲٥٥ - ٦٬۷٦۸٬۰۰۰ - ٦٬۱٥۰٬۰۰۰ - - ۱۸٬۰۰۰ ٦۰۰٬۰۰۰ المجموع



 ةــات الطبیــاة للخدمــركة المواســـش
 

Mouwasat Medical Services Co. 

   
 

 ٣٣ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 �فها. رشيحات باحتساب تلك المكافآت وفقاً للسياسات المعتمدة وبالتوصية لمجلس ا��دارة باعتماد �وتقوم لجنة التترتبط مكافآت كبار التنفيذيين بخطط أداء محفزة 

 كبار التنفيذيينخمسة من  مكافآت جدول

 كبار التنفیذیین

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة
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 الرئیس التنفیذي -۱              

٥٫٤۹٤٫۰۰۰ ۱٫٥۷٥٫۰۰۰ ۸۱٫۰۰۰ ۷٫۱٥۰٫۰۰۰ ٦٫۹۰۸٫۸٦٫ - - - - ٤٦۹۰۸٫۸٦ - ٤٦۲٤٫۰۰۰ ۱٤٫٦۸۲٫۸٤٦ 

 العضو المنتدب -۲

 نائب العضو المنتدب -۳

 شغیل والجودةالمدیر التنفیذي للت -٤

 المدیر المالي وأمین سر المجلس -٥

 ۱٤٬٦۸۲٬۸٤٦ ٦۲٤٬۰۰۰ - ٦٫۹۰۸٫۸٤٦ - - - - ٦٬۹۰۸٬۸٤٦ ۷٬۱٥۰٬۰۰۰ ۸۱٬۰۰۰ ۱٬٥۷٥٬۰۰۰ ٥٬٤۹٤٬۰۰۰ المجموع
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 ٣٤ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

ريال  ٣٬٠٠٠ل��عضاء التنفيذيين و  ريال للجلسة ١٬٥٠٠ م يتقا�� أعضاء مجلس ا��دارة بدل حضور للجلسات قدره٠٢/٠٤/٢٠١٤وبناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

ريال  لليوم الواحد بحد أق��  ١٬٠٠٠ريال ويتقا�� بدل انتقال قدره   ٤٬٠٠٠عن الجلسة ل��عضاء غير التنفيذيين، كما يمنح ا��عضاء غير التنفيذيين تذكرة سفر على درجة رجال ا��عمال بحد أق�� قدره 

فقط إذا كان اجتماع اللجان في نفس يوم اجتماع  %٥٠ريال عن كل اجتماع لهذه اللجان ويدفع من هذا البدل  ٣٬٠٠٠يومين عن كل رحلة ، كما يتقا�� أعضاء اللجان غير التنفيذيين بدل حضور قدره 

 مجلس ا��دارة .

 
 للجانامكافآت أعضاء 

 المجموع بدل حضور جلسات افآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)المك إسم العضو

    أعضاء لجنة المراجعة

 ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ - محمد إبراھیم التویجريد.  -۱

 ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ - عبدالعزیز سعد المنقورأ.  -۲

 ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ - سامي عبدالكریم العبدالكریمد.  -۳

 ۱۸٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۰ المجموع

    مكافآت والترشیحاتأعضاء لجنة ال

 ۱٫٥۰۰ ۱٫٥۰۰ - سامي عبدالكریم العبدالكریمد.  -۱

 ۱٫٥۰۰ ۱٫٥۰۰ - محمد إبراھیم التویجريد.  -۲

 ۰ ۰ - *عبدالعزیز سعد المنقور . أ -۳

 ۳٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰ ۰ المجموع

 
 م۱٦/۱۰/۲۰۱۷إنضم أ. عبدالعزیز سعد المنقور إلى لجنة المكافآت والترشیحات بتاریخ  *
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 ٣٥ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

  المستثمرينع��قات  -١٤

المساهمين الحاليين ، مع وأصحاب المصلحة الخارجيين يتولى العضو المنتدب لل��كة ويساعده أمين �� مجلس ا��دارة العمل على التواصل في اتجاهين المستثمرين كحلقة وصل بين ال��كة وبين 

 ومقترحات وملحوظات يتم استقبال آراء واستفسارات وشكاوى وبهذا التواصل��دارة التنفيذية وأعضاء مجلس ا��دارة من جهة أخرى ، وأصحاب المصلحة الخارجيين من جهة ومع اوالمستثمرين المحتملين 

مستجدات المحيطة بال��كة يحرص ر ال، وفي سبيل ا��ط��ع على آخوالتفاعل معها بشكل ��يع  مشاركتها مع ا��دارة التنفيذية وأعضاء مجلس ا��دارةيتم و متعددة ا��طراف المذكورة عبر وسائل 

ويتم اط��ع مجلس بالمساهمين الحاليين والمستثمرين المحتملين فض��ً عن استضافة زيارات خاصة بالمحللين ، القائمون على ع��قات المستثمرين على حضور المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة 

 ف ع��قات المستثمرين .كل ما يستجد على ملعلى اجتماعاته الدورية ا��دارة خ��ل 

 

