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  كلمة رئيس جملس اإلدارة 
 

  المساهمين الكرام السادة
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

األلماني) يسرني أن أعرض على سعادتكم تقرير مجلس نيابةً عن مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي 
  م. ٣١/١٢/٢٠١٩اإلدارة عن أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 

من بداية النصف الثاني بارتفاع ملحوظ للمبيعات مما  بالرغم من البداية الضعيفة في النصف األول من العام عاد النشاط لوتيرته الطبيعية بدءً 
  النصف األول.عوض العجز في 

والسياسات االقتصادية تؤتي ثمارها بالفعل وستكون المشاريع التنموية المختلفة في إطار الرؤية بمثابة دفعة قوية   ٢٠٣٠لقد بدأت أهداف رؤية  
ديدة فرصة لالقتصاد بصفة عامة ولقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة إذ تمثل سياسة الدولة بعدم البدء في إنشاء أي مستشفيات حكومية ج

ومن كبيرة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية وبالتالي الزيادة في كفاءة التشغيل والمعايير الشاملة لخدمة المرضى. 
  أيضاً بين الشباب. فقط بلالسن ليس عند كبار   العصرية صناعة الرعاية الصحية بالمملكة في ظل النمو السكاني المطرد وزيادة األمراض  تطورالمتوقع 

 اإلنشائية لمشروع، فقد تم اإلنتهاء من كافة األعمال إن المشاريع التوسعية لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ستزيد من حصتها السوقية
ويجري العمل حالياً في مشروع   م،٢٠٢٠  فبرايرافتتاح المستشفى في شهر    وسيتمسرير  ١٥٠المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام بسعة  

التشغيل األولية  مراحلوتجاوز مشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة حائل إن شاء هللا  ٢٠٢٠عام بنهاية فتتح يوالذي سسرير ٣٠٠بسعة المستشفى السعودي األلماني بمكة المكرمة 
  هللا.هم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً من العام القادم بإذن اوسيس

من خالل اتفاقيات اإلشراف اإلداري على المستشفيات  باإلضافة إلى ذلك ستستمر الشركة في االستفادة من مفهوم نموذج األصول الخفيف إليجاد إيرادات إضافية بدون أي تكلفة كبيرة على الشركة
ً  تركز الشركة كمامما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة بدون أي تأثير على أصولها،  خارج المملكة العربية السعودية تحت العالمة التجارية المستشفى السعودي األلماني على العديد من  حاليا

  كفاءة التشغيل والتي ستؤثر إيجاباً على أداء الشركة. وتحسينالسياسات لزيادة وتعزيز العمليات الداخلية 

الشكر والتقدير لمراجعينا وعمالئنا وموردينا وموظفينا على دعمهم ومؤازرتهم. كما أغتنم هذه الفرصة ألشكر أعضاء مجلس اإلدارة على ختاما، ونيابة عن مجلس اإلدارة يطيب لي أن أتقدم بخالص  
  جهودهم القيمة. وأخص بعظيم الشكر واالمتنان جميع مساهمي الشركة على دعمهم المستمر.

  م. صبحي عبد الجليل بترجي                                                                                                    

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                        
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 مراجع م والذي يعرض أنشطة الشركة ووضعها بوجه عام ونتائج عملياتها وتقرير ٢٠١٩يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير السنوي عن السنة المالية 
 الحسابات حول البيانات المالية الموحدة السنوية للشركة. 

 الشركة    عننظرة عامة   .١

المؤرخ في  ٦فلة وفقا للمرسوم الملكي رقم م/ في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مق  (المستشفى السعودي األلماني)تأسست شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
هـ  ١٤٣٧األول ربيع  ١٩م) في مدينة جدة. وفي ٢٥/٥/٢٠٠٤الموافقـ (هـ ١٤٢٥/ ٠٤/ ٠٦الصادر بتاريخ  ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠هجري والسجل التجاري رقم   ١٣٨٥/ ٣/ ٢٢

سهم لالكتتاب العام وتم إدراج أسهم الشركة في  ٢٧٫٦١٢٫٠٠٠مجموعه   ما طرحم)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على ٢٠١٥ديسمبر  ٣٠(الموافق 
 .مدرجةم). وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة  ٢٠١٦مارس  ٢٩هـ (الموافق ١٤٣٧جمادى الثاني   ٢٠ في تداول)السوق المالية السعودية ( 

 م.٢٠١٩مليون لایر سعودي في نهاية عام    ٩٢٠٫٤لسهم مدفوعة بالكامل بقيمة إجمالية قدرها  رياالت ل  ١٠مليون سهم بقيمة اسمية قدرها    ٩٢٫٠٤يتألف رأس مال الشركة من  

  اهليكل القانوني للشركة وفروعها   . ٢
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    ـورسالتها: رؤية الشركة  / ٣

بناء أكبر شبكة من المستشفيات وجودة الخدمة والرعاية المقدمة للمرضى تكون الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خالل  أن الشركة:رؤية 
 وتعزيز القيمة لجميع ذوي المصلحة.

شخصية وصوالً إلى نتائج طيبة متميزة وضمان  توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع التخصصات بأعلى مستوى من المعايير األخالقية والرعاية ال  ـ  :
  رضا المرضى.

 الشركة  إدارة/  ٤

 ) أعضاء غير تنفيذيين، ثالثة منهم مستقلون.٧يشرف على إدارة الشركة حاليًا مجلس إدارة يتكون من سبعة (

للشركة. وقد بدأت الفترة   النظام األساسيمن    ١٧هـ) وفقا للمادة  ٢٢/١٢/١٤٣٨م (الموافق  ١٣/٩/٢٠١٧غير العادية التي عقدت في    العامةتم تعيين المجلس الحالي من قبل الجمعية  
 م ١٦/٠٩/٢٠٢٠م وتنتهي في ١٧/٩/٢٠١٧الحالية لمجلس اإلدارة ومدتها ثالث سنوات في 

خضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزًء من دليل الحوكمة لدى وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة التشريحات والمكافآت واللتان ت
تناد جلس مراجعة سنوية للوائح كل لجنة باالسالشركة، وتتبع كلتا اللجنتين مباشرةً لمجلس اإلدارة وتقدم كل منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها، ويجري الم

 إلى التوصيات التي ترده من كل لجنة.

 ً لتوجيهات مجلس اإلدارة. ويضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية عن العمليات اليومية  أما اإلدارة التنفيذية للشركة، فتتكون من فريق يمتاز بمعرفة وخبرة واسعتين إلدارة الشركة وفقا
 تحقيق األهداف العامة للشركة. المجلس وسياساته وصوال إلى وتنفيذ توجيهاتللشركة 

   



 التقرير السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني). 

 

٥ 

 

 التنظيمي  اهليكل/٥

   :للشركة التنظيمي الهيكل التالي البياني الرسم يبين
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 للشركة املالية السنة / ٦

 .عام كل من ديسمبر شهر من األخير اليوم في وتنتهي يناير من األول في المالية السنة تبدأ للشركة، األساسي للنظام وفقا

  حسابات الشركة  مراجع / ٧

 . م٢٠١٩ المالية للسنة الشركة حسابات   ، بمراجعة) الفوزان وشركاهKPMGشركة ( السادة قام

 ع الصحي  القطا  على   عامة  نظرة / ٨

 : الكلي االقتصاد  توقعات  ١/ ٨

 . لتشكل ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة مليار دوالر) ٢٧٢(نحو   مليار لایر سعودي ١٫٠٢٠مع توقع إنفاق   ٢٠٢٠أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها لعام 

 مليار ريال. ١٨٧عجز يف امليزانية بنسبة تصل إىل   ) أ

الذي وصل   ٢٠١٩مليار لایر من العجز المسجل في ميزانية العام  ٥٦مليار لایر، وهي أعلى بنحو   ١٨٧إلى توقع نسبة عجز تصل  ٢٠٢٠تشير تقديرات ميزانية عام  
 % من الناتج المحلي اإلجمالي،   ٤٫٧مليار لایر، أي نحو نسبة  ١٣١إلى 

مليار لایر،  ٩١٧التي تشير إلى أن مبلغ اإليرادت هو  ٢٠١٩مليار لایر عن عام  ٨٣مليار لایر، أي بانخفاض نحو   ٨٣٣أن تصل اإليرادت إلى  ٢٠٢٠وتوقعت ميزانية 
  .مليار لایر ٩٠٦هو  ٢٠١٨بينما كان إجمالي اإليرادات الفعلي في عام  

في المئة   ١٫٢بتراجع نسبته  ٢٠٢٠مليار لایر في عام   ٢٠٠إلى "حوالي  ويُقدر تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية السعودية إلى أن اإليرادات من الضرائب ستصل
 ."٢٠١٩تحصيله عام  بما تممقارنة  

 ."٢٠١٩عام بفي المئة مقارنة  ٢بمعدل نمو  ٢٠٢٠مليار لایر في عام   ١٦كما "من الُمقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 
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 ارتفاع حجم الدين العامب/  

مليار لایر خالل  ٥٦٠% من الناتج اإلجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع  ٢٤مليار لایر، وهو ما يمثل نحو  ٦٧٨إلى  ٢٠١٩أظهرت بيانات الميزانية الجديدة ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 
االقتراض الحكومي التي  في ضوء سياسةوذلك  .مليار لایر ٧٥٤من الناتج المحلي اإلجمالي، أي نحو  ٪٢٦إلى  ٢٠٢٠من الُمقّدر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام و .العام الماضي

 .حلية وكذلك االستفادة من تدفقات النقد األجنبيتوازن بين السحب من االحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل األخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات مالئمة للسيولة الم

 اإلنفاق حسب القطاعاتج/

مليار لایر ويليه قطاع التعليم بـ  ١٩٧، على قطاعات الدولة المختلفة، احتل فيها اإلنفاق على الصحة والتنمية االجتماعية المرتبة األولى بتخصيص مبلغ ٢٠٢٠ميزانية جاء توزيع اإلنفاق العام في 
عن العام الحالي. وجاء األمن والمناطق اإلدارية في المرتبة الخامسة  ٪١٨٫٣مليار لایر أي بتراجع بنسبة  ١٨٢وجاء اإلنفاق العسكري في المرتبة الثالثة بتخصيص مبلغ  .مليار لایر ١٩٣

 .مليار لایر ٢٨وحلت قطاع اإلدارة العامة في المرتبة األخيرة بمبلغ  .مليار لایر ١٠٢بتخصيص مبلغ 

 السعودية العربية اململكة يف صناعة الرعاية الصحيةد/

تراجع اإلنفاق الحكومي الذي   بتقدم وتراجع االقتصاد الكلي إال أن صناعة الرعاية الصحية من بين الصناعات القليلة التي التتأثر بذلك نظراً ألهميتها على الرغم من تطور ونمو معظم الصناعات مرتبط إلى حد كبير 
  م.٢٠١٦حدث بالفعل في العام المالي  

م ارتفع عدد سكان المملكة بمعدل ٢٠١٦م و٢٠١٠،وبين عامي ١٥٫١الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع في المملكة  مليون نسمة بينما تبلغ ٣٣يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 
من البنك  مليون نسمة ومع ذلك ووفقاً للتقرير الصادر ٧٧٫٢م من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٢٠٥٠وعلى افتراض نفس المستوى من النمو حتى عام  ٪٢٫٦٥نموي سنوي مركب 

م ومن المتوقع أن يؤدي زيادة عدد السكان إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل إلى زيادة الطلب على الخدمات ٢٠٥٠مليون نسمة بحلول عام    ٤٥٫١الدولي فمن المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى  
  الطبية.

إذ تبلغ نسبة الشباب ممن  توقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية نتيجة التحول الديموغرافي وزيادة تغطية التأمين الصحي ووفقاً لتقرير نُشر مؤخراً عن صناعة الرعاية الصحية بالمملكة فمن الم
  من المتوقع أن: ـ  ٢٠٣٥تقريباً وقد تم التخطيط لمستقبل الخدمات الصحية وفقاً لذلك إذ بحلول العام  ٪٧٠عام ضمن سكان المملكة  ٤٠تقل أعمارهم عن 

  ١٫٥عام بمعدل  ٥٩-٤٠زيادة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين٪ 

  عام بثالثة أضعاف عما هو عليه اآلن. ٦٠زيادة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

تقدم السن لدى السكان وتغير التركيبة السكانية وزيادة األمراض ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة خاصةً الرعاية الصحية المتخصصة والعمليات الجراحية الدقيقة بسبب 
  المرتبطة بنمط الحياة العصرية واألمراض المزمنة ويضاف إلى دلك أن مفهوم الرعاية الصحية الوقائية في تزايد مطرد.

  ٠الدويل) البنك  فرانك،كولريز، نايت   سامبا،تقارير من املصدر: (
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 للشركةاألهداف الرئيسية /٩

 :الشركة أهداف
 والصيدليات؛ واألشعة والمختبرات التأهيل إعادة ومراكز الطبية والمؤسسات والمراكز والعيادات المستشفيات وإدارة وتشغيل إنشاء 

 الشركة؛ لصالح  والعقارات األراضي وتطوير شراء 

 االختراع؛ براءاتامتالك و المطلوبة والمعدات اآلالت جميع واستيراد مصانعال إنشاء 

  الطبية؛ والمراكز للمستشفيات الصلة ذات المعدات وجميع التأهيل إعادة ومعدات الطبية واآلالت والمعداتدوية األ في  والجملة التجزئة تجارةمزاولة 

 والصيدالنية؛ الطبية القطاعات في التجارية الوكاالتالتعامل ب 

 و. متخصصة تدريب مراكز إنشاء 

 بالشركة الخاصة والمؤتمرات المعارض وتنظيم وإدارة إنشاء . 

 :التالية  الفروع  متلك الشركة /١٠

 الحالة  المدينة  التجاري  السجل أسم الفرع 
 عامل جدة  ٤٠٣٠١٢٤١٨٧   جدة  فرع -األلماني السعودي  المستشفى
 عامل عسير ٥٨٥٥٠١٩٣٦٤ عسير  فرع - األلماني السعودي  المستشفى
 عامل الرياض ١٠١٠١٦٢٢٦٩ الرياض  فرع - األلماني السعودي  المستشفى
 عامل المدينة المنورة ٤٦٥٠٠٣٢٣٩٦ المنورة المدينة  فرع - األلماني السعودي  المستشفى
 عامل الدمام ٢٠٥٠١٠٥٧١٣ الدمام  فرع - األلماني السعودي  المستشفى

 عامل  مكة المكرمة    ٤٠٣١٢١٥٥٠٩  المستشفى السعودي األلماني ـ فرع مكة المكرمة 
 عاملة جدة   ٤٠٣٠١٨١٧١٠ للتنمية بترجي إبراهيم لعبد الجلي  ابناء شركة

 عاملة جدة  ٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨ بيفرلي عيادات
  

 :التالية التابعة حصة استراتجية في الشركةأيضا  وتملك الشركة

 العملبلد  المدينة نسبة الملكية التجاري السجل لتابعةاسم الشركة ا
 السعودية حائل ٪٣٢٫٣٣ ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ الصحية للرعاية الوطنية حائل شركة
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  نبذة خمتصرة عن شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية (شركة تابعة).  /١١
  

سرير وتم ١٥٠مقرها الرئسي في مدينة حائل تمتلك مستشفى في مدينة حائل بسعة  ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية ــ شركة مساهمة مقفلة ـ سجل تجاري رقم 
من العام القادم بإذن هللا الجدير بالذكر فإنه قد تم زيادة رأسمال الشركة   وتخطى المستشفى مراحل التشغيل األولية وسيسهم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً م  ٢٠١٧  شهر فبرايرافتتاحه في  

  ).٤٧%مليون لایر لترتفع نسبة مكلية شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية في رأس مال الشركة إلى ( ١٧٤لایر إلى ١٣٣٫٧٦٦٫٨١٠من 
 

  ـاإلشراف اإلداري والتشغيل:  اتفاقيات /١٢
 العملبلد  المدينة المستشفى

 اإلمارات العربية المتحدة دبي   األلماني دبي  السعودي المستشفى
 اليمن  صنعاء  صنعاء األلماني السعودي المستشفى
 مصر القاهرة  القاهرة األلماني السعودي المستشفى

  المملكة العربية السعودية  حائل   المستشفى السعودي األلماني بحائل 
 اإلمارات العربية المتحدة الشارقة  الشارقة األلماني السعودي المستشفى
 اإلمارات العربية المتحدة عجمان  عجمان األلماني السعودي المستشفى
 مصر  غرب االسكندرية األلماني غرب االسكندرية السعودي المستشفى
 باكستان الهور  األلماني الهور  السعودي المستشفى
 باكستان   إسالم أباد   األلماني إسالم أباد السعودي المستشفى
 باكستان  كراتشي  األلماني كراتشي  السعودي المستشفى

BTPL   باكستان   الهور 

  
 

 املستقبلية  واخلطط  االسرتاتيجية  /١٣

ية السعودية باإلضافة إلى ذلك تقوم  تتمثل استراتيجية الشركة في توسيع شبكة المستشفيات والعيادات الخارجية كمراكز إحالة عبر مختلف المناطق الجغرافية في المملكة العرب 
إلضافة إلى عمليات التجديد في تلك المستشفيات من أجل تعزيز تجربة  زيادة عدد األسرة في المستشفيات العاملة حالياً با والشركة أيضاً بإنشاء المزيد من العيادات الخارجية 

  .المريض وزيادة عدد المرضى
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 مشاريع الشركة التوسعية    ١٤

