


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة عن الرشكة

 تكوين مجلس اإلدارة
 مسؤوليات مجلس اإلدارة

 صالحيات مجلس اإلدارة
 أمين سر المجلس

إدارة تضارب المصالح
 إنهاء عضوية مجلس اإلدارة

 

تقرير مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة الرئيس التنفيذي

الحوكمة وااللتزام
إطار ممارسات الحوكمة ى

محتو
س ال

هر
ف

03
05
07
08

الهيكل التنظيمي للرشكة

تفاصيل مكافآت مجلس اإلدارة لعام 2022 م
 حصص أسهم وأدوات الدين ألعضاء مجلس اإلدارة

تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة عام 2022م
العقوبات والجزاءات التي حصلت عليها الشركة

 حقوق المساهمين
 رأس مال الشركة

 طلبات الشركة لسجل المساهمين 2022 م
األرباح غير المستلمة

  الجمعية العامة للمساهمين
 

45
50
51
52
55
58
60
61
63

األداء المايل

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الثالث الماضية
معدالت نمو اإليرادات ومعدالت الربحية

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة
 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية

وصف األنشطة الرئيسة في الشركة
القروض الواجبة على الشركة

 ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات
إقرارات أخرى

 

67
69
75
77
77
77
79
81

 
 

11
13
14
16
17
18

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة
سجل اجتماعات لجنة المراجعة      

ملخص أعمال اجتماعات لجنة المراجعة      
لجنة الترشيحات والمكافآت 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت      
السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت     

بيان باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت      
اللجنة التنفيذية

نتائج ورأي لجنة المراجعة الداخلية السنوية      
تقرير المراجع الداخلي       

 
 

26
28
29
31
33
33
34
35
37
39

السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها
 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة صالحيات مجلس اإلدارة

 
 

 

23
24

2التقرير السنوي 2022

c a n a d i a n - m c . c o m

التقرير السنوي 2022 1

c a n a d i a n - m c . c o m



 
كلمة رئيس مجلس

اإلدارة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السادة المساهمين والشركاء الكرام،،،
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أضع بين أيديكم تقريرنا السنوي، 
نســـتعرض من خالله أداء وإنجازات الشركة، التي تعكســـها باقة واسعة من الحقائق واألرقام، 
التـــي تعزز من حضورنا الريادي في مجال الرعاية الصحية الشـــاملة، الواعـــد بالمزيد من النمو 
واالزدهـــار في المملكة العربية الســـعودية، في ظـــل الدعم الكبير والمســـتمر التي تقدمه 
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده األمين صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل سعود، يحفظهما هللا. لكافة 

قطاعات العمل بشكل عام وقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.

التزمت الشـــركة، بتطبيق اســـتراتيجية تطويرية طموحة، ترتكز على االستثمار 
بأحدث ما توصلـــت إليه التقنية العالمية الرقميـــة المتقدمة في مجال الرعاية 
الصحية، ممـــا يمنحها المرونـــة والجاهزية الكافية لتطويـــر برامجها وباقاتها 
الخدميـــة المتميزة، ســـعيًا لتلبية جميع متطلبات المرضى والمســـتفيدين من 
خدماتنا المتطـــورة، وتحقيق أعلى درجـــات الوالء والرضـــى لديهم، في جميع 

األوقات.

فيما عملت إدارة الشـــركة على االلتزام بتعزيز تطبيقها لحوكمة عالقات العمل 
على كافة المستويات واألدوار الداخلية والخارجية، بالشكل الذي يعزز منهجيتنا 
في توحيد الموارد واســـتغاللها على النحو األمثل، بهدف رفع كفاءة األداء بما 
يسهم في تعظيم العوائد واألرباح لجميع المساهمين والشركاء على حًد سواء. 
كما عملت الشـــركة على تعزيز شـــراكاتها االســـتراتيجية لتكون المزود األول 
للخدمات الصحية للشركات ومجموعات العمل الكبرى كشركة أرامكو العمالقة.

ويحدونا األمل بأن تؤســـس إنجازاتنا لهذا العام، ركيزة راسخة لالنطالق نحو مزيد 
من النمـــاء والتطور، في ظل جهودنا الحثيثة لتكريس بيئة تشـــغيلية متميزة، 
تنافسية محفزة، نستقطب من خاللها نخبة من خيرة الكفاءات والخبرات الطبية 
والتقنية من كافـــة التخصصات، والحفاظ عليهم ودعمهـــم بباقة من الخدمات 
المهنية واالجتماعية الخاصة بهم، إلى جانب تطوير خبراتهم ومعارفهم وصقل 
مهاراتهـــم بدعمهم بمجموعة من البرامج التطويريـــة والتدريبية لجميع فرق 
العمل المتنوعة في الشركة. إلى جانب المضي قدمًا في التحول الرقمي وفق 

أعلى معايير الكفاءة والجودة المطبقة عالميًا في هذا المجال.

وأخيرًا يسعدني أن أتقدم بخالص الشـــكر واالمتنان لجميع المساهمين لثقتهم 
الغالية ودعمهـــم المتواصل لنا، مما كان له األثر الكبير في مســـيرتنا الناجحة، 
والشـــكر موصول لكافـــة أعضاء فرقنا الطبيـــة واإلدارية والتقنيـــة، الذين كان 
لوالئهـــم وتفانيهـــم دورًا كبيـــرًا فـــي تحقيق كافة مســـتهدفات الشـــركة 

االستراتيجية، بكل كفاءة وإتقان، وهللا ولي التوفيق.

خالد محمد فرحان الدورسي
رئيس مجلس اإلدارة

4التقرير السنوي 2022

c a n a d i a n - m c . c o m

التقرير السنوي 2022 3

c a n a d i a n - m c . c o m



كما واصلت الشركة بدعم بنيتها التحتية التشـــغيلية بمزيد من التجهيزات والمعدات الطبية 
المتطورة، وإكمال رحلـــة التحول الرقمي وصوًال إلى أتمتة جميع إجـــراءات العمل، بما يدعم 
كافة الفرق الطبية بســـعيها لتقديم خدماتها المتطورة بكل كفاءة وســـرعة وأمان. وإجراء 
مجموعة واسعة من األبحاث والدراسات واالطالع على أحدث ما توصل إليه قطاع خدمات الرعاية 
الصحية الشـــاملة العالمية، لالســـتثمار فيها وتطوير بيئات العمل وفق أفضل الممارســـات 

التشغيلية العالمية المتطورة.

ولعل أبرز ما يميز شركة "مركز المجمع الكندي الطبي"، هو كفاءة بيئتها التشغيلية العالية، 
التي تضمن من خاللها الحفـــاظ على أعلى درجات التطوير المســـتدام لجميع الكوادر الطبية 
والممارســـين الطبيين في الشـــركة، واســـتقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة، بما يمّكنها من 
الحفـــاظ على أعلى درجات الرضى لدى جميع المرضى والشـــركاء، بدعهم بباقة واســـعة من 

خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في جميع التخصصات الطبية المتنوعة.

وهنا يســـرني أن أتوجه بأســـمى آيات الشـــكر والعرفان لجميع مساهمينا وشـــركائنا الكرام، 
ولجميع أعضاء مجلس اإلدارة لدعهم الكبير في جميع أعمالنا ومشـــاريعنا، والشكر موصول 
لكافة منســـوبينا بمختلف أداورهم ومهامهم الوظيفية، على جهودهم الكبيرة وعطائهم 
المتواصل، مما يمكننا من تحقيق جميع مســـتهدفات الشـــركة االســـتراتيجية، بكل كفاءة 

وجودة واقتدار، وهللا الموفق.

 

حمل تقريرنا هذا العام عنوان «أداٌء راســـخ يتخطى التحديات»، وهو يســـلط الضوء على سجلنا 
الحافل باإلنجازات في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوســـع ويتسم بالجاهزية لتحقيق المزيد 
من النمو في المســـتقبل. وفي بيئة تشـــغيلية متقلبة، أظهرنا قدرة عالية على االستجابة 
للجائحة العالمية مع الحفاظ على التزامنا الراسخ بالركائز الثالث التي تقوم عليها استراتيجيتنا، 
وذلـــك بفضل اعتمادنـــا نهجًا مؤسســـيًا قائمًا على النمـــو وااللتزام بأرقـــى معايير االبتكار 

والكفاءة.

إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة لتعزيز تجربة المرضى وتلبية 
احتياجات شـــركائنا من مزودي الرعاية الصحية. كما أبدينا سرعًة كبيرًة في االستجابة للعقبات 
التي أوجدتها جائحة (كوفيد-١٩) وقدرة عالية على االستمرار بتحقيق أهداف نمونا الطموحة 
من خالل التزامنا الراســـخ بمعايير السالمة واالبتكار والحفاظ على درجة عالية من المرونة في 

االستجابة لهذه البيئة المتغيرة بوتيرة سريعة

كلمة الرئيس
التنفيذي

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
،،،

عـــام آخر يمضي بمزيد من النجاحات التي نضيفها إلى مســـيرة النمو المســـتدام على كافة 
المســـتويات اإلدارية والتشغيلية واالســـتثمارية، بما يمنح شـــركتنا مزيد من القوة المالية 
والحضـــور الريادي في بيئة تنافســـية متغيرة، بالشـــكل الذي يعزز ثقة جميع المســـاهمين  

والشركاء والمرضى بقدرة الشركة التطور والنماء المستدام

حيث نجحت الشركة في تفعيل قنوات تواصلها وتطويرها بغاية الوصول إلى أكبر شريحة من 
العمالء، لتوسيع محفظة مشاريعها االســـتثمارية الناجحة، كعقود مشاريع العيادات الطبية، 
بما يلبي متطلبات قطاعي النفط والغار من خدمات الرعاية الطبية الشاملة. إلى جانب المضي 
قدمًا في تنفيذ اســـتراتيجيتها الرامية إلى زيادة عدد المراكز الطبية، لتعزيز حضورها الريادي 

في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
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وضاح محمد فرحان الدورسي



الحوكمة وااللزتام
نضْج مؤسسي بأداٍء متطور

تلتزم شركة "مجمع المركز الكندي الطبي" بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات 

المهنية في الحوكمة، والحرص على دمج مفهومي اإلفصاح والشـــفافية في جميع 

فعاليات وأنشطة الشركة، ونشـــر ثقافة االلتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في 

جميع ممارستها االحترافية، في مختلف بيئات عملها الرئيسة، بشكل مستدام. وتؤكد 

الشـــركة على حرصها الدائم على االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة 

عن الجهات الرســـمية ذات العالقة بعمل ونشاط الشـــركة، مما يحافظ على سمعتها 

ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشـــركاء في نهجها الناجح وفق كافة معايير 

الكفاءة والجودة واإلتقان. ونشـــير هنا، بأنه تم إعداد ونشر تقرير الحكومة بالتوافق مع 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

إطار ممارسات الحوكمة

تلتزم شـــركة مجمع المركز الكندي الطبـــي بتطبيق الحوكمة وفقـــًا إلطار احترافي 

متكامل. مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات المدرجة

 في السوق. يستند اإلطار العام للحوكمة في الشركة إلى كل مما يلي:

١- حماية حقوق مساهمي الشركة بطريقة تضمن المصلحة األفضل لهم والشركة.

٢- حماية حقوق جميع أصحاب المصالح وتوفير االســـتقرار واالســـتدامة الوظيفية من 

خالل األداء المالي الجيد للشركة.

٣- تقديم إفصاحات دقيقة وشـــاملة ضمن اإلطار الزمني المحدد لمســـاهمي الشركة 

واألطراف ذات العالقة والجهات التنظيمية المعنية.

٤- التحديـــد واإلبالغ واإلفصـــاح والتعامل مع حاالت تعارض المصالح، التي قد تنشـــأ بين 

الشركة وأصحاب المصالح، مما قد يؤثر سلبًا على مصالح الشركة ومساهميها.

٥- تمكين الموظفين من اإلبالغ عن أية مخاوف أو ســـلوك خاطـــئ يتم مالحظته داخل 

الشركة. وذلك من خالل توفير آلية إبالغ وتحقيق موضوعية وسرية ومستقلة حتى يتم 

اتخاذ اإلجراء التصحيحي المناسب.

