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 المحترمین   مساھمي شركة المواساة / السادة 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

یتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبیة أن یقدم لمساھمي الشركة 
م والذي ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ م تقریره السنوي عن الفترة المالیة المنتھیة فيالكرا

یستعرض أنشطة الشركة ونتائج أعمالھا مع ملخص للوضع العام للشركة خالل 
كذلك یتضمن التقریر القوائم المالیة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدیة . الفترة

صة بھا عن الفترة المالیة والتغیرات في حقوق المساھمین واإلیضاحات الخا
دیلویت آند توش كما في / المذكــــورة وتقریـــر مراقبي الحسابـــــات السادة 

 .م۳۱/۱۲/۲۰۱٤
 

 النظرة العامة -۱
نحن في شركة المواساة للخدمات الطبیة نعتقد أن القطاع الصحي في المملكة 

طوراً ملموساً حیث العربیة السعودیة بخدماتھ المتوفرة وبیئتھ العالجیة یشھد ت
 :یرتكز ھذا التطور على معطیات كثیرة من أھمھا

شبكة المنشآت الطبیة المتطورة والتي تقدم خدماتھا الطبیة للمواطنین والمقیمین  -
 . على أرض المملكة

 .والعملیةالكفاءات الطبیة والبشریة المتمیزة والمؤھلة بالخبرات العلمیة  -

 . والمتمثلة في أحدث التجھیزات الفنیة والمباني العصریةالبنیة التحتیة المتكاملة  -
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أن ھذا القطاع یواجھ تحدیات عدیدة ومتنوعة یتوجب على القائمین على أمر  إالّ 
ھذا القطاع الحیوي أخذھا بعین اإلعتبار وعدم تجاھل أي منھا ومن أھم ھذه 

 : یلي التحدیات ما

تطمح إلى تحقیق مستوى عال من ارتفاع تكالیف التشغیل للمنشآت الطبیة التي  ♦
المأمولة عند ھذه المنشآت مما یتسبب عند البعض منھا بصعوبة في  الجودة

 .دین منھایتقدیم خدمات طبیة ذات جودة لقطاع عریض من المستف

ندرة الكوادر الفنیة والطبیة المؤھلة وتحدیداً في بعض التخصصات الدقیقة  ♦
 .وذات المھارة الخاصة

ات والقوانین المنظمة لتشغیل القطاع الصحي الخاص في منظومة التشریع ♦
المملكة، وتحدیداً فیما یتعلق بتنظیم منح التراخیص للمنشآت الطبیة ومستوى 

 .الجودة المأمول منھا

السلوكیات الضارة والسلبیة التي قد تدفع بھا عوامل المنافسة والضغوط الحادة  ♦
مر في قیمة األجھزة الطبیھ على مقدمي الخدمات الطبیة، واإلرتفاع المست

 . وانخفاض العمر الزمني لھا

الخبراء والباحثین والمتخصصین مجموعة من  وفي ھذا اإلطار حدد العدید من 
 : الحوافز التي تشجع مساھمة القطاع الصحي الخاص وھي

تشجیع مشاركة القطاع الخاص في تأمین خدمات الرعایة الصحیة عن طریق   -۱
 .نمیة الحكومیة والمبادرات الصحیة المختلفة إنضمامھ لخطط الت
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تشجیع مشاركة القطاع الخاص من خالل تقدیم حوافز مغریة وخصوصاً  -۲
للمستثمرین السعودیین، ومنھا منح القروض بدون فوائد لمشاریع الرعایة 

 .الصحیة

العمل على تطویر مجموعة اللوائح والقوانین المنظمة لھذا القطاع ولألطراف  -۳
العالقة بھ وخلق بیئة حوكمة تتمیز بالشفافیة العالیة وتقنین متطلبات  ذات

 . الضمان الصحي وتبادل المعلومات اإللكترونیة  وتطویر إدارة المستندات

إجراء دراسات لتقییم إمكانیة تنفیذ مبادرات الخصخصة لتأمین الرعایة  -٤
  . الصحیة العالیة الجودة من قبل القطاع الخاص

نظام للرعایة الصحیة یتمحور حول المریض ویھدف إلى تلبیة توقعات  تطبیق -٥
 . المرضى من ناحیة جودة الخدمات ونوعیتھا

 

 وقد استطاعت شركة المواساة للخدمات الطبیة التعامل مع كل ذلك من خالل
إستراتیجیة انطوى في داخلھا خالل الفترة التي یغطیھا التقریر العمل على رفع 

ت إلى الخدمات الطبیة وذلك من خالل تحقیق أھداف عدیدة أدّ حصتھا في سوق 
رفع الكفاءة في معدالت التشغیل في أقسام العیادات الخارجیة والتنویم الداخلي 
واستحداث خدمات جدیدة والتحسین في الشروط التعاقدیة للمحافظة على معدالت 

الصافیة، حیث بلغت نموھا في اإلیرادات اإلجمالیة واألرباح التشغیلیة واألرباح 
 والنمو %۷,٥للشركة نسبة  اإلجمالیة اإلیراداتم في ۲۰۱٤ معدالت النمو للعام

 % .۱۹,۳بنسبة  األرباحصافي  يف
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ما  م۲۰۱٤شركة المواساة خالل العام  وقد كان من أھم ھذه األھداف التي حققتھا
 :یلي 

إعتباراً  اً یرسر ۱۷٥تم البدء في تشغیل مستشفى المواساة في الریاض بسعة  •
والكائن بحي غرناطة والذي تتوقع إدارة  م۲۰۱٤نوفمبر  ۲۹من تاریخ 

 :الشركة أن تكون لھ اآلثار المالیة التالیة

  ۲٥زیادة الطاقة التشغیلیة اإلجمالیة الحالیة للشركة بنسبة.% 
  م۲۰۱٥خالل العام % ۱٥النمو في إیرادات الشركة بنسبة. 
 طة التعادل لنتائج تشغیل ھذه المستشفى خالل تتوقع اإلدارة أن تصل إلى نق

 .شھراً  ۱۸
نة الجبیل الصناعیة  جاري العمل في مشروع توسعة مستشفى المواساة بمدی •

لحاقھ إومن ثم  م۲۰۱٥ع اإلنتھاء منھ بالربع األخیر من العام والذي یُتوقّ 
تشغیلیاً بالشبكة الطبیة المملوكة للشركة وتتمثل ھذه التوسعة في إضافة 

عیادة خارجیة لترفع الطاقة التشغیلیة  ۳۰سریر للمستشفى و  ۱۰۰
وستكون القیمة المضافة المتوقعة على الطاقة % ۱۰۰للمستشفى بنسبة 

 %.۱۳المشغلة في حینھ للشركة من جراء ھذه التوسعة بنسبة 

تم طرح مناقصة مشروع إنشاء مستشفى المواساة بمدینة الخبرحي المروج  •
عیادة خارجیة  ٦۰سریر و  ۲۲۰في إقامة مستشفى بسعة شماالً والمتمثلة 

ألف متر مربع بدیالً عن المستشفى التي كان  ٥۳على أرض مساحتھا 
مقرراً إقامتھا في مدینة الظھران لعدم كفایة مساحة األرض الالزمة إلنشاء 
ھذا المشروع بالسعة والمواصفات واإلحتیاجات التشغیلیة المطلوبة علماً 

ستالم عطاءات المقاولین والبت فیھا قبل نھایة الربع األول من بأنھ سیتم ا
لة في شغّ المُ  الشركة وتقدر القیمة اإلجمالیة المضافة على طاقة م۲۰۱٥العام 

 .% ۲٥حینھ من ھذا المشروع بنسبة 
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تم توقیع عقد مع مكتب استشاري للقیام بأعمال التصامیم الھندسیة لمشروع  •
دمام وتضم ھذه التوسعة مبنى متعدد األدوار توسعة مستشفى المواساة بال

بمواصفات عالمیة مرتبط مع المستشفى الرئیسي بجسر علوي تبلغ طاقتھ 
المرضى ممن سریر سیتم تخصیصھا لرعایة  ۱۲۰السریریة اإلجمالیة 

وكما یتضمن المشروع مبنى  بالمستشفىاألمد یحتاجون إلقامة طویلة 
ة ویُتَوقَع اإلنتھاء من أعمال التصامیم سیار ٦۰۰لمواقف سیارات یتسع لعدد 

وتقدرالقیمة االجمالیة  م۲۰۱٥الھندسیة بنھایة الربع االخیر من العام 
في حینھ من ھذا المشروع بنسبة للشركة المضافة على الطاقة التشغیلیة 