 بالدمام المستشفى السعودي األلماني مشروع  :١٤/١

 عيادة ١٠٠و سرير ١٥٠ بسعة المتخصصةيقدم خدمات الرعاية الصحية  التخصصات  متعدد  كمستشفى بمدينة الدمام السعودي األلماني المستشفى إنشاء تم اإلنتهاء من
وبلغت المساحة  . تملكها الشركة ٢م ٣٠٠٠٠ مساحتها تبلغ أرض  قطعة على بناؤه وتم حي الفيصلية، غرب  فهد،الملك  طريق على المستشفى في مدينة الدمام ويقع. خارجية

 باإلضافة  واألشعة  والمختبرات   العمليات   وغرف  المركزة  العناية  من العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (التنويم) ووحدات   ويتكون مبنى المستشفى  ٢م ٣٩٫٠١٤الكلية للمباني  
 .األقسام المساندة األخرى  إلى

  : والتمويل  المشروع تكلفة خطة:  ١٤/٢

 عالقة،  ذو طرف وهي  ،)IHCC(  إنشاء المستشفيات الدولية إلى شركة) واألثاث   الطبية  التجهيزات  ذلك في  بما(  المستشفى السعودي األلماني بالدمام بناء  عقد   الشركة منحت 
 . صرفهوذلك من خالل عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية 

له، ويجري العمل في المشروع حسب الجدول الزمني الموضوع م. ٢٠١٦/ ١٢/ ٧بتاريخ  البناء فعليا أعمال المقاول وقد بدأ لایر،مليون  ٣٣٦٫٤المذكور  وتبلغ قيمة العقد 
 بمشيئة هللا.  م٢٠١٩  يونيو إنجاز المشروع بحلول يكتمل  أن المتوقع ومن

ويتم  .  لایر  مليون  ٤٠٠  إلى حوالي  وغيرها واألثاث ونفقات ما قبل التشغيلاألرض والمباني والمعدات الطبية    قيمة  ذلك  في  بما  إنشاء المستشفى  تصل تكلفة  أن  الشركة  وتتوقع
  المشروع  لتمويل المالية سامبا وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة. إسالمية بنكية وقروض  المالية من وزارة وقرض  تمويل المشروع من خالل مصادر الشركة الذاتية

 . المشروع في المحرز التقدم على بناءً  سنوات  ٣على مدى   يمكن سحبه والذي لایر،  مليون ٣٠٠بمبلغ يصل إلى 

) تم ترسيت عقد بناء سكن الموظفين لمشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو عالقةم ٢٠١٨في شهر أغسطس 
م وستتم عملية  ٢٠٢١ناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية بحتة ومن المتوقع االنتهاء من المشروع في شهر أغسطس مليون لایر وذلك من خالل عملية م ٩٨٫١بمبلغ 

  م.  ٢٠١٨التمويل من قبل مجموعة سامبا المالية بمبلغ مائة مليون لایر بموجب اتفاقية التمويل الموقعة في شهر يوليو 

  المكرمة (تحت اإلنشاء).مشروع المستشفى السعودي األلماني بمكة : ١٤/٣

  الخليل، وجاري عيادة خارجية ويقع المستشفى بحي العكيشية مخطط ولي العهد على طريق إبراهيم  ٩٠سرير و   ٣٠٠تم تصميم المشروع كمستشفى متعدد التخصصات بسعة  
ستشفى من العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (التنويم) ووحدات مبنى الم المقدسة. ويتكونمستأجرة من أمانة العاصمة  ٢م٥٩٫٧٧٢بناؤه على قطعة أرض تبلغ مساحتها 

  العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات واألشعة باإلضافة إلى األقسام المساندة األخرى. 
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 ٤/١٤:  خطة تكلفة املشروع والتمويل: ـ 

وذلك  عالقة، ذو طرف وهي الدولية،إنشاء المستشفيات  شركة على) واألثاث الطبية التجهيزات ذلك في بما(بمكة المكرمة  تم ترسية عقد بناء مشروع المستشفى السعودي األلماني
 .من خالل عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية صرفه

بتاريخ  البناء فعليا أعمال المقاول بدأ مليون لایر لسكن العاملين وقد ١١٣٫٧٣مليون لایر لمبنى المستشفى و ٣٨٨٫٩١منها  لایر مليون  ٥٠٢٫٦٤المذكور  وتبلغ قيمة العقد
 م بمشيئة هللا.٢٠٢١ بحلول أغسطسإنجاز المشروع  يكتمل أن المتوقع ومنله، م. ويجري العمل في المشروع حسب الجدول الزمني الموضوع ٠٥/٠٨/٢٠١٨

ويتم . لایر  مليون  ٥٥٠  إلى حوالي  األرض والمباني والمعدات الطبية وغيرها واألثاث ونفقات ما قبل التشغيل  قيمة  ذلك  في  بما  إنشاء المستشفى  مشروع  تصل تكلفة  أن  الشركة  وتتوقع
 المشروع  لتمويلوبنك اإلنماء    المالية  سامبا  ت الشركة اتفاقية مع مجموعةوقد وقع.  إسالمية  بنكية  وقروض  المالية  من وزارة  تمويل المشروع من خالل مصادر الشركة الذاتية وقرض

 .المشروع في المحرز التقدم على بناء سنوات ٣على مدى  يمكن سحبه والذي لایر، مليون ٤٠٠بمبلغ يصل إلى 

  توسعة المرافق الحالية لمستشفيات الشركة. :١٤/٥

 الرياضفي مدينة المستشفى السعودي األلماني  توسعة

وسيتم . عيادة ٧٦ يضم وإنشاء برج طبي للعيادات سريرا ١٤٧الرياض بإضافة مدينة المستشفى السعودي األلماني في  أقرت الشركة خطة لتوسعة خدماتنا الطبية، على المتزايد الطلب ضوء في
وذلك من خالل عملية   عالقة)ذو    (طرفتم ترسية عقد البناء على شركة إنشاء المستشفيات الدولية    م،١٨/٣/٢٠١٨  وفيالمستشفى،  بموقع    المتاحة  األرض  ضمن مساحة  تطوير المشاريع المذكورة

  .صرفهمناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية 

ويتم تمويل المشروع من خالل  م٢٠٢١م ومن المتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع بحلول شهر أغسطس ٠٥/٠٨/٢٠١٨مليون لایر وبدأ المقاول العمل بالمشروع بتاريخ ١٩٣٫٦٦بلغت قيمة العقد 
سحبها على  ) من التكلفة الكلية يتم٨٠%وقعت الشركة اتفاقية مع مصرف اإلنماء لتمويل المشروع بنسبة تصل إلى ( وقروض بنكية إسالمية وقد المالية من وزارة مصادر الشركة الذاتية وقرض

  . ) سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية٢٠%و ( مدى ثالثة سنوات حسب التقدم المحرز في المشروع

 اجلودة  حتسني جبرنام / ١٥

وهي أشهر هيئة في ( )JCI( المشتركة الهيئة الدولية على شهادة وقد حازت الشركة. الخدمات الطبية أرقى معايير اتباع خالل من للمرضى الجودة عالية صحية رعاية خدمات بتقديم تلتزم الشركة
الجودة دوماً إطار  الشركة لتحسين المعايير الطبية المعتمدة لدى تلك الهيئة في نظام الحوكمة المتعلق بالمرافق الصحية وتسعى وهي تستخدم مستشفياتها  بالنسبة لجميع) المستشفيات العالم العتماد

 .المرضى وسالمة بمستوى الرعايةيتعلق  فيماهذه الشهادة  متطلبات يتجاوزفي مستشفياتها بما 

، علماً بأن مستشفيات الشركة في جدة والرياض وعسير والمدينة المنورة لمزاولة عملياتها الالزمة والموافقات جميع التراخيص حائزة على لها التابعة والشركة اإلدارة أن الشركة ويؤكد مجلس

  ).CBAHI(وحائل حائزة على شهادة المجلس المركزي العتماد مؤسسات الرعاية الصحية 



 التقرير السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني). 

 

١٢ 

 

  احلوكمة  /١٦

  في الشركة نظام الحوكمة :١٦/١

 .نجاحها في مهماً  باعتبارها عامالً  معايير الحوكمة على االلتزام بأعلى تحرص الشركة

 الالئحة المحدثة من هيئة السوق المالية ونظام الشركات.على   إعتمدت الشركة الئحة الحوكمة المحدثة وسياسات الحوكمة الداخلية والمواثيق بناءً 

 :يلي ما خالل من الشركات حوكمة اإللتزام بالئحة وتأكيد الشفافيةحيث  من أعلى واالرتقاء به إلى مستوى وتنظيمه الشركة إطار الحوكمة في إلى تحسين الحوكمة تهدف الئحةو

 .وتحمل مسؤولية ذلك الشركة قيمة رفع على القائم اإلدارة تطوير أداء  .أ

 ". بأعلى مستوى ممكن  المساهمين  حقوق  وزيادة  المستثمرين،  بمن فيهم صغار  والمساهمين،  الشركة  مصالح  لتحقيق  التنفيذيين  المديرين  مع  بالتعاون  الرقابي  تعزيز الدور  .ب 

 .المخاطر وإدارة الداخلية فعال للمراقبة نظام ووجود والشفافية المعلومات عن اإلفصاح من المناسب االلتزام بالمستوى  .ج

 : الشركات حوكمة تطبيق الئحة:  ١٦/٢

 لنفسها وثيقة حوكمة  أعدت الشركة وقد . وممارساتها وإجراءاتها لسياساتها المستمرة المراجعة خالل من ومتطلباتها الشركات  حوكمة على االلتزام بمعايير تحرص الشركة
 المملكة  المعمول بها في  الشركات   حوكمة  الئحة  أحكام  الفعلي بجميع  التزامهاعلى    وتؤكد الشركة.  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرةالمحدثة    الشركات   حوكمة  الئحة  بالتوافق مع

   ـعدا مايلي:  السعودية العربية

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة /الفقرة  

  : التقييم  المادة الحادية واألربعون 

  ب)الفقرة (

ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة 
وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة  

  واألشخاص المعنيين بالتقييم 

وفقاً لما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق  
بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من  

ة دورية  بينها على سبيل المثال ال الحصر: إجراء مراجع
لهيكل مجلس اإلدارة ووضع السياسات الخاصة 
بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس  
اإلدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك 
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يلزم تقييم تلك األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة 
  واإلدارة التنفيذية. 

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة/ الفقرة   رقم المادة /الفقرة  

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول هـ)     هـ)الفقرة (
 على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالثة سنوات 

وفقاً لما نصت عليه الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق  
بالمهام المنوطة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتي من  

الحصر: إجراء مراجعة دورية  بينها على سبيل المثال ال  
لهيكل مجلس اإلدارة ووضع السياسات الخاصة 
بمرتبات وبرامج المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس  
اإلدارة والمديرين التنفيذيين للشركة فإنه لضمان ذلك 
يلزم تقييم تلك األعمال التي يقوم بها مجلس اإلدارة 

  واإلدارة التنفيذية. 

تتولى إدارة المراجعة الداخلية تغطية مجال عمل هذه   لمخاطر إدارة تشكيل لجنة   المادة السبعون  
اللجنة وتقوم بإعداد التقارير بمرئياتها بشأن المخاطر 
التي قد تواجهها الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر مع 
تقديم توصياتها ومناقشتها مع لجنة المراجعة خالل  

  ية. اجتماعاتها الدور 

  اختصاصات لجنة المخاطر    المادية الحادية والسبعون 

  اجتماعات لجنة المخاطر    المادية الثانية والسبعون  

  تحفيز العاملين.   ـالمادة الخامسة والثمانون: 

  )  ٢الفقرة (

  )  ٣الفقرة (

) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من  ٢
وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق  األرباح التي تحققها 

  مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

  ) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة  ٣

  

  قيد الدراسة / فقرات من مادة استرشادية. 

تتولى لجنة المرجعة مراقبة تطبيقات أحكام لوائح    تشكيل لجنة حوكمة الشركات   المادة الخامسة والتسعون  
  للشركة ومتابعة تحديثاتها/ مادة استرشادية. الحوكمة 
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 اإلعالنات يف تداول   /١٧

  ). تداول( السعودية المالية للسوق اإللكتروني الرسمي  الموقع في االستراتيجية والقرارات واألنشطة  األحداث أعلنت الشركة عن أهم

  .٢٠١٩ عام خالل المساهمين الشركة إلىالتي وجهتها  وفيما يلي قائمة باإلعالنات

  عنوان اإلعالن  نوع اإلعالن  التاريخ  الرقم

تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية عن آخر التطورات بخصـوص مشـروع المسـتشـفى السـعودي    إشعار إلى المساهمين   ٠٦/٠٢/٢٠١٩ .١

  .األلماني في مدينة الدمام

  .٣١-١٢-٢٠١٨الشرق األوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في اعالن شركة   النتائج المالية   ٢٤/٠٣/٢٠١٩ .٢

تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية عن آخر التطورات بخصـوص مشـروع المسـتشـفى السـعودي    إشعار إلى المساهمين  ٠٣/٠٤/٢٠١٩ .٣

  .األلماني في مدينة الدمام

تعلن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية عن افتتاح مشــروع المســتشــفى الســعودي األلماني بإمارة    المساهمينإشعار إلى   ٢١/٠٤/٢٠١٩ .٤

  عجمان (طرف ذو عالقة) بموجب اتفاقية اإلشراف اإلداري.

- ٠٣-٢٠١٩اعالن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   النتائج المالية   ٠٩/٠٥/٢٠١٩ .٥

  أشهر ). (ثالثة ٣١

توزيع أرباح عدم   ٠٩/٠٥/٢٠١٩ .٦

  على المساهمين

تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية (المسـتشـفى السـعودي األلماني) عن عدم توزيع أرباح على  

 م.٢٠١٨المساهمين عن العام المالي 

إشعار إلى   ٠٩/٠٥/٢٠١٩ .٧

  المساهمين.

تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية عن آخر التطورات بخصـوص مشـروع المسـتشـفى السـعودي  

  األلماني في مدينة الدمام.

دعوة المساهمين   ٢٩/٠٥/٢٠١٩ .٨

لحضور اجتماع 

  الجمعية العامة 

تدعو ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية (المـستـشفى الـسعودي األلماني) مـساهميها إلى حـضور اجتماع  

  الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول).
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اكتمال األعمال اإلنشـائية لمشـروع المسـتشـفى السـعودي  تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية عن   إشعار إلى المساهمين  ١٠/٠٦/٢٠١٩ .٩

  األلماني في مدينة الدمام.

تعلن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية (المســتشــفى الســعودي األلماني) عن تاريخ بداية التصــويت    إشعار إلى المساهمين  ١٦/٠٦/٢٠١٩ . ١٠

  العادية (االجتماع االول)االلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير 

نتائج اجتماع الجمعية   ٢٣/٠٦/٢٠١٩ . ١١

  العامة العادية

تعلن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية (المســتشــفى الســعودي األلماني) عن نتائج اجتماع الجمعية  

  العامة غير العادية (االجتماع األول).

- ٠٦-٢٠١٩اعالن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   النتائج المالية   ٠٧/٠٨/٢٠١٩ . ١٢

  أشهر ). (ستة ٣٠

ــعودي األلماني) عن توقيع اتفاقية تمويل    إشعار إلى المساهمين  ٠٩/١٠/٢٠١٩ . ١٣ ــفى الس ــتش ــحية (المس ــرق األوســط للرعاية الص ــركة الش تعلن ش

  .البالدإسالمي مع بنك 

تعلن شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية (المسـتشـفى السـعودي األلماني) عن توقيع اتفاقية تسـهيالت    إشعار إلى المساهمين  ٠٩/١٠/٢٠١٩ . ١٤

 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع بنك األمارات دبي الوطني

 ٣٠- ٠٩-٢٠١٩اعالن ـشركة الـشرق األوـسط للرعاية الـصحية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   النتائج المالية   ٠٧/١١/٢٠١٩ . ١٥

 .أشهر ) (تسعة

تعلن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية (المســتشــفى الســعودي األلماني) عن اســتقالة عضــو مجلس    إشعار إلى المساهمين  ١٠/١١/٢٠١٩ . ١٦

  إدارة (مستقل) جديد.اإلدارة وتعيين عضو مجلس 

تعلن شــركة الشــرق األوســط للرعاية الصــحية (المســتشــفى الســعودي األلماني) عن اســتقالة رئيس لجنة    إشعار إلى المساهمين  ١٠/١١/٢٠١٩ . ١٧

  .المراجعة وتعيين رئيس جديد للجنة
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 ١٨/  جملس  اإلدارة 

 . مستقلين) ٣(  ثالثة منهم تنفيذيين،  غير أعضاء سبعة) ٧(  من مكون إدارة مجلس يشرف على إدارة الشركة

وقد بدأت . للشركة األساسيالنظام  من ١٧ وفقا للمادة) هـ١٤٣٨/ ١٢/ ٢٢ الموافق( م٢٠١٧/ ١٣/٩ في عقدت  التي العادية غير العامةالجمعية  قبل من الحالي المجلس ُعين
  م٩/٢٠٢٠/ ١٦ في وتنتهي م١٧/٩/٢٠١٧ سنوات في ةومدتها ثالث الحالية للمجلس الفترة

  م ٩/٢٠١٧/ ١٣  التي عقدت في  العادية   غير  العامةالجمعية    في  للشركة  األساسيالنظام    من  ١٧  المادة  لتعديل  ووفقا  أعضاء)  ٩(تسعة    من  المنتهية دورته يتألف  اإلدارة  كان مجلس
  أعضاء. )٧(سبعة  اإلدارة إلى مجلس أعضاء خفض عدد 

 أعضائه وتصنيف  اإلدارة  جملس  تكوين:  ١٨/١

  ٢٠١٩معا خالل المجلس في  عضويتهم وحالة اإلدارة مجلس أعضاء التالي الجدول يوضح

  

  

  

  

 الصفة  االسم  الرقم 
  نوع العضوية  

 مستقل)  /ي (تنفيذي/ غير تنفيذ
 تنفيذي  غير المجلس  رئيس بترجي إبراهيم  الجليل عبد صبحي ١
 تنفيذي  غير نائب الرئيس   بترجي  عبد الجليل   صبحي مكارم ٢
  تنفيذي  غير عضو   بترجي  إبراهيم الجليل عبد خالد  ٣
  تنفيذي  غير عضو   بترجي عبد الجليل   صبحي سلطان ٤
  على حفني  أحمد صالح ٥

تقدم بإستقالته بتاريخ 
٢٠١٩/ ١٠/١١ 

 مستقل   عضو 

 مستقل   عضو  القويز الرحمن عبد هللا  عبد علي ٦
 مستقل   عضو  مؤمنة محمد  نعبد الرحم محمد ٧
  عمرو محمد خالد خاشغجي   ٨

  ١١/٢٠١٩/ ١٠تم تعيينه بتاريخ 
  مستقل   عضو 
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   ـملحوظة: 
م بسبب ارتباطاته العملية وقد تم قبولها ٠٧/١١/٢٠١٩هـ الموافق ١٠/٠٣/١٤٤١تقدم عضو مجلس اإلدارة المستقل المهندس صالح أحمد علي حفني باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

م، وبناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت صدر ١٠/١١/٢٠١٩الموافق   هـ١٣/٠٣/١٤٤١م وتعتبر سارية من تاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩هـ الموافق ١٢/٠٣/١٤٤١من مجلس اإلدارة بتاريخ 
هـ الموافق ١٣/٠٣/١٤٤١م بتعيين األستاذ/ عمرو محمد خالد خاشقجي عضواً مستقالً في مجلس اإلدارة إعتباراً من ٠٩/١١/٢٠٢٠هـ الموافق ١٢/٠٣/١٤٤١قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

م كما أن موافقة المجلس ال تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع ١٦/٠٩/٢٠٢٠جديد مدة سلفه حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ حيث يكمل العضو ال م١٠/١١/٢١٩
                   للجمعية العامة إلقراره.