٦- تنظيم التعامالت مع األطراف ذات الصلة، ســـواًء كانت بين الشركة وموظفيها أو بين 

الشـــركة وأعضاء مجلس إدارتها أو اإلدارة التنفيذية أو الشـــركات التابعة أو غيرها من 

األطراف المعنية.

٧- مواءمة قيم الشـــركة واســـتراتيجيتها مع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية، من 

خالل التأكد من تطبيق ممارســـات مســـؤولة وأخالقية في أنشـــطة الشركة كافة مع 

استمرار توفير الدعم الالزم للمجتمع.

٨- إنشـــاء قنوات تواصل موثوقة مع المســـتثمرين لتعزيز مكانة الشركة في السوق 

وجذب المساهمين واالستثمارات.
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1 التقـرير
إلهام القيادةالسنوي

والريادة            شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
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يتـــم تعيين مجلس اإلدارة من ِقبل المســـاهمين لتكون مســـؤوليته الرئيســـية إدارة 

عمليات الشـــركة مع األخذ في االعتبار مصلحة المساهمين على المدى البعيد.  يضم 

مجلس اإلدارة (٧)  سبعة أعضاء، يتم انتخابهم من ِقبل الجمعية العامة لشركة مجمع 

المركز الكندي الطبي عن طريق التصويت التراكمي وبناًء على توصية لجنة الترشيحات 

والمكافآت لمدة ال تزيد عن ثالث ســـنوات قابلـــة للتجديد. يمثل األعضاء غير التنفيذيين 

غالبية أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يكون ثالثة منهم على األقل أعضاء مستقلين.

وتبدأ عضوية اول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويل الشـــركة إلى 

شـــركة مساهمة مقفلة، وباســـتثناء ذلك ُتعين الجمعية العامة التحولية أول مجلس 

إدارة لمدة (٥) خمس ســـنوات، وقد تم تعيين أعضاء مجلـــس اإلدارة من قبل الجمعية 

العامة التحولية للشركة التي ُعقدت بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٨م لمدة 

(٥) خمس سنوات ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته (٢) مرتين سنوًيا على األقل.

قيما ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة لمدة 

ثالث ســـنوات. ويمكن إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلـــس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة 

ونائب الرئيس. وفي حال شـــغور أحـــد المقاعد بالمجلس، يجـــوز للمجلس تعيين عضو 

مجلس إدارة مؤقت، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة للمساهمين 

للموافقة عليه في أول اجتماع للجمعية العامة.

*أعلنت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦م بقبول استقالة 
عضو كجلس اإلدارة األستاذ/مساعد محمد عبدالعزيز المنيفي من منصبة كعضو مجلس إدارة.

تكوين مجلس اإلدارة

غير تنفيذيتنفيذيمستقل
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مسؤوليات مجلس اإلدارة

 يتحمل مجلس اإلدارة مســـؤولية اإلشراف على اإلدارة التنفيذية للشركة ودعم في أهدافها 

االستراتيجية لتمكين الشركة من االستمرار في أداء عملها بنجاح وعلى نحٍو مستدام من أجل 

تحقيق مصالح مساهمينا وأصحاب المصلحة بشكٍل أوسع.

كمـــا يقع على عاتق مجلس اإلدارة مســـؤولية تعزيـــز نجاح المجموعة علـــى المدى البعيد. 

ويتحمل المجلس مســـؤولية تقديم توجيهات واضحة لإلدارة التنفيذية للشركة، وهذا يتضمن 

وضع اســـتراتيجية واضحة واإلشـــراف على تنفيذها من ِقبل اإلدارة. ويتحمل أيًضا مسؤولية 

اإلشراف على أنظمة حوكمة الشركة والضوابط ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

يمثل مجلس اإلدارة جميع المســـاهمين ويؤدي واجباته في إدارة شؤون الشركة وأداء جميع 

األعمال بما يصب في الصالح العام للشركة وتطوير قيمتها وزيادتها بكل العناية والوالء التام.

وتتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة أيًضا في حماية مصالح المساهمين وتحقيق أقصى استفادة 

لهم علـــى المدى البعيـــد. ولهذا الغرض، يتحمـــل مجلس اإلدارة كامل مســـؤولية حوكمة 

الشـــركة، وهذا يتضمن إرساء رؤية واســـتراتيجية للشـــركة، ووضع أهداف لإلدارة التنفيذية 

واإلشراف على تنفيذ اإلدارة لتحقيق هذه األهداف.

كما يضع مجلس اإلدارة أهداف الشـــركة االســـتراتيجية، باإلضافة إلى اإلشـــراف على اإلدارة 

التنفيذية للشركة. تقع مسؤولية إدارة الشؤون اليومية للشركة على عاتق اإلدارة التنفيذية، 

إال أن مجلس اإلدارة ككل يضمن ويتحقق من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وامتثال 

أنشـــطة الشركة لالســـتراتيجية وُأطر العمل والسياســـات واإلجراءات الداخلية التي اعتمدها 

مجلس اإلدارة وعلى النحو الـــذي يتطلبه النظام أو اللوائح والتعليمـــات الصادرة عن الجهات 

المختصة.

صالحيات مجلس اإلدارة

 يشرف على الشركة مجلس إدارة يتكون من نخبة من المتخصصين ذوي الخبرة العالية. وُيمنح 

مجلس اإلدارة كامل الصالحيات الالزمة إلدارة أعمال الشـــركة واإلشـــراف على سير شؤونها. 

ويفوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلدارة اليومية للشركة إلى اإلدارة التنفيذية بالشركة.

كمـــا يمنح مجلس اإلدارة الصالحية إلى لجنتين مكونتيـــن من أعضاء مجلس اإلدارة، تقدم كال 

منهم تقرير عن أعمالها وأنشطتها السنوية إلى مجلس اإلدارة، وهاتين اللجنتين هما اللجنة 

التنفيذية ولجنة الترشـــيحات والمكافآت (والُمشـــار إليهما مجتمعتان باســـم "لجان مجلس 

اإلدارة").

 ويجوز للجان مجلس اإلدارة االســـتعانة بمستشارين خارجيين ومستشارين محترفين مستقلين، 

ويمكنهم طلب الدعم من المســـتويات العاملة بالمجموعة األخرى لمساعدتهم على القيام 

بمسؤولياتهم وفقًا لالئحة العمل الخاصة بكل لجنة.

يحضر المستشـــارون الخارجيون وبعض المديرين وأعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا، أحياًنا، 

اجتماعات اللجنة مع أعضاء هذه اللجنة وأمين الســـر، ولكن ذلـــك بموجب دعوة رئيس اللجنة 

المعنية لهم.

يمتلك مجلس اإلدارة صالحية تشكيل أي عدد من اللجان التي يراها ضرورية للحوكمة الفعالة 

واإلشـــراف وإدارة عمليات الشركة التشـــغيلية، أو تفويض بعٍض من صالحياته إلى الغير. ومع 

ذلك، تم االحتفاظ لمجلس اإلدارة بصالحية اتخاد القرارات الهامة والمسائل الرئيسية المحددة 

التي تتطلـــب موافقة مجلس اإلدارة عليها. ويشـــمل ذلك القرارات المتعلقة باســـتراتيجية 

المجموعة والتقارير المالية السنوية والخطط التشـــغيلية والنفقات والمعامالت الرأسمالية 

الرئيســـية والنتائج المالية وتوزيعات األرباح، وغيرها من العائدات الرأســـمالية األخرى، وكذلك 

الموافقة على إقبال المجموعة على المخاطرة وغيرها من أمور الحوكمة األخرى.
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فعالية مجلس اإلدارة

لقد عمل مجلس اإلدارة بكفاءة عالية خالل هذا العام، ال سيما فيما يتعلق بدعم المهمة التي 

اتخذتها الشـــركة، كما عمل رئيس مجلس اإلدارة على نحٍو متعاون مع الرئيس التنفيذي في 

وضع جدول أعمال مجلـــس اإلدارة بما يضمن تنفيذ القرارات واإلجراءات المعتمدة من مجلس 

اإلدارة على نحٍو فّعال.

باإلضافة إلى ذلك حافظ رئيس مجلس اإلدارة خالل هذا العام على االتصال المنتظم واالجتماع 

بأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغيرهم من األعضاء غير التنفيذيين.

أمني رس المجلس 

تتمثل مســـؤوليات أمين سر المجلس الرئيسة في تقديم خدمات السكرتارية لمجلس اإلدارة. 
ويشـــمل ذلك المســـاعدة في وضع جدول مواعيد اجتماعات المجلـــس وإخطاراتها وجداول 
أعمالهـــا ومجموعة إجراءات المجلس ومحاضر االجتماعـــات، ومتابعة القرارات وبنود العمل 
الناتجة عن اجتماعات مجلس اإلدارة. وتشمل هذه اصالحيات أمين سر المجلس جميع المهام 

المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة ٣٧ من الئحة حوكمة الشركات، ومنها 

اإلدارة وإعداد  اجتماعـــات مجلـــس  توثيق 
محاضـــر لها تتضمـــن ما دار من نقاشـــات 
ومـــداوالت، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج 

التصويت، وحفظها

تنظيـــم ســـجل إفصاحات أعضـــاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة وفقا لما نصت 
عليه المادة الثانية والتســـعون من الئحة 
الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية

كما ال يجـــوز فصل أمين ســـر المجلس إال 
بقرار يصدر عن المجلس

حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة 
والتقارير التي يعدها المجلس

تزويد أعضاء مجلـــس اإلدارة بجدول أعمال 
والوثائـــق  العمـــل  وأوراق  المجلـــس 

والمعلومات المتعلقة بها

التحقق مـــن تقيد أعضاء مجلـــس اإلدارة 
باإلجراءات التي أقرها المجلس

اجتماعات  تبليغ أعضـــاء اإلدارة بمواعيـــد 
المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية

أعضاء  علـــى  المحاضر  عـــرض مســـودات 
مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل 

توقيعها

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة
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      تقييم األداء 

 يتم تقيم أداء مجلس اإلدارة من ِقبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويجوز األخذ بعين االعتبار

.الحاجة إلى استشاريين خارجيين

إدارة تضارب المصالح

يتحمل جميع المدراء واجبًا بمقتضى سياســـة تضارب المصالح الداخلية وهو تجنب أي وضع 

يمثل، أو قد يمثل، تضاربًا مباشرًا أو غير مباشر في المصالح أو التضارب المحتمل مع مصالح 

الشـــركة والمجموعة، باســـتثناء التي يحصلون فيها على موافقة مســـبقة من الجمعية 

العامة العادية، والتي يجب تجديدها سنويًا.

ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أن يكون له مصلحة، ســـواًء كانت مباشرة أو غير 

مباشـــرة، في المعـــامالت أو العقود التي يتم إبرامها لصالح الشـــركة، وذلك بخالف أن يتم 

الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية، والتي يجب تجديدها سنويًا.

 يجـــب على عضو مجلـــس اإلدارة اإلفصاح لمجلـــس اإلدارة عن أي مصلحة مباشـــرة أو غير 

مباشـــرة قد يحصل عليها فـــي المعامالت أو العقود التي يتم إبرامها لصالح الشـــركة. وال 

ُيشـــارك هذا العضو في التصويت على القرار الذي ســـُيتخذ في هـــذا الصدد في اجتماعات 

مجلس اإلدارة والمساهمين.

ال تعـــّد األعمال والعقود مـــع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاتـــه الخاصة بمثابة مصلحة 

تتطلب إذنًا من الجمعية العامة العادية، شـــرط أن تكون هذه األعمال والعقود منفذًة وفق 

الشروط واألحوال نفسها التي تتبعها الشركة مع كافة المتعاقدين وأن تكون ضمن المسار 

العادي لتنفيذ نشاطات الشركة.

ُيبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها، بالمعامالت والعقود التي 

يحصل بموجبها أي عضو مجلس اإلدارة على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. ويجب أن 

يكون هذا اإلبالغ مصحوبًا بتقرير خاص من مدقق حسابات الشركة الخارجي.

إنهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بموجب انتهاء مدة 

المجلس. ويتم إنهاء العضوية أيضًا إذا أصبح العضو 

غير مناســـب للعضوية وفًقا للنظام أو اللوائح ذات 

العربية  المملكـــة  المعمـــول بها فـــي  الصلـــة 

الســـعودية وبموجب قرار يصـــدره مجلس اإلدارة، 

علـــى أن يســـبقه طلب مكتوب مـــن عضو مجلس 

اإلدارة إلى رئيس المجلس.

 كمـــا يجوز للجمعيـــة العامة، فـــي أي وقت، عزل 

جميـــع أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة، حتى لو نص 

النظام األساســـي للشـــركة على خالف ذلك، ولكن 

دون المســـاس بحق العضو المعزول في الحصول 

على تعويض إذا كان العزل لسبب غير مقبول أو في 

وقت غير مناســـب. كما يجوز للجمعية العامة أيًضا، 

بموجب توصية مجلس اإلدارة، إنهاء عضوية العضو 

الذي تغيب عن حضـــور ثالث اجتماعات متتالية دون 

سبب مشروع.
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1
المدير العام في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠١٣م.  •

مدير إدارة الموارد البشرية في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الدمام من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٥م.  •

مدير إدارة الموارد البشرية ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام ٢٠٠٥  •

م حتى عام ٢٠٠٧م.

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجمع المركز الكندي الطبي العام منذ عام ٢٠٢٠م

حاصل على درجـــة البكالوريوس في الشـــريعة من جامعة 

اإلمام محمد بن ســـعود اإلسالمية فـــي مدينة الرياض عام 

٢٠٠٣م.

السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
 

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة من عام ٢٠١٠م حتى عام ٢٠١٣.  •

رئيس اللجنة الوطنية لشباب األعمال في مجلس الغرف السعودية من عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١١م.  •

عضو مجلس األعمال السعودي الكندي في مجلس الغرف السعودي من عام ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١١م.  •

رئيس مجلس المديرين لشركة خيرات الخليج للطاقة في مدينة الرياض من عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٤م.  •

خالد محمد فرحان الدوسري

•رئيس مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
•رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلم 

حاصل علـــى درجـــة البكالوريوس فـــي الرياضيات من   •

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن الفيصل في الدمام عام ١٩٩٥م.

حاصل على عدة دورات تطويرية في اإلدارة واللغات في   •

كل مـــن اليابان والواليـــات المتحدة األمريكيـــة والمملكة 

المتحـــدة واألمارات العربية المتحدة والكويت بين عام ٢٠٠٠م 

وعام ٢٠١٤م.

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٧م.  •

عضو مجلس إدارة شركة االتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الرياض من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٧م.  •

عضو مجلس إدارة شركة نماء للبتروكيماويات في مدينة الجبين من عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٢م.  •

عضو مجلس إدارة البنك السعودي اإلسباني في أسبانيا من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠١٢م.  •

عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام ١٩٨٥م حتى عام ٢٠٠٢م.

خليفة عبداللطيف عبدهللا الملحم

نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

كولورادو في مدينة بولدر في والية كولورادو في الواليات 

المتحدة األمريكية.

وضاح محمد فرحان الدوسري 

مدير المشـــتريات ونائب المدير العام في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام   •

٢٠٠٨م حتى عام ٢٠١٤م.

مدير عام مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة في فلسطين من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٠٧م.  •

نائب المدير العام ومدير مستشفى الجلدية والجراحة التجميلية في مدينة الرياض من عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠م.  •

مدير إداري في شركة نادك في مدينة الرياض من عام ١٩٧٨م حتى عام ١٩٨٢.  •

حسن حسن جودة

عضو مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام مند عام ٢٠٢٠م

حاصـــل على درجة الماجســـتير فـــي إدارة األعمال من   •

جامعة ألميـــدا في واليـــة أيداهو في الواليـــات المتحدة 

األمريكية عام ٢٠٠٣م.

حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من   •

جامعة الرياض في مدينة الرياض عام ١٩٧٨.

نائب وزير وزارة الصحة السعودية من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٩م.  •

عضو في المجلس الصحي السعودي في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٩م.  •

األمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٩م.  •

عضو مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة الرياض من عام ٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٨م.  •

مستشار وزير الصحة في مدينة جدة من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٥م.  •

المدير التنفيذي في مستشفى األحساء في مدينة األحساء ٢٠١١م حتى عام ٢٠١٣م.  •

مدير عام الخدمات الصحية في شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران من عام ١٩٨١م حتى عام ٢٠٠٩م.  •

حمد محمد العلي الضويلع

.عضو مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام مند عام ٢٠٢٠م

•حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ألميدا 

في والية أيداهو في الواليات المتحدة األمريكية عام ٢٠٠٣م.

•حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة 

الرياض في مدينة الرياض عام ١٩٧٨.
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الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة في مدينة الدمام من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠٢٠ م.  •

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ألفا المالية في مدينة الرياض منذ عام ٢٠١٨ م.  •

مدير تطوير األعمال في جامعة الملك فهد  •

للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠١٤ م إلى عام ٢٠١٦ م.  •

مدير إدارة االستثمار في وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٤ م.  •

عضو مجلس المديرين لشركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية في مدينة الخبر من عام ٢٠١٢ م إلى عام ٢٠١٤ م.  •

محاضر في قســـم المالية واالقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠٠٩ م إلى   •

عام ٢٠١٠ م.

معيد في قســـم المالية واالقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠٠٧ م إلى   •

عام ٢٠٠٨ م.

محلل مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٦ م إلى عام ٢٠٠٧ م.  •

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم 

عضو مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام مند عام ٢٠٢٠م

حاصل على درجة الماجســـتير في إدارة األعمال من   •

جامعة دينفر في والية كولـــورادو في الواليات المتحدة 

األمريكية عام ٢٠٠٩ م.

حاصل على درجة البكالوريوس فـــي اإلدارة المالية   •

من جامعة الملـــك فهد للبترول والمعـــادن في مدينة 

الظهران عام ٢٠٠٦ م.

حاصل على شـــهادة إنجار برنامج الحلول اللوجستية   •

من معهد

الهيئة البحرية والموانئ في سنغافورة عام ٢٠١١ م.

تقلد عدًدا من المناصب في البنك الســـعودي لالســـتثمار في مدينة الرياض منذ انضمامه عام ١٩٩٢ م، وكان من   •

آخرها الرئيس التنفيذي من عام ٢٠١٠ م إلى عام ٢٠١٩ م، ونائب المدير العام خالل ٢٠٠٩ م.

لمدير المالي لشركة السالم لصناعة الطيران في مدينة الرياض من عام ١٩٨٩ م إلى عام ١٩٩٢ م.  •

رئيس الحسابات في شركة بترومين في مدينة الرياض من عام ١٩٨٦ م إلى عام ١٩٨٩ م.  •

مساعد محمد عبدالعزيز 

عضو مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام مند عام ٢٠٢٠م

حاصل على درجة البكالوريوس في  •

المحاسبة من جامعة الملك سعود

في مدينة الرياض عام ١٩٨٥ م.
14 
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أسماء الرشكات داخل المملكة أو خارجها اليت يكون عضو 
مجلـــس إدارة الرشكة عضًوا في مجالـــس إدارتها الحالية 

والسابقة أو من مديريها 

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس إدارة شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي اجتماعين خالل العام المالي ٢٠٢٢م. ونبين 

فيما يلي عدد االجتماعات وسجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام:

(الجدول مثال: يكتفى بعدد االجتماعات اليت عقدتها الرشكة فعليًا)  
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*نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله.
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حيث تم تكوين هذه اللجان الداخلية من مجلس اإلدارة، باســـتثناء لجنة المراجعة التي تم انتخابها من 

ِقبل الجمعية العامة. يتراوح عدد األعضاء في كل لجنة من اللجان من ثالثة إلى خمسة أعضاء. وقد تم 

اعتمـــاد الئحة عمل لجنـــة المراجعة ولجنة الترشـــيحات والمكافآت من الجمعيـــة العامة. كما يحق 

للمجلس أن يؤســـس أي عدد من اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق الحوكمة الفّعالة واإلشراف على 

عمليات شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي التشغيلية مع تحديد صالحياتها وأهدافها وآليات إعداد 

التقارير الخاصة بها.  يقوم المجلس على أســـاس ســـنوي بمراجعة وإقـــرار أو تعديل صالحيات لجانه 

الفرعية لضمان أن تبقى هذه الصالحيات مناسبة لغرضها.

كما تقوم لجان المجلس بتقديم تقريرها السنوية لمجلس اإلدارة يشمل أنشطة اللجنة ونتائج أعمالها 

وقرارتها وتوصياتها بشـــفافية تامة. ويتابع مجلس اإلدارة على نحو منتظم أنشطة لجانه للتأكد من 

أداء الواجبات المسندة إليها حيث يقوم رؤساء اللجان الداخلية بتقديم تقرير ربع سنوي للمجلس.

يجوز للجان الداخلية المنبثقة عن المجلس االســـتعانة بمستشـــارين خارجيين ومستشارين محترفين 

مســـتقلين، ويمكنهم طلب الدعم مـــن العاملين بكافة المســـتويات الوظيفيـــة داخل المجموعة 

لمساعدتهم على القيام بمسؤولياتهم. يحضر المستشارون الخارجيون وبعض المديرين وأعضاء فريق 

اإلدارة العليـــا، عند الحاجـــة، اجتماعات اللجنة مع أعضاء هذه اللجنة وأمين الســـر، ولكن ذلك بموجب 

دعوة رئيس اللجنة.

تتحمل كل لجنة من لجان المجلس المسؤولية أمام مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأنشطتها، على الرغم 

مـــن أن هذه المســـؤولية ال تعفي مجلـــس اإلدارة من مســـؤوليته عن هذه األنشـــطة والواجبات 

والصالحيـــات التي قام بتفويضها إلـــى لجانه. كما تتحمـــل لجنة المراجعة مســـؤولية أداء أدوارها 

ومسؤولياتها أمام الجمعية العامة، وتقوم لجنة المراجعة بإعداد وعرض تقرير سنوي عن أعمال لجنة 

المراجعة على الجمعية العامة.

 تضم لجان المجلس عددًا كافيًا من أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين والمســـتقلين. ويمكن 

أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في لجان المجلس، باســـتثناء لجنة المراجعة وال يحق له أن يكون 

رئيسًا للجنة الترشـــيحات والمكافآت. تتمتع اللجان بحق الوصول الكامل إلى جميع الموظفين ومقار 

العمل والسجالت واألنظمة واالستشاريين القانونيين بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

سعيًا لتحقيق مزيدًا من الكفاءة، تم دعم مجلس اإلدارة، لمساعدته في أداء أنشطته، بعدد من اللجان 

الداخلية التي تم تشكيلها من المجلس أو من الجمعية العامة كالتالي: 

١-لجنة المراجعة

شـــكلت لجنة المراجعة وفقًا للمادة (٥٤) من الئحة حوكمة الشـــركات الصادرة عن هيئة 

السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 

١٤٤٢/٠٧/١١هــــ الموافـــق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م على تشـــكيل لجنة المراجعـــة وتحديد مهامها 

وضوابـــط عملها، ومكافـــآت أعضائها، تختص لجنـــة المراجعة بمراقبة أعمال الشـــركة 

والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

تشكيل لجنة المراجعة وأدوارها

تتكـــون اللجنة من ثالثـــة أعضاء بحٍد أدنـــى وال يتجاوز 
خمســـة أعضاء، بما في ذلك متخصص في الشـــؤون 
المالية والمحاسبية. ويتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة 
باالنتخـــاب من الجمعيـــة العامة للمســـاهمين لفترة 
تتزامن مع فتـــرة تعيين كل عضو كعضو مجلس إدارة، 
ويجوز عزله أو اســـتبداله من ِقبل الجمعية العامة في 
أي وقت. كما يتم ترشيح أعضاء لجنة المراجعة لالنتخاب 
من قبل الجمعية العامة وفقا لسياسة معايير وشروط 
عضوية مجلس اإلدارة، حيث تتبع الشـــركة عند انتهاء 
دورة عمل لجنة المراجعـــة الكيفية المنصوص عليها 
بسياســـة ومعايير الترشـــح لعضوية مجلـــس اإلدارة 

واللجان.

