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٢ 

 

 ا�دارة مجلس رئيس كلمة
  حضرات المساھمين الكرام

 . الس7م عليكم ورحمة هللا وبركاته

المست���شفى (بالنياب���ة ع���ن مجل���س إدارة ش���ركة ال���شرق ا�وس���ط للرعاي���ة ال���صحية 

يسرني أن أقدم لحضرات المساھمين الكرام تقرير مجل�س إدارة  ،)السعودي ا�لماني

 .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١الشركة الذي يغطي السنة المالية المنتھية في 

 م��ارس ٢٩ ف��يال��سعودية ال��سوق المالي��ة من��ذ طرحھ��ا الع��ام ا�ول��ي وإدراجھ��ا ف��ي 

 م، أحرزت شركتكم بعون هللا وتوفيقه تق�دما ملموس�ا ف�ي العدي�د م�ن المج�اIت٢٠١٦

بفضل ا�داء المتميز لفريق العمل الذي يمتاز بمستوى عال من الكف�اءة المھني�ة، كم�ا 

 .يلخصه تقرير مجلس اTدارة ھذا

 والعي�ادات الخارجي�ة المرك�زة على توسيع وتحسين مرافقھا الداخلية مثل غرف المرضى وأقسام العناي�ة ميكو، ركزت ٢٠١٦في عام 

وب�دأ العم�ل ف�ي م�شروع المست�شفى ال�سعودي ا�لم�اني بال�دمام وب�دأ .  وعسير والمدينة المنورةفي جميع مستشفياتھا في جدة والرياض

م وھ�و م�ا يتوق�ع أن ي�سھم ف�ي زي�ادة الق�درة الت�شغيلية ٢٠١٧تشغيل المستشفى ال�سعودي ا�لم�اني ف�ي حائ�ل ف�ي الرب�ع ا�ول م�ن ع�ام 

 .للشركة وتعزيز إيراداتھا

 ملي�ون لایر، أي م�ا يع�ادل ري�الين لل�سھم الواح�د ١٨٠.٠٤ أرب�اح نقدي�ة عل�ى الم�ساھمين بقيم�ة  مجل�س اTدارة بتوزي�عھذا وقد أوصى

  .٢٠١٦ عن عام ٪ من القيمة اIسمية للسھم٢٠ويمثل 

 في ظل رؤية ميكو بالنسبة لسوق الرعاية الصحية في المملكة الذي يتسم بالنشاط والحيوية ويوفر العديد من الفرص لكثيراإنني متفائل 

 اللذين أعلنتھما الحكومة السعودية ويوفران إطارا واسعا للنمو ف�ي ظ�ل اس�تراتيجية اقت�صادية ٢٠٢٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٣٠

ذي�ة ك�امk ب�دعم ي وإدارتھ�ا التنفميك�وونؤك�د الت�زام مجل�س إدارة . وھذا ما يعطي دفعة قوية لقطاع الرعاي�ة ال�صحية الخاص�ة. واضحة

 .م٢٠٢٠ وبرنامج التحول الوطني عام ٢٠٣٠طار رؤية المبادرات الحكومية في إ

 استيفاء متطلبات برنامج نطاقات على الرغم من النقص الكبي�ر ف�ي العمال�ة الم�اھرة ف�ي قط�اع الرعاي�ة ميكومن جھة أخرى، واصلت 

لھم ل�شغل مراك�ز ف�ي  برنامج�ا ناجح�ا Iس�تقطاب الكف�اءات المھني�ة ال�سعودية وت�أھيميك�وم، أع�دت ٢٠١٦وف�ي ع�ام . الصحية المحل�ي

kدارة العليا للشركة مستقبTل تنفي�ذ ع�دد م�ن الب�رامج المختلف�ة . اkجتماعية م�ن خ�Iكما حرصت الشركة دوما على تأدية مسؤوليتھا ا

 برنامج��ا لخدم��ة المجتم��ع والت��ي ت��ضمنت حم��kت للتوعي��ة ب��أمراض ٢١٨ نح��و ٢٠١٦ ف��ي ع��ام ميك��وفق��د نظم��ت . عل��ى ھ��ذا ال��صعيد

  . شخص في جميع مستشفيات الشركة٣٠.٠٠٠كري والسمنة، وغيرھا والتي استفاد منھا أكثر من السرطان والس

نصبح الشركة الرائدة ف�ي قط�اع الرعاي�ة ال�صحية عل�ى م�ستوى المنطق�ة م�ن أن  والتزامنا برؤيتنا الھادفة إلى حرصناھذا ونؤكد على 

رعاية الصحية للمرضى وتعزيز القيمة اIس�تثمارية لجمي�ع الجھ�ات خkل أكبر شبكة من المستشفيات وتقديم أرقى مستويات خدمات ال

وقد باشرت الشركة ف�ي ھ�ذا اTط�ار ع�ددا م�ن المب�ادرات الھادف�ة إل�ى تق�ديم خدم�ة أف�ضل لمراجع�ي مست�شفياتھا وتعزي�ز . ذات الصلة

  . ، وغيرھا"لبشريةنظام معلومات الموارد ا"و" إدارة تجربة العمkء"وشملت ھذه المشاريع . كفاءتھا الداخلية

ختاما، أتقدم نيابة عن مجلس اTدارة بخالص ال�شكر والتق�دير لجمي�ع مراجعين�ا وعمkئن�ا عل�ى ثق�تھم بن�ا ونؤك�د التزامن�ا الراس�خ بتلبي�ة 

 ميك�و والشكر موصول أيضا إل�ى إدارة. كما أتوجه بالشكر الكبير إلى مساھمينا الكرام لدعمھم المتواصل لجھودنا. توقعاتھم وتجاوزھا

ك�ذلك أتق�دم ب�وافر ال�شكر . وموظفيھا لما يبذلونه من جھود مخلصة وتفان كبير في دعم رؤي�ة ال�شركة وترس�يخ قيمھ�ا وتحقي�ق أھ�دافھا

 .والتقدير لزمkئي أعضاء مجلس اTدارة على إسھاماتھم الحكيمة والقيمة في مسيرة ھذا الصرح الطبي الرائد

        صبحي عبدالجليل بترجي              

  رئيس مجلس اTدارة        
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٣ 

 

 

 حضرات السادة المحترمين المساھمين في شركة الشرق ا)وسط للرعاية الصحية،

 ،الس7م عليكم ورحمة هللا وبركاته

م وال�ذي ي�ستعرض ٢٠١٦ع�ن ال�سنة المالي�ة الح�ادي ع�شر م�ساھمي ال�شركة التقري�ر ال�سنوي أن يق�دموا ل يسر أعضاء مجلس اTدارة

 . القوائم المالية السنوية الموحدة للشركةراجع القانوني حول مالتقرير ونتائج عملياتھا و ھاووضعركة الششطة أن

  لمحة عامة عن الشركة.  ١

بموجب للقرار الوزاري في المملكة العربية السعودية كشركة مساھمة مقفلة ) ميكو(تأسست شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية 
 الصادر ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠ والسجل التجاري رقم ھـ١٦/٠٣/١٤٢٥وتاريخ ٢٥٥٤لتجارة والصناعة برقم ر ار من معالي وزيالصاد

، بقيمة اسمية مليون سھم ٩٢.٠٤ويتكون رأس مال الشركة من . م في مدينة جدة٢٥/٠٥/٢٠٠٤ھـ، الموافق ٠٦/٠٤/١٤٢٥بتاريخ 
 مليون لایر سعودي كما في نھاية عام ٩٢٠.٠٤لية قدرھا  رياIت سعودية للسھم الواحد، وھو مدفوع بالكامل بقيمة إجما١٠قدرھا 
 .م٢٠١٦

عل�ى ") الھيئ?ة("، ح�صلت ال�شركة عل�ى موافق�ة ھيئ�ة ال�سوق المالي�ة ) م٢٠١٥ دي�سمبر ٣٠المواف�ق (ھ�ـ  ١٤٣٧ ربيع ا�ول ١٩في 
وأصبحت أس�ھم ال�شركة .  سھم في طرح عام أولي، وبناء على ذلك تم تحويل الشركة إلى شركة مساھمة عامة٢٧.٦١٢.٠٠٠إصدار 

  . )م٢٠١٦ مارس ٢٩ الموافق(ھـ ١٤٣٧ جمادى الثانية ٢٠منذ ) تداول(لية السعودية مدرجة في السوق الما

 السنة المالية للشركة. ٢

 .ل عامللشركة، تبدأ السنة المالية للشركة في ا�ول من شھر يناير وتنتھي في اليوم ا�خير من شھر ديسمبر من كا�ساسي وفقا للنظام 

 المحاسب القانوني للشركة. ٣

 .م٢٠١٦قام السادة الدار لتدقيق الحسابات، عضو جرانت ثورنتون الدولية، بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية لعام 

 نظرة عامة على اFقتصاد الكلي للمملكة. ٤

 رؤي�ة مجل�س ال�شؤون وذل�ك ف�ي ظ�لعالمي�ة م ب�الرغم م�ن انخف�اض أس�عار ال�نفط ال٢٠١٦واصل اIقتصاد السعودي نموه خ�kل ع�ام 

اIقتصادية والتنمية الذي يھدف إلى وضع السياسات اIقت�صادية والتنموي�ة وت�شكيلھا ف�ي إط�ار متن�اغم م�ن أج�ل تحقي�ق أھ�داف النم�و 

ال�سنة ا�س�اس (ة خkل الخطط الخمسية والحد من اIعتماد على إيرادات ال�نفط، حي�ث ارتف�ع الن�اتج المحل�ي اTجم�الي با�س�عار الثابت�

 . لایر مليار٢٥٢٠.٨ في المئة ليصل إلى لایر ٣.٥بنسبة ) ٢٠١٠

التي تعتمد على ثkث�ة رك�ائز أساس�ية رئي�سية  " ٢٠٣٠رؤية المملكة العربية السعودية "وقد اعتمدت المملكة مسار نمو جديد تمثل في 

تعزيز اIقتصاد الوطني وخفض : �ھداف المنشودة في الرؤية فھيأما ا. المجتمع الديناميكي واIقتصاد المزدھر وا�مة الطموحة: ھي

معدل البطالة وزيادة مساھمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اTجمالي ورفع نسبة م�شاركة اTن�اث ف�ي س�وق العم�ل 

إل�ى الن�اتج المحل�ي اTجم�الي، ورف�ع ن�سبة وزيادة قيمة أصول صندوق اIستثمارات العامة ورفع نسبة اIستثمارات ا�جنبية المباشرة 

 ملي�ار لایر ١٠٠٠ في المئة، وزيادة اTيرادات الحكومية غير النفطي�ة إل�ى ٦٥مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اTجمالي إلى 

  .، وزيادة نسبة ادخار ا�سر إلى إجمالي دخلھاًحاليا مليار لایر ١٦٣سنويا، من 

 )ي الثاني والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعوديالتقرير السنو: المصدر(
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٤ 

 

 قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية قويا في السنوات المقبل�ة ب�سبب انخف�اض ن�سبة الصحية من المتوقع أن يظل الطلب على خدمات الرعاية 

وI ي�زال القط�اع ال�صحي ف�ي المملك�ة ن�سبيا . فيھ�ا" ا�مراض المزمنة"ار وارتفاع نسبة انتشارھا والنمو السكاني وزيادة معدل ا�عم

 ف�ي ٤، وح�والي ٢.٧ من السكان مقابل المع�دل الع�المي الب�الغ ١٠٠٠ سرير لكل ٢.٢دون مستوى اIنتشار المطلوب، إذا يبلغ حوالي 

 ال�ذي م�ن لعم�را٪ خ�kل ال�سنوات ا�رب�ع المقبل�ة ومتوس�ط ٢.١٣سبة ويقترن ھذا بالنمو السكاني المتوق�ع بن�.  وأمريكا الشماليةأوروبا

 .م٢٠١٦ سنة بحلول عام ٧٥.٣ سنة إلى ٧٤.١ أن يرتفع من المتوقع

٪ من الن�اتج ٤.٣وقد شكلت النفقات الصحية في المملكة . يعد قطاع الرعاية الصحية السعودي ا�كبر في دول مجلس التعاون الخليجي

وأس�ھمت .  ملي�ار لایر س�عودي م�ن ك�k القط�اعين الخ�اص والع�ام٦٨.٧م والتي شكلت م�ا يق�رب م�ن ٢٠١٠عام المحلي اTجمالي في 

٪، ف�ي ح�ين مثل�ت م�ساھمة القط�اع الخ�اص م�ا ن�سبته ٢.٧م�ن الن�اتج المحل�ي اTجم�الي نح�و ) الحك�ومي(حصة القطاع الصحي العام 

٪ ١٦.٨م، بنم�و س�نوي مرك�ب ن�سبته ٢٠١٧ مليار لایر ف�ي ع�ام ١٧٤ ومن المتوقع أن يرتفع اTنفاق على القطاع الصحي إلى. ٪١.٦

 .م٢٠١٧ و ٢٠١١بين عامي 

وقد ارتفع اTنفاق الحكومي على الرعاية الصحية . وتؤدي الحكومة دورا نشطا على نحو متزايد في توفير الرعاية الصحية في المملكة

م، مقاب�ل ٢٠١٢ ملي�ار لایر ف�ي ٦٩٠موع الميزاني�ة ال�سعودية وبلغ مج. م٢٠١٢ و ٢٠٠٥٪ بين عامي ١٨بمعدل سنوي مركب نسبته 

 .٪ عن العام السابق١٩، أي بزيادة بلغت نسبتھا ٢٠١١ مليار لایر في عام ٥٨٠

 ملي�ون ن�سمة ف�ي ٣٠المملكة العربية السعودية ھي الدولة ا�كثر اكتظاظا بالسكان بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ ع�دد س�كانھا 

ومتوس��ط ا�عم��ار وانت��شار ) ٢٠١٤-٢٠٠٩٪ كمع��دل النم��و ال��سنوي المرك��ب، ٢.٩(+وق��د أدى ارتف��اع ع��دد س��كانھا . م٢٠١٥ع��ام 

وأج�رت الحكوم�ة تح�وI ف�ي القط�اع م�ن خ��kل . ا�م�راض المرتبط�ة ب�نمط الحي�اة ارتف�اع ف�ي الطل�ب عل�ى خ�دمات الرعاي�ة ال�صحية

٪ ٩.٨عاية الصحية اTجمالية في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة وزادت نفقات الر. استثمارات كبيرة على مدى العقد الماضي

٪ ٦٥وقد تحملت الحكومة ما يقرب ). ١٧راجع الملحق (م ٢٠١٣ في عام لایر مليار ٨٨.٩م إلى ٢٠٠٨ في عام لایر مليار ٥٥.٥من 

 الرعاي�ة ال�صحية نفقاتھذه الفترة، وزادت ٪ خkل ١١.٢كما ارتفع حجم التمويل من القطاع الخاص بوتيرة أسرع بنسبة . من النفقات

 .م٢٠١٣ و ٢٠٠٨ بين عامي لایر ٣,٠٢٩٪ لتصل إلى ٧.٥للفرد الواحد في البkد بنسبة 

تت��ولى وزارة ال��صحة مھم��ة اTش��راف 

على نظ�ام الرعاي�ة ال�صحية ف�ي ال�بkد 

فھ�ي ت�دير ع�ددا . وإدارته إلى حد كبي�ر

م��ن المست��شفيات الت��ي تلب��ي احتياج��ات 

 .نين السعوديين حصراالمواط

أما العمالة الوافدة فتعتمد إل�ى ح�د كبي�ر 

التابع��ة للقط��اع عل��ى المراف��ق ال��صحية 

 ت����م إدخ����ال الت����أمين دوق����. الخ����اص 

ال���صحي اTلزام���ي للعم���ال م���ن غي���ر 

الم�����واطنين ف�����ي المملك�����ة ف�����ي ع�����ام 

                                م، ٢٠٠٥

م، ت��م تمدي��ده لتغطي��ة ٢٠١٣وف��ي ع��ام 

  .ھمعائkت
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ع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاي�ة ال�صحية ف�ي ال�بkد م�ن يشجعلى تالحكومة فقد دأبت  وافدين،لتلبية اIحتياجات الطبية للو

 .الرعاي�ة ال�صحية م�ن القط�اع الخ�اصم�زودي خ�دمات ض لوزي�ادة ح�دود الق�رنموذج الشراكة بين القطاعين الع�ام والخ�اص وخkل 

 )  المملكةفقات الرعاية الصحية في(

 ٦٨.٠٠٠م�ا يق�رب والت�ي بل�غ إجم�الي ع�دد ا�س�رة فيھ�ا ، م٢٠١٤ف�ي ع�ام مست�شفى  ٤٥٣عدد المستشفيات في ال�بkد جمالي بلغ وقد 

على الرغم من أن البنية التحتية للرعاي�ة ال�صحية ق�د تح�سنت عل�ى م�دى و. ٪ من ھذه المستشفيات٧٠حوالي تمتلك الحكومة و. سريرا

 م٢٠٠٩بق�ي ع�دد منھ�ا دون تغيي�ر تقريب�ا من�ذ ع�ام حي�ث المست�شفيات، في سرة ا� يزال ھناك نقص كبير في عدد kف،  الماضيةفترةال

متوس�ط ك٪ ٨.٩٪ و ٣.٩زي�ادة بن�سبة إل�ى وق�د أدى تزاي�د العمال�ة الواف�دة . م٢٠١٤ ش�خص ف�ي ع�ام ١٠.٠٠٠سريرا لك�ل  ٢٢ بمعدل