 طلبات ال��كة لسجل المساهمين -١٥

 :سبابهاوأيوضح الجدول التالي عدد وتواريخ طلبات ال��كة لسجل المساهمين مرات ، و  ٦م بطلب سجل المساهمين ٢٠١٧ العام الماليقامت ال��كة خ��ل 

 أسباب الطلب تاریخ ملف الملكیات تاریخ الطلب عدد الطلبات

 م۰٤/۰۱/۲۰۱۷جدیدة المنعقد بتاریخ ال تھمجلس اإلدارة المنتخب لدوراجتماع  م۰٤/۰۱/۲۰۱۷ م۰۱/۲۰۱۷/۰٥ ۱

 إجراءات الشركة لنھایة السنة المالیة وإعداد تقریر مجلس اإلدارة م۳۱/۱۲/۲۰۱٦ م۱۰/۰۱/۲۰۱۷ ۲

 م۲٤/۰٤/۲۰۱۷اإلعداد إلجتماع الجمعیة العامة العادیة المنعقد بتاریخ  م۲٤/۰٤/۲۰۱۷ م۲۰۱۷/۱۱/۰٤ ۳

 إجراءات عالقات المساھمین للربع األول من السنة م۳۱/۰۳/۲۰۱۷ م۲۰۱۷/۱۹/۰٤ ٤

 تحدیث ملف توزیعات األرباح النقدیة م۲٦/۰٤/۲۰۱۷ م۲۰۱۷/۰٤/۲٦ ٥

 م۲٤/۰٥/۲۰۱۷اإلعداد إلجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ  م۲٤/۰٥/۲۰۱۷ م۲۰۱۷/۰٥/۲٤ ٦
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 ٣٦ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

  :زامات ال��كة بلوائح الحوكمة الت -١٦

الصادرة عن هيئة السوق  حوكمة ال��كات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وي��ف مجلس ا��دارة على التزام إدارات ال��كة المعنية بمعايير الحوكمة واللوائحتلتزم ال��كة بتطبيق أحكام ��ئحة 

 :عدا ما يليحكام والسياسات والمعايير �لتزام با��نه قد تم ا�أوالتي رأت مجلس اللجان المنبثقة عن الخ��ل من لتحديثها الخاصة بحوكمتها ل��كة ا وائحالمراجعة المستمرة للالمالية وعلى إجراء 

 عدم التطبیق أسباب نص المادة / الفقرة  / الفقرة المـــــادةرقم 

 المادة العشرون : عوارض اإلستقالل
 ) ۱۰الفقرة ( 

د أمضى ما یزید على تسع سنوات أن یكون ق 
متصلة أو منفصلة في عضویة مجلس إدارة 

 الشركة 
 سیتم التطبیق اعتباراً من دورة المجلس القادمة

 التدریب:  المادة التاسعة والثالثون
 ) ۲الفقرة  ( 

وضع اآللیات الالزمة لحصول كل من أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على برامج 
ودورات تدریبیة بشكل مستمر بغرض تنمیة 

ھاراتھم ومعارفھم في المجاالت ذات اعالقة م
 بأنشطة الشركة

 استرشادیة قرةف/  تطبیق جزئي

 مادة استرشادیة/  تطبیق جزئي التقییم األربعونالحادیة والمادة 

 تشكیل لجنة إدارة المخاطر المادة السبعون

ي قد تواجھھا الشركة التبمرئیاتھا بشأن المخاطر  تتولى إدارة المراجعة الداخلیة تغطیة مجال عمل ھذه اللجنة وتقوم باعداد التقاریر
 اختصاصات لجنة المخاطر المادة الحادیة والسبعون وكیفیة إدارة ھذه المخاطر مع تقدیم توصیاتھا ومناقشتھا مع لجنة المراجعة خالل اجتماعاتھا الدوریة

 اجتماعات لجنة المخاطر المادة الثانیة والسبعون

 المادة الخامسة والثمانون : تحفیز العاملین
  

 ) ۲الفقرة ( 
 

 ) ۳الفقرة ( 

ً في الشركة أو ۲ ) برامج منح العاملین أسھما
،  نصیباً من األرباح التي تحققھا وبرامج التقاعد

وتأسیس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك 
 الربامج

) إنشاء مؤسسات اجتماعیة للعاملین في ۳
 الشركة

 فقرات استرشادیةالدراسة / قید 

 مادة استرشادیة /ومتابعة تحدیثاتھا للشركة  لمراجعة مراقبة تطبیقات احكام لوائح الحوكمةالجنة تولى ت الشركاتتشكیل لجنة حوكمة  الخامسة والتسعون
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 ٣٧ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :فصاح وإجراءاته��سياسات ا -١٧

دراج ��لمتطلبات ��ئحة حوكمة ال��كات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقا لنظام ال��كات وقواعد التسجيل وا ل��كة وفقاً بافصاح والشفافية عن المعلومات ��لمعتمدة ��ئحة تطبق ال��كة 