اللجنـــة بطريقة تضمـــن توافر  يجب اختيـــار أعضـــاء 
مجموعة من الكفاءات والمهارات والخبرات المختلفة، 
والفهم السليم للصناعة التي تعمل بها شركة . ويجب 
أن يحظى عضـــو واحد على األقل بخبرة محاســـبية أو 

مالية معقولة.

ال يحق ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة التنفيذييـــن ورئيس 
مجلس اإلدارة الحصول على عضويـــة لجنة المراجعة. 
كمـــا ال يحـــق ألي شـــخص يعمل أو عمل في قســـم 
الشؤون المالية بالشـــركة أو اإلدارة التنفيذية أو لدي 
العامين  للشـــركة خالل  الخارجـــي  الحســـابات  مدقق 
السابقين الحصول على عضوية اللجنة. ويجب أن يكون 
عضو واحد على األقل مـــن أعضاء اللجنة عضو مجلس 

إدارة مستقل. في حالة وجود معقد شـــاغر في اللجنة، يعين مجلس 
اإلدارة عضوًا مؤقتًا بلجنة المراجعة في غضون ٤٠ يومًا 
من شـــغور المقعـــد، وذلك بنـــاًء علـــى توصية لجنة 
الترشـــيحات والمكافـــآت، ثم يتم عـــرض التعيين على 
الجمعية العامـــة إلقرار تعيينه عضـــوًا دائمًا من ِقبل 
المســـاهمين في أول اجتمـــاع للجمعية العامة يعقد 

بعد شغور المقعد.

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في ضمان توافر 
آلية للرقابة والتدقيق بغرض دعم دقة ونزاهة التقارير 
الصادرة عـــن الشـــركة وقوائمها وبياناتهـــا المالية، 
وضمان نزاهة وكفـــاءة نظم الرقابـــة الداخلية ونظم 
إدارة المخاطر بالشركة، وضمان امتثال الشركة للوائح 
والقوانين المعمول بها. فضال عن اإلشراف على أعمال 

الشركة.

تمتلك اللجنة بشكٍل عام، صالحية تدقيق ومراجعة أي 
نشـــاط يقع ضمـــن اختصاصها أو أي مهـــام أخرى قد 
يطلبها مجلس اإلدارة على وجه التحديد.  ويحق للجنة 
االطالع علـــى جميع الســـجالت والتعامل مع موظفي 
شـــركة مجمع المركز الكندي الطبـــي (بما في ذلك 
المراجعة الداخلية) والمدققيـــن الخارجيين دون قيود. 
يمنح مجلـــس اإلدارة للجنـــة صالحيـــة الحصول على 
المشـــورة القانونية الخارجية أو غيرها من االستشارات 
القانونية المستقلة على النحو الالزم لمساعدة اللجنة 
فـــي أداء عملهـــا. ولضمان اســـتقاللية عمـــل لجنة 
المراجعة، يكون هناك قنوات اتصال مباشرة مع رئيس 
المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين، حيث 
يمكنهم التواصل بشـــكٍل مباشـــر مع لجنة المراجعة 

دون أي وسيط.

لجنة المراجعة لجنة الرتشيحات والمكافآت اللجنة التنفيذية
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سجل اجتماعات لجنة المراجعة

تجتمع اللجنة بشكل دوري. وقد عقدت اللجنة خالل عام ٢٠٢٢ م إجتماعين.

يتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بالشـــركة إلى حضور االجتماعات، عندما يتطلب 

األمر، لتقديم أي توضيحات تتعلق بالحسابات واألمور المالية، ويتم توثيق محاضر االجتماعات 

وتقديمها بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة. وحضر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بالشـــركة 

جميـــع االجتماعات ما عـــدا االجتماعات المنفـــردة بين لجنة المراجعـــة والمدقق الخارجي 

للحصول منه على رأيه في أداء اإلدارة خالل عملية المراجعة والذي جاء دائما إيجابيًا.

يقوم رئيس لجنة المراجعة بعرض كافة المســـائل ذات األهمية على مجلس اإلدارة والتي 

يتم التنويه عنها من ِقبل المدققين الخارجيين أو رئيس قسم المراجعة الداخلية. 

ومـــن الجدير بالذكر بأنه ال يوجد تعـــارض بين توصيات لجنة المراجعة وقـــرارات الصادرة عن 

مجلس اإلدارة خالل العام. 

(الجدول مثال: يكتفى بعدد االجتماعات اليت عقدتها الرشكة فعليًا)

أعضاء لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة للمساهمين التي تم انعقادها بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م. وذلك 
حتى نهاية دورة المجلس الحالية التي تنهي في ٢٠٢٥/١٢/٢٧م وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء التالية 

أسماؤهم:

السري الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

1

2

3

1

2-

3-

محاســـب عام في شركة خليفة 

الملحـــم القابضـــة فـــي مدينة 

الدمام منذ عام ٢٠١٦م

حاصل على درجة البكالوريوس 

جامعة  مـــن  المحاســـبة  في 

القاهرة فـــي جمهورية مصر 

العربية عام ١٩٩٤م

حاصل على درجة البكالوريوس 

في المحاســـبة مـــن جامعة 

مصر  جمهورية  في  الزقازيق 

العربية عام ٢٠٠٢م.

محاســـب عام في شركة خليفة عبداللطيف 
الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 

٢٠٠٨م إلى عام ٢٠١٦م.
محاســـب عام في شـــركة العمـــودي في 
مدينة الدمام من عام ١٩٩٥م إلى عام ٢٠٠٨م.

محاسب عام في شـــركة خليفة عبداللطيف 

الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 

٢٠٠٨م إلى عام ٢٠١٦م.

أخصائي شؤون مالية في شركة مصر للتجارة 

الخارجية في مدينة طابا في جمهورية مصر 

العربية من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٨م

محاســـب عام في شركة خليفة 

الملحـــم القابضـــة فـــي مدينة 

الدمام منذ عام ٢٠١٦م
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االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع االول 

٢٠٢٢/٠٧/٢٦ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ ٢٠٢٢/٠١/٠٣ *نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله. 



محتـــوى  مراجعـــة   -٢
التقرير السنوي لمجلس 
اإلدارة للتأكـــد بانه يعبر 
فعليا عن نتائج انشـــطة 
مفهوم  بشكل  الشركة 
المعلومـــات  ويوفـــر 
الالزمـــة للمســـاهمين 
الشـــركة  أداء  لتقييـــم 
أعمالهـــا  ونمـــوذج 

واستراتيجيتها.

٣- مراجعـــة المنهجية 
ألعمـــال  المعتمـــدة 
المراجعة مع المدققين 
واإلدارة  الخارجييـــن 
تقرير  ضمـــن  الـــواردة 
المســـتقل  المراجـــع 

لنهاية العام. 

تقاريـــر  مراجعـــة   -٤
التي  والنتائج  المراجعة 
قســـم  إليهـــا  توصـــل 
الداخليـــة،  المراجعـــة 
والمدققيـــن الخارجيين، 
اإلدارة  واســـتجابة 

لتوصياتهم.

طريقـــة  مراجعـــة   -٦
تقييم عالمة توس.

 ٧- مراجعـــة مالءمـــة 
الرقابة  أنظمة  وفعالية 

الداخلية للمجموعة. 

علـــى  اإلشـــراف   -٨  
المخاطر  إدارة  وظيفـــة 
وتقييـــم فعالية أنظمة 
وآليـــات تحديد ومراقبة 
المخاطـــر، بما في ذلك 
سياسات  تنفيذ  مراقبة 

وإجراءات المخاطر.

 ٩- مراجعة اســـتقاللية 
الخارجيين  المدققيـــن 
الخاصـــة  واألعمـــال 
غير  خدمـــات  بتقديـــم 

خدمات التدقيق.

 ١٠ مراجعـــة أتعـــاب 
الخارجيين  المدققين 
لعام ٢٠٢٢م وخطابات 
بعمليـــة  االرتبـــاط 
والتوصية  المراجعة 
اإلدارة  لمجلـــس 

بالموافقة عليه.

٥- مراجعة التقارير حول 
االمتثـــال  شـــؤون 
القانونيـــة والتنظيمية، 
بمـــا فيهـــا مكافحـــة 
الرشوة والفساد واإلبالغ 
 TOUS .عن هذه الحاالت

النتائـــج  مراجعـــة   -١
والقوائـــم المالية الربع 
والســـنوية  الســـنوية 

للمجموعة.

اجتماعات لجنة المراجعة 
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٢- لجنة الرتشيحات والمكافآت

ُشكلت لجنة الترشـــيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م، تختص اللجنة 

في تطوير سياســـات وضوابط الترشـــح لعضوية المجلـــس واللجان بما يتماشـــى مع النظم 

والقوانين ذات العالقة والصادرة من الجهات اإلشـــرافية على أعمال الشـــركة. باإلضافة إلى 

تطوير ومراجعة وتحديث السياســـات المتعلقة بتعويضات ومكافـــآت أعضاء المجلس واللجان 

واإلدارة التنفيذيـــة والرفـــع بأية توصيات حيالها إلـــى مجلس اإلدارة تمهيـــدًا لعرضها على 

الجمعية العامة العتمادهـــا. كما تقوم بالتأكد من اإلفصاح المالئم عن المكافآت والتعويضات 

في التقرير السنوي للشـــركة وفقًا للنظم والقوانين ذات العالقة، ودراسة المواضيع المحولة 

إلى اللجنة من المجلس وتقديم التوصيات حيالها.

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ِقبل مجلس اإلدارة، ويتمثل الغرض األساسي منها 

في تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشـــأن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة ترشيحهم، 

وتقديم التوصيات بشـــأن سياســـة مكافآت وحزمة المزايا والمكافآت الفردية ألعضاء مجلس 

اإلدارة وأعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية، وغيرها من المســـائل المتعلقة بتقييم أداء مجلس 

اإلدارة ولجان الشركة واإلدارة التنفيذية.

تعد لجنة الترشيحات والمكافآت إحدى لجان المجلس، وتقدم تقاريرها بشكٍل مباشر إلى مجلس 

اإلدارة من خالل رئيســـها. يســـترعى رئيس اللجنة انتباه مجلس اإلدارة إلى أي مسائل تتطلب 

موافقة المجلس و/أو اتخاذ إجراء من ِقبله في أقرب اجتماع مقرر للمجلس.

تتكـــون اللجنة من عدد أعضـــاء ال يقل عن ثالثة أعضاء؛ عضوين مـــن أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذييـــن، وعضًوا آخر مســـتقًال من أعضاء مجلس اإلدارة. ويجـــب أن يكون رئيس اللجنة من 

أعضاء مجلس اإلدارة المســـتقلين. وال يحق ألعضاء المجلس التنفيذيين الحصول على عضوية 

اللجنة. يعّيـــن أعضاء اللجنة من ِقبل مجلـــس اإلدارة لفترة تتزامن مـــع فترة عضوية مجلس 

اإلدارة.

وفي ســـبيل تنفيذ واجباتها، يحق للجنة الوصول إلى كافة العاملين بالمســـتويات الوظيفية 

المختلفة بالشـــركة بشكٍل مباشـــر على النحو الذي قد تتطلبه مهام عملها، وتحافظ اللجنة 

على عالقات العمـــل الفّعالة مع اإلدارة التنفيذية. يتمثل دور اللجنة في األهداف الرئيســـية 

التالية:

فيما يتعلق بالمكافآت

تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة بشـــأن سياســـة مكافآت أعضاء مجلـــس اإلدارة ولجانه   -

واإلدارة التنفيذية.

تقديم التوصيات بشـــأن حزمـــة المكافآت والمزايا الفردية ألعضـــاء مجلس اإلدارة ولجانه   -

واللجنة التنفيذية وفقًا لسياسة المكافأت المعمول بها.