عل�ى الت�والي، ف�ي المست�شفيات  ، ٪٨.٩ و ٪٣.٩بنسبة ، )التنويم(دات الداخلية عياالعيادات الخارجية والمراجعي نمو سنوي في عدد ال

ف��ي جمي��ع عي��ادات الداخلي��ة العي��ادات الخارجي��ة والمرض��ى وف��ي الوق��ت نف��سه، ارتف��ع ع��دد . م٢٠١٤ و ٢٠٠٩الخاص��ة ب��ين ع��امي 

  .٪ على التوالي٣.١٪ و ٠.٥المستشفيات بمعدل سنوي مركب نسبته 

بلد بحجم  I يزال غير كاف ل العددوالممرضين تدريجيا ولكن) بما في ذلك أطباء ا�سنان(ا�طباء ًا عدد  أيضزادعلى صعيد آخر، 

. م٢٠١٤ شخص في عام ١٠٠٠٠ ممرضة لكل ٥٤ طبيبا ونحو ٢٦أكثر من كان ھناك  ،المنطقةعلى مستوى و.  كالمملكةسكان

القطاع العام من  لكل ةالطبيعمالة وبقي توظيف ال. الوافدةعاملة الطبية وعkوة على ذلك، فإن البلد يعتمد إلى حد كبير على القوى ال

 بحرية حركة العاملين في م٢٠١٤اللوائح الجديدة التي أعلن عنھا في ديسمبر وتسمح . خاصة تحدياالوكذلك شركات الرعاية الصحية 

 متخلفة المملكةعلى الرغم من أن و. ةالمھنيادر الكو ذهلى ھعصول حتسھيل المن أجل المؤسسات بين الرعاية الصحية ذوي الخبرة 

 .السكانلعدد ا�طباء والممرضين بنسب فيما يتعلق تقدمة مإنھا العالمي من حيث نصيب الفرد من أسرة المستشفيات، فعن المتوسط 

  )لميكو البحث الداخلىو٢٠١٦للرعاية الصحية كابيتال تقرير ألبين : المصدر(
 

 لشركة ا)ھداف الرئيسية ل. ٥

 :أھداف الشركة

 .إنشاء المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز والمؤسسات ومراكز التأھيل والمختبرات وا�شعة والصيدليات وتشغيلھا وإدارتھا •

 .شراء ا�راضي والعقارات وتطويرھا لصالح الشركة •

 .ت اIختراعإنشاء المصانع واستيراد جميع أنواع ا�جھزة والمعدات الkزمة وامتkك براءا •

مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في ا�دوية والمعدات الطبية وا�Iت ومعدات إعادة التأھي�ل وجمي�ع المع�دات ذات ال�صلة الkزم�ة  •
 .للمستشفيات والمراكز الطبية

 . الوكاIت التجارية في المجاIت الطبية والصيدIنية •

 .إنشاء مراكز التدريب المتخصصة •

  :روعا تعمل تحت أرقام السجل التجاري التاليةوتمتلك الشركة ف. ١
 

 الحالة المدينة السجل التجاري  اسم الفرع 

 نشط جدة ٤٠٣٠١٢٤١٨٧  فرع جدة- المستشفى السعودي ا�لماني

 نشط عسير ٥٨٥٥٠١٩٣٦٤  فرع عسير-المستشفى السعودي ا�لماني 

 نشط الرياض  ١٠١٠١٦٢٢٦٩  فرع الرياض-المستشفى السعودي ا�لماني 

 نشط المدينة المنورة  ٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦  فرع المدينة المنورة- المستشفى السعودي ا�لماني

 نشط الدمام  ٢٠٥٠١٠٥٧١٣  فرع الدمام-المستشفى السعودي ا�لماني 

 نشطة جدة ٤٠٣٠١٨١٧١٠ شركة أبناء عبدالجليل إبراھيم بترجي للتنمية 
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 ،تابعةوھناك شركة فرعية . ٢

  نسبة الملكية محل النشاط محل التأسيس السجل التجاري رعيةاسم الشركة الف

 32.33 % حائل السعودية ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية

  

 عقود التشغيل وا�دارة 

 بلد العمل النوع  

 اTمارات العربية المتحدة دبي  المستشفى السعودي ا�لماني دبي

 اليمن صنعاء  عاء المستشفى السعودي ا�لماني صن

 مصر  القاھرة  المستشفى السعودي ا�لماني القاھرة

 إع7نات تداول. ٦

ت�م ن�شر و). ت�داول(ا�ح�داث والق�رارات اIس�تراتيجية عل�ى الموق�ع الرس�مي لل�سوق المالي�ة ال�سعودية وتم اTعkن ع�ن أھ�م ا�ن�شطة 

  م.٢٠١٦إلى المساھمين خkل الموجھة اTعkنات التالية 

 عنوان ا�ع7ن نوع ا�ع7ن التاريخ قمالر

-٠٣-٣١تعلن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية النتائج المالية ا�ولية للفترة المنتھي�ة ف�ي  البيانات المالية ٢٠/٤/٢٠١٦ ١

 .)ثkثة اشھر (٢٠١٦

ل��ى الم��ساھمين ع��ن الع��ام تعل��ن ش��ركة ال��شرق ا�وس��ط للرعاي��ة ال��صحية ع��ن توزي��ع أرب��اح ع ا�رباح النقدية ٢٠/٤/٢٠١٦ ٢

 .٢٠١٥المالي 

إع��kن إلح��اقي م��ن ش��ركة ال��شرق ا�وس��ط للرعاي��ة ال��صحية بخ��صوص النت��ائج المالي��ة ا�ولي��ة  النتائج المالية ٢٥/٤/٢٠١٦ ٣

 .)ثkثة أشھر (٣١/٠٣/٢٠١٦للفترة المنتھية في 

دعوة Iنعقاد الجمعية  ٧/٦/٢٠١٦ ٤

 العامة

ة ال�صحية م�ساھميھا إل�ى ح�ضور اجتم�اع الجمعي�ة العام�ة تدعو شركة ال�شرق ا�وس�ط للرعاي�

 .)اIجتماع اIول(العادية 

 .تعلن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نتائج الجمعية العامة ٣٠/٦/٢٠١٦ ٥

-٠٦-٣٠ئج المالية ا�ولية للفترة المنتھي�ة ف�ي تعلن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية النتا النتائج المالية ٢٤/٧/٢٠١٦ ٦

 .)ستة اشھر (٢٠١٦

ت�سھيkت مرابح�ة (علن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية عن توقيع عقد تموي�ل إس�kمي  إشعار إلى المساھمين ٢٤/٧/٢٠١٦ ٧

 .مع مجموعة سامبا المالية) �جل

ع��ن خطتھ��ا ) المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني (وس��ط للرعاي��ة ال��صحية تعل��ن ش��ركة ال��شرق ا� إشعار إلى المساھمين ٣١/٨/٢٠١٦ ٨

 .اIنتقالية لتطبيق المعايير الدولية Tعداد التقارير المالية

ع��ن موافق��ة ) المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني(تعل��ن ش��ركة ال��شرق ا�وس��ط للرعاي��ة ال��صحية  إشعار إلى المساھمين ٥/٩/٢٠١٦ ٩

 الضرائب المدفوعة عن حصة مؤسسة التمويل الدولية م�ن مصلحة الزكاة على طلبھا بإسترداد

 .أرباح الشركة

ع��ن وض��ع ) المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني ( تعل��ن ش��ركة ال��شرق ا�وس��ط للرعاي��ة ال��صحية  إشعار إلى المساھمين ٢١/٩/٢٠١٦ ١٠
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 الترتيب��ات النھائي��ة لتوقي��ع اتفاقي��ة اTش��راف اTداري عل��ى م��شروع مدين��ة البترج��ي الطبي��ة ف��ي

 .مدينة ا�سكندرية بجمھورية مصر العربية

إعkن إلحاقي من شركة الشرق ا�وسط للرعاية ال�صحية بخ�صوص وض�ع الترتيب�ات النھائي�ة  إشعار إلى المساھمين ٩/١٠/٢٠١٦ ١١

 .لتوقيع اتفاقية اTشراف اTداري على مشروع مدينة البترجي الطبية في مدينة ا�سكندرية

-٠٩-٣٠علن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية النتائج المالية ا�ولية للفت�رة المنتھي�ة ف�ي  ج الماليةالنتائ ١٩/١٠/٢٠١٦ ١٢

 .)تسعة اشھر (٢٠١٦

ع��ن مراح��ل ) المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني ( تعل��ن ش��ركة ال��شرق ا�وس��ط للرعاي��ة ال��صحية  إشعار إلى المساھمين ٢٦/١٠/٢٠١٦ ١٣

 .)المرحلة الثانية ( بة الدولية مواكبتھا للتحول لمعايير المحاس

تعلن شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية عن منح عقد ان�شاء م�شروع المست�شفى ال�سعودي  إشعار إلى المساھمين ٧/١٢/٢٠١٦ ١٤

 .)طرف ذي عkقة(ا�لماني في مدينة الدمام لشركة انشاء المستشفيات الدولية 

ت�سھيkت مرابح�ة (شركة الشرق ا�وسط للرعاية الصحية عن توقيع عقد تمويل إس�kمي تعلن  إشعار إلى المساھمين ٢٨/١٢/٢٠١٦ ١٥

 .مع مجموعة سامبا المالية) �جل

 

 الھيكل القانوني للشركة وفروعھا  . ٧

 

  

  

  

  

  

 

 مشاريع الشركة التوسعية.  ٨

 مشروع المستشفى السعودي ا)لماني بحائل

 ١٥٠ تهس�عوتبل�غ  الرعاي�ة الطبي�ة عالي�ة الج�ودة يق�دم خ�دماتفى متع�دد التخص�صات وحائ�ل ھ�و مست�شالمستشفى السعودي ا�لماني ب

الوطني�ة للرعاي�ة ال�صحية حائ�ل  ل�شركة ت�هملكيوتع�ود . م٢٠١٧ فبراير ١٦ عيادة خارجية وافتتح رسميا في ٣٠ يحتوي علىسريرا و

)'NHC"(، ل ن م ھا٪ وتسيطر علٮ٣٢.٣٣فيھا ميكو تمتلك  مقفلة  شركة مساھمةوھيkإدارة وتشغيل عقدخ. 

ف�ي شمال ال�حائل، أكبر مدينة ف�ي منطق�ة مدية حي الخزامى في بحائل على شارع الملك عبد العزيز المستشفى السعودي ا�لماني بيقع 

مجم��وع الم��ساحة المبني��ة و  ٢م �٨٩٢١٣رض ل��وتبل��غ الم��ساحة اTجمالي��ة . المملك��ة، ويمك��ن الوص��ول إلي��ه ب��سھولة م��ن المط��ار

العي��ادات و )التن��ويم(ة الداخلي��عي��ادات ويتك��ون مبن�ى المست��شفى م��ن عن��ابر ال. وظفي المست��شفىمبن��ى س��كن م��، بم�ا ف��ي ذل��ك ٢م٣١٧٧٦

لم�وظفين عل�ى ايق�ع س�كن و. م�ساندة ا�خ�رىالق�سام  ا�إض�افة إل�ىالخارجية ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات، 

 .مقربة من مبنى المستشفى

م، ٢٠١٧ع�ام ف�ي ميك�و ٪ م�ن إي�رادات ٢.٥سھم بن�سبة ي�توق�ع أن يفى خدمات الرعاية الصحية لمنطقة حائل في المملك�ة ويقدم المستش

   .م٢٠١٧قدرھا مليون لایر لعام ٧.٥كما يتوقع أن يحقق صافي خسارة 

الصحية للرعاية ا�وسط الشرق شركة  

  المدينة فرع  عسير فرع  جدة فرع

 

  عبدالجليل أو�د  عسير فرع
 )فرع (بترجي

 قيد (الدمام فرع
 )ا�نشاء

 الوطنية حائل شركة
 ميكو تملك) تابعة(

 منھا% ٣٢.٣٣
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 لميكومستشفيات لتوسيع المرافق الحالية 

 س�ريرا خ�kل ٨٥بإض�افة  الحالي�ة ميكوستشفيات السريرية لمسعة الة زيادفقط خططت ل ،الشركة الطلب المتزايد على خدماتفي ظل 

 ٣١ال�شركة وق�د أض�افت ). ا إض�افيا س�رير٢٣لمدينة المن�ورة يرا وفي ا سر٣٠ -الرياض وفي ، سريرا ٣٢جدة في (السنوات المقبلة 

، س��ريرا ١٦ -الري��اض ب لم��انيالمست��شفى ال��سعودي ا� س��ريرا، ٥ -ج��دة ب المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني (٢٠١٦س��ريرا ف��ي ع��ام 

ف��ي ع��ام وت��شغيلھا  س��ريرا المتبقي��ة ٥٤فيم��ا يتوق��ع إض��افة ال��ـ  ،) أس��رة إض��افية١٠ -المدين��ة المن��ورة ب والمست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني

المست�شفى ال�سعودي  عي�ادة، ٢٢ -ج�دة ب المستشفى السعودي ا�لم�اني (٢٠١٦إضافية في عام عيادة  ٤١أضافت الشركة كما . ٢٠١٧

 ١٠المدين�ة المن�ورة ب المست�شفى ال�سعودي ا�لم�اني و، عي�ادات٣الري�اض ب  عي�ادات، المست�شفى ال�سعودي ا�لم�اني٦بع�سير  ا�لماني

  ).عيادات إضافية

توس�يع مراف�ق م و٢٠١٧للمست�شفى ال�سعودي ا�لم�اني بع�سير ف�ي ع�ام  عيادة جدي�دة ٤٠وعkوة على ذلك، تخطط الشركة أيضا لفتح 

  . بإضافة عيادات رافدةجدة والرياضكل من رجية في العيادات الخا

 بالدمام ا�لماني السعودي المستشفى مشروع

 سيقدم خ�دمات الرعاي�ة ال�صحية المتخص�صة متعدد التخصصاتھو مستشفى جديد تحت ا�نشاء الدمام المستشفى السعودي ا�لماني ب

الفي�صلية، ح�ي ل�دمام عل�ى طري�ق المل�ك، غ�رب لمستشفى في مدينة اايقع و.  عيادة خارجية١٠٠ سريرا و ١٥٠ته اTجمالية سعوتبلغ 

م�ن المست�شفى ويتك�ون مبن�ى .. ٢م٣٩.٠٤١مساحة البن�اء اTجمالي�ة  وتبلغ. الشركةوتملكھا  ٢م٣٠٠٠٠على قطعة أرض تبلغ مساحتھا 

ا�ق�سام الم�ساندة لمختب�رات باTض�افة إل�ى ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات وا) التنويم(العيادات الخارجية وا�قسام الداخلية 

 .ا�خرى

 تكلفة المشروع وخطة التمويل

ن�شاء للشركة الدولية T) وا�ثاثوغيرھا بما في ذلك التجھيزات الطبية (الدمام المستشفى السعودي ا�لماني بمنحت الشركة عقدا لبناء 

 . أجريت على أسس تجارية صرفةوتقييمة من خkل عملية مناقص ،، وھي طرف ذو عkقة")IHCC("يات لمستشفا

إنج��از كتم��ل يوم��ن المتوق��ع أن . م٧/١٢/٢٠١٦بت��اريخ أعم��ال البن��اء فعلي��ا ب��دأ المق��اول ق��د  و، لایر س��عودي٣٣٦.٤عق��د تبل��غ قيم��ة الو

 .م٢٠١٩مشروع بحلول يونيو ال

ى والمع��دات الطبي��ة وغيرھ��ا وا�ث��اث  ومبن��ى المست��شف المست��شفى بم��ا ف��ي ذل��ك قيم��ة ا�رضم��شروعتكلف��ة ت��صل وتتوق��ع ال��شركة أن 

ة داخلي�الت�دفقات النقدي�ة ال م�ن خ�kلشركة تموي�ل الم�شروع ال�تعت�زم و.  ملي�ون لایر س�عودي٤٠٠ح�والي إل�ى  ونفقات ما قبل الت�شغيل

ة ت�صل لغاي�ة بقيممجموعة سامبا المالية لتمويل المشروع قد وقعت الشركة اتفاقية مع و. وزارة المالية وتسھيkت إسkميةمن قرض و

 . سنوات بناء على التقدم المحرز في المشروع٣فترة على مدى سحبھا مكن ي يت مليون لایر سعودي، وال٣٠٠

 رؤية الشركة ورسالتھا واستراتيجيتھا وأھدافھا والمخاطر المستقبلية ذات الصلة. ٩

 رسالتھاشركة والرؤية  .١

أكب�ر ش�بكة م�ن المست�شفيات بن�اء م�ن خ�kل عل�ى م�ستوى المنطق�ة  الصحية لرعايةالشركة الرائدة في قطاع اكون تأن : رؤية الشركة

 .المصلحةذوي قيمة لجميع تعزيز الللمرضى وجودة الخدمة والرعاية المقدمة و

أعلى مستوى من المعايير ا�خkقية والرعاي�ة الشخ�صية بتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع التخصصات : رسالة الشركة

 .رضا المرضىضمان ومتميزة نتائج طبية لى وصوI إ
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 استراتيجية الشركة وخططھا المستقبلية .٢

في الوقت نف�سه تح�سين الكف�اءة الت�شغيلية و، ھاخدمات الرعاية الصحية المقدمة في مستشفياترفع مستوى الشركة باستمرار إلى تسعى 