۱۱. % 

اإلستمرار في تطبیق كل ما یستجد من بنود على برامج إعادة اإلعتماد  •
تماد من المجلس المركزي إلعتماد المنشآت الصحیة واإلع JCIالدولي 

)CBAHI ( في جمیع المستشفیات التابعة للشبكة الطبیة التي تملكھا
وتدیرھا الشركة فضالً عن أنھ تم اعتماد المختبرات الطبیة بمستشفى 

 The College Of)المواساة بالدمام من قبل ھیئة اإلعتماد األمریكیة 
American Pathologists-CAP)  وجاري العمل إلعتماد باقي

 .المختبرات في مستشفیات الشركة

اإلستمرار في تطویر برامج التعلیم والتدریب المستمر بالتعاون مع العدید  •
من الھیئات الدولیة وإعطاء المزید من الصالحیات لقسم الجودة وتطویر 

 .األداء 

 .ةاإلستمرار في تطویر برامج الخدمات المقدمة لعمالء الشرك •

حداث الشركة من خالل است جدیدة لعمالء خدمات طبیة اإلستمرار في تقدیم •
 .العدید من التخصصات الفرعیة
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 :النشاط الرئیسي للشركة  -۲
في المملكة في القطاع الخاص  الطبیة مقدمي الخدماتكبر أمن  اً احدو الشركة تعد

 م الخدمات الطبیةتقدی علىللشركة  يیرتكز النشاط الرئیس العربیة السعودیة حیث
% ۱۰۰لكھا بنسبة تتم يشبكة المستشفیات والمستوصفات الت من خالل ىللمرض

من خالل  ةیودألوبیع اوالمنشآت الطبیة المستأجرة غلبیة فیھا أللك حصص اتأو تم
 .الصیدلیات التابعة لھا

 :الشبكة الطبیة للشركة 

 رسری ۲٤۰ % ۱۰۰بنسبة  مملوكة   مستشفى المواساة بالدمام

 سریر ۱۱٤ % ۱۰۰بنسبة  مملوكة   مستشفى المواساة بالجبیل

 سریر ۱۲۰ %  ٥۱بنسبة  مملوكة  مستشفى المواساة بالقطیف

 سریر ۱۲۰   مستأجرة   مستشفى المواساة بالمدینة

 عیادة ۱۸     ر مستأج  حساءإلمستوصف المواساة با

تجاریة مملوكة  عالمة) Skin Care( مجموعة مراكز الجلدیة وجراحة التجمیل 
 .للشركة
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 :عة ـركات التابـالش -۳

 :المحدودة ةـدمات الطبیـرقیة للخـركة الشـالش )أ(
ومركزھا الرئیسي مدینة ملیون لایر  ۲۳,۹ برأس ما وھي شركة سعودیة المنشأ
ویرتكز النشاط الرئیسي المملكة العربیة السعودیة  –الخبر بالمنطقة الشرقیة 

 .وإقامة المستشفیات والمستوصفات والعیادات الطبیة الخاصة للشركة على إنشاء

الشركة الشرقیة للخدمات الطبیة  يف%  ٥۱ لك شركة المواساة حصة قدرھاتتمو
لك مستشفى المواساة بمدینة القطیف بالمنطقة الشرقیة ویتم تھا تمبدور يوالت

 .المستشفى ضمن الشبكة الطبیة لشركة المواساة  هتشغیل ھذ

 :المحدودة ركة المجمعات الطبیـة المتـطورةشـ )ب(
ومركزھا الرئیسي مدینة لایر ملیون  ۱۰برأس مال وھي شركة سعودیة المنشأ 
المملكة العربیة السعودیة ویرتكز النشاط الرئیسي  –الدمام بالمنطقة الشرقیة  

دوات الطبیة للشركة على تجارة الجملة والتجزئة في األجھزة والمعدات واأل
 .راحیةوالج

%  ٥۰تمتلك شركة المواساة حصة في شركة المجمعات الطبیة المتطورة قدرھا و
مركز العیون واألذن والحنجرة الكائن بجوار مستشفى والتي بدورھا تمتلك 

 .المواساة بالدمام  

 :شركة العیادة الطبیة المتخصصة المحدودة) ج(
ي مدینة ھا الرئیسومركزألف لایر  ٥۰۰برأس مال وھي شركة سعودیة المنشأ 

المملكة العربیة السعودیة ویرتكز نشاط الشركة الرئیسي  -الخبر بالمنطقة الشرقیة 
 .جراحة تجمیل تشغیل مجمع عیادات على 
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من رأسمال شركة العیادة الطبیة المتخصصة % ۹٥تمتلك شركة المواساة حصة و
 .دینة الخبرتمتلك مركز الجلدیة وجراحة التجمیل بمبدورھا  المحدودة والتي

 

 :التحلیل الجغرافي والقطاعي لنشاط الشركة -٤
اإلیرادات لشركة المواساة حسب توزیعھا  یوضح الجدول التالي إجمالي •

 :الجغرافي بالمملكة العربیة السعودیة

 لنشاط الشركة يوالقطاع يالتحلیل الجغراف

 )بمالیین الریاالت(
المملكة العربیة 

 السعودیة
۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 % اإلیرادات % داتاإلیرا
 % ۸٦ ۷۷٤ % ۸٥,۲ ۸۲٦ المنطقة الشرقیھ

 % ۰,۰ ۰,۰ % ۰.۲ ۲ المنطقة الوسطى

 % ۱٤ ۱۲۸ % ۱٤,٦ ۱٤۲ المنطقة الغربیة

 %۱۰۰ ۹۰۲ % ۱۰۰ ۹۷۰ المجمـــــــوع
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رباح لشركة المواساة ألا جماليإویرادات إلجمالي اإیوضح الجدول التالي  •
 :حسب القطاعات المنتجة 

 )مالیین الریاالتب(

 القطاع المنتج
۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 إجمالي الربح اإلیرادات إجمالي الربح اإلیرادات
 % لایر % لایر % لایر % لایر

 %٤۸ ۲۲۱ %٤٤ ۳۹۸ %٥۰ ۲٤۲ %٤٦ ٤٤٤ العیادات الخارجیة

 %٤۱ ۱۸٦ %۳۷ ۳۳٦ %۳۹ ۱۸٦ %۳٥ ۳٤۱ اقسام التنویم

 %۱۱ ٤۹ %۱۹ ۱٦۸ %۱۱ ٥٥ %۱۹ ۱۸٥ الصیدلیات/ألدویةا قطاع

 %۱۰۰ ٤٥٦ %۱۰۰ ۹۰۲ %۱۰۰ ٤۸۳ %۱۰۰ ۹۷۰ المجمـــــــوع
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 :راتیجیة الشركة والتوقعات المستقبلیة والمخاطر المحتملةستا -٥

 :الخطط اإلستراتیجیة للشركة  •
یجابیة إبصورة  العربیة السعودیة سوق الخدمات الطبیة بالمملكة ىلإتنظر الشركة 

بالدور المناط بھ، آخذة  ھلطبي الخاص من حیث قیامالقطاع ادور  إلىوخاصة 
في   مستمرةعتبار التحدیات والمخاطر المحیطة بھذا السوق، والشركة بعین اإل

وتحلیل ھذه  ودراسة السوقھذا البحث عن الفرص اإلستثماریة المتاحة في 
التوسع اإلستراتیجي سواء ستمرار في أعمال اإلفي  الفرص وقد تجسد كل ذلك

بما القائمة ستحداث خدمات متطورة والتوسع في الوحدات اء وحدات جدیدة وإبإنش
 .یخدم ویحقق أھداف الشركة والمساھمین

ن الشركة ال تتوقع مخاطر كبیرة من خالل التحدیات الجدیة التي یواجھھا ھذا أكما 
للعام  الموضوعة خططھا تنفیذ عنعیقھا تلن  ه التحدیاتھذ نترى أو القطاع
 النمو حیث من الشركة لنشاطالمتاحة  النموذجیة اإلقتصادیة للبیئة اً رنظ م۲۰۱٥

 یالقیھ الذي والدعم المتواصل الطبیة الخدمات على المتزاید والطلب السكاني
 .الرسمیة الجھات من الخاص الطبي القطاع

 :المستقبلیة الرؤیة •
سوق  وائل فيألا ة منحدتصنیفھا الحالي كوا ىالحفاظ عل ىعلتعمل الشركة 

ستمرار في توسیع قاعدة إلالخدمات الطبیة في القطاع الخاص وذلك عن طریق ا
 طرافألا كافة مع إستراتیجیة عالقة خلقو السوقیة حصتھا وزیادة عمالئھا
 الطبي مینأتال وشركات ىمرضال منسواء كانوا  السوق بھذاالعالقة  صاحبة

