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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يشرفني أن أقدم لكـم نيابـة عـن أعضاء مجلـس إدارة شـركة مجمع املركز الكندي الطبي 
العام التقريـر السـنوي لعـام 2021م، على أمل أن يكون هذا العام، عام 2022، انطالقة 

متجددة نحو مزيد من النجاح في مسيرة تطور الشركة املستدام.

أظهرت شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام مرونة كبيرة في استيعاب التداعيات 
السلبية التي أصابت األسواق املحلية والعاملية الناجمة عن إجراءات الحد من انتشار 

جائحة كوفيد19-، بفضل التخطيط االستراتيجي املسبق الذي تطبقه الشركة كأحد أهم 
مرتكزات نشاطها بشكل عام، باإلضافة إلى إجراء دراسات معمقة لتوجهات السوق ورغبات 
عمالء قطاع الرعاية الصحية في اململكة ومتطلباتهم املتنامية بشكل سريع. وقد تجلى ذلك 

في قدرتها على تطوير استراتيجية عملها من خالل إعادة تقييم مسارات العمل الرئيسة 
لديها، واعتماد خطة عمل واعدة مرتبطة بتطوير قطاع الرعاية الصحية؛ مما يؤكد مكانة 

الشركة الريادية في تقديم حلول الرعاية الصحية املتقدمة في اململكة.

ويسرني هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من شارك رحلة تحويل مجمع املركز الكندي 
الطبي العام إلى شركة مساهمة مدرجة في سوق املال املوازي »نمو«؛ حيث تعتبر هذه 

الخطوة نقلة نوعية في مسيرة الشركة. 

هذا، وتتقدم الشركة بالشكر والتقدير إلى كل املساهمين الذين وضعوا ثقتهم بنا كشركة 
ا، ونؤكد حرصنا على الحفاظ بدرجة عالية من الثقة واملصداقية والشفافية 

ً
مدرجة حديث

على جميع مصالحهم، والبقاء عند حسن ظنهم في جميع األوقات. 

لـة بمجلـس إدارتها وإدارتها التنفيذية، 
َّ
نسـتعرض لكم فـي هـذا التقريـر إنجازات الشـركة، ممث

للسنة املالية 2021م، معربين عــن عميــق امتناننا وتقديــرنا لجميــع الشــركاء وأعضاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميـع منسـوبينا، الذيـن كان لثقتهـم ودعمهـم وتشـجيعهم دور 
مل أن تكــون الســنوات 

ٔ
هام فـي اسـتمرارية العمـل واإلنجــاز علــى جميــع األصعــدة، وكلنا ا

كبر وريادة 
ٔ
فاق ا

ٓ
القادمــة حافلــة باإلنجــازات الكبرى، بمــا يرضــي طموحكــم بالنمــو نحــو ا

مستدامة فــي سوق الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودية، وهللا ولي التوفيق.

وهللا ولي التوفيق.

خالد محمد فرحان الدوسري
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

ز جهود حكومتنا الرشيدة  ا مضطرًدا يعّزِ ا اقتصاديًّ تشهد اململكة العربية السعودية نموًّ
في تحقيق التنمية املستدامة، ونحن في شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام نعمل 
مع شركائنا على دعم تحقيق النمو االقتصادي في اململكة بشكل عام، وقطاع الرعاية 

الصحية بشكل خاص. وقد شــهد عام 2021م العديد من اإلنجازات التي تم تحقيقها وفًقا 
مة لعمالئنا في  الستراتيجية الشركة، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية والخدمات املقدَّ

قطاع الرعاية الصحية.

ا في شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام، من   استراتيجيًّ
ً

ال كما شهد عام 2021م تحوَّ
خالل إدراج أسهمها في سوق املال السعودي املوازي »نمو«، وقد أكدت التزامها بتطبيق 

على درجات الحوكمة، وتحقيق خططها املستقبلية لدعم مكانتها وحضورها، وتطبيق أعلى 
ٔ
ا

درجات الجودة والكفاءة في جميع ممارساتها التشغيلية، وابتكار وتطوير خدمات جديدة 
توائم متطلبات قطاع الرعاية الصحية السعودي املتطور. فيما استمرت الشركة في تنفيذ 

البرامج واملبادرات املنبثقة مــن اســتراتيجيتها؛ حيث تمت إعادة هيكلة الشــركة، وتطوير 
العمليات والسياسات الداخلية التي تهدف ٕالى تعزيز مكانة الشركة املرموقة في قطاع 

الرعاية الصحية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وقيمة مضافة لجميع عمالئها. كما 
تم االنتهاء مــن تحديث عدد كبير من العمليات الداخلية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية بما 

يتناسب مع خطة تحولها؛ لتحقيق مستهدفاتها االستراتيجية الطموحة.

ن أتقدم بجزيل الشــكر واالمتنان ٕالى مجلس إدارة الشركة الداعم ملسيرة 
ٔ
وأخيًرا، أودُّ ا

نجاح الشركة، وإلى جميع منسوبي الشركة الذين كان لهم الدور الرئيس فيما تحقق من 
ننا مســتمرون في تحقيق مستهدفاتنا االستراتيجية املخطط لها في 

ٔ
إنجازات. كما أؤكد على ا

 لعمالئنا، وتحقيًقا لخطط العمــل 
ً
عام 2022م، بتضافر جهود منســوبي الشــركة؛ خدمة

الطموحة التي وضعتها الشركة والتزمت بها أمام مساهميها وشركاء نجاحها.

وضاح محمد فرحان الدوسري
الرئيس التنفيذي
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أن تصبح شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام من 
الشركات الرائدة في مجال الرعاية الطبية في اململكة 
العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ 

بحيث تقدم خدمات الرعاية املهنية للقطاعات 
الصناعية في العيادة وما قبل املستشفى، وذلك من 
خالل مراقبة وتطوير تركيزها على العمالء، وتحديث 

برامجها املهنية التعليمية املتخصصة واالحتفاظ 
بالقوى الطبية املؤهلة.

تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية املتميزة في 
اململكة باستخدام أحدث التقنيات من خالل فريق 

عمل متمكن ومتقن.

رؤيتنا

رسالتنا
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مسؤوليات مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة

يتولى إدارة شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام مجلس إدارة مؤلف من )7( سبعة 
أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن )3( ثالث سنوات، 

ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من 
تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، وباستثناء 

عين الجمعية العامة التحولية أول مجلس إدارة ملدة )5( خمس سنوات. وقد تم 
ُ
ذلك ت

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ِمن ِقَبل الجمعية العامة التحولية للشركة التي ُعقدت بتاريخ 
1442/05/13ه )املوافق 2020/12/28م( ملدة )5( خمس سنوات. ويعقد مجلس اإلدارة 

ا على األقل. اجتماعاته )2( مرتين سنويًّ

مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجلس اإلدارة أوسع السلطات 
والصالحيات في إدارة الشركة، واإلشراف على إدارة وتنفيذ أعمالها، وتصريف أمورها. 

ويتمثل دور مجلس إدارة الشركة بشكل مختصر فيما يلي:

التوجيه االستراتيجي العام، ومراقبة اإلدارة التنفيذية لتحقيق األهداف والنتائج التي قامت 
من أجلها الشركة بما يحّقق تنمية العوائد للمساهمين على املدى البعيد، ويحافظ على 

حقوقهم واستثماراتهم ومصالحهم، والتعامل مع فئاتهم بالعدل.

رسم السياسات العامة للشركة، وضبط توجهاتها وإقرار الخطط واالستراتيجيات.

دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية ونظم األجور النقدية والبدالت والحوافز 
َعّدة واملو�َصى بها من أعضاء مجلس اإلدارة وترفعها إلى املجلس لالعتماد 

ُ
واملكافآت امل

واملوافقة النهائية من قبل الجمعية العامة.

مباشرة مهام التخطيط والتوجيه والتنسيق واإلشراف واملتابعة والرقابة وتقويم األداء، مع 
ترك األعمال التنفيذية إلى الوظائف القيادية واإلشرافية والتخصصية الفنية والتخصصية 

املالية واإلدارية.

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

تاريخ التعيينتصنيف العضويةاملنصبالجنسيةاالسم

2020/12/28مغير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارةسعوديخالد محمد فرحان الدوسري

2020/12/28مغير تنفيذيغير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةسعوديخليفة عبد اللطيف عبد هللا امللحم

عضو مجلس اإلدارة – سعوديوضاح محمد فرحان الدوسري
الرئيس التنفيذي

2020/12/28متنفيذيغير مستقل

2020/12/28متنفيذيغير مستقلعضو مجلس اإلدارةكنديحسن حسن جودة 

2020/12/28مغير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديحمد محمد العلي الضويلع

2020/12/28مغير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديإبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

2020/12/28مغير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديمساعد محمد عبد العزيز املنيفي
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خالد محمد فرحان الدوسري
رئيس مجلس اإلدارة

خليفة عبد اللطيف عبد هللا امللحم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وضاح محمد فرحان الدوسري
عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

حسن جودة 
عضو مجلس اإلدارة

حمد محمد العلي الضويلع 
عضو مجلس اإلدارة

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم 
عضو مجلس اإلدارة

مساعد محمد عبد العزيز املنيفي
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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املؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

خالد محمد 1
فرحان 

الدوسري

رئيس مجلس إدارة 	 
شركة مجمع املركز 

الكندي الطبي العام 
منذ عام 2020م.

عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية 	 
الصناعية باملنطقة الشرقية في اململكة من 

عام 2010م إلى عام 2013م.

رئيس اللجنة الوطنية لشباب األعمال في 	 
مجلس الغرف السعودية من عام 2009م 

إلى عام 2010م.

عضو مجلس األعمال السعودي الكندي في 	 
مجلس الغرف السعودي من عام 2009م إلى 

عام 2011م.

رئيس مجلس املديرين لشركة خيرات الخليج 	 
للطاقة في مدينة الرياض من عام 2011م إلى 

عام 2014م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
الرياضيات من جامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل في الدمام عام 

1995م.

حاصل على عدة دورات 	 
تطويرية في اإلدارة واللغات في 

كل من اليابان والواليات املتحدة 
األمريكية واململكة املتحدة 
واإلمارات العربية املتحدة 

والكويت بين عام 2000م وعام 
2014م.

خليفة عبد 2
اللطيف عبد 

هللا امللحم

نائب رئيس مجلس 	 
اإلدارة شركة مجمع 
املركز الكندي الطبي 

العام منذ عام 
2020م.

عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة 	 
للتأمينات االجتماعية في مدينة الرياض من 

عام 2014م إلى عام 2017م.

عضو مجلس إدارة شركة االتفاق 	 
للصناعات الحديدية في مدينة الرياض من 

عام 2012م إلى عام2017م.

عضو مجلس إدارة شركة نماء 	 
للبتروكيماويات في مدينة الجبيل من عام 

2007م إلى عام 2012م.

عضو مجلس إدارة البنك السعودي 	 
اإلسباني في إسبانيا من عام 2003م إلى عام 

2012م.

عضو مجلس إدارة البنك السعودي 	 
البريطاني في مدينة الرياض من عام 1985م 

إلى عام 2002م.

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في إدارة األعمال من جامعة 

كولورادو في مدينة بولدر في والية 
كولورادو في الواليات املتحدة 

األمريكية عام 1978م.

وضاح محمد 3
فرحان 

الدوسري

عضو مجلس إدارة 	 
والرئيس التنفيذي 

لشركة مجمع املركز 
الطبي العام منذ عام 

2020م.