 :حقيق ھذه ا�ھدافبيل تھا الشركة في سستخدمتي توفيما يلي أھم اIستراتيجيات ال. والمالية

 التوسع في المدن الجديدة

كلھا عوام�ل م�ن ش�أنھا أن  اIقتصادي والوعي بخدمات الرعاية الصحية ونظام التأمين الصحي اTلزامي الرخاء نموتعتقد الشركة أن 

ات ف�ي م�دن أخ�رى وعي�ادات وتدرس الشركة إمكانية إنشاء مستشفي. ؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكةت

م�ن قرار الشركة فيم�ا يتعل�ق بتوس�يع عملياتھ�ا ف�ي م�دن أخ�رى عل�ى ع�دة عوام�ل، ويعتمد . رافدة ملحقة تسھم في إحالة المرضى إليھا

ن�شاء ف�ة اTموق�ع وتكلالوك�ذلك حج�م المناف�سة وية فيھ�ا كانبناء على الكثافة ال�ساTيرادات المحتملة في المنطقة والتركيبة السكانية بينھا 

 .وما إلى ذلك

 زيادة إيرادات العيادات الخارجية 

وك�ذلك المزيد من ا�طباء، وظيف العيادات وتالمزيد من  العيادات الخارجية من خkل إضافة ركيزھا على نشاطتعتزم الشركة زيادة ت

عي�ادات الق�دم وعيادات أمراض الث�دي سرطان وأمراض ال فحص لتشمل على سبيل المثالللمرضى الخارجيين زيادة خدماتھا المقدمة 

 . الصحية وغير ذلكالتغذية والوزن إنقاص وعيادات ي الشامل فحص الصحالبرامج و ةالسكري

 برنامج تحسين الجودة.  ١٠

الخ�دمات مع�ايير رق�ى تقديم خدمات رعاي�ة ص�حية عالي�ة الج�ودة ل�سكان المنطق�ة م�ن خ�kل اتب�اع أكل الحرص على الشركة حرص ت

لجمي�ع بالنسبة ) عتماد المستشفياتIمرموقة عالميا وھي ھيئة  ()JCI(الدولية المشتركة ھيئة  العلى شھادةالشركة قد حازت و. الطبية

بم�ا الج�ودة إط�ار تح�سين المعايير الطبية المعتمدة لدى تلك الھيئة في نظام حوكمة المراف�ق ال�صحية وس�عى لستخدم ھي تمستشفياتھا و

 .الجودة الطبية وسkمة المرضىادة في ما يتعلق بھذه الشھتجاوز متطلبات ي

، كم�ا أن عملياتھ�امزاول�ة الت�راخيص والموافق�ات الkزم�ة لجمي�ع  ح�ائزة عل�ى التابعة لھ�ا اتالشركة والشركاTدارة أن مجلس ويؤكد 

 فيم�ا يج�ري العم�ل ،)CBAHI(مستشفيات الشركة في جدة حائزة على شھادة المجلس المركزي Iعتماد مؤسسات الرعاي�ة ال�صحية 

  . على حيازة ھذه الشھادة لصالح بقية مستشفيات الشركة

 المسؤولية اFجتماعية لدى الشركة. ١١

 خدمة المجتمع

. التي تصب في خدم�ة المجتم�عا�نشطة ميكو عددا من مستشفيات نفذت  ،مستمرةالالمسؤولية اIجتماعية المتعلقة ب ھامبادراتفي إطار 

 : ما يلي إلىيةنشطة المجتمعھذه ا�ويمكن تصنيف 

طف�ال ا�نشطة نادي ا�وتشمل . ا�نشطة التي تقام داخل مبنى المستشفى وخصوصا باستخدام قاعة المستشفىوھي : ا)نشطة الداخلية

 .وغير ذلكنادي لمكافحة التدخين وونادي ا�م ونادي السرطان 

 تم ب�شكلت�وغيرھ�ا، ومراك�ز الالم�دارس والكلي�ات وتابع�ة لجھ�ات أخ�رى ك في مواقع تقام التي الفعالياتتلك وھي : ا)نشطة الخارجية

 .شخص ١٠٠نحو  ھاأسبوعي ويحضر

 منظم�ة ال�صحة وتقام تماشيا مع توجيھات جماعيمستوى فعاليات أخرى على  ھناك ، المذكورة أعkهالدوريةوباTضافة إلى ا�نشطة 

أس�بوع أو ش�ھر الجماعي�ة عل�ى م�دى  الحم�kت وتعقد ھ�ذه الفعالي�ات و. لفترةفي نفس اوالعالمية في جميع المستشفيات بطريقة موحدة 
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خ�kل قيم�ت ا�نشطة الرئيسية الت�ي أوقد شملت . الحملةبعلق يتترافق مع عرض خدمات خاص وتمنظمة الصحة العالمية برامج وفقا ل

 : ما يليم٢٠١٦عام 

 الفعالية الشھر 

 " انقذ حياة"يوم  ٢٠١٦ يناير ٢٠

 حملة سرطان ٢٠١٦ر  فبراي٤

 اIحتفال بيوم المرأة ٢٠١٦ مارس ٨

 حملة الصحة العالمية ٢٠١٦ إبريل ٧

 لربول ةحملة العالمال ٢٠١٦ مايو ٦

 يوم ا�طفال ٢٠١٦ يونيو ١

 حملة السكري  ٢٠١٦ يونيو ١٦

 حملة العالمية التھاب الكبد الوبائيال ٢٠١٦ أغسطس ٧

  الطبيعية اعةلرضلحملة الشھر  ٢٠١٦ سبتمبر ١٥

 حملة الشريط الوردي ٢٠١٦ أكتوبر ١٩

 حملة السمنة ٢٠١٦ نوفمبر ٢٧

 حملة شلل ا�طفال ٢٠١٦ ديسمبر ١٥
 

 المخاطر. ١٢

 ملخص عوامل الخطر  . أ

 تشغيلھا نشاط الشركة وبالمخاطر المتعلقة 

لخ�دمات ال�صحية الت�ي اج�ودة م�ن المطل�وب م الم�ستوى س�تمرار ف�ي تق�ديIعل�ى اإن عدم ق�درة ال�شركة : جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة •

kق�د ي�ؤدي ت�سرب ؤثر سلبا على سمعتھا في السوق ويھا من شأنه أن ءترضي عمkض�افة إل�ى فق�دھ�اوق�ف التعام�ل معوھ�ا ئعمTق�درتھا ان، با 

 .الماليئھا  وأداھاشركة وعملياتؤثر سلبا على أعمال اليمن شأنه أن ھو ما  الشركات ا�خرى العاملة في القطاع، وأمامالتنافسية 

قائم�ا باس�تمرار  ا تح�ديھموت�وظيفالمؤھل�ة التم�ريض وك�وادر ا�طب�اء تبقى ق�درة ال�شركة عل�ى اس�تقطاب : ةالطبية المؤھلالكوادر اIعتماد على  •

يتج��اوز تم��ريض الك��وادر الطل��ب عل��ى ا�طب��اء و حي��ث الرعاي��ة ال��صحية ف��ي ال��سوق ال��سعوديك��وادر ف��ي ض��وء نق��ص أم��ام ال��شركة I س��يما 

ع�دد ك�اف م�ن أمين ع�دم ق�درة ال�شركة عل�ى ت�ف�إن وبالت�الي، . ھ�االمملك�ة وخارجف�ي القوى العاملة المتاح في قطاع الرعاي�ة ال�صحية معروض 

 لعم��ل ف��ي واس��تمرارھم ف��ي اومعرف��ة الطبي��ةتھ��ا وخبرتھا س��معبم��ا يتناس��ب وعالي��ة ال��شركة الي��ستوفون مع��ايير ة مم��ن الطبي��ة المھني��الك��وادر 

تي تق�دمھا وج�ودة يؤثر سلبا على عملياتھا من حيث مستوى الخدمات الصحية ال من شأنه أن  ومستقبkاحاليومرافقھا الطبية مستشفيات الشركة 

 . الماليئھاأداالشركة ووھذا بدوره من شأنه أن يؤثر على عمليات . تلك الخدمات

مث�ل أرامك�و، وزارة ال�صحة، التأمين�ات ( عkقاتھ�ا م�ع أي م�ن كب�ار العم�kء ع�دم تمك�ن ال�شركة م�ن الحف�اظ عل�ى:  ال�شركات م�نكبار العمkء •

 ) اIجتماعية وشركات التأمين

 .المطالبات المرفوضةبالمخاطر المتعلقة  •

 :قطاع الرعاية الصحيةلتراخيص المطلوبة لالتشريعات والمتطلبات التنظيمية لبالمخاطر المتعلقة  •
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ؤثر ي� مم�ا يمك�ن أنھا لحوادث خارجة ع�ن إرادتھ�ا تايستشفي من منشآتھا الطبية أو مالشركة أو أقد تتعرض : القوة القاھرةبالمخاطر المتعلقة  •

م�ن ؤثر س�لبا عل�ى ال�شركة أو أي ي�ن ش�أنه أن ا�م�ر ال�ذي م�طبيعي�ة،  كارث�ة وللحري�ق أ يالمست�شفيتع�رض ق�د ذلك مثk  ومن ،على عملياتھا

ؤثر عل�ى دخ�ل ي من شأنه أن وھو ماالمتضررة لفترة من الزمن، نشأة ي إلى تعطيل العمل في المؤدين وقوع مثل ھذه الحوادث كما إ. نشآتھام

 عل�ى س�بيل طارئ�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك يةال�شركة نفق�ات رأس�مالس�وف تتكب�د في مثل ھذه الحاIت، و.  فيھافترة التي يتم تعليق العملالالشركة خkل 

 I ح المثالkا�م�ر  من أجل استعادتھا إلى حالتھا ا�ص�لية، وھاإعادة تأھيل وئھا أنابإعادة   والمتضررةى المستشفمنشآت الحصر، تكاليف إص

 . الماليئھا وأداھاوعملياتالشركة ؤثر سلبا على أعمال يمن شأنه أن الذي 

ؤثر س��لبا عل��ى ش��أنه أن ي��م��ن أو أن اTبق��اء عل��ى كب��ار العم��kء ساس��يين ا�طب��اء ا�بع��دم ق��درة ال��شركة عل��ى اIحتف��اظ إن : تركي��ز اTي��رادات •

 .إيرادات الشركة

ستخدمه جمي��ع ت��ل��شركة ووھ��و مل��ك ل ،"المست��شفى ال��سعودي ا�لم��اني"التج��اري يعتب��ر اIس��م : تھا التجاري��ة وس��معھ��اkماتعاس��م ال��شركة و •

 ھاأو اس�ملل�شركة تجاري�ة العkم�ة الق�د تت�أثر و.  ع�امk رئي�سيا ف�ي تنمي�ة الطل�ب عل�ى الخ�دمات الطبي�ة لل�شركة،سم تجاريميكو كأمستشفيات 

مع المست�شفيات خ�ارج المملك�ة، المبرمة اTدارة واTشراف عقود  التجارية، ةلعkماالمخاطر والعوامل التالية، عدم حماية ب وسمعتھا التجاري

 .لزاميةاTالطبية غير شھادات الطبية والا�خطاء 

أو تج�اوز ت�أخير ف�ي تنفي�ذ ھ�ذه الم�شاريع وق�د يك�ون �ي . ع مست�شفى ال�دمامال�شركة حالي�ا م�شرونف�ذ ت: المخاطر المت�صلة بالم�شاريع الجدي�دة •

 .لشركةاعلى استثمار ي سلبتأثير تكاليف ال

 مخاطر التمويل

ت�سھيkت ائتماني�ة وق�روض م�ن وزارة المالي�ة وبن�ك اTنم�اء ومجموع�ة شركة حائل الوطنية للرعاية ال�صحية عل�ى حصلت الشركة و

إنھ�اء م ح�سب تق�ديرھوذات ال�صلة ذوي للدائنين تان، يحق كام عدد من اتفاقيات التسھيkت التي أبرمتھا الشركوفقا �حو. سامبا المالية

 .�ي سبب من ا�سبابئھا أو إلغاھذه التسھيkت 

  تمويل مستقب7ال

م�ن البن�وك التجاري�ة لي�ه ح�ل ع اIعتم�اد عل�ى تموي�ل تفھ�ي ق�د تلج�أ إل�ىباTضافة إلى اعتماد الشركة على م�صادر التموي�ل الداخلي�ة، 

 .خططھا التوسعيةنفيذ تمويل لتھذا التحتاج أيضا إلى وقد . لتغطية احتياجات رأس المال العامل

 عام7ت مع ا)طراف ذات الع7قةتال

خ��دمات البي��ع والتوري�د والال�صيانة والبن��اء وعق��ود ع��دد م�ن اIتفاقي��ات م�ع ا�ط��راف ذات العkق�ة والت��ي ت�شمل بال��شركة حالي�ا رتبط ت�

مجل�س إدارة ال�شركة أو ق�د I يواف�ق ف�ي الم�ستقبل، وتع�امkت ات والي�ضمن اس�تمرارية ھ�ذه اIتفاقت�ال�شركة وI تضمن . اIستشارية

م�ر ال�ذي  ا�،شروط ال�شركةب�تجدي�د العل�ى ع�ضو المجل�س المعن�ي وافق يI قد ات، أو يتفاقھذه العقود واI تجديد امة علىجمعيتھا الع

ؤثر ي�وھ�ذا ب�دوره م�ن ش�أنه أن . مناس�بةال�شروط البديلة ف�ي الوق�ت المناس�ب وبقدرة على تأمين عقود خاطر عدم اليعرض الشركة لمي

 .في عملياتھاالعقود ن الشركة تعتمد على ھذه سيما وأالمالي، ئھا  وأداھاعملياتوالشركة أعمال سلبا على 

 البيئة التنافسية

ول�ذلك، ف�إن . خدمات الرعاي�ة ال�صحية، بم�ا ف�ي ذل�ك المست�شفياتزودي بين مديدة سة شقطاع الرعاية الصحية في المملكة منافيواجه 

 زي��ادة ع��دد م��ن خ��kلقط��اع الرعاي��ة ال��صحية عل��ى تعزي��ز زارة ال��صحة حالي��ا تعم��ل وو. ف��ي تزاي��د م��ستمرزودين م��ھ��ؤIء الع��دد 

 . في المملكةالحكوميةالمستشفيات 
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 ت والتكاليف الماليةأسعار صرف العم7ومخاطر تذبذب سعر الفائدة  

 العkق�ات التجاري�ة لل�شركة م�ع تك�ون فيھ�االح�اIت الت�ي ب مخاطر أسعار صرف العمkت ا�جنبية التي قد تتعرض لھا ال�شركة ترتبط

ج�ات تغي�ر قيم�ة المنتسبب ھ�ذه المخ�اطر ھ�و و. عمkت أجنبيةبالموردين الدوليين للمنتجات والمعدات الkزمة لعملياتھا اليومية الطبية 

 .صرفاللتقلبات أسعار نتيجة ا�جنبية 

 السعودة

في  المواطنين السعوديين، مننسبة من العاملين في كل شركة اIحتفاظ ب الحكومة على القطاع الخاص اشترطتفي السنوات ا�خيرة، 

 فيھ��ا روف العم��لوظ��ال��شركة طبيع��ة عم��ل ح��سب ٪ ٩٠-٥م��ا ب��ين وتت��راوح الن��سب المطلوب��ة ". ال??سعودة"إط��ار م��ا يع��رف ببرن��امج 

اIمتث��ال ويعتب��ر . ف��رديعل��ى أس��اس ش��ركة �خ��رى متطلب��ات ال��سعودة م��ن وتختل��ف ح��دود . وم��ستوى التعقي��د ف��ي ن��شاطھا وأعمالھ��ا

 .إلزاميحاليا أمرا لمتطلبات السعودة 

الم�الي وق�درتھا عل�ى ئھ�ا داقروض الحكومي�ة، باTض�افة إل�ى أالطلب أھليتھا لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا وومن ھنا، فإن عدم 

مق�ررة سياسات السعودة والن�سب الإذا لم تلتزم بسوف تتأثر سلبا كوادر الوظيفية غير السعودية من الإضافية أعداد استقطاب وتوظيف 

ى ع�دم ق�درتھا عل�ي�ؤدي إل�ى ق�د  ھاسياسات ال�سعودة ون�سبف�ي اIلت�زام ب�ذل�ك، ف�إن ف�شل ال�شركة ع�kوة عل�ى و. وزارة العم�لمن قبل 

عل�ى ت�شغيل ھ�ذه تھا ؤثر س�لبا عل�ى ق�دري� م�ن ش�أنه أن ھ�ذا ب�دورهما يكفي من الع�املين غي�ر ال�سعوديين للم�شاريع الجدي�دة، وتوظيف 

  . الماليةھاربحيتھا ونتائجعلى المشاريع، وكذلك 

 التحليل المالي. ١٣

 :ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العمومية )١

  ):ا)رقام بم7يين الرياFت السعودية(م وللسنة السابقة ٣١/١٢/٢٠١٦ء المالي للشركة للسنة المنتھية في يتضمن الجدول التالي ملخصا لqدا

 نسبة النمو ٢٠١٦ ٢٠١٥  

 %٥.٣٠ ١.٦١٦ ١.٥٣٥ إجمالي اTيرادات 

 %٢.٢٠ ٨٢٨ ٨١٠ الربح اTجمالي

 %٦.٠٠-  ٣٦٣ ٣٨٦ الدخل من العمليات

 %٧.٢٠-  ٣٦٢ ٣٩٠ صافي الدخل 
 

 ملي�ون لایر ن�تج عنھ�ا ١.٦١٦ ملي�ون لایر إل�ى ١.٥٣٥م�ن لترتف�ع ٪ ٥.٣ بن�سبة م٢٠١٦اTيرادات اTجمالية للشركة خ�kل ع�ام نمت 