 ةووزار الصحیة شئونلل العامة اتوالمدیری التعاوني الصحي الضمان مجلسو
لكافة  مصلحةال قیتحقبھدف  السوق ھذا في الفاعلة طرافألا من وغیرھا الصحة

 الربحیة نسب على والمحافظة یراداتإلا في المتوقع النمو ناضمو األطراف
 .المقدرة
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 :المخاطر المحتملة •
من حیث   الشركة تواجھ مستقبل ھم المخاطر التيأتعتبر المنافسة السعریة من  ♦

 .ھمیة الجودة ومعاییرھاأعلى  رتكاز ھذه المنافسةإم عد
النقص الشدید في استمرار تدفق القوى العاملة المدربة وخاصة من األطباء  ♦

 .والتمریض والفنیین
تعتبر تحدیا  اإلرتفاع المستمر في تكالیف جلب العمالة الماھرة والمدربة والتي ♦

 .لوبةمستمرا أمام الشركة للوصول مستویات الجودة المط
نخفاض إرتفاع المستمر في تكالیف األنظمة الطبیة ذات التقنیة العالیة وإلا ♦

 .ستخدامھا ومدى ارتباطھا بمؤشرات الجودة المأمولةإلالعمر الزمني 
 

التي تمتلكھا التنافسیة  مكانیات والقدراتإلتعزیز الذا فقد حرصت الشركة على 
 :وتحدید مسار لھا من حیث التالي 

 

في قبول المستوى األول والثاني فقط من تصنیف المستفیدین في اإلستمرار  ♦
برنامج التأمین الصحي التعاوني للحد من المنافسة السعریة مع اآلخرین من 

 .مقدمي الخدمات الطبیة 

اإلھتمام والتطویر المستمر لمؤشرات األداء التشغیلي الخاصة بجمیع الموارد  ♦
الرقابة على األعباء التشغیلیة الضبط وأدوات  تفعیلوالمتاحة بالشركة 

ألنظمة اوأتمتة ستمرار في تطویر اإل، فضال عن وغیر المباشرة المباشرة
اإلداریة والطبیة والفنیة والمالیة وذلك لتعزیز القدرة التنافسیة للشركة والحد 

 .لبیةمن األخطارالمستقبلیة التي قد تنشأ عن المنافسة الس
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لمتاحة لدیھا دائم بزیادة كفاءة تشغیل الموارد اھتمام العملت الشركة على اإل ♦
رتفاع المستمر في تكالیف جلب العمالة الماھرة والمدربة وذلك للتغلب على اإل

ان ذلوالواإلرتفاع المستمر في تكالیف األنظمة الطبیة ذات التقنیة العالیة 
 .عباء التشغیلیةعلى زیادة األیؤثران 

التي تساعدھا وخلق بیئة جاذبة للعمالة لشركة التطویر لبرامج القوى العاملة با ♦
وتقلیل نسبة  لمدد أطولوباالخص الوطنیة منھا اإلحتفاظ بالعاملین لدیھا  على

بحیث ال یشكل ذلك تحدیا أمام اإلدارة  ، (Employees Turnover)التسرب
 .وال یؤثر بشكل سلبي على عملیات التوسع المستقبلي للشركة 

اإلرتقاء بأي نظام تشغیلي والضمان إلستمرار نجاحھ  تعلم الشركة یقینا أن ♦
وتحقیق أعلى فائدة متاحة منھ یرتكز على اإلعتماد بشكل رئیسي على تقنیات 

 Integrated( المترابطةالحاسب اآللي واإلستخدام األفضل للبرامج 
Applications(، والتطویر المستمر لتقنیات أجھزة الحاسوب(PC”s)  
بالمنشآت  Net work)(  والشبكات (Main Servers) ةوالخوادم الرئیسی

على عاتقھا االعتماد في تشغیل الطبیة التابعة للشركة وقد أخذت الشركة 
وستعمل  م۲۰۱٤مواردھا على ھذه التطبیقات الحدیثة والمتطورة خالل العام 

لتصبح جمیع عملیاتھا التشغیلیة  م۲۰۱٦جاھدة على االنتھاء منھا بنھایة العام 
 ؤتمتة وتسمح بتبادل البیانات مع جمیع اصحاب العالقة م

الشركة تعمل ضمن بیئة تنافسیة بشكل عام حیث تقدم الجھات الحكومیة  ♦
خدمات صحیة مجانیة سواء للمواطنین أو لمنسوبي ھذه الجھات، إضافة إلى 
وجود العدید من المستشفیات والمراكز الصحیة الخاصة التي تقدم خدمات ذات 

تطلب ذلك العمل على انشاء برامج لقیاس منافسة لخدمات الشركة  تبرجودة تع
مدى جودة الخدمات التي تقدمھا الشركة لعمالئھا ومستوى الرضاء عن ھذه 

خلق میزات خدمیة جاذبة لتمكینھا من من العمل بصفة دائمة على  الخدمات
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 لعمالء الشركة سواء كان ذلك على الصعید الخدمي المباشر للمریض أو
 . الصعید الفني والتقني 

وشركات التأمین المصدر  جونز ھوبكنز أرامكو الصحیة تعتبر شركة  ♦
الرئیسي إلیرادات الشركة وال شك أن ھناك منافسة حادة بین مقدمي الخدمات 
الطبیة لإلستحواذ على نصیب أكبر من الحصة المتاحة لھذه الشركات عن 

والتي تساعد الشركة على التحكم طریق العدید من برامج التطویر والتحدیث 
الحالي ، علما أن العقد في ضبط التكالیف والسرعة في األداء والدقة في النتائج

 م۲۰۱٥سینتھي في منتصف العام  شركة جونز ھوبكنز أرامكو الصحیةمع 
حسب إفادة شركة جونز ھوبكنز  م۲۰۱٦تم تمدیده إلى منتصف العام یوالذي س

لغرض  م۲۰۱٥المنعقد في شھر ینایر ویر معھم أرامكو في االجتماع االخ
نتھاء من عملیات التقییم الجاریة من قبل الشركة للعقود الحالیة التي یتم تقدیم اإل

الخدمات الطبیة بموجبھا لمنسوبي شركة ارامكو وعائالتھم وتتوقع الشركة 
د االستمرار في اختیارھا كاحد المزودین الرئیسیین للخدمات الطبیة في العقو

المستقبلیة مع شركة جونز ھوبكنز أرامكو للخدمات الصحیة، وال تزال 
الناتج عن العالقة الجدیدة الشركة تدرس بجدیة مدى حجم التاثیر على نشاطھا 

مع شركة جونز ھوبكنز ارامكو وذلك لوضع مجموعة من الخطط البدیلة 
مات والتي تسعى من خاللھا الى الحفاظ على مركزھا كمزود رئیسي للخد

 .الطبیة لمنسوبي شركة ارامكو السعودیة

-Re( عتماداإلإعادة شھادات على في الحصول الشركة  نجحت ♦
Accreditation( لمرافقھا الطبیة من قبل عدد من الھیئات العالمیة JCI) 

CAP( المحلیة اإلعتماد من الھیئات  و) ( CBAHI  مما أدى إلى إرتفاع
 .وتدیرھا الشركةشبكة الطبیة التي تملكھا داء التشغیلي للالمستوى الفني لأل
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 :عمال نتائج األلملخص ال -٦

- :الشركة  ينتائج العملیات والتشغیل فستعراض لإ

 )لایر بالملیون(
 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ البیـــــــــــــــــــــــــان

 ۹۰۲ ۹۷۰ اإلیرادات مجموع
 ٤٥٦ ٤۸۳ إجمالي الربح

 ۲۱٥ ۲٥۷ ل الزكاةصافي األرباح قب
 ۲۰۱ ۲٤۰ صافي األرباح

 

 

زادت األرباح ا فیم %۷,٥ لشركة بجمیع فروعھا بزیادة قدرھاانمت ایرادات 
 م إلى۲۰۱۳ملیون لایر في العام  ۲۰۱ وذلك من% ۱۹,۳ الصافیة للشركة بنسبة

اإلرتفاع في األرباح الصافیة أھم أسباب  عودوت، م۲۰۱٤ملیون لایر للعام  ۲٤۰
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 األصول تشغیل في الكفاءة استمرار عن الناتجة اإلیرادات في الزیادة إلى كةللشر
 المراجعین خدمة في العاملة الطبیة األنظمة في المستمر والتطویر المتاحة

لھم، فضالً عن انخفاض حقوق الملكیة غیر  المقدمة الخدمات في والتوسع
الطبیة التي تمتلك  المسیطرة نظراً إلنخفاض أرباح الشركة الشرقیة للخدمات