الرئيس التنفيذي في شركة مجمع املركز 	 
الكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ 

عام 2014م.

املدير العام في شركة مجمع املركز الكندي 	 
الطبي العام في مدينة الدمام من عام 

2007م إلى عام 2013م.

مدير إدارة املوارد البشرية في شركة خيرات 	 
الشرق التجارية في مدينة الدمام من عام 

2003م إلى عام 2005م.

مدير إدارة املوارد البشرية ونائب الرئيس 	 
م في مدينة 

ّ
التنفيذي في شركة أكاديمية التعل

الدمام من عام 2005م إلى عام 2007م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
الشريعة من جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية في مدينة 
الرياض عام 2003م.

ير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة السِّ

املؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

حسن حسن 4
جودة

عضو مجلس إدارة 	 
شركة مجمع املركز 

الطبي العام منذ عام 
2020م.

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجمع 	 
املركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام 

منذ عام 2015م.

مدير املشتريات ونائب املدير العام في شركة 	 
مجمع املركز الكندي الطبي العام في مدينة 

الدمام من عام 2008م إلى عام 2014م.

مدير عام مستشفى أصدقاء املريض في 	 
مدينة غزة في فلسطين من عام 2003م إلى 

عام 2007م.

نائب املدير العام ومدير مستشفى الجلدية 	 
والجراحة التجميلية في مدينة الرياض من 

عام 1982م إلى عام 2000م.

مدير إداري في شركة نادك في مدينة الرياض 	 
من عام 1978م إلى عام 1982م.

حاصل على درجة املاجستير في 	 
إدارة األعمال من جامعة أمليدا في 
والية أيداهو في الواليات املتحدة 

األمريكية عام 2003م.

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في اللغة اإلنجليزية من جامعة 
الرياض في مدينة الرياض عام 

1978م.

حمد محمد 5
العلي 

الضويلع

عضو مجلس إدارة 	 
شركة مجمع املركز 

الطبي العام منذ عام 
2020م.

نائب وزير وزارة الصحة السعودية من عام 	 
2015م إلى عام 2019م.

عضو في املجلس الصحي السعودي في مدينة 	 
الرياض من عام 2015م إلى عام 2019م.

األمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية 	 
الخيرية للطعام “إطعام” في مدينة الدمام 

منذ عام 2011م إلى عام 2019م.

عضو مجلس إدارة مستشفى امللك فيصل 	 
التخص�صي في مدينة الرياض من عام 

2015م إلى عام 2018م.

مستشار وزير الصحة في مدينة جدة من عام 	 
2014م إلى عام 2015م.

املدير التنفيذي في مستشفى األحساء في 	 
مدينة األحساء من عام 2011م إلى عام 

2013م.

مدير عام الخدمات الصحية في شركة 	 
أرامكو السعودية في مدينة الظهران من عام 

1981م إلى عام 2009م.

حاصل على درجة املاجستير في 	 
إدارة املستشفيات من جامعة 

أريزونا في مدينة توكسون في 
الواليات املتحدة األمريكية عام 

1988م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
الصيدلة من جامعة امللك سعود 

في مدينة الرياض عام 1979م.
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املؤهالت العلميةالوظائف والخبرات السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

إبراهيم نعيم 6
إبراهيم 
النعيم

عضو مجلس إدارة 	 
شركة مجمع املركز 

الطبي العام منذ عام 
2020م.

الرئيس التنفيذي لشركة خدمات املوانئ 	 
والتخزين املحدودة في مدينة الدمام من عام 

2016م إلى عام 2020م.

عضو لجنة الترشيحات واملكافآت في شركة 	 
ألفا املالية في مدينة الرياض منذ عام 

2018م.

مدير تطوير األعمال في جامعة امللك فهد 	 
للبترول واملعادن في مدينة الظهران من عام 

2014م إلى عام 2016م.

مدير إدارة االستثمار في وقف جامعة امللك 	 
فهد للبترول واملعادن في مدينة الظهران من 

عام 2012م إلى عام 2014م.

عضو مجلس املديرين لشركة منافع السالم 	 
للرعاية الصحية الطبية في مدينة الخبر من 

عام 2012م إلى عام 2014م. 

محاضر في قسم املالية واالقتصاد في 	 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في مدينة 

الظهران من عام 2009م إلى عام 2010م.

معيد في قسم املالية واالقتصاد في جامعة 	 
امللك فهد للبترول واملعادن في مدينة 

الظهران من عام 2007م إلى عام 2008م.

محلل مالي في مؤسسة النقد العربي 	 
السعودي في مدينة الرياض من عام 2006م 

إلى عام 2007م.

حاصل على درجة املاجستير في 	 
إدارة األعمال من جامعة دينفر 

في والية كولورادو في الواليات 
املتحدة األمريكية عام 2009م.

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في اإلدارة املالية من جامعة امللك 

فهد للبترول واملعادن في مدينة 
الظهران عام 2006م.

حاصل على شهادة إنجار برنامج 	 
الحلول اللوجستية من معهد 

الهيئة البحرية واملوانئ في 
سنغافورة عام 2011م.

مساعد 7
محمد بن 

عبد العزيز 
املنيفي

عضو مجلس إدارة 	 
شركة مجمع املركز 

الطبي العام منذ عام 
2020م.

تقلد عدًدا من املناصب في البنك السعودي 	 
لالستثمار في مدينة الرياض منذ انضمامه 

عام 1992م، وكان من آخرها الرئيس 
التنفيذي من عام 2010م إلى عام 2019م، 

ونائب املدير العام خالل 2009م.

املدير املالي لشركة السالم لصناعة الطيران 	 
في مدينة الرياض من عام 1989م إلى عام 

1992م.

رئيس الحسابات في شركة بترومين في مدينة 	 
الرياض من عام 1986م إلى عام 1989م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
املحاسبة من جامعة امللك سعود 

في مدينة الرياض عام 1985م.

اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون 
فيها عضو مجلس اإلدارة 

عضًوا في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

داخل أو خارج 
اململكة

الكيان 
القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
فيها عضو  مجلس اإلدارة 
عضًوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل أو خارج

 اململكة

الكيان 
القانوني

خالد محمد فرحان 
الدوسري

رئيس مجلس املديرين 
لشركة فلوة نجد العقارية 

في مدينة الدمام.

رئيس مجلس املديرين -داخل اململكة
لشركة املركز الكندي 

للغات

-داخل اململكة

رئيس مجلس املديرين 
لشركة خيرات العمارية 

العقارية

رئيس مجلس املديرين -داخل اململكة
لشركة التكنولوجيا 

الرائدة

-داخل اململكة

رئيس مجلس املديرين ---
م

ّ
لشركة أكاديمية التعل

-داخل اململكة

خليفة عبد اللطيف 
عبد هللا امللحم

عضو مجلس إدارة شركة 
والء للتأمين التعاوني في 

مدينة الخبر

عضو مجلس املديرين -داخل اململكة
لشركة التأمين العام 

الدولي )آي جي آي(

-خارج اململكة

عضو مجلس إدارة الشركة 
الوطنية السعودية للنقل 

البحري

عضو مجلس إدارة بنك -داخل اململكة
الجزيرة

-داخل اململكة

رئيس مجلس إدارة شركة 
الجزيرة للخدمات املساندة

رئيس مجلس إدارة --
الشركة املتقدمة 

للبتروكيماويات

-داخل اململكة

عضو مجلس إدارة ---
شركة اإلسمنت األبيض 

السعودي

-داخل اململكة

وضاح محمد فرحان الدوسري*

حسن  حسن جودة *

حمد محمد العلي 
الضويلع

عضو مجلس املديرين ملركز 
عبد اللطيف الفوزان 

للتوحد

عضو مجلس إدارة جمعية --داخل اململكة
كنف الخيري

-داخل اململكة

األمين العام وعضو 
مجلس إدارة جمعية أثاث 

التعاونية

عضو مجلس إدارة جمعية -داخل اململكة
ارتقاء الخيرية

-داخل اململكة

عضو مجلس األمناء في ---
شركة الفوزان لخدمة 

املجتمع

-داخل اململكة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة 
الشركة عضًوا فـي مجالـس إداراتها الحاليـة والسـابقة أو مـن مديريهـا 
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اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون 
فيها عضو مجلس اإلدارة 

عضًوا في مجالس إداراتها 
الحالية أو من مديريها

داخل أو خارج 
اململكة

الكيان 
القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
فيها عضو  مجلس اإلدارة 
عضًوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

داخل أو خارج

 اململكة

الكيان 
القانوني

إبراهيم نعيم إبراهيم 
النعيم

عضو مجلس املديرين 
لشركة تطوير خدمات 

الوقود "أورانج"

عضو مجلس املديرين -داخل اململكة
لشركة الريادة التعليمية

-داخل اململكة

نائب رئيس مجلس املديرين 
لشركة لوجستيكس بالس

نائب رئيس مجلس --داخل اململكة
املديرين لشركة عبر بحار 
املشرق لخطوط الشحن 

املحدودة

--داخل اململكة

مساعد محمد عبد العزيز املنيفي*

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021م

نسبة الحضور منذ التعييناالجتماع الثاني 16-12-2021االجتماع األول 21-08-2021اسم العضو

%100األستاذ/ خالد محمد فرحان الدوسري

األستاذ/ خليفة عبد اللطيف عبدهللا 
امللحم

100%

%100األستاذ/ وضاح محمد فرحان الدوسري

%100األستاذ/ حسن حسن جودة 

%100األستاذ/ حمد محمد العلي الضويلع

%100األستاذ/ إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

األستاذ/ مساعد محمد عبدالعزيز 
املنيفي

100%

اجتماعات مجلس إدارة الشركة

 في الشهر أو عند الضرورة ملتابعة العمليات والنتائج املالية الشهرية والربع سنوية، 
ً
يجتمع مجلس اإلدارة مرة

واإلشراف على اإلدارة التنفيذية. وفيما يلي بيانات وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021م

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

تتمثل سياسة الشركة في تبّني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل 
ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس 

إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين. 

1 - لجنة المراجعة

كلت لجنة املراجعة وفًقا للمادة )54( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
ُ

ش
السوق املالية، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

1442/07/11ه )املوافق 2021/02/23م( على تشكيل لجنة مراجعة، وتحديد مهامها 
وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها. تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة 
والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

*نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله.
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عقدت لجنة املراجعة في العام 2021م اجتماًعا واحًدا. وتعقد لجنة املراجعة اجتماعاتها 
ا أو عند الضرورة ملتابعة نشاطاتها ومراجعة البيانات املالية املرحلية، وغير ذلك من  فصليًّ

املواضيع ذات الصلة.

أعضاء اللجنة خالل الفترة من 23 فبراير 2021م حتى31 ديسمبر 2021م

قام مجلس اإلدارة بتاريخ 10-03-2022م باالطالع واملوافقة على التقرير السنوي ألنشطة 	 
لجنة املراجعة لعام 2021م. 

قامت لجنة املراجعة بالشركة بإجراء املراجعة السنوية لفعالية إجراء ات الرقابة 	 
ا يضم النتائج والتوصيات الخاصة بهذه  الداخلية في الشركة، وأصدرت تقريًرا خاصًّ

املراجعة السنوية، كما يلي: 

نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي اللجنة في مدى 	 
كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة )تقرير اللجنة السنوي(. 

