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كلمة رئيس مجلس االدارة

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

ــر مجلــس إدارة الشــركة للســنة  ــة عــن زمالئــي الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة، أود أن أقــدم لكــم تقري نياب
الماليــة والتــي انتهــت فــي 31 ديســمبر 2020 م، والــذي ســيتم مــن خاللــه التطــرق إلــى أهــم التطــورات 
ــج الماليــة واألنشــطة التشــغيلية وتوجهــات الشــركة المســتقبلية  النوعيــة للشــركة، باإلضافــة إلــى النتائ

ــة.  ــة الســوق المالي ــح الصــادرة عــن هيئ وفــق األنظمــة واللوائ
وعلــى الرغــم ِلمــا تعــرض لــه االقتصــاد المحلــي والعالمــي وذلــك بســبب األزمــة الصحيــة العالميــة وانتشــار 
وبــاء كورونــا )COVID-19( إال أن شــركة رعايــة أكــدت علــى قدرتهــا الكبيرة في اإلســتجابة للظــروف الطارئة 
والتعامــل معهــا والحــرص علــى اإلســتمرارية فــي تحقيــق أهدافهــا، حيــث إســتمرت فــي تحقيــق االربــاح وقــد 
بلــغ صافــي ربــح الشــركة لعــام 2020م ) 97,269,000  ريــال( مقارنــة بالعــام  2019 م والــذي كان يبلــغ )80,089,715 
ــات  ــاع الخدم ــي قط ــية ف ــركة التنافس ــدرة الش ــت ق ــذي ُيثب ــبة ) 21.5 %( وال ــاء بنس ــر ج ــث أن التغيي ــال( حي ري

الطبيــة.
ولــم يتوقــف العمــل التطويــري فــي شــتى مجــاالت الشــركة والــذي يتمثــل فــي التقــدم التقنــي الــذي يخدم 
عمــالء الشــركة فــي مستشــفيات رعايــة حيــث ســاهم بشــكل كبيــر علــى رفــع مســتوى رضــى المرضــى 
لتحســين تجربــة المريــض وإلــى تفعيــل العمــل، فقــد حرصــت رعايــة علــى تنويــع وزيــادة  الخدمــات المتطورة 
التــي تخــدم المرضــى والمراجعيــن مــن ضمنهــا خدمــات المســؤولية اإلجتماعيــة ومــن األمثلــة علــى تلــك 

الخدمات:
تطبيــق نظــام االنتظــار، خدمــة الدفــع االلكترونــي فــي الصيداليــات، خدمــة اســألني، خدمــة توصيــل األدويــة  	

whatsapp business للموافقــات علــى العمليــات الجراحيــة والــوالدة فــي  إلــى المنــازل، خدمــة 
مستشــفى رعايــة الوطنــي و مستشــفى رعايــة الريــاض.

البــدء فــي العيــادات الصحيــة عــن طريــق خدمــات الطــب اإلتصالــي، حيــث كانــت مجانيــة أثنــاء فتــرة حظــر  	
التجــول.

البــدء فــي خدمــات الرعايــة المنزليــة ومنهــا ) التمريــض، الصيدليــة، التطعيــم، العــالج الطبيعــي، المختبــر  	
والتحاليــل، رعايــة مــا بعــد الــوالدة(.

إيصال األدوية إلى منازل المرضى دون مقابل. 	
إنشاء مركز شامل للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. 	

ومــن الجديــر ذكــره أنــه قــد تــم اعتمــاد مستشــفى رعايــة الوطنــي مــن قبــل اللجنــة الدوليــة المشــتركة 
العتمــاد المنشــآت الصحيــة )JCIA(، باألضافــة إلــى حصــول مستشــفى رعايــة الريــاض علــى شــهادة المركــز 

الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة )CBAHI( للمــرة الرابعــة.
ومــع هــذا التقــدم التقنــي واالســتمرار فــي زيــادة فعاليــة البنيــة التحتيــة للشــركة، اســتمرت إدارة الشــركة 
باالهتمــام بأحــد ركائزهــا الرئيســية وهــم الكوادر البشــرية حيث تــم تحديث السياســات واإلجــراءات الداخلية 
وذلــك لتســهيل إجــراءات العمــل اليومــي الخــاص بالمــوارد البشــرية، باإلضافــة إلــى النظــام اإللكترونــي 

الداخلــي لتقليــل التعامــالت الورقيــة.
ختامــًا، أود أن أشــكر زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومســاهمي الشــركة علــى ثقتهــم 

فــي ) رعايــة( وجميــع منســوبي الشــركة علــى مجهوداتهــم.

رئيس مجلس اإلدارة
سعد بن عبد المحسن الفضلي
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مقدمة

يســر مجلــس إدارة الشــركة أن يعــرض عليكــم تقريــره الســنوي عــن نتائــج العــام المالــي المنتهــي فــي 
2020/12/31م، حيــث يتضمــن هــذا التقريــر أبــرز التغيــرات فــي األداء التشــغيلي وأبــرز مــا حققتــه الشــركة 
بفضــل اهلل ثــم بجهــود منســوبيها نحــو تحقيــق أهدافهــا واســتراتيجيتها. كمــا يعــرض مــا تــم إنجــازه فــي 

ــة صحيــة.. أكثــر إنســانية(. مختلــف أنشــطة الشــركة تحــت عنــوان )رعاي

1 - نبذة عن الشركة

ُأسســت الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــام 2003م كشــركة مســاهمة مغلقــة مملوكــة للمؤسســة 
ــركة  ــى ش ــام 2013م إل ــي ع ــت ف ــم تحول ــاهمين، ث ــن المس ــة م ــة ومجموع ــات االجتماعي ــة للتأمين العام

مســاهمة عامــة مســجلة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، وتمتلــك الشــركة وتديــر حاليــا:
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1 - مستشفى رعاية الرياض

كان يعرف سابًقا باسم )مستشفى التأمينات االجتماعية(.	 
تأسس عام 1990م. 	 
الطاقة االستيعابية 325 سريرًا. 	 
عدد العيادات 109 عيادة.	 

2 - مستشفى  رعاية الوطني

تأسس عام 1966م.	 
الطاقة االستيعابية: 459 سريرًا.	 
الطاقة االستيعابية عند االنتهاء من التوسعة: 459.	 
عدد العيادات 78 عيادة.	 

3 - مركز رعاية لطب العائلة

بدأ تشغيله الفعلي عام 2017م.	 
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2 - أنشطة الشركة الرئيسية

ُتمــارس الشــركة انشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي 
حــي الريــان، طريــق عبــداهلل بــن عبــاس، والمستشــفيات التابعــة لهــا فــي مدينــة الريــاض. مــن خــالل قطــاع 
تشــغيلي رئيســي واحــد يتــم تأســيس وتملــك وتجهيــز المستشــفيات والمراكــز والوحــدات الصحيــة 
وإدارتهــا وصيانتهــا وتشــغيلها، وتقديــم الخدمــات الصحيــة فــي كافــة المجــاالت. وتمتلــك الشــركة كالً مــن 
)مستشــفى رعايــة الريــاض ومستشــفى رعايــة الوطنــي ومركــز رعايــة لطــب العائلــة( ويمثــل دخــل هــذا 

ــال. ــدره ) 808,953,117( ري ــذي يعــادل مبلــغ وق ــرادات الشــركة وال النشــاط 100% مــن صافــي إي

التوجهات العامة وخطط وقرارات الشركة المهمة

عملــت الشــركة خــالل عــام 2020م علــى تحســين الهوامــش الربحيــة فاســتطاعت تحقيــق ربحــًا صافيــًا قــدره 
)97,269,000( ريــال. كمــا تهــدف الشــركة خــالل الفتــرة القادمــة - بــإذن اهلل - إلــى تحقيــق هوامــش ربحيــة أفضــل 

تتماشــى مــع طموحــات وتوقعــات المســتثمرين مــن خــالل مــا يلــي: 

أوالً: التركيز على الخدمات المميزة

تقــدم الشــركة مــن خــالل وحداتهــا التابعــة خدمــات طبيــة متنوعــة ذات جــودة عاليــة حيــث تســعى مــن خاللها 
إلــى الوصــول ألكبــر قــدر ممكــن مــن زائــري وحــدات الشــركة، وذلــك باســتخدام أســاليب حديثــة تهــدف إلــى 

رفــع مســتويات الرضــا فــي المستشــفيات والتــي مــن شــأنها أن تدعــم مســتويات الربحيــة. 

ثانيًا: ترشيد التكاليف

تهــدف الشــركة مــن خــالل ترشــيد التكاليــف إلــى تحســين الهوامــش الربحيــة، حيــث عملــت الشــركة خــالل 
العــام المالــي 2020م علــى مقارنــة أداء الشــركة مــع الشــركات المماثلــة مــن خــالل المعلومــات المتوفــرة، 
وقــد تبيــن أن الشــركة لديهــا العديــد مــن الفــرص التــي باإلمــكان اســتغاللها، كمــا اتضــح للشــركة أنــه 
باإلمــكان تحقيــق هوامــش ربحيــة أفضــل، لــذا اتخــذت الشــركة عــددًا مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى تحســين 
هــذه الهوامــش، ومــن المتوقــع أن تحقــق الشــركة هوامــش ربحيــة أفضــل خــالل الســنوات القادمــة إن شــاء 

اهلل تعالــى.

وأخيــرًا تؤكــد الشــركة أن ُجــل هدفهــا هــو تحقيــق تطلعــات وتأمــالت المســاهمين مــن خــالل رؤيــة مجلــس 
اإلدارة والتــي تتركــز حــول تحقيــق هوامــش ربحيــة جيــدة )تتماشــى مــع متوســطات القطــاع الصحــي( 
والمحافظــة علــى المــوارد البشــرية المتميــزة لــدى الشــركة. كمــا تســعى الشــركة إلــى رفــع مســتويات 

رضــى المرضــى وترقيــة األنظمــة التقنيــة لمــا يحقــق تطلعــات وتوقعــات زائــري وحــدات اعمــال الشــركة.
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3 - أبرز اإلنجازات لهذا العام

تجديــد حصــول مستشــفى رعايــة الوطنــي علــى اعتمــاد اللجنــة الدوليــة المشــتركة العتمــاد المنشــآت  	

.)JCIA( الصحيــة

تجديــد حصــول مستشــفى رعايــة الريــاض علــى شــهادة المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة  	

)CBAHI( للمــرة الرابعــة.

إنشاء مركز شامل للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل. 	

تجديــد رخصــة المستشــفى لمــدة 5 ســنوات فــي مستشــفى رعايــة الوطنــي ومستشــفى رعايــة  	

الريــاض.

اضافــة خدمــات جديــدة لتحســين رحلــة المريــض )تطبيــق نظــام االنتظــار ، خدمــة الدفــع اإللكترونــي  	

 whatsapp  فــي الصيداليــات، خدمــة اســألني، خدمــة توصيــل األدويــة، خدمــة مواقــف الســيارات، خدمــة

business لموافقــات العمليــات الجراحيــة والــوالدة فــي مستشــفى رعايــة الوطنــي ومستشــفى 

ــاض. ــة الري رعاي

تطوير العديد من العمليات لتصبح بشكل آلي لتحسين سالمة المرضى ورضاهم. 	