مستشفى المواساة بمدینة القطیف بالمنطقة الشرقیة حیث لم تستطع إیرادات ھذا 
بأن  علماً  م۲۰۱٤منھ عن العام  الفرع أن تنمو بالقدر الذي یحقق النتیجة المرتقبة
لشركة المواساة للخدمات % ٥۱نسب الملكیة في ھذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة 

تحقیق أرباح رأسمالیة  فضالً عنلحقوق ملكیة غیر مسیطرة، % ٤۹الطبیة ونسبة 
انت مملوكة لھا بمدینة ملیون لایر نتیجة لقیام الشركة ببیع أرض ك ۲۳,۹قدرھا 

ملیة مقایضة ألرض مملوكة للشركة بأرض مجاورة لمستشفى الظھران وع
 .المواساة بالدمام مع مقام وزارة العدل

 

 :خل والمیزانیاتستعراض لعناصر قوائم الدا -۷
 )لایر بالملیون(

 ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ البیــــــــــــــان
اإلیرادات مجموع  ٥۸۸ ٦۷۸ ۷۹۷ ۹۰۲ ۹۷۰ 

 ٤۸۳ ٤٥٦ ۳۷۳ ۳۲٤ ۲۷۷ إجمالي الربح
 ۲٤۰ ۲۰۱ ۱۷۲ ۱٤۸ ۱۱۹ صافي األرباح
 ۱,۷۰۰ ۱,٤۷٥ ۱,۲۲٥ ۹۸٥ ۸۹۱ إجمالي األصول

 ٦۱۳ ٥۲۷ ٤۱۱ ۲۷٤ ۲۸٤ إجمالي المطلوبات واإللتزامات
 ۱,۰۲۷ ۸۸۸ ۷٦٤ ٦٦۹ ٥۷۲ حقوق المساھمین

 ٦۰ ٦۰ ٥۰ ٤۲ ۳٥ حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ۲۸٦ ۲۷۱ ۱۹۳ ۲۲۲ ۱٤٤ صافي النقد من النشاط التشغیلي
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 :تطور اإلیرادات واألرباح

یراداتھا وصافي أرباحھا حیث إ في ستطاعت الشركة أن تحقق معدالت نمو جیدةإ
ملیون لایر في  ۹۷۰ لىإ م۲۰۱۰ملیون لایر في العام  ٥۸۸ یرادات منإلقفزت ا

 م۲۰۱۰ملیون لایر في العام  ۱۱۹ رباح منألفیما زادت صافي ا  م۲۰۱٤العام 
المستمر  ھذا النمو سباب وراءألا عودوت ،م۲۰۱٤ملیون لایر في العام  ۲٤۰ى لإ

متوافقة مع خطتھا التوسع في الطاقة التشغیلیة التي وفرتھا الشركة وال إلى
 المستمر والتطویر المتاحة األصول تشغیل في ستمرارالكفاءةاإلستراتیجیة للنمو وا

 .المراجعین خدمة في العاملة الطبیة األنظمة في
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 :صولألتطور ا
ملیون  ۸۹۱ من مطرداً  نمواً ركة خالل الخمس سنوات الماضیة أصول الششھدت 

بما یتوافق مع  م۲۰۱٤ن لایر في العام لیوم ۱,۷۰۰ لىإ م۲۰۱۰لایر في العام 
لى اإلستحواذ على نصیب یة للشركة والتي تطمح من خاللھا إستراتیجالخطة اإل

 .الزیادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الطبیةوفر من أ

 
 :حقوق الملكیة •

خالل الخمس سنوات اظھرت القوائم المالیة للشركة نمواً في حقوق الملكیة 
لیون لایر في العام م ۱,۰۲۷ لىإ م۲۰۱۰ملیون لایر في العام  ٥۷۲ الماضیة من

 .م۲۰۱٤
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 :النقد المتولد من أنشطة التشغیل •

 يتعتمد الشركة علیھا ف يالتو التشغیلیةالنقدیة من أنشطتھا  يحققت الشركة نموا ف
من سداد التوزیعات للمساھمین  يكذلك فلتزاماتھا وإالوفاء بستثماراتھا وإتمویل 

 . م۲۰۱٤العام  يلایر ف ملیون ۲۸٦ ىلإ م۲۰۱۰العام  يلایر ف ملیون ۱٤٤

 :ربح السھم
 وقد ،السنوات الماضیة يبشكل مطرد ف على سھمھا ربحال يف حققت الشركة نمواً 

المستمر من خالل التطویرسوق الخدمات الطبیة  يشركة مكانتھا فالعززت 
في الربح على سھمھا، مع األخذ  حقق نمواً صولھا والفاعلیة لبرامج تشغیلھا مما أل

 .ملیون سھم ٥۰ملیون سھم إلى  ۲٥بعین اإلعتبار زیادة رأس مال الشركة من 
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 )لایر(ربحیة السھم والتوزیع 

 
 
 
 :الدینھم وأدوات سألأنشطة ا -۸
صلحة أو حقوق إكتتاب أصدرتھا الشركة أو حقوق خیار أو م یةتوجد أ ال •

كتتاب بموجب إویل أو توجد حقوق تح الك وكذل م۲۰۱٤عام منحتھا خالل ال
قوق خیار أو شھادات حقوق مشابھة لى أسھم أو حإأدوات دین قابلة للتحویل 

 .و منحتھاصدرتھا الشركة أأ

دوات دین قابلة أ ةلغاء من جانب الشركة ألیإسترداد أو ا يكما الیوجد أ •
من  يأإتفاق تنازل بموجبھ  ترتیبات أو ةیوجد أت أیضا الوسترداد إلل

 . رباحألحقوق فى ا یةالمساھمین عن أ

 
 

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014

4.74

5.92

3.43

4.02

4.8

2

3

1.5
2 2

ربحیة السھم التوزیعات للسھم

 19 م ٢٠١٤ تقرير مجلس اإلدارة عن العام     

 



Mouwasat Medical Services Co                             ات الطبیةشركة المواساة للخدم  
 

 

 :حارباألسیاسات توزیع  -۹

تتبنى الشركة سیاسة توزیع أرباح سنویة بما یتناسب مع األرباح المحققة  •
ستثمار والتوسع المستقبلي إلوالوضع المالي للشركة وحسب الفرص المتاحة ل

یق أھدافھا ویحقق أمام الشركة وما یوفر لھا السیولة المالیة الالزمة لتحق
   :للمساھمین، علما بأن النظام األساسي للشركة قد نص على التالي الرضى

من األرباح الصافیة لتكوین اإلحتیاطي النظامي ویجوز % ۱۰ یجنب نسبة •
للجمعیة العمومیة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ اإلحتیاطي المذكور نصف 

  .رأس المال
 .متازة تلك النسب من األرباح المقررة لھذه األسھمسھم المألیوزع على حامل ا •
ویجوز للجمعیة العامة العادیة بناء على إقتراح مجلس اإلدارة تجنیب نسبة  •

 .متساویة من اإلرباح الصافیة لتكوین إحتیاطیات أخرى
من رأس المال %  ٥ھمین تعادل اولى للمسیوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أ •

 .المدفوع
 .ضافیة من األرباحد ذلك على المساھمین كحصة إاقي بعیوزع الب •
توزیع ستیفاء الضوابط الموضوعة من الجھات المختصة إویجوز للشركة بعد  •

 .رباح نصف سنویة وربع سنویةأ
تدفع األرباح المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والمواعید التي  •

 .والصناعةة التجارة لیمات التي تصدرھا وزاریحددھا مجلس اإلدارة وفقا للتع

 ۱۰۰( رباح نقدیة قدرھاأبتوزیع  دارةإلمجلس ا يیوص م۲۰۱٤وللسنة المالیة 
س أمن ر% ۲۰فترة التقریر بما یعادل نسبة  عن سعودي لایرملیون  مائة )ملیون

للسھم الواحد بعد موافقة الجمعیة العامة العادیة  )ینریال( ۲بواقع  يالمال أ
نعقاد ركة بنھایة تداول الیوم المحدد إلأسھم الش يالكرباح لمألوستكون أحقیة ا
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وسیضاف باقي  ،الجمعیة وذلك حسب أنظمة وزارة التجارة وھیئة السوق المالیة
 .ستبقاةرباح المأللى رصید اإ م۲۰۱٤لعام ارباح أالرصید من 