إبراز أي حاالت انحراف عن سياسة المكافآت المعمول بها، ومراجعة هذه السياسة بصفة   -

دورية.

وضع خطط الحوافز.  -

ترتيبات التقاعد.  -

فيما يتعلق بالرتشيحات

اقتراح سياسة ومعايير عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  -

تقديم توصيات لمجلس اإلدارة بشأن المرشحين للتعيينات الجديدة أو إعادة التعيين في   -

تقييم األمور المختلفة المتعلقة بالترشيحات وأداء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة   -

مراجعة خطط تعاقب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  -

مراجعة سياسة التوظيف وأنهاء الخدمات وإنهاء خدمة أعضاء اإلدارة التنفيذية.  -

مجلس اإلدارة ولجان الشركة.

التنفيذية، وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة.

واإلدارة التنفيذية.

واللجنة التنفيذية وفقًا لسياسة المكافأت المعمول بها.

دورية.
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يوضح الجدول التالي تكوين لجنة الترشـــيحات والمكافآت، أســـماء ومناصب أعضاء اللجنة الترشـــيحات 

والمكافآت:

عقدت لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت خالل عام ٢٠٢٢م اجتماعـــًا واحدًا حيث يوضح الجـــدول التالي بيان 

باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة الحضور فيها:

(الجدول هو مثال: يكتفى بعدد االجتماعات المنعقدة فعليًا لدى الشركة)

وفقًا لالئحة حوكمة الشـــركات الصادرة عن هيئة الســـوق المالية والالئحة الداخليـــة للحوكمة، ولتلبية احتياجات 

العمل حسب االقتضاء. شّكل مجلس إدارة  اللجنة التنفيذية لألهداف التالية:

-تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية والسياسات واللوائح الداخلية.

-تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ مشروعات وأهداف الشركة التشغيلية واالستثمارية.

-اإلشراف على خطة الموازنة ومتابعة أداء الشركة.

-الموافقة على بعض المسائل نيابة عن مجلس اإلدارة في حدود الصالحيات الممنوح لها من ِقبل مجلس اإلدارة.

-معالجة بعض المهام المحددة والمخولة إلى اللجنة من ِقبل مجلس اإلدارة والتي تحتاج إلى مزيٍد من الدراســـة 

والتحليل.

-مراجعة السياسات الداخلية واإلحكام التنظيمية المعدة من قبل اإلدارة التنفيذية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة 

والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها.

-االطالع ومراجعة مؤشرات قياس األداء والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليها.

-تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة بشأن تحديد توزيعات األرباح، مع األخذ بعين االعتبار أي توصيات تقدمها لجنة 

المراجعة بهذا الشأن.

-االطالع والتوصية لمجلس اإلدارة، فيما يخص خطط األعمال السنوية للشركة.

-االطالع ومراجعة تقرير مجلس اإلدارة ونموذج (٨) والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه.

-مراجعة مصفوفة الصالحيات في الشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه.

-إجراء اتصاالت واجتماعات مع اإلدارة التنفيذية بشكل دوري لمتابعة أعمالها.

-تنفيذ أي مهام أخرى يحددها مجلس اإلدارة.

أعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت

السري الذاتية ألعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت

بيان باجتماعات لجنة الرتشيحات والمكافآت

٣-اللجنة التنفيذية
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الوظائف الحاليةاسم العضو

األستاذ/ حمد محمد 
العيل الضويلع*

األستاذ/خالد محمد 
فرحان الدورسي* 

األستاذ/ محمد رفعت 
أحمد

محاسب عام في 
رشكة عبداللطيف 
الملحم القابضة 

منذ عام ٢٠١٦م

محاسب عام في 
رشكة خليفة 

عبداللطيف الملحم 
المحدودة في 

مدينة الدمام من 
عام ٢٠٠٨م إىل عام 

٢٠١٦م.
محاسب عام في 
رشكة العمودي 

في مدينة الدمام 
من عام ١٩٩٥م إىل 

عام ٢٠٠٨م.

حاصل عىل درجة 
البكالوريوس في 

المحاسبة من 
جامعة القاهرة 

في جمهورية مرص 
العربية عام ١٩٩٤م.

الوظائف والخربات 
السابقة

عضويات مجالس 
المؤهالتحالية

-

1

2

3

 االجتماع االول
 اسم العضو

األستاذ/ حمد محمد العيل الضويلع

 األستاذ/خالد محمد فرحان الدورسي

األستاذ/ محمد رفعت أحمد

٢٠٢٢/٠٣/٢٩

نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله.



تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها بشـــكٍل مباشـــر إلى مجلس اإلدارة من خالل رئيســـها. يعرض رئيس اللجنة 

التنفيذيـــة على مجلس اإلدارة أي موضوعات او مســـائل تتطلب موافقة المجلـــس أو اتخاذ إجراء من ِقبل 

المجلس في أقرب اجتماع مقرر للمجلس. وفي ســـبيل تنفيذ واجبات اللجنة التنفيذية، يحق للجنة التنفيذية 

الوصول إلى العاملين بالمستويات الوظيفية المختلفة بالشركة بشكٍل مباشر وعلى النحو الذي قد تتطلبه 

مهام عملها، كما تحافظ اللجنة التنفيذية على عالقات العمل الفّعالة مع اإلدارة التنفيذية.

ُشـــكلت اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة وذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م 

وذلـــك حتى نهاية دورة المجلـــس الحالية التي تنهي فـــي ٢٠٢٥/١٢/٢٧م، ونبين فيما يلـــي أعضاء اللجنة 

التنفيذية في الشركة:

عقـــدت اللجنة التنفيذية خالل عام ٢٠٢٢م (......) اجتماعًا. حيث يوضح الجدول التالي بيان باجتماعات اللجنة 

ونسبة الحضور فيها:

(الجدول هو مثال: يكتفى بعدد االجتماعات المنعقدة فعليًا لدى الشركة)

أعضاء اللجنة التنفيذية

السري الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية

بيان باجتماعات اللجنة التنفيذية

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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٢٠٢٢/٠٣/٢٤

*نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله



١- تبدأ عملية المراجعة الداخلية بعملية تقييم 

المخاطر في الشـــركة، وإعداد سجل للمخاطر، 

يتم من خالله تقييم مســـتوى جميع المخاطر 

الكامنة التي تم رصدهـــا، باإلضافة إلى تقييم 

اإلجراءات الرقابية التي قامت اإلدارة بتفعيلها، 

والتي من شـــأنها الحد من آثـــار تلك المخاطر، 

لغاية الوصول إلى تقييـــم للمخاطر المتبقية، 

التي على أساســـها يتم إعداد خطة المراجعة 

لألعـــوام الثالثـــة القادمة، حيث يتـــم تحديثها 

بشكل سنوي، على األقل.

٢- بنـــاًء على ما تـــم التوصل إليـــه من تقييم 

للمخاطر المتبقية، يتم إعـــداد خطة المراجعة 

لألعوام الثالثـــة القادمة مع الجـــدول الزمني 

لتنفيذها. حيث تســـمى خطة المراجعة (خطة 

المراجعة المبنية على المخاطر). أي أن أساس 

إعدادهـــا هو مســـتوى المخاطر لـــكل إدارة / 

نشاط في الشركة أو الشركات التابعة، ومن ثم 

يتـــم عرضها علـــى لجنـــة المراجعـــة لغرض 

المناقشـــة واالعتماد. وتجدر اإلشـــارة إلى أن 

اللجنة قـــد تطلب إضافـــة إحـــدى اإلدارات أو 

األنشطة إلى الخطة متى ما ارتأت ذلك مناسبًا.

٣- يتـــم تنفيـــذ خطـــة المراجعـــة (الخدمات 

التأكيدية) حسب الجدول الزمني المتفق عليه، 

وذلـــك بإخطـــار كل إدارة قبل البـــدء بعملية 

المراجعـــة الداخليـــة، ومن ثم إرســـال قائمة 

مبدئيـــة بالمتطلبات، ومن ثـــم عملية الفحص 

الرقابية  اإلجـــراءات  تقييم  يتم  الميداني، حيث 

العينات  علـــى  المبنيـــة  االختبـــارات  وإجـــراء 

المدروســـة. ومـــن ثم إعـــداد مســـودة تقرير 

الداخلية، الذي يتم مناقشـــته مع  المراجعـــة 

اإلدارة المعنية والحصول علـــى رد من اإلدارة 

لكل مالحظة يتم رصدها، يشـــتمل على اإلجراء 

التصحيحـــي، والوقت المتوقـــع لتنفيذ الخطة 

التصحيحية، والشخص المسؤول، وتاريخ التنفيذ 

المتوقع. وأخيـــرًا يتم إصـــدار التقرير النهائي 

ومناقشته مع سعادة الرئيس التنفيذي، وإجراء 

أية تعديالت الزمة (إن وجدت)، ومن ثم االجتماع 

مـــع لجنة المراجعة واســـتدعاء كل من اإلدارة 

التنفيذية واإلدارة المعنية لمناقشـــة التقارير. 

حيث تقـــوم لجنـــة المراجعة باإلشـــراف على 

التنفيذية للمراجعة الداخلية، ما يضمن  اإلدارة 

اســـتقاللها، ويعقب ذلك عملية متابعة تنفيذ 

الخطـــط التصحيحيـــة التي تم االتفـــاق عليها 

ســـابقًا وإعداد تقرير بذلك ورفعه أيضًا إلى كل 

للتأكد  المراجعة  التنفيذية ولجنـــة  اإلدارة  من 

مـــن قيـــام جميـــع اإلدارات بتنفيـــذ الخطـــط 

التصحيحية المتفق عليها في تقارير المراجعة 

الداخلية.

كما تقوم اإلدارة التنفيذية للمراجعة الداخلية باإلشراف على بالغات الممارسات المخالفة. وذلك بحكم 

استقاللها. حيث تم إعداد سياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة بالتعاون مع إدارة االلتزام والحوكمة، 

امتثاًال للمـــادة الرابعة والثمانين من الئحة حوكمة الشـــركات الصارة عن هيئة الســـوق المالية، وتم 

اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، وتهدف هذه السياســـة إلى تعزيز القيم األخالقية وتشـــجيع ثقافة 

النزاهة والمساءلة داخل الشركة.

وتتمثل منهجية اإلدارة في قيام المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية المكّلف برفع تقارير ربع ســـنوية 

إلى لجنة المراجعة حول البالغات التي تم اســـتالمها والتوصيات التي تم إصدارها بشأنها والتي تقوم 

بدورها برفع تقرير سنوي حولها. 

٤- بناًء على نتائج عمليات المتابعة يتم تحديث 

ســـجل المخاطر الذي يعتبر أساسًا إلعداد خطة 

المراجعة لألعوام القادمة.

نتائج ورأي لجنة المراجعة الداخلية السنوية

تقـــوم اإلدارة التنفيذيـــة للمراجعة الداخلية بمجموعـــة من الخدمات التأكيدية التي تشـــمل عمليات 

المراجعـــة الداخلية. حيث يتم تنفيذ عمليات المراجعة الداخلية بشـــكل مســـتقل وموضوعي، حســـب 

متطلبات اإلطار الدولي لممارســـة المراجعة الداخلية الذي يشتمل على المبادئ األساسية للممارسة 

المهنية والمعاييـــر، وتعريف المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين IIA.وتســـتند 

منهجية عمل المراجعة الداخلية إلى كل مما يلي:
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تقرير المراجع الداخيل

يشـــمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية، فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 

بالشركة. والتحقق من التزام الشـــركة وموظفيها باألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العالقة، 

باإلضافة إلى سياســـات الشـــركة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة بمســـاعدة مجلس اإلدارة بالوفاء 

بالمسؤوليات المناطة بها. فيما يتعلق بالتحقق من وجود نظام رقابة داخلية فاعل داخل الشركة. وعليه 

تســـاعد لجنة المراجعة في التحقق من مـــدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيـــذه بفعالية، وتقدم 

التوصيات لمجلس اإلدارة التي من شـــأنها تفعيل النظام وتطويره، بما يحقق أغراض الشـــركة ويحمي 

مصالح المساهمين والمستثمرين.