لعي��ادات الخارجي��ة إل��ى زي��ادة أع��داد الم��راجعين ل  عي��ادة٤١و س��ريرا ٣١ أض��افةوق��د أدى . ٪٢.٢زي��ادة ف��ي ال��ربح اTجم��الي بن��سبة 

بي��ع نفق��ات ال ملي��ون لایر وذل��ك ب��سبب الزي��ادة ف��ي ٣٦٣ ملي��ون لایر إل��ى ٣٨٦٪ م��ن ٦لي بن��سبة ال��ربح الت��شغيوق��د تراج��ع . ةوالداخلي��

كما انخف�ض .  والديون المعدومة والمشكوك في تحصيلھاةضورفملالمطالبات ازيادة مخصص ية عن أساسوالناتجة بصورة توزيع الو

 ويرجع ذل�ك أساس�ا إل�ى م٢٠١٦لایر في عام مليون  ٣٦٢إلى  م٢٠١٥ مليون لایر في العام ٣٩٠٪ من ٧.٢افي الربح للفترة بنسبة ص

  .رسوم التمويلالطبية وفي مخصص المطالبات المرفوضة واIستھkك ورعاية أخصائيي الالزيادة اTجمالية في رواتب 

  :٢٠١٦-٢٠١٢ويوضح الجدول التالي ملخصا )داء الشركة خ7ل الفترة من 

  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ١.٦١٦ ١.٥٣٥ ١.٣٩٩ ٨٢٨ ٥٤٢ اTيراداتإجمالي 

 ٨٢٨ ٨١٠ ٧٥٠ ٤٣٠ ٢٤٨ إجمالي الربح

 ٣٦٣ ٣٨٦ ٣٢٠ ١٥٠ ٨٠ الدخل من العمليات

 ٣٦٢ ٣٩٠ ٣٣٢ ١٣٧ ٦٢ صافي الدخل 
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وقد . م٢٠١٦و  ٢٠١٢م ھي السبب الرئيسي وراء الزيادة في إيرادات الشركة وربحيتھا بين عامي ٢٠١٣كانت عملية إعادة ھيكلة الشركة في عام 

م إيرادات السنة كاملة وا�رباح من ا�صول التي كانت تملكھا الشركة قبل إعادة تنظيم ٢٠١٣تضمنت اTيرادات وا�رباح المجمعة لعام 

إلى ) جدةوخاصة تشغيل المستشفى السعودي ا�لماني ب(م من ا�صول التي تم نقلھا ٢٠١٣واTيرادات وا�رباح ل�شھر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 

م إيرادات السنة كاملة واTيرادات وا�رباح المتأتية من جميع ٢٠١٤وشملت اTيرادات وا�رباح المجمعة لعام . الشركة نتيجة Tعادة التنظيم

  . وبعدھا٢٠١٣/ ٣٠/٩ا�صول التي كانت تملكھا الشركة قبل إعادة ھيكلتھا في 

  

  .  م٢٠١٦- ٢٠١٢٪ خkل الفترة ما بين ٣١.٤ه ارتفعت إيرادات ميكو بمعدل نمو سنوي مركب نسبت

 حقوق المساھمين  ) ٢

 التغيرات ف�ي حق�وق الم�ساھمين، ويوض�ح الج�دول الت�الي النم�و ف�ي م٣١/١٢/٢٠١٦ المالية السنوية للسنة المنتھية في تتضمن القوائم

 ):القيمة بالمليون لایر سعودي( سنوات ا�خيرة ٥حقوق المساھمين لمدة 

 ينحقوق المساھم

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ م7يين الرياFت

 ٩٢٠ ٩٢٠ ٧٦٧ ٧٦٧ ٥٩٠ رأس المال

 ١٢٥ ٨٩ ٥٠ ١٦ ٣ اIحتياطي النظامي

 ٤٩٥ ٣٤٤ ٣٢٣ ١٢٣ ١٩ ا�رباح المبقاة

 ١.٥٤ ١.٣٥٣ ١١٤٠ ٩٠٦ ٦١٢ إجمالي حقوق المساھمين
 

  .م٢٠١٦ مليون لایر في عام ١.١٥٤ إلى ٢٠١٢ مليون لایر في عام ٦١٢ارتفع إجمالي حقوق المساھمين من 

 :البنود الرئيسية للميزانية العمومية)  ٣

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ م7يين الرياFت

 ٢.٥٠٩ ٢.٠٦٥ ١.٧٧٨ ١.٥٨٧ ٨٨٩ إجمالي الموجودات

 ٩١٠ ٦٥٢ ٥٩١ ٦٣٣ ٢٤٥ إجمالي المطلوبات

 ١.٥٤ ١.٣٥٣ ١.١٤ ٩٠٦ ٦١٢ إجمالي حقوق المساھمين

 ٥٩ ٦١ ٤٧ ٤٨ ٣٢ حقوق ا�قلية
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مجموع كما ارتفع . م٢٠١٦ مليون لایر في عام ٢.٥٠٩ إلى م٢٠١٢لایر سعودي في عام  مليون ٨٨٩ارتفع مجموع الموجودات من 

موجودات والمطلوبات الالزيادة في وترجع . م٢٠١٦لایر في عام  مkيين ٩١٠م إلى ٢٠١٢عام  مليون لایر في ٢٤٥المطلوبات من 

 .اIستثمار المستمر في ا�صول الثابتةبسبب ذلك ك وم٢٠١٣ الشركة في عام ھيكلةإعادة ية أساسبصورة 

 قائمة التدفقات النقدية)  ٤

  ):لایر سعودييون ملالالقيمة ب(والسنوات السابقة م ٣١/١٢/٢٠١٦ للسنة المنتھية في لشركةلدى االنقدي تدفق الالجدول التالي يلخص 

  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٢٥٧ ١٩٤ ٣٤٩ ١٢٩ ٢- صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة التشغيلية

 )١٤٠(  ١١٥- ١٢٣- ١٥٨- ١٢- صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة اIستثمارية

 )١٨( )١٥٩(  ١٣٤- ٥٩ ١٨ صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

 ٩٩ ٨٠- ٩٢ ٣٠ ٤ صافي التغيرات في النقد

 ٥٦ ١٣٦ ٤٤ ١٤ ١١  السنةالنقد في بداية

 ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ ٤٤ ١٤ النقد في نھاية السنة

  

  .ملاالعورأس المال النفقات الرأسمالية متعلقة بالتزاماتھا الستطاعت تلبية جميع  واةنقديال اتتدفقاتجاه جيد لل علىحافظت الشركة 

 ربحية السھم) ٥
 

 م٢٠١٦ م٢٠١٥ سھم/ لایر

 ٣.٩٣ ٤.٢٤ ربحية السھم

  .نخفاض طفيف في ا�رباح لایر نتيجة ٣.٩٣I لایر إلى ٤.٢٤من ربحية السھم قليk تراجعت و سھم  مليون٩٢.٠٤حصة قدرھا لشركة  اكان لدى

 التحليل الجغرافي �جمالي دخل الشركة )  ٦
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[PERCEN

TAGE]

[PERCEN

TAGE]
[PERCEN

TAGE][PERCEN

TAGE]

٢٠١٦

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

خارج المملكة العربية السعودية

  التوزيع الجغرافي لدخل الشركة

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ م7يين الرياFت 

 ٣٧٣ ٣٨٤ المنطقة الوسطى

 ٨٦٤ ٧٩٧ المنطقة الغربية

 ٣٦٤ ٣٤١ المنطقة الجنوبية

 ١٤ ١٣ خارج المملكة العربية السعودية

  

   
       

 .شرافإيرادات خارج المملكة العربية السعودية تمثل إيرادات رسوم ا�: م7حظة

 م٢٠١٦تفاصيل ا)نشطة التشغيلية لسنة   )٧

توزيع البيع وال  مصاريفمليون لایر وذلك بسبب الزيادة في ٣٦٣ مليون لایر إلى ٣٨٦٪ من ٦.٠الربح التشغيلي بنسبة انخفض 

 . والديون المعدومة والمشكوك في تحصيلھاات زيادة المخصص تعود إليوالذي

 تفاصيل أي اخت7ف من المعايير المحاسبية   .١٤

ھا في المملكة العربية السعودية لمعايير المحاسبية المعمول باالشركة وعتمدھا ن المعايير المحاسبية التي تع اتفروقيس ھناك أي ل

 .  عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالصادرة

 ا)سھم وسندات الدين . ١٥

 . م٢٠١٦سھم في نھاية مليون  ٩٢٠.٤ تداولعدد أسھم الشركة المصدرة والمدرجة بالكامل في بلغ : ا)سھم

  .م٣١/١٢/٢٠١٦ما في ك إلى أسھم الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويللدى  ليس: سندات الدين

 سياسة توزيع ا)رباح. ١٦

مختلف مجلس بعد أخذ البناء على توصيات الجمعية العامة العادية نقدية لموافقة الرباح ا�توزيع يخضع الشركة، نظام ا�ساسي وفقا لل

نقدية الرباح ا�توزيع تقيد من اتھا التي قد ، بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتزامذات الصلة في حينه بعين اIعتبارالعوامل 

النقدية وخططھا واحتياجاتھا  الحالية والمتوقعة ھاالشركة وكذلك نتائج أعمالالتي ترتبط بھا  ية التسھيkت اIئتمانبمقتضى اتفاقيات

 .التوسعية
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لنفقات الشركة إلى أقصى قدر ممكن ن  قيمة استثمار المساھميتعزيزإلى الذي يھدف المساھمين على قرار توزيع ا�رباح يخضع 

ظروف السوق والظروف اIقتصادية العامة وغيرھا من كذلك ل المالي، وھا ومركزھا وأرباحية اIستثمارھاالرأسمالية واحتياجات

اط اIقتصادي، فضk  والفرص التجارية والنشيةرأسمالال ويةالنقداحتياجاتھا عادة اIستثمار وا�نية T ھاالعوامل، بما في ذلك احتياجات

 .رباح، إن وجدت، بالريال السعوديوتوزع ا�. عن اIعتبارات القانونية والتنظيمية ا�خرى

بشأن أي أرباح وI أي ضمان بأنھا ستوزع أي ضمان تقدم I إI أنھا لمساھمين، على اأن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية مع 

حيث تنص للشركة، نظام ا�ساسي  القيود الواردة في اللبعضتوزيع ا�رباح ويخضع . ةالمبلغ الذي سيتم توزيعه في أي سنة معين

 : على أن توزع ا�رباح السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف ا�خرى على النحو التالي٤١المادة 

نظامي ھذه المخصصات إلى اIحتياطي اله التجنيب ويمكن وقف ھذ. من صافي ا�رباح لتكوين احتياطي نظامي) ٪١٠(في المئة عشرة يجنب  •

 .٪ من رأس مال الشركة٣٠نظامي ثkثين في المئة من الجمعية العامة العادية متى بلغ اIحتياطي البقرار 

احتياطي ن كويمن صافي ا�رباح السنوية لت) ٪١٠(في المئة عشرة تجنيب يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على طلب من مجلس اTدارة،  •

 .أو أكثرلخدمة غرض محدد اختياري 

 .من رأس المال المدفوع) ٪٥(المئة في دفع للمساھمين دفعة أولى I تقل عن خمسة يمن ا�رباح المتبقية،  •

 العمومية رحل إلى السنة المالية القادمة، وذلك رھنا بموافقة الجمعيةيوزع المبلغ المتبقي على المساھمين كحصة إضافية من ا�رباح أو ي •

 .للمساھمين

 : السنوات الخمس الماضيةفي من أرباح ما وزعته الشركة  التاليويبين الجدول 

 )بالريال السعودي(ا)رباح التاريخية خ7ل السنوات المالية ا)خيرة 

  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 - ١٨٤,٠٨٠,٠٠٠ ١٦٥,٦٧٢,٠٠٠ ٩٢,٠٤٠,٠٠٠ ١٩,٧٦٨,٧٧٠ أرباح السنة المعلنة 

 ١٨٤,٠٨٠,٠٠٠ ١٦٥,٦٧٢,٠٠٠ ٩٢,٠٤٠,٠٠٠ ١٩,٧٦٨,٧٧٠ - أرباح ا�سھم المدفوعة خkل السنة

 ٣٦١,٨٦٠,٠٤٧ ٣٩٠,٢٤٩,٣٠٢ ٣٣١,٩٦٩,٢٠٥ ١٣٧,١٩٧,٨٥٩ ٦١,٩٩٤,٠١٢ صافي دخل السنة

 - %٤٢.٤٥ %٤٩.٩٠ %٦٧.٠٩ %٣١.٨٩ نسبة ا�رباح المعلنة إلى صافي الدخل

 

  توصيات بتوزيع ا)رباح.  ١٧

م فقد أوصي المجلس ٢٠١٧ مارس ٢تقييم المركز المالي للشركة وبناء على توصية مجلس اTدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ بعد 

 بھذهم والرفع للجمعية العمومية ٢٠١٦بتوزيع أرباح بقيمة ريالين للسھم الواحد على أن تدفع من ا�رباح المدورة للشركة لعام 

  .٪ من القيمة اIسمية للسھم٢٠ مليون لایر، وتمثل ١٨٤.٠٨ توزيعه المراد التوصية حيث بلغ أجمالي المبلغ

 

 التسھي7ت اFئتمانية والقروض.  ١٨

. سعوديالريال بالئتمانية مع البنوك المحلية للحصول على تسھيkت وقروض مختلفة اIتسھيkت ال اتفاقيات عددا منوقعت الشركة 

فقد  ،وباTضافة إلى ذلك. على معدIت الربح السائدة في السوقبناء  تحديد نسبة ا�رباح فاقاتھذه اIتلوفقا الممولة ولبنوك ويحق ل

الرياض و  جدة وعسيرزارة المالية لغرض تمويل بناء مستشفيات السعودي ا�لماني فيومن حصلت عليھا  قروضا الشركة تستخدما

   :م٣١/١٢/٢٠١٦في ما استخدامھا كأوجه يkت المتاحة وويوضح الجدول التالي تفاصيل التسھ. والمدينة المنورة وحائل
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  . وتجدر اTشارة إلى أن كل قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اTسkمية

  

  )القيمة بم7يين الرياFت السعودية(

 السحوبات الحد اFئتماني الممول 
المبالغ المدفوعة 

 مقدما
 الرصيد القائم

المدفوع في 
٢٠١٦ 

 القروض طويلة ا)جل التسھي7ت و

 )٣.١٣( ٩.٣٨ )٤٠.٦٣( ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠  الرياض- وزارة المالية 

 )٣.١٣( ١٥.٥٦ )٣٤.٣٨( ٤٩.٩٤ ٥٠,٠٠  المدينة–وزارة المالية 

 ٠,٠٠ ٤٧.٦٨ ٠,٠٠ ٤٧.٦٨ ٦٩.٦٥  حائل–وزارة المالية 

 )٥,٠٠( ٨.٧٥ )١١.٢٥( ٢٠,٠٠ ٢٠,٠٠ مجموعة سامبا المالية

 )٢٥,٠٠( ١٧٥,٠٠ )٢٥,٠٠( ٢٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠ ليةمجموعة سامبا الما

 - - - - ٣٠٠ مجموعة سامبا المالية

  

 )١٢,٥٠( ٣١,٠٠ )٢٠,٠٠( ٥١,٠٠ ٦٠,٠٠ بنك اTنماء

 )٢٥,٠٠(-  - )٥٠,٠٠ ( ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠ مجموعة سامبا المالية

 )٢٢,٢٢( ٢٧.٧٨ )٢٢,٢٢( ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠ مجموعة سامبا المالية

 - ١٧.٥٠ - ١٧.٥٠ ٣٥,٠٠ مجموعة سامبا المالية

 )٩٥.٩٧( ٣٣٢.٦٤ )٢٠٣.٤٧( ٥٣٦,١١ ٨٨٤.٦٥ المجموع

  

 اعتماد معايير التقارير المالية الدولية .  ١٩

 لدراسة تفاصيل التحول من معايير الھيئة م٢٠١٦ في ،Corporation SRCO Professional ا، خارجياشركة مستشارالعينت 

 ھالشركة بياناتكي تعد اوذلك ل) IFRS(معايير التقارير المالية الدولية باتجاه اعتماد ) SOCPA(السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .م٢٠١٧وفقا لمعايير التقارير الدولية اعتبار من الربع ا�ول المالية 

 :وتتألف خطة التحويل من أربع مراحل على النحو التالي

 .لي التحو بما في ذلك خطةالفجوة اIختkفات وإعداد تحليل تحديد .١

 .ھال وتنفيذيالتحوعملية تصميم  .٢

 .معايير التقارير المالية الدوليةية وفقا ل اIفتتاحةالماليوالقوائم إعداد السياسات المحاسبية  .٣

 .معايير التقارير المالية الدوليةمع متوافقة نظامية  مالية قوائمإعداد أول  .٤

 للتقارير المالية ةر الدوليييمتوافقة مع المعانظامية الإصدار البيانات ال لضمان ةمراحل المستھدفقدما في تنفيذ الالشركة وتمضي 