تحديث االجهزة الطبية بأجهزة عالية الجودة. 	

رفع مستوى األداء للوصول إلى رضى المرضى. 	

بدء العيادات الصحية عن بعد. 	

بدء خدمات الرعاية المنزلية. 	

مشروع الرعاية الصحية المنزلية قبل الوالدة مع استشارة عن بعد. 	

توسيع األعمال مع القطاعات الحكومية. 	

تجديد وتحسين قسم طب األسنان في مستشفى رعاية الرياض. 	

إنشاء عنابر خاصة لحاالت كورونا. 	

تحقيق نسبة أعلى في نطاقات بتعيين كادر سعودي. 	

تمكــن قطــاع المــوارد البشــرية مــن ادارة أزمــة  )COVID-19( بطريقــة فعالــة مــن خــالل اتخــاذ العديــد  	

مــن اإلجــراءات لضمــان ســالمة الموظفيــن والمراجعيــن.

	 .)COVID-19(  افتتاح عيادة استشارية للموظفين خالل جائحة
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4 - أبرز األحداث للعام

كان عــام 2020م مليئــًا بالعديــد مــن األحــداث والقــرارات الهامــة للشــركة، والتــي حرصــت علــى اطــالع 
مســاهميها عليهــا، وإتاحتهــا للجميــع بوقــت واحــد وبــدون تمييــز، مــن خــالل إعالنهــا فــي الموقــع الرســمي 

ــي:  ــا يل ــا م ــد كان أبرزه ــداول(، وق ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي للس

الحدثالتاريخم

2020/01/19م1
 اعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة )رعايــة( عــن ترســية منافســة وزارة الحــرس 

الوطنــي بقيمــة )278.5 مليــون ريــال(.

2020/01/26م2
 إعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين 

عــن العــام 2019م.

2020/02/23م3
 اعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن النتائــج الماليــة الســنوية المنتهيــة فــي 

31-12-2019 م.

2020/03/04م4
 إعــالن تصحيحــي مــن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة بخصــوص اعــالن الشــركة 

عــن النتائــج الماليــة الســنوية المنتهيــة فــي 31-12-2019م.

2020/03/16م5
ــة عــن دعــوة مســاهميها لحضــور اجتمــاع  ــة الطبي ــة للرعاي  إعــالن الشــركة الوطني

ــاع األول(. ــة )االجتم ــة العادي ــة العام الجمعي

2020/03/29م6
 إعــالن إلحاقــي مــن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة )رعاية( بشــأن ترســية منافســة 

وزارة الحــرس الوطني.

2020/03/30م7
دعــوة  بخصــوص  التطــورات  آخــر  عــن  الطبيــة  للرعايــة  الوطنيــة  الشــركة  إعــالن   

األول( )االجتمــاع  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  لحضــور  مســاهميها 

2020/04/08م8
 إعــالن توضيحــي مــن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة بشــأن العالقــة بيــن الشــركة 

وشــركة إن إم ســي للرعايــة الصحيــة.

2020/04/15م9
 إعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن مــدى تأثيــر اإلجــراءات االحترازيــة التــي 
المســتجد  كورونــا  فايــروس  لمواجهــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اتخذتهــا 

.)COVID-19(

2020/04/16م10
 إعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 

) االجتمــاع األول (.

2020/05/05م11
 اعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهية 

فــي 31 - 03 - 2020 م ) ثالثــة أشــهر (.

2020/06/22م12
 اعالن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة.

2020/08/12م13
 اعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهية 

في 30 - 06 -2020 م ) ســتة أشــهر (.

2020/11/04م14
 اعــالن الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهية 

في 30 - 09 - 2020 م ) تســعة أشــهر(.
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5 - األداء المالي

5.1 - نشاط الشركه
يوضح الجدول أدناه أثر كل نشاط على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج:

النسبة إيراد النشاط النشاط
%100 808,369,117 إنشاء وامتالك وتجهيز المستشفيات

%0 - توزيع األدوية

%0 - الصيانة والتشغيل

%100 808,369,117 اإلجمالي
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النمو التاريخي ألهم المؤشرات المالية خالل خمسة أعوام.
تلخص الجداول أدناه أصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيرة:

5.2 - مقارنة نتائج األعمال

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان
808,953,117708,393,995763.804.127855,083,581900,653,595اإليرادات

585,072,241542,738,344597.294.006659,681,172693,661,521تكاليف اإليرادات
223,880,876165,655,651166.510.121195,402,409206,992,074مجمل الربح
97,269,00080,089,71562.182.38885,296,44450,273,661صافي الربح

5.3 - مقارنة األصول والخصوم

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان
932,697,916818,110,787795.778.510772,390,742756,400,912األصول المتداولة

499,928,398538,133,788596.634.099652,744,863649,124,658األصول غير المتداولة
1,432,626,3141,356,244,5751.392.412.6091,425,135,6051,405,525,570إجمالي األصول

213,876,985143,130,583167.543.642187,360,019226,459,824الخصوم المتداولة
181,800,398180,223,458228.004.305252,150,905273,803,734الخصوم غير المتداولة

395,677,383323,354,041395.547.947439,510,924500,263,558إجمالي الخصوم
للمزيد من المعلومات حول النتائج المالية، يرجى االطالع على القوائم المالية المعتمدة والمنشورة 

على صفحة الشركة في موقع )تداول(.

5.4 - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(2019 م2020 مالبيان
14%808,953,117708,393,995100,559,122االيرادات

8%585,072,241542,738,34442,333,897تكلفة اإليرادات 
606%42,359,7085,996,26636,363,442مصاريف بيع وتسويق

-6%) 3,880,620 (67,408,46071,289,080مصروفات ادارية وعمومية
29%114,112,70888,370,30525,742,403ربح )خسارة( التشغيل

-45%) 7,378,710 (9,184,23016,562,940ايرادات )مصروفات( اخرى
0%) 2,221,619 (2,221,619-تكاليف تمويل

20%123,296,938102,711,62620,585,312صافي ربح )خسارة( السنة قبل الزكاة 
15%26,027,93822,621,9113,406,027مصروفات الزكاة 

22%97,269,00080,089,71517,179,285صافي ربح )خسارة( السنة 
يعــود الســبب الرئيســي فــي ارتفــاع صافــي الربــح التشــغيلي خــالل العــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق 
ــل تأثيــر  ــة ،كمــا أن إلنخفــاض تكاليــف التموي ــف العموميــة واإلداري ــرادات وانخفــاض المصاري إلــى ارتفــاع اإلي

إيجابــي علــى صافــي الربــح.
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5.5 - تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

ــة  ــال ، جميعهــا مــن داخــل مدين ــي مبلغــًا وقــدره 808,953,117 ري ــرادات الشــركة خــالل العــام الحال بلغــت إي
ــرادات الشــركة مــن الوحــدات التابعــة لهــا:  ــاه إي الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ويوضــح الجــدول أدن

السنة
التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

مستشفى 
رعاية الرياض

المستشفى 
الوطني

مركز طب 
العائلة

وحدة رعاية 
لتوزيع األدوية

المجموع

808,953,117-2020427,837,210380,289,161826,746م

5.6 - القروض على الشركة والمديونية اإلجمالية

يوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض القائمة:

مبلغ أصل اسم الجهة المانحة للقرضم
مدة القرضالقرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا للقرض 
خالل السنة

المبلغ 
المتبقي من 

القرض

وزارة المالية - الجزء المتداول من 1
25 سنة118,843,485القرض طويل األجل

5,942,1745,942,174

89,132,614-وزارة المالية - قرض طويل األجل2
95,074,788أجمالي القرض المتبقي118,843,485إجمالي القرض

ال يوجــد لــدى الشــركة قروضــًا ســوى مــا وضــح فــي الجــدول أعــاله، وقــد حصلــت الشــركة علــى هــذه القــروض 
لدعــم إنشــاء وتجهيــز المبنــى الجديــد لمستشــفى رعايــة الوطنــي.

5.7 - المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م:

البيان

2020 م

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى 
نهاية الفترة 

المالية السنوية 
ولم يسدد

مخصص الزكاة 13,323,46126,027,938الزكاة
للعام 2020 م

يتم دفعها بعد رفع االقرار الزكوي 

الضريبة
ضريبة القيمة 49,234,7315,366,063

المضافة
يتم سداد  مستحقات شهر 

ديسمبر في شهر يناير من العام 
التالي

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

سداد المؤسسة 16,680,1161,557,324
العامة للتأمينات 

اإلجتماعية

يتم سداد مستحقات شهر 
ديسمبر في شهر يناير من العام 

التالي

تكاليف تأشيرات وجوازات
تكلفة تأشيرات -886,200

وجوازات الموظفين
المتطلبات واإلجراءات المطبقة 
حسب أنظمة المملكة العربية 

السعودية

رسوم مكتب العمل
مدفوعات جهات -12,667,153

حكومية أخرى - 
مكتب العمل

الرسوم واجبة السداد حسب 
نظام العمل
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6 - إدارة المخاطر

تتضمــن إدارة المخاطــر، إدارة المخاطــر والفــرص التــي تؤثــر علــى االســتراتيجيات التنظيميــة المســتخدمة 
لتحقيــق أهــداف الشــركة. وقــد تواجــه رعايــة أثنــاء ممارســة أنشــطتها احتمــاالت وقــوع أي حــدث غيــر مؤكــد 

مــن شــأنه تهديــد القــدرة علــى تحقيــق األهــداف.

خطوط الدفاع الثالثة في رعاية

إدارة  عــن  المســؤولين  هــم  التشــغيلين  المديريــن 
األول. الدفــاع  خــط  بصفتهــم  المخاطــر 

اإلجــراءات  تنفيــذ  عــن  مســؤولون  أنهــم  كمــا 
للوائــح. واالمتثــال  المخاطــر،  وتخفيــف  التصحيحيــة 

خـط الدفــــاع األول

مسؤول/مدير المخاطر

أسســت إدارة الحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام لضمــان 
وضــع نظــام الرقابــة علــى خــط الدفــاع األول بشــكل 

ــود. ــو المنش ــى النح ــه عل ــان عمل ــح، وضم الصحي

خـط الدفــــاع الثاني

الحوكمة، والمخاطر وااللتزام

الطريقــة  علــى  تأكيــًدا  الداخليــة  المراجعــة  توفــر 
التــي يحقــق بهــا خــط الدفــاع األول والثانــي أهــداف إدارة 

والرقابــة. المخاطــر 

خـط الدفــــاع الثالث

ضمــان إدارة المخاطــر
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أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة

هنــاك العديــد مــن المخاطــر التــي تواجــه الشــركة والتــي قــد تؤثــر علــى ســير عملهــا، ومــن األمثلــة علــى 
هــذه المخاطــر:

مخاطر الرعاية الصحية

 مخاطر األخطاء الطبية

قــد تحــدث األخطــاء الطبيــة نتيجــة لطبيعــة الحالة أو العــالج المعقــد. ووفقًا للمــادة الحادية 

واالربعــون مــن نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة يكـــون االشــتراك فـــي التأميـــن التعاونـــي 

ضـــد األخطاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميًا علـــى جميـع األطباء وأطبـــاء األسنان العامليـــن في 

مستشــفيات رعايــة.