توصيات لجنة املراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة أوصت لجنة املراجعة بتاريخ 	 
14-08-2021م بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية، والبدء بالعمل على تعيين املراجع 

الداخلي بحد أق�صى الربع األول من عام 2022م، وقد تم تعيين املراجع الداخلي.

ال توجد توصيات من لجنة املراجعة تعارض قرارات مجلس اإلدارة، بشأن تعيين مراجع 	 
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه، أو تعيين املراجع الداخلي.

سجل حضور االجتماعات خالل عام 2021م

نسبة الحضور12-08-2021ماسم العضو

%100األستاذ/  إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم 

%100األستاذ/  محمد رفعت أحمد 

%100األستاذ/  إبراهيم شوقي عبدهللا 

اجتماعات لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المراجعة 

تاريخ التعيينحالة العضويةاملنصباالسم

األستاذ/  إبراهيم نعيم إبراهيم 
النعيم 

21-02-2021مغير تنفيذي / مستقلرئيس لجنة املراجعة

21-02-2021مغير تنفيذي / مستقلعضو لجنة املراجعةاألستاذ/  محمد رفعت أحمد 

21-02-2021مغير تنفيذي / مستقلعضو لجنة املراجعةاألستاذ/  إبراهيم شوقي عبدهللا 

* نرجو مراجعة فقرة السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله.

السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

املؤهالت العلميةالخبرات العملية السابقةالجنسيةالعمراالسم

األستاذ/  إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم*

األستاذ/  
محمد رفعت 

أحمد

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم القابضة في 	 مصري48
مدينة الدمام منذ عام 2016م.

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم املحدودة في 	 
مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.

محاسب عام في شركة العمودي في مدينة الدمام من عام 1995م 	 
إلى عام 2008م.

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس في 

املحاسبة من جامعة 
القاهرة في جمهورية 

مصر العربية عام 
1994م.

األستاذ/ 
إبراهيم شوقي 

عبد هللا

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم القابضة في 	 مصري45
مدينة الدمام منذ عام 2016م.

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم املحدودة في 	 
مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.

أخصائي شؤون مالية في شركة مصر للتجارة الخارجية في مدينة 	 
طابا في جمهورية مصر العربية من عام 2004م إلى عام 2008م.

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس في 

املحاسبة من جامعة 
الزقازيق في جمهورية 

مصر العربية عام 
2002م.
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مسؤوليات وواجبات لجنة المراجعة

تقوم لجنة املراجعة بواجباتها ومسؤولياتها الكاملة وفًقا لالئحة عمل لجنة املراجعة، وعلى 
النحو املو�َصى به بموجب الئحة حوكمة الشركة، باإلضافة إلى اإلشراف على إدارة مخاطر 
الشركة. تقدم لجنة املراجعة توصياتها إلى مجلس اإلدارة أو املساهمين، حسب االقتضاء.

كما تشرف لجنة املراجعة على إعداد التقارير املالية ونظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية 
للشركة من أجل أداء مسؤولياتها وواجباتها. وتقوم لجنة املراجعة فيما يتعلق بـما يلي:

المدققين
الخارجيين

القوائم
المالية

مهمة المراجعة الداخلية 
ونظم الرقابة الداخلية

االمتثال للنظم
والقوانين
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فيما يتعلق بالمدققين الخارجيين

تقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مدققي . 1
الحسابات الخارجيين، وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم 

أدائهم بعد التحقق من استقالليتهم ومراجعة نطاق 
أعمالهم وبنود التعاقدات الخاص بأعمالهم املهنية.

التحقق من استقاللية املراجع الخارجي وموضوعيته . 2
ونزاهته وكفاءة أنشطة مراجعته، مع األخذ بعين االعتبار 

القواعد واملعايير ذات الصلة.

مراقبة أعمال وتحمل املسؤولية املباشرة لإلشراف . 3
على أعمال املدققين القانونيين الخارجيين )بما في ذلك 

تسوية الخالفات التي قد تنشأ بين اإلدارة واملدققين 
القانونيين الخارجيين بشأن إعداد التقارير املالية(؛ 
بغرض إعداد تقارير املراجعة أو األعمال ذات الصلة.

االطالع على خطة املراجعة ونطاق عمل املدققين . 4
القانونيين الخارجيين واملنهج املتبع للمراجعة، والتأكد 
من عدم احتوائهم على أّي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز 

نطاق عملهم، وتقديم رأي بشأنهم.

صالحية االطالع على جميع خدمات مراجعة الحسابات . 5
التي يتم تقديمها ِمن ِقَبل املدققين القانونيين الخارجيين 

ومراجعتها وتقديم توصياتها ملجلس اإلدارة بشأنها.

املراجعة واالطالع على جميع الخدمات األخرى غير . 6
املتعلقة بأعمال مراجعة الحسابات التي يتم تقديمها 

ِمن ِقَبل املدققين القانونيين الخارجيين واملوافقة عليها 
)يجب اإلفصاح عن تلك الخدمات في التقارير الدورية(.

مراجعة تقارير املدققين القانونيين الخارجيين . 7
وتعليقاتهم على القوائم املالية، ومتابعة اإلجراءات 

املتخذة فيما يتعلق بتلك التقارير.

فيما يتعلق باالمتثال للنظم 
والقوانين

مراجعة كفاءة نظام مراقبة االمتثال للقوانين واللوائح . 1
ونتائج أّي تحقيقات إدارية، ومتابعة أي حاالت عدم 

امتثال )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية(.

الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة واملستشار . 2
القانوني للشركة فيما يتعلق باالمتثال للنظم 

واللوائح.

مراجعة العقود واملعامالت مع األطراف ذات العالقة، . 3
وتقديم توصياتها ملجلس اإلدارة.

فيما يتعلق بمهمة المراجعة 
الداخلية ونظم الرقابة الداخلية

اإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية بالشركة للتأكد . 1
من فعاليتها في تنفيذ األنشطة والواجبات.

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين واستبدال رئيس املراجعة . 2
الداخلية واقتراح أجره. ويجب أن تطلع اللجنة أيًضا على 

مؤهالت رئيس املراجعة الداخلية. 

التأكد من استقاللية إدارة املراجعة الداخلية عن اإلدارة . 3
التنفيذية، ويجب على املدقق الداخلي تقديم التقارير 
املتعلقة بالنواحي الوظيفية إلى اللجنة، بينما املتعلقة 

بالنواحي اإلدارية إلى الرئيس التنفيذي.

االطالع على خطة املراجعة الداخلية وجميع التغيرات . 4
الرئيسية التي تطرأ عليها واملوافقة عليهم.

االطالع على تقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ . 5
اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة 

على هذه التقارير.

فيما يتعلق بالقوائم المالية

مراجعة القوائم املالية الربع سنوية للشركة وقوائمها . 1
املالية السنوية املدققة، ومناقشتها مع اإلدارة واملدققين 

القانونيين الخارجيين قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة 
ْبِدي اللجنة رأيها وتوصياتها إلى 

ُ
للموافقة عليها. ومن ثم ت

مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه القوائم للتأكد من نزاهتها 
وإنصافها وشفافيتها.

مراجعة اإلفصاحات الواجب إدراجها في القوائم املالية بما . 2
يتفق مع جميع املتطلبات التنظيمية.

إبداء الرأي الفني، بموجب طلب مجلس اإلدارة، بشأن . 3
ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة 

تتسم بالنزاهة ومتوازنة ومفهومة، وتحتوي على معلومات 
تسمح للمساهمين واملستثمرين بتقييم مركز الشركة املالي، 

وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

االطالع على األمور القانونية أو التنظيمية أو التي تتعلق . 4
باالمتثال للوائح والقوانين املطبقة مع اإلدارة واملدققين 

القانونيين الخارجيين وقسم الشؤون القانونية بالشركة، 
حسب االقتضاء، والتي قد يكون لها تأثير كبير في القوائم 
املالية للشركة، بما في ذلك التغيرات الكبيرة في املعايير أو 

القواعد املحاسبية.

دراسة التقديرات والسياسات املحاسبية فيما يتعلق . 5
باملسائل املهمة الواردة في التقارير املالية.

الحصول على توضيحات من اإلدارة فيما يتعلق بالفروق . 6
غير العادية في القوائم املالية للشركة من سنة ألخرى، 

واالطالع على خطاب توصيات املدققين القانونيين 
الخارجيين لإلدارة ورد اإلدارة عليه.
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تقييم المخاطر

أنشطة إعداد التقارير المالية

أنشطة الرقابة

المعلومات واالتصال

يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتقييم املخاطر على أساس 
مستمر، بما في ذلك املخاطر املتعلقة بإعداد التقارير املالية، وتقييم 

التدابير الالزمة إلدارة أو تقليل أو القضاء على املخاطر املحددة.

تساعد إدارة املراجعة الداخلية اإلدارة التنفيذية في شركة مجّمع 
املركز الكندي الطبي العام ولجنة املراجعة في تحديد املخاطر املالية 

والتخفيف من حدتها في عملية إعداد التقارير املالية.

تقوم لجنة املراجعة بمراجعة مناطق مخاطر األعمال التي تتسم 
بأنها عالية املخاطر وتحدث بشكل متكرر، بما في ذلك التقديرات 
املحاسبية املهمة والتغييرات الجوهرية في السياسات املحاسبية.

يتم إعداد املعلومات والتقارير املالية لشركة مجّمع املركز الكندي 	 
الطبي العام وفًقا لعملية ُمحكمة ومنظمة ويتم التحكم فيها ِمن ِقَبل 
ي، باإلضافة إلى وظيفة 

ّ
مراقبين محليين لديهم معرفة بالسوق املحل

املراجعة الداخلية للشركة. ويتم تدريب املسؤولين عن وظيفة 
الرقابة الداخلية بالشركة بشكل مستمر على متطلبات املحاسبة 
وإعداد التقارير املالية الجديدة وتراقب االلتزام بالتشريعات ذات 

الصلة بشكل مستمر.

تعتمد عملية إعداد التقارير املالية على أنظمة تكنولوجيا املعلومات 	 
الخاصة بالشركة. ويتم التخفيف من أّي نقاط ضعف في ضوابط 
النظام واملخاطر ذات الصلة بالتقارير املالية عن طريق الضوابط 

اليدوية.

تقوم الشركة بتقييم بيئتها الرقابية من خالل التقييم الذاتي 	 
لفعالية الضوابط املنّفذة. وتقوم وظيفة املراجعة الداخلية بتقييم 

فعالية البيئة الرقابية للشركة بشكل مستمر وترفع النتائج التي 
توصلت إليها إلى لجنة املراجعة.

تخضع إجراءات الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة املخاطر في 
مجموعة شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام، بما في ذلك 

وظيفة املبلغين عن املخالفات، للمراقبة واالختبار والتوثيق بشكل 
مستمر.

تراقب لجنة املراجعة الضوابط ونظم الرقابة الداخلية وعملية 
إدارة املخاطر لضمان التخفيف من املخاطر املحددة. باإلضافة إلى 
مراقبة اإلجراءات واألنظمة، تتم مراجعة املخاطر املالية من خالل 

مراجعات األداء الشهرية وعمليات التدقيق التي تقوم بها وظيفة 
املراجعة الداخلية.