 .ساس لل��كة��والنظام ا

 

 :وا��طراف ذات الع��قة دارة��امصالح أعضاء مجلس  -١٨

 م٢٠١٧خ��ل العام  الع��قة ذاتا��طراف ال��كة مع  نفذتهاالعقود والمعام��ت التي 

) من قواعد التسجيل ٤١�ئحة حوكمة ال��كات والمادة () من �٤٢) من نظام ال��كات والمادة (٧٣) و(٧٢) و (٧١) من ��ئحة ��كة المواساة لسياسة تعارض المصالح والمواد (٤) و (٣عم��ً بالمادتين (

 :على ما يليفإن إدارة ��كة المواساة لتؤكد وا��دراج 

 ما عداأو المدير المالي  ��ي من رئيس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفيذيين بال��كة مبا��ة غير أو مبا��ة مصلحة وفيها بها طرفاً  ال��كة كانت عقود أو أعمال أية م٢٠١٧العام  خ��ل ��توجد أنه -١

 : منم ٢٤/٠٤/٢٠١٧هـ الموافق ٢٧/٠٧/١٤٣٨  بتاريخ اجتماعها في العامة الجمعية أجازته

ضاء مجلس ا��دارة والمرتبطة بمصلحة مع بعض أععقود التوريد وا��يجار وتذاكر السفر السنوية بين ��كة المواساة للخدمات الطبية وبين ��كة المواساة العالمية المحدودة المملوكة لـ  ١-١

مليون ريال (أربعة وع��ون مليون ريال  ٢٤(السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ نا�� سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه العقود مبلغ 

التوريد وتقدر إدارة ال��كة قيمة عقود ��ثة وع��ون مليوناً ومائتان وث��ثون ألفاً ومائة وث��ثة ع��ة ريال)، (ث ٢٣٫٢٣٠٫١١٣م مبلغ ٢٠١٧سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خ��ل العام 

الخاص بال��كة و لمدة  مليون (أربعة وث��ثون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات ٣٤م بمبلغ ٢٠١٨وا��يجار وتذاكر السفر المتوقع تنفيذها خ��ل العام 

 سنة.

التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس ا��دارة عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية وا��ع��ن والتسويق بين ��كة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة ا��ع��نية للتجارة  ١-٢

م مبلغ ٢٠١٧مليون (خمسة ع�� مليون ريال سعودي) وبلغت القيمة المنفذة من هذه العقود خ��ل العام  ١٥قود مبلغ  (السيد/ خالد سليمان السليم) حيث بلغت القيمة المجازة لهذه الع

لتسويق المتوقع توريد أعمال خاصة بالدعاية وا��ع��ن وا وتقدر إدارة ال��كة قيمة عقود(أربعة ع�� مليون ومائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي)،  ١٤٫٢٦٦٫٩٦٦

 مليون (إثنان وع��ون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بال��كة ولمدة سنة. ٢٢م بمبلغ ٢٠١٨تنفيذها خ��ل العام 

ضاء مجلس ا��دارة (السيد/ نا�� سلطان السبيعي) حيث بلغت القيمة المجازة لهذا عقد إيجار بين ��كة المواساة للخدمات الطبية وبين ��كة جي��ن للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أع ١-٣

ألف (مائة  ١٤٨٫٣٣٣م  بمبلغ ٢٠١٧ألف (مائة وتسعون ألف ريال سعودي) استأجرت بموجبه ��كة جي��ن للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من م��وبات ومأكو��ت مغلفة خ��ل العام  ١٩٠العقد 

 لف وث��ثمائة وث��ثة وث��ثون ريال سعودي).وثمانية وأربعون أ

  .حول هذا الموضوع همللقيام بإجراءات متفق عليها لدراسة هذه المعام��ت وإبداء أية م��حظات عليها ومرفق تقرير  )إرنست ويونغ( المستقلتكليف السادة مراجع الحسابات وقد تم  
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 ٣٨ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م٢٠١٧خ��ل العام المالي  ع��قةمع أطراف ذي التي تمت المعام��ت يلخص التالي  جدولال

 التعامالتقیمة  مدة العقد العقودطبیعة  طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 شركة المواساة العالمیة

 یملك فیھا أ. محمد سلطان السبیعي

 یملك فیھا أ. ناصر سلطان السبیعي ملیون لایر ۲۳ سنة واحدة عقود التورید واإلیجار وتذاكر السفر

 بطة بمصلحة مع أ. محمد سلیمان السلیممرت

 ملیون لایر  ۱٤ سنة واحدة تورید أعمال خاصة بالدعایة واإلعالن والتسویق مرتبطة بمصلحة مع أ. خالد سلیمان السلیم مؤسسة النظرة اإلعالنیة للتجارة

 ألف لایر ۱٤۸ سنة واحدة نتجاتھا من مشروبات ومأكوالت مغلفةمنافذ بیع لمتأجیر  مرتبطة بمصلحة مع أ. ناصر سلطان السبیعي شركة جیالن للمطاعم

 