  .م٢٠١٧ مارس ٣١في المرحلية 

 إدارة الشركة.  ٢٠

 .منھم مستقلون) ٣(تسعة أعضاء غير تنفيذيين، ث7ثة ) ٩(يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 
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وفقا �حكام و .)م١٧/٩/٢٠١٤الموافق  (ھـ٢٢/١١/١٤٣٥ بتاريخالتي انعقدت ية ين المجلس الحالي من قبل الجمعية العامة العادُع

الموافق  (ھـ٢٢/١١/١٤٣٥من الحالية للمجلس سنوات الثkث فقد بدأت مدة اللشركة، ل نظام ا�ساسيمن ال) ١٦(المادة 

 ).م١٣/٨/٢٠١٧الموافق  (ھـ٢١/١١/١٤٣٨ فيتھي وتن) م١٧/٩/٢٠١٤

. لجن��ة الترش��يحات والمكاف��آت واللجن��ة التنفيذي��ة ولجن��ة الخ��دمات الطبي��ةولجن��ة المراجع��ة : اللج��ان، ھ��يوق��د ش��كل المجل��س ع��ددا م��ن 

وتتب�ع ك�ل لجن�ة إداري�ا . وتخضع ك�ل لجن�ة لقواع�د وأنظم�ة تح�دد اخت�صاصاتھا وم�سؤولياتھا وت�شكل ج�زءا م�ن دلي�ل حوكم�ة ال�شركة

ويج�ري المجل�س مراجع�ة س�نوية لميث�اق . علق�ة باخت�صاصاتھا الوظيفي�ةللمجلس مباشرة وترفع له توصياتھا ب�شأن جمي�ع الم�سائل المت

 .عمل كل لجنة في ضوء التوصيات التي يتلقاھا من كل لجنة

. أم��ا اTدارة التنفيذي��ة لل��شركة فتتك��ون م��ن فري��ق يمت��از بالمعرف��ة والخب��رة ف��ي إدارة ال��شركة وتعم��ل وف��ق التوجيھ��ات العام��ة للمجل��س

لمسؤولية ع�ن العملي�ات اليومي�ة لل�شركة وض�مان تنفي�ذ توجيھ�ات المجل�س وسياس�اته وص�وI إل�ى تحقي�ق ويضطلع الرئيس التنفيذي با

  .ا�ھداف العامة للشركة

  الھيكل التنظيمي للشركة .  ٢١

 .ونمستقلتنفيذيين ثkثة منھم غير أعضاء تسعة ) ٩(مجلس إدارة مؤلف من ميكو ر ييد

. لجن��ة الترش��يحات والمكاف��آت واللجن��ة التنفيذي��ة ولجن��ة الخ��دمات الطبي��ةو المراجع��ة لجن��ة: المجل��س ع��ددا م��ن اللج��ان، ھ��يش��كل وق��د 

إداري�ا ك�ل لجن�ة تب�ع تو.  م�ن دلي�ل حوكم�ة ال�شركةاوت�شكل ج�زءا وم�سؤولياتھاخت�صاصاتھا تح�دد قواع�د وأنظم�ة خضع ك�ل لجن�ة لتو

ميث�اق مجل�س مراجع�ة س�نوية لويج�ري ال.  الوظيفي�ةباخت�صاصاتھا ب�شأن جمي�ع الم�سائل المتعلق�ة اتوصياتھرفع له مجلس مباشرة وتلل

 .تلقاھا من كل لجنةيالتوصيات التي في ضوء ل لجنة عمل ك

. مجل��سالعام��ة للھ��ات يتوجال تعم��ل وف��قلمعرف��ة والخب��رة ف��ي إدارة ال��شركة ويمت��از بافري��ق م��ن تتك��ون فاTدارة التنفيذي��ة لل��شركة أم��ا 

تحقي�ق ه وص�وI إل�ى وسياس�اتالمجل�س ھ�ات ين تنفي�ذ توجالل�شركة وض�مي�ة يوماللي�ات عمال ع�ن يةالمسؤولبالرئيس التنفيذي ويضطلع 

  .ا�ھداف العامة للشركة

  :يوضح الشكل التالي الھيكل التنظيمي للشركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  للفرع الطبي المدير

  البوق يوسف

  للفرع الطبي المدير

  سنافي يحيى وليد

 ا�دارة مجلس

 التنفيذية اللجنة

  للشركة المالي الرئيس

 توماس فرجس أ�رما

  للشركة التنفيذي الرئيس

 النجار مأمون محمد

  الطبي المدير

   الجنايني عبدالحميد وائل

  الطبية الخدمات لجنة

  للفرع المالي المدير

 أيوب طاھر

  للفرع الطبي المدير

 ميالحك أحمد

 للمستشفى التنفيذي الريس
   المدينة ا*لماني السعودي

  العوضي مساعد رامز

 للمستشفى التنفيذي الريس
  عسير ا*لماني السعودي

  العتريس محمد أحمد

 للمستشفى التنفيذي الريس
  حائل ا*لماني السعودي

   الشھراني سعد معتق

 للمستشفى التنفيذي الريس
   جدة ا*لماني السعودي

  عويس عبد0 محمد

 للمستشفى التنفيذي الريس
  الرياض مانيا*ل السعودي

  حسين عبده عبدالفتاح

 والمكافآت الترشيحات لجنة المراجعة لجنة

  للفرع المالي المدير

 سبعاني حسين

  للفرع الطبي المدير

  لطيف محمد

  للفرع المالي المدير

  محمد خان رنا

  للفرع المالي المدير

 شوكت فھيم

  للفرع المالي المدير

 صديقي محمود

  عللفر الطبي المدير

 قوتا عمر
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  مجلس ا�دارة .  ٢٢
  

   مجلس ا�دارة)  ١

ين المجلس الحالي من ُع .ونمستقلمنھم ) ٣(ثkثة ، تسعة أعضاء غير تنفيذيين) ٩(الشركة مجلس إدارة مؤلف من يشرف على إدارة 

صالح أحمد كل من ا�ستاذ تم تعيين وقد  .)م١٧/٩/٢٠١٤الموافق  (ھـ٢٢/١١/١٤٣٥ بتاريخالتي انعقدت قبل الجمعية العامة العادية 

 عن والاستقذين اعضاء المن ا�في المجلس بدI أعضاء مؤمنة محمد عبد الرحمن وا�ستاذ  عبد الرحمن القويز يعلا�ستاذ حفني و

من الحالية للمجلس سنوات الثkث وقد بدأت مدة اللشركة، ل نظام ا�ساسيمن ال) ١٦(وفقا �حكام المادة و. المدة المتبقية للمجلس

  ).م١٣/٨/٢٠١٧الموافق  (ھـ٢١/١١/١٤٣٨ فيتھي وتن) م١٧/٩/٢٠١٤الموافق  (ھـ٢٢/١١/١٤٣٥

 : م٢٠١٦لس ا�دارة وعضوية كل منھم في عام ويبين الجدول التالي أعضاء مج

 نوع العضوية الصفة اFسم الرقم

 غير تنفيذي رئيس المجلس صبحي عبد الجليل بترجي ١

 غير تنفيذي عضو فقيهوليد عبدالعزيز  ٢

 غير تنفيذي عضو خالد عبد الجليل بترجي ٣

 مستقل  عضو محمد عبدالرحمن مؤمنة  ٤

 ستقل م عضو صالح أحمد حفني ٥

 غير تنفيذي،  عضو رضوان خالد بترجي ٦

 غير تنفيذي،  عضو مكارم صبحي بترجي ٧

 غير تنفيذي عضو سلطان صبحي بترجي ٨

 مستقل   عضو علي عبد الرحمن القويز ٩

 . م٢٠١٦وفي يلي وصف )عضاء مجلس ا�دارة الذي يشغلون عضوية مجس ا�دارة في شركات مساھمة أخرى في عام 

 العضوية مجلس ا�دارة  اFسم الرقم

 صبحي عبدالجليل بترجي  ١

رئيس مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل   
  . حتى تاريخه- م ٢٠٠٧في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، 

تكنولوجيا وھي شركة مساھمة رئيس مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية وال
  . حتى تاريخه٢٠١٦مققلة تعمل في مجال التعليم الطبي ، 

 I يوجد   وليد عبدالعزيز فقيه ٢

 خالد عبدالجليل بترجي  ٣

عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية، وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل 
  . حتى تاريخه- م ٢٠٠٧بية، من عام في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الط

عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وھي شركة مساھمة 
 . حتى تاريخه٢٠١٦مققلة تعمل في مجال التعليم الطبي ، 

دة، وتعمل في  ج–عضو مجلس إدارة مستقل لشركة الخبير المالية وھي شركة مساھمة مقفلة  
 . وحتى تاريخه٢٠١٦مجال الصناديق اTستثمارية،  يناير 

 جدة، وتعمل في –عضو مجلس إدارة مستقل لشركة إنيشيال العربية شركة مساھمة مقفلة 
 محمد عبدالرحمن مؤمنة ٤ .م وحتى تاريخه٢٠١٧مجال الصيانة والتشغيل للمباني السكنية والتجارية والصناعية، مارس 

لبنان، وھو / بيروت–ة فرنسبنك ل�عمال شركة مساھمة مقفلة عضو مجلس إدارة مستقل لشرك
م وحتى ٢٠١٥مصرف متخصص في الصناديق اTستثمارية في جمھورية لبنان العربية، مايو 

 ..تاريخه

عضو مجلس إدارة شركة ا�ھلي للتكافل، وھي شركة مساھمة عامة تعمل في قطاع التأمين، 
 . حتى تاريخه- م ٢٠١٠

 صالح أحمد حفني ٥

، وھي شركة مساھمة عامة )سيسكو(عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 . حتى تاريخه-م ١٩٩٩تعمل في قطاع الخدمات الصناعية، 
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عضو مجلس إدارة شركة حلواني إخوان، وھي شركة مساھمة عامة تعمل في مجال تصنيع  
 . حتى تاريخه- ٢٠٠٧ا�غذية وتوزيعھا، 

مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه، وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل في قطاع عضو  
 . حتى تاريخه- م٢٠١٦تحلية المياه، 

 رضوان خالد بترجي ٦
عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي  للعلوم الطبية والتكنولوجيا وھي شركة مساھمة 

 .ه حتى تاريخ٢٠١٦مققلة تعمل في مجال التعليم الطبي ، 

 مكارم صبحي بترجي  ٧

عضو مجلس إدارة شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية، وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل  
  . حتى تاريخه- م ٢٠١٢في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، 

عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا وھي شركة مساھمة 
 . حتى تاريخه٢٠١٦تعمل في مجال التعليم الطبي ، مققلة 

 سلطان صبحي بترجي  ٨
عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي  للعلوم الطبية والتكنولوجيا وھي شركة مساھمة 

 . حتى تاريخه٢٠١٦مققلة تعمل في مجال التعليم الطبي ، 

، وھي شركة مساھمة مقفلة تعمل في )تداول(سعودية عضو مجلس إدارة، السوق المالية ال
 . حتى تاريخه- م ٢٠١٤مجال إدارة البورصة السعودية، 

 على عبدالرحمن القويز ٩

  حتى تاريخه-عضو مجلس إدارة رافال للتطوير العقاري المحدودة، وھي شركة مساھمة مقفلة 

 ن في الشركةا)سھم وأدوات الدين وملكية أعضاء مجلس ا�دارة وكبار المسؤولين التنفيذيي)  ٢

ال�شركة  بما في ذل�ك زوج�اتھم وأوIدھ�م الق�صر ف�ي أس�ھم مسؤولين، أعضاء مجلس اTدارة وكبار الملكيةيوضح الجدول التالي نسبة 
  .م٢٠١٦فائدة خkل العام المالي مصالح وأية تغييرات في تلك الخاصة بھا دين السندات الو

  : يوجد سندات الدين صادرة عن الشركةF. ملكية أعضاء مجلس ا�دارة من أسھم الشركة  . ١
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١ 
صبحي عبد الجليل  

 بترجي
 رئيس مجلس ادارة

غير 
 تنفيذي

٠.٩٦ ٣٨٠.١٥٤- ٨٨٧.٠٢٦ ١.٢٦٧.١٨٠% 
ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥

افق المو(
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 عضو وليد عبد العزيز فقيه ٢
غير 

 تنفيذي
- - - - 

ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥
الموافق (
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 عضو خالد عبدالجليل بترجي ٣
غير 

 تنفيذي
٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣% 

ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥
الموافق (
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 %٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣ مستقل عضو محمد عبدالرحمن مومنة ٤
ھـ ٣/٨/١٤٣٦

الموافق (
 )م٢١/٥/٢٠١٥

 %٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣ مستقل عضو صالح احمد حفني ٥
ھـ ٣/٨/١٤٣٦

الموافق (
 )م٢١/٥/٢٠١٥

 عضو رضوان خالد بترجي ٦
غير 

 تنفيذي
٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣% 

ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥
الموافق (
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 عضو مكاريم صبحي بترجي ٧
غير 

 تنفيذي
٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣% 

ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥
الموافق (
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 عضو سلطان صبحي بترجي ٨
غير 

 تنفيذي
٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣% 

ھـ ٢٢/١١/١٤٣٥
الموافق (
 )م١٧/٩/٢٠١٤

 %٠.٠٠ ٤٢٩- ١٠٠١ ١.٤٣ مستقل عضو علي عبد الرحمن القويز ٩
ھـ ٣/٨/١٤٣٦

الموافق (
 )م٢١/٥/٢٠١٥
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 :وليس ھناك سندات دين صادرة عن الشركة. ن أي أسھم في الشركةF يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيي   .٢

 م٢٠١٦اجتماعات مجلس ا�دارة في عام )  ٣

  :في الجدول التاليوفيما يلي كشف يبين حضور ا�عضاء . م٢٠١٦اجتماعات خkل عام ) ٤(إدارة الشركة أربعة عقد مجلس 

 المجموع
) ٤(اFجتماع 

 م٢٧/١٢/٢٠١٦

) ٣(اFجتماع 
 م٢٠١٦،/١٨/١٠

) ٢(اFجتماع 
٢١/٦/٢٠١٦ 

) ١(اFجتماع 
 م١٩/٤/٢٠١٦

 حالة العضوية

المنصب 
في 

 الشركة

 الرقم اFسم

 غير تنفيذي  �  �  �  � ٤
رئيس 
 المجلس 

صبحي عبدالجليل 
 بترجي

١ 

 عضو غير تنفيذي  �  �  �  � ٤
خالد عبد الجليل .د

 بترجي
٢ 

 ٣ مكاريم صبحي بترجي عضو  غير تنفيذي  �  �  �  � ٤

 ٤ سلطان صبحي بترجي عضو  ذيغير تنفي  �  �  �  � ٤

 ٥ رضوان خالد بترجي عضو غير تنفيذي  �  �  �  � ٤

٤ �  �  �  �  
البنك  مرشح 

 ا�سkمي للتنمية
 ٦ وليد عبد العزيز فقيه عضو

 ٧ صالح احمد حفني عضو مستقل  �  �  �  � ٤

 ٨ علي عبد الرحمن القويز عضو مستقل  �  �  �  � ٤

 عضو مستقل  �  �  �  � ٤
محمد عبد الرحمن 

 مؤمنه
٩ 

  

 فآت وتعويضات أعضاء مجلس ا�دارة وكبار المسؤولين التنفيذيينمكا)  ٤

 مكافآت رئيس وأعضاء المجلس

لشركة والقواعد واللوائح الصادرة من وزارة التجارة نظام ا�ساسي لوفقا للالجمعية العامة تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من 

جميع عن مجلس اTدارة عويض أعضاء تذلك، يتم إضافة إلى و .لهرى مكملة الشركات أو أية أنظمة أخنظام وفقا �حكام و واIستثمار

وفقا للوائح والقرارات وذلك حضور اجتماعات المجلس، بما في ذلك نفقات السفر واTقامة إطار في ونھا تكبدتي يالنفقات الفعلية ال

 . المختصةالصادرة عن السلطاتووالتعليمات المعمول بھا في المملكة العربية السعودية 

معالي وزير التجارة من در اصال) م٥/٥/١٩٩٢الموافق (ھـ ١١/٢/١٤١٢ بتاريخالصادر ) ١٠٧١(لقرار الوزاري رقم فقا لو

عن  لایر ٣.٠٠٠ لایر سعودي، باTضافة إلى ٢٠٠.٠٠٠لشركة ا لعضو مجلس إدارةالسنوية مكافأة الحد ا�قصى لليكون والصناعة، 

بناء على توصيات لشركة لعتمادھا من قبل الجمعية العامة  Iةلسنويمكافأة اتحديد الفي شركة بھذا القرار الوتلزم .  للمجلساجتماعكل 

 .المجلس

 ٣.٠٠٠ لایر سعودي، باTضافة إلى ٢٠٠.٠٠٠المجلس لسقف أعلى قدره وأعضاء مجلس اTدارة  لرئيس ةالسنويوتخضع المكافأة 

 . العضوحضرهيكل اجتماع عن لایر 

ت على القرارات يتصوال ،التنفيذيينسؤولين  بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار الم،عضاء مجلس اTدارة واTدارة التنفيذيةI يجوز �

عضاء �جوز I يكذلك . أتعابھمبصدر عن الجمعية العامة للشركة فيما يتعلق ت قرارات وI على أي بأتعابھم ومكافآتھمالمتعلقة 

 .Iقتراض من الشركةبايذية وI اTدارة التنفالمجلس 



 )ميكـو(الشرق ا)وسط للرعاية الصحية                                                          

٢٢ 

 

 Iصدر عن يقرار أعضاء المجلس بويتم تعيين . أعضاء في المجلسبصفتھم ن أعضاء المجلس وجد عقود عمل بين الشركة وأي مي