حيـــث قامت إدارة المراجعة الداخلية في الشـــركة خالل عام ٢٠٢٢م، باإلشـــراف علـــى أعمال المراجعة 

الداخلية في المجموعة، والتي تم إســـنادها إلى شركة استشـــارية خارجية من المكاتب األربعة الكبرى 

المتخصصة في هذا المجال. حيث تم الطلب من إدارة المراجعة الداخلية القيام بتقييم المخاطر وتحديث 

ســـجل المخاطر في المجموعة، بناًء على المســـتجدات وعمل خطة عمل المراجعة الداخلية للســـنوات 

الثالث القادمة، ووضع ميزانية خاصة لهذا األمر بموافقة مجلس إدارة الشركة.

وقد قدمت إدارة المراجعة الداخلية تقرير المخاطر الرئيســـة إلى لجنة المراجعة في الشركة، حيث تمت 

مناقشته مع اإلدارة التنفيذية في الشـــركة. وتم إعداد خطة عمل تصحيحية لجميع المالحظات الواردة 

فيه، كما قدمت إدارة المراجعة الداخلية خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية بناًء على سجل المخاطر 

الذي تم تحديثه.

كما قامـــت إدارة المراجعة الداخلية بأعمال المتابعة التفصيلية على الخطط التصحيحية لجميع اإلدارات 

التي تمـــت مراجعتها. ومن ثم قدمت التقارير النهائية للجنة المراجعة لمناقشـــتها والموافقة عليها 

والتوصية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مالحظات حيالها.

كما اطلعت لجنة المراجعة على التقارير المقدمة من المراجع الخارجي ومنها تقرير اإلدارة الذي يتضمن 

بعض المالحظات على نظـــام الرقابة الداخلية المتعقلة بإعداد القوائم المالية والخطة التصحيحية التي 

وضعتها اإلدارة لمعالجتها.

علمـــًا بأن رئيس لجنة المراجعة يقوم خالل اجتماعات مجلس اإلدارة بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالتقارير 

الالزمة عن أعمال لجنة المراجعة ونتائج أعمالها، ومنها نتيجة متابعتها ألعمال إدارة المراجعة الداخلية 

وتوصياتها بهذا الشأن.

وبناًء على ما ســـبق، تـــرى لجنة المراجعة أن نظـــام الرقابة الداخلية في الشـــركة تتوفر فيه الكفاءة 

والفاعليـــة من عدة جوانب، ولكنه بحاجة إلى التطوير والتحســـين في جوانب أخـــرى، ليتواكب مع حجم 

وطبيعة أعمال الشـــركة. وقد تمت مناقشـــة اإلدارة التنفيذية في الشـــركة حول المالحظات التي تم 

التوصـــل إليها من خالل عمليات المراجعة الداخلية. وقد قدمت اإلدارة التنفيذية للجنة المراجعة الخطة 

التصحيحية لتلك المالحظات، وستقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية خالل عام ٢٠٢٣م.

لم توِص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي ألن الشركة لديها إدارة مراجعة داخلية.

ال يوجـــد توصيات صادرة عن لجنة المراجعة، التـــي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس 

اإلدارة أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد 

أتعابه وتقييم أداءه أو تعيين المراجع الداخلي.

الحاجة إىل تعيني مراجع داخيل للرشكة

وجود تعارض بني توصيات لجنة المراجعة وبني
قرارات مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

ســـعيًا لتكامل األداء تضم شـــركة مجمع المركـــز الطبي الكندي مجموعـــة من اإلدارات 

التنفيذية، تســـتقطب من خاللها نخبة الخبراء وذوي المـــؤهالت العالية، تضمن من خاللها 

أعلى درجات األداء نحو مزيد من اإلنجازات والنجاحات الكبرى، طبقًا ألعلى المعايير االحترافية 

في ممارســـات حوكمة الشركات على نحو فاعل، بالشـــكل الذي يعزز مكانتها الريادية في 

قطاع الرعاية الصحية في أسواق المملكة العربية السعودية. 

(يتم ذكر جميع أعضاء اإلدارات التنفيذية وسيرهم الذاتية)
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الهيكل التنظيمي للرشكة

المساهمني

الرئيس التنفذي

مجلس اإلدارة 

مسؤول الحوكمة
وااللزتام وامني 

رس مجلس اإلدارة 

لجنة المكافآت
والرتشحات

اللجنة التنفذية

لجنة المراجعة

المراجع الداخيل

المدير اإلداري
(الدمام)

المدير اإلداري
(الخرب)

مدير تقنية
المعلومات

مدير
المدير الطيبالمشرتيات

(الدمام)

المدير الطيب
(الخرب)

مدير الموارد البرشية

المدير المايل

مدير تطوير
ااألعمال

مدير المشاريع

مدير المشاريع
(ارمكو)
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تفاصيل مكافآت مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٢م.

تم دفع المكافـــآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار التنفيذيين في شـــركة 

مجمع المركز الكندي الطبي للعام المالي ٢٠٢٢م، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي.

المعايير والقواعد المنظمة إلعداد المكافآت في الشركة

تم اعتماده المعايير والقواعد المنظمة إلعداد المكافآت من قبل الجمعية العامة للمســـاهمين 

بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٠٦)، حيث تهدف هذه السياسة إلى كل مما يلي:

١- االنسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

٢- تقديم المكافآت بغرض حّث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذيين، على إنجاح الشركة 

وتنميتها على المدى الطويل. كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

٣- االنسجام مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٤- األخذ بعين االعتبار ممارســـات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن 

ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

٥- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها 

عضو فـــي مجلس اإلدارة، وذلك لمنع اســـتغالل الوضـــع الوظيفي للحصول علـــى مكافآت غير 

مستحقة.

وفًقا لسياســـة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية والنظام األساس للشركة 

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن، ويجب أن يشتمل تقرير 

مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل 

الســـنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل على بيان ما قبضه 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بوصفهم عاملين أو إدارييـــن أو ما قبضوه نظير أعمـــال فنية أو إدارة أو 

استشارات وأن يشتمل كذلك على بيان عدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو.

عنها. ويوضح الجدول التالـــي بيانًا بالمكافآت والتعويضات المدفوعـــة ألعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين:

أوًال- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ّ

ّ

ً

1

ثانيًا- مكافآت كبار التنفيذيني (إن وجد)
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 حمد محمد العلي الضويلع

 خالد محمد فرحان الدوسري

خليفة عبد اللطيف الملحم

  وضاح محمد فرحان الدوسري

حسن حسن جودة

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

 مساعد محمد المنيفي

-٤٠٠٠

٤٠٠٠٤٥٠٠

٢٠٠٠٥٠٠٠

٢٠٠٠١٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٧٠٠٠

٧٠٠٠٧٠٠٠

٨٥٠٠ ٨٥٠٠

٨٥٠٠

٤٢٫٠٠٠

٤٢٫٠٠٠

٤٢٫٠٠٠

٤٣٫٠٠٠ ٤٣٫٠٠٠

٤٢٫٠٠٠ ٤٢٫٠٠٠

٣٩٫٠٠٠٣٩٫٠٠٠

٣٩٫٠٠٠ ٣٩٫٠٠٠

٢,٠٤٥,٢٥٠١٧٣,٣٧٥٢,٢١٨,٦٢٥١٩١,٨٨٨٠

٣٩٫٠٠٠

٣٥٫٠٠٠

٣٥٫٠٠٠

٣٥٫٠٠٠

٣٥٫٠٠٠

٥٠٠٠

٣٥٫٠٠٠

٣٠٠٠ ٨٠٠٠

١٠٫٠٠٠٧٥٠٠

٧٥٠٠

١٧٫٥٠٠٩٢٫٥٠٠

٤٧٫٥٠٠٤٧٫٥٠٠

٩٢٫٥٠٠

٨١٫٠٠٠ ٨١٫٠٠٠

٧٥٫٠٠٠

٧٠٫٠٠٠

٤٠٫٠٠٠ ١٥٠٠ ٦٠٠٠ -

-

--

-

---

--

---

--

----

-

- -

- -

- - - - -

-

- -

-

٤٠٠٠

٤٠٠٠

٤٠٠٠ ٤٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األعضاء غير التنفيذيين

األعضاء التنفيذيين



ثالثًا- مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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عضو    • كان  حال  في  فقط  واحدة  لمرة  ثابتة  مكافأة  على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصل      
مجلس اإلدارة عضًوا في لجنة منبثقة من المجل

 إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

 حمد محمد العلي الضويلع

 خالد محمد فرحان الدوسري

 خالد محمد فرحان الدوسري

 خليفة عبد اللطيف الملحم

 حمد محمد العلي الضويلع

وضاح محمد فرحان الدوسري

 محمد رفعت

 محمد رفعت

 إبراهيم شوقي

- ٤٥٠٠ ٤٥٠٠

٧٥٠٠

٧٥٠٠

٣٢٫٥٠٠

٣٢٫٥٠٠

٢٥٫٠٠٠

٢٥٫٠٠٠

١٥٠٠١٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

٢٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠١٥٠٠

١٥٠٠

١٥٠٠

- -

-

-

-

-

- -

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

- ٦٩٫٥٠٠

٤٫٥٠٠ ٥٫٥٠٠

٤٫٥٠٠٤٫٥٠٠

١٩٫٥٠٠ ٥٠٫٠٠٠



حصص أسهم وأدوات الدين ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
المسؤولني التنفيذيني

نبين فيما يلـــي تفاصيل أي حصـــص أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتـــاب عائدة ألعضاء 

مجلس اإلدارة وأقاربهم في أســـهم أو أدوات دين الشـــركة أو أي من الشـــركات التابعة لها، 

والتغيرات التي طرأت عليها خالل عـــام ٢٠٢٢م. وال يملك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أي 

حصة في أي أدوات دين صادرة عن الشركة. ولم توجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي 

عضو عن راتبه أو مكافآته.

 اإلجراءات اليت اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه
 علمًا بمقرتحات المساهمني وملحوظاتهم حيال

الرشكة وأدائها

01
02

حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤســـاء اللجان اجتماعات الجمعيات العامة لالطالع مباشـــرة على 
مالحظات ومقترحات المساهمين.

تم إنشاء وحدة خاصة بعالقات المســـتثمرين تابعة لنائب الرئيس للشؤون المالية، وذلك إلحاطة 
أعضاء مجلس اإلدارة بمالحظات ومقترحات المساهمين.

1
2
3

4
5
6
7

1

١
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ليس لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة العليا وزوجاتهم وأبنائهم القصر أي ملكية بأسهم شركة مجمع المركز الكندي الطبي 

العام المصدرة. 

٢,٣١٠,٠٠٠األستاذ/ خالد محمد فرحان الدورسي

٢,٣١٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٢٠٣,٦٩٣٢٠٣,٦٩٣

٩٠,٠٠٠

(١٠,٠٠٠)(١٠)

(١٠,٠٠٠)(١٠)

٢,٣١٠,٠٠٠

٢,٣١٠,٠٠٠  األستاذ/خليفة عبد اللطيف الملحم

األستاذ/ وضاح محمد فرحان الدورسي

األستاذ/مساعد محمد المنيفي

 األستاذ/ حمد محمد العيل الضويلع

 األستاذ/ إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

األستاذ/ حسن حسن جودة

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٠

-

-

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

-

-

-

-

١٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠ --األستاذ/ وضاح محمد فرحان الدورسي

-

-

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ال توجد حصص ملكية في أي فئة من فئات األســـهم ذات األحقية في التصويت لألشخاص 
الذين أبلغوا الشـــركة بحصـــص ملكيتهم. وذلك وفقًا للمادة (٦٧) مـــن قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة.

أدوات الدين واألوراق التعاقدية

-ال يوجـــد أدوات دين قابلة للتحويل، وال أوراق مالية تعاقدية، وال حقوق أولوية شـــراء أو أية 
حقوق مماثلة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام المالي ٢٠٢٢م.