الموافق  ه٢٧/٠٣/١٤٣٨أعمال منافســـــة ��عمال �ـــــ�كة المواســـــاة للخدمات الطبية خ��فاً لما أجازته الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ  ا��دارة مجلس أعضـــــاء من عضـــــو أي لدى توجد �� أنه -٢

 لكل من :م ٢٦/١٢/٢٠١٦

 .الطبية للخدمات ا��رتقاء و��كة الطبية والعلوم العناية ��كة من كل إدارة مجالس في لعضويته عبدالكريم العبدالكريم نظراً د. سامي  -

 )تابعة ��كة( الطبية للخدمات ال��قية وال��كة(��كة زميلة) ،  المتطورة الطبية المجمعات ��كة من كل إدارة مجالس في أ. نا�� سلطان السبيعي نظراً لعضويته -

 .(��كة زميلة) المتطورة الطبية و��كة المجمعات تابعة) ، ��كة( المتخصصة الطبية العيادة ��كة من كل إدارة مجالس في لعضويته أ. محمد سليمان السليم نظراً  -

 ها أي من أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.ي قرض نقدي من أي نوع ��ي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تقدم أية ضمانات لقروض عقدأأنه لم تقدم ال��كة  -٣

 ستشارية ولم يتلق أية أتعاب أخرى في هذا الخصوص .ام لم يقدم أية خدمات ذات صبغة ٢٠١٧أن المراجع القانوني خ��ل العام المالي  -٤

 
 المعتمدةمعايير المحاسبة   -١٩

 المالية القوائم على السعودية العربية المملكة في الدولية المحاسبة معايير تطبيق اعتماد م بشأن١٢/٠٨/٢٠١٥ وتاريخ ١/١٢٢٣١/١٥/ص رقم المالية السوق هيئة /السادة بناءاً على ما جاء في تعميم

ير الدولية الجديدة البدء في تطبيق المعاي م بما يتفق مع هذه المعايير، علماً بأنه سيتم٢٠١٧مها المالية الموحدة للسنة المالية أعدت ال��كة قوائ م فقد٠١/٠١/٢٠١٧ في تبدأ مالية فترات عن المعدة

 إعتباراً من تاريخ ��يانها ، وعليه فإنه �� توجد أية اخت��فات عن معايير إعداد القوائم المالية كما تم اعتمادها في المملكة. ١٥و  ٩رقم 
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 ٣٩ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :الحكوميةوالمدفوعات  الزكاة -٢٠

  غسداد مبلوتم  م ٢٠١٦عن العام المالي  ي��كة بتقديم إقرارها الزكوكما وقامت ال م٢٠١٤عام اللل��كة عن جميع السنوات حتى النهائية وية تفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزك��تم ا

 .م٢٠١٧المالي عام الوالدخل خ��ل  ةعن المستحق لمصلحة الزكا ريال ١٥٬٩٤٤٬٧٥٤

 .ستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاونيموسداد جميع الرسوم ال ،م٢٠١٧خ��ل العام المالي جتماعية ��مينات اأتحقه للتت المساشتراك��بسداد اال��كة قامت وكما 

 

 :)بم��يين الريا��ت( المستحقةالمسددة وبيان بقيمة المدفوعات النظامية 

 البیــــــــــــــــــــــــان
 م۲۰۱۷

 بیان األسباب وصف موجز لھا
 المستحق حتى نھایة الفترة المسدد

 المالیة

 ن الوعاءر عالمقد  ۳٦٫۳  ۱٥٫۹ مصلحة الزكاة والدخل
 م۲۰۱۷لغایة سنة الزكوي 

یتم السداد مع تقدیم اإلقرار الزكوي خالل 
 العام الالحق

 المستحق عن شھر  ۱٫۸  ۱۹٫٥ المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة
 م۲۰۱۷دیسمبر 

یتم السداد مع خالل الشھر الذي یلي شھر 
 حقاقاإلست

ــــوعالمجمــــــ  ۳٥٫٤ ۳۸٫۱  

 
 )الريا��ت بم��يين( ة نهاية الخدمة للموظفينأخصصات مكافم

 ۳۱/۱۲/۲۰۱٦الرصید كما في 
 الحركة خالل العام

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۷الرصید كما في 
 المسدد فروقات التقدیرات اإلكتواریة إضافة

٦٥٫۷ ۱۸٫۳ )۱٫۷( ۱٤٫۸ ٦۷٫٥ 
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 ٤٠ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :�دارة افصاحات مجلس ا� -٢١

 -: ا��تيب��كة الدارة إ يقر مجلس

  صحيحبالشكل العدت أُ حسابات السج��ت أن . 

  بفعالية ذَ وُنفّ  سس سليمةعد على أُ أُ أن نظام الرقابة الداخلية . 

 ي قدرة ال��كة على مواصلة نشاطهاي شك يذكر فأ�� يوجد  هأن. 
 