عضوية المجلس وفقا �حكام ويستلم أعضاء المجلس مكافآتھم مقابل . لشركةنظام ا�ساسي لالشركات والنظام وفقا لالجمعية العامة 

  .اللوائح وا�نظمة المعمول بھاوشركة والنظام ا�ساسي للالشركات ام نظ

 )بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي(جدول مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وكبار المسؤولين التنفيذيين )  ٥

  ): القيمة بالريال السعودي(يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس ا�دارة 
 

  جموعالم

 

بدل حضور 
 اجتماع اللجنة 

بدل حضور 
اجتماع مجلس 

 ا�دارة 

  المكافآت الدورية

 )أعضاء اللجنة(

  المكافآت الدورية

حسب موافقة الجمعية (
 )٢٠١٥العامة 

  

 

 أعضاء المجلس غير التنفيذيين     

 صبحي عبدالجليل بترجي. م ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٩٦.٠٠٠

 خالد عبدالجليل بترجي.د ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٩٦.٠٠٠

 مكارم صبحي بترجي ٢٠٠.٠٠٠ ٢٢٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٢٧.٠٠٠ ٤٦٤.٠٠٠

 سلطان صبحي بترجي ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٩٦.٠٠٠

 رضوان خالد بترجي ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٩٦.٠٠٠

 لعزيز فقيهوليد عبدا. م ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ١٢٠٠٠ ٢٩٩.٠٠٠

      

 ا)عضاء  المستقلين     

 صالح أحمد حفني. م ٢٠٠.٠٠٠ ١٥٠.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٢١.٠٠٠ ٣٨٣.٠٠٠

 علي عبدالرحمن القويز ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٢٩٩.٠٠٠

 محمد عبدالرحمن مومنة. م ٢٠٠.٠٠٠ ٧٥.٠٠٠ ١٢.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٢٩٦.٠٠٠

      

  المستقلينا)عضاء غير التنفيذيين،     

 وليد عبد العزيز كيال  ١٠٠.٠٠٠  ١٢.٠٠٠ ١١٢.٠٠٠

 المجموع ١.٨٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠ ١٠٨.٠٠٠ ١٢٩.٠٠٠ ٣.٠٣٧٠٠٠

  

  ٢٠١٦لسنة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ن فيھم التنفيذيين بمسؤولين يبين الجدول التالي مكافآت وتعويضات كبار الم

 ):القيمة بالريال السعودي (

 )بمن فيھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي(افآت خمسة كبار المسؤولين التنفيذيين مك  

 ٢.٣٧٧,٩٤٤ الرواتب

 ١١٤ البدFت

 ٤١٥.٩١٤ المكافآت السنوية

 ٢,٩٠٧,٨٥٨ المجموع

 

 مسؤوليات مجلس ا�دارة)  ٦

 :التاليةمسؤوليات المھام والاTدارة بمجلس ضطلع ي

راتيجية الشاملة للشركة وأھدافھا الرئيسية، بما في ذلك وضع الخطط السنوية المالية والتشغيلية للشركة تحديد وتوجيه وتنفيذ اIست .١

 .في ضوء توصيات اTدارة التنفيذية للشركة

 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ا�ھداف العامة للشركة .٢
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٢٣ 

 

 واعتماد الميزانيات السنوية التقديرية؛تحديد أفضل ھيكل لرأس مال الشركة واستراتيجياتھا وأھدافھا المالية  .٣

 و. الموافقة على التسويات واTعفاءات واIلتزامات وإبرام العقود نيابة عن الشركة .٤

الموافقة على اندماج الشركة مع شركات أخرى والتصرف بأصول الشركة وممتلكاتھا من خkل الشراء والرھن وفك والبيع  .٥

 .وغبراء الذمة

 لجان المجلس.  ٢٣

لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الخدمات  ومراجعةاللجنة وتنفيذية اللجنة المجلس الدارة الشركة، شكل ا�مثل Tداء ا�ان لضم

اللجان تقاريرھا ومقترحاتھا إلى وترفع . منھاكل وكلة لقواعد المعتمدة التي تحدد المھام والمسؤوليات المللتخضع ھذه اللجان و. الطبية

 .االلجان بناء على توصياتھعمل مراجعة سنوية لقواعد لمجلس ويجري ا. المجلس

 . فيھاعضويتھم مقابل مكافأة يقررھا المجلس أعkه على  اللجان المذكورةأعضاء صل ويح

 اللجنة التنفيذية  . ١

 .أعضاء، ثkثة منھم من أعضاء مجلس اTدارة) ٥(تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة 

  من ا�عضاء التالية أسماؤھمتتألف اللجنة التنفيذية 

 المنصب في اللجنة حالة العضوية في المجلس اFسم الرقم

 رئيس اللجنة رئيس المجلس صبحي عبدالجليل بترجي ١

 عضو عضو مجلس اTدارة مكارم صبحي بترجي ٢

 عضو عضو مجلس اTدارة سلطان صبحي بترجي ٣

 عضو I ينطبق أرومبرا رام موھن ٤

 عضو I ينطبق النجارمحمد مأمون  ٥
  

 :التاليةمسؤوليات المھام والبلجنة التنفيذية ا تضطلع

 .اليومية للشركةعمليات ال بشأناتخاذ القرارات  .١

 .التنفيذيرئيس التخطيط اIستراتيجي بالتنسيق مع الفي لشركة إجراءات امراجعة  .٢

 .الخطط اIستراتيجية لتحقيق ا�ھداف العامة للشركةإعداد  التأكد من .٣

 ھاالخطط اIستراتيجية للشركة بما يتفق مع أھدافنفيذ مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة من أجل ت .٤

 .التشغيلية على المدى الطويل

 .داف الشركةھ�ضمان امتثالھا من أجل ) إن وجدت(لخطط اIستراتيجية وا�ھداف التشغيلية للشركة ومجموعتھا المستمرة لمراجعة ال .٥

 . ووضع الخطط والتوصيات لمعالجتھا المسائل الملحة إلى المجلسرفع  .٦

 .لشركة وتحقيق ا�ھداف المستقبلية باTضافة إلى تحسين جودة خدماتھااإنتاجية على المجلس إطkع  .٧

  :م٢٠١٦في عام التي عقدت الجدول التالي سجل اجتماعات اللجنة التنفيذية بين وي
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٢٤ 

 

  ٣ اFجتماع المجموع

٢٦/١٢/٢٠١٦ 

  ٢اFجتماع 

١٨/١٠/٢٠١٦ 

  ١اFجتماع 

١٩/٤/٢٠١٦ 

المنصب في 

 اللجنة

 م اFسم المنصب في الشركة حالة العضوية

 ١ صبحي عبدالجليل بترجي رئيس مجلس ادارة غير تنفيذي رئيس اللجنة  �  �  � ٣

 ٢ مكارم صبحي بترجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو  �  �  � ٣

 ٣ سلطان صبحي بترجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو  �  �  � ٣

 ٤ أرومبرا رام موھن خارجي I ينطبق  عضو  �  �  � ٣

 ٥ مأمون النجار. د الرئيس التنفيذي I ينطبق  عضو  �  �  � ٣

 لجنة المراجعة   . ٢

   .أعضاء) ٤(من أربعة مراجعة لجنة الألف تت

  : غير تنفيذيين أو مستقلينھمجميعد روعي أن يكونوا ية، فقالحيادمبدأ لضمان و. يوضح الجدول التالي وضع أعضاء اللجنةو

 صفة عضوية اللجنة صفة عضوية المجلس اFسم الرقم

 الرئيس  مستقل صالح أحمد حفني ١

 عضو مستقل علي عبدالرحمن القويز ٢

 عضو غير تنفيذي وليد عبدالعزيز فقيه ٣

 عضو I ينطبق وليد عبد العزيز كيال ٤

  

 :التاليةمسؤوليات المھام والة بمراجعلجنة التضطلع 

 ؛حيالھاوتوصياتھا إبداء وجھة نظرھا  لمجلس اTدارة وھالشركة قبل تقديملمراجعة البيانات المالية ربع سنوية والسنوية  .١

 .مراقبة سkمة البيانات المالية وأية بيانات تتعلق با�داء المالي للشركة .٢

في جديدة تطورات  ومقترحة أمبادئ  وأثار التي قد تنجم عن أي ممارسات دراسة ا�ة ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشرك .٣

 .اTدارةإلى مجلس حيالھا قبل رفعھا والتوصيات إبداء الرأي و لوائحالقوانين أو والمجال المحاسبة ومتطلبات اTفصاح 

، وI سيما تلك  للمعالجةةيما يكون ھناك أكثر من طريقة محاسبعادية عندالالمحاسبة المستخدمة في المعامkت الھامة أو غير مراجعة طرق  .٤

 ات إعادة الھيكلة والشراكة؛ياIستحواذ واتفاقوالحسابات المتعلقة بعمليات اIندماج 

 مدققي حسابات الشركة؛وجھات نظر لمعايير المحاسبية المناسبة مع مراعاة تلتزم باتأكد من أن الشركة ال .٥

 .بھا الشركةتقوم سابات الشركة على القوائم المالية ومتابعة اTجراءات التي مراجعة مkحظات مدققي ح .٦

لمساھمين وا�طراف للتأكد من أنھا توفر من أجل ايه ظھر فالبيانات المالية للشركة والسياق الذي تالمkحظات على ضمان وضوح واكتمال  .٧

 .المعلومات المطلوبة وتقييم أداء الشركةخرى ا�

طالما كان تتعلق بإدارة (الحوكمة ا�داء التشغيلي والمالي وتقرير  ا�ساسية الواردة في البيانات المالية للشركة ولمعلوماتا جميعمراجعة  .٨

 ؛)المخاطرالتدقيق 

 الرقابة تحديث نظممراجعة بتقوم لجنة الو.  الشركةفيمراجعة مدى كفاية وفعالية الرقابة المالية الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر المعتمدة  .٩

 .وإدارة المخاطر المالية للشركة بشكل منتظم لتشمل الضوابط الداخلية الكافية
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٢٥ 

 

فعالية ھذه مراقبة  وتداول، بما في ذلك التزامات اTفصاح المستمر ويةسوق المالالمتطلبات ھيئة لتزام بجود إجراءات كافية لتقييم اIوضمان  .١٠

 .اTجراءات والضوابط

 .الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التي ترد في التقرير السنوي للشركةبعلق مراجعة البيانات فيما يت .١١

. أي مخالفات مالية محتملةعن ) بسرية تامة(قاولين من أجل اTبkغ مراجعة مدى كفاية الترتيبات التي تقدمھا الشركة مع موظفيھا والم .١٢

 .ة ومستقلة وإجراءات متابعة مناسباقلتأكد من أن ھذه الترتيبات توفر تحقيمراجعة على الجنة العمل تو

 .الشركةعتمدھا مراجعة آليات الكشف عن اIحتيال واTجراءات التي ت .١٣

 إجراء التحقيقات في حالة اTبkغ عن أي عمليات احتيال محتملة؛ .١٤

 . قبل مجلس اTدارةلشركة للتحقق من فعاليته في أداء المھام والواجبات الموكلة إليه منبااTشراف على قسم التدقيق الداخلي  .١٥

 .الشركةحسابات التدقيق الداخلي ومدقق قسم اختيار وتعيين وعزل رئيس بشأن إبداء الرأي  .١٦

 .حيال ذلكھا وتوصياتھا ءآراخطي في ھذا الشأن يتضمن مراجعة نظام الرقابة الداخلية وإعداد تقرير  .١٧

 .داخلية للشركة وضمان كفايتھامراجعة وتقييم الخطط والبرامج السنوية فيما يتعلق بنظم الرقابة ال .١٨

 .مراجعة تقارير التدقيق الداخلي للشركة ومتابعة تنفيذ اTجراءات التصحيحية للمkحظات الواردة فيه .١٩

 .التدقيق الداخليقسم لى نتائج وتوصيات عمراقبة ردود اTدارة التنفيذية  .٢٠

 .المناسبةعدته في أداء واجباته على نحو فعال وفقا للمعايير المھنية مسامن أجل التدقيق الداخلي قسم ضمان توفير بيانات ومعلومات كافية ل .٢١

التدقيق الداخلي أو مدققي حسابات الشركة قسم ثيرھا يالتدقيق الداخلي ومدققي حسابات الشركة لمناقشة المسائل الھامة التي قسم مع اIجتماع  .٢٢

 .في أي وقتمراجعة رئيس لجنة الب اIتصال يستطيعونحسابات الشركة إدارة الشركة والتأكد من أن مدير التدقيق الداخلي ومدققي حول 

 .تھا المھنية واستقkليالجنة لكفاءتھال بشأن اختيار وتعيين وعزل مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابھم، بما في ذلك مراجعة التوصياتتقديم  .٢٣

 .لتدقيقاأي عمل خارج نطاق أعمال عتماد متابعة عمل مدققي حسابات الشركة وا .٢٤

لمتطلبات المھنية والتنظيمية ذات فقا لوإجراءات التدقيق وفعالية  يھموموضوعتمراقبة واTشراف على استقkلية مدققي حسابات الشركة  .٢٥

 .الصلة

 .شأن في ھذا الوتقديم المkحظات والتوصياتة الحاليسنة خطة وإجراءات التدقيق للووضع العمل مع مدققي حسابات الشركة من أجل تنسيق  .٢٦

 :بما في ذلكحيالھا، المالية للشركة ومتابعة اTجراءات التي اتخذت بيانات مدققي حسابات الشركة على المkحظات مراجعة  .٢٧

 .عملية المراجعةتھا حددتي النتائج ا�ساسية ال   ١- ٢٧

 .تدقيقأحكام المحاسبة وال   ٢- ٢٧

 .ھا عملية التدقيقتمستوى ا�خطاء التي حدد   ٣- ٢٧

  .تدقيقفعالية ال   ٤- ٢٧

إلى إدارة الشركة للحصول على الموافقة والتوقيع وضمان التواصل المباشر مع مدققي قبل تقديمھا مدقق الحسابات تعھد خطابات مراجعة  .٢٨

 .مkحظاتھمتوصيات مدقق الحسابات والرد على حسابات الشركة و
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٢٦ 

 

    

   :اجتماعات على النحو التالي) ٤ (م ومجموعھا أربعة٢٠١٦ عام فيالتي عقدت ويوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة التدقيق 

  ٤اFجتماع  المجموع

٢٧/١٢/٢٠١٦ 

  ٣اFجتماع 

٢٧/١١/٢٠١٦ 

  ٢اFجتماع 

١٨/١٠/٢٠١٦ 

  ١اFجتماع 

١٩/٤/٢٠١٦ 

المنصب في 

 اللجنة

المنصب في  حالة العضوية

 الشركة

 الرقم اFسم

عضو مجلس  مستقل  رئيس اللجنة  �  �  �  � ٤

 إدارة

 ١ ح احمد حفني صال

عضو مجلس  مستقل عضو  �  �  �  � ٤

 إدارة

 ٢ علي عبدالرحمن القويز

البنك مرشح  عضو  �  �  �  � ٤

 ا�سkمي للتنمية
عضو مجلس 

 إدارة

 ٣ وليد عبدالعزيز فقيه

 ٤ وليد عبد العزيز كيال خارجي I ينطبق  عضو  �  �  �  � ٤

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت .     ٣

  :كافآت من ا�عضاء التالية أسماؤھمتتكون لجنة الترشيحات والم

 الصفة في اللجنة  حالة عضوية المجلس  اFسم الرقم 

 رئيس اللجنة مستقل محمد عبدالرحمن مؤمنه ١

 عضو غير تنفيذي مكارم صبحي بترجي ٢

 عضو مستقل صالح أحمد حفني ٣

 عضو F ينطبق ارومبرا رام موھن ٤

  

 :التاليةمسؤوليات لمھام والاب لجنة الترشيحات والمكافآت تضطلع

وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة أن I ا�عضاء لمجلس وترشيح اتوصيات إلى مجلس اTدارة بخصوص عضوية التقديم  .١

 .أخkقيينطوي على فساد ا�مانة أو نائي أو مخل بجأي عمل يتضمن ترشيح أي شخص أدين بارتكاب 

، مجلسالوالمؤھkت المطلوبة لعضوية مكانات اTدارة سنويا من حيث المھارات الkزمة وإعداد وصف ل�متطلبات عضوية مجلس مراجعة  .٢

 .�نشطة المجلسه صيصواجب على العضو تخبما في ذلك الوقت ال

 .توصيات بشأن التغييرات الممكنة في المجلسالمراجعة ھيكل مجلس اTدارة وتقديم  .٣

 .توافق مع مصلحة الشركةقتراح سبل المعالجة بما يرة واتحديد نقاط القوة والضعف في اTدا .٤

أحد أعضاء المجلس أيضا عضوا في ل كان ستقkلية ا�عضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حامن اسنوي التأكد بشكل  .٥

 .مجلس إدارة شركة أخرى

المبنية على وتوضع ھذه السياسات وفقا للمعايير . التنفيذيين المسؤولينوضع سياسات واضحة بشأن مكافآت أعضاء مجلس اTدارة وكبار  .٦

 .ا�داء

المدير المالي  والرئيس التنفيذيوخاصة (التنفيذيين سؤولين وكبار المعضاء المجلس �حkل اTخطة في إطار أعمالھا مراجعة الدقيقة وال .٧

 .المستقبللمجلس في لركة والمھارات والخبرات الkزمة اIعتبار التحديات والفرص الممكنة للشفي ، مع ا�خذ )ومدير العمليات