 :وتوزع أرباح الشركة الصافیة على الوجھ اآلتي 
 )بالملیون لایر(

 عودي سلایر ــــــــــــــــــانالبیــــــــــــــ

 ۱۸۹ م۲۰۱۳األرباح المرحلة من العام 
 ۲٤۰ م۲۰۱٤ صافي أرباح العام

 ٤۲۹ صافي الربح القابل للتوزیع
 )۲٤( م۲۰۱٤من أرباح العام % ۱۰المحول إلى اإلحتیاطي النظامي بواقع 

 ٤۰٥ صافي الربح القابل للتوزیع بعد اإلحتیاطي النظامي
 ۰ من رأس المال المدفوع%  ٥حصة أولى للمساھمین بواقع 

 )۱۰۰( من رأس المال المدفوع% ۲۰توزیعات أرباح مقترحة بواقع 
 )۱,٤( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ۳۰۳,۷ م۲۰۱٥صافي األرباح المستبقاة والمرحلة للعام 
 ۲ )بالریال ( حصة السھم من التوزیعات النقدیة 
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 :اضاإلقتر -۱۰
 لدیھا فالشركة المحلیة البنوك من المواساة لشركة ئتمانیةإلا التسھیالت بخصوص
 نھایة في بلغت سالمیةإلا الشریعة حكامأ مع متوافقة)  مرابحة(  إئتمانیة تسھیالت

 بلغت المالیة لوزارة قروض الشركة لدى أن كما لایر لیونم ۲۸٤,۷ م۲۰۱٤ العام
 .لایر ملیون ۱۲٦,۳ م۲۰۱٤ العام نھایة في قیمتھا

 )لایر بالملیون(

أصل مبلغ  الجھة المانحة للقرض
 القرض

المسدد  فترة القرض
خالل 
سنة 
 م۲۰۱٤

 ۳۱كما في 
دیسمبر 
 إلى من م۲۰۱٤

          قروض وزارة المالیة 1

  
م۲۰۰٦ ۳۰,۹ مستشفى المواساة القطیف -قرض وزارة المالیة  - م۲۰۲۱   ۱,۹ ۱۳,٥ 

م۲۰۱۱ ۱۰,۳ البرج الطبي في الدمام - لمالیةقرض وزارة ا - م۲۰۲٦   ۰,٦ ۷,۷ 

م۲۰۱۸ ۱۰٦,۰ مستشفى المواساة الریاض -قرض وزارة المالیة  - م۲۰۳٦   ۰,۰ ۱۰٥,۱ 

 ۱۲٦,۳ ۲,٥   ۱٤۷,۲ المجموع

      قروض البنك العربي الوطني 2

 

م۲۰۱۳ ۲۳,۹ 2قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱۸   ٤,۸ ۱٥,۱ 

م۲۰۱۳ ۳٥,۹ 3رض البنك العربي الوطني رقم ق - م۲۰۱۸   ۷,۲ ۲٦,۳ 

م۲۰۱۲ ۲۰,۰ 4قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱٥   ٦,۷ ۱,۱ 

م۲۰۱٤ ۲٥,۰ 7قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱٥   ۱۲,٥ ۱۲,٥ 

م۲۰۱٥ ۳۰,۰ 9قرض البنك العربي الوطني رقم  - م۲۰۱٦   ۰,۰ ۳۰,۰ 

 ۸٥,۰ ۳۱,۲   ۱۳٤,۸ المجموع

      قروض البنك السعودي الفرنسي 3

 
م۲۰۱۳ ٤۲,۰ 2رقم  قرض السعودي الفرنسي - م۲۰۱۷   ۱۰,٥ ۲۹,۸ 

 ۲۹,۸ ۱۰,٥  ٤۲,۰ المجموع

      المالیة مجموعة سامباقروض  4
م۲۰۱۳ ۲٥,۰ 1مجموعة سامبا رقم قرض  -   م۲۰۱٥   ۱۲,٥ ۸,۳ 

 ۸,۳ ۱۲,٥   ۲٥,۰ المجموع
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ي البریطانيقروض البنك السعود 5  

 

م۲۰۱٤ ۲۲,۱ 1قرض السعودي البریطاني رقم  - م۲۰۱٦   ۸,۳ ۱۳,۸ 

2قرض السعودي البریطاني رقم  - م۲۰۱٤ ۷,۱٦  م۲۰۱۸   ۰,۰ ۱٦,۷ 

3قرض السعودي البریطاني رقم  - م۲۰۱٤ ٤,۳۲  م۲۰۱۷   ٥,٤ ۲۷,۰ 

4قرض السعودي البریطاني رقم  - م۲۰۱٤ ۰,۱٥  م۲۰۱٤   ۱٥,۰ ۰,۰ 

5ودي البریطاني رقم قرض السع - م۲۰۱٤ ٥,۰  م۲۰۱٥   ۰,۰ ۰,٥ 

 ٥۸,۰ ۲۸,۷   ۸٦,۷ المجموع

 قروض البنك األھلي التجاري 6

 
1قرض البنك األھلي التجاري رقم  - م۲۰۱۳ ۱۳٤,٥  م۲۰۱۸   ۱۸,٦ ۱۰۳,٦ 

 ۱۰۳,٦ ۱۸,٦   ۱۳٤,٥ المجموع

 ٤۱۱,۰ ۱۰٤,۰   ٥۷۰,۲ المجموع الكلي

 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱جل كما في ألقروض طویلة اوقد بلغ الجزء المتداول من ال

ملیون لایر  ۱۹جل بمبلغ بجانب قرض قصیر األ لایرلیون م ۱۱۱ مبلغ وقدره
 .م۲۰۱٥یسدد خالل العام 
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 :دارةإلامجلس  -۱۱
 التیةاول اوضح الجدوت سماؤھمأمن السادة التالیة مجلس إدارة الشركة یتكون  . أ

وعدد  دد جلسات الحضورعیة الشركات المساھمة وعضوفئة العضویة و
مات دواساة للخمفي شركة ال والدھم القصرأوألزواجھم و سھم المملوكة لھمألا

 : الطبیة

 عضویة مجالس إدارة
 إســـم العضــــو فئة العضویــة لدى شركات أخرى

 محمد سلطان السبیعي غیر تنفیذي 
 ناصر سلطان السبیعي تنفیذي 
* فید أنطوني برایسدی مستقل   

 الشركة العربیة لألنابیب
 عبد العزیز سعد المنقور مستقل شركة جنان العقاریة

محمد إبراھیم التویجري.د مستقل   
 محمد سلیمان السلیم تنفیذي 
 خالد سلیمان السلیم تنفیذي 

 
 اإلدارة مجلس إلى مستقل كعضو منصبھ من باستقالتھدیفید برایس / السید  تقدم *

 ستقالةاإل أسباب تعود حیث م۱۱/۰۱/۲۰۱٥ الموافق ھـ۲۰/۰۳/۱٤۳٦ األحد یوم
 ستقالةاإل بقبول المجلس قام قدو ،األخرى أعمالھ والتزامات الخاصة ظروفھ إلى

 تسري أن على م۲۰۱٥ ینایر ۱۱ بتاریخ المجدول غیر اجتماعھ في منھ المقدمة
 .۱۲/۰۱/۲۰۱٥ الموافق ھـ۲۱/۰۳/۱٤۳٦ تاریخ من اعتباراً 
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أعضاء مجلس  من شركات تابعة ةیأو أ الشركةفي  دوات الدینأو ألسھمملكیة ال . ب
 :القصر ئھمبنااإلدارة وكبار التنفیذیین وأزواجھم وأ

 نسبة التغیر صافي التغیر ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ صفة العضویة إسم صاحب المصلحة

 %۰,۰ ۰,۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ الرئیس محمد سلطان السبیعي ۱

 %۰,۰ ۰,۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ ۸,۷٥۰,۰۰۰ نائب الرئیس ناصر سلطان السبیعي ۲

 %۰,۰ ۰,۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ عضو دیفید أنطوني برایس ۳

* ۹٤,٤۲۸ عضو عبد العزیز سعد المنقور ٤  ۹۸,۹۲۸ * ٤,٥۰۰ ٤,۷% 

 %۰,۰ ۰,۰ ۲,۳۸۰ ۲,۳۸۰ العضو المنتدب محمد سلیمان السلیم ٥

 %۰,۰ ۰,۰ ۲,۳۸۰ ۲,۳۸۰ العضو المنتدب نائب خالد سلیمان السلیم ٦

 %۰,۰ ۰,۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ عضو محمد إبراھیم التویجري ۷

 %۰,۰ ۰,۰ ۰ ۰ لتنفیذیینر امن كبا محمود سلیمان شراب ۸

 %۰,۰ ۰,۰ ۰ ۰ لتنفیذیینر امن كبا أمین محمود النمر ۹

 