 

 اإلدارة  جملس واجبات  /١٩

 :والمسؤوليات التالية اإلدارة بالمهام يضطلع مجلس

 اإلدارة توصيات  ضوء وذلك في للشركة والتشغيلية المالية السنوية وضع الخطط ذلك في بما الرئيسية للشركة، واألهداف الشاملة وتوجيه وتنفيذ االستراتيجيةوضع  . ١
 . للشركة التنفيذية

 .للشركة العامة األهداف لتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات  . ٢

 السنوية التقديرية؛  ميزانياتها واعتماد  المالية وأهدافها  واستراتيجياتها الشركة مال لرأس هيكل أفضل تحديد  . ٣

 . الشركة عن  نيابة وإبرام العقود  التسويات واإلعفاءات وااللتزامات  على الموافقة . ٤

 .وإبراء الذمة  عوفك الرهن والبي خالل الشراء والرهن  من وممتلكاتها  أخرى والتصرف بأصول الشركة مع شركات  اندماج الشركة على الموافقة . ٥
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 ٢٠:  جملس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية

   اإلدارةمجلس   )أ(

 الخبرة المؤهالت   المنصب السابق  المنصب الحالي  االسم الرقم

 جامعة  الكهربائية،  الهندسة  في  الماجستير  درجة  الرئيس  الرئيس   بترجي إبراهيم  لعبد الجلي صبحي  ١
 األمريكية المتحدة الواليات كولورادو، 

  حتى اآلن.  ١٩٨٨رئيس شركة بيت البترجي الطبية من 

  ـ حتى اآلن. ١٩٨٨رئيس مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

  اآلن م ـ حتى٢٠١٠مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من 

  ،١٩٧٥-١٩٧٤مهندس موقع في فندق مكة إنتركونتننتال . 

 والتكنولوجيا،الطبية  للعلوم بترجيال كلية في األمناء مجلس وعضو عميد ، مؤسس مساهم،   ألمانيا إيسن،  جامعة ، الطب في اه دكتور  عضو عضو ترجي بإبراهيم   لالجليعبد  خالد ٢
 م٢٠١٤- م٢٠٠٤

 اآلن حتى - م١٩٨٨بالمستشفى السعودي األلماني بجدة  العظام جراحة قسم رئيس 

 م١٩٨٨-  م ١٩٨٥ بترجي،  لعبد الجلي خالد الدكتور عيادة في العظام جراحة استشاري   

 الوطنية الفنون منظمة من فخرية دكتوراه  عضو نائب الرئيس   عبد الجلبل بترجي صبحي  مكارم ٣
 م ٢٠١٥ اإلنسانية،  الموارد معهد /المتحدة

 لندن كلية األعمال،  إدارة في الماجستير درجة 
 م٢٠١١ المتحدة،  المملكة لألعمال، 

 الصحية،   الخدمات  إدارة  في  البكالوريوس  درجة 
 األمريكية،   المتحدة  الواليات  بيتش،   لونغ  جامعة
 م ٢٠٠٢

 اآلن حتى - م ٢٠٠٣ لللياقة،  البترجي بيت لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس 

 اآلن حتى - م٢٠٠٢ البترجي،  بيت شركة في األعمال تطوير ومدير التنفيذي الرئيس نائب 

 م ٢٠٠٢ - م ٢٠٠٠ البترجي،  بيت شركة في التسويق مدير   

 م٢٠٠٠ - م١٩٩٩ المتحدة،  العربية اإلماراتإرنست آند يونغ،  شركة في أعمال محلل . 

  م وحتى ٢٠٠٥المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري
  اآلن.

 والمحاسبة المالية في البكالوريوس درجة  عضو عضو بترجي صبحي سلطان  ٤
 المتحدة،  المملكة ريجنت،  جامعة الدولية، 
   م٢٠٠٦

 اآلن حتى - م٢٠١٢ العقاري،  للتطوير الدولية داللكم شركةل مؤسسالو التنفيذي الرئيس. 

 م ٢٠١٠- م٢٠٠٩ لالستثمار،  الزارد بنك في مالي محلل   

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

 م ٢٠٠٨ - م ٢٠٠٦ البترجي،  بيت شركة في مالي محلل   
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  جامعة  ،األعمال إدارة في البكالوريوس درجة  مستقل  عضو مستقل  عضو عبد هللا القويز نعلى عبد الرحم ٥
 م ١٩٨٥ ، األمريكية المتحدة  الواليات  ، بورتالند

  حتى اآلن. ٢٠١٨لالستثمار الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية 

 م  ٢٠١٧-٢٠٠٧لشركة الرياض المالية  التنفيذي الرئيس 

 م٢٠٠٦ - ١٩٩٥ المالية،  سامبا مجموعة ، االستثمارية المصرفية ، عام مدير مساعد 

  ،م.١٩٩٤ -١٩٨٥ السعودي،  الصناعية التنمية صندوق مدير مشاريع ورئيس فريق 

 الملك جامعة التسويق،  في البكالوريوس درجة  عضو مستقل  عضو مستقل  محمد مؤمنة   نمحمد عبد الرحم ٦
 العربية المملكة والمعادن،  للبترول فهد

 م١٩٩٦ السعودية، 

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

 اآلن حتى - م١٩٩٨ لالستثمار،  مؤمنة لمجموعة التنفيذي الرئيس  

 م ١٩٩٦ -١٩٩٥ يونيليفر،  شركة ، التسويق قسمب متدرب 

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة درجة ال  - عضو مستقل  عمرو محمد خالد خاشقجي   ٧
 ييل كلية اإلدارة بالواليات المتحدة األمريكية

  درجة البكالوريوس من كلية مينلو بكاليفورنيا
 بالواليات المتحدة األمريكية

   خبير مالي وصناعي 

  لديه خبرات كبيرة في مجال العمل اإلداري 

  يشغل حالياً منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات بالمملكة 

  كما شغل منصب عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار ورئيس لجنة الترشيحات
 .والمكافآت باألهلي تكافل لمدة تسعة سنوات
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 أعضاء اللجان (جلنة املراجعة)   /٢١

 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم الرقم

على عبد الرحمن عبد هللا  ١

  القويز  

تم تعينه رئيساً للجنة بتاريخ 

   م١٠/١١/٢٠١٩

 خلفاً للمهندس صالح حفني

بورتالند، درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، جامعة   عضو رئيس اللجنة  

 م ١٩٨٥الواليات المتحدة األمريكية، 

  حتى اآلن. ٢٠١٨الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 

  م ٢٠١٧-٢٠٠٧الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية 

  ،م٢٠٠٦ - ١٩٩٥مساعد مدير عام، المصرفية االستثمارية، مجموعة سامبا المالية 

 م.١٩٩٤ -١٩٨٥يق، صندوق التنمية الصناعية السعودي، مدير مشاريع ورئيس فر 

  صالح أحمد علي حفني  ٢

تقدم باستقالته من رئاسة  

    ٢٠١٩/ ١٠/١١اللجنة بتاريخ  

  جامعة البشرية،  الموارد في الماجستير درجة   رئيس اللجنة    مستقيل  
 م١٩٩٦ باسكتالندا، كاليد،  ستراث 

 جامعة المدنية، الهندسة في البكالوريوس درجة
 المتحدة الواليات (سان فرانسيسكو) كوجسويل
  م١٩٨٤ األمريكية، 

  ،٢٠١٨ــ حتى  ٢٠١٤عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات. 

 م. ٠١/٠٤/٢٠١٩ حتى ٢٠٠٧ من إخوان،  حلواني لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو 

 م ٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودية،  الصناعية التجارية الغرف بمجلس للصناعات الوطنية اللجنة عضو 

 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ جدة، ب ةيصناعال ةيتجارال غرفةفي ال المرافق لجنة عضو 

 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ جدة، ب ةيصناعال ةيتجارال غرفةال في الصناعية اللجنة عضو   

  ٢٠٠٧-.م-١٩٨٨ ، )سيسكو( الصناعية للخدمات السعودية لشركةل المنتدب والعضو التنفيذي الرئيس

تخرج من جامعة القاهرة بدرجة بكالوريوس من كلية    عضو خارجي عضو خارجي   -وليد عبد العزيز كيال   ٣

 التجارة 

  مستشار أول لألعمال المصرفية الخاصة لدىHSBC .في المملكة العربية السعودية واليمن 

  عضو اللجنة التوجيهية لدىHSBC  للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  الرئيس التنفيذي لشركةNET JET   ،م٣١/٣/٢٠١٠إلى  ٣/١/٢٠٠٩الشرق األوسط 

درجة الماجستير في إدارة المخاطر المالية، جامعة    عضو خارجي عضو خارجي احمد محمد خالد دهلوي   ٤

 ٢٠١١ساسيكس، المملكة المتحدة، 

  حتى اآلن  - ٢٠١٤مارس  -زهير حافظ القابضة المدير المالي واإلداري، شركة عمر 

  ٢٠١٤إلى مارس  ٢٠١٢من يونيو   -محاسب الشركات التابعة والفروع الدولية 

  ٢٠٠٩إلى مارس  ٢٠٠٨فبراير  -محاسب، إدارة التقارير المالية، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 
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  ـملحوظة: 
سة اللجنة بتاريخ تقدم املهندس صاحل أمحد علي حفين عضو  ستقالته من ر هـ املوافق ١٠/٠٣/١٤٤١جملس اإلدارة (مستقل) ورئيس جلنة املراجعة 

لتمرير بتاريخ  ٠٧/١١/٢٠١٩ م وتعترب ٠٩/١١/٢٠١٩هـ املوافق  ١٢/٠٣/١٤٤١م ويعود سبب االستقالة الرتباطاته العملية وقد مت قبوهلا من جملس اإلدارة 
ريخ  اإلدارة  صدور قرار جملس و م.١٧/٠٩/٢٠١٧م كما أن بداية عضويته يف اللجنة كانت بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩هـ املوافق ١٣/٠٣/١٤٤١سارية من 

م بتعيني عضو جملس اإلدارة (مستقل) وعضو جلنة املراجعة األستاذ/ علي عبد الرمحن عبد هللا القويز رئيساً ٠٩/١١/٢٠١٩هـ املوافق  ١٢/٠٣/١٤٤١بتاريخ  
ريخ  للجنة املراجعة ا لس ال تع١٦/٠٩/٢٠٢٠م وحىت انتهاء مدة اللجنة بتاريخ  ١٠/١١/٢٠١٩عتباراً من  ائية وسوف يعرض هذا   دم. كما أن موافقة ا

  التعيني على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.
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  اللجان (جلنة الرتشيحات واملكافآت)  أعضاء  /٢٢
 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

  فهد الملك جامعة التسويق،  في البكالوريوس درجة  الرئيس  الرئيس   محمد مؤمنة   نعبد الرحم محمد ١
 م١٩٩٦ السعودية،  العربية المملكة والمعادن،  للبترول

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

 اآلن  حتى - م١٩٩٨ لالستثمار، ؤمنة م لمجموعة التنفيذي الرئيس 

 م  ١٩٩٦ -١٩٩٥ يونيليفر،  شركة التسويق،  بقسم متدرب 

  صالح أحمد علي حفني      .٢

اللجنة  عضوية تقدم باستقالته من 
  ١٠/١١/٢٠١٩بتاريخ 

  جامعة البشرية،  الموارد في الماجستير درجة   عضو   مستقيل 
 م١٩٩٦ باسكتالندا، كاليد،  ستراث 

 جامعة المدنية،  الهندسة في البكالوريوس درجة 
 المتحدة الواليات (سان فرانسيسكو) كوجسويل
  م١٩٨٤ األمريكية، 

  ،٢٠١٨ــ حتى  ٢٠١٤عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات. 

 م. ٠١/٠٤/٢٠١٩ حتى ٢٠٠٧ من إخوان،  حلواني لشركة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو 

 م ٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودية،  الصناعية التجارية الغرف بمجلس للصناعات الوطنية اللجنة عضو 

 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ جدة، ب ةيصناعال ةيتجارال غرفةفي ال المرافق لجنة عضو 

 م٢٠٠٥ -١٩٩٥ جدة، ب ةيصناعال ةيتجارال غرفةال في الصناعية اللجنة عضو   

 م٢٠٠٧-١٩٨٨ ، )سيسكو( الصناعية للخدمات السعودية لشركةل المنتدب والعضو التنفيذي الرئيس .  

 جامعة الكهربائية،  الهندسة في الماجستير درجة  عضو  عضو  إبراهيم بترجي   لعبد الجلي صبحي ٣
 األمريكية المتحدة الواليات كولورادو، 

  حتى اآلن.  ١٩٨٨رئيس شركة بيت البترجي الطبية من 

  اآلن.ـ حتى  ١٩٨٨رئيس مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

  اآلنم ـ حتى ٢٠١٠مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من 

 /المتحدة الوطنية الفنون منظمة من الفخرية الدكتوراه  عضو  عضو  مكارم صبحي بترجي   ٤
 م٢٠١٥ اإلنسانية،  الموارد معهد

 لندن كلية األعمال،  إدارة في التنفيذي الماجستير درجة 
 م٢٠١١ المتحدة،  المملكة لألعمال، 

 جامعة الصحية،  الخدمات إدارة في البكالوريوس درجة 
   م٢٠٠٢ األمريكية، المتحدة الواليات بيتش،  لونغ

 اآلن حتى - م ٢٠٠٣ لللياقة،  البترجي بيت لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس 

 اآلن حتى - م٢٠٠٢ البترجي،  بيت شركة في األعمال تطوير ومدير التنفيذي الرئيس نائب 

 م ٢٠٠٢ - م ٢٠٠٠ البترجي،  بيت شركة في التسويق مدير   

 م٢٠٠٠ - م١٩٩٩ المتحدة،  العربية اإلماراتإرنست آند يونغ،  شركة في أعمال محلل . 