 استقطاب الكوادر الطبية
عــدم القــدرة علــى توظيــف ممارســين صحييــن ذو مهــارة عاليــة هــو أحــد أنــواع المخاطــر 

التــي قــد تواجــه المستشــفيات لذلــك تحــرص رعايــة علــى اســتقطاب طاقــم طبــي 

ــزة للمرضــى وتحفزيهــم واالحتفــاظ بهــم. ــة ممي ــم رعاي ــادر علــى تقدي مؤهــل وق

 التطور في التقنيات واألجهزة 
الطبية

ــة المقدمــة  ــة لتحســين الخدمــات الطبي ــا الحديث ــر عــدم اســتخدام التكنولوجي ــد يؤث ق

ــر  ــى توفي ــة عل ــرص رعاي ــك تح ــالج، لذل ــخيص والع ــة والتش ــى الوقاي ــلبي عل ــكل س بش

ــا. ــتمر للتكنولوجي ــور المس ــة التط ــة , لمواكب ــزة الطبي ــدث األجه أح

مخاطر األعمال

 مخاطر التشغيل
هــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم مالئمــة أو فشــل اإلجــراءات الداخليــة والمــوارد البشــرية 

ــر  ــدار مخاط ــركة. وُت ــات الش ــى عملي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة والت ــداث الخارجي ــة واألح واألنظم

التشــغيل عــن طريــق إجــراءات العمــل الداخليــة وآليــات المتابعــة.

 مخاطر إعداد التقارير

هــي المخاطــر الناجمــة عــن اإلخــالل بمصداقيــة ونزاهــة ودقــة التقاريــر الماليــة وغيــر 

الماليــة، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًا علــى مصداقيــة وشــفافية متطلبــات الجهــات 

التنظيميــة، والتــي تحــرص الشــركة علــى اتبــاع أفضــل الممارســات فيمــا يتعلــق بهــا، 

إلــى  إدارة الشــركة سياســة لإلفصــاح تهــدف  المثــال، اعتمــد مجلــس  فعلــى ســبيل 

تنظيــم آليــة الكشــف عــن المعلومــات )الماليــة وغيــر الماليــة( والتــي ُتعــد حــق أساســي 

للمســتثمرين.

 مخاطر االمتثال

هــي المخاطــر الناجمــة عــن مخالفــة األنظمــة واللوائــح والممارســات المنصــوص عليهــا 

والسياســات واإلجــراءات الداخليــة المعمــول بهــا، أو عــدم القــدرة علــى االلتزام بهــا، فتقوم 

الشــركة مــن خــالل قســم االلتــزام بالتحقــق مــن عــدم مخالفــة األنظمــة والتعليمــات ذات 

العالقــة بنشــاط الشــركة.

 مخاطر االئتمان

ــد  ــه ممــا ق ــاء بالتزامات ــدرة أحــد األطــراف علــى الوف هــي المخاطــر الناجمــة عــن عــدم ق

ــار  ــر ذات آث ــان مخاط ــر االئتم ــد مخاط ــة، وال ُتع ــائر مالي ــركة لخس ــد الش ــى تكب ــؤدي إل ي

جوهريــة علــى الشــركة، حيــث أن عمــالء الشــركة الرئيســيون هــم جهــات محليــة يتــم 

التعاقــد معهــا بعــد القيــام بكافــة الدراســات التــي تضمــن حقــوق األطــراف الماليــة وغيــر 

الماليــة.

 مخاطر السيولة
هــي المخاطــر التــي تظهــر عنــد تعــرض الشــركة لصعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال 

ــدار هــذه المخاطــر مــن خــالل  ــاألدوات الماليــة. وت الالزمــة لمقابلــة االلتزامــات المرتبطــة ب

تخطيــط الشــركة الحتياجهــا النقــدي ومراقبــة وضــع الســيولة بشــكل دوري.
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إدارة المخاطر المؤسسية

»إدارة المخاطــر المؤسســية« هــي الثقافــة والقــدرات والممارســات المدمجــة مــع االســتراتيجية والتنفيــذ، 
والتــي تعتمــد عليهــا المؤسســات إلدارة المخاطــر.

يركــز إطــار إدارة المخاطــر المؤسســية علــى الحاجــة إلــى إدارة المخاطــر فــي التخطيــط االســتراتيجي 	
ــر علــى االســتراتيجية واألداء، ومواءمتهــا فــي  ودمجهــا فــي جميــع أنحــاء المؤسســة , ألن المخاطــر تؤث
جميــع اإلدارات والوظائــف. إطــار عمــل إدارة المخاطــر المؤسســية يتكون من خمســة مكونــات مترابطة 

وضروريــة لضمــان تحســين األداء:

هدف اإلستراتيجية تعزيز األداء
والعمل

الرؤية والرسالة 
والقيم األساسية

الحوكمة 
والثقافة

تحديد 
االستراتيجية 

واألهداف

األداء

إدارة 
المخاطر

المؤسسية

المراجعة

المعلومات 
واالتصاالت 

وإعداد التقارير



18

الحوكمة والثقافة:. 1
ــر  ــة إلدارة مخاط ــؤوليات الرقاب ــس مس ــة، وتؤس ــل المؤسس ــلوب عم ــدد أس ــي تح ــي الت ــة ه الحوكم
ــم  ــة وفه ــلوكيات المرغوب ــة والس ــم األخالقي ــة بالقي ــق الثقاف ــث تتعل ــا. حي ــزز أهميته ــة وتع المؤسس

ــة. ــي المؤسس ــر ف المخاط
تحديد االستراتيجية واألهداف: . 2

والتخطيــط  األهــداف  تحديــد  عمليــة  فــي  مًعــا  واالســتراتيجية  المؤسســية  المخاطــر  إدارة  تعمــل 
االســتراتيجي. حيــث يتــم تحديــد قابليــة تحمــل المخاطــر ومواءمتهــا مــع االســتراتيجية، ووضــع أهــداف 
العمــل االســتراتيجية موضــع التنفيــذ أثنــاء العمــل كأســاس , لتحديــد وتقييــم المخاطــر وكيفيــة 

االســتجابة لهــا.
األداء:. 3

يجــب تحديــد وتقييــم المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى تحقيــق اســتراتيجية وأهــداف المؤسســة. حيــث يتم 
تحديــد أولويــات المخاطــر حســب شــدتها فــي ســياق الرغبــة فــي المخاطــرة، ثــم تحــدد كيفيــة االســتجابة 

للمخاطــر. يتــم اإلبــالغ عــن نتائــج هــذه العمليــة ألصحــاب المصلحــة الرئيســيين فــي مجــال المخاطر.
المراجعة: . 4

ــات إدارة المخاطــر  مــن خــالل مراجعــة أداء الكيــان، يمكــن للمؤسســة النظــر فــي مــدى جــودة أداء مكون
ــة. ــة والمراجعــات الدوري المؤسســية بمــرور الوقــت، وفــي ضــوء التغييــرات الجوهري

المعلومات واالتصاالت وإعداد التقارير:. 5
عميلــة إدارة المخاطــر المؤسســية هــي عمليــة مســتمرة , للحصــول علــى المعلومــات الضروريــة، مــن 

كل مــن المصــادر الداخليــة والخارجيــة، والتــي تتدفــق عبــر المؤسســة.

عملية إدارة المخاطر المؤسسية
طــورت رعايــة عمليــة إدارة المخاطــر المؤسســية لتحديــد وإدارة ومراقبــة مخارطهــا. وتتكــون العمليــة مــن 

ســتة مكونــات مترابطــة، وهــي:

تحديد الحدث

أنشطة الرقابة

المراقبةتقييم المخاطر

المعلومات واالتصاالتاالستجابة للمخاطر
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7 - الحوكمة

إيمانــًا مــن الشــركة بــأن الحوكمــة الســليمة هــي أحــد األدوات األساســية لتنميــة ثــروة المســاهمين علــى 
المــدى الطويــل، ورغبــة مــن الشــركة االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة واالفصــاح؛ فقــد أنشــأت الشــركة 
إدارة خاصــة للحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام تتولــى كافــة المهــام المتعلقــة بحوكمــة الشــركة ومجلــس 
إدارتهــا، وإدارة شــؤون المســاهمين وأســئلتهم ومالحظاتهــم. كمــا يوجــد لــدى الشــركة لوائــح وسياســات 
ــر المنظمــة  ــى وضــع القواعــد والمعايي حوكمــة خاصــة بالشــركة والوحــدات التابعــة لهــا، والتــي تهــدف إل
لضمــان حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح، وااللتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة، وهــذه 

اللوائــح والسياســات ملزمــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن فــي الشــركة. 

7.1 - تكوين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أوالً: مجلس اإلدارة:

ــالث ســنوات،  ــدأت دورتهــم فــي 2020/09/15م، ولمــدة ث يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن تســعة أعضــاء ب
وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة عنهــم وعــن واألعضــاء المســتقيلين:
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المؤهالت

بكالوريوس علم التمريض من جامعة والية ماكنيس.	

ماجســتير إدارة الرعايــة الصحــي- TWU للعلــوم الصحيــة , مــن 	

هيوســتن.

الوظيفة الحالية والعضويات 

الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية.	

عضو مجلس ادارة في مستشفى القاضي التخصصي.	

الوظائف السابقة والعضويات

الرئيس االتنفيذي لمركز بروفيتا العالمي الطبي.	

للرعايــة 	  Kindred شــركة  لــدى  للســوق  التنفيــذي  الرئيــس 

لصحيــة. ا

Triumph للرعاية الصحية.	

الخبرات

خبــرة فــي الرعايــة الصحيــة للعمليــات التنفيذيــة للمستشــفيات 	

ألكثــر مــن 31 عامــا.

المؤهالت

ماجستير اقتصاد مالي من جامعة بوسطن.	

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.	

الوظيفة الحالية والعضويات

الرئيس التنفيذي لشركة حصانة االستثمارية.	

عضو مجلس ادارة في البنك السعودي البريطاني. 	

عضو مجلس ادارة في شركة المراعي.	

 عضــو مجلــس مديريــن فــي شــركة جيمــس إيديوكيشــن كــي 	

ــة. إس أي القابض

رئيس مجلس المديرين في شركة معارف للتعليم والتدريب.	

الوظائف السابقة والعضويات

ــر األول للمنطقــة الوســطى والشــرقية 	 كبيــر الموظفيــن والمدي

فــي شــركة األهلــي كابيتــال. 

 نائب الرئيس لدى مورغان ستانلي.	

إدارة اإلستثمار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.	

الخبرات

خبــرة فــي إدارة االســتثمار والخدمــات المصرفيــة فــي عــدد مــن 	

المؤسســات الماليــة والتنظيميــة، ألكثــر مــن 20 عامــًا.

األستاذ/ سعد بن عبد المحسن الفضلي
رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

األستاذ/ مايكل دايفس
نائب الرئيس - غير تنفيذي

المؤهالت

	

	

الوظيفة الحالية والعضويات 

	

	

الوظائف السابقة والعضويات

	

	

األستاذ/ مايكل دايفس
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المؤهالت

بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة بوسطن.	

ماجستير اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن.	