راھا ضرورية، بما في ذلك المتطلبات تفي جميع المسائل التي  اللجنةنظر أعkه، ت) ٦(تحديد السياسات المنصوص عليھا في البند في موازاة  .٨

والغرض من ھذه . الھيئة والتعليمات المتعلقة بھاالقانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأحكام وتوصيات Iئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
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مات الفردية اسھمن خkل اTوتعزيزه مناسبة لتشجيع ا�داء الحوافز اللشركة وتوفر خدمة االسياسة ھو ضمان توفر أعضاء اTدارة التنفيذية ل

 .نجاح الشركة بطريقة عادلة ومسؤولةالمثمرة في 

الشركة وقطاع على مستوى مراجعة ودراسة اتجاھات الرواتب تقوم اللجنة بجلس اTدارة، مع وضع سياسة مكافآت أعضاء مبالتوازي  .٩

 . بشكل عامالرعاية الصحية في المنطقة

 ؛ھماختصاصاتحديد وتممن يقدمون المشورة للجنة  باتومعايير اختيار خبراء الرعن وضع تحمل المسؤولية الحصرية  .١٠

على اللجنة من خkل رئيسھا عمل تو. استمرار برنامج التوجيه والتدريب �عضاء المجلسوعريفي البرنامج التمراقبة ومراجعة ووضع  .١١

 :ما يليل اوصفلعضو  أن توفر ليجبي ذالولتسجيل في البرامج؛ بادارة اTمجلس في شجيع كل عضو جديد ت

 .ھاأعمال الشركة وعمليات    ١- ١١

 . إدارة المخاطرمن حيث ولشركة لالمركز المالي واIستراتيجي والتشغيلي     ٢- ١١

 .ھم ومسؤولياتھمحقوق أعضاء مجلس اTدارة وواجبات    ٣- ١١

المجلس نظر وي. ھان عالمترتبةوضمان تنفيذ البرامج التدريبية ) بما في ذلك أعضاء مجلس اTدارة(اTشراف على تقييم أداء اTدارة التنفيذية  .١٢

 : يليفيماأثناء مراجعة ا�داء 

 ور والمشاركة؛الحض   سجل  ١- ١٢

 المعرفة والكفاءات المھنية؛    ٢- ١٢

 .اTسھام في تحقيق ا�ھداف اIستراتيجية للشركة    ٣- ١٢

 . في الوقت المحددوالمسؤوليات الواجبات    تنفيذ  ٤- ١٢

 .العامالسلوك     ٥- ١٢

 . المقررةسنوية وفقا لخططلمدفوعات العتماد إجمالي ا واهأھدافوالشركة ديرھا تحديد ھيكل حوافز ا�داء التي ت .١٣

بالنسبة لى أساس سنوي ، وتحدد اللجنة عمن مجلس اTدارة والمساھمينعتماده خيار ا�سھم Iتحفيزي يتضمن منح مراجعة ھيكل أي نظام  .١٤

مكافأة كل واحد من المبلغ اTجمالي لھذه الحوافز ووفي حال التوزيع، تحدد اللجنة .  ما إذا كان مناسبا توزيع الحوافزخيار ا�سھملنظام 

 .في ذلكمجلس واTدارة التنفيذية وكذلك معايير ا�داء المستخدمة ال ين وسكرتيرأعضاء المجلس التنفيذي

 . واTدارة التنفيذيةينترتيبات لكل من أعضاء المجلس التنفيذينطاقه والتقاعد ووضع سياسة  .١٥

أخذ حقوق ھذا اTنھاء، مع المرتبطة بمبالغ الإنھاء أي عقد عمل بما في ذلك دفع ب الوفاء باIلتزامات التعاقدية للشركة فيما يتعلق التأكد من .١٦

من خسائر للشركة تطبيق ما يلزم من إجراءات للحد ا�داء الضعيف وضمان عدم مكافأة الموظف وحقوق الشركة في اIعتبار، وكذلك 

 .وموظفيھا

 . الشركةي مزايا الموظفين فاTشراف على أي تغييرات رئيسية في ھيكل  .١٧

 .طالبات أعضاء المجلستغطية متبني سياسة  .١٨

  :م٢٠١٦ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 
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  ٣اFجتماع  المجموع

٢٦/١٢/٢٠١٦ 

  ٢اFجتماع 

١٨/١٠/٢٠١٦ 

  ١اFجتماع 

١٨/٤/٢٠١٦ 

المنصب في 

 اللجنة

المنصب في  حالة العضوية

 الشركة

 الرقم اFسم

 ١ محمد عبدالرحمن مؤمنة عضو مجلس إدارة مستقل  رئيس اللجنة  �  �  � ٣

 ٢ صالح أحمد حفني عضو مجلس إدارة مستقل  عضو  �  �  � ٣

 ٣ مكارم صبحي بترجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي عضو  �  �  � ٣

 ٤ أرومبرا رام موھن خارجي I ينطبق  عضو  �  �  � ٣

  

 لجنة الخدمات الطبية.     ٤

  : الجدول التاليفي وضح كما ھو مأعضاء ) ٥(ات الطبية من خمسة تتكون لجنة الخدم

  :�عضاء التالية أسماؤھمالجنة الخدمات الطبية تضم 

 المنصب في اللجنة الصفة اFسم

 رئيس اللجنة غير تنفيذي خالد عبدالجليل بترجي ١

 عضو غير تنفيذي مكارم صبحي عبدالجليل بترجي ٢

 عضو غير تنفيذي جيرضوان خالد عبدالجليل بتر ٣

 عضو الرئيس التنفيذي محمد مأمون النجار ٤

 عضو المدير  الطبي وائل عبدالحميد الجنايني ٥

 :التاليةمسؤوليات المھام والبلجنة الخدمات الطبية تضطلع 

 .ةوضمان مطابقتھا للمعايير الفنية المطلوبميكو مستشفيات ھا قدمتي تاTشراف على جودة الخدمات الصحية ال .١

 .التنظيميةسلطات الضمان اIمتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية والتراخيص الصادرة عن  .٢

 .ضمان اتخاذ التدابير المkئمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في جميع أقسام مستشفيات الشركة .٣

 . و ميكوضع معايير محددة Iختيار والتوظيف وترخيص المھنيين وا�طباء الطبي في مستشفيات .٤

 . ميكواTشراف على سير عمل جميع اللجان الفرعية الطبية واTدارية وفرق العمل في مستشفيات .٥

  :م٢٠١٦ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الخدمات الطبية في عام 

  ٣اFجتماع  المجموع

٢٧/١٢/٢٠١٦ 

  ٢اFجتماع 

١٨/١٠/٢٠١٦ 

  ١اFجتماع 

١٩/٤/٢٠١٦ 

المنصب في 

 اللجنة

المنصب في  ضويةحالة الع

 الشركة

 الرقم اFسم

 ١ خالد عبدالجليل بترجي. د عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  رئيس اللجنة  �  �  � ٣

 ٢ مكارم صبحي بترجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو  �  �  � ٣

 ٣ رضوان خالد بترجي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  عضو  �  �  � ٣

 ٤ مأمون النجار. د التنفيذيالرئيس  I ينطبق  عضو  �  �  � ٣

 ٥ وائل الجنايني. د المدير الطبي I ينطبق عضو  �  �  � ٣
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  . وفيما يلي ملخص Iجتماعات مجلس اTدارة واللجان التابعة له

 المنصب في الشركة اFسم الرقم
حالة 

 العضوية

اجتماعات 
 المجلس

لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

 لجنة المراجعة
لجنة الخدمات 

 الطبية

خدمات 
 ة الطبيةاللجن

مجموع 
 اFجتماعات

 ٧   ٣     ٤ غير تنفيذي  رئيس مجلس ادارة صبحي عبدالجليل بترجي ١

 ٧ ٣       ٤ غير تنفيذي عضو خالد عبدالجليل بترجي.د ٢

 ١٣ ٣ ٣   ٣ ٤ غير تنفيذي عضو مكارم صبحي بترجي ٣

 ٧   ٣     ٤ غير تنفيذي  عضو سلطان صبحي بترجي ٤

 ٧ ٣       ٤ غير تنفيذي عضو جيرضوان خالد بتر ٥

 ٨     ٤   ٤ غير تنفيذي عضو وليد عبدالعزيز فقيه ٦

 ١١     ٤ ٣ ٤ مستقل عضو صالح أحمد حفني ٧

 ٨     ٤   ٤ مستقل عضو علي عبدالرحمن القويز ٨

 ٧       ٣ ٤ مستقل عضو محمد عبدالرحمن مؤمنه ٩

 ٤     ٤     عضو لجنة خارجي د عبد العزيز كيالولي. د ١٠

 ٦   ٣   ٣   عضو لجنة خارجي  موھنأرومبرا رام ١١

 ٦ ٣ ٣       عضو لجنة الرئيس التنفيذي مأمون النجار.د ١٢

 ٣ ٣         عضو لجنة الرئيس الطبي وائل الجنايني. د ١٣

من مقرر استخدام اTطار البو في الشركةالمعتمد حوكمة لميثاق ال من ٩- ٤لمادة  وفقا لا ذاتيا أجرى المجلس تقييم:تقييم مجلس ا�دارة

مسئوليات مجلس اTدارة، : ١١الوظائف الرئيسية لمجلس اTدارة، والمادة : ١٠ من المادة ٤البند  ،)٨(نموذج في الھيئة السوق المالية 

لجنة : ١٥المادة ولجنة المراجعة، : ١٤المادة و، يةستقkلاIاللجان ومجالس اTدارة و: ١٣المادة و،  اTدارةتشكيل مجلس: ١٢المادة و

 أعضاء مجلس اTدارة، والمادة اتمكافآت وتعويض: ١٧، والمادة  اTدارةاجتماعات مجلس: ١٦المادة والترشيحات والمكافآت، 

اTدارة وقد تم تقييم أداء مجلس . رةاTفصاح في تقرير مجلس اTدا): ١٩(، والمادة  اTدارةمجلسضمن تضارب المصالح ): ١٨(

  .ا�داءفي أي ثغرات وخال من مرض على أنه 

 نظام الحوكمة .  ٢٤

 حوكمة الشركة) ١

 .افي نجاحھأساسيا تعتبره الشركة عامk المعايير وھو ما أعلى وفق حوكمة على تطبيق نظام  الشركة تحرص

الموافق  (ھـ٢١/٧/١٤٣٦بتاريخ إدارتھا الصادر  وفقا لقرار مجلس الحوكمة الداخليةIئحة حوكمة والشركة دليل الاعتمدت 

). م١٧/٥/٢٠١٥الموافق  (م٢٨/٧/١٤٣٦في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية التي انعقدت وقرار ) /١١/٥/٢٠١٥

 ھالصادرة عن ھيئة السوق المالية بموجب قرارمن Iئحة حوكمة الشركات ا) ١٠(من المادة ) ج(ھذا الدليل وفقا للفقرة إعداد وقد تم 

نظام والدراج قواعد اTوالشركات نظام ، و)م١٢/١١/٢٠٠٦الموافق  (ھـ٢١/١٠/١٤٢٧تاريخ الصادر ب ٢٠٠٦- ٢١٢- ١رقم 

 .للشركةا�ساسي 

 :ما يليالداخلية حوكمة الIئحة حوكمة والدليل يتكون 

 دليل حوكمة الشركة  .أ 

 ميثاق عمل لجنة المراجعة  .ب 

 اق عمل لجنة الترشيحات والمكافآتميث  .ج 
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 ميثاق عمل اللجنة التنفيذية  .د 

 ميثاق عمل لجنة الخدمات الطبية  .ه 

 سياسة اTفصاح والشفافية  .و 

 سياسة الرقابة الداخلية  .ز 

 سياسة إدارة المخاطر  .ح 

 سياسة توزيع ا�رباح  .ط 

 سياسة عkقات الجھات ذات المصلحة  .ي 

 سياسة تضارب المصالح  .ك 

 دليل أخkقيات مھنة الطب  .ل 

تأكيد التزام الشركة ومستوى أعلى من الشفافية اIرتقاء به إلى  وه الشركة وتنظيمطار الحوكمة فيتحسين إإلى حوكمة ال دليل يھدف

 :kئحة حوكمة الشركات من خkل تطوير ما يليب

 .المسؤولية عن ذلكأداء اTدارة القائم على رفع قيمة الشركة و - ١

نفيذيين لتحقيق مصالح الشركة والمساھمين، بما في ذلك صغار المستثمرين، وزيادة حقوق الدور الرقابي بالتعاون مع المديرين الت - ٢

 ".المساھمين بشكل مناسب

 .مراقبة الداخلية وإدارة المخاطرفعال للالمستوى المناسب من اTفصاح عن المعلومات والشفافية وجود نظام  - ٣

من المادة ) ١(ركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية، بما في ذلك الفقرة قد امتثلت الشركة ل�حكام ذات الصلة من Iئحة حوكمة الشو

جميع حيث أن ، )١٢(والمادة ) ھـ(و ) ج(مراجعة محاضر اجتماعات الجمعية العامة، والفقرات بسمح للمساھمين ، حيث يُ)٥(

) ـھ(الفقرة كما تنص عليه العدد المطلوب  يتفق مع ينمستقلالدارة اTأعضاء المجلس ھم أعضاء غير تنفيذيين، وعدد أعضاء مجلس 

جنة ترشيحات ومكافآت في لومراجعة المجلس لجنة حيث شكل ) ١٥(و ) ١٤(امتثلت الشركة �حكام المادتين كما ). ١٢(من المادة 

 ).م٢٥/٥/٢٠١٥الموافق  (م٧/٨/١٤٣٦

ية المعمول بھا كافية لضمان اIمتثال لممارسات لشركة واTجراءات الداخللحوكمة الداخلي الدليل أن ويرى مجلس إدارة الشركة 

  .في القواعد اTلزامية من Iئحة حوكمة الشركاتنصوص عليھا حوكمة المال

 :تطبيق Fئحة حوكمة الشركات)  ٢

. ھا من خkل المراجعة المستمرة لسياساتھا وإجراءاتھا وممارساتھامعايير حوكمة الشركات ومتطلباتعلى اIلتزام بالشركة حرص ت

 ھاالشركة التزاموتؤكد .  Iئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق الماليةبالتوافق معحوكمة لنفسھا وثيقة الشركة أعدت وقد 

 :اIستثناءات التاليةمراعاة في المملكة العربية السعودية مع المعمول بھا جميع أحكام Iئحة حوكمة الشركات فعلي بال

صناديق  مثل - غيرنيابة عن العملون بالويعتباريين  ا�شخاص اIمنالمستثمرين يتعين على  "ه التي تنص على أن٦من المادة " د"الفقرة  •

التصويت الفعلي وطرق التعامل مع أي تضارب جوھري في  وتصويتالسياسات عن  السنوية مفي تقاريرھ أن يفصحوا –اIستثمار 

ھو أن الشركة ليس لديھا بھذه الفقرة والسبب في عدم اIلتزام ". ية فيما يتعلق استثماراتھمقد تؤثر على ممارسة الحقوق ا�ساسمما المصالح 

 مثل صناديق - الغير نيابة عن يتصرفون بموجبه بالع قانوني ممن ھم في وضالقانونية Tلزام المستثمرين أو ا�شخاص المؤھلين صkحية ال

 .اTفصاح عن سياسات التصويت ب- اIستثمار 
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لشركة أي شخص طبيعي الحق في تعيين ممثلين في مجلس النظام الداخلي لمنح يلم . نطبق على الشركةتI ) ١٢(من المادة ) ط (الفقرة •

 .جميع المساھمينلالتصويت ھو حق وينص النظام الداخلي للشركة على أن حق . اTدارة

  

  العقود واFتفاقيات المھمة مع ا)طراف ذات الع7قة )  ٢٥

 مع أطراف ذات ع7قةالمبرمة عام7ت تال

  ):القيمة بالمليون لایر سعودي (٢٠١٦مع أطراف ذات عkقة في عام المبرمة يلخص الجدول التالي المعامkت 

 طبيعة المعاملة اسم الطرف ذي الع7قة ٣١/١٢/٢٠١٦إقفال كما فى  مبلغ المعاملة

 مستحق الى مستحق من ا�يرادات النفقات

 مدة العقد

اTمارات لتنمية شركة 
 الرعاية الطبية

صبحى عبد الجليل ( 
بترجي وخالد عبد الجليل 
بترجي ومكارم صبحي 
بترجي ذات مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة 
كشركاء وأعضاء مجلس 

 ) إدارة

 سنوات من ١٠ - ١.٢٩ ١٤.٢٣ - رسوم إدارية
 وتجدد ٠٣/٠٦/٢٠١٥

 سنويا

 كلية بيت البترجي الطبية

صبحى عبد الجليل ( 
بترجي وخالد عبد الجليل 

بترجي ذات مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة 
كشركاء وأعضاء مجلس 

 )إدارة

 عام واحد - ٥.٣٣ ٥.٣٣ - يبرسوم تدر

شركة بيت البترجي 
 الطبية 

صبحى عبد الجليل ( 
د الجليل بترجي وخالد عب

بترجي ذات مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة 
كشركاء وأعضاء مجلس 

 )إدارة

رسوم 
 استشارية

 سنوات من ١٠ - - - ٥.٤٤
 وتجدد ٢٤/٠٥/٢٠١٥

 سنويا

شركة بيت البترجي 
 للتعليم والتدريب 

صبحى عبد الجليل (
بترجي وخالد عبد الجليل 

بترجي ذات مصلحة 
مباشرة أو غير مباشرة 

 )بصفتھما شريكين

 عام واحد - ٠.٤ - ٠.٧٨ رسوم تدريب
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الجليل خالد شركة عبد
بترجي لصيانة المعدات 