  م وحتى اآلن٢٠٠٥المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري 

 الصحية،  المرافق  في  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة   خارجي عضو خارجيعضو    موهان  رام أرومبرا ٥
 م١٩٩٩ المتحدة،  المملكة ليستر،  جامعة

 الهند، دلهي،  جامعة التجارة،  في البكالوريوس درجة 
 م ١٩٧٩

 م  ٢٠١٠-٢٠٠٥ البترجي،  بيت المالي، شركة المدير 

 م  ٢٠٠٥ -٢٠٠١ البترجي،  بيت شركة مكتب،  مدير 

 م  ٢٠٠١ -١٩٩٩ البترجي،  بيت شركة الجودة،  مدير 

 م  ١٩٩٩ – ١٩٨٨ البترجي،  بيت إداري، شركة مدير 

 إداري،  منسق Bharatiya Vidya Bhavan ،م ١٩٨٨ -١٩٨٠ 
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 اإلدارة التنفيذية   /٢٣

 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

 التنفيذي الرئيس أحمد محمد شبل العتريس ١
 للشركة 

 التنفيذي الرئيس
 لمستشفى عسير 

  دبلوم في إدارة المستشفيات، الجامعة األمريكية في

 م.  ٢٠٠٥القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام 

  دبلوم في إدارة المستشفيات، جامعة عين شمس، جمهورية

 م.٢٠٠٤مصر العربية، عام 

 ،دبلوم في إدارة الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية 

الجامعة األمريكية في القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

 م. ٢٠٠٣عام 

  ماجستير في طب وجراحة القلب والصدر، جامعة

 م. ٢٠٠٣األزهر، جمهورية مصر العربية، عام 

  بكالوريوس في الطب والجراحة، جامعة طنطا، جمهورية

 م.١٩٩٣مصر العربية، عام 

  وحتى تاريخه. ٢٠١٨الرئيس التنفيذي للشركة 

  م. ٢٠١٨م وحتى ٢٠٠٩عسير منذ عام  -الرئيس التنفيذي للمستشفى السعودي األلماني 

  م. ٢٠٠٩م وحتى عام ٢٠٠٧عسير منذ عام  -مدير العمليات للمستشفى السعودي األلماني 

  م وحتى عام ٢٠٠٥عسير منذ عام  -مساعد مدير العمليات للمستشفى السعودي األلماني
 م. ٢٠٠٧

 مستشفى معهد ناصر، وهي شركة مسجلة في جمهورية مصر العربية مساعد المدير العام ل
 م. ٢٠٠٥م وحتى عام ١٩٩٧تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام 

 الخدمات رئيس الجنايني الحميد عبد وائل ٢
 الطبية

موظفي  كبير
 الطبيالكادر 

 معهد ، عمالألا إدارة فيصغرى ال الماجستير درجة IIR 

 م٢٠١١ المتحدة،  العربية اإلمارات األوسط،  لشرقا

 جورج جامعة المستشفيات،  إدارة في الماجستير درجة 

 م ٢٠٠٣ األمريكية،  المتحدة الواليات واشنطن، 

 شمس، عين جامعة الباطني،  الطب في الماجستير درجة 

 م٢٠٠٠ مصر، 

 الواليات ييل،  جامعة ، )بعد عن التعلم( الطب في دبلوم 

 م١٩٩٩ األمريكية،  المتحدة

 المنصورة، جامعة العام،  الطب في البكالوريوس درجة 

 م١٩٩٢ مصر، 

  حتى اآلن -٢٠١٣، للشركةمدير الشؤون الطبية 

  اآلن ـ حتى٢٠٠٧المدير الطبي ـ مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

 م ٢٠٠٤ -٢٠٠٣ والعالج،  للبحوث ناصر معهد ، الرئيس نائب 

 مستشفى ، التنفيذي الرئيس مساعد Medlink م٢٠٠٣ الطبي،  والمركز 

 م ٢٠٠١ -٢٠٠٠ مصر،  في والسكان الصحة وزارة ، عيرامش منسق 

  ،م  ٢٠٠١-١٩٩٦ والعالج،  للبحوث ناصر معهدمدير إداري مناوب 
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رئيس القطاع  مدني حزين ٣
 المالي

رئيس القطاع 
المالي 

لمجموعة 
شركات 

النساجون 
 الشرقيون

 ماجستير إدارة أعمال من جامعة دوفين  اصل على ح

 ٢٠١٦بباريس عام 

  حاصل على ماجستير االقتصاد من جامعة السوربون

 ٢٠١٦بباريس عام 

  حاصل على دبلومة التمويل والشؤون المالية من األكاديمية

 ٢٠٠٥العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 

  حاصل على دبلومة اإلدارة العليا من غرفة التجارة

 ١٩٩٠ة بباريس عام والصناع

  حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية

 ١٩٨٧التجارة جامعة عين شمس عام 

  حتى اآلن ٢٠١٩رئيس القطاع المالي للشركة من يونيو 

  ٢٠١٩وحتى يونيو  ٢٠١٦رئيس قطاع مالي مجموعة النساجون الشرقيون من يناير 

  حتى    ٢٠١٣شركات السويدي اليكتريك الجزائر من اكتوبر  رئيس قطاع مالي اقليمي لمجموعة
 ٢٠١٥ديسمبر 

   ٢٠٠٩رئيس قطاع مالي مجموعة المتحدة للمسابك (احدى شركات القلعة القابضة) من اغسطس 
 ٢٠١٣حتى سبتمبر 

  حتى يونيو  ٢٠٠٦رئيس قطاع مالي باوراسكوم تيليكوم الجزائر وكوريا الشمالية من نوفمبر
٢٠٠٩ 

  ٢٠٠٦حتى اكتوبر  ٢٠٠٣في مكتب خالد الغنام وشركاه من ديسمبر شريك بمجال المراجعة    

  ٢٠٠٣حتى نوفمبر  ١٩٩٨رئيس قطاع مالي بمجموعة بهجت من اغسطس 

  حتى يوليه  ١٩٩٥مراقب مالي مجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي بالبانيا من يوليه
١٩٩٨ 

 ١٩٩٥ يونيةحتى  ١٩٩٠ يونيةش مصر من مدير مراجعة رئيسي بديلويت اند تو 

  مراجع حسابات بKPMG  ١٩٩٠حتى مايو  ١٩٨٨مصر من يناير 

 براء صالح بكر ٤
 

 الموارد مدير
 البشرية

 الموارد مدير
بالمركز  البشرية
 الدوليالطبي 

  حاصل على ماجيستير إدارة األعمال تخصص الموارد

 ٢٠١٥البشرية من جامعة األمير سلطان عام 

  جامعة ،األعمالإدارة  في البكالوريوس درجةحاصل على 

 ٢٠١٢ األمير سلطان عام

  إدارة الخدمات الصحية من مؤسسة  في دبلومحاصل على

  ٢٠٠٤األعمال اإلدارية عام 

  حاصل على دبلومة إدارة المستشفيات من المؤسسة العامة

 ١٩٩٩لإلدارة عام 

 اآلن حتى - ٢٠٢٠ من فبراير الشركة في البشرية الموارد مدير   

 ٢٠٢٠حتى فبراير  ٢٠٠٤ من يوليو الدولي الطبي المركز في البشرية الموارد مدير   

  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠اخصائي بمركز البحوث بمستشفى الملك فيصل التخصصي من 

  ٢٠٠٠ – ٢٠٠٠أخصائي مرضى بمستشفى الحرس الوطني من 

  ٢٠٠٠ - ١٩٩٦موظف استقبال بمستشفى بخش من 

  تقنية رئيس محمد محمد متوليوائل  ٥
 المعلومات

مدير تقنية 
المعلومات 

بمستشفى د. 
  سليمان فقيه

    درجة البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي
 جامعة الزقازيق  ١٩٩٩

   شهادة أوراكلOCP2003 
  2014دبلومة ادارة الحاسب االلي ITIL  

   دبلومة شهادةPMP 2016 

   حتى اآلن  – ٢٠١٩رئيس تقنية المعلومات في الشركة 
  ٢٠١٨-٢٠١٦رئيس تقنية المعلومات مستشفى د.سليمان فقيه 
  مستشفى د.سليمان فقيه  ٢٠١٦-٢٠١٥ – نائب رئيس تقنية المعلومات 
  مستشفى د.سليمان فقيه  ٢٠١٥-٢٠١٤مدير مشاريع تقنية المعلومات 
  مستشفى د.سليمان فقيه  ٢٠١٤-٢٠٠٩مدير تطوير التطبيقات 
  مستشفى د.سليمان فقيه  ٢٠٠٩-٢٠٠٥سنيور مطور تطبيقات 
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٢٥ 

 

  م. ٩٢٠١للعام   مدرجة) أم غري  (مدرجةوصف ألعضاء جملس اإلدارة الذين يشغلون عضوية جملس اإلدارة يف شركات مساهمة أخرى    /٢٤
 

 اسم العضو 
أو    إدارتها في عضوية مجلس اإلدارة مجلس  يشارك عضو التي الشركات أسماء

 يشغل فيها منصب مدير 
 غير مدرجة /مدرجة (  القانوني الوضع داخل المملكة/ خارج المملكة 

 إبراهيم بترجي لعبد الجلي صبحي

 الصحية للرعاية الوطنية حائل شركةمجلس إدارة  رئيس
 غير مدرجة    داخل المملكة 

  رئيس مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 
  غير مدرجة     داخل المملكة 

  رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية 
  غير مدرجة    داخل المملكة 

 بترجيإبراهيم  لعبد الجلي  خالد

  ، الصحية للرعاية الوطنية حائل شركة عضو مجلس إدارة
 غير مدرجة   المملكة داخل 

  عضو مجلس إدارة شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 
  غير مدرجة.   داخل المملكة 

 ترجيعبد الجليل  صبحي مكارم
 غير مدرجة.  داخل المملكة  الصحية للرعاية الوطنية حائل شركة عضو مجلس إدارة

  غير مدرجة    داخل المملكة   ،والتكنولوجيا الطبية للعلوم البترجي بيت كلية عضو مجلس إدارة

 بترجيعبد الجليل  صبحي سلطان 

 غير مدرجة.  داخل المملكة  والتكنولوجيا الطبية للعلوم البترجي بيت كلية عضو مجلس إدارة

  غير مدرجة.   داخل المملكة   عضو مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية 

  حفني على حفني  احمد صالح

تقدم باستقالته من عضوية مجلس  

 ١٠/١١/٢٠١٩اإلدارة بتاريخ 

 مدرجة   داخل المملكة  عضو مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل  

  مدرجة    داخل المملكة   عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

  مدرجة    داخل المملكة   عضو مجلس إدارة شركة حلواني أخوان  

  غير مدرجة.   داخل المملكة   عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه 
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  القويزعبد هللا   نعبد الرحم على 

  عضو مجلس إدارة شركة منافع لالستثمار 
  داخل المملكة  

  غير مدرجة  

  ٢٠١٨انتهت في مارس 

 سابقاً عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) 
   غير مدرجة.  داخل المملكة 

  داخل المملكة    عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية 
  غير مدرجة  

  ٢٠١٨ستنتهي في شهر سبتمبر 

  عضو مجلس إدارة شركة واحة األلياف الزجاجية 
  داخل المملكة  

  غير مدرجة  

  ٢٠١٨منتهية في مارس 

  ؤمنةممحمد  نعبد الرحم محمد

  غير مدرجة    داخل المملكة    عضو مجلس إدارة مستقل ـ شركة الخبير المالية 

 غير مدرجة   داخل المملكة   عضو مجلس إدارة مستقل شركة إنيشيال 

 غير مدرجة.   (لبنان)خارج المملكة  عضو مجلس إدارة مستقل ـ بنك فرنسا لألعمال 

  عمرو محمد خالد خاشقجي 

تم تعيينه عضواً مستقالً في  

مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م١٠/١١/٢٠١٩

  .تكافلعضو جملس إدارة سابق وترأس جلنة االستثمار وجلنة الرتشيحات واملكافآت ملدة تسعة سنوات يف األهلي 
  مدرجة    داخل المملكة  

  غير مدرجة    داخل المملكة    رئيس جملس اإلدارة واملساهم الرئيسي يف شركة جلوبل جبسم

  لتصنيع وتجارة مواد البناء والتطوير العقاري.   AMKEST رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة  
  غير مدرجة    داخل المملكة  

  شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه القابضة. لالرئيس التنفيذي 

  غير مدرجة    داخل الممكلة    
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 اجتماعات جملس اإلدارة   /٢٥

  :كال منها حضروا ينوتواريخ انعقادها واألعضاء الذ ٢٠١٩التالي االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل العام  يبين الجدول

 المجموع
) ٤االجتماع (

٢٤/١٢/٢٠١٩ 
) ٣االجتماع (

٢٠١٩,/٠٦/١١ 
) ٢االجتماع (

٠٨/٠٥/٢٠١٩ 
) ١االجتماع (

٢١/٣/٢٠١٩ 
 الرقم االسم

٤         ١ بترجي لصبحي عبد الجلي 

٤          ٢ بترجي لخالد عبد الجلي 

٤   √ √   ٣ مكارم صبحي بترجي 

٤         ٤ بترجي صبحي سلطان 

٣ -       ٥ صالح أحمد حفني 

٤         ٦ القويز نعبد الرحم على 

٤          ٧ مؤمنه نعبد الرحممحمد  

١       ٨  عمرو محمد خالد خاشغجي  

  م.٢٠/٠٦/٢٠١٩هـ الموافق ١٧/١٠/١٤٤٠تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 

 

 جلان الس    /٢٦

المراجعة بموافقة   اإلدارة لجنة مجلس شكل الشركة ومراقبته بصورة فعالة، األمثل إلدارة األداء لضمان
  المهام  تحدد  التي المعتمدة اللجان للقواعد  وتخضع هذهالجمعية العامة ولجنة الترشيحات والمكافآت 

  المجلس ويجري المجلس مراجعة  ومقترحاتها إلى اللجان تقاريرها وترفع  امنه الموكلة لكل والمسؤوليات 
  أعاله على مكافأة  أعضاء اللجان المذكوره ل توصيات. ويحصما تقدمه إليه من   على  بناء لقواعد عملها سنوية

 محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها  

 املراجعة   جلنة  /٢٧

  ولضمان . اللجنة صفة العضوية ألعضاء التالي ويبين الجدول أعضاء.) ٤( أربعة المراجعة من تتألف لجنة
  أو خارجيين   مستقلينو تنفيذيين واالستقاللية، فقد روعي أن يكون جميع األعضاء غيرمبدأ الحيادية 

 صفة عضوية اللجنة صفة عضوية المجلس االسم  الرقم

 الرئيس  مستقل  القويز  نعلى عبد الرحم ١

٢ 
  صالح أحمد علي حفني  

 م.٢٠١٩/ ١٠/١١استقال من رئاسة اللجنة بتاريخ  
 عضو  مستقل 

 عضو  خارجي  كيال زالعزيعبد وليد  ٣

 عضو  خارجي أحمد محمد خالد دهلوي   ٤

  : والمسؤوليات التالية المراجعة بالمهام تضطلع لجنة

 حيالها؛ مع إبداء وجهة نظرها وتوصياتها اإلدارة، إلى مجلس تقديمها قبل  للشركة والسنوية  سنوية ربع المالية البيانات مراجعة .١

 .للشركة المالي باألداء تتعلق بيانات وأي  المالية البياناتنزاهة  مراقبة .٢
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مقترحة أو  أو مبادئ ممارسات أي عن تنجم قد  التي ودراسة اآلثار الشركة  في المطبقة المحاسبية السياسات مراجعة .٣

لها حيا وإبداء الرأي والتوصيات ذات الصلة  اللوائح أو والقوانين اإلفصاح ومتطلبات المحاسبة مجال جديدة في تطورات

 اإلدارة؛  مجلس قبل رفعها إلى

 طريقة من أكثر هناك يكون عندما العادية غير أو هامةساسية الاأل المعامالت في المستخدمة ةيطرق المحاسبالمراجعة  .٤

 والشراكة؛ الهيكلة إعادة واتفاقيات واالستحواذ االندماج بعمليات المتعلقة الحسابات تلك سيما وال محاسبية للمعالجة،

 الشركة؛ حسابات وجهات نظر مدققي مراعاة مع المناسبة المحاسبية تلتزم بالمعايير الشركة أن من التأكد .٥

 .الشركة تتخذها التي اإلجراءات ومتابعة المالية القوائم حول الشركة حسابات مدققي مالحظات مراجعة .٦

 توفر أنها من من أجل التأكد تظهر فيه الذي والسياق للشركة  المالية المالحظات على البيانات واكتمال وضوح ضمان .٧

 .الشركة أداء تقييمل المطلوبة األخرى المعلومات واألطراف للمساهمين

طالما (والحوكمة  والمالي التشغيلي وتقرير األداء للشركة المالية البيانات في  الواردة األساسية المعلومات جميع مراجعة .٨

 ؛)تدقيق المخاطرة الكان تتعلق بإدار

  وإدارة   الرقابة  نظم، وتحديث  الشركة  المعتمدة في  المخاطر  إدارة  وأنظمة  الداخلية  المالية  الرقابة  وفعالية  كفاية  مدى  مراجعة .٩

 الكافية؛  الداخلية الضوابط لتشمل منتظم بشكل للشركة المالية المخاطر

 المستمر  اإلفصاح  التزامات  ذلك  في  بما  وتداول،  المالية  السوق  هيئة  االلتزام بمتطلبات  لتقييم  كافية  إجراءات  وجود  ضمان .١٠

 .والضوابط اإلجراءات هذه ومراقبة فعالية

 . للشركة السنوي التقرير في والتي ترد المخاطر وإدارة الداخلية بالرقابةالمتعلقة  البيانات مراجعة .١١

 مخالفات عن أي) تامة بسرية(والمقاولين من أجل اإلبالغ  موظفيها مع الشركة تقدمها التي الترتيبات كفاية مدى مراجعة .١٢

 .ومستقلة مناسبة متابعة وإجراءات تحقيقا توفر الترتيبات هذه أن من التأكد، ومحتملة مالية

 .الشركة معتمدة من قبلال واإلجراءات االحتيال عن الكشف آليات مراجعة .١٣

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

  مجلس  قبل من إليه الموكلة والواجبات المهام أداء في فعاليته من للتحقق بالشركة الداخلي التدقيق قسم على اإلشراف .١٥

 .اإلدارة

 .هماوعزل هماوتعيين حسابات الشركة ومدقق الداخلي قسم التدقيق رئيس بشأن اختيار الرأي إبداء .١٦

 .حيال ذلك وتوصياتها خطي في هذا الشأن يتضمن آراءها تقرير وإعداد الداخلية الرقابة نظام مراجعة .١٧

 .كفايتها وضمان للشركة الداخلية الرقابة بنظم يتعلق فيما السنوية والبرامج الخطط وتقييم مراجعة .١٨

 .فيه الواردة للمالحظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة للشركة الداخلي التدقيق تقارير مراجعة .١٩

 . الداخلي قسم التدقيق وتوصيات نتائج على التنفيذية اإلدارة ردودومتابعة  مراقبة .٢٠
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 وفقا فعال نحو علىمهامه  واجباته أداء في من أجل مساعدته الداخلي لقسم التدقيق كافية ومعلومات بيانات توفير ضمان .٢١

 المناسبة؛ المهنية للمعايير

  أو  الداخلي  قسم التدقيق يثيرها التي الهامة المسائل لمناقشة الشركة حسابات ومدققي الداخلي قسم التدقيق االجتماع مع .٢٢