 : با��تيمجلس ا��دارة  يقركما 
 دين صادرة من ال��كات التابعة. �� توجد أية أسهم أو أدوات 

  ي شخص بإب��غ ال��كة عن أية فئة أسهم ذات أحقية في التصويت.يقم ألم 

 ��  م٢٠١٧أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها ال��كة خ��ل السنة المالية توجد أية. 

  يل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال��كةتحو حقوق �� توجد أية. 

 أدوات دين قابلة ل��سترداد. استرداد أو ��اء أو إلغاء من جانب ال��كة ��ية �� يوجد أي 

  أعضاء مجلس إدارة ال��كة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.�� توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد 

  عن أية حقوق فى ا��رباحمساهمي ال��كة إتفاق تنازل بموجبه أي من  �� توجد أية ترتيبات أو . 

 .توجد أية أسهم خزينة تحتفظ بها ال��كة �� 

 ٢٢(قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إ��افية أخرى سواء كانت جهة تنظيمية أو قضائية باستثناء ما ورد بالبند رقم  ��توجد أية عقوبة أو جزاء جوهري أو قيد إحتياطي مفروض على ال��كة من( .  
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 ٤١ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 :العقوبات والجزاءات المفروضة على ال��كة -٢٢

)  و( لفقرة ، لمخالفتها اريال على ��كة المواساة للخدمات الطبية ألف ٥٠رها اقدمة مالية صدور قرار مجلس الهيئة القا�� بفرض غرام"عن  م٢٠١٧ مارس ٢٧أعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 

، لقيامها بمنع أحد مساهميها من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بأسهمه في ��كة المواساة للخدمات الطبية في اجتماع الجمعية  الثالثة ع��ة بعد المائتين من نظام ال��كاتمن المادة 

 .م ٢٦/١٢/٢٠١٦هـ الموافق ٢٧/٠٣/١٤٣٨لعامة العادية لل��كة المنعقد بتاريخ ا

لصحيفة دعوى مقامة ضدها من قبل ث��ثة من المساهمين م ١٧/٤/٢٠١٧هـ الموافق ٢٠/٠٧/١٤٣٨بتاريخ م عن است��مها ١٨/٠٤/٢٠١٧��كة بتاريخ العلنت ضوع متصل بدواعي هذا القرار فقد أوفي مو

م وكذلك الحكم بتعويض المدعيات عن أتعاب ٢٦/١٢/٢٠١٦هـ الموافق ٢٧/٠٣/١٤٣٨المنعقدة بتاريخ  ي منازعات ا��وراق المالية والمتضمنة طلب الحكم ببط��ن الجمعية العامةلدى لجنة الفصل ف

  المحاماة وسائر التكاليف ا��خرى الناجمة عن هذه الدعوى.

المقامة ضد ال��كة من قبل  ١٣٥/٣٨هـ بشأن الدعوى رقم ١٤٣٩م لعام ١/٢٠١٧ل/د/٢٠٤٨ليغ لجنة الفصل في منازعات ا��وراق المالية بالقرار رقم م أعلنت ال��كة عن است��مها تب١٦/١٠/٢٠١٧وبتاريخ 

ئناف هذا القرار أمام لجنة ا��ستئناف في منازعات )، وقد أشير في التبليغ (بأن لكل من أطراف الدعوى الحق في استعدم اختصاصها بنظر الدعوىث��ثة من المساهمين حيث تضمن القرار ما نصه (

 ).ل ث��ثين يوماً من تاريخ التبليغا��وراق المالية خ��

ا��جرائية بما يتوافق مع �ت الصادرة من المدعيات للضوابط علماً بأنه قد سبق رفض توكي��ت المدعين من قبل لجنة فرز التوكي��ت بال��كة أثناء انعقاد الجمعية المشار إليها لعدم احتواء التوكي�

 ، وسوف يتم ا��ع��ن عن أية تطورات بهذا الشأن في حينه.الخاصة ب��كات المساهمة المدرجة من الضوابط وا��جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام ال��كات ٤٩المادة 

 
  :تفاصيل المساهمات ا��جتماعية -٢٣

 : ما يلي  م٢٠١٧في العام  مساهماتهاأهم  وكان من عبر وسائل مختلفةم المجتمع التي تخد والحم��ت ةنشط��العديد من ا فيموصولة ال��كة مساهمات 
 

 وكان منها:الرسمية وا��هلية الجهات من عدد في رعاية بعض الفعاليات مع مشاركة ال -١

 م .٢٠١٧فبراير  ٢٥مشاركة غرفة ال��قية برعاية منتدى الفرص ا��ستثمارية في القطيف  -

 م٢٠١٧مارس  ٤إلى  ١بقسم ا��سنان وقسم الجلدية الذي أقيم بفندق هوليدي إن الخبر في الفترة من ة بمعرض هجر المشارك -

 . م٢٠١٧ابريل  ٧مارس الى  ٣٠مشاركة مجلس التنمية السياحية بفاعلية مهرجان الساحل ال��قي للتراث البحري في الفترة من  -

 هـ .١٤٣٨القدم تحت شعار ( وحدة وطن ) خ��ل شهر رمضان المبارك لسنة  رعاية البطولة الخامسة للصحة بال��قية لكرة -