الوظيفة الحالية والعضويات 

رئيس الموارد البشرية لدى البنك السعودي الفرنسي.	

الوظائف السابقة والعضويات

مدير إدارة الموارد البشرية لدى األهلي كابيتال.	

مدير عام الموارد البشرية لدى البنك األول.	

الخبرات

خبرات ممتدة في الموارد البشرية.	

المؤهالت

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز.	

دبلوم دراسات عليا - إدارة تنفيذية - من هارفرد.	

الوظيفة الحالية والعضويات

الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للرعاية الطبية.	

رئيس مجلس إدارة مستشفى صحة السالم الطبية.	

رئيس مجلس المديرين في مستشفى تخصصي نجران الطبي.	

رئيس مجلس المديرين في مستشفى دار السالمة الطبي.	

رئيــس مجلــس المديريــن فــي شــركة الرعايــة التخصصيــة المزمنــة 	

الطبيــة.

الوظائف السابقة والعضويات

المدير العام لصندوق معالجة الفقر )الصندوق الخيري اإلجتماعي(.	

األميــن العــام المســاعد للشــؤون الماليــة واإلداريــة لمجلــس الضمــان 	

الصحي.

الرئيــس التنفيــذي للتشــغيل بالمدينــة الطبيــة فــي جامعــة الملــك 	

ســعود.

التنظيمــي 	 األداء  وتطويــر  الداخليــة  للمراجعــة  التنفيــذي  المديــر 

الوطنــي. بالحــرس  الصحيــة  للشــؤون 

الخبرات

مديــر تنفيــذي يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 30 عامًا في مجــال قيادة أفضل 	

مؤسســات الرعاية الصحية في المملكة العربية الســعودية.

األستاذ/ عبد المحسن بن حماد
 العشري

عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

األستاذة / مي بنت محمد الهوشان
عضو مجلس اإلدارة - مستقل

األستاذ/ عبد المحسن بن حماد
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المؤهالت

بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك سعود.	

	.Cass Business Schoolماجستير إدارة األعمال من

الوظيفة الحالية والعضويات 

رئيس االستراتيجية وتطوير األعمال  في شركة الصقر للتأمين.	

الوظائف السابقة والعضويات

مشــرف بنكــي فــي اإلدارة العامــة لمراقبــة البنــوك لمؤسســة 	

النقــد العربــي الســعودي.

مدير التفتيش على قطاع التأمين بمؤسسة النقد العربي.	

الخبرات

خبــرة فــي مجــال الحوكمــة وااللتــزام والتأميــن واالســتراتيجية، 	

إلــى جانــب الرقابــة علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة والعالقــات 

ــة. الدولي

المؤهالت

بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعــة ميتروبولتيــن فــي الواليــات 	

المتحــددة.

الوظيفة الحالية والعضويات 

الرئيس التنفيذي لشركة عالم الثالجات.	

عضو مجلس ادارة لدى شركة عالم الثالجات.	

الوظائف السابقة والعضويات

مدير عام شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات.	

الرئيس التنفيذي لشركة بيت الرياضة الفالح.	

مدير للخدمات المساندة في مستشفى الحرس الوطني.	

الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم.	

مدير عام في شركة العبيكان.	

الرئيس التنفيذي لشركة األندية الرياضية.	

الخبرات

خبرات قيادية متنوعة وخبرات في المجال اإلداري.	

األستاذ / عبداهلل بن عبدالعزيز 
البطحي *

عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي 

*  انتهت عضويته في تاريخ 2020/06/22م

األستاذ / بشار بن عبد العزيز أبا الخيل
عضو مجلس اإلدارة - مستقل
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المؤهالت

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظيفة الحالية والعضويات 

رئيــس الشــؤون الفنيــة فــي شــركة المخاطــر الرئيســية لوســاطة 	

التأميــن )برايــم(.

الوظائف السابقة والعضويات

العربيــة 	 الشــركة  فــي  الشــرقية   للمنطقــة  اإلقليمــي  المديــر 

التعاونــي. للتأميــن  الســعودية 

مراجع حسابات/مستشار أول لدى  شركة برايس ووترهاوس.	

مدير إدارة االلتزام لدى سامبا المالية.	

مدير إدارة المخاطر لدى شركة مالذ للتأمين.	

رئيس المراجعة الداخلية لدى شركة أمانه للتأمين.	

رئيس المراجعة الداخلية لدى الشركة السعودية للتأمين.	

الخبرات

خبرات متنوعة في المجال المالي والمراجعة.	

المؤهالت

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بورتلند. 

الوظيفة الحالية والعضويات

نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة فال العربية القابضة.	

والخدمــات 	 المخــازن  شــركة  لــدى  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 

المســاندة.

رئيس مجلس إدارة لدىشركة البالد كتالست.	

والجراحــة 	 للطــب  العربــي  المركــز  لــدى  إدارة  مجلــس  رئيــس 

الخاصــة.

عضو مجلس إدارة لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة.	

عضو مجلس  إدارة لدى شركة ديتكون السعودية.	

عضو مجلس  إدارة لدى شركة الكادر العربي لتطوير االعمال.	

المدير العام لشركة فال السعودية الخبر.	

المدير العام لشركة اسطون الطبية.	

الوظائف السابقة والعضويات

نائب رئيس مجلس ادارة شركة فالكم القابضة.	

رئيس مجلس  إدارة لدى شركة فالكم المالية.	

رئيس مجلس  إدارة لدى شركة األمثل للتمويل.	

مستشــار فــي مجموعــة االســتثمار البنكــي لــدى شــركة فالكــم 	

للخدمــات المالية.

الخبرات

خبرات في االستشارات البنكية والمالية وإدارة الشركات.	

األستاذ / بدر بن فهد العذل
عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

األستاذ/ سامي بن سليمان الخشان
عضو مجلس اإلدارة - مستقل
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المؤهالت

بكالوريوس مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	

الوظيفة الحالية والعضويات 

رئيس االستثمارات المحلية في شركة حصانة االستثمارية.	

عضو مجلس ادارة لدى شركة جبل عمر للتطوير.	

عضــو مجلــس ادارة لــدى شــركة جيمــس ايديوكيشــن كــي إس 	

أي القابضــة.

عضو مجلس ادارة لدى المجموعة السعودية للرعاية الطبية.	

الوظائف السابقة والعضويات

مديــر محافــظ خاصــة فــي شــركة اتــش اس بــي ســي العربيــة 	

الســعودية.

محلل استثمار في شركة األهلي كابيتال.	

عضو مجلس إدارة لدى البنك العربي الوطني.	

الخبرات

خبرات متنوعة في مجال االستثمارات.	

المؤهالت

بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك سعود.	

الوظيفة الحالية والعضويات

الرئيس التنفيذي لشركة هدف لخدمات األعمال.  	

عضو مجلس إدارة لدى الشركة العقارية الدولية.	

الوظائف السابقة والعضويات

مسؤول تسويق في بنك الجزيرة.	

مدير ائتمان مصرفية الشركات في بنك الرياض.	

مدير الشؤون المالية واإلدارية  لدى شركة أكوان العقارية.	

مدير عام الخزينة في صندوق تنمية الموارد البشرية.	

نائــب المديــر العــام لقطــاع الخدمــات المشــتركة فــي صنــدوق 	

تنميــة المــوارد البشــرية.

عضو مجلس ادارة لدى شركة الصناعات الزجاجية الوطنية.	

عضو مجلس ادارة لدى شركة هدف لخدمات االعمال.	

الخبرات

خبرات متنوعة في الشؤون المالية وإدارة الشركات.	

المهندس/ مشهور بن محمد العبيكان
عضو مجلس اإلدارة - مستقل

األستاذ أحمد بن وزاع القحطاني **
عضو مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

** بدأت عضويته بتاريخ 2020/06/22م

المهندس/ مشهور بن محمد العبيكان
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ثانيًا: اإلدارة التنفيذية:

المؤهالت

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبيين في باكستان.	

الوظيفة الحالية والعضويات 

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة لــدى الشــركة الوطنيــة للرعايــة 	

الطبيــة.

الوظائف السابقة والعضويات

	Pladis( األوســط  الشــرق  شــركة  لــدى  إقليمــي  مالــي  مراقــب 

.)Global

البســكويت 	 لصناعــة  الوطنيــة  الشــركة  لــدى  مالــي  مراقــب 

لحلويــات. وا

	.KPMG مدير تدقيق أول لدى شركة

المركــزي 	 اإلبــداع  شــركة  لــدى  والميزانيــة  التخطيــط  أول  مديــر 

)باكســتان(.

نائب مدير التدقيق لدى شركة KPMG )باكستان(.	

الخبرات

خبرات متعددة في التدقيق والمراجعة المالية ألكثر من 15 عامًا.	

المؤهالت

بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود.	

ماجستير إدارة الرعاية الصحية.	

متخصص في علم األورام النسائية.	

الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في كندا.	

الزمالة الطبية من البورد األمريكي ألطباء النساء والتوليد.	

الوظيفة الحالية والعضويات

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية.	

الوظائف السابقة والعضويات

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الطبيــة لــدى الشــركة الوطنيــة للرعايــة 	

الطبيــة.

خالــد 	 الملــك  مستشــفى  فــي  نســائية  أورام  طــب  استشــاري 

. معــي لجا ا

دكتور مساعد وعضو عدة لجان في جامعة الملك سعود.	

مديــر طبــي بمستشــفى النســاء التخصصــي  فــي مدينــة الملــك 	

ــة. ــد الطبي فه

المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الملك فهد الطبية.	

الخبرات

خبرة عملية ألكثر من 23 عامًا في المجال الطبي واإلداري.	

الدكتور / عبد العزيز بن صالح العبيد

األستاذ / جاهنزيب أحمد خان
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المؤهالت

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود.	

زمالة المحاكاة الطبية من هارفرد.	

زمالة طب الكوارث من هارفرد.	

المجلــس الســعودي لطــب الطــوارئ في مدينــة الملــك عبدالعزيز 	

الطبية.

ماجستير تنفيذي في اإلدارة الصحية من جامعة مينيسوتا.	

الوظيفة الحالية والعضويات 

المدير الطبي لمستشفى رعاية الرياض.	

الوظائف السابقة والعضويات

مدير إدارة طب الطوارئ في مستشفى الهيئة الملكية.	

مدير الطوارئ الوطنية للبالغين.	

الخبرات

خبرات ممتدة في مجال اإلدارة الطبية.	

الدكتور / بدر بن صقر العتيبيالدكتور / بدر بن صقر العتيبي

المؤهالت

برنامج تطوير اإلدارة في نيودلهي.	

- في نيودلهي.	 AIIMS - إدارة الرعاية الصحية

ماجستير )Cytogenetics( من الهند.	

دكتوراه في تكنلوجيا المعلومات من الهند.	

الوظيفة الحالية والعضويات

الرئيــس التنفيــذي للعمليــات لــدى الشــركة الوطنيــة للرعايــة 	

الطبيــة.

الوظائف السابقة والعضويات

مديــر إدارة االســتراتيجية واالنتمــاء فــي المستشــفى الســعودي 	

ــي. األلمان

إدارة التشغيل في عدة جهات صحية في االمارات.	

الخبرات

خبرات إدارية متعددة في القطاع الصحي.	