 يستطيعون الشركة حسابات ومدققي الداخلي التدقيق مدير أن  من والتأكد الشركة  حول إدارة الشركة حسابات مدققي

 .وقت أي المراجعة في لجنة برئيس االتصال

 لكفاءتها  اللجنة  مراجعة  ذلك  في  بما  أتعابهم،  وتحديد  هموعزل  هموتعيين  الشركة  حسابات  مدققي  اختيار  بشأن  التوصيات  تقديم .٢٣

 .واستقالليتها المهنية

 التدقيق؛  أعمال نطاق خارج عمل واعتماد أي الشركة حسابات مراجعي عمل متابعة .٢٤

 المهنية إجراءات التدقيق وفقا للمتطلبات موضوعيتهم وفعاليةوالتأكد من  الشركة حسابات مراجعي استقاللية مراقبة .٢٥

 الصلة؛  ذات والتنظيمية

 المالحظات للسنة الحالية وتقديم التدقيق وإجراءات ووضع خطة تنسيق أجل من الشركة حسابات مراجعي مع العمل .٢٦

 . والتوصيات في هذا الشأن

 في   حيالها، بما  اتخذت  التي  اإلجراءات  ومتابعة  للشركة  البيانات المالية  على  الشركة  حسابات  مراجعيمالحظات    مراجعة .٢٧

 : ذلك

 المراجعة؛  التي حددها عملية األساسية النتائج  ١-٢٧

 والتدقيق؛ المحاسبة أحكام  ٢-٢٧

 و ؛التدقيق عملية حددتها التي األخطاء مستوى  ٣-٢٧

 و التدقيق؛ فعالية  ٤-٢٧

  التواصل   وضمان  والتوقيع  الموافقة   على  للحصول   الشركة  إدارة  قبل تقديمها إلى  الحسابات  مراجعيتعهد    مراجعة خطابات .٢٨

 .ظاتهمحومالهم والرد على توصيات الشركة حسابات مراجعي مع المباشر

   :اجتماعات) ٤( ومجموعها أربعة م٢٠١٩ عام المراجعة التي عقدت في لجنة اجتماعات سجل التالي ويبين الجدول

  االجتماع األول  الصفة في اللجنة االسم الرقم

٢١/٠٣/٢٠١٩ 

  االجتماع الثاني

٠٨/٠٥/٢٠١٩ 

  االجتماع الثالث

٠٦/١١/٢٠١٩ 

  االجتماع الرابع

٢٤/١٢/٢٠١٩  

 المجموع

 ٤ √ √ √ √ رئيس اللجنة علي عبدالرحمن القويز ١

  صالح أحمد علي حفني   ٢
استقال من رئاسة اللجنة  

 م.١٠/١١/٢٠١٩بتاريخ 

 ٣ - √ √ √ مستقيل 

 ٤ √ √ √ √ خارجي عضو يالعبد العزيز كوليد  ٣

  ٤ √ √ √ √  عضو خارجي  أحمد محمد خالد دهلوي  ٤
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 الرتشيحات واملكافآت    جلنة /٢٨

  الترشيحات والمكافآت:  يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة

  

  

 :والمسؤوليات التالية بالمهام والمكافآت الترشيحات لجنة تضطلع

 المعتمدة، والمعايير للسياسات األعضاء وفقا وترشيح المجلس  عضوية  بخصوص اإلدارة مجلس إلى التوصيات تقديم .١

 . ينطوي على فساد أخالقي أو أي عمل جنائي أو مخل باألمانة بارتكاب أدين شخص أي  ترشيحفي الحسبان عدم  آخذةً 

 لإلمكانات والمؤهالت وصف وإعداد الالزمة المهارات حيث من اإلدارة سنويا مجلس عضوية مراجعة متطلبات .٢

 .المجلسعمال ألللتفرغ الواجب على العضو تخصيصه  الوقت ذلك في المجلس، بما لعضوية المطلوبة

 . المجلس في الممكنة التغييرات بشأن التوصيات وتقديم اإلدارة مجلس هيكل مراجعة .٣

 . الشركة مصلحة مع واقتراح سبل المعالجة بما يتوافق اإلدارة في والضعف القوة نقاط تحديد .٤

  أعضاء  حال كان أحد في المصالح في تضارب أي وجود وعدم المستقلين األعضاء من استقاللية التأكد بشكل سنوي .٥

 . أخرى شركة إدارة مجلس في عضوا أيضا المجلس

  وفقا  السياسات هذه وتوضع. المسؤولين التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت بشأن  واضحة سياسات وضع .٦

 .األداءب ذات العالقة للمعايير

التنفيذي   وخاصة الرئيس(  المسؤولين التنفيذيين  خطة اإلحالل ألعضاء المجلس وكبار  أعمالها  إطار  المراجعة الدقيقة وفي .٧

 الالزمة والخبرات والمهارات للشركةحتملة الم والفرص التحديات في االعتبارآخذة  ،)العمليات ومدير المالي والمدير

 المستقبل؛ في للمجلس

 ضرورية،  تراها  التي  المسائل  جميع  تنظر اللجنة في  أعاله،)  ٦(  البند  في  عليها  المنصوص  السياسات  تحديد  بالتوافق مع .٨

 الهيئة  عن  الصادرة الشركات حوكمة ئحةال وتوصيات وأحكام الصلة، ذات والتنظيمية القانونية المتطلبات ذلك في بما

 الحوافز   وتوفر  لخدمة الشركة  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  توفر  ضمان  هو  السياسة  هذه  من  والغرض.  بها  المتعلقة  والتعليمات

 . ومسؤولة عادلة بطريقة الشركة المثمرة في نجاح الفردية اإلسهامات خالل وتعزيزه من األداء لتشجيع المناسبة

على مستوى  الرواتب اتجاهات ودراسة تقوم اللجنة بمراجعة اإلدارة، مجلس أعضاء مكافآت سياسة وضع بالتوافق مع .٩

 المنطقة بشكل عام؛ في الصحية  الرعاية وقطاع الشركة

 اختصاصاتهم؛ممن يقدمون المشورة للجنة وتحديد  الرواتب خبراء اختيار عن وضع معايير الحصرية المسؤولية تحمل .١٠

 الصفة في اللجنة  نوع العضوية في المجلس  االسم   الرقم 

 الرئيس  مستقل  مؤمنة   نعبد الرحممحمد  ١

٢.  
  صالح أحمد علي حفني 

اللجنة بتاريخ  عضويةاستقال من 
  م.١٠/١١/٢٠١٩

  عضو   مستقل 

  عضو   غير تنفيذي   صبحي عبد الجليل بترجي   ٢

 عضو   تنفيذي  غير مكارم صبحي بترجي   ٣

 عضو    خارجي أرومبرا رام موهان   ٤
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 وتعمل اللجنة . تهاومراجعأدائه ومراقبة  المجلس ألعضاء والتدريب التوجيه برنامج التعريفي واستمرار وضع البرنامج .١١
 اوفري أن يجبين، واللذين امجنالبرعلى حضور هذين  اإلدارة في مجلس جديد عضو كل على تشجيع رئيسها خالل من

 :يلي لما للعضو وصفا

 .الشركة وعملياتها أعمال    ١-١١

 و. المخاطر للشركة ومن حيث إدارة والتشغيلي واالستراتيجي المالي المركز    ٢-١١

 .ومسؤولياتهم اإلدارة وواجباتهم مجلس أعضاء حقوق    ٣-١١

 المترتبة  التدريبية البرامج تنفيذ وضمان) اإلدارة مجلس أعضاء ذلك في بما( التنفيذية اإلدارة أداء تقييم على  اإلشراف .١٢
 : يلي ما في األداء مراجعة أثناء وينظر المجلس. عنها

 والمشاركة؛ سجل الحضور    ١-١٢

 المهنية؛ والكفاءات المعرفة    ٢-١٢

 .للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق في اإلسهام    ٣-١٢

 و . المحدد الوقت والمسؤوليات في تنفيذ الواجبات    ٤-١٢

 العام؛  السلوك    ٥-١٢

 .للبرامج المقررة وفقا  السنوية إجمالي المدفوعات الموافقة علىو وأهدافه الشركةطبقه ت  يذال األداء حوافز هيكلاعتماد  .١٣

وتحدد اللجنة  .والمساهمين اإلدارة مجلسقبل  العتماده من األسهم تحفيزي يتضمن منح خيار نظام أي هيكل مراجعة .١٤
. وفي حال التوزيع، تحدد اللجنة  أم ال األسهم ما إذا كان توزيع الحوافز مناسبا بالنسبة لنظام خيار سنوي أساس على

 وكذلك  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  التنفيذيين وسكرتير  المجلس  ومكافأة كل واحد من أعضاء  الحوافز  لهذه  اإلجمالي  المبلغ
 . في ذلك ةالمستخدم األداء معايير

 .التنفيذية واإلدارة التنفيذيين المجلس أعضاء من لكل ونطاقه وترتيبات وضع سياسة التقاعد .١٥

 المرتبطة بهذا المبالغ دفع ذلك في بما عمل عقد أي بإنهاء يتعلق فيما للشركة التعاقدية بااللتزامات الوفاء التأكد من .١٦
وتطبيق ما يلزم   الضعيف  ضمان عدم مكافأة األداء  وكذلك  االعتبار،في    الشركة  وحقوق أخذ حقوق الموظف  مع  اإلنهاء،

 .وموظفيها للشركة خسائر من إجراءات للحد من

 و. مزايا الموظفين في الشركة هيكل في رئيسية تغييرات أي  على اإلشراف .١٧

  .المجلس عضاءألالنفقات  متطلباتتغطية تعنى ب سياسة تبني .١٨

  :م٢٠١٩ عام في والمكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات ملخص التالي الجدول ويبين

  في اللجنة الصفة االسم الرقم
  االجتماع األول

٢١/٠٣/٢٠١٩ 
  االجتماع الثاني

٠٩/١١/٢٠١٩ 

  االجتماع الثالث 
  المجموع  ٢٤/١٢/٢٠١٩

 ٣  √ √ √ رئيس ال محمد عبدالرحمن مؤمنة ١

٢.  
  صالح احمد علي حفني  

  م.١٠/١١/٢٠١٩استقال بتاريخ 
  - √ √  عضو مستقيل 

٢  

 ٣  √ √ √ عضو صبحي عبدالجليل بترجي ٢

 ٣  √ √ √ عضو مكارم صبحي بترجي ٣

 ٣  √ √ √ خارجي  عضو أرومبرا رام موهان ٤
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 أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  سياسة مكافآت   / ٢٩

ً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت مع األخذ في االعتبار أن تتفق مع القواعد  تحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة طبقا

 وأهدافها، النظامية وفي إطار حدود نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، وأن تكون منسجمة مع استراتجية الشركة 

وواجباتهم بمهنية وكفاءة والحاجة الستقطاب أفضل األعضاء لعضوية المجلس والمحافظة عليهم وتحفيزهم على تأدية مهامهم 

  عالية مع مرعاة القطاع الذي تعمل به الشركة ومؤشرات قياس األداء.

دارة يحدد مكافآت كبار التنفيذيين يحصل عليه كبار التنفيذيين من رواتب ثابتة وبدالت وظيفية فإن مجلس اإل إلى ماباإلضافة 

بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت المستندة على التقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص مراعيةً أن تكون متوافقة مع 

اهداف الشركة ومالئمة لطبيعة أعمالها ونشاطها وحجمها ومنسجمة مع حاجة الشركة الستقطاب ذوي القدرات والمؤهالت 

  والمهارات الالزمة ومتسقة مع مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات.

  توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. /٣٠

يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت كل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار 

ً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذين المعتمدة من  التنفيذيين وفقاً للضوابط التنظيمية ووفقا

  م للمكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها.٢٠١٩ يوجد إنحراف جوهري خالل عام  الجمعية العامة، لذا فإنه ال

 )المالي  والمدير  التنفيذي  الرئيس  ذلك  في  بما(  التنفيذيين  المسؤولين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  جدول  /٣١

   ):السعودي األرقام بالريال( م٢٠١٩لعام  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
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  المستقليناألعضاء 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٢٧٫٦٦٦  -  -  -  ٩١٫٦٦٦  ٣٦٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ م. صالح أحمد حفني 

  ١٨٫٤٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٣٢٣٫٠٠٠  -  -  -  ٩٩٫٠٠٠  ٢٤٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ علي عبدالرحمن القويز 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٢٣٫٠٠٠  -  -  -  ٩٩٫٠٠٠  ٢٤٫٠٠٠  .٢٠٠٫٠٠٠ عبدالرحمن مومنةمحمد  

                                عمرو محمد خالد خاشغجي

  غير التنفيذييناألعضاء 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٩٩٫٠٠٠  -  -  -  ٨٧٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ عبدالجليل بترجيصبحي 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٢٫٠٠٠  -  -  -  -  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ د.خالد عبدالجليل بترجي

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٢٣٫٠٠٠  -  -  -  ٩٩٫٠٠٠  ٢٤٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  مكارم صبحي بترجي

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢١٢٫٠٠٠  -  -  -    ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ سلطان صبحي بترجي

  -  -  -  -  -  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  أحمد محمد خالد دهلوي 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  وليد عبدالعزيز كيال  

  ١٨٫٤٠٠                ٢٫٢٤٣٫٦٦٦        ٦٩٩٫٦٦٦  ١٤٤٫٠٠٠  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  المجموع 
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 مكافات أعضاء اللجان:ـ 

  المراجعة لجنةأعضاء  
  ثابتةال مكافآتال

 )  الجلسات حضوربدل عدا ( 
  المجموع جلسات بدل حضور

 ٩١٫٦٦٦ ١٦٫٦٦٦ ٧٥٫٠٠٠ حفني احمد صالح .١

 ٩٩٫٠٠٠ ٢٤٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ القويز عبدالرحمن علي .٢

 ١١٢٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ كيالعبد العزيز  وليد .٣

 ١١٢٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ الدهلوي خالد محمد احمد .٤

 ٤١٤٫٦٦٦ ٦٤٫٦٦٦ ٣٥٠٫٠٠٠ المجموع

 الترشيحات والمكافآت لجنة أعضاء
  المكافآت الثابتة

 ) الجلسات عدا بدل حضور(
 المجموع جلساتبدل حضور 

 ٩٩٫٠٠٠ ٢٤٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ مؤمنة عبدالرحمن محمد
 ٩٩٫٠٠٠ ٢٤٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ بترجي صبحي مكارم

  ٨٧٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ٧٥٫٠٠٠  صبحي عبد الجليل بترجي 
 - - - موهان رام أرومبرا

 ٢٨٥٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠  المجموع
 

 :م٢٠١٩ لعام المالي، والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بمن وتعويضاتهم، التنفيذيين كبار مكافآت التالي الجدول يوضح

 التفاصيل (بالريال السعودي) 
  في بما( التنفيذيين كبار من خمسة إلى المدفوعات
 )المالي   والمدير  التنفيذي المدير ذلك 

 لایر سعودي  ٤٫٣٥٦٫٠٠٠ رواتب
 لایر سعودي ٣٩٠٫٠٠٠ بدالت

 - مكافآت سنوية 
 لایر سعودي٤٫٧٤٦٫٠٠٠   المجموع

 

 املسؤولية االجتماعية  :  ٣٢

 المجتمع خدمة

التي تصب والفعاليات  عددا من األنشطة  الشركة نفذت مستشفيات المستمرة، االجتماعية المتعلقة بالمسؤولية في إطار مبادراتها

  :التاليعلى النحو  المجتمعية هذه األنشطة تصنيف ويمكن. في خدمة المجتمع

  وتشـمل. المسـتشـفى  قاعة باسـتخدام وخصـوصـا المسـتشـفى مبنى  داخل تقام التيوالفعاليات  وهي األنشـطة: الداخلية  األنشـطة

ويوم اليتيم ومهرجان مواليد المســتشــفى الســعودي  التدخين مكافحة ونادي  الســرطان ونادي األم ونادي األطفال نادي األنشــطة

 السكري ... الخ.األلماني والتوعية بمرض 

ـــطة وغيرـها، وتتم   والمراكز والكلـيات ـتابـعة لجـهات أخرى ـكالـمدارس مواقع في تـقام التي الفـعالـيات وهي تـلك: الـخارجـية  األنشــ

 .أسبوعي بشكل

  منظمة وتقام تماشـيا مع توجيهات جماعي فعاليات أخرى على مسـتوى هناك  أعاله، المذكورة  الدورية األنشـطة إلى وباإلضـافة

ــحة ــفيات جميع في  العالمية  الصـ ــتشـ الجماعية على مدى  الحمالت /وتعقد هذه الفعاليات. الفترة نفس وفي موحدة بطريقة المسـ

  . بالحملة يتعلق خاص خدمات عرض مع وتترافق العالمية الصحة لبرامج منظمة وفقا شهر أو أسبوع
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  :يلي ما ٢٠١٩عام  أقيمت خالل التي الرئيسيةالعلمية األنشطة وقد شملت 

من أنشـطة التعليم والتدريب الطبي مجموعة   األلماني)السـعودي  (المسـتشـفىتقدم شـركة الشـرق األوسـط للرعاية الصـحية 
وتعتبر وحدة التعليم الطبي المـستمر في مـستـشفيات الـشركة المـسؤولة بـشكل رئيـسي عن تقديم مختلف أنواع األحداث العلمية 

نشـــاطاً علمياً وطبياً   ٥٤والطبية مثل المؤتمرات والندوات التوعوية والدورات والمحاضـــرات حيث تمكنت الوحدة من تقديم 
  متخصصاً في الرعاية الصحية. ٥٫٤٠٦ساعة من التعليم الطبي المستمر ووفرت التدريب ألكثر من  ٥٦٧فاً وقدمت مختل

مهارات الطبية وإقامة ورش العمل ودورات المحاكاة  الوهي وحدة مختصة بتطوير وصقل / وحدة التطوير المهني المستمر  ٢
واألذن والحنجرة الســــعودية   األنفثث بالتعاون مع جمعية دورات في تشــــريح الج خمسوورش عمل التشــــريح وتم إقامة 

) ١٢واليوجد مثل هذا النوع من الدورات في القطاع الصحي الخاص إال بمستشفيات السعودي األلماني، أيضاً قدمت الوحدة (
ذن والحنجرة  برنامج تدريبي عن مهارات تقويم العظام في ورشــــة عمل حول منشــــار العظام بالتعاون مع جمعية األنف واأل

  السعودية.