يتم تعيين مراقبين ماليين للشركة داخل اإلدارة املالية لضمان 
وجود خط اتصال مباشر، وتكون تبعيتهم لقسم الشؤون املالية 

للشركة، ويرأسهم املدير املالي للشركة. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
وظيفة املراجعة الداخلية موجودة وحاضرة في جميع اجتماعات 
لجنة املراجعة، وتوفر تقارير وتحديثات منتظمة عن أنظمة وبيئة 

الرقابة الداخلية. عالوة على ذلك، يعقد رئيس إدارة املراجعة 
الداخلية اجتماعات منتظمة مع املدير املالي للشركة. يضمن هذا 
التنظيم الشفافية وتبادل االتصاالت مع لجنة املراجعة في الوقت 

املناسب.

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة عالقات املستثمرين التي تتطلب 
جميع االتصاالت مع أصحاب املصلحة، بما في ذلك التقارير املالية، 

ليتم إجراؤها بشكل مناسب، وفي الوقت املناسب وبشكل مفتوح 
ا - وأن يتم إجراؤها بشكل واقعي وصادق ووفًقا  ا وخارجيًّ - داخليًّ

للقوانين واللوائح املعمول بها.
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أنشطة لجنة المراجعة خالل عام 2021نظام الرقابة الداخلية 

إنشاء إدارات مستقلة لتقييم وإدارة 
المخاطر والمراجعة الداخلية

يوافق املجلس على نظام رقابة داخلية للشركة بغية تقييم 
قة بإدارة املخاطر، وتطبيق قواعد 

ّ
السياسات واإلجراءات املتعل

حوكمة الشركة املتفق عليها، واالمتثال للقوانين واألنظمة ذات 
الصلة. ومن شأن هذا النظام أن يضمن االمتثال ملعايير املساءلة 

عند جميع املستويات التنفيذية للشركة، وتطبيق معامالت 
األطراف بما يتسق مع األحكام وعمليات الرقابة ذات الصلة.

مراجعة النتائج والقوائم املالية النصف سنوية والسنوية للشركة.. 1

مراجعة االستراتيجية واملنهجية املعتمدة ألعمال املراجعة مع املدققين الخارجيين . 2
واإلدارة، وال سيما ما يتعلق بأمور املراجعة الرئيسية الواردة ضمن تقرير املراجع 

املستقل لنهاية العام.

مراجعة تقارير املراجعة والنتائج التي توّصل إليها قسم املراجعة الداخلية، . 3
واملدققون الخارجيون واملنظمون، واستجابة اإلدارة لتوصياتهم.

مراجعة التقارير الربع سنوية حول شؤون االمتثال القانونية والتنظيمية، بما فيها . 4
مكافحة الرشوة والفساد واإلبالغ عن هذه الحاالت.

مراجعة مالءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.. 5

مراجعة ورصد استقاللية املدققين الخارجيين واألعمال الخاصة بتقديم خدمات . 6
غير خدمات التدقيق.

مراجعة أتعاب املدققين الخارجيين لعام 2021م وخطابات االرتباط بعملية . 7
املراجعة والتوصية ملجلس اإلدارة باملوافقة عليه.

مراجعة خطة التدقيق ونطاق األعمال الخاص باملدققين الخارجيين لعام 2021م.. 8

مراجعة املبادئ واملعايير واملمارسات املحاسبية املقترحة ِمن ِقَبل اإلدارة.. 9

ا وفًقا ملتطلبات نظام الشركات والنظام . 10  يتم تعيين املدققين الخارجيين سنويًّ
األسا�صي للشركة، على أال تتجاوز إجمالي فترة تعيينهم خمس سنوات متتالية. 

وفًقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات، يجب أن يتم ترشيح على األقل عدد من . 11
الشركات املتخصصة في مراجعة الحسابات للجمعية العامة، لذا قامت لجنة 
املراجعة بمراجعة عروض الخدمات املهنية ملراجعة الحسابات لعام 2022م 

واملقدمة من بعض الشركات املتخصصة، وتم ترشيح واالعتماد بالجمعية 
املنعقدة في الربع الثالث من عام 2021م. ألغراض تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد؛ أنشأت الشركة 

إدارة لتقييم وإدارة املخاطر واملراجعة الداخلية. يجوز للشركة 
استخدام مستشارين ومتخصصين خارجيين ألداء واجبات 

واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر والرقابة 
الداخلية دون املساس بمسؤولية الشركة عن تلك الواجبات 

واالختصاصات.
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2 - لجنة الترشيحات والمكافآت 

تختص اللجنة بتطوير سياسات وضوابط الترشح لعضوية املجلس واللجان بما يتما�صى 
مع النظم والقوانين ذات العالقة والصادرة من الجهات اإلشرافية على أعمال الشركة. 

باإلضافة إلى تطوير ومراجعة وتحديث السياسات املتعلقة بتعويضات ومكافآت أعضاء 
املجلس واللجان واإلدارة التنفيذية والرفع بأية توصيات حيالها إلى مجلس اإلدارة؛ تمهيًدا 

لعرضها على الجمعية العامة العتمادها. كما تقوم بالتأكد من اإلفصاح املالئم عن املكافآت 
والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفًقا للنظم والقوانين ذات العالقة، ودراسة 

املواضيع املحولة إلى اللجنة من املجلس وتقديم التوصيات حيالها.

تم تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت من ِقبل مجلس اإلدارة، ويتمثل الغرض األسا�صي 
منها في تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة 
ترشيحهم، وتقديم التوصيات بشأن سياسة مكافآت وحزمة املزايا، واملكافآت الفردية 
ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة واللجنة التنفيذية، وغيرها من املسائل املتعلقة 

بتقييم أداء مجلس اإلدارة ولجان الشركة واإلدارة التنفيذية.

تعد لجنة الترشيحات واملكافآت إحدى لجان املجلس، وتقدم تقاريرها بشكٍل مباشر إلى 
مجلس اإلدارة من خالل رئيسها. يستدعي رئيس اللجنة انتباه مجلس اإلدارة إلى أي مسائل 

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

تتكون اللجنة من عدد أعضاء ال يقل عن ثالثة أعضاء؛ عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين، وعضو آخر مستقل من أعضاء مجلس اإلدارة. ويجب أن يكون رئيس 

اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين. وال يحق ألعضاء املجلس التنفيذيين الحصول 
على عضوية اللجنة. يعين أعضاء اللجنة ِمن ِقَبل مجلس اإلدارة لفترة تتزامن مع فترة 

عضوية مجلس اإلدارة.

وفي سبيل تنفيذ واجباتها؛ يحّق للجنة الوصول إلى كافة العاملين باملستويات الوظيفية 
املختلفة بالشركة بشكٍل مباشر على النحو الذي قد تتطلبه مهام عملها، وتحافظ اللجنة 

على عالقات العمل الفّعالة مع اإلدارة التنفيذية. 
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فيما يتعلق بالمكافآتفيما يتعلق بالترشيحات

اقتراح سياسة ومعايير عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة 	 
التنفيذية.

تقديم توصيات ملجلس اإلدارة بشأن املرشحين للتعيينات 	 
الجديدة أو إعادة التعيين في مجلس اإلدارة ولجان الشركة.

تقييم األمور املختلفة املتعلقة بالترشيحات وأداء مجلس 	 
اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية، وتقديم التوصيات إلى 

مجلس اإلدارة.

مراجعة خطط تعاقب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

مراجعة سياسة التوظيف وإنهاء الخدمات وإنهاء خدمة 	 
أعضاء اإلدارة التنفيذية.

تقديم التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن سياسة مكافآت 	 
أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.

تقديم التوصيات بشأن حزمة املكافآت واملزايا الفردية 	 
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واللجنة التنفيذية وفًقا 

لسياسة املكافآت املعمول بها.

إبراز أي حاالت انحراف عن سياسة املكافآت املعمول بها، 	 
ومراجعة هذه السياسة بصفة دورية.

وضع خطط الحوافز.	 

ترتيبات التقاعد.	 

يوضح الجدول التالي أسماء ومناصب أعضاء لجنة 
الترشيحات واملكافآت:

ويتمثل دور اللجنة في األهداف الرئيسية التالية:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

ير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت السِّ

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

ير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة أعاله. * نرجو مراجعة فقرة الّسِ

عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت خالل عام 2021م اجتماًعا واحًدا؛ حيث يوضح الجدول 
التالي بيان باجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت ونسبة حضور خالل عام 2021م:

تاريخ التعيينحالة العضويةاملنصباالسم

21-02-2021مغير تنفيذي / غير مستقلرئيس لجنة الترشيحات واملكافآتاألستاذ/  حمد محمد العلي الضويلع 

21-02-2021مغير تنفيذي / مستقلعضو لجنة الترشيحات واملكافآتاألستاذ/ خالد محمد فرحان الدوسري 

21-02-2021مغير تنفيذي / مستقلعضو لجنة الترشيحات واملكافآتاألستاذ/  محمد رفعت أحمد

املؤهالت العلميةالخبرات العملية السابقةالجنسيةالعمراالسم

 األستاذ/ حمد محمد العلي الضويلع*

األستاذ/ خالد محمد فرحان الدوسري*

األستاذ/  محمد 
رفعت أحمد

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم 	 مصري48
القابضة في مدينة الدمام منذ عام 2016م.

محاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف امللحم 	 
املحدودة في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.

محاسب عام في شركة العمودي في مدينة الدمام من عام 	 
1995م إلى عام 2008م.

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس في املحاسبة 

من جامعة القاهرة في 
جمهورية مصر العربية عام 

1994م.

سجل حضور االجتماعات خالل عام 2021م

نسبة الحضور12-08-2021ماسم العضو

%100األستاذ/ حمد محمد العلي الضويلع

%100األستاذ/ خالد محمد فرحان الدوسري

%100األستاذ/ محمد رفعت أحمد
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أعضاء اإلدارات التنفيذية

تضم شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عدًدا من اإلدارات 
الرئيسة التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كّل 

حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات واملهام 
التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل األداء الكلي للشركة وتحقيق 

رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على املدى القصير 
والطويل. ونذكر فيما يلي أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

األستاذ/ وضاح محمد فرحان الدوسري
الرئيس التنفيذي

األستاذ/  وائل أحمد جبر 
مدير املشاريع

األستاذ/ علي سليمان أبو حور
مدير املشتريات

األستاذ/ حسن  حسن جودة
الرئيس التنفيذي للعمليات

الدكتورة/  فاطمة زهير الغريب
مدير اإلدارة الطبية - الدمام

األستاذ/  سيد أحمد سعيد البساط
املدير املالي التنفيذي

األستاذ/ أشرف صبحي محمد األباصيري
مدير اإلدارة الطبية - الخبر

السير الذاتية ألعضاء اإلدارات التنفيذية

املؤهالتالوظائف السابقة والخبراتالوظائف الحاليةاسم العضوم

وضاح محمد 1
فرحان 

الدوسري

الرئيس التنفيذي 	 
لشركة مجمع املركز 
الكندي الطبي العام 

منذ عام 2020م.

الرئيس التنفيذي في شركة مجمع املركز 	 
الكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ 

عام 2014م.

املدير العام في شركة مجمع املركز الكندي 	 
الطبي العام في مدينة الدمام من عام 

2007م إلى عام 2013م.

مدير إدارة املوارد البشرية في شركة خيرات 	 
الشرق التجارية في مدينة الدمام من عام 

2003م إلى عام 2005م.

مدير إدارة املوارد البشرية ونائب الرئيس 	 
م في مدينة 

ّ
التنفيذي في شركة أكاديمية التعل

الدمام من عام 2005م إلى عام 2007م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
الشريعة من جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية في مدينة 
الرياض عام 2003م.