خالد عبد الجليل (الطبية 
بترجي ذات مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة 
 )بصفتة شريك

 عام واحد ١.٦ - - ٤.١٧ إصkح معدات

شركة بيت البترجي 
 للصناعات الدوائية 

رضوان خالد بترجي ( 
ذات مصلحة مباشرة أو 

ر مباشرة بصفتة غي
 )شريك

 عام واحد ٥.٦٢ - - ١٨.٤٦ توريد ماكنات

شركة شباب الخليج 
لkستثمار والتطوير 

 )JAN-PRO(العقاري 

مكارم صبحي بترجي (
ذات مصلحة مباشرة أو 
غير مباشرة بصفتة 

 )شريك

 عام واحد   - - ٧.٩٥ خدمات نظافة

الشركة الدولية Tنشاء 
 المستشفيات

صبحى عبد الجليل ( 
بترجي وخالد عبد الجليل 
بترجي سلطان صبحي 
بترجي ذات مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة 
 )بصفتھم  شركاء

 عام واحد ٥٠.٦٩ - - ٧٠.٧٩ ترميم/ بناء

الشركة السعودية اليمنيه 
 للرعاية الصحية 

صبحى عبد الجليل (
بترجي وخالد عبد الجليل 

 ومكارم صبحي بترجي
بترجي ذات مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة 
بأعتبارھم أعضاء فى 

 )مجلس إدارة

 سنوات من ١٠ - - - - رسوم إدارية
 وتجدد ٢٤/٠٥/٢٠١٥

 سنويا

الشركة المصرية 
السعودية للرعاية 

 الصحية 

 سنوات من ١٠ - - - - رسوم إدارية
 وتجدد ٢٤/٠٥/٢٠١٥

 سنويا
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صبحى عبد الجليل (
بترجي وخالد عبد الجليل 
بترجي ومكارم صبحي 

ة بترجي ذات مصلح
مباشرة أو غير مباشرة 
بأعتبارھم أعضاء فى 

 )مجلس إدارة

شركة حائل الوطنية 
 للخدمات الصحية 

صبحى عبد الجليل (
بترجي وخالد عبد الجليل 
بترجي ومكارم صبحي 
بترجي ذات مصلحة 

مباشرة أو غير مباشرة 
أعضاء فى بأعتبارھم 

 )مجلس إدارة

 سنوات من ١٠ - - - - رسوم إدارية
 وتجدد ٢٤/٠٥/٢٠١٥

 سنويا

   - ٥٧.٩ ١.٦٩ ١٩.٥٦ ١٠٧.٦ المجوع  

  

  

   من قبل أعضاء المجلس أو أعضاء ا�دارة التنفيذية أو مساھمي الشركةتالمكافأ تنازل عن أي. ٢٦

ين في الشركة عن أي المسؤولين التنفيذيين أو المساھمو أأي من أعضاء مجلس اTدارة بموجبھا يتنازل I توجد ترتيبات أو اتفاقات 

 .مكافأة

 المدفوعات النظامية.  ٢٧

 الزكاة وضريبة الدخل.      ١

  ):بآIف الرياIت (٢٠١٦- ٢٠١٢للسنوات تھا  الزكاة وحركاتعودفميبين الجدول التالي 

 السنة/ البند ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

  يناير١الرصيد في  ٨.٦٨٣ ٨.٦٨٣ ٨.٦٨٣ ٧.٢٦٦ ١٠.٨٢٧

)١٠.٧٦٧(  )٧.٢٠٠(  )٨.٤٨٨(  )٨.٤٨٨(  )٨.٤٨٨(  المدفوعات 

 مخصص الزكاة ٧.٠٧١ ٧.٠٧١ ٧.٠٧١ ١٠.٧٦١ ٣.٩٢٩

  ديسمبر٣١الرصيد في  ٧.٢٦٦ ٧.٢٦٦ ٧.٢٦٦ ١٠.٨٢٧ ٣.٩٨٩

  

 قضايا الزكاة المعلقة

دفع الزكاة ولم ت م٢٠٠٨ى  إل٢٠٠٥للسنوات من ") مصلحة الزكاة("الزكاة إلى الھيئة العامة للزكاة والضريبة إقرارات قدمت الشركة 

الشركة لم م �ن ٢٠٠٨شھادة الزكاة لسنة الزكاة مصلحة لم تصدر و. قرارات المقدمةحسب اT لایر ٤٤١.٩٣٩مستحقة وقيمتھا ال

 .�قراراتوفقا لمستحقة الزكاة السدد ت
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فروقا بمقدار أظھر م والذي ٢٠٠٨م  وحتى عا٢٠٠٥ ديسمبر ٣١النھائي للسنوات المنتھية في ت مصلحة الزكاة الربط الزكوي أصدر

ي  عكس تخفيضا فل�عوام المذكورةت مصلحة الزكاة ربطا معدI أصدرثم . ذلكاعترضت الشركة على وقد .  لایر١٨.١٠٣.١٢٩

ن مراجعة مزال قيد اليI ربط المعدل والذي  على الاقدمت شركة اعتراضومرة أخرى، .  لایر٧٣٠.٣٠٨ة بمقدار المطلوبمبلغ الزكاة 

 .هحتى تاريخقبل مصلحة الزكاة 

شھادة ، وحصلت على ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٠٩عن السنوات  ديسمبر ٣١الضريبة للسنة المنتھية في / الزكاةإقرارات شركة التقدمت 

ورفعت . م٢٠١٤عام لایر عن مليون  ٤.٦مبلغ إضافي قدره طالبت مصلحة الزكاة بوقد . م٢٠١٤للعام مشروطة زكاة وضريبة 

شھادة براءة ذمة صدر ھذا اIعتراض قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والتي لم تزال يمبلغ إضافي وI تراضا على العشركة ا

 .تاريخهحتى المذكورة لسنوات عن االنھائية 

 .م٢٠١٥مؤقتة لعام شھادة براءة ذمة  على ت وحصل٢٠١٦ أبريل ٣٠ قبل ٢٠١٥عام يبة عن زكاة وضرإقرار قدمت الشركة كما 

إعفاء منحت بموجبه  م٩/٨/٢٠١٦  الموافقم،٦/١١/١٤٣٧موافقة بتاريخ من خkل خطاب  الھيئة العامة للزكاة والضريبة أصدرت

يس مطلوبا  وبناء على ذلك، ل.ميكولمساھم ا�جنبي في وھي ا ،من دفع ضريبة الدخل على حصة ا�رباح من مؤسسة التمويل الدولية

بقيمة مبلغ قيد تم وقد . مؤسسة التمويل الدوليةمن رباح ا� فصاعدا على حصة ٢٠١٦عام ن مالشركة دفع ضريبة الدخل من 

سيتم لمصلحة الزكاة والذي مسبقا مبلغا مدفوعا واعتباره المساھمين ضريبة دخل إلى حساب حقوق لایر سبق دفعه ك ١٣.٥٥٢.٤٤٨

م في الموعد ٢٠١٦قدم الشركة إقرارات الزكاة عن العام ھذا وسوف ت مستقبkيبة الزكاة والضرمن لشركة تزامات امن السويته ت

 . المحدد

 ة اFجتماعياتالتأمين.    ٢

 ١.٧٠ والمبلغ المستحق ھو لایرمليون  ١٩.٤٢ ھو م٣١/١٢/٢٠١٦لمؤسسة العامة للتأمينات اIجتماعية كما في ل المسددالمبلغ 

 .مليون لایر

 السعودة.  ٢٨

ومة على القطاع الخاص اIحتفاظ بنسبة من العاملين في كل شركة من المواطنين السعوديين، في  الحكاشترطتفي السنوات ا�خيرة، 
٪ حسب طبيعة عمل الشركة وظروف العمل فيھا ٩٠- ٥وتتراوح النسب المطلوبة ما بين ". السعودة"إطار ما يعرف ببرنامج 

ويعتبر اIمتثال . ن شركة �خرى على أساس فرديوتختلف حدود متطلبات السعودة م. ومستوى التعقيد في نشاطھا وأعمالھا
 .ا في الوقت الحاضرلمتطلبات السعودة إلزامي

  "نطاقات"ملخص لتصنيف المؤسسات العاملة في حقل الخدمات الطبية وفقا لكل فئة من برنامج 

 الخدمات الطبية

 توزيع الفئات وفقا لنسب التوطين حسب ما أعلنته وزارة العمل العاملين عدد

 بkتيني اخضر مرتفع اخضر متوسط اخضر منخفض اصفر احمر إلى من

١٣ ٪٥ ٪٤ ٪٠ ٤٩ ١٠٪  ١٤٪  ١٨٪  ٣٠ ٪٢٢ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٩٪ 

٣٠ ٪٢٩ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١٦ ٪١٥ ٪١٠ ٪٩ ٪٠ ٤٩٩ ٥٠٪ 

٣٥ ٪٣٤ ٪٣٠ ٪٢٩ ٪٢٥ ٪٢٤ ٪٢٠ ٪١٩ ٪١٠ ٪٩ ٪٠ ٢٩٩٩ ٥٠٠٪ 

٣٥ ٪٣٤ ٪٣٠ ٪٢٩ ٪٢٥ ٪٢٤ ٪٢٠ ٪١٩ ٪١٠ ٪٩ ٪٠ - ٣٠٠٠٪ 
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 ھـ١/١٤٣٥رقم نشر بالصادرة عن وزارة العمل نطاقات دليل :  المصدر

 الصادر عن وزارة نطاقاتدليل بحسب و. عمل في مجال تجارة الجملة والتجزئةشركة أوIد عبدالجليل كمنشأة توزارة العمل صنفت 

العاملة في ھذا مؤسسات  الطلوب منمالا�دنى في الجدول أدناه ھي الحد المذكورة النسب المئوية فإن ، ھـ١/١٤٣٥ نشربرقم العمل 

 .الفئة الخضراءلكي تعتبر ضمن المجال 

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

 والتجزئة الجملة تجارة قطاع

 ارة العملفئات وفقا لنسب التوطين حسب ما أعلنته وزالتوزيع  العاملين عدد

 بkتيني اخضر مرتفع اخضر متوسط اخضر منخفض اصفر احمر إلى من

٢٧ ٪٢٦ ٪٢٢ ٪٢١ ٪١٦ ٪١٥ ٪١٠ ٪٩ ٪٥ ٪٤ ٪٠ ٤٩ ١٠٪ 

٣٤ ٪٣٣ ٪٢٩ ٪٢٨ ٪٢٣ ٪٢٢ ٪١٧ ٪١٦ ٪٥ ٪٤ ٪٠ ٤٩٩ ٥٠٪ 

٣٥ ٪٣٤ ٪٣٢ ٪٣١ ٪٢٨ ٪٢٧ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٠ ٪٩ ٪٠ ٢٩٩٩ ٥٠٠٪ 

٣٧ ٪٣٦ ٪٣٣ ٪٣٢ ٪٢٩ ٪٢٨ ٪٢٥ ٪٢٤ ٪١٠ ٪٩ ٪٠ -  ٣٠٠٠٪ 

  ھـ١/١٤٣٥ نشر رقمب العمل وزارة عن الصادرة نطاقات دليل:  المصدر

 م ٣١/١٢/٢٠١٦وضع الشركة بالنسبة لنطاقات كما في 

 الفئة  المواطنين نسبة آخر النشاط  

 أخضر متوسط ٪٢٥.١ الرعاية الصحية  مستشفيات- ميكو 

 أخضر متوسط ٪٢١.٠ تجارة الجملة والتجزئة أوIد عبدالجليل بترجي 

  

 إقرار أعضاء مجلس ا�دارة.  ٢٩

 : ما يليويؤكدونالشرق ا�وسط للرعاية الصحية شركة  أعضاء مجلس ادارة يقر

 . ان سجkت  الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .١

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذة بفعالية .٢

 .صلة نشاطھاإنه Iيوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على موا .٣

 

 تقرير المدقق الخارجي للشركة.  ٣٠

بعد مراجعة القوائم للشركة المالية ائج نتال عرض، الذي لتدقيق الحساباتبناء على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة، الدار 

 :م٣١/١٢/٢٠١٦المنتھية في المالية المالية السنوية وا�ولية للشركة للسنة 

جميع النواحي الجوھرية الوضع المالي الموحد لشركة الشرق ا�وسط للرعاية تعكس بشكل عادل ومن لشركة الحالية القوائم المالية لإن  .١

ذلك التاريخ سنة المالية المنتھية في نتائج المجمعة لعملياتھا وتدفقاتھا النقدية للال وم٣١/١٢/٢٠١٦كما في ) شركة مساھمة عامة(الصحية 

 .معمول بھا في المملكة العربية السعودية المkئمة لظروف الشركةوفقا للمعايير المحاسبية ال

 .ھاوعرض لشركة فيما يتعلق بإعداد القوائم المالية الموحدةعقد تأسيس االشركات ونظام متطلبات تلبي  .٢
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 تحفظات المدقق الخارجي للشركة على البيانات المالية السنوية.  ٣١

 المالية للسنة المالية المنتھية في القوائم، على لتدقيق الحساباتخارجي، الدار مدقق حسابات الشركة اللI توجد تحفظات 

   ما عدا لفت اIنتباه ادناه.م٣١/١٢/٢٠١٦

 لفت أنتباه

تم إدراج أسھم الشركة في السوق المالية السعودية فقد ، م٢٠١٦ مارس ٢٩بتاريخ ) ٧ (اTيضاحو) ١(يضاح اTكما ھو موضح في 

 . عامةتحويل الشركة من شركة مساھمة مقفلة إلى شركة مساھمةعلى ل على موافقة ھيئة السوق المالية بعد الحصو) تداول(

 الغرامات والقيود والجزاءات .  ٣٢

لى الشركة من الھيئة أو من أي جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خkل تحفظية عد و أو قياتعقوبات أو جزاءليس ھناك أي ل
 .م٢٠١٦عام 

 نتائج المراجعة السنوية لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.  ٣٣

إلى اللجنة قد خلصت  و.تطبيقالتنظيم وال تقييم إجراءات الرقابة الداخلية بشأن حولفي الشركة التقارير الدورية مراجعة نة التدرس لج

  .كاف ومkئمأن نظم الرقابة الداخلية 

 الجمعية العامة.  ٣٤

وقد . م٢٩/٦/٢٠١٦ھـ، الموافق ٢٤/٩/١٤٣٧بتاريخ الموافقات الkزمة الحصول على  للجمعية العامة بعد ا واحدا اجتماععقدت الشركة

توزيع تمت فيه إقرار  والنتائج المالية السنوية وم٢٠١٥لتقرير السنوي لمجلس اTدارة عن عام اناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية 

 .م٢٠١٥أرباح سنوية لعام 

 :  العامة وأسماء أعضاء مجلس ا�دارة الذين حضرواالجمعيةقائمة اجتماعات 

 أسماء أعضاء مجلس ا�دارة  التاريخ
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 تطور ھام.  ٣٥

 ٢٧.٢م، على طرح ما مجموعه ٣٠/١٢/٢٠١٥لموافق ھـ، ا١٩/٣/١٤٣٧ بتاريخفقة ھيئة السوق المالية حصلت الشركة على موا

أسھم الشركة في السوق المالية وقد تم إدراج .  للشركةمال الحاليال٪ من رأس ٣٠مثل وھو ما يالعام لkكتتاب  ھاأسھممن مليون سھم 

وبناء عليه، تم تحويل الشركة إلى شركة مساھمة . )م٢٠١٦ مارس ٢٩افق المو(ھـ ١٤٣٧جمادى الثاني  ٢٠في ) تداول(السعودية 

  .عامة

  



 )ميكـو(الشرق ا)وسط للرعاية الصحية                                                          

٣٧ 

 

 م7حظات ختامية.  ٣٦

تحقيق نمو ملحوظ حتى في تكم ، واصلت شرك٢٠١٦ھذا التقرير، وبناء على البيانات المالية المدققة لعام أبرزھا وفقا للنتائج التي 

. أسس القويةذات مقومات ووسوق قطاع ي قوي على أن الشركة تعمل في إيجابثمة مؤشر و. ظروف السوق الصعبة خkل العام

عمل كذلك وتفي السوق المحلية  ھاقدراتخkل زيادة ن مالقصير والمتوسط يين  كبيرة، على المديةالشركة تنفيذ خطط توسعواصل وت

 الدين منخفض نسبيا كنسبة مئوية من رأس من المھم أن نkحظ أن الشركة لديھا عنصرو.  في أسواق خارجيةالتوسع الجغرافيعلى 

 .خطط التوسعدعم وقدرتھا زيادة من أجل ن البنوك لحصول على القروض ميعطي الشركة المرونة الkزمة لوھذا ما . مالھا

 شكر وتقدير

أخص ويات، ون على جميع المستوللجھود المخلصة التي بذلھا الموظفختاما، يسر مجلس إدارة ميكو أن يعرب عن عميق تقديره 

الشكر موصول لكل الھيئات وى خرجھات ا�الشركة ومورديھا وجميع البنوك التي تتعامل معھا والئھا وعمk الشركة مساھميبالشكر 

 .مصدر قوة لشركةعلى دعمھا المتواصل والذي ظل دوما لحكومية ا

  ).ماني المستشفى السعودي ا)ل( عن مجلس إدارة  شركة الشرق ا)وسط للرعاية الصحية 

  صبحي عبد الجليل بترجي  

  ةرئيس مجلس ا�دار        


