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  كلمة رئيس جملس اإلدارة
  المساھمین الكرام السادة

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

تقریر مجلس  سعادتكمأن أعرض على  یسرني )المستشفى السعودي األلمانيللرعایة الصحیة (نیابة عن مجلس إدارة شركة الشرق األوسط 
 م.٢٠١٧دیسمبر  ٣١اإلدارة عن أداء الشركة للسنة المنتھیة في 

ً من ١٣/٠٩/٢٠١٧بتاریخ  م إنعقدت الجمعیة العامة غیر العادیة وتم انتخاب مجلس إدارة جدید للشركة لمدة ثالثة سنوات إعتبارا
ً م وبناء١٦/٠٩/٢٠٢٠م وحتى ١٧/٠٩/٢٠١٧ریخ تا على توصیة المجلس، تم انتخاب عضو خارجي إضافي في لجنة المراجعة  ا

تضم في  الشركةبھدف زیادة الشفافیة ورفع مستوى الرقابة والحوكمة. وبذلك أصبحت لجنة المراجعة في  العامةمن قبل الجمعیة 
 ن ومنھم عضوان خارجیان.عضویتھا العدد الكامل من األعضاء المستقلی

٪ من ٢٠ملیون لایر سعودي، بواقع ریالین لكل سھم، وھو ما یمثل  ١٨٤٫٠٨بتوزیع أرباح نقدیة بمبلغ  قامت الشركةخالل السنة، 
  م.٢٠١٦القیمة االسمیة لألسھم لعام 

ملیون لایر، أي ما یعادل ریالین  ١٨٤٫٠٨م بقیمة ٢٠١٧ھذا وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین للعام 
 ٪ من القیمة االسمیة للسھم.٢٠للسھم الواحد وھو ما یمثل 

یسیر  اآلنم، وھو٠٧/٠٢/٢٠١٧م بدء المستشفى السعودي األلماني بحائل عملھ في ٢٠١٧ومن أبرز المستجدات التي شھدھا عام 
 بخطى حثیثة باتجاه ترسیخ اسمھ كمستشفى رائد في منطقة حائل.

حالیًا على عدد من التدابیر الھادفة إلى زیادة حصتھا في السوق وتعزیز نموھا. ویسیر العمل في  الشركةضافة إلى ذلك، تركز وباإل
م. ومن ٢٠١٩مشروع مستشفى الدمام بسرعة عالیة ومن المقرر انتھاء أعمال البناء فیھ وبدء تشغیلھ في الموعد المقرر في یونیو 

أحدث عیادات طبیة تحمل االسم التجاري "عیادات  الشركة، افتتحت زیادة دخل الشركة ضى، وبالتاليالمرحاالت عدد أجل زیادة 
 م.٢٠١٨بیفرلي" والتي بدأت عملھا في فبرایر 

التزامھا بتوظیف المواطنین السعودیین وتوفیر فرص عمل مرموقة لھم وتعیین الكفاءات السعودیة  الشركةمن جھة أخرى، واصلت 
 إلداریة المتوسطة والعلیا. وھي اآلن مستوفیة تماما لمتطلبات نظام "نطاقات".في المناصب ا

ویجري تنفیذ عدد من  الصحیة،ملتزمة بالعمل على تحقیق رؤیتھا لتكون الشركة الرائدة في مجال الرعایة  الشركةھذا وما زالت 
 ً  ،من العام المقبل بمشیئة هللا. ویسعدني أن أبلغكم بأن المستشفى السعودي األلماني بجدة المبادرات التي سیكون لھا تأثیر إیجابي بدءا

، ویواصل إدخال أسالیب وتقنیات عالج عدد من العملیات الناجحة في زراعة الكبد بإجراءقام األعضاء، قد  زراعةبلھ المرخص 
 جدیدة لخدمة المجتمع.

اإلضافي من خالل تقاضي رسوم اإلشراف اإلداري على عدد من المستشفیات خارج في االستفادة من العائد  الشركةوستستمر 
  مما لھ أثر إیجابي على أرباح الشركة بدون أي تأثیر على أصولھا. المملكة العربیة السعودیة

فینا على دعمھم ختاما، ونیابة عن مجلس اإلدارة یطیب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لمراجعینا وعمالئنا وموردینا وموظ
ومؤازرتھم. كما أغتنم ھذه الفرصة ألشكر أعضاء مجلس اإلدارة على جھودھم القیمة. وأخص بعظیم الشكر واالمتنان جمیع مساھمي 

  الشركة على دعمھم المستمر.

 وهللا ولي التوفیق؛

 بترجي لعبد الجلی صبحي. المھندس                                                                                 

  رئیس مجلس اإلدارة                                                                                                           
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 ،المحترمین األلماني)السعودي  (المستشفى الصحیة للرعایة األوسط الشرق السادة مساھمي شركة

 ورحمة هللا وبركاتھالسالم علیكم 

الشركة ووضعھا بوجھ  أنشطة والذي یعرض ٢٠١٧ المالیة عن السنة السنوي التقریر الشركة أن یقدم لمساھمي اإلدارةمجلس  یسر
 .للشركة السنویة الموحدة المالیة الحسابات حول البیانات وتقریرمدقق عملیاتھا ونتائج عام

 الشركة  عننظرة عامة  .١
 مقفلة مساھمة كشركة السعودیة العربیة المملكة في) المستشفى السعودي األلماني( الصحیة للرعایة األوسط الشرق شركة تأسست

 بتاریخ الصادر ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ رقم التجاري والسجل ھجري ٢٢/٣/١٣٨٥المؤرخ في  ٦/م رقم الملكي للمرسوم وفقا
 حصلت م)،٢٠١٥ دیسمبر ٣٠ (الموافق ھـ١٤٣٧األول  ربیع ١٩ وفي. جدة مدینة في م)٢٥/٥/٢٠٠٤ھـ (الموافق ٠٦/٠٤/١٤٢٥

 في الشركة أسھم وتم إدراج لالكتتاب العام سھم ٢٧٫٦١٢٫٠٠٠على طرح ما مجموعھ  المالیة السوق ھیئة موافقة على الشركة
 شركة إلى تحولت الشركة وبذلك. م)٢٠١٦ مارس ٢٩ (الموافق ھـ١٤٣٧ جمادى الثاني ٢٠في ) تداول( السعودیة المالیة السوق

 .عامة مساھمة

 ٩٢٠٫٤قدرھا  إجمالیة بقیمة بالكامل مدفوعة للسھم ریاالت ١٠قدرھا  اسمیة بقیمة سھم ملیون ٩٢٫٠٤ من الشركة مال رأس یتكون
 .م٢٠١٧ عام نھایة في لایر ملیون

    ـوفروعھا: الھیكل القانوني للشركة . ٢
  

  

 

 
  
  
  
 

 رؤیة الشركة ورسالتھا  . ٣
أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الرعایة الصحیة على مستوى المنطقة من خالل بناء أكبر شبكة من المستشفیات وجودة  :رؤیة الشركة

 الخدمة والرعایة المقدمة للمرضى وتعزیز القیمة لجمیع ذوي المصلحة.
ركة الة الش یة  :رس خص توى من المعاییر األخالقیة والرعایة الش ات بأعلى مس ص حیة عالیة الجودة في جمیع التخص توفیر الرعایة الص

  وصوال إلى نتائج طبیة متمیزة وضمان رضا المرضى.
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 الشركة إدارة .٤
 .مستقلون منھم ثالثة تنفیذیین، غیر أعضاء) ٧( سبعة من یتكون إدارة مجلس حالیًا الشركة یشرف على إدارة

ً ) ھـ٢٢/١٢/١٤٣٨ الموافق( م١٣/٩/٢٠١٧ في عقدت التي العادیة غیر العامةالجمعیة  قبل من الحالي المجلس تعیین تم  للمادة وفقا
 في وتنتھي م١٧/٩/٢٠١٧ في سنوات ثالث ومدتھا اإلدارة لمجلس الحالیة الفترة وقد بدأت. للشركة النظام األساسي من ١٧
 م.١٦/٠٩/٢٠٢٠

 العامةالجمعیة من قبل  للشركة األساسي نظامال من ١٧ المادة ووفقا لتعدیل أعضاء تسعة في البدایة یتألف من اإلدارة مجلسوكان 
أعضاء سبعة  إلى اإلدارة مجلس أعضاء عدد تخفیض تم ،)ھـ٢٢/١٢/١٤٣٨ الموافق( ١٣/٩/٢٠١٧ في التي عقدت العادیة غیر

 . وتعتبر ھذهتخضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منھماواللتان  والمكافآت الترشیحات ولجنة المراجعة لجنة الشركة تشكلو
ً  واللوائح القواعد  صیاتھاوت للمجلسدم كل منھما تقو لمجلس اإلدارة رةمباشتبع كلتا اللجنتین تو. لدى الشركة الحوكمة دلیل من جزءا

 .لجنة كل ترده من التي التوصیات باالستناد إلى لجنة كل للوائح سنویة مراجعة المجلس بعملھا. ویجري لمتعلقةا للمسائا جمیع نبشأ

ً  الشركة واسعتین إلدارة وخبرة یمتاز بمعرفة فریق من فتتكون للشركة، التنفیذیة أما اإلدارة ویضطلع . اإلدارة مجلس توجیھاتل وفقا
 العامة األھداف وصوال إلى تحقیق المجلس وسیاساتھ توجیھاتوتنفیذ  للشركة الیومیة العملیات عن بالمسؤولیة التنفیذي المدیر

 .للشركة

 الھیكل التنظیمي  .٥
   :للشركة التنظیمي الھیكل التالي البیاني الرسم یبین
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 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة لجنة الترشیحات والمكافآت 

  الرئیس التنفیذي المدیر المالي المدیر الطبي 

 التدقیق الداخلي 

 الرئیس التنفیذي 
 ) عسیرالمستشفى السعودي األلماني (

 

 الرئیس التنفیذي 
 ) جدةالمستشفى السعودي األلماني (

 

 الرئیس التنفیذي 
 ) الریاضالمستشفى السعودي األلماني (

 

 الرئیس التنفیذي 
 المستشفى السعودي األلماني (حائل) 

 الرئیس التنفیذي 
 ) المدینةالمستشفى السعودي األلماني (

 

 المدیر الطبي للفرع  المدیر الطبي للفرع المدیر الطبي للشركة المدیر الطبي للفرع 

 فرع
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 بترجي لالجلی أوالد عبد

 المدیر المالي
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 للشركة المالیة السنة . ٦

 .عام كل من دیسمبر شھر من األخیر الیوم في وتنتھي ینایر من األول في المالیة السنة تبدأ للشركة، األساسي للنظام وفقا

  مدقق حسابات الشركة . ٧

 للسنة الشركة حسابات بمراجعة، جرانت ثورنتون الدولیةعضو  عبد هللا البصري وشركاه، الدار لتدقیق الحساباتشركة  السادة قام
  .م٢٠١٧ المالیة

 القطاع الصحي على عامة نظرة . ٨

 :الكلي االقتصاد توقعات

 المبادرات من كثیر علیھا استندت والتي والتنمویة االقتصادیة األھداف من العدید ٢٠٣٠ السعودیة العربیة المملكة رؤیة تضمنت
 الناتج حیث من العالم في اقتصادا ١٥ أكبر بین لیصبح من للمملكة االقتصادي الوضعب االرتقاء األھداف ھذه وأبرز .والمشاریع

 الناتج من % ٦٥ إلى % ٤٠ من الخاص القطاع مساھمة من خالل زیادة ذلك یتحقق وسوف. ٢٠٣٠ بحلول عام اإلجمالي المحلي
وزیادة  % ٥٠ إلى % ١٦ من النفطي غیر المحلي الناتج في إجمالي النفطیة غیر وزیادة مساھمة الصادرات اإلجمالي المحلي
 .٢٠٣٠ عام بحلول % ٣٥ إلى % ٢٠ من اإلجمالي المحلي الناتج في والمتوسطة الصغیرة الشركات مساھمة

 السعودیة. *سوق الرعایة الصحیة في المملكة العربیة

 الوطني التحول وبرنامج ٢٠٣٠ رؤیة من كبیرة كجزء ھیكلة إعادة عملیةفي المملكة السعودي  الصحیة قطاع الرعایة یشھد
ھناك فرص كبیرة للمستثمرین في القطاع  ستكونو القطاعات األخرىاألكبر على مستوى  ھذهوتعتبر عملیة إعادة الھیكلة . ٢٠٢٠

ً، كانت الصحي كما  الحدیثة والتدریب التكنولوجیا استخدام وزیادة الطبي والتأمین العامة الصحیة الرعایة شاملة مرافق دائما
 ذات العالقة. والصناعة المحلیة

 والھیئة الصحة وزارة وأبرزھا الحكومیة، الھیئات تدیرھا وتنظمھا كانت الخدمات ھذه واحدة من اإلشارة إلى أن كل وتجدر
واضحة في ھذا  أھداف وضع تمحیث  الخاص القطاع تتحول تلك الخدمات بخطى سریعة نحو مء. والیووالدوا للغذاء السعودیة

 النفقات إجمالي من٪ ٣٥ إلى %٢٥ من الخاصة الصحیة الرعایة زیادة نفقات على ٢٠٢٠ستعمل الحكومة حتى العام . الشأن
   حالیا) یکيرمأ رالدو ونملی ٧٩٩( لیار راتملیا ٣ نم صلخاا عاطلقا راداتیإ في دةیاویعكس ھذا التقدیر ز. حالیا
 .)یکيرمأ رالدو رملیا ١٫١( لیار راتملیا ٤إلى 

تنویع مصادر جھودھا الھادفة إلى  من الخاصة كجزء الصحیة كبریات شركات الرعایة تعزیز دور الحكومة تشجع أن المتوقع ومن
 في التحول یؤدي أن المتوقع ومن. مختلف جوانب االقتصاد في المھم الخاص دور القطاع أوسع نطاق على یؤكد والذي الدخل

 تصل أن یتوقع والتي البالد، في الصحیة الرعایة لدى قطاع التأمینیة وزیادة التغطیة أفضل خدمات تقدیم إلى السعودي االقتصاد
 .النموالخاص على  قطاع الرعایة الصحیة سیساعد بدوره وھذا. ٢٠٢٠ دوالر في عام ملیار ٢٧٫٤ إلى

 األمراض وزیادة السكانیة التركیبة وتغیر تقدم السن لدى السكان بسبب الصحیة للرعایة القطاع الخاص ینمو أن المتوقع ومن
  طرد، وھذا ضفي تزاید م ویضاف إلى ذلك أن مفھوم الرعایة الصحیة الوقائیة. المزمنة المرتبطة بنمط الحیاة العصریة واألمراض

 .الخاصة الصحیة الرعایة نطاق ما یعزز

 )السعودي العربي النقد لمؤسسة السنوي التقریر: المصدر(
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 األھداف الرئیسیة للشركة . ٩

 واألشعة والمختبرات التأھیل إعادة ومراكز الطبیة والمؤسسات والمراكز والعیادات المستشفیات وإدارة وتشغیل إنشاء 
 والصیدلیات؛

 الشركة؛لصالح  والعقارات األراضي وتطویر شراء 

 االختراع؛ براءاتامتالك و المطلوبة والمعدات اآلالت جمیع واستیراد مصانعال إنشاء 

  الصلة ذات المعدات وجمیع التأھیل إعادة ومعدات الطبیة واآلالت والمعداتدویة األ في والجملة التجزئة تجارةمزاولة 
 الطبیة؛ والمراكز للمستشفیات

 والصیدالنیة؛ الطبیة القطاعات في التجاریة الوكاالتالتعامل ب 

 ؛متخصصة تدریب مراكز إنشاء 

 ؛بالشركة الخاصة والمؤتمرات المعارض وتنظیم وإدارة إنشاء 

 :التالیة الفروع تملك الشركة

 الحالة المدینة التجاري السجل أسم الفرع
 یعمل  جدة ٤٠٣٠١٢٤١٨٧  جدة فرع -األلماني السعودي المستشفى
 یعمل عسیر ٥٨٥٥٠١٩٣٦٤ عسیر فرع - األلماني السعودي المستشفى
 یعمل الریاض ١٠١٠١٦٢٢٦٩ الریاض فرع - األلماني السعودي المستشفى
 یعمل المدینة المنورة ٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦ المدینة فرع - األلماني السعودي المستشفى
 یعمل الدمام ٢٠٥٠١٠٥٧١٣ الدمام فرع - األلماني السعودي المستشفى

 یعمل جدة  ٤٠٣٠١٨١٧١٠ للتنمیة بترجي إبراھیم لعبد الجلی أوالد شركة
 یعمل جدة ٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨ بیفرلي عیادات

  
 :التالیة التابعةالشركة أسھم في أیضا  وتملك الشركة

 بلدال  المدینة نسبة الملكیة التجاري السجل التابعةاسم الشركة 
 السعودیة حائل ٪٣٢٫٣٣ ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ الصحیة للرعایة الوطنیة حائل شركة

 
  :التشغیلاإلشراف اإلداري و اتفاقیات

 البلد المدینة المستشفى

 اإلمارات العربیة المتحدة دبي   األلماني دبي  السعودي المستشفى
 الیمن  صنعاء  صنعاء األلماني السعودي المستشفى
 مصر القاھرة  القاھرة األلماني السعودي المستشفى
 اإلمارات العربیة المتحدة الشارقة  الشارقة األلماني السعودي المستشفى
 اإلمارات العربیة المتحدة عجمان  عجمان األلماني السعودي المستشفى
 مصر  اإلسكندریةغرب  األلماني غرب االسكندریة السعودي المستشفى
 باكستان الھور  األلماني الھور  السعودي المستشفى
 باكستان   إسالم أباد   األلماني إسالم أباد السعودي المستشفى
 باكستان  كراتشي  األلماني كراتشي  السعودي المستشفى

BTPL   باكستان   الھور 
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 المستقبلیة والخطط تراتیجیةساال . ١٠

 كفاءتھا تحسین الوقتذات  وفي مستشفیاتھا،تي تقدمھا ال الصحیة الرعایة خدمات جودةرفع مستوى  إلى باستمرار الشركة تسعى
 :األھداف ھذه تحقیقمن أجل  المستخدمة األساسیة االستراتیجیات یلي فیماو. والتشغیلیة المالیة