الدكتور / محمد جنيد
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المؤهالت

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك فيصل.	

درجة الدكتوراه السعودية لطب األطفال.	

درجة الدكتوراه العربية لطب األطفال.	

درجة الدكتوراه األردنية لطب األطفال.	

درجــة التخصــص الدقيــق مــا بعــد الدكتــوراه فــي طــب طــوارئ 	

األطفــال مــن جامعــة كالقــري فــي كنــدا.

الوظيفة الحالية والعضويات

المدير الطبي لمستشفى رعاية الوطني.	

الوظائف السابقة والعضويات

مدير إدارة الطوارئ في مدينة الملك فهد الطبية.	

عبــد 	 بــن  األميــر محمــد  فــي مستشــفى  الطــوارئ  إدارة  مديــر 

العزيــز.

الخبرات

خبرات ممتدة في مجال اإلدارة الطبية.	

الدكتور / تركي بن محسن الحربي
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7.2 - اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور أعضائه

خــالل عــام 2020م، عقــد مجلــس إدارة الشــركة أربعــة اجتماعــات ، ويوضــح الجــدول أدنــاه تواريــخ انعقــاد تلــك 
االجتماعــات وســجل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لهــا: 

االسمم

م
20

20
/02

/2
5

م
20

20
/07

/01

م
20

20
/09

/3
0

م
20

20
/12

/2
7

1234
√√√√األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي 1

√√√√األستاذ مايكل دايفس 2

√√√√األستاذ سامي بن سليمان الخشان3

√√√√األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل4

√√√√األستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري5

√×√×األستاذ بدر بن فهد العذل6

×√√√المهندس مشهور بن محمد العبيكان7

√√√√األستاذة مي بنت محمد الهوشان8

√األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي*9

√√√األستاذ أحمد بن وازع القحطاني**10

* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 2020/06/22م

** أعضاء بدأت عضويتهم بتاريخ 2020/06/22م

7.3 - بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

عقــدت الجمعيــة العامــة للشــركة اجتمــاع واحــد خــالل عــام 2020 م، وقــد كان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 
وفقــًا للجــدول التالــي: 

االسمم
سجل الحضور

اجتماع الجمعية 04/15/ 2020م

√ األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي1

√األستاذ مايكل دايفس2

√األستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري3

√األستاذ بدر بن فهد العذل4

√األستاذ مي بنت محمد الهوشان5

√األستاذ مشهور بن محمد العبيكان6

√األستاذ سامي بن سليمان الخشان7

√األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل8

√األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي*9

* أعضاء انتهت عضويتهم  بتاريخ2020/06/22م
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7.4 - اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن إدارة شــؤون الشــركة. ومــع ذلــك، ولمزيــد مــن الكفــاءة واســتنادًا إلــى 
ــًا ذات أهــداف وصالحيــات ومســؤوليات مفوضــة رســميًا.  ظــروف الشــركة، ينشــئ المجلــس لجان

وقد أنشأت الشركة اللجان التالية، التي تم تعيينها من قبل المجلس: 

لجنة الترشيحات والمكافآت. 	
اللجنة التنفيذية. 	

باإلضافــة إلــى ذلــك، أنشــأت الشــركة لجنــة المراجعــة، التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة 
وفقــًا للقواعــد واألنظمــة ذات الصلــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار.

7.5 - أوالً: لجنة المراجعة 

ــة  ــآت أعضائهــا مــن قبــل الجمعي ــط عملهــا ومكاف ــد مهامهــا وضواب ــة المراجعــة وتحدي ــم تشــكيل لجن ت
ــة،  ــة الداخلي ــى إدارة المراجع ــراف عل ــا اإلش ــام منه ــن المه ــدد م ــة بع ــوم اللجن ــث تق ــركة، حي ــة للش العام

ــي: ــال اآلت ــى مهــام أخــرى تشــمل علــى ســبيل المث ــة إل باإلضاف

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة - ربــع الســنوية  -  والســنوية والبيانــات الماليــة للشــركة وإعالناتهــا  	
المتعلقــة بأدائهــا المالــي قبــل عرضهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي 

شــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد  	
التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

دراســة ومراجعــة التغييــرات الجوهريــة والتقديــرات المحاســبية التــي قــد تطــرأ علــى القوائــم الماليــة،  	
ومناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة ومراجعــي الحســابات، وابــداء الــرأي بشــأنها.

وقد عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خالل عام 2020م، يوضح الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك االجتماعات 
وسجل حضور أعضاءها: 

طبيعة االسمم
العضوية
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√√√√√√رئيس اللجنة المهندس مشهور بن محمد العبيكان1

√√√√√√عضو  األستاذ بشاربن  عبدالعزيز أبا الخيل2

√√√√√√عضو األستاذ سامي بن سليمان الخشان3
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7.6 - ثانيًا: اللجنة التنفيذية

تهــدف اللجنــة التنفيذيــة إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بقــرارات وسياســات 
ــة بالشــركة،  ــل واالســتثمار، وصياغــة الخطــط االســتراتيجية والتعامــالت ومراقبــة أداء اإلدارة التنفيذي التموي
وكذلــك صنــع القــرارات التــي تختــص بهــا اللجنــة أو التــي ُتحــال إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وذلــك مــن 
خــالل دراســة التوصيــات واتخــاذ القــرارات فــي كل مــا مــن شــأنه زيــادة كفــاءة وفعاليــة أعمــال الشــركة 
ــة أداء الشــركة واإلشــراف علــى ُمجمــل أنشــطتها ومواردهــا الماليــة. كمــا  ــى مراقب ــة إل ــة، باإلضاف الداخلي

ــة بعــدد مــن المهــام، منهــا -علــى ســبيل المثــال- ال الحصــر اآلتــي: تختــص اللجنــة التنفيذي

متابعة األداء المالي والتشغيلي للشركة. 	
مراجعة مكونات التخطيط والميزانيات للشركة ووحدات أعمال الشركة المختلفة. 	
مراجعــة وتقييــم مقترحــات ومشــاريع االســتثمار المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة والتوصيــة بشــأنها  	

اإلدارة. لمجلــس 
القيام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى يفوضها مجلس اإلدارة من وقت آلخر. 	

وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة عشــرة اجتماعــات خــالل عــام 2020م، يوضــح الجــدول أدنــاه تواريــخ انعقــاد تلــك 
االجتماعــات وســجل حضــور أعضاءهــا:
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√√×√√√√√×√رئيس اللجنةاألستاذ  مايكل دايفس1

√√√√√√√√√√عضواألستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري2

√√√√√√√√√√عضواألستاذ سامي بن سليمان الخشان3

√√√عضواألستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي*4

√√√√√√√عضواألستاذ أحمد بن  وازع القحطاني**5

* انتهت عضويته بتاريخ 2020/06/22م

** بدأت عضويته بتاريخ 2020/06/22م

7.7 - ثالثًا: لجنة الترشيحات والمكافآت

ــى القيــام بكافــة المهــام الموكلــة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة  تهــدف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إل
باإلضافــة إلــى المهــام المنصــوص عليهــا فــي الئحــة عمــل اللجنــة والمعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة، 

ومنهــا علــى -علــى ســبيل المثــال- ال الحصــر اآلتــي: 
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توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بها، وبيــان أي انحــراف جوهري  	
عن هــذه السياســة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها. 	
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة وكبــار التنفيذيين بالشــركة  	

وفقــًا للسياســة المعتمدة.
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 	
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن  	

إجراؤها.
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة  	

الشــركة.

وقــد عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خمســة اجتماعــات خــالل عــام 2020 م، يوضــح الجــدول أدنــاه تواريــخ 
انعقــاد تلــك االجتماعــات وســجل حضــور أعضائهــا:

طبيعة االسمم
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√√√√√رئيس اللجنة األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل1

√√√√√عضو  األستاذ بدر بن فهد العذل2

√√√√√عضو األستاذة مي بنت محمد الهوشان3

√√√√√عضواألستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي4

7.8 - المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وسياستها

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للشــركة والمنعقــدة بتاريــخ 2017/12/14م سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة، حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى تنظيــم المكافــآت 
الســتقطاب أعضــاء مجلــس أو لجــان ذوي كفــاءة علميــة وفنيــة وإداريــة وخبــرة متناســبة، وبمــا يمكنهــم 
ــذي تعمــل فيــه الشــركة  ــة مهامهــم وواجباتهــم بمهنيــة وكفــاءة عاليــة، مــع مراعــاة القطــاع ال مــن تأدي

والمهــارات الالزمــة إلدارتهــا.

ووفقــًا للسياســة المعتمــدة تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة 
وفقــًا للمبــادئ والقواعــد التاليــة:
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أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة

يبين النظام األساس للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 	
يحــدد مجلــس اإلدارة , بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت , مكافــآت أعضــاء مجلــس  	

اإلدارة ولجانــه المنبثقــة وفقــًا للمبــادئ التاليــة:

ــز أعضــاء  	 ــآت متوافقــًا مــع أهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعامــالً لتحفي أن يكــون تنظيــم المكاف
ــة  ــدرة الشــركة علــى تنمي ــز ق ــه المنبثقــة علــى تحقيــق تلــك األهــداف، وتعزي مجلــس اإلدارة ولجان

أعمالهــا واســتدامتها.
أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة. 	
أن تكــون عامــالً فــي جــذب أعضــاء لمجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرات والمؤهــالت المطلوبــة لتعزيــز  	

قــدرة الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا.

ــك  	 ــة، وذل ــح ذات العالق ــق مــع األنظمــة واللوائ ــأة ســنوية بمــا يتواف يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة مكاف
ــآت. ــة الترشــيحات والمكاف ــاء علــى توصيــة مــن لجن ــه فــي المجلــس بن ــل عضويت مقاب

يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة المشــارك فــي اللجــان المنبثقــة عنــه مكافــأة ســنوية بمــا ال يخالــف  	
األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، وبنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

ال تنطبق الفقرة السابقة على لجنة المراجعة. 	
يســتحق العضــو )مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة( المشــارك فــي إحــدى لجــان المجلــس مكافــأة بنــاًء  	

علــى توصيــة مســبقة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
ــدالً لحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة باإلضافــة الــى أي  	 يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان ب

تعويــض لقــاء تكاليــف حضــور االجتماعــات مــن تذاكــر ســفر أو إقامــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء 
اللجــان مــن خــارج المجلــس.

يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار عنــد إقــرار مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه مســاهمة  	
العضــو وحضــوره ومشــاركته فيمــا يطــرح مــن مواضيــع، وأي اســهامات تخــدم مصلحــة الشــركة.

للمهــام  	 تبعــًا  متفــاوت  بشــكل  المنبثقــة  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  تقــر  أن  يجــوز 
المتحققــة. واإلنجــازات  والمســؤوليات 

ــه المنبثقــة علــى معلومــات غيــر دقيقــة أو  	 إذا بنيــت المكافــآت المقــرة لعضــو مجلــس اإلدارة أو لجان
نتائــج خاطئــة فإنــه يتــم الرفــع بالحالــة إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار المالئــم تجاههــا، ويجــب مراعــاة 

األنظمــة ذات العالقــة عنــد النظــر فيهــا.