 . هـ١٤٣٨رمضان  ٢٠لى إ ٠١ة من  مشاركة جمعية البر بالمنطقة ال��قية برعاية م��وع بعنوان "المسابقة ا��سـرية الرمضانية خ��ل الفتر  -

 . هـ١٤٣٨مشاركة غرفة ال��قية برعاية احتفا��ت عيد الفطر  -

 م .٢٠١٧سبتمبر  ٢٣� ة التنمية السياحية بإحتفا��ت اليوم الوطني كراعي ف�مشاركة هيئ -

 م .٢٠١٧اكتوبر  ٢٧إلى  ٢٤مشاركة غرفة ال��قية بمعرض وظائف بأرض المعارض بالظهران بالفترة من  -
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 ٤٢ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م٢٠١٧نوفمبر  ٢٩إلى  ٢٧مشاركة غرفة ال��قية بملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال ال��قية بالفترة من  -
 

 من المؤتمرات ومن أهمها: د عددعق -٢

 . م٢٠١٧يناير  ١٨ في الدمام مؤتمر ع��ج إصابات الرأس في مر�� ا��صابات المتعددة -

 م.٢٠١٧فبراير  ٨ في الدمام المستجدات في تشخيص أمراض الجهاز العصبي مؤتمر -

 .م٢٠١٧ مارس ٢٩ الدمام في الدماغية السكتة مؤتمر -

 م.٢٠١٧إبريل  ٢٤ دمامفي ال مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي -

 م.٢٠١٧مايو  ٢٢في الدمام  تصوير البؤر الدماغية المتعددة بخصوص ا��صابات الخلقية  مؤتمر -

 .م٢٠١٧سبتمبر  ٢٠ في الدمام الربو الشعبي لمختلف الفئات العمرية مؤتمر -

 .م٢٠١٧ أكتوبر ١٨ الدمام في الجسم في والسوائل ا��م��ح إضطرابات ع��ج مؤتمر -

 م .٢٠١٧ أكتوبر ٢٢بفندق شيراتون الدمام ديد والحديث في ع��جات ا��خصاب وا��جنة وع��ج العقم الج مؤتمر -

 .م٢٠١٧ أكتوبر ٢٥ بفندق انتركونتيننتال الجبيل مؤتمر الجديد والحديث في ع��جات ا��خصاب وا��جنة وع��ج العقم -

 .م٢٠١٧ ديسمبر ٠٦ في الدمام مؤتمر المستجدات في تشخيص وع��ج أمراض الجهاز الهضمي -
 

 من المحا��ات ومن أهمها :العديد  إجراء -٣

 .م٢٠١٧ يناير ٤في القطيف  المعدة مناظير في ا��خيرة التطورات في محا��ة -

 م٢٠١٧يناير  ١١ الدمامم للكبار وا��طفال بفندق الحمرا في أمراض الدم وا��ورا في محا��ة -

 م٢٠١٧يناير  ١٨ لجبيل الصناعيةا فيالتطوارت ا��خيرة في مناظير المعدة في محا��ة   -

 م٢٠١٧يناير  ٣١ الدمام فيالتحديثات ا��خيرة في مت��زمة الضائقة التنفسية للرضع في محا��ة  -

 م٢٠١٧فبراير  ١٤ القطيف فيطفال �تداخ��ت التشنج ل�في محا��ة  -

 م٢٠١٧فبراير  ٢١ الصناعية الجبيل فيطفال �تداخ��ت التشنج ل�في محا��ة  -

 م٢٠١٧فبراير  ٢٢ الدمام فيمستجدات في تكيس المبايض الفي محا��ة  -

 م٢٠١٧مارس  ١ الجديد في ع��ج أمراض الدم وا��ورام للبالغين وا��طفال بفندق انتركونتيننتال الجبيلفي محا��ة  -

 م٢٠١٧مارس  ٨ الدمامشيراتون ما الجديد بفندق  ، نبذة عن جراحات المخ وا��عصاب المتطورةفي محا��ة  -

 م٢٠١٧مارس  ١٤ الدمام فيع��ج كسور الذراع في ا��طفال وع��ج كسور أعلى عظمة الفخذ ي فمحا��ة  -

 م٢٠١٧مارس  ١٥لدمام شيراتون االحا��ت الحرجة في طب ا��طفال بفندق في محا��ة  -
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 ٤٣ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م٢٠١٧مارس  ٢٧الدمام  فيجراحات ا��عصاب الوظيفية في محا��ة  -

 م٢٠١٧بريل إ ٥القطيف  فيال الطرق الحديثة في جراحة عظام ا��طف في محا��ة -

 م٢٠١٧ابريل  ١٢الجبيل الصناعية  فيالطرق الحديثة في جراحة عظام ا��طفال  في محا��ة -