حسن حسن 2
جودة 

الرئيس التنفيذي 	 
للعمليات لشركة 

مجمع املركز الكندي 
الطبي العام منذ عام 

2020م.

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجمع 	 
املركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام 

منذ عام 2015م.

مدير املشتريات ونائب املدير العام في شركة 	 
مجمع املركز الكندي الطبي العام في مدينة 

الدمام من عام 2008م إلى عام 2014م.

مدير عام مستشفى أصدقاء املريض في 	 
مدينة غزة في فلسطين من عام 2003م إلى 

عام 2007م.

نائب املدير العام ومدير مستشفى الجلدية 	 
والجراحة التجميلية في مدينة الرياض من 

عام 1982م إلى عام 2000م.

حاصل على درجة املاجستير في 	 
إدارة األعمال من جامعة أمليدا في 
والية أيداهو في الواليات املتحدة 

األمريكية عام 2003م.

سيد أحمد 3
سعيد 

البساط

املدير املالي التنفيذي 	 
لشركة مجمع املركز 
الكندي الطبي العام 

منذ 2019م.

مدير اإلجراءات والرقابة الداخلية في شركة 	 
الجبر القابضة في مدينة الدمام من عام 

2016م إلى عام 2019م.

مساعد املدير املالي في شركة مستشفى 	 
الرعاية التخصصية في مدينة الخبر من عام 

2014م إلى عام 2016م.

مراجع حسابات في شركة إرنست ويونغ 	 
وشركاهم محاسبون قانونيون في مدينة 

الخبر من عام 2006م إلى عام 2014م.

 حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في املحاسبة من جامعة بيروت 
العربية في لبنان عام 2005م.
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املؤهالتالوظائف السابقة والخبراتالوظائف الحاليةاسم العضوم

وائل أحمد 4
جبر

مدير املشاريع لشركة 	 
مجمع املركز الكندي 

الطبي العام منذ 
2021م.

مسؤول مشاريع في شركة جونز هوبكنز 	 
أرامكو للرعاية الطبية في مدينة الظهران من 

عام  2015م إلى عام 2020م.

منسق خدمات التمريض في منظمة 	 
الخدمات الطبية في أرامكو السعودية في 
مدينة الظهران من عام 2002م إلى عام 

2014م.

ممرض عام في شركة أرامكو في مدينة 	 
الظهران من عام 1980م إلى عام 2002م.

حاصل على درجة املاجستير 	 
في إدارة األعمال من الجامعة 

العربية املفتوحة في مملكة 
البحرين عام 2010م.

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
اإلدارة الصحية من جامعة سانت 
جوزيف في والية ماين في الواليات 

املتحدة األمريكية عام 1999م.

حاصل على دبلوم في التمريض 	 
من كلية األردن للتمريض في 
مدينة عمان في األردن عام 

1977م.

د. فاطمة زهير 5
غريب

-  مدير اإلدارة الطبية 	 
بالدمام لشركة مجمع 

املركز الكندي الطبي 
العام منذ 2014م.

طبيبة أسنان ومشرفة في شركة مجمع املركز 	 
الكندي الطبي العام في مدينة الدمام من 

عام 2014م إلى عام 2018م.

حاصلة على درجة البكالوريوس 	 
في طب وجراحة األسنان من 
جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية في مدينة إربد عام 
2013م. 

أشرف 6
األباصيري

مدير اإلدارة الطبية 	 
بالخبر لشركة مجمع 
املركز الكندي الطبي 

العام منذ 2016م.

أخصائي باطنية في شركة مجمع املركز 	 
الكندي الطبي العام في مدينة الدمام من 

عام 2016م إلى عام 2019م.

أخصائي باطنية في مستشفى سعد 	 
التخص�صي في مدينة الخبر من عام 2002م 

إلى عام 2016م.

أخصائي باطنية في مستوصف العميس 	 
الطبي في مدينة خميس مشيط من عام 

1998م إلى عام 2002م.

أخصائي باطنية في مستشفى الكثيري 	 
في مدينة الخبر من عام 1994م إلى عام 

1997م.

حاصل على درجة املاجستير في 	 
األمراض الباطنية من جامعة 

اإلسكندرية في جمهورية مصر 
العربية عام 1992م.

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في الطب والجراحة من جامعة 
اإلسكندرية في جمهورية مصر 

العربية عام 1987م.

علي سليمان 6
أبو حور

مدير املشتريات 	 
لشركة مجمع املركز 
الكندي الطبي العام 

منذ 2012م.

مسؤول مشتريات طبية في شركة مجمع 	 
املركز الكندي الطبي العام في مدينة الدمام 

من عام 2012م إلى عام 2020م.

طبيب أسنان في مركز طب األسنان العائلي 	 
في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية 

من عام 2007م إلى عام 2011م.

طبيب أسنان في جمعية الهالل األحمر 	 
الفلسطيني - فرع القاهرة في مدينة القاهرة 
في جمهورية مصر العربية من عام 2005م 

إلى عام 2007م.

طبيب أسنان في عيادة الدكتور عادل 	 
زملوط لطب األسنان في مدينة القاهرة في 

جمهورية مصر العربية من عام 2017م إلى 
عام 2019م.

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
في طب األسنان من جامعة 

الطب الحكومية الشمالية في 
مدينة أرخانجلسك في روسيا عام 

2004م.

 حاصل على شهادة تدريب 	 
في احتراف إدارة املشاريع من 

أكاديمية بروجريس كونسالت في 
مدينة الدمام عام 2019م.

الهيكل التنظيمي للشركة 

لجنة 
املراجعات

مجلس إدارة 
الشركة

أمين سر 
مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
واملكآفات

الرئيس 
التنفيذي

الرئيس التنفيذي 
للعمليات

إدارة 
املشتريات

إدارة املوارد 
البشرية

إدارة 
املشاريع

اإلدارة الطبية  
- بقيق

اإلدارة الطبية  
- الخبر

اإلدارة الطبية  
- الدمام

املدير املالي 
التنفيذي

41 شركة مجّمع المركز الكندي الطبي العامالتقرير السنوي 2021م40



الملخص 
التنفيذي

حقائق النمّو 02
الواعدة
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122
 السعوديون

رأس المال البشري

بلغ عدد املوظفين في شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام 
)453( موظًفا، ويوضح الجدول التالي أعداد املوظفين، 

ونسب السعودة للشركة خالل األعوام 2018م، و2019م 
و2020م، و2021م:

2021م2020م2019م2018م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

%12226.93%6827.87%7129.22%5023.58السعوديون

%33173.07%17672.13%17270.78%16276.42غير السعوديين

%453100.00%244100.00%243100.00%212100.00املجموع

331
 غير السعوديين
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70,642,658
 مليون ريال سعودي

70.64
مليون ريال سعودي

64.22
مليون ريال سعودي

10%
 نسبة ارتفاع إيرادات

64,215,735
  مليون ريال سعودي

مجموع إيرادات الشركة عام 2021م.
مجموع اإليرادات التشغيلية للشركة 

للشركة عام 2021م.

مجموع اإليرادات التشغيلية للشركة 
عام 2020م.

الشركة لعام 2021م عن العام 2020م، ويرجع 
ذلك بشكل أسا�صي إلى بدء تشغيل مشروع 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الجديد في 1 
يوليو 2021م.

كان مجموع إيرادات الشركة عام 2020م.

مجموع إيرادات الشركة 

مؤشرات األداء 

اإليرادات التشغيلية للشركة 
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إجمالي الربح للشركةتكاليف اإليرادات للشركة 

40,189,114
 مليون ريال سعودي

45,449,780
 مليون ريال سعودي

كان مجموع تكاليف اإليرادات للشركة عام 2020م.

مجموع تكاليف اإليرادات للشركة عام 2021م.

25.19
 مليون ريال سعودي

24.03
 مليون ريال سعودي

4.83%
 نسبة ارتفاع إجمالي الربح

إجمالي الربح للشركة لعام 2021م.

إجمالي الربح للشركة لعام 2020م.

إجمالي الربح للشركة للعام 2021م، 
بسبب ارتفاع اإليرادات التشغيلية 

للشركة في العام 2021م.
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أبرز إنجازات 2021ماستمرارية األعمال

فتها إجراءات الحد من 
ّ
على الرغم من التداعيات السلبية التي خل

انتشار كوفيد-19 على املجتمع واألسواق بكافة قطاعاتها في اململكة 
والعالم، وخاصة قطاع الرعاية الصحية والطبية، فلم تسّجل 

الشركة أّي تعليقات أو انقطاعات خالل عام 2021م، بل استطاعت 
إدارة الشركة على تحويل التحديات الناجمة عن هذه التداعيات إلى 

فرص حقيقية فتحت آفاق استثمارية واعدة، من خالل الحفاظ على 
استقرار وضع الشركة املالي وقوتها وحضورها بشكل متزايد.

استمرت شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام” بتطوير آليات عملها لتعزيز األداء وتعظيم األثر واإلنجاز، وذلك 
نتها من تعزيز حضورها في صدارة املراكز 

ّ
من خالل تطبيقها لجملة من املمارسات املهنية العاملية املتطورة، والتي مك

الطبية املتخصصة. وقد حققت الشركة العديد من النجاحات الكبرى املرتكزة على اإلنجازات التالية:

زيادة رأس مال الشركة سعودي )77,000,000( سبعة وسبعين مليون ريال سعودي. وقد تم ضخ مبلغ الزيادة البالغ 
)75,000,000( خمسة وسبعين مليون ريال سعودي بالكامل نقًدا. ويرجع هدف الشركة من الزيادة في رأس املال إلى 

األسباب التالية:

ع مع 
ّ
تمويل مشروع العقد املوق

شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية 
الطبية، والذي تم توقيعه بتاريخ 

2020/03/01م ملدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد التلقائي. 

التوسع في أعمال املشاريع القائمة )راجع القسم رقم )9-3( 
“عقود مشاريع العيادات الطبية” من هذا املستند(، والتي 

تحتاج املزيد من التمويل؛ حيث إن محدودية التمويل سابًقا 
كانت تمثل السبب الرئي�صي الذي َيُحّد من قدرة الشركة على 

ع في مشاريعها وتلبية طلبات عمالئها بالكامل. التوسُّ

 زيادة رأس مال الشركة سعودي

77,000,000

0102
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التطّلعات والمستهدفات لعام 2022م

تواصل شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام تطوير أدائها في جميع بيئات أعمالها 
املتنوعة بشكل ممنهج متوائم مع استراتيجيتها التطويرية التي تستند إلى معرفتها العميقة، 

واملرتكزة على األبحاث والدراسات املستمرة لواقع أسواق خدمات الرعاية الصحية والطبية 
وميول ورغبات الشرائح املستهدفة لهذه األسواق، مع تنامي متطلبات جودة الحياة في جميع 
قت الشركة قفرة كبيرة  مناحي الحياة، وخاصة في مجال خدمات الرعاية الصحية. وقد حقَّ

في هذا املجال بما تمتلكه من بنية تحتية تقنية وقدرات وكفاءات بشرية متكاملة، األمر الذي 
ُيضاف إلى تميز خدماتها بالجودة والتنوع التي تناسب جميع الشرائح املستهدفة. وتتطلع 

إدارة الشركة إلى تعزيز مكانتها وحضورها ودعم استقرارها وقوتها املالية من خالل تحقيق 
املستهدفات التالية:
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قصتنا

نموٌّ بحضور 03
ريادّي
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لمحة عن الشركة

تأسست شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام كفرع مؤسسة فردية، لتمّر املؤسسة 
بعدة مراحل تطويرية، وتتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم إلى شركة 
مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )159( بتاريخ 1442/05/15ه 

)املوافق 2020/12/30م(. تمارس الشركة أعمالها، من خالل مركزها الرئي�صي في مدينة 
الدمام، في قطاع الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودية؛ حيث تندرج أعمالها 
ضمن املجمعات الطبية العامة، عبر نطاقين رئيسين هما: األعمال واألنشطة الطبية 

وأعمال تنفيذ عقود مشاريع العيادات الطبية.