 الجدیدة المدن في التوسع*

ً  اإللزامي الصحي التأمین ونظام الصحیة الرعایة بخدمات والوعي ةاالقتصادیتزاید الرفاھیة  أن الشركة تعتقد عوامل  ھي جمیعا
 جدیدة مستشفیات إنشاء إمكانیة استكشافعلى  الشركةعمل تو. المملكة في الصحیة الرعایة خدمات على الطلب زیادة إلى ؤديتس

 عدة على أخرى مدن في عملیاتھا بتوسیع یتعلق فیما الشركة قرار عتمدوی. المزید من العیادات الطبیة إنشاء وكذلك أخرى مدن في
 .المرافق وتكلفة والموقع نافسةمالوضع و المحلیین لسكانالقدرة المالیة لو الدیموغرافیة واملأبرزھا الع عوامل

 الخارجیة العیادات دخل زیادة

ً  األطباء، من المزیدعیین وتإضافیة  عیاداتنشاء إ خالل منة الخارجیعیادات التعزیز دور  الشركة تعتزم زیادة خدمات  عن فضال
العام  الصحي الفحص وبرامج ةالسكری القدم وعیادات الثدي أمراض وعیادات السرطان فحصعیادات  مثل الخارجیة لعیاداتا

 .الصحیة وغیر ذلك التغذیة وعیاداتوخفض السمنة 

 مشاریع الشركة التوسعیة  . ١١

 بالدمام المستشفى السعودي األلماني مشروع

یقدم خدمات الرعایة الصحیة  التخصصات متعدد كمستشفى الدمام بمدینة السعودي األلماني مستشفىال إنشاءیجري العمل على 
ً  ١٥٠ بسعة المتخصصة  على بناؤه وجاري حي الفیصلیة غرب فھد، الملك طریق المستشفى على ویقع. خارجیة عیادة ١٠٠و سریرا

من العیادات الخارجیة واألقسام الداخلیة (التنویم)  ویتكون مبنى المستشفى. وتملكھا الشركة ٢م٣٠٠٠٠ مساحتھا تبلغ أرض قطعة
 .األقسام المساندة األخرى إلى باإلضافة والمختبرات العملیات وغرف المركزة العنایة ووحدات

  :والتمویل المشروع تكلفة خطة

إنشاء المستشفیات  إلى شركة) واألثاث والطبیة التجھیزات ذلك في بما( المستشفى السعودي األلماني بالدمام بناء عقد الشركة منحت
 .صرفھمن خالل عملیة مناقصة وتقییم أجریت على أسس تجاریة وذلك  عالقة، ذو طرف وھي ،")IHCC(" الدولیة

ري العمل في المشروع جویم. ٧/١٢/٢٠١٦بتاریخ  البناء فعلیا أعمال المقاول وقد بدأ لایر،ملیون  ٣٣٦٫٤المذكور  وتبلغ قیمة العقد
 م.٢٠١٩حسب الجدول الزمني الموضوع لھ ومن المتوقع أن یكتمل إنجاز المشروع بحلول یونیو 

والمعدات الطبیة وغیرھا واألثاث ونفقات  ينامبالاألرض و قیمة ذلك في بما المستشفىإنشاء  مشروع تصل تكلفة أن الشركة وتتوقع
 المالیة من وزارة وقرض مصادرھا الذاتیة من خالل المشروع تمویل الشركة وتعتزم. لایر ملیون ٤٠٠ إلى حوالي ما قبل التشغیل

 يذوال لایر، ملیون ٣٠٠إلى صل ی بمبلغ المشروع مویللت المالیة سامبا وقد وقعت الشركة اتفاقیة مع مجموعة. إسالمیةقروض و
ً بناء سنوات ٣على مدى  یمكن سحبھ  .المشروع في المحرز التقدم على ا
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 مشاریع الشركة التوسعیة  . ١٢

  بیفرلي عیادات*

 حي الفیصل، سعود األمیر شارع في عیادة ٢٢ یضم الذيو (بیفرلي) الخارجیة العیاداتمرفق ب م بدأ التشغیل٢٠١٨في فبرایر 
حاالت  سیتم تحویلفإنھ ، المباشر العیادات ھذه ضافة الى دخلباإل ."بیفرلي"عیادات  التجاري سمویحمل اال جدةبمدینة  الخالدیة،

 جدة. -التنویم الداخلي للمستشفى السعودي األلماني 

 الریاضبمدینة المستشفى السعودي األلماني  توسعة*

الریاض بإضافة مدینة في المستشفى السعودي األلماني  لتوسعةة خطأقرت الشركة  ،نا الطبیةخدمات على المتزاید الطلب ضوء في
بموقع  المتاحة ضاألر مساحةضمن  المرفق ھذا وسیتم تطویر. عیادة ٧٦ یضم للعیادات الخارجیة وإنشاء برج طبي سریرا ١٤٧

  أوصى أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین بإختیار شركة إنشاء المستشفیات الدولیة المحدودة م١٨/٣/٢٠١٨ وفيالمستشفى 
 )IHCC على نتائج إجراءات المناقصة التي تمت وحسب سیاسات الحوكمة ً  ذات) وھي طرف ذو عالقة، لتنفیذ المشروع بناءا

 .قادمةال العادیة العامةالجمعیة  موافقة على الحصول بعد العقد توقیع مالشأن، وسیت

 الجودة تحسین رنامجب . ١٣

 وقد حازت الشركة. الخدمات الطبیة أرقى معاییر اتباع خالل من للمرضى الجودة عالیة صحیة رعایة خدمات تقدیمب الشركةلتزم ت
 وھي تستخدم مستشفیاتھا بالنسبة لجمیع) المستشفیات العتمادعالم في الھیئة أشھر وھي ( )JCI( المشتركة الھیئة الدولیة على شھادة

ً  الصحیة، وتسعىالمرافق المتعلق بحوكمة الالمعاییر الطبیة المعتمدة لدى تلك الھیئة في نظام  في  إطار الجودة لتحسین الشركة دوما
 .المرضى وسالمة بمستوى الرعایةیتعلق  فیماھذه الشھادة  متطلبات بما یتجاوزمستشفیاتھا 

لمزاولة عملیاتھا، علما بأن  الالزمة والموافقات جمیع التراخیص حائزة على لھا التابعة والشركة اإلدارة أن الشركة ویؤكد مجلس
)، فیما یجري العمل CBAHIائز على شھادة المجلس المركزي العتماد مؤسسات الرعایة الصحیة (حالشركة في جدة ى مستشف

  . للحصول على ھذه الشھادة ت الشركةعلى اعتماد بقیة مستشفیا

  لحوكمةا . ١٤
 الشركة  في الحوكمة نظام*

 .نجاحھا في مھما باعتبارھا عامال معاییر الحوكمة على االلتزام بأعلى تحرص الشركة

 اإلدارة الصادر بتاریخ مجلس لقرار وفقا الئحة الحوكمة المحدثة وسیاسات الحوكمة الداخلیة والمواثیق الشركة اعتمدت
  م ١٣/٩/٢٠١٧غیر العادیة الصادر بتاریخ  العامةالجمعیة  وقرار) ھـ٢١/١١/١٤٣٨الموافق( م١٣/٨/٢٠١٧

ً على قرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم (. ھـ)٢٢/١٢/١٤٣٨(الموافق  ) وتاریخ ٨-١٦-٢٠١٧وقد تم إعتماد ھذه الالئحة بناءا
ً على نظام ال١٣/٠٢/٢٠١٧ھـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨   ھــ.٢٨/٠١/١٤٣٧وتاریخ  ٣شركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/م بناءا

  السیاسات والمواثیق التالیة التي تشكل جزءا ال یتجزأ منھا: على مل ھذه الالئحةتوتش

 .قواعد حوكمة الشركة  .أ
 .میثاق عمل لجنة المراجعة  .ب
 .میثاق عمل لجنة الترشیحات والمكافآت  .ج
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سیاسة اإلفصاح والشفافیة وتقید الشركة باألنظمة واللوائح واإللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمساھمین وأصحاب   .د
 .المصالح

 .سیاسة الرقابة وأنظمة الشركة الداخلیة  .ه
 .سیاسة إدارة المخاطر  .و
 .سیاسة توزیع األرباح  .ز
 سیاسة تنظیم العالقة مع أصحاب المصالح.  .ح
 ت تضارب المصالح الفعلیة والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والمساھمین.سیاسة معالجة حاال  .ط
 سیاسة السلوك المھني والقیم األخالقیة في الشركة.  .ي

 خطط وسیاسات واستراتیجیات وأھداف الشركة الرئیسیة.  .ك

 سیاسة ومعاییر وإجراءات العضویة في مجلس اإلدارة.  .ل

 المفوضة إلى اإلدارة التنفیذیة.سیاسة الصالحیات   .م

 سیاسات الشركة المالیة واإلداریة.  .ن

 .سیاسة وآلیات االستثمار والتمویل  .س

 .سیاسة مكافآت العاملین  .ع

 اإلدارة.سیاسة إجراءات العمل في مجلس   .ف

 اآللیات السنویة لتقییم أداء مجلس اإلدارة وأعضائھ ولجانھ واإلدارة التنفیذیة.  .ص

 اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفیذیة. سیاسة مكافآت أعضاء مجلس  .ق

 سیاسات أو إجراءات یتبعھا أصحاب المصالح في تقدیم شكواھم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.  .ر

 سیاسة التوازن بین أھداف الشركة والمجتمع.  .ش

 سیاسات وإجراءات اإلفصاح.  .ت

 اإللتزامالشركة وتنظیمھ واالرتقاء بھ إلى مستوى أعلى من حیث الشفافیة وتأكید تھدف الئحة الحوكمة إلى تحسین إطار الحوكمة في 
 بالئحة حوكمة الشركات من خالل ما یلي:

 تطویر أداء اإلدارة القائم على رفع قیمة الشركة وتحمل مسؤولیة ذلك.  .أ
مین، بمن فیھم صغار المستثمرین، تعزیز الدور الرقابي بالتعاون مع المدیرین التنفیذیین لتحقیق مصالح الشركة والمساھ  .ب

 .وزیادة حقوق المساھمین بأعلى مستوى ممكن
 االلتزام بالمستوى المناسب من اإلفصاح عن المعلومات والشفافیة ووجود نظام فعال للمراقبة الداخلیة وإدارة المخاطر.  .ج

) وتاریخ ٨-١٦-٢٠١٧السوق المالیة، بالرقم (وقد امتثلت الشركة لألحكام ذات الصلة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 
ً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧ھـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨   ھــ.٢٨/٠١/١٤٣٧وتاریخ  ٣م بناءا

الداخلیة المعمول بھا كافیة لضمان االمتثال لممارسات  ویرى مجلس إدارة الشركة أن الئحة الحوكمة المحدثة وسیاسات الحوكمة
  الحوكمة المنصوص علیھا في القواعد اإللزامیة من الئحة حوكمة الشركات.
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 :الشركات حوكمة الئحة تطبیق*
. وممارساتھا وإجراءاتھا لسیاساتھا المستمرة المراجعة خالل من ومتطلباتھا الشركات حوكمة على االلتزام بمعاییر تحرص الشركة

 وتؤكد الشركة. المالیة السوق ھیئة عن المحدثة الصادرة الشركات حوكمة الئحة بالتوافق مع لنفسھا وثیقة حوكمة أعدت الشركة وقد
   ـمایلي: وعلى وجھ الخصوص  المملكة، المعمول بھا في الشركات حوكمة الئحة أحكام الفعلي بجمیع التزامھاعلى 

 .المالیة وتداولمتطلبات ھیئة السوق  -
الصادرة من وزارة التجارة ذات العالقة الشركات في المملكة العربیة السعودیة والتوجیھات والقرارات والتعامیم الوزاریة  نظام -

 واالستثمار.
 النظام األساسي للشركة. -

ً لشروط تلك النظم و إعداد على مجلس اإلدارةعمل  وقد تطبیقھا والتحقق من  بمراجعة یقومقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة طبقا
  فعالیتھا وتعدیلھا حسب الضرورة.

 
 اإلعالنات في تداول  .١٥

). تداول( السعودیة المالیة للسوق الرسمياإللكتروني  الموقع في االستراتیجیة والقرارات واألنشطة األحداث أھمأعلنت الشركة عن 
  .٢٠١٧ عام خالل لمساھمینا إلىالشركة تي وجھتھا ال اإلعالناتوفیما یلي قائمة ب

  عنوان اإلعالن  نوع اإلعالن  التاریخ  الرقم

الجمعیة دعوة النعقاد   ١٢/١/٢٠١٧ . ١
  غیر العادیة العامة

الصحیة (المستشفى السعودي األلماني) تدعو المساھمین الكرام لحضور  األوسط للرعایة الشرق شركة
  غیر العادیة (االجتماع األول) الجمعیة العمومیةاجتماع 

الصحیة (المستشفى السعودي األلماني) تعلن نتائجھا المالیة األولیة للفترة  األوسط للرعایة الشرق شركة  النتائج المالیة  ١٨/١/٢٠١٧ . ٢
  م (اثني عشر أشھر) ٣١/١٢/٢٠١٦المالیة المنتھیة في 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٢٩/١/٢٠١٧ . ٣ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش یر عملیة تطبیق عن تعلن ش س
 ).ةلثمعاییر المحاسبة الدولیة (المرحلة الثا

ط للرعایة  إشعار إلى المساھمین  ٧/٢/٢٠١٧ . ٤ عودي األلماني) شركة الشرق األوس فى الس تش حیة (المس تعلن عن بدء التشغیل التجاري  الص
  الصحیة للخدماتللمستشفى السعودي األلماني في حائل والذي تملكھ شركة حائل الوطنیة 

الجمعیة نتائج اجتماع   ٨/٢/٢٠١٧ . ٥
  غیر العادیة العمومیة

العامة الجمعیة تعلن نتائج اجتماع  شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة (المستشفى السعودي األلماني)
  (االجتماع األول)  غیر العادیة

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٥/٣/٢٠١٧ . ٦ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش اتفاقیة تمویل توقیع عن تعلن ش
  مع البنك األھلي التجاري.  تجاري) تسھیلتجاري إسالمي (

رق األو  األرباح النقدیة  ٥/٣/٢٠١٧ . ٧ ركة الش نة المالیة ش یة بتوزیع أرباح نقدیة عن الس حیة (میكو) تعلن التوص ط للرعایة الص س
  م ٢٠١٦

عودي األلماني)  إشعار إلى المساھمین  ٥/٣/٢٠١٧ . ٨ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش تعلن عن الموافقة على اتفاقیة  ش
  مستشفیات تحت اإلنشاء خارج السعودیة مع طرف ذي عالقة. ةإشراف إداري على ست

 ةاتفاقیة اإلشراف اإلداري على ست الصحیة بخصوصشركة الشرق األوسط للرعایة إعالن إلحاقي من   إشعار إلى المساھمین  ١٢/٣/٢٠١٧ . ٩
  مستشفیات تحت اإلنشاء خارج السعودیة مع طرف ذي عالقة.
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  م٣١/١٢/٢٠١٦الصحیة تعلن نتائجھا المالیة عن الفترة المنتھیة في  األوسط للرعایة الشرق شركة  النتائج المالیة  ١٥/٣/٢٠١٧ . ١٠

 م٣١/٣/٢٠١٧عن الفترة المنتھیة في األولیة الصحیة تعلن نتائجھا المالیة  األوسط للرعایة الشرق شركة  النتائج المالیة  ١٠/٥/٢٠١٧ . ١١
  أشھر) (ثالثة

حیة   إشعار إلى المساھمین  ١٧/٥/٢٠١٧ . ١٢ ط للرعایة الص رق األوس ركة الش یة مجلس إدارتھا بمنح عقد أعمال ترمیم ش تعلن عن توص
  ذو عالقة " طرف  " الدولیةمستشفیاتھا لشركة إنشاء المستشفیات 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٣٠/٥/٢٠١٧ . ١٣ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش ور ش اھمین إلى حض تدعو المس
  العادیة (االجتماع األول).  الجمعیة العمومیةاجتماع 

فى السإعالن إلحاقي من   إشعار إلى المساھمین  ٣٠/٥/٢٠١٧ . ١٤ تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش وص عودي األلماني) ش بخص
  العادیة (االجتماع األول). الجمعیة العمومیةاجتماع دعوة مساھمیھا لحضور 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٥/٦/٢٠١٧ . ١٥ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش ویت ش تعلن عن بدء التص
  االجتماع السنوي للجمعیة العامة (االجتماع األول).اإللكتروني على جدول أعمال 

 العامةالجمعیة نتائج   ١١/٦/٢٠١٧ . ١٦
  العادیة

ع فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص الجمعیة تعلن عن نتائج اجتماع ودي األلماني) شركة الشرق األوس
  العادیة (االجتماع األول).  العامة

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٥/٧/٢٠١٧ . ١٧ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش یح ش تعلن عن فتح باب الترش
  لعضویة مجلس اإلدارة للفترة القادمة. 

سابق المتعلق بفتح باب الترشیح شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة   المساھمینإشعار إلى   ٥/٧/٢٠١٧ . ١٨ تعلن عن تصحیح في إعالنھا ال
  لعضویة مجلس اإلدارة للفترة القادمة.

م ٣٠/٦/٢٠١٧تعلن نتائجھا المالیة األولیة عن الفترة المنتھیة في شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة   النتائج المالیة   ١٠/٨/٢٠١٧ . ١٩
  (ستة أشھر)  

) تدعو مساھمیھا لحضور اجتماع المستشفى السعودي األلماني(شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة   إشعار إلى المساھمین  ٢٠/٨/٢٠١٧ . ٢٠
  غیر العادیة (االجتماع األول).  العامةالجمعیة 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ١٠/٩/٢٠١٧ . ٢١ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش ویت ش تعلن عن بدء التص
  غیر العادیة (االجتماع األول).  العامةالجمعیة اإللكتروني على جدول أعمال 

 العامةالجمعیة نتائج   ١٤/٩/٢٠١٧ . ٢٢
  غیر العادیة

حیة (المس ط للرعایة الص عودي األلماني) شركة الشرق األوس فى الس الجمعیة تعلن عن نتائج اجتماع تش
  غیر العادیة (االجتماع األول). العامة 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ١٨/٩/٢٠١٧ . ٢٣ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص تعلن عن اختیار الرئیس ونائب شركة الشرق األوس
  القادمة. للدورةالرئیس وتعیین ممثلین معتمدین وسكرتیر وتشكیل لجان المجلس 

حیة   النتائج المالیة   ٢٣/١٠/٢٠١٧ . ٢٤ ط للرعایة الص رق األوس ركة الش یة األولیة عن الفترة المنتھیة في تعلن عن ش تائجھا المال ن
  م (تسعة أشھر)  ٣٠/٩/٢٠١٧

حیة   إشعار إلى المساھمین  ٢٠/١٢/٢٠١٧ . ٢٥ ط للرعایة الص رق األوس ركة الش ور اجتماع ش اھمیھا لحض نویة  العامةالجمعیة تدعو مس الس
  (االجتماع األول). 