ثانيًا: اإلدارة التنفيذية

هذه المكافأة جوازيه وليست إلزامية ولمجلس اإلدارة إقرار صرفها من عدمه. 	
يحــدد مجلــس اإلدارة , بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت , مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى  	

أن تكــون وفقــًا للمبــادئ التاليــة:

أن تكــون المكافــآت والتعويضــات متوافقــة مــع أهداف الشــركة االســتراتيجية، وعامالً لتحفيــز اإلدارة التنفيذية  	
علــى تحقيــق تلــك األهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة على تنميــة أعمالها واســتدامتها.

أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة. 	
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الالزمــة لتمكيــن  	 القــدرات والمهــارات والمؤهــالت  التنفيذييــن ذوي  أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب 
الشــركة مــن تحقيــق أهدافهــا.

أال تســبب أي تعــارض فــي المصالــح مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا علــى مصلحــة الشــركة وقدرتهــا علــى تحقيــق  	
أهدافهــا.

يجــب مراعــاة السياســات المتبعــة فــي الشــركة فــي هــذا الشــأن عنــد إقــرار مكافــأة اإلدارة التنفيذيــة وتحقيقهــا  	
لألهــداف المرســومة.

ــج التــي حققهــا خــالل العــام  	 ــة تبعــًا للنتائ ــأة المقــرة لــكل موظــف فــي اإلدارة التنفيذي يجــوز أن تتفــاوت المكاف
محــل التقييــم.

يجــوز مراجعــة الســقف األعلــى لمكافــآت اإلدارة التنفيذيــة بشــكل ســنوي والرفع بــأي تعديالت مقترحــة للمجلس  	
وفقــًا لألنظمــة التــي تحكــم ذلك.

يجــب أن تنســجم هــذه السياســة مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا وبمــا يتوافــق مــع األداء والتقييــم المعمــول  	
بــه لــدى الشــركة وذلــك فيمــا يخــص مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة.

إذا بنيــت المكافــأة المقــرة لــإلدارة التنفيذيــة علــى معلومــات غيــر دقيقــة أو نتائــج خاطئــة فإنــه يتــم الرفــع بالحالــة  	
إلــى مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار المالئــم تجاههــا، ويجــب مراعــاة األنظمــة ذات العالقــة عنــد النظــر فيهــا.

ــة فــي  ــه تــم نشــر سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذي علمــًا بأن
http://www.care.med.sa :ــط ــارة الراب ــى زي ــة يرج ــى السياس ــالع عل ــركة، لالط ــمي للش ــع الرس الموق

تحــرص الشــركة علــى تطبيــق سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة 

التنفيذيــة؛ واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة لــذا فلــم يكــن هنــاك أي انحــراف جوهــري فــي المكافــآت الممنوحــة 

ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة عــن السياســة المعتمــدة، الجــداول أدنــاه توضــح مكافــآت 

التنفيذيــة:  اإلدارة واإلدارة  أعضــاء مجلــس 

7.9 - أوالً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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أوالً: األعضاء المستقلين

245,000ال يوجد200,00012,00033,000 األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

227,000ال يوجد200,0009,00018,000المهندس مشهور بن محمد العبيكان

118,333ال يوجد58,33312,00048,000األستاذ سامي بن سليمان الخشان

227,000ال يوجد200,00012,00015,000األستاذة مي بنت محمد الهوشان

141,667ال يوجد--141,667  الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة ** 

141,667ال يوجد--141,667    األستاذ فهد بن عبد اهلل العيسى **
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

60,833182,500ال يوجدال يوجد121,66712,00015,000* األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي

221,000ال يوجد200,0006,00015,000األستاذ بدر بن فهد العذل

100,333ال يوجد58,33312,00030,000األستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري

157,667ال يوجد121,66712,00024,000األستاذ مايكل دايفس

70,333ال يوجد58,3333,0009,000  األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي*

141,667ال يوجد--141,667األستاذ رائد بن عبداهلل التميمي **

78,333ال يوجد--78,333األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان ***

39,167117,500ال يوجدال يوجد--78,333األستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين ***

30,000ال يوجد9,00021,000-األستاذ أحمد وازع القحطاني ****

* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 2020/06/22م

** أعضاء انتهت دورتهم في 2019/09/15م

*** أعضاء انتهت عضويتهم في 2019/05/21م

**** أعضاء بدأت عضويتهم بتاريخ 2020/06/22م

المبالــغ المذكــورة )المكافــآت تحديــدًا( تمثــل مــا تــم منحــه ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2020م وذلــك عــن الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م، والمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2020/04/15م.

ويرجــى مالحظــة أنــه تــم إلغــاء الخانــات المتعلقــة بالمكافــآت المتغيــرة ومكافــآت نهايــة الخدمــة وبــدل المصروفــات 
مــن الجــدول أعــاله، والمنصــوص عليهــا فــي جــدول المكافــآت المعتمــد فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن 

هيئــة الســوق الماليــة؛ لعــدم انطبــاق تلــك الخانــات.

7.10 - ثانيًا: مكافآت أعضاء اللجان

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(االسم

أوالً: أعضاء لجنة المراجعة:

35.00018,00053,000 *األستاذ  بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

35.00018,00053,000 *المهندس مشهور بن محمد العبيكان

35.00018,00053,000 *األستاذ سامي بن سليمان الخشان

ثانيًا: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

15.00015,000-األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل

15.00015,000-األستاذ بدر بن فهد العذل

15,00015,000-األستاذة مي بنت محمد الهوشان

15,00015,000-األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي

ثالثًا: أعضاء اللجنة التنفيذية:

24,00024,000-األستاذ مايكل دايفس

30,00030,000-األستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري

30,00030,000-األستاذ سامي بن سليمان الخشان

9,0009,000-األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي

21,00021,000-األستاذ أحمد بن وازع القحطاني

* تم دفع 35000 ريال لكل عضو خالل 2020م كمكافأة عضوية في لجنة المراجعة عن جزء من العام 2019م.
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7.11 - ثالثًا: مكافآت كبار التنفيذيين

كبار 
التنفيذيين *

المكافآت 
المكافآت المتغيرةالثابتة
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*التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار التنفيذييــن بشــكل إجمالــي طبقــًا للمتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي 

الفقــرة )4( مــن المــادة )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ، وذلــك لحمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها ومنســوبيها ولتفــادي 

إلحــاق أي ضــرر قــد يترتــب نتيجــة اإلفصــاح بشــكل مفصــل حســب المســميات ووفقــًا للمنصــب.

* للحصول على معلومات عن كبار التنفيذيين يرجى الرجوع للصفحات ) 25 - 27 (. 
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8 - ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأزواجهم وأوالدهم القصر

ــار التنفيذييــن فــي أســهم  تصــف الجــداول التاليــة المصلحــة التــي تعــود علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب
وأدوات ديــن الشــركة، باإلضافــة ألي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل العــام الحالــي، علمــًا 

ــح أو حقــوق ألزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة.  ــه ال توجــد أيــة مصال بأن

8.1 - أوالً: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

االسمم
صافي نهاية العامبداية العام

التغيير

نسبة 

التغيير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-ال يوجد-5000-5000األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل1

-ال يوجد-22.066.901-22.066.901األستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي*2

-ال يوجد-22.066.901-22.066.901األستاذ مايكل دايفس*3

- 100%22.066.901-22.066.901األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز البطحي *4

-ال يوجد-2000-2000األستاذ بدر بن فهد العذل **5

-ال يوجد-22.066.901-22.066.901األستاذ عبدالمحسن بن حماد العشري *6

-ال يوجد----األستاذة مي بنت محمد الهوشان7

-ال يوجد-1000-1000المهندس مشهور بن محمد العبيكان8

-ال يوجد----األستاذ سامي بن سليمان الخشان9

+ 100%ال يوجد-22.066.901األستاذ أحمد بن وازع القحطاني *10

* ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل المجموعة السعودية للرعاية الطبية والتي تملك %49.2

** ليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل شركة فال العربية القابضة المحدودة.

8.2 - ثانيًا: ملكية كبار التنفيذيين

م
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

التعاقدية

نهاية العامبداية العام
صافي 

التغيير

نسبة 

التغيير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

------الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد1

------األستاذ جاهنزيب محمد خان2

------الدكتور تركي بن محسن الحربي3

------الدكتور بدر بن صقر العتيبي4

------الدكتور محمد جنيد5
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9 -  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

ــر علــى إدارة أعمــال  ــوع يمكــن أن يؤث ــح مــن أي ن تحــرص الشــركة علــى تفــادي وجــود أي تعــارض للمصال
الشــركة أو اتخــاذ قراراتهــا، كمــا تحــرص الشــركة علــى حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالح وذلك 
بمــا ال يتعــارض مــع النظــام األساســي للشــركة واألنظمــة ذات العالقــة. علمــًا بأنــه يتــم التعامــل مــع حــاالت 
ــح وصفقــات أو تعامــالت األطــراف ذوي العالقــة فــي الشــركة وفقــًا ألحــكام سياســة تعــارض  تعــارض المصال
ــح المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الشــركة، وبمــا ال يتعــارض  ــح وتنظيــم العالقــة مــع أصحــاب المصال المصال
مــع النظــام األساســي للشــركة وأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

وخــالل عــام 2020م وضمــن إطــار النشــاط االعتيــادي للشــركة وبترخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة تــم 
التعامــل مــع أطــراف ذوي عالقــة والتــي يوضحهــا الجــدول التالــي:

م
اسم الطرف 

ذات العالقة

طبيعة 

العمل أو 

العقد

مبلغ العمل 

أو العقد

مدة العمل 

أو العقد

شروط 

العمل أو 

العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين 

أو شخص ذي عالقة بأي منهم
مالحظات

1

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

)والتي 
تمتلك 
بشكل 

مباشر في 
المجموعة 
السعودية 

للرعاية 
الطبية 
والتي 

بدورها 
تمتلك 

ما نسبته 
49.2% من 

شركة 
رعاية(**

تقديم 

خدمات 

طبية 

لمعالجة 

إصابات 

العمل

ثالث سنوات*312،279،484

أعمال 
اعتيادية 
بدون أي 
شروط 
أو مزايا 
تفضيلية

 األستاذ سعد بن عبد المحسن 

الفضلي
 -

األستاذ عبدالمحسن بن حماد 

العشري 
-

األستاذ عبداهلل بن عبدالعزيز 

البطحي 

انتهت 

عضويته بتاريخ 

2020/06/22م 

األستاذ أحمد بن وازع القحطاني

بدأت تمثيله 

بتاريخ 

2020/06/22م.