وتنفرد شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام” بمسيرة عمل ناجحة، كإحدى الشركات 
الوطنية الرائدة املرخصة من قبل شركة “أرامكو” لتقديم الخدمات الطبية املتقدمة 

لشركات النفط والغاز الناشطة في اململكة. وقد تم افتتاح أول فرع للشركة عام 2007 في 
مدينة الدمام باململكة العربية السعودية، لتتطور أعمالها، وتتوسع قاعدة انتشارها من 
خالل فروعها كمجمعات طبية تخصصية تشمل مختلف التخصصات الطبية املتنوعة 

في كل من مدينة الخبر ومدينة بقيق.

كما تقدم الشركة العديد من الخدمات اإلسعافية النوعية املتخصصة للشركات 
الصناعية وشركات صناعة النفط والغاز على مستوى اململكة ودول مجلس التعاون 
الخليجي. باإلضافة إلى تجهيز وبناء العيادات الطبية، وتوفير الطواقم والفرق الطبية 
املتخصصة املتنوعة، وإمدادات األدوية واملعدات الطبية، وخدمات إسعاف ونقل 

 عن قيامها بإجراء جميع أنواع الفحوصات الطبية كفحص 
ً
الحاالت الطارئة، فضال

التوظيف وفحص اإلقامة وفحوصات البلدية والفحوصات الخاصة بالشركات.

ومع التطور التقني الكبير الذي طرأ على بيئات العمل بشكل عام، وقطاع الرعاية الصحية 
بشكل خاص، تسعى الشركة دائًما لالستثمار في التكنولوجيا الطبية الحديثة املتطورة؛ 

من خالل استدامة تحديث كافة التقنيات واملعدات والتجهيزات واألنظمة الطبية 
املستخدمة في جميع قنوات أعمالها. فيما تهتم الشركة، من خالل قسم التعليم والتدريب 

املتكامل لديها، بمتابعة األبحاث الطبية العاملية وآخر التطورات واملستجدات في جميع 
املجاالت والتخصصات الطبية والصحية املتنوعة، سعًيا ملواكبتها واملحافظة على حداثة 

البيانات الطبية وجودة الخدمة في جميع ما تقّدمه من حلول وخدمات طبية وصحية 
متنوعة، وفق أعلى املعايير العاملية املعمول بها في هذا املجال، بكل كفاءة وأمان واقتدار.

فيما تولي إدارة الشركة أهمية بالغة الستقطاب نخبة الكفاءات واملهارات والخبرات 
الطبية والصحية والفنية واإلدارية، ودعمهم وتمكينهم وفق أفضل املمارسات اإلدارية 
والتشغيلية العاملية املرموقة. إلى جانب حرصها الدائم على املحافظة على بيئة أعمال 

احترافية متكاملة، تحرص من خاللها على دعم جميع ِفرقها العاملة بحزمة واسعة من 
الخدمات التي تعزز من أدائهم ووالئهم للعمل والشركة، وتضمن لهم راحة البال، مما 
يعزز الدورة الوظيفية لرأسمالها البشري، الذي تعتبره أحد ممكنات نجاحها وتميزها 

واستمرارية ريادتها في هذا القطاع بشكل عام.
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المزايا التنافسية للشركة ركائز تطبيق االستراتيجية

تتمتع شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام بمجموعة من املزايا التي تمنحها حضوًرا تتمحور استراتيجية الشركة بالعمل على الركائز الخمس التالية:
ومكانة ريادية فاعلة تميزها عن باقي املنافسين الحاليين واملستقبليين، األمر الذي يمنح 

ثمر، وتتضمن هذه املزايا:
ُ
ستدام وامل

ُ
 آمنة للنمو امل

ً
املساهمين فيها منصة

ستمر بالتطوير التكنولوجي 
ُ
الحفاظ على االلتزام امل

لكافة األجهزة واملعدات الطبية، ومواكبة أحدث 
األبحاث الطبية العاملية وآخر التطورات في 

مجاالت وتخصصات الطب املتعددة.

الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء لزيادة 
عدد عقود مشاريع العيادات الطبية على 

املدى املتوسط والطويل بما يلبي متطلبات 
قطاع النفط والغاز من الخدمات الصحية.

تطوير قسم التعليم والتدريب لدى الشركة 
واملحافظة على حداثة قاعدة البيانات الطبية.

زيادة عدد املراكز الطبية 
والوصول إلى كافة املدن الرئيسية 

حول اململكة.

لدى الشركة خبرة واسعة 
وممتدة في إدارة املشاريع الطبية 
والصحية في قطاع النفط والغاز.

لدى الشركة قسم خاص للتعليم 
والتدريب يقوم باإلشراف املستمر 

على الكوادر الطبية وممار�صي 
الرعاية الصحية لديها؛ لضمان 

جاهزيتهم واستيفائهم لكافة 
املعايير األساسية املطلوبة للعمل.

املركز الطبي الكندي مزّود بأحدث 
أنواع األجهزة واألنظمة الطبية 
تقّدمة التي تساهم في تقديم 

ُ
امل

الخدمة الطبية املتميزة للمر�صى 
واملراجعين بأعلى مستويات الجودة.

توفر الشركة خدمة متابعة 
الحاالت املحولة من املواقع إلى 

املستشفيات حتى شفائها.

لدى الشركة فريق من االستشاريين واألطباء 
واملتخصصين واملمرضين ذوي الكفاءة العالية 

يخضعون لعدة اختبارات تأهيلية ودورات 
تدريبية عند انضمامهم للشركة.

تقوم الشركة بتسجيل جميع أطباء التدريب 
لديها في سجل األطباء املعتمدين لدى هيئة 
 Oil & Gas“ النفط والغاز باململكة املتحدة
United Kingdom OGUK” مما يجعلهم 

مؤهلين لتقديم الدورات الطبية، وإصدار 
عدد من الشهادات الطبية لتقديم الخدمات 

الصحية كمطلب أسا�صي للكوادر الطبية 
العاملة في قطاع النفط والغاز.

تقدم الشركة خدمة سرعة االستجابة عند 
الحاجة، وتعمل مراكزها بشكل مستمر على 
مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع.

املحافظة على التطوير املستمر للكوادر 
الطبية واملمارسين الطبيين في الشركة، 

واستقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة 
لتقديم أفضل خدمة صحية. 
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محطات مهمة في مسيرة النجاح

2008

2016

2020

2021

تأسست 
الشركة كفرع 

ملؤسسة فردية.

تحويل الشركة 
إلى ذات مسؤولية 

محدودة.

تحويل الشركة إلى 
شركة مساهمة 

مقفلة.

زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 
)77,000,000( سبعة وسبعين مليون ريال 
سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولية 
بعدد )7,700,000( سبعة ماليين وسبعمائة 

ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل 
وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت 

سعودية للسهم الواحد

حضور الشركة الجغرافي

تنشط شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام” من خالل 
مقرها الرئيس في مدينة الدمام، باإلضافة إلى فروعها الطبية في 

كل مدن الخبر وبقيق في اململكة العربية السعودية.
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نموذج األعمال

تعمل شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام في القطاع الصحي باململكة العربية السعودية، وتندرج أعمال الشركة 
تحت نطاقين رئيسيين؛ وهما أعمال املراكز الطبية وأعمال تنفيذ عقود مشاريع العيادات الطبية.

تنشط الشركة بتقديم الخدمات الصحية املتطورة من خالل ثالثة مراكز طبية مجهزة بأحدث املعدات واألنظمة 
ي العديد من التخصصات 

ّ
الطبية والتقنية املتطورة، في كل من مدن الدمام والخبر وبقيق من خالل عيادات تغط

ذن والحنجرة، 
ُ
الطبية؛ بما فيها عيادات طب األطفال، واألمراض الباطنية، وأمراض القلب، وأمراض األنف واأل

وطب وجراحة العيون، وطب األسنان، والطب العام، وعيادة فحص السمع، وعيادة فحص الرئتين، إضافة إلى 
قسم التعليم والتدريب وأقسام الطوارئ واإلسعاف واألشعة واملختبرات.

 01
قطاع  المراكز الطبية

العيادات )التخصصات(العنواناملركز

املركز الكندي الطبي - 
فرع الدمام

شارع عمر بن الخطاب، حي 
حد، الدمام

ُ
أ

ص.ب. 3300 الدمام 31471
هاتف: 8320 818 13 966+
فاكس: 8059 818 13 966+

عيادة طب األطفال، عيادة األمراض الباطنية، عيادة 
ذن وحنجرة، عيادة طب 

ُ
أمراض القلب، عيادة أنف وأ

وجراحة العيون، عيادة طب األسنان، عيادة الطب 
العام، عيادة فحص السمع، عيادة فحص الرئتين، 

قسم الطوارئ واإلسعاف، قسم األشعة، قسم املختبر.

املركز الكندي الطبي - 
فرع الخبر

طريق امللك خالد، حي الخزامى، 
الخبر

ص.ب. 20304 الخبر 31952
هاتف: 2733 835 13 966+
فاكس: 2760 835 13 966+

عيادة طب األطفال، عيادة األمراض الباطنية، عيادة 
ذن وحنجرة، عيادة طب 

ُ
أمراض القلب، عيادة أنف وأ

وجراحة العيون، عيادة طب األسنان، عيادة الطب 
العام، عيادة فحص السمع، عيادة فحص الرئتين، 

قسم الطوارئ واإلسعاف، قسم األشعة، قسم املختبر، 
قسم التدريب والتعليم.

املركز الكندي الطبي - 
فرع بقيق

شارع اإلمام عمر بن الخطاب، 
حي املطار، بقيق

ص.ب. 3300 بقيق 33261
هاتف: 6999 566 13 966+
فاكس: 1090 252 13 966+

عيادة طب األطفال، عيادة األمراض الباطنية، عيادة 
طب األسنان، عيادة الطب العام.
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نجحت الشركة عبر مسيرة عملها الرائدة ببناء العديد 
نتها من الفوز بالعديد 

ّ
من الشراكات االستراتيجية مك

من العقود مع جهات ناشطة في اململكة، كشركات 
الحفر واملقاوالت في قطاع النفط والغاز متعاقدة مع 

شركة “أرامكو السعودية”؛ حيث تقوم الشركة بتوفير 
الخدمات الطبية داخل مواقع املشاريع التي يعملون بها 

حول اململكة. وتشمل تلك املواقع منصات النفط والغاز 
البرية والبحرية ومصافي النفط والغاز ومحطات خطوط 

األنابيب، وغيرها من مواقع املشاريع الصناعية واإلنشائية. 
وتوفر هذه الخدمات الطبية بشكل عام ما يلي:

ويوضح الجدول التالي تفاصيل عقود 
*صالحية العقد منتهية، وتم االتفاق مع العميل على استكمال التعامل بموجب نفس العقد مشاريع العيادات الطبية الرئيسية للشركة:

وبحسب حاجة العميل بدون تحديد مدة معينة، وحتى إخطار أحد الطرفين بإنهاء العقد.