ـ / وحدة التدريب اإلكلينيكي: ٣ جامعة وكلية ومعهد للتدريب الطبي لطالبها وخريجيها  ٤٠قامت الوحدة بتوقيع اتفاقيات مع   ـــ
  طالباً ومتدرباً في أقسام المستشفيات المختلفة.٥٢٠وقدمت الوحدة تدريباً سريرياً لعدد 

لتخصصات الصحية كمركز تم اعتماد المستشفى السعودي األلماني من قبل الهيئة السعودية ل ــ / برنامج الزمالة السعودية: ٤
ــعودـية وبرامج الزـماـلة حـيث تم اعتـماد برـنامج الجراـحة الـعاـمة وبرـنامج جراـحة العـظام وبرـنامج  معتـمد للبرامج الطبـية الســ

ــعودي األلماني بجدة خالل العام ٢٠جراحة العمود الفقري وتم تدريب أكثر من  ــفى الس ــتش ــعودي في المس م  ٢٠١٩جراح س
  التوسع في برنامج طب األطفال وبرنامج األنف واألذن والحنجرة.ويجري العمل حالياً على 

)  AHA) وجمعية القلب األمريكية (SHAالمركز معتمد من قبل جمعية السمع السعودية ( ـــ والتدريب: / مركز دعم الحياة ٥
رات في الحيــاة  م قــام المركز بتقــديم دو٢٠١٩للجراحين وفي عــام وجمعيــة طلــب األطفــال األمريكيــة والكليــة األمريكيــة 

   ـللمتخصصين في الرعاية الصحية وذلك على النحو التالي: 

  متخصصاً في الرعاية الصحية. ٣٣٧٨دورة أساسية لدعم الحياة وتم اعتماد  ٢١٣قدم المركز  ٥/١

  رعاية صحية.اختصاصي  ١٩٢) وتم اعتماد ACLSدورة تدريبية في مجال دعم الحياة القلبي المتقدم ( ٢١تم تنظيم  ٥/٢

  من المتخصصين في الرعاية الصحية .  ١٠٩دورات في برنامج اإلنعاش الوليدي وتم اعتماد ٨تم إقامت  ٥/٣

  متخصصاً في الرعاية الصحية. ٦٥دورات متقدمة لدعم الحياة في الصدمات النفسية وتم اعتماد  ٤تم تنظيم  ٥/٤
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 لسعودة ا  ـ:  ٣٣

في إطار  السعوديين، المواطنين من  شركة كل  في العاملين من بنسبة الخاص اإللتزام  القطاع على  الحكومة  اشترطت األخيرة،  الـسنوات  في
ب وتتراوح".  السـعودة"ما يعرف ببرنامج  ب طبيعة٪ ٩٠-٥ما بين   المطلوبة  النـس ركة وظروف  عمل حـس العمل فيها ومسـتوى التعقيد    الـش

  ي أعمالها.ف

  م ٣١/١٢/٢٠١٩نطاقات في الشركة حسب نظام  وضع

   المواطنين نسبة آخر النشاط الفئة 

 مستشفيات الشركة  ٪٢٨٫٩  الرعاية الصحية  أخضر وسط 

 بترجي   لعبد الجلي أوالد  ٪٢١٫٢٤  تجارة الجملة والتجزئة  أخضر وسط 

  

 املخاطر :ـ  ٣٤

  مخلص عوامل الخطر 

 وتشغيلها  الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر:ـ ٣٤/١

 من جودة على االســتمرار في تقديم المســتوى المطلوب  الشــركة قدرة  عدم  إن :المقدمة الصـــحية الرعاية خدمات جودة •

 تســرب عمالئهاإلى وقد يؤدي   الســوق في سـمعتها على ســلبا يؤثر أن شـأنه من عمالءها ترضــي التي  الصـحية الخدمات

أنه وهو ما من القطاع،  في  العاملة األخرى الـشركات أمام  التنافـسية قدرتها  فقدان إلى  باإلضـافة معها، التعامل ووقف  أن ـش

 .وأدائها المالي وعملياتها الشركة أعمال على سلبا يؤثر

  المؤهلة وتوظيفهم وكوادر التمريض تبقى قدرة الشـــركة على اســـتقطاب األطباء:  المؤهلة الكوادر الطبية على االعتماد •

 على الـسعودي حيث الطلب الـسوق  في الـصحية  كوادر الرعاية نقص ـضوء باـستمرار أمام الـشركة ال ـسيما فيقائما  تحديا

اء اوز األطـب ة معروض القوى وكوادر التمريض يتـج امـل اح الـع ة قـطاع في المـت اـي ة الرـع ــحـي ا الصــ ارجـه ة وـخ . في المملـك

بما  الشـركة العالية معايير الكوادر المهنية الطبية ممن يسـتوفون من كاف تأمين عدد على  الشـركة  قدرة فإن عدم وبالتالي،

ومـستقبال   ومرافقها الطبية حاليا  الـشركة مـستـشفيات  في الطبية واـستمرارهم في العمل تهايتناـسب وـسمعتها وخبرتها ومعرف

 من بدوره وهذا. خدماتالتي تقدمها وجودة تلك ال  الصحية الخدمات مستوى حيث  من عملياتها  على سلبا من شأنه أن يؤثر

 .المالي الشركة وأدائها عمليات على يؤثر أن شأنه

ار العمالء • اظ :كـب ة من الحـف ــرـك ا على ـعدم تمكن الشــ اتـه ار من أي مع عالـق ل( العمالء كـب ـــحة، وزارة أرامكو، مـث  الصــ

 ) التأمين وشركات االجتماعية لتأميناتالمؤسسة العامة ل

 .المرفوضة بالمطالبات المتعلقة المخاطر •

 .الصحية الرعاية المطلوبة لقطاع للتراخيص التنظيمية والمتطلبات بالتشريعات المتعلقة المخاطر •

 : القاهرة بالقوة المتعلقة المخاطر: ـ ٣٤/٢ •

 عملياتها، على يؤثر  مما يمكن أن إرادتها  عن  خارجة  لحوادث أي من منشآتها الطبية أو مستشفياتها أو  قد تتعرض الشركة •

أنه األمر الذي من للحريق أو كارثة طبيعية، يتعرض المـستـشفي  ذلك مثال قد ومن من   أي أو الـشركة  على ـسلبا يؤثر  أن ـش

 شأنه من وهو ما  الزمن، من لفترة المنشأة المتضررة في  العمل تعطيل  إلى يؤدي  الحوادث هذه مثل وقوع كما إن. منشآتها

ــركة دخل  على يؤثر  أن ــركة الحاالت، هذه مثل  وفي. العمل فيها تعليق يتم التي الفترة خالل  الشـ ــوف تتكبد الشـ   نفقات سـ

أو  وإعادة بنائها منـشآت المـستـشفى المتـضررة إـصالح تكاليف  ذلك على ـسبيل المثال ال الحـصر، في بما رأـسمالية طارئة،
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 الشـركة وعملياتها  أعمال  على سـلبا يؤثر أن  شـأنه منواألمر الذي    األصـلية، حالتها إلى اسـتعادتها  أجل من تأهيلها  إعادة

 .المالي وأدائها

من شــأنه  العمالء كبار  على اإلبقاء األســاســيين أو باألطباء االحتفاظ  على  الشــركة قدرة  إن عدم :اإليرادات تركيز: ٣٤/٣ •

 .الشركة إيرادات على سلبا أن يؤثر

وهو ملك  ،"األلماني  الســعودي المســتشــفى"  يعتبر االســم التجاري: وســمعتها التجارية وعالماتها  الشــركة  م: اـسـ ٣٤/٤ •

  تتأثر وقد.  للـشركة الطبية  الخدمات على  الطلب تنمية في رئيـسيا عامال تجاري، كاـسمها مـستـشفيات جميع وتـستخدمه  للـشركة

عقود   التجارية، العالمة حماية  عدم التالية، والعوامل بالمخاطر وســـمعتها التجاري اســـمها للشـــركة أو  التجارية العالمة

 .اإللزامية غير والشهادات الطبية األخطاء الطبية المملكة، خارج المستشفيات المبرمة مع واإلشراف اإلدارة

  تنفيذ في وقد يكون ألي تأخير. عدد من المـشاريع الطبية حاليا  تنفذ الـشركة :الجديدة بالمـشاريع  المتـصلة المخاطر: ٣٤/٥ •

 .الشركة استثمار تأثير سلبي على أو تجاوز التكاليف المشاريع هذه

 التمويل مخاطر: ٣٤/٦
ــلت ــركة حصـ ــهيالت  الشـ ــحية على تسـ ــركة حائل الوطنية للرعاية الصـ   اإلنماء وبنك المالية وزارة من  وقروض ائتمانية وشـ

 وحسـب  ذوي الصـلة الشـركتان، يحق للدائنين أبرمتها  التي التسـهيالت اتفاقيات من  عدد ألحكام ووفقا.  المالية سـامبا ومجموعة

  .األسباب من سبب إلغائها ألي هذه التسهيالت أو تقديرهم إنهاء

 مستقبال   التمويل: ٣٤/٧
 التجارية البنوك عليه من تحصـل تمويل  على االعتماد إلى تلجأفقد   ،الذاتية التمويل مصـادر  على  الشـركة اعتماد  إلى باإلضـافة

 .التوسعية لتنفيذ خططها هذا التمويل إلى أيضا وقد تحتاج. العامل المال رأس احتياجات لتغطية

 العالقة ذات األطراف مع التعامالت: ٣٤/٨
والخدمات  والبيع والتوريد والبناء عقود الـصيانة تـشمل والتي  العالقة ذات  األطراف مع االتفاقيات من بعدد حاليا ترتبط الـشركة

 أو الشــركة  إدارة وقد ال يوافق مجلس المســتقبل، والتعامالت في االتفاقيات هذه اســتمرارية  وال تضــمن الشــركة. االســتشــارية

األمر  الشــركة، بشــروط التجديد  عضــو المجلس المعني على يوافق قد ال أو هذه العقود واالتفاقيات، تجديد  العامة على جمعيتها

بة المناـسب الوقت في القدرة على تأمين عقود بديلة  عدم لمخاطر  الـشركة الذي يعرض أنه من بدوره وهذا. وبالـشروط المناـس  ـش

 .عملياتها العقود في هذه على تعتمد الشركة سيما وأن وأدائها المالي، وعملياتها أعمال الشركة على سلبا يؤثر أن

 التنافسية البيئة: ٣٤/٩
 ولذلك،. المـستـشفيات ذلك في بما الـصحية،  الرعاية مزودي خدمات ـشديدة بين منافـسة المملكة  في  الـصحية  الرعاية يواجه قطاع

 عدد زيادة من خالل  الـصحية  الرعاية على تعزيز قطاع حاليا  الـصحة وتعمل وزارة. مـستمر تزايد هؤالء المزودين في  عدد  فإن

 .المملكة في الحكومية المستشفيات

 المالية والتكاليف العمالت صرف وأسعار الفائدة تذبذب سعر مخاطر: ٣٤/١٠  
 للـشركة التجارية العالقات تكون فيها التي بالحاالت الـشركة لها تتعرض  قد التي األجنبية العمالت ـصرف أـسعار مخاطر ترتبط

ــبب هذه . أجنبية بعمالت  الطبية اليومية لعملياتها  الالزمة والمعدات للمنتجات الدوليين الموردين مع  قيمة المخاطر هو تغيروسـ

  .الصرف أسعار نتيجة لتقلبات األجنبية المنتجات

 السعودة  ـ: ٣٤/١١
ــنوات في ــترطت األخيرة، الســ ـــبة  لتزاماإل الـخاص القـطاع  على الحكومة اشــ ــركة كل في الـعاملين من بنســ  المواطنين من شــ

الشــركة  عمل حســب طبيعة٪  ٩٠-٥ما بين  المطلوبة النســب وتتراوح". الســعودة"في إطار ما يعرف ببرنامج  الســعوديين،
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ــتوى التعقـيد في أعـمالـها. وتختلف ـحدود متطلـبات وظروف ــعودة العـمل فيـها ومســ ــرـكة ألخرى. ويعتبر االمتـثال من الســ   شــ

 .احاليا أمرا إلزامي السعودة لمتطلبات

ركة  ومن هنا، فإن قدرة  على وقدرتها أدائها المالي  إلى باإلضـافة الحكومية، قروضال  وأهليتها لطلب بالتزاماتها الوفاء  على الـش

لبا تتأثر الكوادر الوظيفية غير الـسعودية ـسوف إـضافية من  اـستقطاب وتوظيف أعداد   والنـسب الـسعودة إذا لم تلتزم بـسياـسات ـس

جعلها قد يلمطلوبة ا ونسـبها السـعودة في االلتزام بسـياسـات الشـركة فشـل فإن  وعالوة على ذلك،. العمل المقررة من قبل وزارة

قدرتها   على ـسلبا يؤثر أن ـشأنه  من وهذا بدوره  الجديدة، للمـشاريع الـسعوديين غير العاملين من يكفي على توظيف ما  ةدراق غير

  .المالية ونتائجها على ربحيتها وكذلك المشاريع، هذه تشغيل على

تعمل الشركة بصورة منتظمة على تطوير األنظمة اإللكترونية فيها لتوفير أقصى  اهلجمات اإللكرتونية:ــ   :٣٤/١٢

ــركة ، لذلك فإن االعتماد على األنظمة  ــهيل أعمال الموردين وعمالء الش ــركة وتس ــفيات الش ــتش ــى ومراجعي مس راحة لمرض

نت بشـــكل كبير وتنامي احترافية اإللكترونية للشـــركة في تزايد مســـتمر، وبســـبب تصـــاعد القدرات التقنية للهجوم على اإلنتر

ـساتية بـصورة غير مـسبوقة ، فإن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الـشركة على ـشبكة  الهجمات اإللكترونية على مواقع مؤـس

االنترنت في تزايد أيضـــاً، حيث تواجه الشـــركة حزمة واســـعة من هذه المخاطر والشـــركة تدرك هذه المخاطر وتعمل على 

الشــركة بشــكل كبير في مجال البنية  وتســتثمرالتقنيات المتوفرة لحماية أمن المعلومات واألنظمة العاملة بها. مجابهتها بأفضــل 

  ن المعلومات من أجل حماية أعمالها وضمان استمرارها بشكل سليم.مالتحتية لتقنية وأ

 لديها سـياسـاتالتحديات واملخاطر احملتملة فإن الشـركة ويف مواجهة هذه :٣٤/١٣

  يف اآلتي: ـ    ةبعناية فائقة متمثلة مدروس
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  التحليل املايل   ـ:  ٣٥

  

    العامةملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية :  ٣٥/١

 

  م وللسنة السابقة٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتهية للشركة للسنة المالي لألداء ملخصا التالي يتضمن الجدول

 ):السعودية األرقام بماليين الرياالت(

 نسبة النمو  ٢٠١٩ ٢٠١٨  

 % 7.6 1,497 1,391 الدخل صافي

 ٪ 5.6- 473 501 اإلجمالي  الربح

 ٪36.8- 103 163 العمليات  من  الدخل

 ٪44.4- 95 171 والضرائب  خصم الزكاة الدخل بعد صافي

 

ــبة  ٢٠١٩إجمالي إيرادات الشــركة خالل عام  ارتفعت مليون لایر، وانخفض إجمالي الربح  1,497مليون لایر إلى   1,391من  ٪٧٫٦بنس

% بـسبب الخـسائر من تـشغيل مـستـشفى حائل وعيادات بيرفلي والتي تتم افتتاحها حديثاً وكذلك بـسبب زيادة رواتب الكادر الطبي 5.6بنـسبة 

نخفض صــافي الربح وامليون لایر   103مليون لایر إلى   163% من 36.8وانخفض الربح التشــغيلي بنســبة والنفقات العمومية واإلدارية،  

  لألسباب المذكورة أعاله. 2019مليون لایر في عام  95مليون لایر إلى  171% من 44.4بنسبة 

كما أقرته الهيئة  ١٥، ٩هذا العام تماشــياً مع اعتماد معايير التقارير المالية الدولية رقم   أرقام اإليرادات واألرباح الصــافيةتبويب تم إعادة 

  .م٢٠١٨و ٢٠١٧السعودية للمحاسبين القانونين والمطبقة في المملكة العربية السعودية وقد أدى ذلك إلى انخفاض اِإليرادات في العام 

   :٢٠١٩-٢٠١٥فترة من خالل ال الشركة ألداء ملخصا التالي الجدول ويوضح

  ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ١٫٤٩٧ ١٫٣٩١ ١٫٤٦٢  ١٫٦١٦ ١٫٥٣٥ اإليرادات  إجمالي 

  ٤٧٣ ٥٠١ ٥٩٨ ٨٢٨ ٨١٠ الربح إجمالي 

 ١٠٣ ١٦٣ ٢٩٥ ٣٦٣ ٣٨٦ العمليات  من  الدخل

 ٩٥ ١٧١ ٣١٩ ٣٥٩ ٣٩٠ والضرائب  الزكاة بعد الدخل صافي
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٤٠ 

 

٩٢٠١إلى  ٥٢٠١أدناه يوضح أداء الشركة من الرسوم البياني   
 

 
 
 

 حقوق المساهمين   ـ ٣٥/٢

 حقوق في  النمو  التالي  الجدول  ويوـضح المـساهمين.  حقوق  في التغيرات م٣١/١٢/٢٠١٩  في المنتهية  للـسنة  الـسنوية المالية تتـضمن القوائم

 ):سعودي لایر بالمليون القيمة( الخمس األخيرة خالل السنوات المساهمين

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ماليين الرياالت

 ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ رأس المال 

  ١٨٢ ١٧٢ ١٥٥ ١٢٥ ٨٩ النظامي االحتياطي

 ٤٢١ ٣٥٣ ٣٧٤ ٢٧٥ ٣٤٤ المبقاة األرباح

  ١٫٥٢٣ ١٫٤٤٦ ١٫٤٤٩  ١٫٣٢٠ ١٫٣٥٣ المساهمين حقوق إجمالي
 

  .م2019 عام في لایر مليون 1,523 إلى 2015عام  في لایر مليون 1,353 من المساهمين حقوق إجمالي ارتفع

  

 :العمومية للميزانية البنود الرئيسية ـ: ٣٥/٣

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ماليين الرياالت

 ٣٫٣٠٥ ٢٫٧٢٧  ٢٫٤٢٥ ٢٫٢٧٦ ٢٫٠٦٥ إجمالي الموجودات

  ١٫٧٤٤ ١٫٢٣٦ ٩٢٤ ٨٩٧ ٦٢٥ إجمالي المطلوبات

  ١٫٥٢٣ ١٫٤٤٦ ١٫٤٤٩ ١٫٣٢٠ ١٫٣٥٣ المساهمين حقوق إجمالي

  ٣٩ ٤٥ ٥٢ ٥٩ ٦١ األقلية حقوق
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 من المطلوـبات إجـماليوارتفع . م2019 ـعام في لایر مليون 3,305 إلى 2015 ـعام في لایر مليون 2,065 من  الموجودات إجـمالي ارتفع

استمرار الشركة   بصورة أساسية إلى  ذلك  ويرجع.  2019عام    في  سعودي لایر  مليون  1,744  إلى  2015 عام  في  سعودي  لایر مليون  652

 في االستثمار في األصول الثابتة للتجديد والتوسع في المستشفيات القائمة وكذلك االستثمار في مشاريع جديدة.