-األستاذ مايكل دايفس 

2

شركة 

دراجر 

العربية 

المحدودة

173،352توريد
سنة قابلة 

للتجديد
-األستاذ بدر بن فهد العذل

3

الشركة 

العربية 

لإلمدادات 

الطبية

-توريد
سنة قابلة 

للتجديد
-األستاذ بدر بن فهد العذل

* تم اخذ موافقة الجمعية العامة والمنعقدة في تاريخ 2019/04/23م لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 2020/12/31 م

** نود افادتكم بأنه تم تمديد العقد لمدة ثالثة أشهر)90 يوم( وتنتهي بتاريخ 2021/03/31 م
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10 -  إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح. 	
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية. 	
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  	
أن مجلس اإلدارة يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه. 	
لــم تتســلم الشــركة مــن مراقــب الحســابات طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة  	

المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
أنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية. 	
أنــه ال يوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو توصيــات  	

رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه 
أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

أنــه تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية IFRS حســب توجيهات الهيئة الســعودية للمحاســبين  	
القانونيــن وال يوجــد أي اختــالف عــن المعايير المعتمــدة من الهيئة.

ال يوجد شركات تابعة للشركة. 	
لــم يتــم إبــالغ الشــركة بأيــة مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا  	

أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم( بموجــب المــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد 
التســجيل واإلدراج.

ال يوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــابهة  	
أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة وال أي عــوض حصلت عليه الشــركة مقابل ذلك.

ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو  	
مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، وقيمــة األوراق  	
الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلك التي اشــترتها 

شــركاتها التابعــة.
ال يوجــد أي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة ســوى مــا ورد تفصيلــه فــي الصفحــة )37( مــن هــذا  	

ــر.  التقري
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 	
ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي  	

مكافــآت.
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.  	
تقرير مراجع الحسابات ال يتضمن تحفظات على القوائم المالية. 	
لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. 	
ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها. 	
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11 -  ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم ُيطبق

ــة،  ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــواردة بالئح ــكام ال ــع األح ــركة جمي ــق الش ُتطب
باســتثناء التالــي:

رقم 
المادة

أسباب عدم التطبيقنص المادة

الفقرة 
أ من 

المادة 41

لجنــة  اقتــراح  علــى  بنــاًء   , اإلدارة  مجلــس  يضــع 

المجلــس  أداء  لتقييــم  الالزمــة  اآلليــات   , الترشــيحات 

)حســب  ســنويا؛  التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه  وأعضائــه 

المــادة(. فــي  الــوارد  النــص 

المــادة استرشــاديه؛ ويؤكــد المجلــس أنــه يعمــل علــى 

وضــع آليــة لتقييــم أداءه وأداء لجانــه وأعضائــه، علمــًا بأنــه 

تــم اجــراء تقييــم للمجلــس لعــام 2020م. 

70

لجنــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  مــن  بقــرار  ُتشــكل 

تســمى )لجنــة إدارة المخاطــر( )حســب النــص الــوارد 

المــادة(. فــي 

تــم تفويــض لجنــة المراجعــة لإلشــراف علــى نطــاق عمــل 

لجنــة إدارة المخاطر.

71
تختــص لجنــة إدارة المخاطــر بمــا يلــي: )حســب النــص 

الــوارد فــي المــادة(.

تــم تفويــض لجنــة المراجعــة لإلشــراف علــى نطــاق عمــل 

لجنــة إدارة المخاطر.

72
تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بصفــة دوريــة كل )ســتة 

ــك.  ــى ذل ــل، وكلمــا دعــت الحاجــة إل أشــهر( علــى األق

تــم تفويــض لجنــة المراجعــة لإلشــراف علــى نطــاق عمــل 

لجنــة إدارة المخاطر.

85

تضــع الشــركة برامــج تطويــر وتحفيــز المشــاركة واألداء 

بصفــة  تتضمــن  أن  علــى  الشــركة،  فــي  للعامليــن 

ــي المــادة(. ــوارد ف خاصــة مــا يلــي: )حســب النــص ال

الحاجــة  مــدى  دراســة  ســيتم  استرشــاديه؛  المــادة 

المــادة. هــذه  لتطبيــق 

87

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة , بنــاًء علــى اقتــراح مــن 

التــوازن بيــن  , سياســة تكفــل إقامــة  مجلــس اإلدارة 

أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــوا المجتمــع إلــى تحقيقها 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األوضــاع  تطويــر  بغــرض 

للمجتمــع.

الحاجــة  مــدى  دراســة  ســيتم  استرشــاديه؛  المــادة 

المــادة. هــذه  لتطبيــق 

88

الوســائل  ويحــدد  البرامــج  اإلدارة  مجلــس  يضــع 

الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل 

المــادة(. فــي  الــوارد  النــص  )حســب  االجتماعــي... 

الحاجــة  مــدى  دراســة  ســيتم  استرشــاديه؛  المــادة 

المــادة. هــذه  لتطبيــق 

الفقرة 
3 من 

المادة 89

جميــع  للشــركة  االلكترونــي  الموقــع  يتضمــن  أن 

المعلومــات المطلــوب اإلفصــاح عنهــا، وأي بيانــات أو 

اإلفصــاح  خــالل وســائل  مــن  ُتنشــر  أخــرى  معلومــات 

األخــرى.

تحســين  علــى  العمــل  وجــاري  استرشــاديه؛  الفقــرة 

المعلومــات  جميــع  وتضمينــه  االلكترونــي  الموقــع 

المطلــوب اإلفصــاح عنهــا مســتقبالً، علمــًا بأنــه يتــم 

األنظمــة  حســب  اإللزاميــة  المعلومــات  نشــر  حاليــًا 

العالقــة. ذات  والتعليمــات 

95

مختصــة  لجنــة  اإلدارة  مجلــس  تشــكيل  حــال  فــي 

بحوكمــة الشــركات، فعليــه أن يفــوض إليهــا ... )حســب 

النــص الــوارد فــي المــادة(.

ضــرورة  اإلدارة  مجلــس  يــرى  ال  استرشــاديه؛  المــادة 

لتشــكيل لجنــة لحوكمــة الشــركات، علمــًا بأنــه يوجــد 

فــي الشــركة إدارة خاصــة للحوكمــة وااللتــزام.



40

12 - حقوق المساهمين والجمعية العامة

يكفــل النظــام األساســي للشــركة ولوائــح وسياســات حوكمــة الشــركة جميــع الحقــوق المتعلقــة بأســهم 
الشــركة، بمــا فيهــا حقــوق توزيــع األربــاح، وحضــور جمعيات المســاهمين واالشــتراك في مداوالتهــا والتصويت 
علــى قراراتهــا، وحــق مراقبــة قــرارات مجلــس اإلدارة، ورفــع دعــوى المســؤولية، وحــق االستفســار وطلــب 
المعلومــات بمــا ال يضــر مصالــح الشــركة، كمــا تحــرص الشــركة علــى حضــور غالبيــة مســاهمي الشــركة  
الجمعيــات العامــة للشــركة وذلــك مــن خــالل اختيــار الوقــت المالئــم، إضافــة إلــى إمكانيــة التصويــت عــن 

بعــد لتســهيل مهمــة التصويــت لمســاهمي الشــركة.

وقــد اتخــذ مجلــس اإلدارة اإلجــراءات الالزمــة إلحاطــة أعضــاءه -وخاصــة غيــر التنفيذييــن- علمــًا بمقترحــات 
المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا؛ فقــد اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة سياســة تعــارض 
المصالــح وتنظيــم حاالتــه والتــي تضمنــت تنظيــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح وتحديــدًا المســاهمين وفقــًا 

للتالــي: 
 أسلوب التواصل لتلقي الشكاوى والمالحظات واالقتراحات:  	

الهاتف وفقًا للتحويلة الموضحة في صفحة الشركة على موقع تداول.	 
رسائل إلكترونية عن طريق البريد االلكتروني الموضح على صفحة الشركة في موقع تداول.	 
خطابات عبر البريد أو الفاكس.	 
صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة والوحدات التابعة لها.	 
االستبيانات التي تقدمها الشركة.	 

 تسوية ومعالجة الشكاوى والمالحظات واالقتراحات: 	
يقوم القسم أو الموظف المختص باستقبال الشكوى.	 
ترفع الشكوى إلى مدير اإلدارة المختصة وفقًا لنوعية الشكوى.	 
من الممكن أن يتم االستعانة بأطراف مثل مدير اإلدارة القانونية أو مدير إدارة المراجعة الداخلية.	 
ُتصدر الشركة تعاميم وقرارات تالفيًا لعدم تكرار الشكوى أو المالحظة.	 

آلية التواصل مع المساهمين

انطالقــًا مــن حــرص الشــركة واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها؛ فقــد أنشــأت الشــركة مؤخــرًا قســم إلدارة 
شــؤون المســتثمرين يقــوم بالتواصــل مــع مســاهمي الشــركة ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه 
ــد االلكترونــي وأرقــام التواصــل مــع قســم  ــداول البري المســاهمين، كمــا نشــرت الشــركة علــى موقــع ت

شــئون المســتثمرين كالتالــي: 

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالهاتفالفاكس
0096611493627700966114931881care.ir@care.med.sawww.care.med.sa

المساهمون الرئيسيون

التغيرنسبة التملك في آخر يوم تداول )%(االسم

0%49.2%المجموعة السعودية للرعاية الطبية *

* الرجاء الرجوع لصفحة ) 37 ( لمعرفة التفاصيل التي تخص الملكية   
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13 - المسؤولية االجتماعية للرعاية

         رعــاية في متنـــاول الجمـــيع

يســعى مجلــس اإلدارة فــي رعايــة إلــى إقامــة التــوازن بيــن أهــداف الشــركة واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع 
إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع وذلــك بااللتــزام بالمســؤولية 

ــة تجــاه مراجعينهــا وموظفينهــا ومجتمعهــا وبيئتيهــا. ــة واألخالقي الوطني

ولــم يتوقــف العمــل التطويــري فــي شــتى مجــاالت الشــركة والــذي يتمثــل فــي التقــدم التقنــي الــذي يخدم 
عمــالء الشــركة فــي مستشــفيات رعايــة حيــث ســاهم بشــكل كبيــر علــى تقديــم خدمــات متطــورة لزيــادة 
تنــوع الخدمــات ورضــى المرضــى لتصــل إلــى تحســين تجربــة المريــض وإلــى تفعيــل العمــل فــي خدمــات 

المســؤولية اإلجتماعيــة ومنهــا:

البــدء فــي العيــادات الصحيــة عــن طريــق خدمــات الطــب االتصالــي، حيــث كانــت مجانيــة أثنــاء فتــرة حظــر 	
التجــول.

إيصال األدوية إلى منازل المرضى دون مقابل.	
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 14 - وصف سياسة الشركة في توزيع األرباح

تــوزع الشــركة أرباحــًا ســنوية وفقــًا لألربــاح الصافيــة الُمحققــة، والتدفقــات النقديــة، والتوقعــات المســتقبلية 
لالســتثمارات، وذلــك بعــد خصــم المصروفــات العامــة والتكاليــف األخــرى وتكويــن االحتياطيــات الالزمــة 
ــس اإلدارة  ــرى مجل ــي ي ــة الت ــات الطارئ ــتثمارات وااللتزام ــائر االس ــا وخس ــكوك فيه ــون المش ــة الدي لمواجه
ضرورتهــا، وبمــا يتفــق مــع المــادة )46( مــن النظــام األساســي للشــركة، ووفقــًا لسياســة توزيــع األربــاح 

ــي:  ــًا للتال ــاح وفق ــع األرب ــون توزي ــركة، يك ــدة للش المعتم

أوالً: يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة.