ن صالح شركة أبناء سعد ب فيسھم ملكیة غیر مباشرة عن نسبة تملكھ  ٤۲۸,۸( *
 .)المنقور التجاریة
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وكان حضور  ،م۲۰۱٤خالل العام  إجتماعات خمسةدارة إلعقد مجلس ا . ت
 :دناه أفي الجدول موضح ھو عضاء كما ألا

 م۲۰۱٤اإلدارة خالل العام مجلس سجل حضور اجتماعات   

 إســـــم العضــو

اإلجتماع 
 االول

اإلجتماع 
 الثاني

اإلجتماع 
 الثالث

اإلجتماع 
 الرابع

إلجتماع ا
 الخامس

 المجموع
 اكتوبر یولیو یونیو ابریل ینایر

  X X X X ۱ محمد سلطان السبیعي

 ٥      ناصر سلطان السبیعي

   X  X ۳ دیفید أنطوني برایس

 ٥      عبد العزیز سعد المنقور

 ٥      محمد سلیمان السلیم

 ٥      خالد سلیمان السلیم

 ٥      مد إبراھیم التویجريمح

دارة إلیتقاضى أعضاء مجلس اعلى توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت  بناءاً  . ث
 ۳,۰۰۰ وعضاء التنفیذیین ألل للجلسة لایر ۱,٥۰۰ قدره بدل حضور للجلسات

نفیذیین عضاء غیر التاأل منح، كما یعضاء غیر التنفیذیینأللعن الجلسة  لایر
 یتقاضىولایر  ٤,۰۰۰ قدره تذكرة سفر على درجة رجال األعمال بحد أقصى

، كما یتقاضى  ومینیبحد أقصى للیوم الواحد  لایر  ۱,۰۰۰ قدره  بدل انتقال
 ۳,۰۰۰ذیین بدل حضور قدره غیر التنفیالمنبثقة عن المجلس  أعضاء اللجان

فقط إذا كان % ٥۰ ھذا البدل یدفع منلھذه اللجان و لایر عن كل اجتماع
 .جتماع المجلسإلیوم النفس في اجتماع اللجان 
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ت والتعویضات الخاص بأعضاء المجلس التنفیذیین وغیر آفاجدول المك . ج
  : م۲۰۱٤الشركة خالل العام لتنفیذیین با التنفذیین وكبار

 الف الریاالتبآ

 البیـــــــــــــــــــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفیذیین
أعضاء المجلس غیر 

 المستقلین/ التنفیذیین 

من كبار  خمسة
 التنفیذیین بما فیھم
الرئیس التنفیذي 

 العضو المنتدبو
 المدیر الماليو

 ٤,۰۳٥ ۰,۰ *  ۲,۹۸٥ الرواتب والبدالت

 ٦۱۸ ۸۷۲ ٦۱٤ فآت وبدالتمكا

التعویضات والمزایا 
 االخرى

۳,۳۱۸ ۰,۰ ٤,۳۷۷ 

 ۹,۰۳۰ ۸۷۲ ٦,۹۱۷ المجمـــــــــــوع
 

تحت  –الریاض المواساة بعلما بأنھ تم رسملة الجزء المحمل على مستشفى *
ألف لایر من الرواتب والبدالت الخاصة  ٥٥٤وقدره  –التنفیذ في ذلك الوقت 

 .تنفیذیینبأعضاء المجلس ال

من  ۲۰دارة فحسب نص المادة رقم إلعضاء مجلس اأوبخصوص مكافأة  . ح
عضاء المجلس في أن تكون مكافأة أوالذي ینص على ساسي للشركة ألالنظام ا

یقترح علیھ و، مكملة لھأخرى نظمة أیة أو أحدود ما نص علیھ نظام الشركات 
لما  وفقاً عضو  لف لایر لكلأ ۲۰۰ مبلغ وقدرهالمجلس على الجمعیة توزیع 

 .نص علیھ النظام
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 :دارةإلاأھم فعالیات مجلس  .۱۲
 ستیراتیجیةإلإعتماد ومراجعة الخطط ا •
 سنویةالعتماد نتائج األعمال الربع إ •
 إعتماد الموازنات السنویة •
 داء اللجنة التنفیذیةأمراجعة  •
 

 :لجـــــان المجلــــس. ۱۳

 التنفیذیة اللجنة.  أ
 الئحة ھذه اللجنة ھحسب ما نصت علی وذلك یةلجنة التنفیذلتم تشكیل ا •

في القطاع الصحي محلیا بھا الممارسات المعمول وفضل اللوائح أستشھادا بإو
تمارس اللجنة التنفیذیة جمیع السلطات وتتحمل واجبات مجلس و وعالمیا

نائب رئیس مجلس بالتعاون مع  جتماعات المجلسإاإلدارة في الفترة مابین 
فیما یتعلق بتوزیع موارد الشركة التي تھدف إلى المنتدب العضو اإلدارة و

تحقیق التوافق بین الخطط اإلستراتیجیة للشركة وأھدافھا التشغیلیة طویلة 
 .األجل

بالنسبة بمراجعة وإعداد التوصیات لمجلس اإلدارة  التنفیذیة تقوم اللجنة  •
یط المالي التخطواإلستراتیجیة المتعلقة باألولویات التشغیلیة  للقرارات

قتراض والودائع إلا ئتماني للشركة، والتدفقات النقدیة وأنشطةإلوالتصنیف ا
 .، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفیذیة ولجنة المراجعةستثماریةإلا

وقد ضمت اللجنة التنفیذیة من بین أعضائھا ثالثة أعضاء من المجلس الذي  •
بار التنفیذیین في الشركة وعضوین من ك  م۲۰۱٤ینایر  ٤دورتھ في  بدأت

علما بأنھ لم یطرأ أي تغییر على أسماء األعضاء المشاركین في ھذه اللجنة كما 
 .ورد في الجدول أدناه
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 :أعضاء اللجنة التنفیذیة

نائب رئیس الرئیس التنفیذي و ناصـر سلطان السبیعي  /السید 
 )رئیس اللجنة (  دارةإلمجلس ا

 ) عضواً ( العضوالمنتدب السلیم سلیمان محمد/   السید
 ) عضواً ( المنتدب العضو نائب السلیم سلیمان خالد/   السید
 ) عضواً ( المدیرالمالي شراب سلیمان محمود/   السید

 ) عضواً ( المدیر التنفیذي للتشغیل والجودة مین محمود النمرأ/  الدكتور
 
كان من و مرات ثثال م۲۰۱٤خالل العام  التنفیذیةجتماعات اللجنة إ داعقنإتم  ♦

 :ما یلي جندتھاأ ىعلھم الموضوعات التي أ

التوصیات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألھداف واإلستراتیجیات المالیة  إعداد •
 ومناقشة عرضومؤشرات األداء المرتبطة بھا  إعدادالسنویة وطویلة األجل و

 .على المجلس  أمام الشركة الفرص المستقبلیة المتاحة

ریة للنفقات الرأسمالیة الفعلیة ومراجعتھا مع الموازنات المعتمدة المراجعة الدو •
 .لھا

استعراض تقریر المخاطر واالحداث الجوھریة والتي قد تؤثر على االداء  •
حیث استعرضت اللجنة التنفیذیة االحداث  –التشغیلي المرتقب للشركة 

ساة بالدمام والمالبسات المتعلقة بالعطل الفني بقسم االشعة في مستشفى الموا
وذلك التخاذ ما یلزم والحد من تكرار  م۲۰۱٤مایو  ۱۳الواقع في یوم الثالثاء 

 .حدوث ھذه الوقائع مستقبالً 
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 لجنة المراجعة .  ب
وائح وسیاسات الحوكمة ل یھحسب ما نصت علة عتم تشكیل لجنة المراج •

لشركات لمتطلبات الئحة حوكمة ا اً ووفق للشركة ، لنظام األساسيالداخلیة وا
 :وتضم كل من األعضاء التالیة اسماؤھم، الصادرة عن ھیئة السوق المالیة

 )للجنة  رئیساً (   برایس ينطونأدیفید / لسیدا
 ) اً عضو(   عبد العزیز المنقور/  السید
 ) اً عضو(  محمد إبراھیم التویجري / السید

ن أھم وكان م م۲۰۱٤مرات في العام خمس إجتماعات اللجنة  وقد تم إنعقاد
 تتضمن والتي الشركة تواجھھا التي االساسیة المخاطر ودراسة تحلیلمسؤولیاتھا 

 تحدیدل اإلدارة تطبقھا التي السیاسات ومراجعة والتشغیلیة، والفنیة المالیة المخاطر
اإلشراف على إدارة الرقابة الداخلیة ودراسة ، والمخاطر تلك ومعالجة وتقییم