-ال يوجـــد أية حقـــوق تحويل أو اكتتاب بموجـــب أدوات دين قابلة للتحويـــل، أو أوراق مالية 
تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

-ال يوجد أي اســـترداد أو شـــراء أو إلغاء من جانب الشـــركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، 
وقيمة ألوراق مالية متبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة 

وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

أسهم الخزينة اليت تحتفظ بها ا لرشكة
ال يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة محتفظ بها ِمن ِقَبلها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

 تفاصيل المساهمات االجتماعية للرشكة عام
2022م

 الحصص في فئة األسهم ذات األحقية في
التصويت

 العقوبات والجزاءات اليت حصلت عليها الرشكة
عام 2022م

ّ
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لم تتعرض شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام ألي عقوبات، أو جزاءات، أو تدابير 
احترازية، أو قيد احتياطي من أي جهة تنظيمية رقابية كانت أو قضائية.

الموظفني
موظًفا،    (٣٨٥) العام  الطبي  الكندي  المركز  مجمع  شركة  في  الموظفين  عدد  بلغ 
ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين، ونسب السعودة للشركة خالل األعوام  ٢٠٢١م، و

٢٠٢٢م.

م

١

المبلغالتاريخجهة الشراكةاسم المبادرة

١٠,٠٠٠ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ وزارة الصحة لجنة أصدقاء المرضى بالشرقية

عدد العاملين

٢٤٧٢٧٢عدد العاملين 

١٢١

(٢٪)(٨)٣٩٣

١٤ ١٧

(٢٥)(٪٩)

١٣٨

٣٨٥

عدد العاملين السعوديون 

اإلجمالي

الزيادة (التسرب)٢٠٢١م٢٠٢٢م
نسبةالزيادة 

(التسرب)



������א
حقوق المساهمني���2א��� ���א��

والجمعيـة العامــة
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حقوق المساهمني

يضمن النظام األساسي لشركة مجمع المركز الكندي الطبي والئحة حوكمتها حصول المساهمين على 

كامل حقوقهم المتعلقة باألســـهم، وخاصة حقهم في الحصول على حصة من توزيعات األرباح المتفق 

عليها، وحقهم في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، وحق حضور اجتماعات الجمعية 

العامة للمساهمين (المشاركة في مناقشـــاتها والتصويت على قراراتها)، وحق التصرف في األسهم، 

وحق اإلشـــراف على عمل مجلس اإلدارة، ورفع دعوى مســـؤولية ضد أعضائه، وحق االستفســـار وطلب 

المعلومات، شـــرط أال تؤثر على مصالح الشـــركة أو تتعارض مع أحكام هيئة الســـوق المالية ولوائحها 

التنفيذية.  

وتســـمح شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي بمشاركة الحد األقصى من مســـاهميها في اجتماعات 

الجمعية العامة وتحرص على ضمان اختيار المكان والزمان اللذان يتيحان المشـــاركة الكاملة. كما ينص 

النظام األساسي للشركة والئحة حوكمتها على األحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي 

تشـــمل اإلجراءات والخطوات االحترازية الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم على نحٍو 

منتظم.باالضافة إلمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة من خالل وسائل التقنية الحديثة.

 وتعد الجمعية العامة للمســـاهمين أعلى ســـلطة في الشركة، وتشـــتمل صالحياتها الحصرية تعيين 

وإنهاء خدمـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة، والموافقة على القوائـــم المالية الموحـــدة، وتعيين مدققي 

الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وإقرار نسبة توزيعات األرباح وفقًا لتوصيات مجلس اإلدارة، وزيادة أو 

خفض رأس مال الشركة، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام األساسي للشركة.

 كما تتيح شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي وصوًال كافيًا للمســـاهمين لقـــراءة محاضر اجتماعات 

الجمعية العامة من خالل تحميلها على الموقع اإللكتروني للشـــركة، وتقدم نســـخة من هذه المحاضر 

إلى هيئة السوق المالية خالل (١٠) أيام فقط من تاريخ انعقاد االجتماع. إّن عالقات المستثمرين هي قناة 

التواصل المستمرة مع المستثمرين وتجيب على أسئلتهم أثناء أيام العمل وتعتبر كقناة تواصل متبادلة 

بين المستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية.

أنشطة عالقات المستثمرين

يـــدرك مجلس إدارة شـــركة مجمـــع المركز الكنـــدي الطبي أهمية الحـــوار المنتظـــم والمفتوح مع 

المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين، ليس فقط قبل اجتماع الجمعية العامة ولكن طوال العام.

ويعمل قسم عالقات المستثمرين بالمجموعة وأمين سر مجلس اإلدارة بمثابة مركز للتواصل الدائم مع 

المساهمين والمســـتثمرين والمحللين. ويتلقى مجلس اإلدارة تحديثات منتظمة بشأن آراء مساهمي 

المجموعة واقتراحاتهم ومالحظاتهم حول الشـــركة وأدائها من خالل قسم عالقات المستثمرين وأمين 

سر المجلس.

يقوم الرئيس التنفيذي باطالع أعضاء مجلس اإلدارة على آراء واقتراحات المساهمين الجوهرية، ويناقش 

هذه اآلراء والمقترحات معهم في أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة.

كما تهدف شـــركة مجمـــع المركز الكنـــدي الطبي إلى تحقيق التوازن في مشـــاركة المســـتثمرين 

المســـتمرة طوال العام، وذلك من خالل توفير فرص متواصلة للتفاعل معهم عبر مجموعة متنوعة من 

اللقاءات، بما فيها االجتماعات والمكالمات الجماعية الربع السنوية والسنوية لمناقشة األعمال، وحضور 

العديد من مؤتمرات المستثمرين، وإصدار البيانات التوضيحية لإلدارة عن أنشطة الشركة ونتائج أعمالها. 
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  وسائل االتصال مع مساهمينا

-تلتزم شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي بالتواصل الفاعل والدائم مع جميع المساهمين، بما يضمن 

أعلى مســـتويات االتســـاق والوضوح في عمليات اإلفصاح في جميع األوقات. ونتطلع إلى المشاركة مع 

المســـاهمين بشـــفافية وانتظام بهدف تيســـير الفهم المتبادل ألهدافنا المعنية، ونسعى جاهدين 

للتواصل مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص على حٍد سواء، كما نحّث جميع المساهمين على 

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

-تهدف الشـــركة إلى أن تكون بين مصاف الشركات الرائدة في القطاع، وسعيًا منها لتحقيق ذلك فإنها 

تلتزم بتقديم مستويات أعلى من اإلفصاح والشفافية في تقاريرها المالية، سواء في البيانات المالية ربع 

السنوية أو السنوية.

-تتطلع الشـــركة إلى توفير جميع ُسبل االتصاالت المالية واالســـتراتيجية بأسلوب مفتوح ومتناغم، بما 

يضمن استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية - حيثما أمكن ذلك - لتعزيز وضوح االفصاحات من أجل توفير 

تقييم عادل ومتوازن ومفهوم حول مكانة الشركة وآفاقها المستقبلية.

-ترحب الشـــركة بتلقي مالحظات المســـاهمين ومقترحاتهم البّناءة، حيث يمكن تقديمها إلى قســـم 

info@canadian-mc.com   :عالقات المستثمرين عبر البريد اإللكتروني

-يستطيع المستثمرون االطالع على جميع التقارير المالية وسياسات حوكمة الشركة ومحاضر اجتماعات 

الجمعيـــة العامة واإلعالنات الدورية والمعلومات ذات الصلة، بما فـــي ذلك توضيحات وتعليقات اإلدارة، 

المتاحة على الموقع اإللكتروني sa. canadian-mc.com في  األوقات المحددة.

-انطالقًا من حرصها الكبير والتزامها بالتواصل المستمر مع المساهمين لرعاية حقوقهم ومصالحهم، 

تمنح المساهمين عدة قنوات للتواصل معها عبر عدة قنوات رقمية هي:

كما تلتزم شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي بحماية حقوق المساهمين وضمان العدالة والمساواة 

فيمـــا بينهم، وتحرص على تطبيق سياســـة وإجراءات حقوق المســـاهمين المعتمدة من قبل مجلس 

اإلدارة. كما يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات 

الفئة من األسهم، وبعد حجب أي حق من حقوقهم.

 كبار المساهمني والتطورات التاريخية في حصص
الملكية

نستعرض فيما بيانًا بكبار المساهمين بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م:

رأس مال الرشكة

يبين الجدول التالي بيان تفصيلي برأس مال وأســـهم شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٢م:

رأس المال

ريال سعودي

أسهم الرشكة

سهم

خالد محمد فرحان الدورسي 1

خليفة عبداللطيف الملحم2

هاتف وفاكس 
خدمة العمالء 

+٨١٨٨٣٢٠(١٣)٩٦٦

البريد 
االلكتروني

الموقع
االلكتروني
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رشكة مجمع المركز الكندي الطيب

الحد األعىل

الحد األدنى

فيما يبني الجدول التايل بيانًا بأســـماء وعدد ونســـبة 
ملكية المساهمني الرئيسيني، الذين يملكون حصصًا 
بنســـبة (٪٥) فما فوق، وتغريها خالل عامي ٢٠٢١م و 

٢٠٢١م:

2022/02/02

2022/03/23

2022/01/09
إجراءات
الشركات

إجراءات
الشركات

2022/06/27 ملف أرباح
إجراءات
الشركات

2022/11/27 2022/11/24 إجراءات
الشركات

إجراءات
الشركات

2022/08/28

2022/09/13

2022/08/25
إجراءات
الشركات

الجمعية
العامة

2022/11/01 ملف أرباح
إجراءات
الشركات

10المجموع

طلبات الرشكة لسجل المساهمني ٢٠٢٢م

ّ

المســـاهمني وملحوظاتهـــم حيال الرشكة  مقرتحات 
وأدائها

يلتزم مجلس اإلدارة بشـــركة مجمع المركز الكندي الطبي، باإلجراءات التالية التي اتخذها إلحاطة أعضائه  

وخاصة التنفيذيين منهم – علمًا بمقترحات السادة المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائه:

حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان اجتماعات الجمعيات العامة لالطالع مباشرة على   -

تم إنشاء وحدة عالقات المستثمرين، وذلك إلحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بمالحظات ومقترحات   -
مالحظات ومقترحات السادة المساهمين.

السادة المساهمين.