الدعم وإدارة حلول 
الخدمات الطبية املتكاملة 

في قطاع النفط والغاز.

األدوية واألجهزة واملعدات 
واملستهلكات الطبية.

توفير الخدمة الطبية 
والدعم على مدار 24 ساعة.

 02
قطاع عقود مشاريع العيادات الطبية

موقع العميلاالسم
طبيعة أعمال 

املشاريع
عدد العيادات 

الطبية
مدة العقد

تاريخ بداية 
العقد

تاريخ نهاية العقد
شروط تجديد 

العقد

شركة جونز هوبكنز أرامكو 
للرعاية الطبية

Johns Hopkins Aramco 
Healthcare Company

الظهران
مصافي النفط 

ومحطات خطوط 
األنابيب

ا 2025/06/30م2020/03/01م5 سنوات ميالدية26 ُيجدد تلقائيًّ

شركة شيلف دريلنج ايجبت
 Shelf Drilling Egypt
Company

الخبر
منصات نفط 

وغاز بحرية
ا 2021/11/01م2013/11/02مسنة ميالدية7 ُيجدد تلقائيًّ

الخبرValaris Companyشركة فاالريس
منصات نفط 

وغاز بحرية
2019/10/01م*2011/07/04مغير محدد8

ساٍر حسب 
الحاجة

شركة نوبل العربية للحفر
 Noble Drilling Arabia
Company

الخبر
منصات نفط 

وغاز بحرية
2019/12/31م*2011/07/18مسنة ميالدية4

ساٍر حسب 
الحاجة

الخبرSeadrill GCC Companyشركة سيدريل جي �صي �صي
منصات نفط 

وغاز بحرية
ا2022/04/30م2015/05/01مسنة ميالدية3 ُيجدد تلقائيًّ

-2015/02/01مغير محدد8صناعي / إنشائيالخبرAir Products Saudi Arabiaشركة اير برودكتس السعودية
ساٍر حسب 

الحاجة

شركة كوسل السعودية للحفر 
املحدودة

 Cosl Saudi Arabia Drilling
Company

الخبر
منصات نفط 

وغاز بحرية
ا2021/07/13م2019/07/13مسنة ميالدية2 ُيجدد تلقائيًّ

الخبرZP Arabia Drilling Companyشركة زي بي العربية للحفر
منصات نفط 

وغاز برية
ا2022/02/01م2011/01/28مسنة ميالدية4 ُيجدد تلقائيًّ

شركة صينوبك انترناشونال 
بتروليوم سيرفيسيس

 Sinopec International
Petroleum Services

الخبر
منصات نفط 

وغاز برية
ا2022/07/12م2013/10/31مسنة ميالدية4 ُيجدد تلقائيًّ

شركة بيكر هيوز العربية 
السعودية

Baker Hughes Saudi Arabiaالخبر
منصات نفط 

وغاز برية
2021/02/10م*2019/02/10مغير محدد4

ساٍر حسب 
الحاجة

ا2020/12/31م2018/01/01مسنة ميالدية9حفاراتالخبر KCA Deutaشركة كي �صي أي ديوتا ُيجدد تلقائيًّ

ا2014/12/31م2012/01/01مسنة ميالدية3حفاراتالخبرGrey Wolf           شركة غري وولف ُيجدد تلقائيًّ

ا2022/12/31م2020/01/01مسنة ميالدية23منصات مياهالخبرADESشركة أديس ُيجدد تلقائيًّ
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 03
قطاع التدريب والتأهيل

قسم التعليم والتدريب

تستثمر الشركة خبراتها الكبيرة وقوتها في هذا القطاع، في تطوير 
قدراتها التعاقدية التشغيلية على نحو متكامل؛ إذ توفر الشركة 

للعمالء الذين تتعاقد معهم خدمات طبية نوعية في مواقع ُمحددة 
لتغطية مشاريعهم حول اململكة؛ حيث تخضع كافة الكوادر الطبية 

وممار�صي الرعاية الصحية التي تعمل في تلك العيادات الطبية إلى 
اشتراطات الحصول على عدة تراخيص واختبارات ودورات تأهيلية 

ؤّهلهم للعمل في البيئات 
ُ
قبل اعتمادها ِمن ِقَبل العمالء، والتي ت

النائية والصعبة مثل مصافي ومنصات النفط والغاز ومحطات 
األنابيب واملشاريع الصناعية واإلنشائية. واستجابة لذلك قامت 
الشركة بتجهيز مرافق تعليمية وتدريبية، تؤهل من خاللها ِفَرقها 

الطبية والفنية والتشغيلية للعمل ضمن هذه البيئات بكفاءة عالية. 
نذكر منها: 

ا للتعليم والتدريب، يقوم باإلشراف  جهزت الشركة قسًما خاصًّ
املستمر على الكوادر الطبية وممار�صي الرعاية الصحية لديها؛ 

لضمان جاهزيتهم واستيفائهم لكافة املعايير األساسية املطلوبة 
للعمل. وتلتزم الشركة بتسجيل جميع أطباء التدريب لديها في 

سجل األطباء املعتمدين لدى هيئة النفط والغاز باململكة املتحدة  
“Oil & Gas United Kingdom - OGUK”؛ مما يجعلهم مؤهلين 

لتقديم الدورات الطبية، وإصدار عدد من الشهادات الطبية 
كمطلب أسا�صي للكوادر الطبية العاملة ضمن قطاع النفط 

والغاز. ومن ناحية أخرى، تقوم الشركة استجابة ملتطلبات شركة 
“أرامكو السعودية” من املقاولين املتعاقدين، بااللتزام بحد أدنى 
من متطلبات الخدمة الطبية لقبول الكوادر الطبية قبل إرسالها 
إلى مواقع العمل، كما يعمل قسم التعليم والتدريب في الشركة 

على تأمين التراخيص والشهادات الالزمة للكوادر الطبية، وإعداد 
الدورات املطلوبة الستيفاء متطلبات شركة “أرامكو السعودية”.
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الشركات المساهمة في شركة 
مجمع المركز الكندي الطبي العام

شركة خليفة عبد اللطيف امللحم القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري 
رقم )2051220905( الصادر من مدينة الخبر بتاريخ 1439/07/03ه )املوافق 2018/03/20م(. يقع 

املركز الرئي�صي لشركة خليفة امللحم القابضة في مدينة الخبر، ويبلغ رأس مالها )1,000,000( مليون ريال 
سعودي مقسم إلى )100,000( مائة ألف حصة متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية )10( عشرة رياالت 
سعودية للحصة الواحدة. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة خليفة عبد اللطيف امللحم القابضة:

شركة فلوة نجد العقارية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 
)2050138156( الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1442/02/19ه )املوافق 2020/10/06م(. يقع املركز 
الرئي�صي لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام، ويبلغ رأس مالها )10,000( عشر آالف ريال سعودي 

مقسم إلى )1,000( ألف حصة متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية )10( عشرة رياالت سعودية للحصة 
الواحدة. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية:

شركة فلوة نجد العقاريةشركة “خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة”

عدد األسهمالشركاءم
القيمة االسمية لألسهم 

)ريال سعودي(
نسبة امللكية

%51,000510,00051.00خليفة عبد اللطيف عبد هللا امللحم1

%7,00070,0007.00منى عبد هللا محمد الخرساني2

%7,00070,0007.00عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف امللحم3

%7,00070,0007.00محمد خليفة عبد اللطيف امللحم4

%7,00070,0007.00عبد العزيز خليفة عبد اللطيف امللحم5

%7,00070,0007.00مشاعل خليفة عبد اللطيف امللحم6

%7,00070,0007.00ملياء خليفة عبد اللطيف امللحم7

%7,00070,0007.00سارة خليفة عبد اللطيف امللحم8

%100,0001,000,000100.00املجموع

عدد الحصصاملالكم
القيمة االسمية للحصص 

)ريال سعودي(
نسبة امللكية

1
صك وقف منجز رقم 411427274 وتاريخ 
1441/12/01ه )املوافق 2020/07/22م(

1,00010,000100.00%
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االستدامة 
وإدارة المخاطر

ممارساٌت 04
مهنيٌة متكاملة
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التزام مستدام تجاه البيئة 
والمجتمع والحوكمة

تتزايد أهمية العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة للشركات حول العالم يوًما بعد 
يوم، لتصبح عوامل حاسمة في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية. فتحديات االستدامة 
العاملية، وعوامل املخاطر الجديدة تعني أن على الشركات إعادة تقييم أعمالها، وأن على 
املستثمرين إعادة تقييم توجهاتهم االستثمارية. وتتطلع الشركة خالل العام 2022م ألن 
تخطو أولى خطواتها نحو دمج منهجي للمقاييس البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة في 

أعمالها، وممارسات إعداد التقارير في الشركة، وسنعمل على إجراء قياس متعّمق للجوانب 
البيئية واالجتماعية والحوكمة للتعرف على مكامن قوتنا وضعفنا، ومقارنتها مع النظراء 

املحليين والدوليين، لنتمكن من إجراء تقييم معّمق للمعايير النسبية بناًء على تلك النتائج 
لتحديد أكثر املوضوعات البيئية، واالجتماعية والحوكمة أهمية بالنسبة ألصحاب املصلحة 

الداخليين والخارجيين، وكيفية التعامل معها ومعالجتها في املستقبل.

فيما يمثل مفهوم االستدامة اتجاًها واضًحا الستراتيجية شركة “مجّمع املركز الكندي 
الطبي العام” وأعمالها؛ حيث يتم اعتمادها في أدق تفاصيل نشاطاتها املتنوعة. وتتعهد 
ا  ا للعطاء والعمل املسؤول اجتماعيًّ بتصميم وبناء بيئات العمل فيها لتكون مكاًنا مثاليًّ

 وآمًنا. في حين تتجاوز مسؤولياتها األداء التعاقدي واالمتثال 
ً
ا وعادال ا مستداًما وبيئيًّ وتجاريًّ

التشريعي؛ حيث تقوم الشركة بالحفاظ على عمل مستدام يصّب في مصلحة عمالئها 
وشركائها ومنسوبيها واملجتمعات املحلية التي نعمل فيها. عبر تكريس ثقافة إدارة الصحة 

والسالمة والبيئة النظيفة، في جميع أعمالها وسالسل التوريد والشركاء.

يحدد نهج دمج قيمة االستدامة في جميع أعمالنا ونشاطنا، جميع الضرورات واألهداف 
واملجاالت ذات األولوية واألهداف بوضوح تام. بشكل يسهم في تلبية املتطلبات التشريعية 

للعمل، وإدارة املخاطر الكارثية املرتبطة بأعمالنا. ويأخذ بعين االعتبار اآلثار االجتماعية 
والبيئية واالقتصادية، التي تتضمن القيم األخالقية والصحة والسالمة املهنية وممارسات 

العمل الجيدة، وحقوق املوظفين واملجتمع، وحماية البيئة. 
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إدارة الجودة والسالمة

تلتزم الشركة بتعزيز قدراتها في إدارة األمن والسالمة في جميع بيئات العمل ومرافق الخدمة 
املتنوعة لديها، كما تبذل الشركة جهوًدا حثيثة لتوفير بيئة مهنية سليمة وصحية لجميع 

منسوبيها؛ حيث تلتزم بتطبيق نظام متقدم إلدارة السالمة والصحة املهنية بهدف توفير بيئة 
آمنة وصحية لسائر موظفيها. ويوفر قسم السالمة في الشركة خدمات التدريب واملراقبة 

مع ضبط اإلجراءات لضمان تطبيق نظام سالمة فاعل على يد فريق عمل متمرس بمجال 
الخدمات األمنية، مدعوم بأحدث املعدات والتجهيزات واألنظمة ذات الصلة.  وفي هذا 
السياق حصلت “الشركة على العديد من الشهادات العاملية ملطابقتها املعايير العاملية 

للصحة والسالمة والبيئة. 