 م٢٠١٧ابريل  ١٨ع��ج القسطرة القلبية المعقدة ب��كة الكهرباء   يمحا��ة  ف -

 م٢٠١٧مايو  ١٠لدمام انظرة ثاقبة على طب وجراحة العظام بفندق شيراتون في محا��ة  -

 م٢٠١٧مايو  ٢٤ام في الدمنواعه وطرق ع��جة في دراسة متعمقة لحا��ت الدوار وأسبابه وأحا��ة م -

 م٢٠١٧سبتمبر  ٢٦مراض الدم للكبار وا��طفال بفندق شيراتون الدمام أالحديث في ع��ج ا��ورام وفي  محا��ة -

 م٢٠١٧توبر اك ٤ الصناعية الجبيلفي التقنيات الحديثة في ع��ج القدم السكري في محا��ة  -

 م٢٠١٧اكتوبر  ١١القطيف  فيالتقنيات الحديثة في ع��ج القدم السكري في محا��ة  -

 م٢٠١٧اكتوبر  ١٨ الصناعية الجبيل فيالجديد في جراحة عظام ا��طفال في محا��ة  -

 م٢٠١٧اكتوبر  ٢٥القطيف  فيالجديد في جراحة عظام ا��طفال في محا��ة  -

 م٢٠١٧نوفمبر  ١القطيف  فيلنوم للكبار وا��طفال تشخيص وع��ج إضطرابات افي محا��ة  -

 م٢٠١٧نوفمبر  ٨ الصناعية الجبيل في تشخيص وع��ج إضطرابات النوم للكبار وا��طفالفي محا��ة  -

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٥مخاطر السمنة لمريض السكري بفندق انتركونتيننتال الجبيل في ماح��ة  -

 م٢٠١٧نوفمبر  ٢١ب��كة الكهرباء  سأفى ع��ج اضصابات الر  يمحا��ة الم��ح الجراح -

 م٢٠١٧نوفمبر  ٢٩القطيف  فيمحا��ة عن كهرباء القلب  -

 م٢٠١٧ديسمبر  ٦ الصناعية الجبيل فيمحا��ة عن كهرباء القلب  -

 م٢٠١٧ديسمبر  ٢٠لدمام اندق شيراتون بف يمحا��ة عن المضاعفات والتقنيات الحديثة في ع��ج القدم السكر  -
 

 : عن الطبية المعلومة رعاية في ا��ذاعية المشاركة -٤

 م٢٠١٧يناير  ٢٢الطرق الحديثة لع��ج القدم السكري  -

 م٢٠١٧يناير  ٢٩الطرق الحديثة لع��ج أمراض الدم وا��ورام ل��طفال  -

 م٢٠١٧فبراير  ٥الصداع المزمن الناتج عن مشاكل مفصل الفك وا��سنان  -

 م٢٠١٧فبراير  ١٢جراحة المخ وا��عصاب  -

 م٢٠١٧مارس  ١٩دام منظار المعدة كل ماهو جديد بإستخ -
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 ٤٤ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

 م٢٠١٧مارس  ٢٦الربو الشعبي ل��طفال وطرق الوقاية منه  -

 م٢٠١٧ابريل  ٢جراحات الرباط الصليبي  -

 م٢٠١٧ابريل  ٩��م العمود الفقري وطرق الع��ج آ -

 م٢٠١٧ابريل  ١٦��م الدماغ وطرق الع��ج آ -
 

 عن: الحديث في التلفازية المشاركة -٥

 م٢٠١٧نوفمبر  ٥ج أمراض الدم للكبار بتاريخ خر التطورات فى ع��آ -

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٢خر التطورات فى ع��ج أمراض الدم ل��طفال  بتاريخ آ -

 م٢٠١٧نوفمبر  ١٩إصابات الكتف واحدث تقنيات الع��ج  بتاريخ  -

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣بتاريخ  في جراحات المخ وا��عصابجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة أحدث ا�� -

 م.٢٠١٧ديسمبر  ١٠المخ  ات الحديثة المستخدمة في جراحاتقنيالت -

 

 :الختامتوصيات المجلس وكلمة  -٢٤

إذ تطوي و،  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١لقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في االموضحة من خ��ل هذا التقرير و يستعراضها فإتم  يلنتائج التعن بالغ اعتزازه باأن يعبر مجلس ا��دارة يطيب ل

 :بما يلي �دارة يو���فإن مجلس ام ٢٠١٧خ��ل العام المالي  تتحقق إنجازات ونجاحاتال��كة صفحة جديدة من 

  م٣١/١٢/٢٠١٧ الماليـــة المنتهية في السنةعـــن ا��دارة ر مجلس ـقريتالموافقة على. 

  م٣١/١٢/٢٠١٧ ية فيالماليـــة المنته السنةعـــن  ال��كةحسابات مراجع تقرير على  الموافقة. 

  م٣١/١٢/٢٠١٧ الماليـــة المنتهية في السنةعـــن الموافقة على القوائم المالية. 

 تعابهأ وتحديد ، م٢٠١٨ وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية مراجعة، وذلك لفحص والمراجعة لجنة قبل من المرشحين بين من لل��كة الحسابات مراجع تعيين على الموافقة. 