عودي األلماني)   إشعار إلى المساھمین  ٢٥/١٢/٢٠١٧ . ٢٦ فى الس تش حیة (المس ط للرعایة الص رق األوس ركة الش ویت ش تعلن عن بدء التص
  (االجتماع األول).السنویة  العامةالجمعیة أعمال اإللكتروني على جدول 

 العامةنتائج الجمعیة   ٣١/١٢/٢٠١٧ . ٢٧
  العادیة

حیة  ط للرعایة الص رق األوس ركة الش اھمین  العامةنتائج اجتماع الجمعیة تعلن ش (االجتماع العادیة للمس
  األول).
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 مجلس اإلدارة  .١٦
  .مستقلین) ٣( ثالثة منھم تنفیذیین، غیر أعضاء سبعة) ٧( من مكون إدارة مجلس الشركةشرف على إدارة ی

 ١٧ لمادةفقا لو) ھـ٢٢/١٢/١٤٣٨ الموافق( م١٣/٩/٢٠١٧ في عقدت التي العادیة غیر العامةالجمعیة  قبل من الحالي المجلس ینعُ 
 . م١٦/٩/٢٠٢٠ في وتنتھي م١٧/٩/٢٠١٧ ومدتھا ثالث سنوات في لمجلسالحالیة ل فترةال تبدأو. للشركة األساسينظام ال من

الموافق علیھ  للشركة األساسينظام ال من ١٧ المادة لتعدیل وفقاو أعضاء) ٩(تسعة  من نتھیة دورتھ یتألفالم اإلدارة مجلسكان 
 إلى اإلدارة مجلس أعضاء ددخفض ع ،)ھـ٢٢/١٢/١٤٣٨ الموافق( م١٣/٩/٢٠١٧ فيتي عقدت ال العادیة غیر العامةالجمعیة  من

 ).٧(سبعة 

 أعضائھ وتصنیف اإلدارة مجلس تكوین .١٧
  :٢٠١٧ عام خالل اإلدارة مجلس في عضویتھم وحالة اإلدارة مجلس أعضاء التالي الجدول یوضح

 الصفة االسم الرقم
   نوع العضویة

 (تنفیذي/ غیر تنفیذ/ مستقل)
 تنفیذي غیر المجلس رئیس بترجي إبراھیم الجلیل عبد صبحي ١
 تنفیذي غیر نائب الرئیس  بترجيعبد الجلیل  صبحي مكارم ٢
  تنفیذي غیر عضو  بترجي إبراھیم الجلیل عبد خالد  ٣
  تنفیذي غیر عضو  بترجي عبد الجلیل صبحي سلطان ٤
 مستقل عضو حفنيعلي أحمد  صالح ٥
 مستقل عضو القویز عبد هللا الرحمن عبد علي ٦
 مستقل عضو مؤمنة محمد نعبد الرحم محمد ٧

 .١٦/٠٩/٢٠١٧فترة عضویة كل من السید/ ولید عبد العزیز فقیة والسید/ رضوان خالد بترجي من مجلس اإلدارة بتاریخ  إنتھتملحوظة: 

 

 اإلدارة مجلس واجبات .١٨
 :والمسؤولیات التالیة اإلدارة بالمھام یضطلع مجلس

 والتشغیلیة المالیة السنویة الخططوضع  ذلك في بما للشركة، الرئیسیة ھدافاألو الشاملة وتوجیھ وتنفیذ االستراتیجیةوضع  . ١
 .للشركة التنفیذیة اإلدارة توصیات ضوء في للشركة

 .للشركة العامة األھداف لتحقیق اتخاذ ما یلزم من إجراءات . ٢

 .السنویة التقدیریة ھامیزانیات واعتماد المالیة وأھدافھا واستراتیجیاتھا الشركة مال لرأس ھیكل أفضل تحدید . ٣

 .الشركة عن نیابة وإبرام العقود التسویات واإلعفاءات وااللتزامات على الموافقة . ٤

الرھن وفك  خالل الشراء والرھن من وممتلكاتھا أخرى والتصرف بأصول الشركة مع شركات اندماج الشركة على الموافقة . ٥
 .براء الذمةإو والبیع
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 مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفیذیة .١٩
 مجلس اإلدارة  أ)/١٩(

 الخبرة المؤھالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم الرقم

 جامعة الكھربائیة، الھندسة في الماجستیر درجة  الرئیس الرئیس  بترجي إبراھیم لعبد الجلی صبحي ١
 األمریكیة المتحدة الوالیات كولورادو،

  ـ وحتى اآلن.١٩٨٨رئیس شركة بیت البترجي الطبیة من 
  وحتى اآلن ١٩٨٨رئیس مجموعة مستشفیات السعودي األلماني 

 اآلن حتى - م٢٠١٠ ،للصناعات الدوائیة بترجيال بیتشركة  مدیر 

  ،م١٩٧٥-١٩٧٤مھندس موقع في فندق مكة إنتركونتننتال 

 م٢٠١٤- م٢٠٠٤ والتكنولوجیا،الطبیة  للعلوم البترجي كلیة في األمناء مجلس وعضو عمید مؤسس، مساھم،  ألمانیا إیسن، جامعة ،الطب في اهدكتور  عضو عضو بترجي إبراھیم لعبد الجلی خالد ٢

 اآلن حتى - م١٩٨٨ ،بجدةاأللماني بالمستشفى السعودي  العظام جراحة قسم رئیس 

 م١٩٨٨- م ١٩٨٥ بترجي، لعبد الجلی خالد الدكتور عیادة في العظام جراحة استشاري  

 /المتحدة الوطنیة الفنون منظمة من فخریة دكتوراه  عضو نائب الرئیس بترجي عبد الجلیل صبحي مكارم ٣
 م ٢٠١٥ اإلنسانیة، الموارد معھد

 لندن كلیة األعمال، إدارة في الماجستیر درجة 
 م٢٠١١ المتحدة، المملكة لألعمال،

 الصحیة، الخدمات إدارة في البكالوریوس درجة 
 األمریكیة، المتحدة الوالیات بیتش، لونغ جامعة
 م٢٠٠٢

 اآلن حتى - م ٢٠٠٣ لللیاقة، البترجي بیت لشركة التنفیذي والرئیس المؤسس 

 اآلن حتى - م٢٠٠٢ البترجي، بیت شركة في األعمال تطویر ومدیر التنفیذي الرئیس نائب 

 م ٢٠٠٢ - م ٢٠٠٠ البترجي، بیت شركة في التسویق مدیر  

 م٢٠٠٠ - م١٩٩٩ المتحدة، العربیة اإلماراتإرنست آند یونغ،  شركة في أعمال محلل. 

  وحتى اآلن ٢٠٠٥العقاري المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة شباب الخلیج لالستثمار والتطویر  

 الدولیة، والمحاسبة المالیة في البكالوریوس درجة  عضو عضو بترجي عبد الجلیل صبحي سلطان ٤
  م٢٠٠٦ المتحدة، المملكة ریجنت، جامعة

 اآلن حتى - م٢٠١٢ العقاري، للتطویر الدولیة داللكم شركةل مؤسسالو التنفیذي الرئیس. 

 م ٢٠١٠- م٢٠٠٩ لالستثمار، الزارد بنك في مالي محلل  

 في مالي محلل Anchor )م ٢٠٠٩ - م٢٠٠٨ ،)سویسرا  

 م ٢٠٠٨ - م ٢٠٠٦ البترجي، بیت شركة في مالي محلل  
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 جامعة البشریة، المواردإدارة  في الماجستیر درجة  مستقل  عضو مستقل  عضو صالح أحمد علي حفني  ٥
 م١٩٩٦ ،باسكتلندا ،ستراث كالید

 جامعة المدنیة، الھندسة في البكالوریوس درجة 
 المتحدة الوالیات ،كوجسویل (سان فرانسیسكو)

 م١٩٨٤ األمریكیة،

 اآلن حتى - م٢٠١٤ ،عضو مجلس إدارة ھیئة تنمیة الصادرات 
 اآلن  حتى ٢٠٠٧ من إخوان، حلواني لشركة التنفیذي والرئیس المنتدب العضو 
  رئیس مجلس إدارة حلواني إخوان مصر 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودیة، الصناعیة التجاریة الغرف بمجلس للصناعات الوطنیة اللجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة في الغرفة المرافق لجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة الغرفة في الصناعیة اللجنة عضو  
 ١٩٨٨ ،)سیسكو( الصناعیة للخدمات السعودیة للشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس-

 .م٢٠٠٧

 جامعة ،األعمال إدارة في البكالوریوس درجة  عضو مستقل  عضو مستقل  عبد هللا القویز  نعلى عبد الرحم ٦
 م ١٩٨٥ ،األمریكیة المتحدة الوالیات ،بورتالند

 

  حتى االن. ٢٠١٧ستثمار لإل منافعلشركة الرئیس التفیذي 

 ٢٠١٧-٢٠٠٨لشركة الریاض المالیة  التنفیذي الرئیس  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مدیر قسم المصرفیة االستثماریة ـ بنك الریاض 

 م ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الصناعیة، المشاریع تطویركفاءة ل شركة ،التنفیذي الرئیس  

 م٢٠٠٦ الورق، لصناعة السعودیة شركةال ،المالي المدیر 

 م٢٠٠٦ - ١٩٩٥ المالیة، سامبا مجموعة ،االستثماریة المصرفیة عام مدیر مساعد 

 ١٩٩٥ -١٩٨٥ السعودي، الصناعیة التنمیة صندوق ،فریقرئیس مدیر مشاریع و 

 فھد الملك جامعة التسویق، في البكالوریوس درجة  عضو مستقل  عضو مستقل  محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة ٧
 السعودیة، العربیة المملكة والمعادن، للبترول
 م١٩٩٦

 إداري شریك Edward W Kelly & Partners، اآلن حتى ٢٠٠٦ من 

 اآلن حتى - م١٩٩٨ لالستثمار، مومینا لمجموعة التنفیذي الرئیس  

 م ١٩٩٦ -١٩٩٥ یونیلیفر، شركة ،التسویق قسمب متدرب 
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 أعضاء اللجان (لجنة المراجعة) ب ) ( /١٩(
 الخبرة المؤھالت  المنصب السابق الحاليالمنصب  االسم الرقم

 جامعة البشریة، المواردإدارة  في الماجستیر درجة  الرئیس الرئیس حفني علي أحمد صالح  ١
 م١٩٩٦ ،باسكتلندا ،ستراث كالید

 جامعة المدنیة، الھندسة في البكالوریوس درجة
 المتحدة الوالیات ،كوجسویل (سان فرانسیسكو)

 م١٩٨٤ األمریكیة،

 اآلن حتى - م٢٠١٤ ،عضو مجلس إدارة ھیئة تنمیة الصادرات 
 اآلن  حتى ٢٠٠٧ من إخوان، حلواني لشركة التنفیذي والرئیس المنتدب العضو 
  رئیس مجلس إدارة حلواني إخوان مصر 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودیة، الصناعیة التجاریة الغرف بمجلس للصناعات الوطنیة اللجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة الغرفةفي  المرافق لجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة الغرفة في الصناعیة اللجنة عضو  
 م٢٠٠٧-١٩٨٨ ،)سیسكو( الصناعیة للخدمات السعودیة للشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس. 
  عضو مجلس إدارة شركة األھلي تكافل  

 جامعة ،األعمال إدارة في البكالوریوس درجة  عضو عضو القویز  عبد هللا نعبد الرحمعلى  ٢
 م ١٩٨٥ ،األمریكیة المتحدة الوالیات ،بورتالند

  حتى االن. ٢٠١٧الرئیس التفیذي لشركة منافع لإلستثمار 

 ٢٠١٧-٢٠٠٨لشركة الریاض المالیة  التنفیذي الرئیس  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مدیر قسم المصرفیة االستثماریة ـ بنك الریاض 

 م ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الصناعیة، المشاریع تطویركفاءة ل شركة ،التنفیذي الرئیس  

 م٢٠٠٦ الورق، لصناعة السعودیة شركةال ،المالي المدیر 

 م٢٠٠٦ - ١٩٩٥ المالیة، سامبا مجموعة ،االستثماریة المصرفیة عام مدیر مساعد 

  ١٩٩٥ -١٩٨٥ السعودي، الصناعیة التنمیة صندوق ،فریقمدیر مشاریع ورئیس 

 - كیال العزیز عبد ولید  ٣
  خارجي عضو

 كلیة من بدرجة بكالوریوس القاھرة جامعة من تخرج   مستشار خارجي عضو
 التجارة

 لدى الخاصة المصرفیة لألعمال أول مستشار HSBC والیمن السعودیة العربیة المملكة في. 
 التوجیھیة لدى  اللجنة عضوHSBC أفریقیا وشمال األوسط للشرق 
 لشركة التنفیذي الرئیس NET JET م٣١/٣/٢٠١٠ إلى ٣/١/٢٠٠٩ األوسط، الشرق 

 دھلوي خالد محمد احمد ٤
  خارجي عضو -

 جامعة المالیة، المخاطر إدارة في درجة الماجستیر  ال یوجد عضو
 ٢٠١١ المتحدة، المملكة ساسیكس،

 الملك جامعة العامة، في المحاسبة درجة البكالوریوس 
  ٢٠٠٩ السعودیة العربیة المملكة العزیز، عبد

 اآلن حتى - ٢٠١٤ مارس - القابضة حافظ زھیر عمر شركة ،واإلداري المالي المدیر 
 ٢٠١٤ مارس إلى ٢٠١٢ یونیو من - الدولیة والفروع التابعة الشركات محاسب 
 ٢٠٠٩ مارس إلى ٢٠٠٨ فبرایر - التعاوني للتأمین المتحدة المجموعة المالیة، التقاریر محاسب، إدارة 
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  أعضاء اللجان (لجنة الترشیحات والمكافآت)) ج /١٩( 
 

 الخبرة المؤھالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

 فھد الملك جامعة التسویق، في البكالوریوس درجة  الرئیس  الرئیس مؤمنة  محمد نعبد الرحم محمد ١
 م١٩٩٦ السعودیة، العربیة المملكة والمعادن، للبترول

 إداري، شریك Edward W Kelly & Partners، اآلن حتى ٢٠٠٦ 

 اآلن  حتى - م١٩٩٨ لالستثمار،ؤمنة م لمجموعة التنفیذي الرئیس 
 م ١٩٩٦ -١٩٩٥ یونیلیفر، شركة التسویق، بقسم متدرب 

 جامعة البشریة، المواردإدارة  في الماجستیر درجة  عضو  عضو  حفني علي احمد صالح ٢
 م١٩٩٦ ،باسكتلندا ،ستراث كالید 

 جامعة المدنیة، الھندسة في البكالوریوس درجة
 المتحدة الوالیات ،كوجسویل (سان فرانسیسكو)

 م١٩٨٤ األمریكیة،

 اآلن حتى - م٢٠١٤ ،عضو مجلس إدارة ھیئة تنمیة الصادرات 
 اآلن  حتى ٢٠٠٧ من إخوان، حلواني لشركة التنفیذي والرئیس المنتدب العضو 
  رئیس مجلس إدارة حلواني إخوان مصر 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودیة، الصناعیة التجاریة الغرف بمجلس للصناعات الوطنیة اللجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة في الغرفة المرافق لجنة عضو 
 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ بجدة، الصناعیة التجاریة الغرفة في الصناعیة اللجنة عضو  
 م٢٠٠٧-١٩٨٨ ،)سیسكو( الصناعیة للخدمات السعودیة للشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس. 
 عضو مجلس إدارة شركة األھلي تكافل 

 /المتحدة الوطنیة الفنون منظمة من الفخریة الدكتوراه  عضو  عضو  بترجي عبد الجلیل مكارم صبحي  ٣
 م٢٠١٥ اإلنسانیة، الموارد معھد

 لندن كلیة األعمال، إدارة في التنفیذي الماجستیر درجة 
 م٢٠١١ المتحدة، المملكة لألعمال،

 جامعة الصحیة، الخدمات إدارة في البكالوریوس درجة 
  م٢٠٠٢ األمریكیة، المتحدة الوالیات بیتش، لونغ

 اآلن حتى - م٢٠٠٣ لللیاقة، البترجي بیت لشركة التنفیذي والرئیس المؤسس 

 اآلن حتى - م ٢٠٠٢ البترجي، بیت شركة ،األعمال تطویر ومدیر التنفیذي الرئیس نائب  

 م٢٠٠٢ - م ٢٠٠٠ البترجي، بیت شركة ،التسویق مدیر 

 م٢٠٠٠ -١٩٩٩ المتحدة، العربیة اإلماراتإیرنت آند یونغ،  شركة ،أعمال محلل  

  تاریخھوحتى  ٢٠٠٥المؤسس والرئیس التنفیذي لشركة شباب الخلیج لالستثمار والتطویر العقاري  

 - موھان رام أرومبرا ٤
  خارجي عضو

 الصحیة، المرافق في األعمال إدارة في الماجستیر درجة  عضو  عضو 
 م١٩٩٩ المتحدة، المملكة لیستر، جامعة

 الھند، دلھي، جامعة التجارة، في البكالوریوس درجة 
 م١٩٧٩

 م٢٠١٠-٢٠٠٥ البترجي، بیت شركة المالي، المدیر  

 م٢٠٠٥ -٢٠٠١ البترجي، بیت شركة ،مكتب مدیر  

 م٢٠٠١ -١٩٩٩ البترجي، بیت شركة ،الجودة مدیر  

 م ١٩٩٩ – ١٩٨٨ البترجي، بیت شركةإداري،  مدیر 

 إداري منسق، Bharatiya Vidya Bhavan، م١٩٨٨ -١٩٨٠ 
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 اإلدارة التنفیذیة د) /١٩(
 الخبرة المؤھالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