٢٠٢٢/٠١/٠١
خالد محمد فرحان 

٣٠الدوسري 

٣٠

٣٠

٣٠٣٠

٣٠

٣٠

٣٠٠

٠

٠

٠

خالد محمد فرحان 
الدوسري 

خليفة عيداللطيف 
الملحم

خليفة عيداللطيف 
الملحم

٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢٢/٠١/٠١

٢٠٢٢/١٢/٣١



األرباح غري المستلمة

تلتزم شركة مجمع المركز الكندي الطبي بالمحافظة على حقوق مساهميها، انطالقًا من مبدأ األمانة، 

حيث توفر خاصية االســـتعالم عن األرباح غير المســـتلمة من قبل مســـتحقيها، وتســـليم هذه المبالغ 

لمستحقيها. وذلك من خالل إرسال االســـم ورقم الهوية عن طريق البريد اإللكتروني المخصص لخدمة 

info@canadian-mc.com المساهمين

بيانات أداء سهم الرشكة للعام المايل ٢٠٢٢م

سعر السهم كما في ١ يناير ٢٠٢٢م

سعر السهم كما في ٣١ ديسمرب ٢٠٢٢م

كما نستعرض فيما ييل بيان سعر سهم رشكة مجمع المركز 
الكندي الطيب في السوق (أعىل وأدنى سعر) في نهاية كل 

شهر، خالل السنة المالية ٢٠٢٢م:

مارسيناير

أبريل

فبراير

يونيومايو

أغسطس  سبتمبريوليو

ديسمبرنوفمبرأكتوير

السنة المالية ٢٠٢٢م

نسبة
التغّري (٪)
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٤٥٫٠

٨٤٫۹

أعىل سعر:٧٦٫٥
  

أدنى سعر:۷۳
 

 السعر عند االغالق:٧٤٫٩

أعىل سعر:٧٢٫٢
  

أدنى سعر:۷۱
 

 السعر عند االغالق:٧١٫٣

أعىل سعر:٦٧٫٨
  

أدنى سعر:٦٦٫۹
 

السعر عند االغالق:٦٦٫٩

أعىل سعر:٧٠
  

أدنى سعر:٦٨٫٤
 

 السعر عند االغالق:٧٠

أعىل سعر:٧٦٫٥
  

أدنى سعر:٤٩٫٩٥
 

 السعر عند االغالق:٥٠٫٩

أعىل سعر:٤٨٫٢٥
  

أدنى سعر:٤٨
 

 السعر عند االغالق:٤٨٫٢٥

أعىل سعر:٤٩٫٨
  

أدنى سعر:٤٥٫٢٥
 

 السعر عند االغالق:٤٩٫٨

أعىل سعر:٤٥٫٥
  

أدنى سعر:٤٤٫٤
 

 السعر عند االغالق:٤٥

أعىل سعر:٤٩٫٥
  

أدنى سعر:٤٩٫١٥
 

 السعر عند االغالق:٤٩٫١٥

أعىل سعر:٥٣
  

أدنى سعر:٥١
 

 السعر عند االغالق:٥١

أعىل سعر:٦٠
  

أدنى سعر:٥٩٫٦
 

 السعر عند االغالق:٦٠٫٩

أعىل سعر:٥٢
  

أدنى سعر:٥٠
 

 السعر عند االغالق:٥٠٫٨



الجمعية العامة للمساهمني

وانطالقـــًا من إدراك شـــركة مجمـــع المركز الكنـــدي الطبي ألهميـــة التواصـــل الفّعال مع 

المســـاهمين، تلتزم  باالســـتفادة البّناءة من اجتماع الجمعية العامة الســـنوي من خالل لقاء 

مجلس اإلدارة ورئيســـه وأعضائه مع المساهمين لســـماع آرائهم واإلجابة عن استفساراتهم. 

لذلك نحرص على تشـــجيع المســـاهمين مسبقًا على المشـــاركة في اجتماع الجمعية العامة 

السنوي من خالل الحضور والتصويت، سواء باألصالة عن أنفسهم أو بالوكالة عنهم. كما تسعى 

الشركة إلى تعظيم قدرة المساهمين على المشاركة في اجتماع الجمعية العامة من خالل:

-الترتيبات المناسبة للجمعية العامة لتحفيز عدد أكبر من المساهمين على المشاركة، بما في 

ذلك تحديد المكان والزمان المناسبين.

-إتاحـــة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية والمدققين القانونيين الخارجيين للمســـاهمين في 

الجمعية العامة.

-إتاحة فرصة معقولة للمساهمين في أثناء حضور اجتماع الجمعية العامة لطرح االستفسارات 

فيمـــا يتعلق ببنود جدول األعمال، بما في ذلك طرح األســـئلة على المدقق القانوني الخارجي 

فيما يخص سير عملية التدقيق وإعداد ومحتوى تقرير المدقق القانوني الخارجي

-يجوز للشـــركة الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمســـاهمين باســـتخدام أســـاليب التقنيات 

المعاصرة.

-تدعو الشـــركة الجمعية العامة المساهمين للتصويت اإللكتروني على بنود جدول العمل من 

خالل بوابة خدمات تداوالتي.

-يتم تحفيز المســـاهمين على المشـــاركة في الجمعية العامة أو تعيين وكالء عنهم للحضور 

والتصويـــت في االجتماعـــات لصالحهـــم ونيابة عنهم في حالـــة عدم قدرتهـــم على حضور 

االجتماعات.

فيما عقدت شـــركة مجمع المركز الكندي الطبي خالل المالي ٢٠٢٢م (اجتماعًا واحًدا) للجمعية 

العامة للمساهمين، جمعية عامة غير عادية وذلك في تمام الساعة (١٩:٣٠) من مساء يوم األحد 

بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤٤ الموافق ٢٨-٠٨-٢٠٢٢م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة 

تداوالتـــي. للتصويت على الموافقة على تقريـــر مجلس اإلدارة للعـــام المالي المنتهي في 

٣١-١٢-٢٠٢١ م ، والموافقة على تقرير مراجع الحســـابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 

٣١-١٢-٢٠٢١م،  والموافقـــة على القوائم المالية عن العـــام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م 

الموافقة على تعيين الدكتور محمد العمري وشـــركاه كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من 

بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 

النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢م والنصف األول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد 

اتعابه، والموافقة على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة األساس المتعلقة بـ(توزيع األرباح) 

، والموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام 

المالي ٢٠٢٢م في حال تمت الموافقة على البند رقم(٥) من جدول اعمال الجمعية.

 ونبين فيما يلي بيان بتاريخ انعقاد الجمعية العامة المنعقدة خالل عام ٢٠٢١م، وأســـماء أعضاء 

مجلس اإلدارة الذين حضورا هذه االجتماع:
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أبرز المؤرشات المالية عىل أســـاس نصفـــي بني عامي 
(٢٠٢١م - ٢٠٢٢م)

واصلت شركة مجمع المركز الكندي الطبي تنفيذ كافة أعمال التخطيط المالي وإعداد التقارير 

الدوريـــة، وتنظيـــم أدوات الرقابة الماليـــة وحماية أصول الشـــركة. فضًال عن مســـك الدفاتر 

المحاســـبية واالســـتثمارات المالية، وتنظيم اإلجـــراءات الخاصة بالمدفوعـــات وفقًا للمعايير 

المحاسبية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

حيث شـــهد  عام (٢٠٢٢م) ارتفاعًا ملحوظًا في األداء المالي للشركة، حيث ارتفعت اإليرادات إلى 

٨١٫٢٣ مليون ريال سعودي بنسبة زيادة مقدارها (١٥٪) عن  عام (٢٠٢١م)، كما ارتفع صافي الدخل 

إلى ١٥٫٦٥ مليون ريال سعودي بنسبة (١١٫٣١٪).

أبرز المؤرشات المالية خالل السنوات الثالث الماضية
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اإليرادات

2022

2021

2020

صافي الدخل

صافي الربح (٪)مجمل الربح (٪)

2022

2021

2020

202020212022

31�

25�
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 المملكة العربية
السعودية

81,229,390
70,642,658 81,229,390

70,642,658

20212022

التحليل الجغرافي إلجمايل إيرادات الرشكة
والرشكات التابعة (مليون ريال)

إجمايل اإليرادات و اإلجمايل
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إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
عن السنة السابقة

الرشكات التابعة
ال تمتلك شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام أي شركات تابعة.

 وصف األنشطة الرئيسة في الرشكة

القروض الواجبة عىل الرشكة

كشف بالمديونية اإلجمالية للشركة، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداًدا لقروض خالل السنة،
ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها، ومدته، والمبلغ المتبقي، وتقديم إقرار في

حال عدم وجود قروض عليها.
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وصف ألي صفقة أو تعامالت بين المصدر وطرف ذي عالقة

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي صفقة أو تعامالت بين الشركة وأطراف ذي عالقة.

معلومات تتعلق بأية أعمال أو عقود تكون الشـــركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة 
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

يقـــر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي أعمال أو عقود تكون الشـــركة طرًفـــا فيها. أو كانت فيها 
مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم 

 بيان بالمدفوعات النظامية المسددة والمستحقة حىت
نهاية الفرتة المالية السنوية
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 ما تم تطبيقه وما لم يتم تطبيقه من الئحة حوكمة
 الرشكات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة

العربية السعودية

تطبيقًا لما ورد في الئحة حوكمة الشـــركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي توجب على 
الشـــركة حتمية اإلفصاح عما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحـــة وما لم يتم تطبيقه، مع بيان 
أســـباب عدم التطبيق، في تقرير مجلس إدارتها. وفقًا للمتطلبـــات الواردة في الئحة حوكمة 
الشـــركات الصادرة عن هيئة السوق المالية حيث عملت الشـــركة على االلتزام وتطبيق جميع 

األحكام الواردة في هذه الالئحة، باستثناء المواد التالية:

وبناًء عىل ذلك فقد الزتمت الرشكـــة بتنفيذ المتطلبات 
األساسية ومنها:

إقرارات مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة

ا لقواعــد الطــرح وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن  ـً ١- أعداد تقريــر مجلــس اإلدارة وفقـ
هيئة الســوق الماليـــــة والئحة حوكمــة الشــركات ونظــام الشــركات وتعديالتــه والضوابــط 
واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــًذا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة 

المدرجــة والصــادرة عــن هيئة الســوق الماليــة.
٢- قــام أعضاء مجلـــــس اإلدارة بتعبئة وتوقيــع التعهــدات واإلقـــــرارات ونمــاذج اإلفصــاح 

المطلوبــة مــن هيئة الســوق الماليــة.
٣- االلتــزام بتطبيــق التعديــالت التــي تقرهــا هيئة الســوق الماليــة علــى الئحة حوكمــة 

الشــركات.
٤- إعــــداد نظـام حوكمـة خـاص بالشـركة بمـا يتفـق وقواعـد الئحة حوكمـة الشـركات والنظـم 

واللوائح األخـرى الصـادرة عـن الهيئة.
٥- ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنــــــــة المراجعـــــة وبيـــــن قـــــرارات مجلـــــس اإلدارة 
بشأن تعيين مراجــــــع الحســابات بــل أن هناك اتفــاق بين توصيــات اللجنـــة ومجلـــس اإلدارة 

بشأن اســتمرار تعييـن المراجــع الخارجـي للشـركة.
٦- لـــــم تصــدر توصيــة مــن لجنـــــة المراجعــة بشأن الحاجــة إلـــــى تعييــن مراجــع داخلــي 

للشــركة حيـــث أنـــه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
٧- ال يوجـــد أي اختالف عـــــن معايير المحاســــــبة الصــــــادرة عـــــن الهيئة الســـــــعودية 

للمحاســــبين القانونييــن بشأن مراجعـة وتقييـم القوائم الماليـة للشـركة خـالل عـام ٢٠٢٢م.
٨- ال يوجـد أي مصلحـة فــــي فئة األسـهم ذات األحقيـة فـي التصويــت تعـود ألشـخاص (عـدا 
أعضاء مجلـــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييـن وأقربائهم) أبلغوا الشـــــركة بتلــك الحقـوق واي 

تغييــر فـي تلـك الحقـوق خـالل عـام ٢٠٢٢م.
٩- ليســت هنـــاك أدوات ديــن قابلــة للتحويــل واي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق 

اكتتــاب أو حقــوق مشــابهه أصدرتها أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام ٢٠٢٢م.
١٠- ليســت هنــاك أي حقـــــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديـــــن قابلــة للتحويــل أو 
أوراق ماليــــة تعاقديــــة أو مذكـرات حـق اكتتــــاب أو حقـوق مشــــابهه أصدرتها الشـركة أو 

منحتهـا خــالل عــام٢٠٢٢م.
١١- لـــــم يتــم اســترداد أو شــراء أو إلغاء مـــــن جانــب الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 
ألي أدوات ديــــن قابلـة لالسـترداد ولـم يتـم شـراء أية أوراق ماليـة مدرجـة سـواء مـن الشـركة 

أو مــن شــركتها التابعــة.
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١٢- لـــــم يتــم عقــد أي اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاء مجلــس إدارة الشـــركة أو أحــد 
كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض عــام ٢٠٢٢م.

١٣- ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
١٤- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.

١٥- لــــم يكـن هنـاك أي توصيــــة مـن قبـل مجلـس اإلدارة باســــتبدال المحاسـب القانونـي 
للشــركة قبـل نهايـة الفتـرة المعيـن مــن أجلها.

إقرارات أخرى

١- يقر مجلس اإلدارة بان سجالت الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح.
٢ يقـــــر مجلــس اإلدارة أن نظــام الرقابــة الداخليــة اعد علــى أسس ســليمة وتــم تنفيــذه 

بفاعليــة.
٣ - يقر مجلس اإلدارة بانه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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