 النقدية قائمة التدفقات: ـ ٣٥/٤

 الرياالات) بماليين القيمة( السابقة واألعوام م٣١/١٢/2019 في المنتهية للسنة للشركة النقدي قائمة التدفق التالي الجدول يوضح

  ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 ٩٩ ١٥٩ ٣٤٧ ٢٥٣ ٨٣ التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

 ) ٤٦٩( ) ٣٥٥( ) ٢٣٥( ) ١٤١( ) ١١٥( االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

  ٣٨٠ ١٢٩ ) ١٥٦( ) ١٣( ) ١٤٨( التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

 ١٠ ) ٦٧( ) ٤٤( ٩٩ ) ٨٠( النقد في التغيرات صافي

 ٤٤ ١١١ ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ السنة بداية في النقد

  ٥٤ ٤٤ ١١١ ١٥٥ ٥٦ السنة نهاية في النقد
 

  .ورأس المال العامل الرأسمالية المتعلقة بالنفقات التزاماتهاواستطاعت تلبية جميع  النقدية اتجاه جيد للتدفقات على الشركة حافظت

  ربحية السهم: ٣٥/٥

 2019 2018 لایر/ سهم 

 1.07 1.87 ربحية السهم 
 

 .األرباح لایر نتيجة النخفاض 1.07لایر إلى  1.87من  السهم ربحية وتراجعتسهم  مليون ٩٢٫٠٤ قدرها حصة الشركةتمتلك 
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 م.2019 لعام التشغيلية األنشطة تفاصيل ـ: ٣٥/٦

الكادر رواتب    في الزيادة بســبب لایر مليون 103  إلى لایر مليون 163 متراجعة من٪ 36.8 بنســبةللشــركة   التشــغيلية األرباح  انخفضــت

 حائل وعيادات بيفرلي الجديدة. لمستشفى المتوقعة األولية الطبي والخسارة

 .لها التابعة والشركات الشركة إليرادات الجغرافي التحليل :٣٥/٧

 الشركة  إليرادات الجغرافي التوزيع

 2019 2018 )مليون لایر سعودي(

 ٤٢١ ٣٩١ الوسطى المنطقة

 ٧١٤ ٦٤٤ الغربية المنطقة

 ٣٥٢ ٣٤٧ الجنوبية المنطقة

 ٩ ٨ السعودية العربية المملكة خارج

 

  

 .رسوم اإلشراف إيرادات تمثل السعودية العربية المملكة خارج اإليرادات: مالحظة

 القانونيني  للمحاسبني  السعودية احملاسبية املعتمدة من قبل اهليئة املعايري  عن   االختالف/ ٣٦

 الهيئة عن والصادرة السعودية العربية المملكة في بها المعمولتلك و الشركةعتمدها ت  التي المحاسبية المعايير بين يس هناك أي اختالفل

  . القانونيين للمحاسبين السعودية

 ) IFRS(  الدولية املالية التقارير اعتماد معايري ـ : ٣٧

تأثير تبني تطبيق  مدىلدراسة  م٢٠١٧عام  في  ،Corporation SRCO Professionalشركة  يا، وهخارجي  ا مستشار شركةال عينت

وتم إعداد البيانات المالية للشركة    )SOCPA(القانونيين    للمحاسبين  السعودية  الهيئة حسبما اعتمدته  )  ٩،١٥معايير المحاسبة الدولية الجديدة (

  وفقاً لذلك. 
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. القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة أقرتها كما المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إلى االنتقالمن عملية  بنجاح الشركةوقد انتهت 
معايير ل وفقا المراجعة السنوية المالية البيانات وكذلك 2019 عامربع السنوية لاللجميع الفترات  المالية هانتائج الشركة أعلنتعليه، فقد و

  )  ٩،١٥المحاسبة الدولية (

  وسندات الدين األسهم  أنشطة  ـ:  ٣٨

 . م2019  نهاية في سهممليون  ٩٢٫٠٤ تداول في  بالكامل والمدرجة  المصدرة الشركة أسهم عددبلغ : أنشطة األسهم 

  . م٣١/١٢/2019 في ماك  أسهم إلى  للتحويل قابلة دين أدوات أي  الشركةلدى  ليس: الدين سندات

 األرباح  توزيع  سياسة  ـ:  ٣٩

مختلف    أخذ  بعداإلدارة    مجلس  توصيات  على  بناءالجمعية العامة العادية    لموافقة  نقديةال  رباحاأل  توزيعيخضع    الشركة،نظام األساسي  لل  وفقا
بمقتضى  نقديةال رباحاأل توزيعتقيد من  قد التي والتزاماتها للشركة المالي الوضع ذلك في بما ،ذات الصلة في حينه بعين االعتبار العوامل
 . والمتوقعة  الحالية التوسعية وخططها النقديةواحتياجاتها  هاأعمال نتائج كذلكو الشركةالتي ترتبط بها  يةاالئتمان  التسهيالت اتفاقيات

  الرأسمالية   الشركة  لنفقاتإلى أقصى قدر ممكن    المساهمين  استثمار  قيمة   تعزيز  إلى الذي يهدف    المساهمينعلى    األرباح  توزيع  قراريخضع  
 ذلك في بما العوامل، من وغيرها العامة االقتصادية والظروف السوق ظروفكذلك لو المالي، هاومركز هاوأرباح يةاالستثمار هاواحتياجات 
 القانونية االعتبارات  عن فضال االقتصادي، والنشاط  التجارية  والفرص يةرأسمالالو يةالنقداحتياجاتها و  االستثمار عادةاآلنية إل هااحتياجات 

 . السعودي بالريال وجدت، إن رباح،وتوزع األ. األخرى  والتنظيمية

 المبلغبشأن  ضمان أي وال أرباح أيبأنها ستوزع  ضمان أيتقدم  الإال أنها  لمساهمين،على ا سنوية أرباح توزيع تعتزم الشركة أنومع 
 على ٤٥ المادةحيث تنص  للشركة،نظام األساسي ال في الواردة القيود لبعض األرباح توزيعويخضع . معينة سنة أي في توزيعه سيتم الذي

 : التالي النحو على األخرى والتكاليف المصروفات جميع خصم بعد الصافية السنوية األرباح توزع أن

  االحتياطي  إلى المخصصات  تجنيب هذهويمكن وقف . نظامي احتياطي لتكوين األرباح  صافي من) ٪١٠(في المئة  عشرةيجنب  •
 . الشركة مال رأس من )٪٣٠نظامي ثالثين في المئة (ال االحتياطي بلغ متى العادية العامة الجمعية مننظامي بقرار ال

كوين لت  السنوية  األرباح صافي من) ٪١٠(في المئة  عشرةتجنيب  اإلدارة، مجلس من  طلب على بناء العادية،  العامة للجمعية يجوز •
 .أكثر أولخدمة غرض محدد  اختياري احتياطي

 . المدفوع المال رأس  من) ٪٥( المئةفي  خمسة عن تقل ال أولى  دفعة للمساهمين دفعي  المتبقية، األرباح من •

العامة  الجمعية    بموافقة  رهنا   وذلك  القادمة،  المالية  السنة   إلى  رحل ي   أو  األرباح  من  إضافية  كحصة   المساهمين  على  المتبقي  المبلغ  وزعي  •
 .للمساهمين

 :الماضية الخمس السنواتفي  أرباح ما وزعته الشركة من التالي الجدول ويبين

 )السعودي بالريال( األخيرة المالية السنوات خالل التاريخية األرباح

   ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

 - - ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠  السنة المعلنة أرباح

 - ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٦٧٢٫٠٠٠ السنة خالل المدفوعة األسهم أرباح

 ٩٥٫٢٨٢٫٩٧٥ ١٧٠٫٦٦٦٫١٥٠ ٣١٩٫٤٨٥٫٥٩٤ ٣٦٢٫٦٤٣٫٩٢٠ ٣٧٩٫٤٨٨٫٦٨٣ السنة دخل صافي

 - - ٪٥٧٫٦٢ ٪٥٠٫٧٦ ٪٤٨٫٥٠ الدخل إلى صافي المعلنة األرباح نسبة
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  األرباح  توزيع /٤٠

  . م٢٠١٨توزيع األرباح للعام : ٤٠/١

م  ٣١/١٢/٢٠١٨لسنة المنتهية في عن اتوزيع أرباح نقدية عدم م ب٢٠١٩/ ٠٨/٠٥المنعقد فيأوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه 
  م. ٢٠١٩/ ٢٠/٠٦وتمت الموافقة علي التوصية من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

 م. ٢٠١٩أرباح للعام  عتوزي :٤٠/٢
م لدعم ٢٠١٩م بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام ١٥/٠٣/٢٠٢٠هـ الموافق ٢٠/٠٧/١٤٤١أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 

  مشاريع الشركة التوسعية وسيتم رفع التوصية إلى الجمعية العامة للتوصيت عليها.

 الشركة  يف  التنفيذيني  املديرين وكبار   اإلدارة جملس   أعضاء   وملكية  الدين وأدوات  األسهم  ـ : ٤١

 وأبنائهم القصر زوجاتهم ذلك في بما المسؤولين التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ملكية نسبة التالي الجدول يوضح
  .م٢٠١٩ المالية السنة الملكية خالل تلك في تغييرات الصادرة عنها، وأي الدين الشركة وأدوات من أسهم

  : الشركة اإلدارة من أسهم مجلس تفاصيل ما يملكه أعضاء يلي  فيما  .أ
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  الجليل بترجيصبحي عبد  ١
رئيس مجلس  

 اإلدارة 
 ٪٠٫٩٦٣٧ - ٨٨٧٫٠٢٦ ٨٨٧٫٠٢٦   غير تنفيذي،

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غير تنفيذي،  عضو بترجي  لعبد الجليخالد  ٢
 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨

  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غير تنفيذي،  نائب الرئيس  مكارم صبحي بترجي ٣
 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨

  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ غير تنفيذي عضو صبحي بترجيسلطان  ٤
 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨

  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٥ 
  صالح احمد حفني 

استقال بتاريخ 
١٠/١١/٢٠١٩ 

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل  عضو
 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨

  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٦ 
علي عبد الرحمن  

 القويز 
 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل  عضو

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٧ 
الرحمن   محمد عبد

 مؤمنة
 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل  عضو

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
  الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٨  
عمرو محمد خالد  

  خاشقجي 
  ٠٫٠٠٠٠٩٨٨  -  ١٫٠٠١  ١٫٠٠١  مستقل    عضو 

هـ ١٣/٠٣/١٤٤١
  الموافق 

١٠/١١/٢٠١٩  
  

 .  في الشركة أسهم أي التنفيذيينالمسؤولين  كبارال يمتلك   .ب

 . الشركة  عن صادرة دينوليس هناك سندات   .ج
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٤٥ 

 

  التسهيالت االئتمانية والقروض: ٤٢

ويحق  . السعودي بالريال مختلفة وقروض  تسهيالت على  للحصول المحلية البنوك مع االئتمانية التسهيالت اتفاقيات  عددا من الشركة وقعت 
  إلى   وباإلضافة.  السوق  في  السائدة  الربح  معدالت  بناًء على  االتفاقيات الحصول على نسبة من أرباح التمويل تحدد  لهذه  الممولة ووفقا  للبنوك
  والمدينة  في الرياض األلماني السعودي  مستشفيات بناء واستخدمتها في تمويل  المالية  وزارة من على قروض فقد حصلت الشركة  ذلك،

م. وتجدر اإلشارة إلى أن  ١٢/٢٠١٩/ ٣١ كما في وأوجه استخدامها المتاحة التسهيالت تفاصيل التالي الجدول ويوضح. وحائل المنورة
  جميع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  

  (القيمة بماليين الرياالت.) 

 الممولة  الجهة
  

المبالغ  السحوبات  الحد االئتماني   مدة القرض 
 القائم الرصيد  المدفوعة مقدما

المدفوع في  
2019 

  وزارة المالية  -١

 ) ٣٫١٣(  ) ٥٠٫٠١( ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠  ٢٠١٩:٢٠٠٥ مستشفي الرياض   -وزارة المالية 

 ) ٣٫١٣( ٦٫١٨٨ ) ٤٣٫٧٦( ٤٩٫٩٤ ٥٠٫٠٠  ٢٠٢١:٢٠٠٦ المدينة  مستشفي –وزارة المالية 

 ) ٣٫٤٨( ٦٢٫٦٨٥ ) ٦٫٩٦( ٦٩٫٦٥ ٦٩٫٦٥  ٢٠٣٦:٢٠١٨ مستشفي حائل  –وزارة المالية 

 ) ٩٫٧٤( ٦٨٫٨٧٣ ) ١٠٠٫٧٣( ١٦٩٫٦٥  ١٦٩٫٦٥    وزارة المالية   -مجموع قروض 

          مجموعة سامبا المالية  -٢

 طويل –مجموعة سامبا المالية 
 األجل 

سنين   ١٠
  ٢٠٢٧  تنتهي

٤١٫١٨٣ - ٤١٫١٨٣ ٢٠٠٫٠٠  - 

 طويل –مجموعة سامبا المالية 
 األجل 

  سنين ١٠
  ٢٠٢٦  تنتهي

٣٠٠٫٠٠ - ٣٠٠٫٠٠ ٣٠٠٫٠٠ - 

  -  ١٥٠٫٠٠  -  ١٥٠٫٠٠  ١٥٠٫٠٠  أقل من سنة   قصير األجل  -مجموعة سامبا المالية 

    ٤٩١٫١٨٣    ٤٩١٫١٨٣  ٦٥٠٫٠٠    مجموعة سامبا المالية  -مجموع قروض 

 بنك اإلنماء  -٣

 - ٤٥٫٠٠ - ٤٥٫٠٠ ٦٠٫٠٠  أقل من سنة  قصير األجل -بنك اإلنماء 

  -  ١٩٥٫٧١٩  -  ١٩٥٫٧١٩  ٥٠٠٫٠٠  سنين  ١٠  طويل األجل  –بنك اإلنماء 

    ٢٤٠٫٧١٩    ٢٤٠٫٧١٩  ٥٦٠٫٠٠    بنك اإلنماء  -مجموع قروض 

              البنك األهلي التجاري -٤

 - ٩٩٫٠٠ - ٩٩٫٠٠ ١٠٠٫٠٠  أقل من سنة  قصير األجل  -البنك األهلي التجاري 

 - ٩٩٫٠٠ - ٩٩٫٠٠ ١٠٠٫٠٠    مجموع قروض البنك األهلي التجاري

              بنك البالد -٥

  ١٠٠ -  ١٠٠ ١٠٠ أقل من سنة   قصير األجل  -بنك البالد 

  األجل  طويل -بنك البالد 
  سنين  ٥

    ٢٠٢٤تنتهي 
١٠٠ -  -  

  ١٠٠ -  ١٠٠ ٢٠٠   بنك البالد  -مجموع قروض

        بنك األمارات دبي -٦

  ١٧٫٧٧٢ -  ١٧٫٧٧٢ ١٥٠ أقل من سنة   قصير األجل  -بنك األمارات دبي

  -  ١٧٫٧٧٢  -  ١٧٫٧٧٢  ١٥٠   األمارات دبي بنك  -مجموع قروض

 ) ٩٫٧٤( ١٫٠١٧٫٥٤٧ ) ١٠٠٫٧٣( ١٫١١٨٫٢٦٤  ١٫٨٢٩٫٦٥   المجموع 

    ) ١٥٫٢٤٨(          تحويلها إلى الدخل المؤجل  

    ١٫٠٠٢٫٢٩٩          الصافي 
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٤٦ 

 

  عن مكافأته    تنازل عضو الس أو اإلدارة التنفيذية أو املساهمني ـ : ٤٣

مكافأة   أي عن الشركة في المساهمين أو التنفيذيين المسؤولينو أأي من أعضاء مجلس اإلدارة  بموجبهايتنازل  اتفاقات أو ترتيبات توجد ال
  تستحق لهم. 