 IIR معھد ،عمالألا إدارة فيصغرى ال الماجستیر درجة  التنفیذي الرئیس التنفیذي الرئیس النجار مأمون محمد ١
 م ٢٠١١ المتحدة، العربیة اإلمارات ،األوسط لشرقا

 بالقاھرة، األمریكیة الجامعة الشاملة، الجودة إدارة دبلوم 
 م ٢٠٠٥ مصر،

 بالقاھرة، األمریكیة الجامعة المستشفیات، إدارة دبلوم 
 م ١٩٩٨ مصر،

 جامعة ،)األول الجزء( الباطني الطب في الماجستیر درجة 
 م١٩٩٥ مصر، شمس، عین

 شمس، عین جامعة العام، الطب في البكالوریوس درجة 
 م ١٩٩١ مصر،

 اآلن  حتى م٢٠١٣ للشركة، التنفیذي الرئیس 
 م ٢٠١٣-٢٠٠٧ جدة، المستشفى السعودي األلماني،- التنفیذي الرئیس 
 م٢٠٠٧-٢٠٠٥ جدة، المستشفى السعودي األلماني، - التنفیذي الرئیس نائب 
 ناصر، معھد مستشفى ،الخارجیة والعیادات یةداخلال العیادات ومدیر العام المدیر نائب 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٢
  م ٢٠٠٢-٢٠٠٠ ناصر، معھد مستشفىباطنیة، وال الداخلي التدریبمدیر 
 م ٢٠٠٠-١٩٩٨ ناصر، معھد مستشفى ،المصریة الزمالة برنامج مدیر 
 م١٩٩٨ -١٩٩٦ ناصر، معھد مستشفى ،العام المدیر نائب 
  ،م١٩٩٦ –١٩٩٤ ناصر، معھد مستشفىطبیب مناوب 
 م١٩٩٤ -١٩٩٣ ناصر، معھد مستشفى مناوب، قسم الباطنیة، طبیب 
  م١٩٩٣ -١٩٩١ مصر، ،والسكان الصحة وزارة ،ممارسطبیب عام 
 ،م١٩٩١ الجامعي، شمس عین مستشفى طبیب 

 الخدمات رئیس الجنایني الحمید عبد لد. وائ ٢
 الطبیة

موظفي  كبیر
 الطبيالكادر 

 معھد ،عمالألا إدارة فيصغرى ال الماجستیر درجة IIR 
 م٢٠١١ المتحدة، العربیة اإلمارات ،األوسط لشرقا

 جورج جامعة المستشفیات، إدارة في الماجستیر درجة 
 م٢٠٠٣ األمریكیة، المتحدة الوالیات واشنطن،

 شمس، عین جامعة الباطني، الطب في الماجستیر درجة 
 م٢٠٠٠ مصر،

 الوالیات ییل، جامعة ،)بعد عن التعلم( الطب في دبلوم 
 م١٩٩٩ األمریكیة، المتحدة

 المنصورة، جامعة العام، الطب في البكالوریوس درجة 
 م١٩٩٢ مصر،

  حتى اآلن -٢٠١٣، للشركةمدیر الشؤون الطبیة 
 حتى اآلن ٢٠٠٧ السعودي األلماني، مجموعة مستشفیات  -المدیر الطبي 
 م ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ والعالج، للبحوث ناصر معھد ،الرئیس نائب 
 مستشفى ،التنفیذي الرئیس مساعد Medlink م٢٠٠٣ الطبي، والمركز 
 م٢٠٠١ -٢٠٠٠ مصر، في والسكان الصحة وزارة ،عیرامش منسق 
  ،م ٢٠٠١-١٩٩٦ والعالج، للبحوث ناصر معھدمدیر إداري مناوب 
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 القانونیین المحاسبین معھد ،)FCA( قانوني محاسبشھادة   المالي المدیر المالي المدیر توماس فارغیزالرما ا ٣
 نیودلھي الھند، في

 الھند، بنغالور، جامعة التجارة، في البكالوریوس درجة 
 م١٩٨٦

 اآلن حتى - م ٢٠٠٤ للشركة، المالي المدیر  

  ،م٢٠٠٤-٢٠٠١ جدة، السعودي األلماني، المستشفى -المدیر المالي 
 م٢٠٠١-١٩٩٩ البحوث،مركز ولیك شور  مستشفى ،مالي مراقب 

 مالي مراقب، Unity Care and Health Services Limited، م١٩٩٩-١٩٩٧ 

 أول،  تدقیق مشرفK.B. Nambiar and Associates، م١٩٩٧-١٩٩٢ 

  ،مشرف تدقیق أولC.B. Vargas and Associates، م١٩٩٢-١٩٨٦  

  داوود أبو عبد هللا بندر ٤
 

 الموارد مدیر
 البشریة

 الموارد مدیر
 البشریة

 معھد البشریة، الموارد إدارة في دبلوم ABB، المملكة 
 م٢٠١٤ المتحدة،

 جامعة البشریة، الموارد إدارة في البكالوریوس درجة 
 م٢٠٠٩ مصر، القاھرة،

 م ٢٠٠٧ مصر، القاھرة، جامعة البشریة، الموارد في دبلوم 

 جامعة البشریة، الموارد في دبلوم Jordon R، الوالیات 
  م٢٠٠٢ األمریكیة، المتحدة

 اآلن حتى - م٢٠١٥ الشركة، في البشریة الموارد مدیر  
 م ٢٠١٠-٢٠١٠ الدولي، الطبي المركز في البشریة الموارد مدیر 

 م ٢٠١٠-٢٠٠٧ الفرنسي، السعودي البنك الغربیة، بالمنطقة وشؤون الموظفین اإلداریة الشؤون مدیر 

 م٢٠٠٧-٢٠٠٥ الجزیرة، بنك ،الموظفین وشؤون اإلداریة الشؤون مدیر 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٤ الجزیرة، بنك ،الموظفین وشؤون اإلداریة الشؤون مدیر مساعد 

 داول، والت التوظیف موظفGlobal Index Service Ltd.، م٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 تقنیة مدیر ريھین أبنر ٥
 المعلومات

 تقنیة مدیر
 المعلومات

 مانیال معھد الكھربائیة، الھندسة في البكالوریوس درجة 
 م١٩٧٩ الفلبین، للتكنولوجیا،

 اآلن حتى - م١٩٨٩ الشركة، في المعلومات تقنیة مدیر 
 شركة ،ومبرمج ومصمم برامج محلل Computrex، م ١٩٨٩-١٩٨٣ 

 م١٩٨٢-١٩٨٠ للتكریر، الفلبین شركة ،كھربائي مھندس 

 م ١٩٧٩ ،ءلكھربال مانیال شركة ،معدات فني 

 
  
  
  
  
  
  
  



     التقریر السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة

       السعودي األلمانيالمستشفى 

  

19 

 

  
  
 م٢٠١٧وفیما یلي وصف ألعضاء مجلس اإلدارة الذي یشغلون عضویة مجلس اإلدارة في شركات مساھمة أخرى (مدرجة أو غیر مدرجة) للعام  ھــ )/١٩(

 
 أو غیر مدرجة ). (مدرجةإدارات شركة مساھمة أخرى مجلس  فيالعضویة  االسم الرقم

  حتى تاریخھ. -م ٢٠٠٧في مجال إدارة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة،  تعملغیر مدرجة  سعودیة رئیس مجلس إدارة شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة وھي شركة مساھمة   صبحي عبد الجلیل إبراھیم بترجي  ١
  حتى تاریخھ. ٢٠١٦ الطبي،تعمل في مجال التعلیم  غیر مدرجةسعودیة للعلوم الطبیة والتكنولوجیا وھي شركة مساھمة  رئیس مجلس إدارة شركة كلیة بیت البترجي

  حتى تاریخھ. -م ٢٠٠٧تعمل في مجال إدارة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة، من عام  غیر مدرجة سعودیة عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة، وھي شركة مساھمة  بترجيإبراھیم  خالد عبد الجلیل ٢
 حتى تاریخھ. ٢٠١٦ الطبي،تعمل في مجال التعلیم  غیر مدرجةسعودیة عضو مجلس إدارة شركة كلیة بیت البترجي للعلوم الطبیة والتكنولوجیا وھي شركة مساھمة 

  حتى تاریخھ. -م ٢٠٠٧تعمل في مجال إدارة وتشغیل المستشفیات والمراكز الطبیة،  سعودیة غیر مدرجةعضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة، وھي شركة مساھمة    الجلیل بترجيمكارم صبحي عبد  ٣
 حتى تاریخھ. ٢٠١٦ الطبي،مل في مجال التعلیم تع سعودیة غیر مدرجةعضو مجلس إدارة شركة كلیة بیت البترجي للعلوم الطبیة والتكنولوجیا وھي شركة مساھمة 

 حتى تاریخھ. ٢٠١٦ الطبي،في مجال التعلیم  تعملمدرجة غیر سعودیة الطبیة والتكنولوجیا وھي شركة مساھمة  البترجي للعلومعضو مجلس إدارة شركة كلیة بیت  بترجي الجلیل  عبدصبحي سلطان  ٤

  صالح أحمد علي حفني   .٥

 تعمل في قطاع التأمینمدرجة سعودیة مساھمة عضو مجلس إدارة شركة األھلي للتكافل، وھي شركة 
 تعمل في قطاع الخدمات الصناعیة مدرجةسعودیة عضو مجلس إدارة الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة (سیسكو)، وھي شركة مساھمة 

  تعمل في مجال تصنیع األغذیة وتوزیعھا مدرجة  سعودیةمساھمة وھي شركة  ،أخوانشركة حلواني  ـ عضو مجلس إدارة
  .تعمل في قطاع تحلیة المیاه سعودیة غیر مدرجةمساھمة عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المیاه، وھي شركة  

  علي عبد الرحمن عبد هللا القویز  .٦
 حتى تاریخھ. -م ٢٠١٤تعمل في مجال إدارة البورصة السعودیة، غیر مدرجة سعودیة عضو مجلس إدارة، السوق المالیة السعودیة (تداول)، وھي شركة مساھمة 

  حتى تاریخھ. ٢٠١٧إدارة شركة الریاض المالیة وھي شركة مساھمة سعودیة غیر مدرجة تعمل في مجال الخدمات االستثماریة، عضو مجلس 
  حتى تاریخھ. ٢٠١٧ة غیر مدرجة تعمل في مجال صناعة األلیاف الزجاجیة، عضو مجلس إدارة شركة واحة األلیاف الزجاجیة وھي شركة مساھمة سعودی

  محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة.  .٧
  وحتى تاریخھ. ٢٠١٦ اإلستثماریة، ینایرجدة، وتعمل في مجال الصنادیق  – غیر مدرجة داخل المملكةعضو مجلس إدارة مستقل لشركة الخبیر المالیة وھي شركة مساھمة  

  م وحتى تاریخھ.٢٠١٧وتعمل في مجال الصیانة والتشغیل للمباني السكنیة والتجاریة والصناعیة، مارس  ،محدودةذات مسؤولیة شركة  السعودیةإدارة مستقل لشركة إنیشیال عضو مجلس 
ــعضو مجلس إدارة مستقل   م وحتى تاریخھ..٢٠١٥، مایو لبنانبیروت/لبنان، وھو مصرف متخصص في الصنادیق اإلستثماریة في  – ذات مسؤولیة محدودةشركة  لبنك فرنسا لألعمال 
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 اجتماعات مجلس اإلدارة  م)/١٩(
  :منھا كالً  حضروا الذینالتالي االجتماعات التي عقدھا مجلس اإلدارة خالل العام المنصرم وتواریخ انعقادھا واألعضاء  یبین الجدول

) ٥االجتماع ( المجموع
١٩/١٢/٢٠١٧  

) ٤االجتماع (
٢٣/١٠/٢٠١٧ 

) ٣االجتماع (
٢٠١٧,/١٧/٩ 

) ٢االجتماع (
٢٧/٤/٢٠١٧ 

) ١االجتماع (
 الرقم االسم ٢/٣/٢٠١٧

٥            ١ بترجي لعبد الجلیصبحي 

٥            ٢ بترجي لعبد الجلید. خالد 

٤       ×   ٣ مكارم صبحي بترجي 
٥           ٤ بترجي صبحي سلطان 
٢ - - -     ٥ رضوان خالد بترجي 

٢ - - -      ٦ فقیھ زعبد العزیولید 

٥           ٧ صالح أحمد حفني 

٥           ٨ القویز عبدالرحمن علي 

٥            ٩ مؤمنھ نعبد الرحممحمد  

  م ٢٩/١٢/٢٠١٧تاریخ آخر اجتماع للجمعیة العمومیة 
 

 لجان المجلس ن)  /١٩(
 ولجنة بموافقة الجمعیة العامة مراجعةال لجنةاإلدارة  مجلس شكل ،ومراقبتھ بصورة فعالة الشركة األمثل إلدارة األداء لضمان

 اللجانوترفع . امنھ الموكلة لكل والمسؤولیات المھام تحدد التي المعتمدة للقواعداللجان  ھذهوتخضع . الترشیحات والمكافآت
 .توصیاتما تقدمھ إلیھ من  على بناء عملھالقواعد  سنویة المجلس ویجري المجلس مراجعة إلىمقترحاتھا و تقاریرھا

 . فیھا عضویتھممقابل  محددة بلوائح كل لجنة أعاله على مكافأة اللجان المذكورهأعضاء ویحصل 

 المراجعة  لجنة .١
 مبدأ الحیادیة ولضمان. اللجنة عضاءصفة العضویة أل التالي الجدولبین وی أعضاء.) ٤( أربعة المراجعة من تتألف لجنة
  .خارجیین) (أو مستقلینو تنفیذیین غیرجمیع األعضاء  ، فقد روعي أن یكونواالستقاللیة

 صفة عضویة اللجنة صفة عضویة المجلس االسم الرقم

 الرئیس  مستقل حفني صالح أحمد ١

 عضو مستقل  القویز نعبد الرحم يعل ٢

 عضو خارجي  كیال زعبد العزیولید  ٣

 عضو خارجي  أحمد محمد خالد دھلوي  ٤

 :والمسؤولیات التالیة المراجعة بالمھام تضطلع لجنة

 إبداء وجھة نظرھا وتوصیاتھامع  ،اإلدارة مجلسإلى  تقدیمھا قبل للشركة والسنویة سنویةال ربع المالیة البیانات مراجعة . ١
 .حیالھا
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 .للشركة المالي باألداء تتعلق بیانات وأي المالیة البیاناتنزاھة  مراقبة . ٢

مقترحة أو  أو مبادئ ممارسات أي عن تنجم قد التي ودراسة اآلثار الشركة في المطبقة المحاسبیة السیاسات مراجعة . ٣
حیالھا  وإبداء الرأي والتوصیات ذات الصلة اللوائح أو والقوانین اإلفصاح ومتطلبات المحاسبة مجال جدیدة في تطورات

 .اإلدارة مجلس قبل رفعھا إلى

 طریقة من أكثر ھناك یكون عندما العادیة غیر أو ھامةساسیة الاأل المعامالت في المستخدمة ةیطرق المحاسبالمراجعة  . ٤
 .والشراكة الھیكلة إعادة واتفاقیات واالستحواذ االندماج بعملیات المتعلقة الحسابات تلك سیما وال محاسبیة للمعالجة،

 .الشركة حسابات وجھات نظر مدققي مراعاة مع المناسبة المحاسبیة تلتزم بالمعاییر الشركة أن من التأكد . ٥

 .الشركة تتخذھا التي اإلجراءات ومتابعة المالیة القوائم حول الشركة حسابات مدققي مالحظات مراجعة . ٦

 توفر أنھا من من أجل التأكد تظھر فیھ الذي والسیاق للشركة المالیة المالحظات على البیانات واكتمال وضوح ضمان . ٧
 .الشركة أداء تقییمل المطلوبة األخرى المعلومات واألطراف للمساھمین

طالما (والحوكمة  والمالي التشغیلي األداءوتقریر  للشركة المالیة البیانات في الواردة األساسیة المعلومات جمیع مراجعة . ٨
 .)المخاطروكان تتعلق بإدارة التدقیق 

 الرقابة نظم، وتحدیث الشركة المعتمدة في المراجعة إدارة وأنظمة الداخلیة المالیة الرقابة وفعالیة كفایة مدى مراجعة . ٩
 .الكافیة الداخلیة الضوابط لتشمل منتظم بشكل للشركة المالیة الرقابة وإدارة

 المستمر اإلفصاح التزامات ذلك في بما وتداول، المالیة السوق ھیئة االلتزام بمتطلبات لتقییم كافیة إجراءات وجود ضمان . ١٠
 .والضوابط اإلجراءات ھذه ومراقبة فعالیة

 الداخلیة. المتعلقة بالرقابة البیانات مراجعة . ١١

 مخالفات عن أي) تامة بسریة(والمقاولین من أجل اإلبالغ  موظفیھا مع الشركة تقدمھا التي الترتیبات كفایة مدى مراجعة . ١٢
 .ومستقلة مناسبة متابعة وإجراءات تحقیقا توفر الترتیبات ھذه أن من محتملة، والتأكد مالیة

 .الشركة معتمدة من قبلال واإلجراءات االحتیال عن الكشف آلیات مراجعة . ١٣

 .محتملة احتیال عملیات أي عن اإلبالغ حالة في التحقیقات إجراء . ١٤

 مجلس قبل من إلیھ الموكلة والواجبات المھام أداء في فعالیتھ من للتحقق بالشركة الداخلي التدقیق قسم على اإلشراف . ١٥
 .اإلدارة

 .ھماوعزل ھماوتعیین حسابات الشركة ومدقق الداخلي قسم التدقیق رئیس بشأن اختیار الرأي إبداء . ١٦

 .حیال ذلك وتوصیاتھا خطي في ھذا الشأن یتضمن آراءھا تقریر وإعداد الداخلیة الرقابة نظام مراجعة . ١٧

 .كفایتھا وضمان للشركة الداخلیة الرقابة بنظم یتعلق فیما السنویة والبرامج الخطط وتقییم مراجعة . ١٨