ثانيًا: يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ما يلي: 

ــن رأس  	 ــور 30% م ــي المذك ــغ االحتياط ــى بل ــة مت ــذه السياس ــن ه ــد )أوالً( م ــوارد بالبن ــب ال ــف التجني وق
المــال المدفــوع )وافقــت الجمعيــة العامــة علــى وقــف هــذا التجنيــب بتاريــخ 2019/04/23م(.

أن تجنــب 10% مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لـــغرض أو أغــراض معينــة، وذلــك بنــاء  	
علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة.

أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحة الشــركة أو يكفل توزيــع أرباح ثابتة  	
قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. ولهــا كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات 
اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات، أو الســتخدامها لمنــح 

موظفــي الشــركة أســهم فــي الشــركة كمكافــأة لهــم.
أن تقــرر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة توزيــع مــا تبقــى ممــا ســبق )إن وجــد( دفعــة أولــى علــى  	

المدفــوع. المــال  رأس  مــن   %5 تعــادل  المســاهمين 
أن تقــرر بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة توزيــع مــا تبقــى بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة  	

فــي األربــاح بالنســبة التــي يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتوافــق عليهــا الجمعيــة العامــة.

ثالثــًا: يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي 
ــل  ــض صــادر مــن قب ــاء علــى تفوي ــك بن ــة، وذل ــة الســوق المالي ــط الصــادرة عــن هيئ ــًا للضواب وفق

الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس اإلدارة بهــذا الشــأن.

رابعــًا: قــد يتــم تغييــر سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت آلخــر وفقــًا لــأداء المالــي للشــركة ورؤيــة 
مجلــس اإلدارة، وفــي كل حــال مــن األحــوال فإنــه ال يتــم توزيــع األربــاح إال بقــرار يصــدر مــن الجمعيــة 
العامــة بعــد توصيــة مجلــس اإلدارة، وبمــا يتفق مــع الضوابط واإلجــراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذًا 

لنظــام الشــركات واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي هــذا الشــأن. 

علمــًا بــأن الجمعيــة العامــة للشــركة والمنعقــدة بتاريــخ 2020/04/15م قــد وافقــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة 
بتوزيــع أربــاح علــى مســاهمي الشــركة عــن عــام 2019م بمــا يعــادل رياليــن لــكل ســهم.
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وقــد أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 2021/03/28 م بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة عــن 
العــام 2020 م، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

 إجمالي المبلغ الموزع 44,850,000 ريـال سعودي. 	
 حصة السهم 1 ريـال سعودي.  	
 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم %10 . 	
 إجمالي عدد األسهم المستحقة لألرباح 44,850,000 سهم.  	
ــداول  	 ــوم ت ــي ي ــة ثان ــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم بنهاي ــاح النقدي ــة توزيعــات األرب ســتكون أحقي

يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة والــذي ســوف يتــم االعــالن عنهــا الحقــا.

14.1 - تواريخ توزيع األرباح خالل السنوات السابقة

الربح الموزع للسهمطريقة التوزيعتاريخ التوزيعتاريخ االستحقاقتاريخ اإلعالن

2تحويل للحساب2020/04/23م2020/04/15م2020/01/26م
1تحويل للحساب2019/05/09م2019/04/23م2019/03/24م
1تحويل للحساب2018/04/22م2018/04/15م2018/02/18م
0.75تحويل للحساب2016/06/06م2016/04/27م2016/03/30م
1.55تحويل للحساب2015/05/07م2015/04/09م2015/02/23م

15 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها

ــات  ــي طلب ــدول التال ــح الج ــام 2020م، يوض ــالل ع ــرات خ ــة م ــدد أربع ــاهمين لع ــجل المس ــركة س ــب الش طل
الشــركة لســجل المســاهمين وأســبابها:

أسباب الطلبتاريخ الطلبم

أخرى2020/03/24م1
الجمعية العامة2020/04/15م2
ملف أرباح2020/04/19م3
ملف أرباح2020/07/19م4
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16 - العقوبات والجزاءات والتدابير االحترازية المفروضة على الشركة

العقوبة /الجزاء 

التدبيراالحترازي / 

القيد االحتياطي

أسباب المخالفة
الجهة الموقعة 

للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها 

في المستقبل

غرامة مالية

اليتم توجيه المريض الرتداء الكمام 	

اليتم توجيه المريض لتطهير األيدي  	

يتم طلب فتح ملف قبل التوجه بالمريض  	

لغرفة االنتظار للحاالت التنفسية 

ال يتوفر الحد األدنى من الكوادر أثناء مرور  	

اللجنة 

الشؤون الصحية
تم تقديم اعتراض وجاري النظر 

فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية

عدم وجود لوحات إرشادية لتوضيح أقسام  	

العيادات 

وجود بعض اآلآلت في قسم التعقيم  	

مخزنة 

الشؤون الصحية
تم تقديم اعتراض وجاري النظر 

فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية
ال يوجد ترخيص لمركز عمليات السمنة  	

ال يوجد طبيب استشاري سمنة 	
الشؤون الصحية

تم تقديم اعتراض وجاري النظر 

فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية
عدم توجد المدير الطبي  	

عدم التعاون مع المفتش  	
الشؤون الصحية 

تم تقديم اعتراض وجاري النظر 

فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية

ال يتم سؤال المراجعين عند منطقة الفرز  	

البصري 

بعض العاملين غير ملتزمين بنزع لبس  	

العمل حسب التعميم الصادر

الشؤون الصحية
تم تقديم اعتراض وجاري النظر 

فيها في ديوان المظالم

غرامة مالية

عدم توفير مكان عمل للنساء العامالت  	

يتميز بالخصوصية واالستقاللية في بيئة 

العمل

وزارة العمل
تم تقديم االعتراض وتم الغاء القرار 

من الدائرة اإلدارية

غرامة مالية

)قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير  	

السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة 

المدونة في رخصة عمله(

وزارة العمل
تم تغيير المسمى الموجود في 

رخصة العامل بعد تسوية المخالفة

غرامة مالية

)توظيف المرافقين دون الحصول على  	

تصريح ساري المفعول وفق الشروط 

واإلجراءات التي تضعها الوزارة(

وزارة العمل

انتهاء عقد العامل بعد تسوية 

المخالفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

من قبل اإلدارة المعنية لضمان عدم 

تكرارها في المستقبل

غرامة سداد متأخر 	غرامة مالية
الهيئة العامة 

للزكاة والدخل
تفادي التأخير

مخالفة

بخصوص عدم مكالمة المرضى الكوفيد  	

للتنويم. وتم االعتراض على ذلك بأنه غير 

صحيح

وزارة الصحة 

متابعة المرضى الكوفيد والتواصل 

بشكل فعال مع الجهات المعنية 

لتنسيق الحاالت وقبولها

مخالفة بشأن ترخيص 

ممارس

تم المثول أمام المحكمة واالعتراض  	

على المخالفة
وزارة الصحة

الموارد البشرية يقومون بالتأكد 

من جميع ملفات الموظفين 

واكتمالها
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17 - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة 
في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تقــوم لجنــة المراجعــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء مســئولياته، وعلــى األخــص التأكــد مــن فعاليــة 
إجــراءات الرقابــة الداخليــة وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، وتنفيــذه بكفــاءة وفاعليــة، بحيــث 
تقــدم اللجنــة تقييمــات موضوعيــة ومســتقلة تشــمل كافــة أنشــطة الشــركة فــي الجوانــب التشــغيلية 
والماليــة واألداء وااللتــزام، كمــا تقــوم بدارســة التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا المراجعــة الداخليــة فــي 
الشــركة باإلضافــة إلــى مالحظــات المراجــع الخارجــي للشــركة عــن تقييمهــا إلجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن 
حيــث تصميمهــا وكذلــك تطبيقهــا، وتتابــع اللجنــة مــا تتوصــل إليــه المراجعــة الداخليــة والمراجــع الخارجــي 
مــن توصيــات لمعالجــة المالحظــات ومتابعــة تصحيحهــا، وتتولــى النظــر مــن خــالل تقاريــر المراجعــة الداخليــة 
فــي الجوانــب ذات الصلــة بفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة عمومــا، و عدالــة القوائــم الماليــة خصوصــا أخــذًا 
فــي االعتبــار أن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســـالمة تصـــميمه وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن 

أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــا حــول فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة. 

وتقــدم لجنــة المراجعــة لمجلــس اإلدارة أي توصيــات مــن شــأنها تفعيــل النظــام وتطويــره بكفــاءة عاليــة 
ودعــم  والمســتثمرين،  المســاهمين  مصالــح  وحمايــة  الشــركة  أغــراض  لتحقيــق  معقولــة  وبتكلفــة 
اســتقاللية ومتابعــة أعمــال ادارة المراجعــة الداخليــة واســتقاللية المراجــع الخارجــي، وضبــط جــودة التقاريــر 

ــة. المالي

اتضــح للجنــة أن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة يوفــر قناعــة مقبولــة لهــا عــن مــدى فعاليــة تصميــم 
وتطبيــق النظــام.

ــه لــم  وبنــاًء علــى مــا ورد لمجلــس اإلدارة مــن تقاريــر وتوصيــات مــن لجنــة المراجعــة، يؤكــد المجلــس بأن
تظهــر نتائــج المراجعــة أي ضعــف أو قصــور جوهــري لنظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ومــدى كفايتــه، 
وســالمة النظــم الماليــة والمحاســبية والرقابــة الداخليــة. كمــا يؤكد المجلــس أن اإلدارة التنفيذية للشــركة 

تتخــذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لتصحيــح ومعالجــة أي مالحظــات وتوصيــات »إن وجــدت«.
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بحمــد اهلل وتوفيقــه ثــم بجهــود مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفــي الشــركة مــن الكــوادر 
الطبيــة وغيــر الطبيــة فقــد حققــت الشــركة النمــو والتطــور الملحوظيــن فــي النتائــج التــي تــم اســتعراضها 
فــي هــذا التقريــر للعــام المالــي المنتهــي فــي 2020/12/31م، حيــث ســعت الشــركة إلــى اتخــاذ كافــة التدابيــر 
الماليــة واإلداريــة لخفــض تكاليــف التشــغيل وتوســعة وتطويــر األعمــال، وســوف تســتمر الشــركة والوحــدات 

التابعــة لهــا بــإذن اهلل فــي النمــو واالزدهــار والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف. 

وختامــًا يســر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للرعايــة الطبيــة )رعايــة( أن يتقدمــوا بخالــص الشــكر 
ــق إنجــازات الشــركة وأهدافهــا وســعى فــي تطويرهــا مــن  ــكل مــن ســاهم فــي دعــم وتحقي ــر ل والتقدي
الموظفيــن واألطبــاء والمورديــن والمســاهمين والعمــالء والبنــوك والجهــات الحكوميــة. ويتمنــى أعضــاء 

ــأن يكــون العــام المالــي 2021 م حافــالً باإلنجــازات والنجاحــات.  المجلــس ب

واهلل ولي التوفيق،،،،
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