    ـالعامة: حقوق املساهمني واجلمعية    ـ:  ٤٤

المتعلقة باألسهم وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من  يكفل النظام األساسي للشركة وقواعد حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق 
األرباح التي يتقرر توزيعها والحق في الحصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية والحق في  حضور اجتماعات الجمعية العامة  

ق في مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع  للمساهمين والمشاركة في مداوالتها والتصويت على قرارتها والحق في التصرف في األسهم والح
دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس اإلدارة والحق في التحري وطلب المعلومات بما اليضر بمصالح الشركة واليتعارض مع الشروط  

ية العامة كما واللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية وتحرص الشركة على حضور أكبر عدد من مساهميها الجتماعات الجمع
  التصويت إذا كانوا اليستطيعون الحضور بصفة شخصية.   تبنت الشركة نظام التصويت اإللكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحق

الالزمة لضمان  كما ينص النظام األساسي للشركة ونظام حوكمتها المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين والتي تضمن اإلجراءات واالحتياطات  
  ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية وتعتبر الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة األعلى في الشركة. 

 مبقرتحات    /٤٥
ً
اإلجراءات التي اختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه وخباصة غري التنفيذيني علما

  . وأدائها املساهمني وملوحظاتهم حيال الشركة 

اإلدارة سياسة وإجراءت اإلفصاح والتي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق االستفسار وطلب المعلومات واالجابة على  اعتمد مجلس 
مقترحات المساهمين وملحوظاتهم التي تتصف بالجدية يتم رفعها للمجلس عن طريق القنوات  استفساراتهم بما اليضر بمصالح الشركة كما أن  

المجلس بأنه لم يرد أي مقترحات أو مالحظات حيال الشركة وأدائها من قبل    دحيالها. ويؤكاذ اإلجراء المناسب  المالئمة لالطالع عليها واتخ
  م.٢٠١٩عام  المساهمين خالل

 العامة  اجلمعية  اجتماعات  /٤٦

 : الذين حضروها اإلدارة مجلس أعضاء  وأسماء الماضية المالية السنة خالل عقدت التي العامة  الجمعية باجتماعات قائمة يلي  فيما

 األولاالجتماع 
٢٠/٠٦/٢٠١٩ 

 الرقم االسم

   ١ بترجيإبراهيم  لعبد الجليصبحي 

   ٢ صالح أحمد علي حفني 

  

  املساهمني  سجالت  من الشركة طلبات  عدد ـ : ٤٧
 

الطلب  تاريخ الرقم   الطلب  سبب 
٢٠/٠٦/٢٠١٩  .١  الجمعية العامة السنوية  
٠٩/١٢/٢٠١٩  .٢ الشركة.  إجرءات    
م.٣١/١٢/٢٠١٩  .٣  إجراءات الشركة.  
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٤٧ 

 

  

  ـ وإجراءاته:سياسات اإلفصاح    ٤٨
تطبق الشركة الئحة معتمدة لإلفصاح والشفافية عن المعلومات بالشركة وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  

كة  المالية وفقاً لنظام الشركات وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والنظام األساسي للشركة وعبر منظومة متبعة لدى الشر
المعلومات من حيث طبيعتها ووجوب ودورية األفصاح عنها تحرص الشركة على تقديم معلومات محدثة ودقيقة بانتظام إلى جميع لتصنيف  

وموقع الشركة اإللكتروني  مراعيةً ضرورة  األطراف ذات العالقة من دون تمييز عبر الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية ( تداول )  
ل على األسئلة الدورية من جميع األطراف ذات المصلحة ووسائل اإلعالم دون اإلخالل بمتطلبات األنظمة واللوائح وبما  الرد بالشكل المعقو 

 اليُشكل خرقاً للمهنية القانونية أو مصدر ضرر خطير على المركز السوقي أو التنافسي للشركة. 
  

  
  

 

  العقود واالتفاقيات املهمة مع األطراف ذات العالقة  ـ : ٤٩

  ):الرياالت بماليين القيمة( ٢٠١٩ عام في عالقة ذات أطراف المبرمة مع المعامالت التالي الجدول يلخص

طبيعة   اسم الطرف ذي العالقة   الرقم
  المعاملة 

  . شروط التعامل  التعاملمبلغ 

  المدة 

    مستحق الى   مستحق من   

(صبحي  الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية الصحية .١
بترجي، مكارم   لبترجي، خالد عبد الجلي لعبد الجلي

صبحي بترجي يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء 
  في مجلس إدارتها)  

رسوم 
  إدارية 

١٠٫٥١٤٫١٤٨ - 

شروط السوق السائدة حيث أن مدة  
التعامل الخاص بتقديم هذا 

مستمر وقد بدأ  االستشارات اإلدارية  
 منذ سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٣/٦/٢٠١٥ ،

 تجدد سنويا

والتكنولوجيا (صبحي الطبية  كلية بيت البترجي للعلوم .٢
ومكارم  بترجي  لبترجي وخالد عبد الجلي لعبد الجلي

 كونيملصبحي بترجي وسلطان صبحي بترجي 
  حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها) 

رسوم 
  تدريب

٤٫٠٧١٫٠١٩ - 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

 بالتدريب الطبيهذا التعامل الخاص 
 مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.

 سنة واحدة

  شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو   .٣
بترجي  ل بترجي وخالد عبد الجلي لصبحي عبد الجلي

يملكان حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس  
  إدارتها) 

رسوم 
  استشارية

- ٦٫٦١٥٫٩٣٩ 

شروط السوق السائدة حيث أن مدة   -
هذا التعامل الخاص بتقديم 

االستشارات اإلدارية مستمر وقد بدأ  
 منذ سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 تجدد سنويا

شركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي عبد  .٤
بترجي يملكان حصصا  لبترجي وخالد عبد الجلي لالجلي

  في الشركة) 

رسوم 
  تدريب

٦٠٧٫٠٧٦ - 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

  التدريبهذا التعامل الخاص بتقديم 
 مستمر وقد بدأ منذ سنوات عديدة.

 سنة واحدة

  بترجي لصيانة المعدات الطبية   خالد لشركة عبد الجلي .٥
  بترجي يملك حصة في الشركة)  ل(خالد عبد الجلي

إصالح 
  معدات 

 ٢٫٩٣٥٫٢٦٩ 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة هذا  

 بدأ منذ سنوات عديدة.  قد و التعامل مستمر
 سنة واحدة

  شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية  .٦

رضوان خالد بترجي صبحي  عبد الجليل بترجي و (
  حصة في الشركة)   انيملك

توريد 
  أدوية

 ١٨٫٢٧٩٫٣٣٠ 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 
 سنوات عديدة.

 سنة واحدة

شركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري   .٧
(JAN-PRO)  مكارم صبحي بترجي يملك حصة في)

 الشركة)  

خدمات  
  نظافة

 ١١٫٥٠٣٫٢٦٠ 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

التعامل مستمر وقد بدأ منذ هذا 
 سنوات عديدة.

 سنة واحدة

  شركة البيت الدولية   .٨

بصفتهم شركاء في  صبحي بترجي وخالد بترجي
 الشركة 

خدمات 

 طبية

  أخرى 

-  -  
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

بدأ منذ العام  وقدهذا التعامل مستمر 
  الماضي 

  سنة واحدة

  ) (جولدزجمشركة بيت البترجي للياقة  .٩

صبحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي (شركاء في  

  الشركة). 

خدمات 

  طبية
١٠٤٫٠٧١  -  

شروط السوق السائدة حيث أن مدة  
هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 

  سنوات عديدة.
  سنة واحدة



 التقرير السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني). 

 

٤٨ 

 

  ل(صبحي عبد الجليشركة إنشاء المستشفيات الدولية  . ١٠
بترجي وسلطان صبحي  لبترجي وخالد عبد الجلي

  بترجي يملكون حصصا في الشركة) 

بناء/ 
  ترميم

 ٣٨٣٫٧٩٥٫٠١٦ 
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 
 سنوات عديدة.

 سنة واحدة

(صبحي عبد  المستشفى السعودي األلماني بصنعاء . ١١
بترجي ومكارم صبحي  لبترجي وخالد عبد الجلي لالجلي

بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون 
  غير مباشرون فيها)

حدمات  
 طبية

٨٩٥٫٦٧٥  -  
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 
  سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

الصحية (صبحي  للرعاية السعودية  المصرية  الشركة . ١٢
بترجي ومكارم   لبترجي وخالد عبد الجلي لعبد الجلي

صبحي بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة  
  ومساهمون غير مباشرون فيها)

رسوم 
 إدارية 

١٫٤٣٥٫٨٨٤  -  

شروط السوق السائدة حيث أن مدة  
هذا التعامل الخاص بتقديم 

االستشارات اإلدارية مستمر وقد بدأ  
  نذ سنوات عديدة.م

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 تجدد سنويا

  لشركة حائل الوطنية للرعاية الطبية (صبحي عبد الجلي . ١٣
بترجي ومكارم صبحي  لبترجي وخالد عبد الجلي

بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون 
  فيها)

رسوم 
 إدارية 

--  -  

شروط السوق السائدة حيث أن مدة  
الخاص بتقديم هذا التعامل  

االستشارات اإلدارية مستمر وقد بدأ  
  منذ سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

المستشفى السعودي األلماني ـ الشارقة (صبحي عبد  . ١٤
الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء  

في شركة بيت البترجي الطبية المالكة لمعظم أسهم  
  المستشفى. 

خدمات  
 طبية

٨٩٧٫٩٦٥  -  
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 
  سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

المستشفى السعودي األلماني ـ عجمان (صبحي عبد  . ١٥
الجليل بترجي وخالد عبد الجليل بترجي بصفتهم شركاء  

  في شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية 

خدمات  
 طبية

٣٫٨٠٨٫٧٧٦    
شروط السوق السائدة حيث أن مدة  

هذا التعامل مستمر وقد بدأ منذ 
  سنوات عديدة.

سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

  

 

    ـالزكوي: املوقف    ـ:  ٥٠

  م.٢٠٠٨أنهت الشركة موقفها الزكوي حتى سنة 
   م ٢٠١٨م وحتى  ٢٠٠٩ديسمير ٣١قامت الشركة التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية / الضريبية عن السنوات المنتهية في

 وحصلت على شهادة زكاة غير مقيدة. ولم تصدر الهيئة الربط الزكوي والضريبي النهائي لهذه السنوات حتى تاريخه.
  مليون لایر سعودي ٤٫٧لبت بموجبه بمبلغ زكاة إضافي قدره م، وطا٢٠١٤أصدرت الهيئة الربط الزكوي األولى لسنة 
 .قدمت الشركة ضماناً بنكياً مقابل فرق الزكاة المذكور وقدمت دعوى ضد هذا التقييم  

  الزكاة اخلاصة بشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية ( شركة تابعة ).:ـ  ٥٠/١

م حيث ٢٠١٣م وحصلت الشركة على شهادة غير مقيدة للعام ٣١/١٢/٢٠١٢انهت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى السنة المنتهية في 
مليون لایر مستحقة على الشركة    ٠٫٠٥٩والتي أظهرت اختالفات في الزكاة بقيمة  أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييم للسنة المذكورة  

  الهيئة.  لدىت اعتراض على التقييم المذكور والذي اليزال قيد المراجعة والتي بدورها قدم

زكاة  وحصلت على شهادة  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤عن السنوات من  ١٢/ ٣١عن السنة المنتهية في  الضريبية /قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية 
  الضريبي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. الربط الزكوي وم ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٨للعام غير مقيدة 

    التأمينات االجتماعية :  ٥١

  لایر وذلك لكافة فروع الشركة.  ٣٠٫٤٧٦٫٠٣٦٫٧٨هو  م٣١/١٢/٢٠١٩ في كما االجتماعية للتأمينات العامة لمؤسسة ل المسدد المبلغ



 التقرير السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني). 

 

٤٩ 

 

  

  إقرارات أعضاء جملس اإلدارة  ـ:  ٥٢

 : يلي بما الصحية للرعاية األوسط الشرق شركة إدارة مجلس أعضاءقر ي 

 .سجالت الشركة أعدت بالشكل الصحيحأن  .١

 أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية الداخلية الرقابة نظامأن  .٢

 أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. يس هناك ل .٣

  

 والعقوبات  اجلزاءات والقيود  ـ : ٥٣

  أخرى   قضائية   أو   تنظيمية  أو   إشرافية  جهة   أي  من  أوالسوق المالية    هيئة  من  الشركة   تحفظية على  قيود   أو  جزاءات  أو   ليس هناك أي عقوبات 

 .م٢٠١٩ عام خالل

 للشركة  الداخلية الرقابة إجراءات   لكفاءة السنوية املراجعة  نتائج ـ : ٥٤

  جدت قد وو.  اتطبيقهدقة  والشركة    في  الداخلية  الرقابة  إجراءات  تقييم  حول  الدورية   التقارير  دراسةمهمة  ب   الشركة   فيمراجعة  ال  لجنةضطلع  ت 

 . كافيةمناسبة و الداخلية  الرقابة أنظمة أن اللجنة

 الداخلي  التدقيق ـ : ٥٥

    .)Ernst & Youngتسند إلى شركة إرسنت آند يونغ ( الوظائف بعض فإن في الشركة، الداخلي  التدقيق وظيفة  إلى باإلضافة

 للشركة  اخلارجي املراجع تقرير :  ٥٦

  مراجعة  بعدللشركة  الماليةائج نت ال عرض  الذي  ، ) الفوزان وشركاهKPMGشركة ( للشركة، الخارجي  الحسابات  مراجع تقرير على بناء

 :م٣١/١٢/٢٠١٩ في المنتهيةالمالية  للسنة للشركة واألولية السنوية المالية القوائم

  األوسط  الشرق لشركة الموحد  المالي الوضع الجوهرية النواحي جميعتعكس بشكل عادل ومن  للشركةالحالية المالية  القوائمإن  .١

سنة المالية المنتهية لل النقدية وتدفقاتها لعملياتها المجمعة نتائجالو م٣١/١٢/٢٠١٩ في  كما) مدرجة  مساهمة شركة( الصحية للرعاية

 )SOCPA(القانونيين  للمحاسبين السعودية الهيئةالمعتمدة من لمعايير المحاسبة الدولية  وفقا التاريخ ذلكفي 

 . هاوعرض  الموحدة المالية القوائم بإعداد يتعلق فيما  لشركةل األساسيالنظام و  الشركاتنظام  متطلباتتلبي  .٢

 في المنتهية المالية للسنة المالية القوائم على الفوزان وشركاه KPMGشركة  الخارجي، الشركة حسابات لمراجع تحفظات توجد الهذا و

  .م٣١/١٢/٢٠١٩



 التقرير السنوي ـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني). 

 

٥٠ 

 

 هام  تطور:ـ  ٥٧

  سرير ١٥٠املستشفى السعودي األملاني مبدينة الدمام بسعة  

من كافة األعمال اإلنشائية  لمشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام وسيتم افتتاح المستشفى في شهر   تم اإلنتهاء
عيادة  ١٠٠سرير و ١٥٠م الجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام بسعة ٢٠٢٠فبراير 

ألف متر مربع تملكها ٣٠ي بناؤه على قطعة أرض مساحتها خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وجار
وسيقدم المستشفى بإذن هللا خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ويتكون   ٢م٣٩٫٠١٤الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني  

ات والمختبرات مبنى المستشفى من العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العملي
 واألشعة باإلضافة إلى األقسام المساندة األخرى.

 مالحظات ختامية   ـ:  ٥٨

بالرغم من ظروف    ملحوظ  نمو  تحقيقتكم  شرك  واصلت  ،٢٠١٩  لعام  المدققة  المالية  البيانات  على  وبناء  التقرير،  هذاأبرزها    التي  للنتائج  وفقا

السوق الصعبة وثمة مؤشر إيجابي على أن الشركة تعمل في قطاع وسوق ذات مقومات وأسس قوية، وتواصل الشركة تنفيذ خطط توسعة  

في أسواق خارجية  كبيرة على المديين القصير والمتوسط من خالل زيادة قدراتها في السوق المحلية وتعمل كذلك على التوسع الجغرافي 

هم أن نالحظ أن الشركة لديها عنصر الدين منخفض نسبياً كنسبة مئوية من رأس مالها، وهذا يعطي الشركة المرونة الالزمة للحصول  ومن الم

 على القروض من البنوك من أجل زيادة قدرتها في دعم خطط التوسع. 

 شكر وتقدير

  المخلصة   للجهوديعرب عن عميق تقديره    األلماني) أنالسعودي    (المستشفىشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  ختاما، يسر مجلس إدارة  

 وجميع   ومورديها  الشركةبنوك التي تتعامل معها  والئها  وعمالالشركة    مساهميبالشكر    ويخص  المستويات،  جميع  على  نوالموظف  بذلها  التي

 . لشركة قوة مصدراً على دعمها المتواصل والذي ظل دوم لحكوميةا الجهاتالشكر موصول لكل وى  خرجهات األ ال

  التوفيق؛وهللا ولي 

 