 .فیھ الواردة للمالحظات التصحیحیة اإلجراءات تنفیذ ومتابعة للشركة الداخلي التدقیق تقاریر مراجعة . ١٩
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 .الداخلي قسم التدقیق وتوصیات نتائج على التنفیذیة اإلدارة ردودومتابعة  مراقبة . ٢٠

 وفقا فعال نحو علىمھامھ و واجباتھ أداء في من أجل مساعدتھ الداخلي لقسم التدقیق كافیة ومعلومات بیانات توفیر ضمان . ٢١
 .المناسبة المھنیة للمعاییر

 أو الداخلي قسم التدقیق یثیرھا التي الھامة المسائل لمناقشة الشركة حسابات ومدققي الداخلي قسم التدقیق االجتماع مع . ٢٢
 یستطیعون الشركة حسابات ومدققي الداخلي التدقیق مدیر أن من والتأكد الشركة حول إدارة الشركة حسابات مدققي

 .وقت أي المراجعة في لجنة برئیس االتصال
 لكفاءتھا اللجنة مراجعة ذلك في بما أتعابھم، وتحدید ھموعزل ھموتعیین الشركة حسابات مدققي اختیار بشأن وصیاتتال تقدیم . ٢٣

 .واستقاللیتھا المھنیة

 .التدقیق أعمال نطاق خارج عمل واعتماد أي الشركة حسابات مدققي عمل متابعة . ٢٤
 المھنیة إجراءات التدقیق وفقا للمتطلبات موضوعیتھم وفعالیةوالتأكد من  الشركة حسابات مدققي استقاللیة مراقبة . ٢٥

 .الصلة ذات والتنظیمیة
 المالحظات للسنة الحالیة وتقدیم التدقیق وإجراءات ووضع خطة تنسیق أجل من الشركة حسابات مدققي مع العمل . ٢٦

 .والتوصیات في ھذا الشأن
 في حیالھا، بما اتخذت التي اإلجراءات ومتابعة للشركة البیانات المالیة على الشركة حسابات مالحظات مدققي مراجعة . ٢٧

 :ذلك
 .المراجعة ھا عملیةتالتي حدد األساسیة النتائج  ١-٢٧

 .والتدقیق المحاسبة أحكام  ٢-٢٧
 .التدقیق عملیة حددتھا التي األخطاء مستوى  ٣-٢٧

 .التدقیق فعالیة  ٤-٢٧
 التواصل وضمان والتوقیع الموافقة على للحصول الشركة إدارة قبل تقدیمھا إلى الحسابات تعھد مدقق مراجعة خطابات . ٢٨

 .ظاتھمحومال الحسابات مدقق والرد على توصیات الشركة حسابات مدققي مع المباشر

 .بشأنھا لمجلس اإلدارة التوصیات الالزمةمراجعة التعامالت التي تتم مع األطراف ذات العالقة ورفع  . ٢٩

   :اجتماعات) ٤( أربعةم ومجموعھا ٢٠١٧ عام المراجعة التي عقدت في لجنة اجتماعات سجل التالي ویبین الجدول

  االجتماع األول  الصفة في اللجنة االسم الرقم
٢/٣/٢٠١٧ 

  االجتماع الثاني
٢٧/٤/٢٠١٧ 

  االجتماع الثالث
٩/٥/٢٠١٧ 

  االجتماع الرابع
٢٣/١٠/٢٠١٧  

 المجموع

 ٤         رئیس اللجنة حمد حفني أصالح  ١

 ٤         عضو القویز نعبد الرحم على ٢
 ٣ -       عضو فقیھ زعبد العزیولید  ٣
 ٤         خارجي عضو یالكعبد العزیز ولید  ٤
  ١   - - -  عضو خارجي  أحمد محمد خالد دھلوي  ٥

 
  بالتزامن مع تعیین مجلس اإلدارة الجدید وتعیین  ١٦/٠٩/٢٠١٧مالحظة: انتھت فترة عضویة السید/ ولید عبد العزیز فقیھ بتاریخ 

  السید / احمد محمد خالد دھلوي كعضو خارجي مستقل. 
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 الترشیحات والمكافآت   لجنة .٢
  : الترشیحات والمكافآت لجنةیبین الجدول التالي تشكیلة 

 الصفة في اللجنة نوع العضویة في المجلس االسم  الرقم
 الرئیس  مستقل  مؤمنة  نعبد الرحممحمد  ١
 عضو  غیر تنفیذي مكارم صبحي بترجي  ٢
 عضو  مستقل صالح أحمد حفني  ٣
 عضو خارجي أرومبرا رام موھان  ٤

 :والمسؤولیات التالیة بالمھام والمكافآت الترشیحات لجنة تضطلع

 المعتمدة، والمعاییر للسیاسات األعضاء وفقا وترشیح المجلس عضویة بخصوص اإلدارة مجلس إلى التوصیات تقدیم . ١
 .ینطوي على فساد أخالقي أو أي عمل جنائي أو مخل باألمانة بارتكاب أدین شخص أي ترشیحآخذة في الحسبان عدم 

 لإلمكانات والمؤھالت وصف وإعداد الالزمة المھارات حیث من اإلدارة سنویا مجلس عضویة مراجعة متطلبات . ٢
 .المجلسعمال ألللتفرغ الواجب على العضو تخصیصھ  الوقت ذلك في المجلس، بما لعضویة المطلوبة

 .المجلس في الممكنة التغییرات بشأن التوصیات وتقدیم اإلدارة مجلس ھیكل مراجعة . ٣

 .الشركة مصلحة مع واقتراح سبل المعالجة بما یتوافق اإلدارة في والضعف القوة نقاط تحدید . ٤

 أعضاء حال كان أحد في المصالح في تضارب أي وجود وعدم المستقلین األعضاء من استقاللیة التأكد بشكل سنوي . ٥
 .أخرى شركة إدارة مجلس في عضوا أیضا المجلس

 وفقا السیاسات ھذه وتوضع. المسؤولین التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت بشأن واضحة سیاسات وضع . ٦
 .األداءب ذات العالقة للمعاییر

التنفیذي  وخاصة الرئیس( التنفیذیینالمسؤولین  خطة اإلحالل ألعضاء المجلس وكبار أعمالھا إطار المراجعة الدقیقة وفي . ٧
 الالزمة والخبرات والمھارات للشركةحتملة الم والفرص التحدیات في االعتبارآخذة  ،)العملیات ومدیر المالي والمدیر
 .المستقبل في للمجلس

 ضروریة، تراھا التي المسائل جمیع تنظر اللجنة في أعاله،) ٦( البند في علیھا المنصوص السیاسات تحدید بالتوافق مع . ٨
 الھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة وتوصیات وأحكام الصلة، ذات والتنظیمیة القانونیة المتطلبات ذلك في بما

 الحوافز وتوفر لخدمة الشركة التنفیذیة اإلدارة أعضاء توفر ضمان ھو السیاسة ھذه من والغرض. بھا المتعلقة والتعلیمات
 .ومسؤولة عادلة بطریقة الشركة المثمرة في نجاح الفردیة اإلسھامات خالل وتعزیزه من األداء لتشجیع المناسبة

على مستوى  الرواتب اتجاھات ودراسة تقوم اللجنة بمراجعة اإلدارة، مجلس أعضاء مكافآت سیاسة وضع بالتوافق مع . ٩
 .المنطقة بشكل عام في الصحیة الرعایة وقطاع الشركة

 ممن یقدمون المشورة للجنة وتحدید اختصاصاتھم؛ الرواتب خبراء اختیار وضع معاییرعن  الحصریة المسؤولیة تحمل . ١٠

 وتعمل اللجنة. تھاومراجعأدائھ ومراقبة  المجلس ألعضاء والتدریب التوجیھ برنامج التعریفي واستمرار وضع البرنامج . ١١
 اوفری أن یجبین، واللذین امجنالبرعلى حضور ھذین  اإلدارة في مجلس جدید عضو كل على تشجیع رئیسھا خالل من

 :یلي لما للعضو وصفا
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 .الشركة وعملیاتھا أعمال    ١-١١

 . المخاطر للشركة ومن حیث إدارة والتشغیلي واالستراتیجي المالي المركز    ٢-١١

 .ومسؤولیاتھم اإلدارة وواجباتھم مجلس أعضاء حقوق    ٣-١١

 المترتبة التدریبیة البرامج تنفیذ وضمان) اإلدارة مجلس أعضاء ذلك في بما( التنفیذیة اإلدارة أداء تقییم على اإلشراف . ١٢
 :یلي فیما األداء مراجعة أثناء وینظر المجلس. عنھا

 .والمشاركة سجل الحضور    ١-١٢

 .المھنیة والكفاءات المعرفة    ٢-١٢

 .للشركة االستراتیجیة األھداف تحقیق في اإلسھام    ٣-١٢

 . المحدد الوقت والمسؤولیات في تنفیذ الواجبات    ٤-١٢

 .العام السلوك    ٥-١٢

 .للبرامج المقررة وفقا السنویة إجمالي المدفوعات الموافقة علىو وأھدافھ الشركةطبقھ ت يذال األداء حوافز ھیكلاعتماد  . ١٣

وتحدد اللجنة  .والمساھمین اإلدارة مجلسقبل  العتماده من األسھم تحفیزي یتضمن منح خیار نظام أي ھیكل مراجعة . ١٤
. وفي حال التوزیع، تحدد اللجنة أم ال األسھم ما إذا كان توزیع الحوافز مناسبا بالنسبة لنظام خیار سنوي أساس على

 وكذلك التنفیذیة واإلدارة المجلس التنفیذیین وسكرتیر المجلس ومكافأة كل واحد من أعضاء الحوافز لھذه اإلجمالي المبلغ
 .في ذلك المستخدمة األداء ییرمعا

 .التنفیذیة واإلدارة التنفیذیین المجلس أعضاء من لكل ونطاقھ وترتیبات وضع سیاسة التقاعد . ١٥

 المرتبطة بھذا المبالغ دفع ذلك في بما عمل عقد أي بإنھاء یتعلق فیما للشركة التعاقدیة بااللتزامات الوفاء التأكد من . ١٦
وتطبیق ما یلزم  الضعیف ضمان عدم مكافأة األداء وكذلك االعتبار،في  الشركة وحقوق أخذ حقوق الموظف مع اإلنھاء،

 .وموظفیھا للشركة خسائر من إجراءات للحد من

 . مزایا الموظفین في الشركة ھیكل في رئیسیة تغییرات أي على اإلشراف . ١٧

  .المجلس عضاءألالنفقات  تغطیة مطالباتتعنى ب سیاسة تبني . ١٨

  :م٢٠١٧ عام في والمكافآت الترشیحات لجنة اجتماعات ملخص التالي الجدول ویبین

  في اللجنة الصفة االسم الرقم
  االجتماع األول

٢/٣/٢٠١٧ 
  االجتماع الثاني

٢٣/١٠/٢٠١٧ 
  المجموع

 ٢     رئیس ال مؤمنة نعبد الرحممحمد  ١

 ٢     عضو صالح أحمد حفني ٢

 ١   × عضو مكارم صبحي بترجي ٣

 ٢     عضو موھانأرومبرا رام  ٤
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 اإلدارة)مجلس  ك: تقییم/١٩(
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس ھیئة السوق  من الحادیة واألربعون ( التقییم ) للمادة وفقا ذاتیا تقییما المجلس أجرى

ً ١٣/٠٢/٢٠١٧ھـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨) وتاریخ ٨-١٦-٢٠١٧المالیة بموجب القرار رقم (  على نظام الشركات  م بناءا
) ٨( في النموذج المالیة السوق ھیئة المقرر من اإلطار وباستخدام ھـ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاریخ  ٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

ً وذلك من خالل مؤشرات قیاس أداء  حیث تم وضع اآللیات الالزمة لتقییم أداء المجلس وأعضائھ ولجانھ واإلدارة التنفیذیة سنویا
 أداء تقییم تم وقد. ترتبط بمدى تحقیق األھداف االستراتیجیة للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفایة أنظمة الرقابة وغیرھامناسبة 
  .في األداء ثغرات وخال من أي اإلدارة على أنھ مرض مجلس

 المسؤولین التنفیذیین وتعویضاتھم واللجان وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ل): مكافآت/١٩(

 المجلس وأعضاء رئیس مكافآت
ً  المجلس أعضاء مكافآت تحدد  ووفقا واالستثمار التجارة وزارة من الصادرة واللوائح والقواعد للنظام األساسي للشركة وفقا

 النفقات عن جمیع اإلدارة ذلك، یتم تعویض أعضاء مجلس إلى وإضافة لھ. مكملة أخرى أنظمة أیة أو نظام الشركات ألحكام
المعتمدة من  للوائح وذلك وفقا واإلقامة السفر نفقات ذلك في بما المجلس، اجتماعات إطار حضور یتكبدونھا فيالتي  الفعلیة

 الجمعیة العامة.

 )المالي والمدیر التنفیذي الرئیس ذلك في بما( التنفیذیین المسؤولین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت جدول

  ):السعودي األرقام بالریال(م ٢٠١٧لعام  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
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  ییناألعضاء المستقل

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٣٣٫٠٠٠  -  -  -  ١٨٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ م. صالح أحمد حفني
  ١٣٫٨٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢٧٫٠٠٠  -  -  -  ١٢٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ علي عبدالرحمن القویز

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢١٫٠٠٠  -  -  -  ٦٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ مومنة نعبد الرحمم. محمد 

 غیر التنفیذییناألعضاء 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٥٫٠٠٠  -  -  -  -  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ بترجي لعبد الجلیصبحي 
  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢١٫٠٠٠  -  -  -  ٦٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ بترجي لعبد الجلی دد. خال

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٨٫٠٠٠  -  -  -  ٦٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  مكارم صبحي بترجي
  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٥٫٠٠٠  -  -  -  -  ١٥٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ سلطان صبحي بترجي

  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٥٣٫٩١٨  -  -  -  ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ١٤١٫٩١٨ رضوان خالد بترجي
ید عبدالعزیز فقیھ   -  -  -  -  -  -  -  -  ١٤٧٫٩١٨  -  -  -  -  ٦٫٠٠٠  ١٤١٫٩١٨ م. ول

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٢٫٠٤١  -  -  -  ٣٢٫٠٤١  -  -  أحمد محمد خالد دھلوي

  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٤٧٫٩١٨  -  -  -    -  -  كیال  زعبد العزیولید 
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  لیناألعضاء المستق

  
 

 باستثناء( ثابتة مكافآت
  المجموع االجتماع بدل حضور ) االجتماع حضور

 أعضاء لجنة المراجعة
 ٨٧٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ حفني احمد صالح . ١
 ٨٧٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ القویز نعبد الرحم على . ٢
 ٦٢٫٢١٩ ٩٫٠٠٠ ٥٣٫٢١٩ فقیھ زعبد العزی ولید . ٣
 ١١٢٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ كیال ولید . ٤
 ٣٢٫٠٤١ ٣٫٠٠٠ ٢٩٫٠٤١ الدھلوي خالد محمد احمد . ٥

 ٣٨٠٫٢٦٠ ٤٨٫٠٠٠ ٣٣٢٫٢٦٠ المجموع
 والمكافآتالترشیحات  لجنة أعضاء

 ٨١٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ مؤمنة عبدالرحمن محمد
 ٨١٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ حفني أحمد صالح
 ٧٨٫٠٠٠ ٣٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ بترجي صبحي مكارم

 - - - موھان رام أرومبرا
 ٢٤٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠  المجموع

  
  
  

ــــال سعودي                                 )متوقفة( الطبیة الخدماتلجنة و التنفیذیة اللجنة أعضاء  ریــــــ

 ١٢٫٥٣٤ - ١٢٫٥٣٤ بترجي عبدالجلیل صبحي . ١
 ١٨٫٥٣٤ ٦٫٠٠٠ ١٢٫٥٣٤ بترجي عبدالجلیل خالد. د . ٢
 ١٨٫٠٦٨ ٦٫٠٠٠ ٢٥٫٠٦٨ بترجي صبحي مكارم . ٣
 ١٢٫٥٣٤ - ١٢٫٥٣٤ بترجي صبحي سلطان . ٤
 ١٨٫٥٣٤ ٦٫٠٠٠ ١٢٫٥٣٤ بترجي خالد رضوان . ٥

 ٩٠٫٢٠٤ ١٥٫٠٠٠ ٧٥٫٢٠٤ المجموع
  جان فرعیة لمجلس اإلدارة.كلإلغاء كال من اللجنة التنفیذیة ولجنة الخدمات الطبیة تم  ٠٢/٠٣/٢٠١٧مالحظة: بتاریخ 

  
 

 :م٢٠١٧ لعام المالي، والمدیر التنفیذي الرئیس فیھم بمن وتعویضاتھم، التنفیذیین كبار مكافآت التالي الجدول یوضح

 السعودي)التفاصیل (بالریال 
 في بما( التنفیذیین كبار من خمسة إلى المدفوعات
 )المالي والمدیر التنفیذي المدیر ذلك

 لایر سعودي ٢٫٣٧٧٫٩٤٤ رواتب
 لایر سعودي ٦٨٦٫٨٢٤ بدالت

 لایر سعودي ٥٢٤٫٤٣١ مكافآت سنویة 
 لایر سعودي ٣٫٥٨٩٫١٩٩  المجموع
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 المسؤولیة االجتماعیة .  ٢٠

 المجتمع خدمة

التي تصب والفعالیات  عددا من األنشطة الشركةمستشفیات نفذت  المستمرة، االجتماعیة المتعلقة بالمسؤولیة في إطار مبادراتھا
  . في خدمة المجتمع

  :على النحو التالي المجتمعیة ھذه األنشطة تصنیف ویمكن

طة طة: الداخلیة األنش فى مبنى داخل تقام التيوالفعالیات  وھي األنش تش ا المس وص تخدام وخص فى قاعة باس تش مل. المس  وتش
 وغیر ذلك. التدخین مكافحة ونادي السرطان ونادي األم ونادي األطفال نادي األنشطة

طة وغیرھا، وتتم  والمراكز والكلیات تابعة لجھات أخرى كالمدارس مواقع في تقام التي الفعالیات وھي تلك: الخارجیة األنش
 .أسبوعي بشكل

افة طة إلى وباإلض توى ھناك أعاله، المذكورة الدوریة األنش یا مع توجیھات جماعي فعالیات أخرى على مس  منظمة وتقام تماش
حة فیات جمیع في العالمیة الص تش الجماعیة على مدى  الحمالت /وتعقد ھذه الفعالیات. الفترة نفس وفي موحدة بطریقة المس