یتھا في تنفیذ المھمات واألعمال التي حددھا مجلس أنظمتھا للتحقق من مدى فاعل
اإلدارة ووضع التقاریر والتوصیات بشأنھا ، فضالً عن دراسة تقاریر المراجعة 
الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة في ھذه التقاریر 

وتحدید أتعابھم والتوصیة لمجلس اإلدارة لتعیین المحاسبین القانونیین أو فصلھم 
المراجعة معھم،  خططوتقییم والتأكد من استقاللیتھم ومتابعة أعمالھم ودراسة 

ودراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة والسیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي 
 .علیھا والتوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھا

فان لجنة المراجعة  م۲۰۱٤العام  خاللعمال أمن وفي ضوء ما قامت بھ اللجنة 
نظمة الرقابة الداخلیة أي تغییر جوھري في أو أي قصورھام ألیس ھناك نھ أ ىتر
نھ لم أوالوقوع فیھا  منعوخطاء كتشاف األالالداخلیة فعالة  جراءات الرقابةإن أو
خالل العام  الرقابة الداخلیة نظمةخالل ألإو أخروقات جوھریة  ةیأحدث ت

  .م۲۰۱٤
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 تآفایحات والمكلجنة الترش.  ج
وائح سب ما نصت علیھ لح تشكیل لجنة الترشیحات والمكافآتإعادة تم 

لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات  اً ووفق لشركة ،باوسیاسات الحوكمة الداخلیة 
  :، وتضم كل من األعضاء التالیة اسماؤھمالصادرة عن ھیئة السوق المالیة

 ) ة للجن رئیساً (   ناصرسلطان السبیعي/  السید •
 )  اً عضو(    * محمد ایراھیم التویجري/  السید •
 ) اً عضو(     دیفید أنطوني برایس/  السید •

 أداء في اإلدارة مجلس مساعدةب بالشركة والمكافآت الترشیحات لجنةتقوم 
بترشیح أعضاء مجلس اإلدارة  اللجنة وتختص وفعالیة، بكفاءة اإلشرافیة مھامھ

مؤھالتھم والتأكد من قدراتھم والمراجعة السنویة والمدیرین التنفیذیین ودراسة 
ووضع المعاییر لتحدید لعضویة لإلحتیاجات المطلوبة لھیكل مجلس اإلدارة وا

استقاللیة األعضاء والتأكد من عدم فقدان العضو إلستقاللیتھ وعدم وجود أي 
ورفع التوصیات في شأن التغیرات التي یمكن إجراؤھا تعارض للمصالح 

المكافآت والحوافز ألعضاء بمرتبات وبرامج  اسات الخاصةسیووضع ال
مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین بالشركة والتي تھدف إلى زیادة قیمة 

كل عضو مجلس إدارة من المجھودات الشخصیة المبذولة  الشركة وتقییم
 ومدیر تنفیذي في تحقیق األھداف اإلستراتیجیة للشركة

 : وأوصت بما یلي م۲۰۱٤ إبریل في شھر اللجنة دتنعقإ وقد

اإلبقاء على الھیكل اإلداري القائم بعد مناقشتھ دون تغییر وعدم حاجتھ في  •
 .ةالوقت الحالي ألیة تعدیالت أو إستحداث وظائف جدید

 31 م ٢٠١٤ تقرير مجلس اإلدارة عن العام     

 



Mouwasat Medical Services Co                             ات الطبیةشركة المواساة للخدم  
 

 

حضور جلسات لجان المجلس بدالت بند لباعتماد أوصت اللجنة بعد مناقشتھا  •
 .في مجلس االدارة تنفیذیین غیر العضاء ألل نتقالاإلفر وسبدالت للو

للجنة  -عضو غیر تنفیذي  -براھیم التویجري إتم انضمام الدكتور محمد   *
عن السید محمد سلیمان  م بدیالً ۲۰۱٤یولیو  ۲۱الترشیحات والمكافآت بتاریخ 

 .السلیم

 

  :الحوكمـــة -۱٤

ة للشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ مللتوافق مع الئحة الحوك
 السوق ھیئة مجلس بقرار المعدلةو م۱۲/۱۱/۲۰۰٦وافق لماھـ ۲۱/۱۰/۱٤۲۷

م ۱٦/۰۳/۲۰۱۰ھـ الموافق ۳۰/۰۳/۱٤۳۱وتاریخ  ۲۰۱۰-۱۰-۱ رقم المالیة
ارض ویخالف القواعد واألنظمة األخرى الصادرة عن الجھات ذات وبما ال یتع

تم إعتمادھا من جمعیتھا العمومیة وللحوكمة  الئحةعداد إبقامت الشركة العالقة 
 :والتي اشتملت على  م۲۰۱۳دیسمبر  ۱٦بتاریخ 

دارة یم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلنھا تنظأمن ش وضع سیاسة مكتوبة •
 .یینوالمدیرین التنفیذ

 .وضع سیاسات ومعاییر محددة للعضویة في مجلس اإلدارة •

خالل لجانھا الخاصة بحوكمتھا من  وائحتقوم الشركة بالمراجعة المستمرة لل
حكام والسیاسات لتزام باألنھ قد تم اإلأدارة والتي رأت المنبثقة عن مجلس اإل

ام ل العفصاح خالیة خروقات جوھریة لسیاسات اإلأنھ لم تحدث أوالمعاییر و
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فصاح من خالل ھذا التقریر عن جمیع المتطلبات التي تنطبق م حیث تم اإل۲۰۱٤
 :عدا ما یليعلى الشركة 

 والدوافع سبابألا یطبق لم جزئیا طبق بالكامل طبق ادةالمـــــ

 .ساسيأللم ینص علیھ النظام ا )ب ( البند    السادسة المادة

ة الثانی المادة
 )ط ( البند    عشر

نص النظام األساسي للشركة یال  حیث
على أي حق للشخص ذي الصفة 
اإلعتباریة لتعیین ممثلین لھ في مجلس 

عن أنھ لم یرد فیھ ما  اإلدارة فضالً 
 یمنعھم من التصویت

 

 :فصاح وإجراءاتھإلسیاسات ا -۱٥
 لشركة وفقاً بافصاح والشفافیة عن المعلومات إللمعتمدة الئحة تطبق الشركة 

ئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ووفقا لنظام لمتطلبات ال
 .ساسي للشركةألدراج والنظام اإلالشركات وقواعد التسجیل وا

 

 :واألطراف ذات العالقة دارةإلامصالح أعضاء مجلس  -۱٦

 برمتھا الشركة مع ذوي العالقةأالعقود والمعامالت التي  •
ملیون  ۱٦,۸۹۸,۰۰۰ مبلغا وقدرهم ۲۰۱٤خالل العام تضمنت مشتریات الشركة 

وإیجارات عن عقود تورید لایر سعودي من شركة المواساة العالمیة المحدودة 
 سلطان محمد وھم دارةإلعضاء مجلس اأوھي شركة مملوكة لبعض وتذاكر سفر 

ملیون لایر سعودي  ۹,٥۱٤,۰۰۰ومبلغاً وقدره ، السبیعي سلطان ناصرو السبیعي
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ترتبط مؤسسة  وھي عن عقود توریدعالنیة للتجارة مؤسسة النظرة اإلمن 
ھذا وقد تم  ،السلیم سلیمان خالدوھو  بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس اإلدارة

للقیام بإجراءات متفق  )دیلیوت وتوش(تكلیف السادة مراجعي الحسابات القانونیین 
ول ھذا ح ھمعلیھا لدراسة ھذه المعامالت وإبداء أیة مالحظات علیھا ومرفق تقریر

  .الموضوع

 :التاليؤكد تل ھامن دور نطالقاً دارة شركة المواساة إإكما أن 

بھا وفیھا مصلحة  عقود كانت الشركة طرفاً  یةأ م۲۰۱٤العام  خاللأنھ التوجد  •
من رئیس وأعضاء المجلس أو المدراء التنفیذیین بالشركة أو  يجوھریة أل
 .أعالهعدا ما ورد منھم  يأشخص ذوعالقة ب يأو أل يدارإلوا يالمدیر المال

ي قرض نقدي أو من أي نوع ألي من أعضاء مجلس أأنھ لم تقدم الشركة  •
إدارتھا، كما لم تقدم أیة ضمانات لقروض عقدھا أي من أعضاء مجلس إدارتھا 

 .مع الغیر

م لم یقدم أیة خدمات ذات صبغة ۲۰۱٤أن المراجع القانوني خالل العام المالي  •
 .أیة أتعاب أخرى في ھذا الخصوص استشاریة ولم یتلق 