  على أن تكون أحقية ا��رباح  رأس المالمن  %٣٠ريال للسهم وبنسبة  ٣مليون ريال بواقع  ١٥٠ قدرهام ٣١/١٢/٢٠١٧على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على توزيع أرباح نقدية

جل مساهمي ال��كة لدى ��كة مركز إيداع ا��وراق المالية (مركز ا��يداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ للمساهمين المالكين ل��سهم يوم انعقاد الجمعية العامة لل��كة والمقيدين في س

 انعقاد الجمعية العامة لل��كة.

  ودة المملوكة لـ والمرتبطة بمصلحة مع بعض أعضاء بين ��كة المواساة للخدمات الطبية وبين ��كة المواساة العالمية المحدالتي ستتم الموافقة على عقود التوريد وا��يجار وتذاكر السفر

أربعة (مليون ريال  ٣٤م والمقدرة قيمها بمبلغ ٢٠١٨المقرر تنفيذها خ��ل العام ) السليم سليمان محمد/  والسيد السبيعي سلطان نا��/  والسيد السبيعي سلطان محمد/  السيد(مجلس ا��دارة 
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 ٤٥ م٢٠١٧ المالي  تقرير مجلس ا��دارة للعام
 

م من عقود التوريد وا��يجارات ٢٠١٧تم تنفيذه خ��ل العام  ، علماً بأن قيمة ما  م التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بال��كة ولمدة سنةوالتي سوف يت) وث��ثون مليون ريال سعودي

 . ن ألفاً ومائة وث��ثة ع��ة ريال)(ث��ثة وع��ون مليوناً ومائتان وث��ثو ٢٣٫٢٣٠٫١١٣ بلغتوتذاكر السفر 

 بين ��كة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة ا��ع��نية للتجارة التي ترتبط بمصلحة التي ستتم لسنوي لتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية وا��ع��ن والتسويق الموافقة على العقد ا

والتي سوف يتم التعاقد عليها ) إثنان وع��ون مليون ريال سعودي (مليون ريال  ٢٢ م والمقدرة بمبلغ٢٠١٨المقرر تنفذيها خ��ل العام ) السليم سليمان خالد/  السيد(مع أحد أعضاء مجلس ا��دارة 

(أربعة ع��  ١٤٫٢٦٦٫٩٦٦بلغت م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية وا��ع��ن والتسويق ٢٠١٧ما تم تنفيذه خ��ل العام ، علماً بأن قيمة  طبقاً لنظام المشتريات الخاص بال��كة ولمدة سنة

 . ليون ومائتان وستة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريال سعودي)م

  نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من ��كة العناية والعلوم الطبية و��كة ا��رتقاء للخدمات في عمل منافس عضو مجلس ا��دارة الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم  اشتراكعلى الموافقة

 الطبية.

  نظراً لعضويته ممث��ً عن ��كة المواساة في مجالس إدارة كل من ��كة المجمعات الطبية المتطورة  في عمل منافسعضو مجلس ا��دارة ا��ستاذ/ نا�� سلطان السبيعي  اشتراك علىالموافقة

 ( ��كة زميلة )، وال��كة ال��قية للخدمات الطبية ( ��كة تابعة ) .

  نظراً لعضويته ممث��ً عن ��كة المواساة في مجالس إدارة كل من ��كة المجمعات الطبية المتطورة  في عمل منافسا��ستاذ/ محمد سليمان السليم عضو مجلس ا��دارة  اشتراكعلى الموافقة

 ( ��كة زميلة )، و��كة العيادة الطبية المتخصصة ( ��كة تابعة ) .

 م٣١/١٢/٢٠١٧ ة فيالموافقة علــى إبراء ذمــة أعضاء مجلس ا��دارة عن الفترة المنتهي . 

 المعدلة ال��كة حوكمة ��ئحة على الموافقة. 

 أعضاء مجلس لكل عضو من  ريال ألف ٤٥٠ بواقع م٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتهية السنة عن ا��دارة مجلس ��عضاء مكافأةك) ريال ألف سبعمائةو انمليون( ريال ٢٬٧٠٠٬٠٠ وقدره مبلغ ��ف على الموافقة

 .أعضاء مجلس ا��دارة التنفيذيينلكل عضو من ألف ريال  ٣٠٠ وا��دارة غير التنفيذيين 

  مليون سهم إلى  ٥٠مليون ريال سعودي من حساب ا��رباح المبقاة ليرتفع عدد ا��سهم من  ٥٠٠مليون ريال سعودي برسملة  ١٫٠٠٠مليون ريال إلى  ٥٠٠الموافقة على زيادة رأس مال ال��كة من

قيدة ، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي ال��كة بسهم واحد لكل سهم من ا��سهم المملوكة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والم %١٠٠ا مليون سهم وبنسبة زيادة قدره ١٠٠

 ة العامة غير العادية.في سجل مساهمي ال��كة لدى ��كة مركز إيداع ا��وراق المالية (مركز ا��يداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعي

 

 

 

 

 