  . بالحملة یتعلق خاص خدمات عرض مع فقوتترا العالمیة الصحة لبرامج منظمة وفقا شھر أو أسبوع

  :یلي ما م٢٠١٧عام  أقیمت خالل التي الرئیسیة وقد شملت األنشطة

 

 الفعالیة الشھر 

 یوم المعرفة  ٢٠١٧ینایر  ٢٥
 التوائم یوم ٢٠١٧فبرایر  ١٨

 التوحد  یوم ٢٠١٧مارس  ٦
 الیتیم یوم ٢٠١٧إبریل  ١٤
 الصحة یوم ٢٠١٧مایو  ١١

  الطفل  یوم  ٢٠١٧یونیو  ١
  التغذیة یوم  ٢٠١٧یونیو  ٥

  المعدیة األمراض حملة  ٢٠١٧أغسطس  ٢١
  الوطني الیوم حملة  ٢٠١٧سبتمبر  ٢٤
  الوردي الشریط حملة  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٨
  H1N1التوعیة بفیروس  حملة  ٢٠١٧نوفمبر  ١٤

  المعاقین یوم  ٢٠١٧دیسمبر  ٦
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 :أدناه مذكورة المؤتمرات/  الرئیسیة العلمیة األنشطة
 التاریخ الفعالیة

 ٢٠١٧ مارس ٣-٢ الولیدي اإلنعاش برنامج
 ٢٠١٧ مارس ٣١ الروماتیزم أمراض ندوة
 ٢٠١٧إبریل  ١٣-١٢ والجراحیة الطبیة النھج ندوة
 ٢٠١٧ مایو ٢٦-٢٥ الدماغیة  السكتة ندوة

 ٢٠١٧ یونیو ١٩-١٨ النفسي الطب مؤتمر
 ٢٠١٧ أكتوبر ٢٠-١٩ الباطني الطب ندوة
 ١٧ نوفمبر ٣٠-٢٩  الوالدة وحدیثي األطفال طب ندوة

 السعودة . ٢١
نوات في ترطت األخیرة، الس بة اإللتزامالخاص  القطاع على الحكومة اش عودیین  العاملین من بنس ركة، كل فيالس   في إطار  ش

عودة"ما یعرف ببرنامج  ب وتتراوح". الس ب ٪ ٩٠-٥ما بین  المطلوبة النس ركة وظروف عمل طبیعةحس العمل فیھا  الش
توى التعقید في أعمالھا عودة تختلف حدود متطلباتوبالتالي  ومس ركة ألخرى. ویعتبر االمتثال من الس عودة لمتطلبات ش  الس

 .احالیا أمرا إلزامی

  ":نطاقات" برنامج فئات من فئة كل حسب الطبیة الخدمات مجال في العاملة المؤسسات تصنیف ملخص

  الخدمات الطبیة
 العمل وزارة أعلنتھ ما حسب التوطین لنسب وفقا الفئات توزیع  العاملینعدد 

منخفض اخضر  اصفر احمر  إلى  من متوسط اخضر  مرتفع اخضر    بالتیني 

٣٤ ٪٣٣ ٪٢٩ ٪٢٨ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٩ ٪١٨ ٪٦ ٪٥ ٪٠ ٤٩ ٠٪ 
٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ٩٩ ٥٠٪ 

٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ١٩٩ ١٠٠٪ 
٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ٤٩٩ ٢٠٠٪ 
٣٦  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠  ٢٩٩٩  ٥٠٠٪  
 = <٣٦  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١  ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠  ٣٠٠٠٪  

 ھـ١/١٤٣٥ نشر برقم العمل وزارة عن نطاقات الصادر المصدر: دلیل

 الصادر نطاقات وبحسب دلیل. والتجزئة الجملة تجارة مجال في كمنشأة تعمل لعبد الجلیشركة أوالد  العمل صنفت وزارةوقد 
،١/١٤٣٥برقم  العمل وزارة عن ب ھـ سات  المطلوب من األدنى الحد ھي أدناه الجدول المذكورة في المئویة فإن النس المؤس

 .الخضراء ضمن الفئةلكي تعتبر  المجال ھذا في العاملة

  "نطاقات" برنامج من فئة لكل وفقا والتجزئة الجملة تجارة مجال في العاملة المؤسسات تصنیف ملخص
  قطاع تجارة الجملة والتجزئة

 العمل وزارة أعلنتھ ما حسب التوطین لنسب وفقا الفئات توزیع  العاملینعدد 

 بالتیني مرتفع خضر أ متوسط خضرأ منخفض خضر أ صفرأ حمرأ  إلى  من

٣٤ ٪٣٣ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١٧ ٪١٦ ٪٩ ٪٨ ٪٠ ٤٩ ١٠٪ 
٤٠ ٪٣٩ ٪٣٢ ٪٣١ ٪٢٧ ٪٢٦ ٪٢٣ ٪٢٢ ٪١٥ ٪١٤ ٪٠ ٩٩ ٥٠٪ 

٤١ ٪٤٠ ٪٣٣ ٪٣٢ ٪٢٨ ٪٢٧ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٨ ٪١٧ ٪٠ ١٩٩ ١٠٠٪ 
٤٣ ٪٤٢ ٪٣٥ ٪٣٤ ٪٣٠  ٪٢٩  ٪٢٦  ٪٢٥  ٪٢٠  ٪١٩  ٪٠  ٤٩٩  ٢٠٠٪  
٥١ ٪٥٠ ٪٤٢ ٪٤١ ٪٣٥  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٥  ٪٢٤  ٪٠  ٢٩٩٩ ٥٠٠٪  

 = <٥٢ ٪٥١ ٪٤٣ ٪٤٢ ٪٣٧ ٪٣٦ ٪٣٢ ٪٣١ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٠  ٣٠٠٠٪ 
  ھـ١/١٤٣٥ نشر برقم العمل وزارة عن الصادرنطاقات  المصدر: دلیل
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  م ٣١/١٢/٢٠١٧الشركة حسب نظام نطاقات في  وضع

 المواطنین نسبة آخر النشاط الفئة 
 السعودیین

  

 الشركة مستشفیات %٢٤٫٥٤  الرعایة الصحیة أخضر منخفض

 بترجي  لعبد الجلیأوالد  %١٩٫١٨  تجارة الجملة والتجزئة أخضر منخفض

  
 المخاطر  . ٢٢

  مخلص عوامل الخطر 

 وتشغیلھا  الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر

حیة الرعایة خدمات جودة • ركة قدرة عدم إن: المقدمة الص توى المطلوب الش تمرار في تقدیم المس  من جودة على االس
حیة الخدمات ي التي الص أنھ من عمالءھا ترض لبا یؤثر أن ش معتھا على س وق في س رب عمالئھا إلى وقد یؤدي الس  تس

 أن شأنھ وھو ما من القطاع، في العاملة األخرى الشركات أمام التنافسیة قدرتھا فقدان إلى باإلضافة معھا، التعامل ووقف
 .المالي وأدائھا وعملیاتھا الشركة أعمال على سلبا یؤثر

تقطاب األطباء: المؤھلة الكوادر الطبیة على االعتماد • ركة على اس  المؤھلة وتوظیفھم وكوادر التمریض تبقى قدرة الش
یما في تحدیا ركة ال س تمرار أمام الش وء قائما باس حیة كوادر الرعایة نقص ض عودي حیث  السوق في الص  الطلبأن الس
حیة الرعایة قطاع في المتاح العاملة معروض القوى وكوادر التمریض یتجاوز األطباء على . في المملكة وخارجھا الص

ركة قدرة فإن عدم وبالتالي، توفون من كاف تأمین عدد على الش ركة العالیة معاییر الكوادر المھنیة الطبیة ممن یس بما  الش
ومستقبال  ومرافقھا الطبیة حالیا ركةالش مستشفیات في الطبیة واستمرارھم في العملتھا یتناسب وسمعتھا وخبرتھا ومعرف

 من بدوره وھذا. التي تقدمھا وجودة تلك الخدمات الصحیة الخدمات مستوى حیث من عملیاتھا على سلبا من شأنھ أن یؤثر
 .المالي الشركة وأدائھا عملیات على یؤثر أن شأنھ

المؤسسة  الصحة، وزارة أرامكو، مثل( العمالء كبار من أي مع عالقاتھا على عدم تمكن الشركة من الحفاظ: كبار العمالء •
 ) التأمین وشركات االجتماعیة لتأمیناتالعامة ل

 .المرفوضة بالمطالبات المتعلقة المخاطر •

 الصحیة. الرعایة المطلوبة لقطاع للتراخیص التنظیمیة والمتطلبات بالتشریعات المتعلقة المخاطر •

ركةقد تتعرض : القاھرة بالقوة المتعلقة المخاطر • فیاتھا أو الش تش آتھا الطبیة أو مس  عن خارجة لحوادث أي من منش
في ذلك مثال قد ومن عملیاتھا، على یؤثر مما یمكن أن إرادتھا تش  األمر الذي من للحریق أو كارثة طبیعیة، یتعرض المس

أنھ لبا یؤثر أن ش ركة على س آتھا أي أو الش أة  في العمل تعطیل إلى یؤدي الحوادث ھذه مثل وقوع كما إن. من منش المنش
 مثل وفي. العمل فیھا تعلیق یتم التي الفترة خالل الشركة دخل على یؤثر أن شأنھ من وھو ما الزمن، من لفترة المتضررة

ركة الحاالت، ھذه وف تتكبد الش مالیة طارئة، نفقات س ر، في بما رأس بیل المثال ال الحص الح تكالیف ذلك على س  إص
 شأنھ واألمر الذي من األصلیة، حالتھا إلى استعادتھا أجل من تأھیلھا أو إعادة وإعادة بنائھا رةمنشآت المستشفى المتضر

 .المالي وأدائھا الشركة وعملیاتھا أعمال على سلبا یؤثر أن

ركة قدرة إن عدم: اإلیرادات تركیز • یین أو باألطباء االحتفاظ على الش اس أنھ أن  العمالء كبار على اإلبقاء األس  یؤثرمن ش
 .الشركة إیرادات على سلبا
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م • ركة اس معتھا التجاریة وعالمتھا الش م التجاري: وس فى" یعتبر االس تش عودي المس ركةوھو ،"األلماني الس  ملك للش
 تتأثر وقد. للشركة الطبیة الخدمات على الطلب تنمیة في رئیسیا عامال تجاري، كاسم الشركة مستشفیات جمیع وتستخدمھ

ركة أو التجاریة العالمة مھا للش معتھا التجاري اس عقود  التجاریة، العالمة حمایة عدم التالیة، والعوامل بالمخاطر وس
 .اإللزامیة غیر والشھادات الطبیة األخطاء الطبیة المملكة، خارج المستشفیات المبرمة مع واإلشراف اإلدارة

لة المخاطر • اریع المتص ركة: الجدیدة بالمش روع حالیا تنفذ الش فى مش تش  اھذ تنفیذ في وقد یكون ألي تأخیر. الدمام مس
 .الشركة استثمار تأثیر سلبي على تجاوز التكالیف أوالمشروع 

 التمویل مخاطر
والبنك  اإلنماء وبنك المالیة وزارة من وقروض ائتمانیة الصحیة على تسھیالت للخدماتوشركة حائل الوطنیة  الشركة حصلت

امبا ومجموعة األھلي التجاري ھیالت اتفاقیات من عدد ألحكام ووفقا. المالیة س ركتان، یحق للدائنین أبرمتھا التي التس ذوي  الش
  .األسباب من سبب إلغائھا ألي ھذه التسھیالت أو تقدیرھم إنھاء وحسب الصلة

 مستقبال  التمویل
افة ركة اعتماد إلى باإلض ادر على الش ل تمویل على االعتماد فھي قد تلجأ إلى الداخلیة، التمویل مص  البنوك علیھ من تحص

 .التوسعیة لتنفیذ خططھا ھذا التمویل إلى أیضا وقد تحتاج. العامل المال رأس احتیاجات لتغطیة التجاریة

 العالقة ذات األطراف مع التعامالت
والخدمات  والبیع والتورید والبناء عقود الصیانة تشمل والتي العالقة ذات األطراف مع االتفاقیات من بعدد حالیا ترتبط الشركة
اریة تش ركة. االس من الش تمراریة وال تض تقبل، والتعامالت في االتفاقیات ھذه اس ركة إدارة وقد ال یوافق مجلس المس  أو الش

و المجلس المعني على یوافق قد ال أو ھذه العقود واالتفاقیات، تجدید العامة على جمعیتھا روط التجدید عض ركة، بش األمر  الش
شركة یعرضالذي  سبة المناسب الوقت في القدرة على تأمین عقود بدیلة عدم لمخاطر ال شروط المنا  شأنھ من بدوره وھذا. وبال

 .عملیاتھا العقود في ھذه على تعتمد الشركة سیما وأن وأدائھا المالي، وعملیاتھا أعمال الشركة على سلبا یؤثر أن

 التنافسیة البیئة
شفیات ذلك في بما الصحیة، الرعایة مزودي خدمات شدیدة بین منافسة المملكة في الصحیة الرعایة یواجھ قطاع  ولذلك. المست

 . مستمر تزاید ھؤالء المزودین في عدد فإن

 المالیة والتكالیف العمالت صرف وأسعار الفائدة تذبذب سعر مخاطر 
 للشركة التجاریة العالقات تكون فیھا التي بالحاالت الشركة لھا تتعرض قد التي األجنبیة العمالت صرف أسعار مخاطر ترتبط

بب ھذه المخاطر ھو تغیر. أجنبیة بعمالت الطبیة الیومیة لعملیاتھا الالزمة والمعدات للمنتجات الدولیین الموردین مع  قیمة وس
  .الصرف أسعار نتیجة لتقلبات األجنبیة المنتجات

  السعودة
نوات في ترطت األخیرة، الس بة لتزاماإل الخاص القطاع على الحكومة اش ركة كل في العاملین من بنس  المواطنین من ش

عودیین، عودة"في إطار ما یعرف ببرنامج  الس ب وتتراوح". الس ب طبیعة٪ ٩٠-٥ما بین  المطلوبة النس ركة  عمل حس الش
توى التعقید في أعمالھا. وتختلف حدود متطلبات وظروف عودة العمل فیھا ومس ركة  من الس  ألخرى. ویعتبر االمتثالش
 .احالیا أمرا إلزامی السعودة لمتطلبات

ركة ومن ھنا، فإن قدرة افة حكومیة، قروض وأھلیتھا لطلب بالتزاماتھا الوفاء على الش  على وقدرتھا أدائھا المالي إلى باإلض
سیاسات إذا لم سلبا تتأثر الكوادر الوظیفیة غیر السعودیة سوف إضافیة من استقطاب وتوظیف أعداد  والنسب السعودة تلتزم ب

ل فإن وعالوة على ذلك،. العمل المقررة من قبل وزارة ركة فش ات الش یاس عودة في االلتزام بس بھا الس جعلھا قد یالمطلوبة  ونس
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قدرتھا  على سلبا یؤثر أن شأنھ من وھذا بدوره الجدیدة، للمشاریع السعودیین غیر العاملین من یكفي على توظیف ما ةدراق غیر
  .المالیة ونتائجھا على ربحیتھا وكذلك المشاریع، ھذه تشغیل على

 التحلیل المالي  . ٢٣

 ملخص قائمة الدخل وبنود المیزانیة العمومة 

 ):السعودیة األرقام بمالیین الریاالت( م وللسنة السابقة٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتھیة للشركة للسنة المالي لألداء ملخصا التالي یتضمن الجدول

 نسبة النمو ٢٠١٧ ٢٠١٦  

 ٪٠٫٩ ١٫٦٢٩ ١٫٦١٦  الدخل صافي

 ٪٧٫٦- ٧٦٥ ٨٢٨ اإلجمالي الربح

 ٪٢٣٫٢- ٢٧٥ ٣٥٨ العملیات من الدخل

 ٪١٧٫٤- ٣٠٠ ٣٦٣ والضرائب خصم الزكاة الدخل بعد صافي
 

بة م٢٠١٧ عام خالل للشركة اإلجمالیة زادت اإلیرادات  وقد انخفضت لایر. ملیون ١٫٦٢٩ إلى لایر ملیون ١٫٦١٦ لترتفع من٪ ٠٫٩ بنس
بة األرباح اإلجمالیة بب٪ ٧٫٦ بنس ائر بس فى المتوقعة العامة الخس تش بب وكذلك حدیثا افتتح الذي حائل لمس الكادر  رواتب في الزیادة بس

ت. الطبي والنفقات العمومیة واإلداریة غیلیة األرباح وانخفض بة التش لایر،  ملیون ٢٧٥ إلى لایر ملیون ٣٥٨ متراجعة من٪ ٢٣٫٢ بنس
افي وانخفض بة الفترة أرباح ص باب ٢٠١٧عام  في لایر ملیون ٣٠٠ إلى ٢٠١٦ عام في لایر ملیون ٣٦٣ من٪ ١٧٫٤ بنس  نتیجة لألس
  أعاله. المذكورة

  :٢٠١٧-٢٠١٣خالل الفترة من  الشركة ألداء ملخصا التالي الجدول ویوضح

  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٫٦٢٩ ١٫٦١٦ ١٫٥٣٥ ١٫٣٩٩ ٨٢٨  اإلیرادات إجمالي

 ٧٦٥ ٨٢٨ ٨١٠ ٧٥٠ ٤٣٠ الربح إجمالي

 ٢٧٥ ٣٥٨ ٣٨٦ ٣٢٠ ١٥٠ العملیات من الدخل

 ٣٠٠ ٣٦٣ ٣٩٠ ٣٣٢ ١٣٧ والضرائب الزكاة بعد الدخل صافي

  

ركة ھیكلة عملیة إعادة كانت بب م٢٠١٣ عام في الش ي ھي الس ركة إیرادات في الزیادة وراء الرئیس  ٢٠١٢ عامي بین وربحیتھا الش
منت اإلیرادات .م٢٠١٣و نة كاملة واألرباح م إیرادات٢٠١٣لعام  المجمعة واألرباح وقد تض ول من الس ركة األص  التي كانت تملكھا الش