 

 :الحكومیةوالمدفوعات  الزكاة -۱۷
للشركة عن النھائیة تفاق مع مصلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكویة إلتم ا

شركة بتقدیم وتسدید إقرارھا كما وقامت ال م۲۰۱۲عام الجمیع السنوات حتى 
عن  لایر ملیون ۱۳,۲غ كما وقامت الشركة بسداد مبل م۲۰۱۳تاریخ  حتى يالزكو

 .م۲۰۱٤المالي عام الوالدخل خالل  ةالمستحق لمصلحة الزكا

خالل العام جتماعیة مینات اإلأتحقھ للتت المساشتراكإلبسداد االشركة قامت وكما 
 .ستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاونيموسداد جمیع الرسوم ال ،م۲۰۱٤المالي 
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 :ةبیان بقیمة المدفوعات النظامیة المستحق
 ) الریاالت بآالف(

 المالحظات ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ البیـــــــــــــــــــــــــــان

 المقدر عن الوعاء ۱۹,۳۲۷ مصلحة الزكاة والدخل
 م۲۰۱٤لسنة الزكوي 

 المستحق عن شھر ۹۷۷ جتماعیةأمینات اإلالمؤسسة العامة للت
 م۲۰۱٤دیسمبر 

  ۲۰,۳۰٤ المجمـــــــــــــــــــوع
 

 ة نھایة الخدمة للموظفینأفخصصات مكام
 )بآالف الریاالت(

 تسدید إضافة ۳۱/۱۲/۲۰۱٤ الحركة خالل العام ۳۱/۱۲/۲۰۱۳
۳٥,۷٦۷ ۱۰,۹۸۲ ٥,۹۱۱ ٤۰,۸۳۸ 

 

 :ركةـــالشمجلس إدارة  إقرارات -۱۸
- : يما یلبدارة شركة المواساة للخدمات الطبیة إ یقر مجلس

  صحیحبالشكل الأعدت حسابات السجالت أن . 

  بفعالیة ذَ ونُفّ  أعد على أسس سلیمةأن نظام الرقابة الداخلیة . 

 ي قدرة الشركة على مواصلة نشاطھاي شك یذكر فأال یوجد  ھأن. 
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 :كما یؤكد مجلس اإلدارة على 
 مفروض على الشركة  يحتیاطإأو قید جوھري عقوبة أو جزاء  یةأنھ التوجد أ

اء كانت جھة ة أخرى سوجھة إشرافی یةمن قبل ھیئة السوق المالیة أو أ
 ).۱۹(باستثناء ما ورد بالبند رقم ئیة تنظیمیة أو قضا

 

 :العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة -۱۹
عن صدور قرار مجلس الھیئة  م۲۰۱٤فبرایر  5أعلنت ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

 لایر على شركة المواساة للخدمات ۱۰,۰۰۰القاضي بفرض غرامة مالیة قدرھا 
لعدم من المادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات ) د ( الطبیة لمخالفتھا للفقرة 

سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس اإلدارة وضعھا 
بأن الشركة قد قامت بوضع  علماً د إقرار الجمعیة لھا، ووضعھا موضع التنفیذ بع

دة لعضویة مجلس اإلدارة كأحد لوائح ھذه السیاسات والمعاییر واإلجراءات المحد
إبریل  ۲٤الحوكمة الخاصة بھا والتي تم اعتمادھا من مجلس إدارتھا بتاریخ 

 م۲۰۱۳دیسمبر  ۱٦وعرضھا على جمعیتھا العمومیة العادیة المنعقدة في  م۲۰۱۳
 .حیث تم إعتمادھا

 
 

 :معــــــالمجتة خدمـــــ -۲۰
م المجتمع التي تخد والحمالت ةنشطألمن ا العدید المشاركة في فيالشركة مستمرة 

بھدف زیادة  ىدائرة التعلیم والتدریب المستمر ومركز تعلیم المرضعن طریق 
تثقیف  ىوعائالتھم وتقوم الدائرة باإلضافة إل ىالمرض ىالوعي الصحي لد

والمراجعین بتنظیم حمالت تثقیفیة ومحاضرات وورش عمل في الكثیر  ىالمرض
في النشاطات الصحیة داخل بیة المختارة، كما وتشارك المواساة من المواضیع الط

 : ما یلي  م۲۰۱٤تھا في العام اأھم مشارك وكان منالمملكة العربیة السعودیة 
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  التوعیة بمرض السكري والحمل والتي دارت حول تثقیف المشاركات حملة
 .وإبراز أھمیة نمط الحیاة الصحي والوقایة من اإلصابة

 بأمراض ھشاشة العظام وكیفیة الوقایة منھا والكشف المبكر  حملة التوعیة
 .عنھا وإتباع نظام تغذیة صحي لتجنبھا

 تثقیف المشاركین مراض المزمنة للجھاز التنفسي والربو لألحملة التوعیة ل
مراض المزمنة للجھاز ألعالج اسباب وطرق أوتزویدھم بمعلومات عن 

 .دویة المناسبةألستخدام اإفیة التنفسي والربو مع شرح طرق الوقایة وكی
  التبرع بالدم( -حمایة حیاة  -حملة ( 
  ندوة للتعریف بالجلطات الدمویة الوریدیة 
 ندوة العنایة التمریضیة لمرضى فقر الدم المنجلي 
 ندوة التحكم بالعدوى في وحدات العنایة المركزة 
 ویة یات الحدندوة اإلستخدام األمثل للمضا 
ھا األجھزة واألنظمة ئالضوابط الالزمة عند شرا ستمرارإب الشركة تراعي أنكما 

أضرار بیئیة فضال عن أن معالجة  ةالطبیة المستخدمة التي تضمن عدم حدوث أی
  .المتطلبات المنصوص علیھا بالنظامالنفایات الطبیة تتم حسب 

 

 :الختامتوصیات المجلس وكلمة  -۲۱
 يالحسابات الختامیة للعام المال يقریر وفھذا الت يستعراضھا فإتم  يوفقا للنتائج الت

نمو وتطور  يستمرت شركتكم فإ فقد تم نشرھا بالصحف المحلیة يوالت  م۲۰۱٤
 .ملحوظین على صعید نشاطھا ونتائج أعمالھا
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 :بما یلي يدارة یوصإلوعلیھ فإن مجلس ا

 ية المنتھیة فـــن الفترة المالیـــر المجلس عــــــاء بتقریــالموافقة على ما ج 
 .م۳۱/۱۲/۲۰۱٤

  الفترةالموافقة على القوائم المالیة للشركة وتقریر مراقب الحسابات عن نفس. 

 يلعام المالعن ا لایرملیون  ۱۰۰ الموافقة على توزیع أرباح نقدیة قدرھا 
 .لكل سھمین ریال  بواقع سھمألملة احعلى  م۳۱/۱۲/۲۰۱٤يف يالمنتھ

 فيدارة عن الفترة المنتھیة إلأعضاء مجلس ا ةــذم إبراءى ــالموافقة عل 
 . م۳۱/۱۲/۲۰۱٤

 آند توش یتوالسادة دیلالحسابات للشركة  يمراقبل التجدید الموافقة على 
 بناءاً علىفقط  م۲۰۱٥م لعااألول من اع للربلمراجعة وتدقیق القوائم المالیة 

من م المتض۲۷/۱۱/۲۰۱٤التعمیم الصادرعن ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
التأكید على ضرورة عدم التعامل معھم فیما یتعلق بأعمال المحاسبة القانونیة 

 حسابات بمراجعاستبدالھم  على والموافقة، م ۰۱/۰٦/۲۰۱٥ابتداءاً من تاریخ 
 الشركة حسابات لتدقیق ومراجعة المراجعة لجنة قبل من المرشحین بین من

 .أتعابھ وتحدید م۲۰۱٥ المالي للعام السنویة الربع المالیة والنتائج

  ما تم تنفیذه من عقود التورید واإلیجارات وتذاكر السفر بین شركة إجازة
المواساة للخدمات الطبیة وبین شركة المواساة العالمیة المحدودة والمملوكة 

 ۱٦,۸۹۸,۰۰۰بمبلغ وقدره  م۲۰۱٤لبعض أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 
، والموافقة على )ألف لایر انیة وتسعونئة وثماستة عشر ملیون وثمانم(لایر 

 م۲۰۱٥عقود التورید واإلیجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خالل العام 
والتي سوف یتم ) إثنان وعشرون ملیون لایر(ملیون لایر  ۲۲والمقدرة بمبلغ 

 .التعاقد علیھا طبقا لنظام المشتریات الخاص بالشركة
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