ھر واألرباح واإلیرادات تنظیمال إعادة قبل مبر ونوفمبر أكتوبر ألش ول من م٢٠١٣ ودیس ة(تم نقلھا  التي األص فى وخاص تش غیل المس  تش
عودي األلماني بجدة ركة) الس ملت. التنظیم لعملیة إعادة نتیجة إلى الش نة كاملة  م إیرادات٢٠١٤لعام  المجمعة واألرباح اإلیرادات وش الس

  وبعدھا. ٢٠١٣ /٣٠/٩في  ھیكلتھا إعادة قبل الشركة كانت تملكھا التي األصول جمیع المتأتیة من واإلیرادات واألرباح
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 م٢٠١٧ –م ٢٠١٣من یوضح أداء الشركة خالل الفترة  الرسم البیاني أدناه
 

 
 

 .م٢٠١٧ إلى ٢٠١٣ من خالل الفترة٪ ١٨٫٤ نسبتھ مركب سنوي بمعدل الشركة إیرادات نمو

 حقوق المساھمین 

نویة المالیة تتضمن القوائم نة الس  حقوق في النمو التالي الجدول ویوضح المساھمین. حقوق في التغیرات م٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتھیة للس
 ):الریاالت بمالیین القیمة( الخمس األخیرة خالل السنوات المساھمین

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ مالیین الریاالت
 ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٧٦٧ ٧٦٧ رأس المال 
 ١٥٥ ١٢٥ ٨٩ ٥٠ ١٦ النظامي االحتیاطي

 ٦٢٩ ٥٤٩ ٣٤٤ ٣٢٣ ١٢٣ المبقاة األرباح
 ١٧٠٤ ١٥٩٤ ١٣٥٣ ١١٤٠ ٩٠٦ المساھمین حقوق إجمالي

 
  .م٢٠١٧ عام في لایر ملیون ١٫٧٠٤ إلى ٢٠١٣عام  في لایر ملیون ٩٠٦ من المساھمین حقوق إجمالي ارتفع

 :العمومیة للمیزانیة الرئیسیة البنود

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ مالیین الریاالت
 ٢٫٦٨٠ ٢٫٥٥١ ٢٫٠٦٥ ١٫٧٧٨ ١٫٥٨٧ إجمالي الموجودات
 ٩٢٤ ٨٩٧ ٦٥٢ ٥٩١ ٦٣٣ إجمالي المطلوبات

 ١٫٧٠٤ ١٫٥٩٤ ١٫٣٥٣ ١٫١٤٠ ٩٠٦ المساھمین حقوق إجمالي
 ٥٢ ٥٩ ٦١ ٤٧ ٤٨ األقلیة حقوق
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 م٢٠١٧-م ٢٠١٣الرسم البیاني أدناه یوضح البنود الرئیسیة للمیزانیة 

 
 

 من المطلوبات إجمالي ادوز. م٢٠١٧ عام في لایر ملیون ٢٫٦٨٠ إلى ٢٠١٣ عام في لایر ملیون ١٫٥٨٧ من الموجودات إجمالي ارتفع
یة إلى ذلك ویرجع. م٢٠١٧ عام في لایر ملیون ٩٢٤ إلى ٢٠١٣ عام في لایر ملیون ٦٣٣ اس ورة أس ركة تنظیم عملیة إعادة بص التي  الش

تمرار االستثمار وما بعده بسبب ٢٠١٣عام  جرت في یع لتجدید الثابتة األصول في اس تشفیات وتوس بب القائمة المس تثمار وكذلك بس  االس
 .جدیدة مشاریع في

 النقدیة قائمة التدفقات

  ):الریاالت بمالیین القیمة( السابقة واألعوام ٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتھیة للسنة للشركة النقدي قائمة التدفق التالي الجدول یوضح

  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٢٩ التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي
         
٣٤١ ٢٥٣ ١٨٣  ٣٤٩ 

 )٢٣٥( )١٤١( )١١٥( )١٢٣( )١٥٨( االستثماریة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي
 )١٥٠( )١٣( )١٤٨( )١٣٤( ٥٩ التمویلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي
 )٤٤( ٩٩ )٨٠( ٩٢ ٣٠ النقد في التغیرات صافي

 ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ ٤٤ ١٤ السنة بدایة في النقد
 ١١١ ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ ٤٤ السنة نھایة في النقد

 
  .ورأس المال العامل الرأسمالیة المتعلقة بالنفقات واستطاعت تلبیة جمیع التزاماتھا النقدیة اتجاه جید للتدفقات على الشركة حافظت
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  ربحیة السھم*

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ لایر/ سھم

 ٣٫٢٦ ٣٫٩٤ ربحیة السھم
 

  .األرباح لایر نتیجة النخفاض ٣٫٢٦لایر إلى  ٣٫٩٤من  قلیال السھم وتراجعت ربحیةلایر  ملیون ٩٢٫٠٤ قدرھا حصة كان لدى الشركة

  :٢٠١٧ لعام التشغیلیة األنشطة تفاصیل*
ت غیلیة األرباح انخفض ركة  التش بةللش بب لایر ملیون ٢٧٥ إلى لایر ملیون ٣٥٨ متراجعة من٪ ٢٣٫٢ بنس الكادر رواتب  في الزیادة بس

ا إفتتاحھ تم لمستشفى المتوقعة األولیة الطبي والخسارة ً  .حائل مدینة في حدیث

 .لھا التابعة والشركات الشركة إلیرادات الجغرافي التحلیل* 

 الشركة  إلیرادات الجغرافي التوزیع*

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ )ملیون لایر سعودي(

 ٣٧٨ ٣٧٣ الوسطى المنطقة

 ٨٥٨ ٨٦٤ الغربیة المنطقة

 ٣٨٠ ٣٦٤ الجنوبیة المنطقة

 ١٣ ١٤ السعودیة العربیة المملكة خارج
 

 .رسوم اإلشراف إیرادات تمثل السعودیة العربیة المملكة خارج اإلیرادات: مالحظة *   

 القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئةالمعتمدة من قبل المحاسبیة  المعاییر نع ختالفالا . ٢٤

 الھیئة عن والصادرة السعودیة العربیة المملكة في بھا المعمولتلك و الشركةعتمدھا ت التي المحاسبیة المعاییر بین یس ھناك أي اختالفل
  . القانونیین للمحاسبین السعودیة

 )IFRS( الدولیة المالیة التقاریر اعتماد معاییر . ٢٥

 السعودیة الھیئة معاییر من التحول تفاصیل لدراسة م٢٠١٦ في ،Corporation SRCO Professional ا،خارجی امستشار الشركة عینت
القانونیین  للمحاسبین السعودیة الھیئةحسبما اعتمدتھ ) IFRS( الدولیة المالیة التقاریر معاییرباتجاه اعتماد ) SOCPA( القانونیین للمحاسبین

 .الدولیة المحاسبةوفقا لمعاییر  المالیة ھابیانات لشركةكي تعد ال وذلك

. القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة أقرتھا كما المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المحاسبة إلى االنتقالمن عملیة  بنجاح الشركةوقد انتھت 
 للمعاییر وفقا المراجعة السنویة المالیة البیانات وكذلك ٢٠١٧ عاملجمیع الفترات ربع السنویة ل المالیة ھانتائج الشركة أعلنتعلیھ، فقد و

  .المالیة التقاریر إلعداد الدولیة
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  وسندات الدین األسھم أنشطة . ٢٦
 .م٢٠١٧ نھایة في سھمملیون  ٩٢٫٠٤ تداول في بالكامل والمدرجة المصدرة الشركة أسھم عددبلغ : أنشطة األسھم

  .م٣١/١٢/٢٠١٧ في ماك أسھم إلى للتحویل قابلة دین أدوات أي الشركةلدى  لیس: الدین سندات

 األرباح توزیع سیاسة . ٢٧
مختلف  أخذ بعداإلدارة  مجلس توصیات على بناءالجمعیة العامة العادیة  لموافقة نقدیةال رباحاأل توزیعیخضع  الشركة،نظام األساسي لل وفقا

بمقتضى  نقدیةال رباحاأل توزیعتقید من  قد التي والتزاماتھا للشركة المالي الوضع ذلك في بما ،ذات الصلة في حینھ بعین االعتبار العوامل
 .والمتوقعة الحالیة التوسعیة وخططھا النقدیةواحتیاجاتھا  ھاأعمال نتائج وكذلك الشركةالتي ترتبط بھا  یةاالئتمان التسھیالت یاتاتفاق

 الرأسمالیة الشركة لنفقاتإلى أقصى قدر ممكن  المساھمین استثمار قیمة تعزیز إلىالذي یھدف  المساھمینعلى  األرباح توزیع قراریخضع 
 ذلك في بما العوامل، من وغیرھا العامة االقتصادیة والظروف السوق ظروفكذلك لو المالي، ھاومركز ھاوأرباح یةاالستثمار ھاواحتیاجات
 القانونیة االعتبارات عن فضال االقتصادي، والنشاط التجاریة والفرص یةرأسمالالو یةالنقداحتیاجاتھا و االستثمار عادةاآلنیة إل ھااحتیاجات

 .السعودي بالریال وجدت، إن رباح،وتوزع األ. األخرى والتنظیمیة

 المبلغبشأن  ضمان أي وال أرباح أيبأنھا ستوزع  ضمان أيتقدم  الإال أنھا  لمساھمین،على ا سنویة أرباح توزیع تعتزم الشركة أنومع 
 على٤٥ المادةحیث تنص  للشركة،نظام األساسي ال في الواردة القیود لبعض األرباح توزیعویخضع . معینة سنة أي في توزیعھ سیتم الذي

 :التالي النحو على األخرى والتكالیف المصروفات جمیع خصم بعد الصافیة السنویة األرباح توزع أن

 االحتیاطي إلى المخصصات تجنیب ھذهویمكن وقف . نظامي احتیاطي لتكوین األرباح صافي من) ٪١٠(في المئة  عشرةیجنب  •
 .الشركة مال رأس من )٣٠%نظامي ثالثین في المئة (ال االحتیاطي بلغ متى العادیة العامة الجمعیة مننظامي بقرار ال

كوین لت السنویة األرباح صافي من) ١٠%(في المئة  عشرةتجنیب  اإلدارة، مجلس من طلب على بناء العادیة، العامة للجمعیة یجوز •
 .أكثر أولخدمة غرض محدد  اختیاري احتیاطي

 .المدفوع المال رأس من) ٥%( المئةفي  خمسة عن تقل ال أولى دفعة للمساھمین دفعی المتبقیة، األرباح من •

 العامة الجمعیة بموافقة رھنا وذلك القادمة، المالیة السنة إلى رحلی أو األرباح من إضافیة كحصة المساھمین على المتبقي المبلغ وزعی •
 .للمساھمین

 :الماضیة الخمس في السنوات أرباح الشركة منما وزعتھ  التالي الجدول ویبین

 )السعودي بالریال( األخیرة المالیة السنوات خالل التاریخیة األرباح

  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 
 ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٦٧٢٫٠٠٠ ٩٢٫٠٤٠٫٠٠٠  السنة المعلنة أرباح

 ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٦٧٢٫٠٠٠   ٩٢٫٠٤٠٫٠٠٠ ١٩٫٧٦٨٫٧٧٠ السنة خالل المدفوعة األسھم أرباح

  ٣٠٠٫٠٨٢٫٨٢٨ ٣٦٢٫٦٤٣٫٩٢٠ ٣٧٩٫٤٨٨٫٦٨٣ ٣٣١٫٩٦٩٫٢٠٥ ١٣٧٫١٩٧٫٨٥٩ السنة دخل صافي

 ٪٦١٫٣٤ ٪٥٠٫٧٦ ٪٤٨٫٥٠ ٪٤٩٫٩٠ ٪٦٧٫٠٩ الدخل إلى صافي المعلنة األرباح نسبة

 األرباح توزیع . ٢٨

 ٢٠١٦ أرباح توزیعات

الواحد  للسھم ریالین بواقع نقدیة أرباح بتوزیع ھـ)٣/٦/١٤٣٨ م (الموافق٢٠١٧ مارس ٢ في التي عقدت جلستھ في اإلدارة أوصى مجلس
 المساھمین قبل من علیھ الموافقة وھو ما تمت. م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ في المنتھیة عن السنة لایر ملیون ١٨٤٫٠٨ إجمالي قدره بمبلغ وذلك

  ).ھـ١٣/٩/١٤٣٨ (الموافق م٢٠١٧ یونیو ٨ في عقد الذي العامة الجمعیة اجتماع في
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 م.٢٠١٧توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح للعام  . ٢٩

م فقد أوصي ٢٠١٨مارس  ٢٨بعد تقییم المركز المالي للشركة وبناء على توصیة مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
م والرفع للجمعیة العمومیة ٢٠١٧األرباح المدورة للشركة لعام المجلس بتوزیع أرباح بقیمة ریالین للسھم الواحد على أن تدفع من 

  ٪ من القیمة االسمیة للسھم.٢٠ملیون لایر، وتمثل  ١٨٤٫٠٨ توزیعھالتوصیة حیث بلغ أجمالي المبلغ المراد  بھذه

 الشركة في التنفیذیین المدیرین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وملكیة الدین وأدوات األسھم . ٣٠

من  وأبنائھم القصر زوجاتھم ذلك في بما المسؤولین التنفیذیین، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ملكیة نسبة التالي الجدول یوضح
  .م٢٠١٧ المالیة السنة الملكیة خالل تلك في تغییرات الصادرة عنھا، وأي الدین الشركة وأدوات أسھم

  :الشركة اإلدارة من أسھم مجلس تفاصیل ما یملكھ أعضاء یلي فیما  .أ
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  الجلیل بترجيصبحي عبد  ١
رئیس مجلس 

 اإلدارة
  غیر تنفیذي،

 
٠٫٩٦٣٧ - ٨٨٧٫٠٢٦ ٨٨٧٫٠٢٦٪ 

 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨
 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غیر تنفیذي،  عضو بترجي لالجلیعبد خالد  ٢
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غیر تنفیذي،  نائب الرئیس مكارم صبحي بترجي ٣
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غیر تنفیذي عضو سلطان صبحي بترجي ٤
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل  عضو صالح احمد حفني ٥
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل عضو علي عبد الرحمن القویز ٦
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل عضو ةمومن نعبد الرحممحمد  ٧
 ھـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

  
 . أسھم في الشركة أي المسؤولین التنفیذیین ال یمتلك كبار  .ب
 الشركة. عن صادرة ولیس ھناك سندات دین  .ج
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 والقروض االئتمانیة التسھیالت . ٣١

ویحق . السعودي بالریال مختلفة وقروض تسھیالت على للحصول المحلیة البنوك مع االئتمانیة التسھیالت اتفاقیات عددا من الشركة وقعت
 إلى وباإلضافة. السوق في السائدة الربح معدالت بناء على الحصول على نسبة من أرباح التمویل تحدداالتفاقات  لھذه الممولة ووفقا للبنوك
 والمدینة في الریاض األلماني السعودي مستشفیات بناء مویلواستخدمتھا في ت المالیة وزارة من قروضعلى  الشركةحصلت فقد  ذلك،

   .م٣١/١٢/٢٠١٧ كما في وأوجھ استخدامھا المتاحة التسھیالت تفاصیل التالي الجدول ویوضح. وحائل المنورة

  وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. 

  )الریاالت بمالیین(القیمة                                                                  

المبالغ المدفوعة  السحوبات الحد االئتماني الممولة الجھة
المدفوع في  الرصید القائم مقدما

٢٠١٧ 

 التسھیالت والقروض طویلة األجل 
 )٣٫١٣( ٦٫٢٥ )٤٣٫٧٥( ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ الریاض -وزارة المالیة 
 )٣٫١٣( ١٢٫٤٤ )٣٧٫٥٠( ٤٩٫٩٤ ٥٠٫٠٠ المنورة المدینة –وزارة المالیة 
 - ٦٩٫٦٥ - ٤٧٫٦٨ ٦٩٫٦٥ حائل –وزارة المالیة 

 )٥٫٠٠( ٣٫٧٥ )١٦٫٢٥( ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالیة

 )١٠٠٫٠٠( ٧٥٫٠٠ )١٢٥٫٠٠( ٢٠٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالیة

 - ٧٧٫٠٠ - ٧٧٫٠٠ ٣٠٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالیة

 والتسھیالت االئتمانیة قصیرة األجل القروض 

 )٣١٫٠٠( ٢٥٫٠٠ )٣١٫٠٠( ٥٦٫٠٠ ٦٠٫٠٠ بنك اإلنماء

 )٢٧٫٧٨( ٠٫٠٠ )٥٠٫٠٠( ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالیة

 )١٧٫٥٠( ٣٠٫٠٠ )١٧٫٥٠( ٤٧٫٥٠ ٣٥٫٠٠ مجموعة سامبا المالیة

 - ٣٠٫٠٠ - ٣٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ البنك األھلي التجاري

 )١٨٧٫٥٣( ٣٢٨٫٧٨ )٣٢١٫٠٠( ٦٤٩٫٧٨  ٩٣٤٫٦٥  المجموع
دخل مؤجل (حسب المعاییر محول إلى 

  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة) 
      )٢٤٫٨٨(    

    ٣٠٣٫٩٠        الصافي 

  

  ـالعامة: حقوق المساھمین والجمعیة  . ٣٢

للمساھمین جمیع الحقوق المتعلقة باألسھم وبوجھ خاص الحق في الحصول على  یكفل النظام األساسي للشركة وقواعد حوكمتھا
نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفیة والحق في حضور 

التصرف في األسھم والحق في  اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین والمشاركة في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا والحق في
والحق في التحري وطلب المعلومات بما الیضر مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس اإلدارة 

بمصالح الشركة وال یتعارض مع الشروط واللوائح التتنفیذیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وتحرص الشركة على حضور أكبر 
مساھمیھا الجتماعات الجمعیة العامة كما تبنت الشركة نظام التصویت اإللكتروني عن بعد لتسھیل ممارسة المساھمین  عدد من 

  إذا كانوا ال یستطیعون الحضور بصفة شخصیة. تللحق والتصوی
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الحتیاطات الالزمة كما ینص النظام األساسي ونظام حوكمتھا المتعلقة بالجمعیة العامة للمساھمین والتي تضمن اإلجراءات وا
  لضمان ممارسة كافة المساھمین لحقوقھم النظامیة وتعتبر الجمعیة العامة للمساھمین ھي السلطة األعلى في الشركة.

مقترحات المساھمین وملحوظاتھم التي تتصف بالجدیة یتم رفعھا لمجلس اإلدارة عن طریق القنوات المالئمة لالطالع علیھا واتخاذ 
 بة حیالھا.اإلجراءات المناس

 العامة الجمعیة اجتماعات . ٣٣

 :وھاحضرذین ال اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء الماضیة المالیة السنة خالل عقدت التي العامة الجمعیة اجتماعاتب قائمة یلي فیما

 الرابعاالجتماع 
٢٩/١٢/٢٠١٧ 

 الثالثاالجتماع 
٢٠١٧,/١٣/٩ 

 االجتماع الثاني
٨/٦/٢٠١٧ 

 األولاالجتماع 
 الرقم االسم ٧/٢/٢٠١٧

-        ١ بترجي لعبد الجلیصبحي 
-         ٢ بترجي لعبد الجلیخالد 

  - -   ٣ مكارم صبحي بترجي 

  -     ٤ بترجي صبحي سلطان 
- -   - ٥ رضوان خالد بترجي 
-       ٦ صالح أحمد حفني 

         ٧ مؤمنھ نعبد الرحممحمد  
 

 المساھمین سجالت من الشركة طلبات عدد . ٣٤
الطلب تاریخ الرقم  الطلب سبب 

٧/٢/٢٠١٧  . ١ السنویة العامة الجمعیة   
٧/٢/٢٠١٧  . ٢ السنویة العامة الجمعیة   
٢١/٥/٢٠١٧  . ٣ الشركة إجراءات   
٢٥/٥/٢٠١٧  . ٤ الشركة إجراءات   
٦/٦/٢٠١٧  . ٥ السنویة العامة الجمعیة   
٦/٦/٢٠١٧  . ٦ األرباح توزیعات ملف   
٨/٦/٢٠١٧  . ٧ السنویة العامة الجمعیة   
١٢/٦/٢٠١٧  . ٨ األرباح توزیعات ملف   
٦/٩/٢٠١٧  . ٩ الشركة إجراءات   

١٢/٩/٢٠١٧  . ١٠ السنویة العامة الجمعیة   
٢٧/١٢/٢٠١٧  . ١١ السنویة العامة الجمعیة   
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  العقود واالتفاقیات المھمة مع األطراف ذات العالقة  . ٣٥
  ):الریاالت بمالیین القیمة( ٢٠١٧ عام في عالقة ذات أطراف المبرمة مع المعامالت التالي الجدول یلخص

طبیعة   اسم الطرف ذي العالقة  الرقم
  المعاملة

المستحق في   مبلغ المعاملة
  المدة  ٣١/١٢/٢٠١٧

  مستحق إلى  مستحق من  الدخل  النفقات      

عبد (صبحي  الشركة اإلماراتیة للرعایة والتنمیة الصحیة . ١
بترجي، مكارم صبحي بترجي  لعبد الجلیبترجي، خالد  لالجلی

  یملكون حصصا في الشركة وھم أعضاء في مجلس إدارتھا) 

رسوم 
 - ٣٫٣٤ ١٢٫٥١ -  إداریة

سنوات من  ١٠
٣/٦/٢٠١٥ ،

 تجدد سنویا

 لعبد الجلیوالتكنولوجیا (صبحي  كلیة بیت البترجي للعلوم . ٢
ومكارم صبحي بترجي  بترجي لعبد الجلیبترجي وخالد 

حصصا في الشركة وھم  یملكونبترجي وسلطان صبحي 
  أعضاء في مجلس إدارتھا)

رسوم 
 سنة واحدة - - ٣٫٠٠ -  تدریب

 )الشركةشركة بیت البترجي الطبیة (المساھم الرئیسي في  . ٣
بترجي، یملكان  لعبد الجلیبترجي، خالد  لعبد الجلیصبحي 

  حصصا في الشركة وھم أعضاء في مجلس إدارتھا)

رسوم 
 - - - ٥٫٢٤  استشاریة

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 تجدد سنویا

 لعبد الجلیشركة بیت البترجي للتعلیم والتدریب (صبحي  . ٤
  بترجي یملكان حصصا في الشركة) لعبد الجلیبترجي وخالد 

رسوم 
 سنة واحدة - ٠٫٤٩ - ٠٫١٨  تدریب

بترجي لصیانة المعدات الطبیة (خالد  خالد لعبد الجلیشركة  . ٥
  بترجي یملك حصة في الشركة) لعبد الجلی

إصالح 
 سنة واحدة ١٫٥٤ - - ٤٫٧٣  معدات

شركة بیت البترجي للصناعات الدوائیة (رضوان خالد بترجي  . ٦
  یملك حصة في الشركة) 

 سنة واحدة ٤٫١٢ - - ١٩٫٧٠  أدویةتورید 

 -JAN)شركة شباب الخلیج لالستثمار والتطویر العقاري  . ٧
PRO)  (مكارم صبحي بترجي یملك حصة في الشركة) 

خدمات 
 سنة واحدة ٠٫٩٣ - - ١١٫٠٢  نظافة

 لعبد الجلی(صبحي  شركة إنشاء المستشفیات الدولیة المحدودة . ٨
بترجي وسلطان صبحي بترجي  لعبد الجلیبترجي وخالد 

  یملكون حصصا في الشركة)
 سنة واحدة ٥٤٫٥١ - - ١٤٥٫٦٧  بناء/ ترمیم

 لعبد الجلی(صبحي الصحیة  للرعایة السعودیة الیمنیة الشركة . ٩
بترجي ومكارم صبحي بترجي  لعبد الجلیبترجي وخالد 

أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساھمون غیر مباشرون 
  فیھا)

رسوم 
  -  -  -  - إداریة

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنویا

  الصحیة (صبحي للرعایة السعودیة المصریة الشركة . ١٠
بترجي ومكارم صبحي  لعبد الجلیبترجي وخالد  لالجلیعبد  

بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساھمون غیر 
  مباشرون فیھا)

رسوم 
  -  -  -  - إداریة

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 تجدد سنویا

 لعبد الجلی(صبحي  للخدمات الصحیةشركة حائل الوطنیة  . ١١
بترجي ومكارم صبحي بترجي  لعبد الجلیبترجي وخالد 

  أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساھمون مباشرون فیھا)

رسوم 
  -  -  -  - إداریة

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنویا

عبد الجلیل  (صبحيشركة تطویر للرعایة الصحیة ـ الشارقة  . ١٢
بترجي وخالد عبد الجلیل بترجي بصفتھم أعضاء في مجلس 

  إدارة الشركة ومساھمان غیر مباشران فیھا.

رسوم 
  -  -  -  - إداریة

من سنوات  ١٠
تاریخ التوقیع 

 ً   تجدد سنویا

عبد الجلیل  (صبحيشركة عجمات لتطویر الرعایة الصحیة  . ١٣
بترجي وخالد عبد الجلیل بترجي بصفتھم أعضاء في مجلس 

  إدارة الشركة ومساھمان غیر مباشران فیھا.

رسوم 
  -  -  -  - إداریة

من سنوات  ١٠
تاریخ التوقیع 

 ً   تجدد سنویا
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مشروع مدینة البترجي الطبیة بمنطقة الیكس ویستـ   . ١٤
عبد الجلیل بترجي وخالد عبد  (صبحياإلسكندریةـ  مصر 

  الجلیل بترجي بصفتھم شركاء في شركة بیت البترجي الطبیة 

رسوم 
 إداریة

-  -  -  -  
من سنوات  ١٠

تاریخ التوقیع 
 ً   تجدد سنویا

  باكستان ـ  BTPLمستشفیات الھور، إسالم أباد ، كراتشي و  . ١٥
عبد الجلیل بترجي وخالد عبد الجلیل بترجي بصفتھم  (صبحي

  ) شركاء في شركة بیت البترجي الطبیة

رسوم 
 إداریة

-  -  -  -  
من سنوات  ١٠

تاریخ التوقیع 
 ً   تجدد سنویا

  ٦١٫١٠ ٤٫٨٣ ١٥٫٥١  ١٦٨٫٥٥    المجموع
  
  

  عن مكافأتھ  نمساھمیالالمجلس أو اإلدارة التنفیذیة أو عضو تنازل  . ٣٦

مكافأة  أي عن الشركة في المساھمین أو التنفیذیین المسؤولینو أأي من أعضاء مجلس اإلدارة  بموجبھایتنازل  اتفاقات أو ترتیبات توجد ال
  .مما یستحق لھم

  
 الدخل وضریبة الزكاة . ٣٧

  ):الریاالت بآالف( ٢٠١٧-٢٠١٣ وحركتھا للسنوات الزكاة مدفوعات التالي الجدول یبین

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنة /البند

٤٥٦٫٤ ینایر ١الرصید في   ٦٨٣٫٨  ٢٦٦٫٧  ٨٢٧٫١٠  ٣٫٩٨٩ 

)٤٨٨٫٨( - المدفوعات  )٢٠٠٫٧(  )٧٦٧٫١٠(  )٣٫٩٢٩(  

٢٢٧٫٤ مخصص الزكاة  ٠٧١٫٧  ٧٦١٫١٠  ٩٢٩٫٣  ٥٫٤٦٥ 

٦٨٣٫٨ دیسمبر ٣١الرصید في   ٢٦٦٫٧  ٨٢٧٫١٠  ٩٨٩٫٣  ٥٫٥٢٥ 

  
 الزكاة المعلقة قضایا

 ٤٤١٫٩٣٩مستحقة وقیمتھا ال الزكاة دفعولم ت م٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥ من للسنوات والدخل للزكاة العامة الھیئة إلى الزكاةإقرارات  الشركة قدمت
 .إلقراراتل وفقامستحقة ال الزكاةسدد ت لم الشركةم ألن ٢٠٠٨ لسنة الزكاة شھادةالزكاة  مصلحةلم تصدر و. قرارات المقدمةاإل حسبلایر 

فروقا بمقدار  أظھرم والذي ٢٠٠٨ عام وحتى ٢٠٠٥ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنوات النھائي ت مصلحة الزكاة الربط الزكويأصدر
مبلغ  يتضمن تخفیضا ف المذكورة لألعوامت مصلحة الزكاة ربطا معدال أصدرثم . ذلك على الشركة اعترضتلایر. وقد  ١٨٫١٠٣٫١٢٩

ربط المعدل وتم تخفیض المبلغ المطلوب ثانیة بمقدار ال على ااعتراض شركة قدمتلایر. ومرة أخرى،  ٦٧٣٠٫٣٠٨بمقدار ة المطلوبالزكاة 
 .لایر، والذي یمكن أیضا االعتراض علیھ ١٫١٤١٫٧٠٠

خطاب تسھیل لعام  على وحصلت م٢٠١٦ إلى ٢٠٠٩عن السنوات  دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة الضریبة /الزكاةبإقرارات  شركةال تقدمت
  اإلضافي مبلغعتراضا على الا شركةال ورفعت. م٢٠١٤ عاملایر عن  ملیون ٤٫٦ قدره إضافي مبلغب طالبت مصلحة الزكاة وقد. ٢٠١٦

 .تاریخھ حتىالمذكورة  لسنواتعن ا نھائیةشھادة براءة ذمة  صدرھذا االعتراض قید الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والتي لم ت زالی وال 

 من إعفاءمنحت بموجبھ  م٩/٨/٢٠١٦ الموافق م،٦/١١/١٤٣٧ بتاریخ موافقةمن خالل خطاب  والدخل للزكاة العامة الھیئة وقد أصدرت
یس مطلوبا من ل ذلك، على وبناء .الشركة في األجنبي لمساھموھي ا ،الدولیة التمویل مؤسسة من األرباح حصة على الدخل ضریبة دفع

ً  ٢٠١٦ عام نم الدخل ضریبة دفع الشركة  ١٣٫٥٥٢٫٤٤٨بقیمة  مبلغقید  تموقد . الدولیة التمویل مؤسسةمن  رباحاأل حصة على فصاعدا
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تزامات ال منسویتھ ت سیتملمصلحة الزكاة والذي  مسبقامبلغا مدفوعا  واعتبارهالمساھمین  حقوق حساب إلى دخل ضریبةلایر سبق دفعھ ك
  .مستقبالیبة والضر الزكاةمن لشركة ا

  م في الموعد المحدد. ٢٠١٧ھذا وسوف تقدم الشركة إقرارات الزكاة عن العام 

  التأمینات االجتماعیة 

 لایر على التوالي ملیون ١٫٦٧و لایرملیون  ١٨٫٧٦ ھو م٣١/١٢/٢٠١٧ في كما االجتماعیة للتأمینات العامة لمؤسسةل المسدد/ القائم المبلغ

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة . ٣٨
 :یلي بما الصحیة للرعایة األوسط الشرق شركة إدارة مجلس أعضاءقر ی

ُعدت بالشكل الصحیح . ١  أن سجالت الحسابات أ

ُعد على أسس سلیمة ونُفذ بفاعلیة. الداخلیة الرقابة نظامأن  . ٢  أ

 أنھ الیوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا. . ٣

 والعقوبات والقیودالجزاءات  . ٣٩
 أخرى قضائیة أو تنظیمیة أو إشرافیة جھة أي من السوق المالیة أو ھیئة من الشركة تحفظیة على قیود أو جزاءات أو لیس ھناك أي عقوبات

  .م٢٠١٧عام  خالل

 للشركة الداخلیة الرقابة إجراءات لكفاءة السنویة المراجعة نتائج . ٤٠
 جدتقد وو. اتطبیقھدقة والشركة  في الداخلیة الرقابة إجراءات تقییم حول الدوریة التقاریر دراسةمھمة ب الشركة فيمراجعة ال لجنةضطلع ت

 .كافیةمناسبة و الداخلیة الرقابة أنظمة أن اللجنة

 الداخلي التدقیق . ٤١

   .)Ernst & Youngتسند إلى شركة إرسنت آند یونغ ( وظائف التدقیق الداخلي بعض فإن في الشركة، الداخلي التدقیق وظیفة إلى باإلضافة

 للشركة الخارجي المراجع تقریر . ٤٢

 القوائم مراجعة بعدللشركة  المالیةائج نتال عرض الذي ،لتدقیق الحسابات الدارمكتب  للشركة، الخارجي الحسابات مراجع تقریر على بناء
 :م٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتھیةالمالیة  للسنة للشركة واألولیة السنویة المالیة

 األوسط الشرق لشركة الموحد المالي الوضع الجوھریة النواحي جمیعتعكس بشكل عادل ومن  الحالیة للشركة المالیة القوائمإن  . ١
سنة المالیة المنتھیة لل النقدیة وتدفقاتھا لعملیاتھا المجمعة نتائجالو م٣١/١٢/٢٠١٧ في كما) مدرجة مساھمة شركة( الصحیة للرعایة

 .الشركة لظروف المالئمة السعودیة العربیة المملكة في بھا المعمول المحاسبیة للمعاییر وفقا التاریخ ذلكفي 

 .ھاوعرض الموحدة المالیة القوائم بإعداد یتعلق فیما لشركةالنظام الداخلي لو الشركاتنظام  متطلباتتلبي  . ٢

، عبد هللا البصري وشركاه عضو الدار لتدقیق الحساباتشركة  السادة الخارجي، الشركة حسابات لمراجع تحفظات توجد الھذا و
  .م٣١/١٢/٢٠١٧ في المنتھیة المالیة للسنة المالیة القوائم على ،الدولیةجرانت ثورنتون 
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 ھام تطور . ٤٣

والذي بدأ  السعودي األلماني بحائل مستشفىلل التجاريالتشغیل  الشركة بدأت م٠٧/٢/٢٠١٧ في: المستشفى السعودي األلماني بحائل
حصة  الصحیة للرعایة األوسط الشرق شركة وتملك لھا التابعة الصحیة للرعایة الوطنیة حائل شركة وتملكھ ،والمراجعینباستقبال المرضى 

  .المستشفىبخصوص ھذا  إدارة اتفاقیة أیضاھناك و .٪٣٢٫٣٣فیھ بنسبة 

 األمیر شارع فيوالذي یقع  ،بیفرلي عیاداتباسم  بھا، الخاص الخارجیة العیاداتمبنى  الشركة افتتحت م،١٥/٢/٢٠١٨ في: بیفرلي عیادات
 مختلفب خارجیة عیادة ٢١بنى على الم ملتشیو. سعودي لایر ملیون ٢٢ بتكلفةوذلك  ،جدة مدینة في الخالدیة حي في الفیصل سعود

مما سیسھم  بجدة األلماني السعودي المستشفىإلى  المرضى ةإحال لیتسھیتمثل الھدف األساسي لھذه الخطوة في تعزیز وو .التخصصات
  بصورة إیجابیة في زیادة دخل الشركة.

 مالحظات ختامیة  . ٤٤

بالرغم من ظروف  ملحوظ نمو تحقیقتكم شرك واصلت ،٢٠١٧ لعام المدققة المالیة البیانات على وبناء التقریر، ھذاأبرزھا  التي للنتائج وفقا
 خطط تنفیذ الشركةواصل وت. قویة أسسذات مقومات و وسوققطاع  في تعمل الشركة أن على قوي إیجابيثمة مؤشر و السوق الصعبة

في أسواق  الجغرافي التوسععمل كذلك على وتفي السوق المحلیة  ھاقدراتخالل زیادة  نم والمتوسط القصیریین المد على كبیرة، یةتوسع
 المرونة الشركة یعطيوھذا ما . مالھا رأس من مئویة كنسبة نسبیا منخفض الدین عنصر لدیھا الشركة أن نالحظ أن المھم منو. خارجیة
 .التوسع خططدعم وقدرتھا  زیادةمن أجل  البنوك نلحصول على القروض مل الالزمة

 شكر وتقدیر

 المخلصة للجھودأن یعرب عن عمیق تقدیره  شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة (المستشفى السعودي األلماني)ختاما، یسر مجلس إدارة 
 وجمیع وموردیھا الشركةبنوك التي تتعامل معھا والئھا وعمالالشركة  مساھميخص بالشكر یو المستویات، جمیع على نوالموظف بذلھا التي

 .شركةلل قوة مصدرعلى دعمھا المتواصل والذي ظل دوما  لحكومیةا الجھاتالشكر موصول لكل وى خرجھات األال

 التوفیق؛وهللا ولي 

                                                                                                                

  
 