حوكمة العالقات البيئية

تعتمد الشركة على معايير مهنية صارمة لضبط ممارساتها البيئية بشكل مستدام، 
والتزامها بكل مما يلي:

االمتثال للقوانين واللوائح البيئية املعمول بها في جميع بيئات العمل التصنيعية 	 
والتشغيلية.

 وضع املعايير واإلجراءات وضوابط اإلدارة البيئية والحفاظ عليها؛ لضمان توازن 	 
االعتبارات البيئية بالتساوي مع األولويات التنافسية واألنشطة التجارية الرئيسة 

األخرى.

التواصل بكل شفافية ووضوح مع املوظفين والهيئات التنظيمية والجمهور واملساهمين، 	 
بشأن القضايا البيئية وتحسينها بشكل مستمر.

كما يعتمد نظام اإلدارة البيئية لدى الشركة على املبادئ واملمارسات الدولية التالية:

تقييم األثر البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي.	 

إدارة مخلفات العمليات التصنيعية واإلنتاجية الضارة باإلنسان والبيئة.	 

إدارة معالجة املياه وتلوث الهواء واملخلفات الكيميائية.	 

العمل على الحفاظ على الطاقة.	 

حوكمة العالقات المجتمعية

حوكمة ضوابط وإجراءات الصحة والسالمة

تحرص الشركة على اعتماد ممارسات مهنية مسؤولة، تضمن من خاللها التعاون الوثيق 
مع املجتمع وقادة األعمال، لدعم وتطوير البيئات املجتمعية، من خالل ما يلي:

تنفيذ العمليات في إطار خطة اإلدارة البيئية.	 

تثقيف املجتمعات املحلية باستمرار عن أنشطتنا التشغيلية وتأثيراتها.	 

مبادرة التنمية املحلية داخل املجتمعات املجاورة لخلق فرص مستدامة.	 

 توفير فرص العمل للسكان املحليين في مواقع العمل.	 

 إعطاء األفضلية للسلع املحلية أثناء عمليات الشراء املواد الالزمة للشركة.	 

تطبق الشركة أعلى معايير الصحة والسالمة، لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين واملوردين 
والشركاء، وتلتزم دائًما باتباع الضوابط واملعايير التالية:

دمج مفهومي الصحة والسالمة كِقَيم أساسية للشركة.	 

م الصحة والسالمة االستباقية القابلة للتطبيق.	 
ُ
ظ

ُ
اعتماد وتنفيذ ن

تدريب املوظفين وتزويدهم باألدوات والوسائل والتجهيزات الالزمة ألداء أعمالهم بأمان.	 

اعتماد وتطبيق أفضل املمارسات لتشغيل املعدات وصيانتها املستدامة.	 

االمتثال للقوانين واللوائح املعمول بها في املجتمعات التي تعمل فيها.	 

توفير بيئة عمل آمنة من خالل تقليل أو إزالة جميع املخاطر.	 

متابعة وتنفيذ برامج الوقاية من الحوادث.	 

 بأول؛ لضمان االلتزام 	 
ً
إجراء مراجعات منتظمة وإبالغ مجلس اإلدارة بالنتائج أوال

بسياسات وإجراءات الشركة الخاصة بالصحة والسالمة، والتأكد من وجود اآلليات 
عّزز مشاركة املوظفين في تطوير معايير الصحة والسالمة، لتشجيعهم على تحمل 

ُ
التي ت

مسؤولية تطبيقها وأخذها على عاتقهم بجدية مطلقة.
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سياسة إدارة المخاطر واستمرارية األعمال 

حوكمة إدارة المخاطرسياسة إدارة المخاطر

ا لتنفيذ استراتيجيات الشركة، وتحقيق القيمة املستدامة للمساهمين،  تعد إدارة املخاطر الفعالة أمًرا ضروريًّ
وحماية العالمة التجارية، وضمان الحوكمة الرشيدة. إذ تتعـرض شـركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” لبعـض 

املخاطـر بسـبب طبيعـة نشـاطها، ككيـان يعمـل فــي مجــال الرعاية الصحية. ولهــذا السـبب تطبق الشـركة أفضل 
املمارسـات فـي إدارة هـذه املخاطـر ومراقبتهـا مـن خـالل مجلـس اإلدارة، وتعمـل علـى فريق متخصص إلدارة املخاطـر 

يقوم علـى وضــع استراتيجيات االستعداد والتحضير املسبق والجاهزية ملواجهــة املخاطــر والتخفيف من آثارها. 

كما يلتزم مجلــس اإلدارة باعتمــاد إجراءات مدروســة ملواجهــة املخاطــر املختلفــة التــي يمكـن أن تعتـرض أداء الشـركة 
التشـغيلي، وتعزيـز ثقافـة الوعـي بمسؤوليات جميـع األطـراف ذات الصلــة بالشــركة، كــي تكــون علــى أتم الدرايــة 

والوعــي بمسؤولياتها تجــاه هــذه املخاطـر. فيما تعمـل علـى تعزيـز فعاليـة الرقابـة الداخليـة وتطبيـق ضوابـط حوكمـة 
الشــركات وفــق أعلى معاييــر الشــفافية؛ سعًيا لتجنيــب مختلــف وحــدات العمــل بفعالياتهــا املختلفـة فـي الشـركة أي 

نـوع مـن املخاطـر. 

عملت شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام” على تحديد عمليات الرقابة وإدارة املخاطر وفًقا ألفضل املبادئ 
املمارسات العاملية. ويستند مجلس إدارة شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام وإدارتها العليا إلى هذه املبادئ في 

سياق وضع استراتيجية الشركة، وفي عملية صنع القرارات. ثم تقوم اإلدارة بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه 
من أجل ضمان التأكيد املعقول على إمكانية تحقيق أهداف الشركة، مع الحرص على أن تكون املخاطر ذات الصلة 

ضمن مدى إقبال الشركة على املخاطرة.

 يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية الرقابة على نظام إدارة مخاطر الشركة والضوابط الداخلية ومراجعة مدى 
فعاليته؛ حيث ُيصّمم النظام لتحديد مخاطر الفشل وإدارتها، وليس القضاء عليها؛ وذلك لتحقيق أهداف الشركة 

االستراتيجية، وتقديم ضمانات معقولة، وليست مطلقة، ضد األخطاء أو الخسارة الجسيمة.

كما يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية العامة عن تحديد طبيعة املخاطر الرئيسة ومداها الذي يرغب في تحمله 
تحقيًقا ألهدافه االستراتيجية )إقباله على املخاطرة(، والتأكد من إدارة هذه املخاطر على نحٍو فّعال. وقد فّوض 

املجلس مسؤولية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومنهجية إدارة املخاطر بالشركة إلى لجنة املراجعة. تقوم 
عمليات الرقابة الداخلية على العناصر الخمسة التالية املترابطة فيما بينها:

لقد فّوض املجلس مسؤولية مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ومنهجية إدارة 
املخاطر بالشركة إلى لجنة املراجعة. كما ُيشرف مجلس إدارة شركة مجّمع املركز الكندي 

الطبي العام على عملية إدارة املخاطر من خالل لجنة املراجعة املسؤولة عن مراجعة إطار 
عمل إدارة املخاطر للتأكد بنفسها من أنه ال يزال سليًما وُيحّدد جميع مجاالت املخاطر 

املحتملة على نحٍو فّعال. باإلضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة مدى كفاية السياسات 
دة، وتقديم  ذت ِمن ِقَبل اإلدارة بغرض إدارة املخاطر املحدَّ ّفِ

ُ
مت ون والعمليات التي ُصّمِ

تقارير سنوية بها إلى مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

كذلك، تقوم لجنة املراجعة بإجراء مراجعات منتظمة ألنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها 
في الشركة -بما في ذلك جميع املهام والسياسات واإلجراءات ذات الصلة للتأكد من أنها ال 
تزال مناسبة وكافية لتحديد املخاطر والحد منها. وفي حالة املعامالت والعقود التي تنطوي 

على درجة عالية من التعقيد، نعمل مع مستشارين للتقليل من أخطارها.

تتحمل اإلدارة التنفيذية مسؤولية تحديد طبيعة إدارة املخاطر، وتعد اإلدارة على جميع 
مستوياتها مسؤولة عن تحديد املخاطر وذات الصلة بمجال عملها وإدارتها على النحو 

املناسب. كما تعمل املهام الوظيفية للشركة على دعم تنفيذ عملية إدارة املخاطر وتيسيرها.

تولي إدارة الشركة اهتماًما لعملية إدارة املخاطر باعتبارها وسيلة لتحديد املخاطر وتقييمها 
ووضع أولوية لها والحد منها، وذلك من خالل كل وحدة عمل، مع تطبيق منسٍق وفّعال من 
حيث التكلفة للموارد بغرض تقليل احتمالية أو تأثير أّي آثار سلبية ورصدها والتحكم بها؛ 
دار املخاطر بفعالية من قبل الشركة عن طريق 

ُ
لتحقيق أق�صى استفادة من الفرص. كما ت

التطبيق الفّعال للضوابط املتنوعة، والتي تشمل:

البيئة الرقابية.. 1

تقييم املخاطر.. 2

نشاطات الرقابة.. 3

تبادل معلومات.. 4

املتابعة املستمّرة.. 5

إطار عمل إدارة املخاطر املعتمد ِمن ِقَبل مجلس اإلدارة.. 1

السياسات واإلجراءات املوثقة.. 2

الحفاظ على السجالت.. 3

املراقبة املستمرة لاللتزامات التنظيمية.. 4

إعداد التقارير الداخلية والخارجية.. 5
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عوامل المخاطر بشركة “مجّمع 
المركز الكندي الطبي العام”

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق املوازية ينطوي عليه مخاطر 
عالية، وقد ال يكون االستثمار فيها مالئًما إال للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا 

االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنه.

 يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا، وسيتم 
تداولها في السوق املوازية دراسة كافة املعلومات التي يحتويها هذا املستند بعناية؛ بما فيها 

عوامل املخاطرة املبينة أدناه قبل اتخاذ أّي قرار باالستثمار في األسهم موضع اإلدراج املباشر، 
علًما بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل 
إنه من املمكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، والتي من شأنها 

التأثير على عملياتها. 

إن نشاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات 
النقدية، قد تتأثر سلًبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من املخاطر التي تضمنها 

هذا القسم، والتي ترى إدارة الشركة حالًيا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أّي مخاطر أخرى لم 
يحددها مجلس اإلدارة أو يصّنفها حالًيا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح 

جوهرية. 

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر 
بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن إلدارة الشركة أن تحّددها، أو التي تعتبرها 

في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهم الشركة في السوق 
وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على املساهمين، وقد يخسر املستثمر كامل استثماره في أسهم 

الشركة أو جزء منه.

وُيقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر 
جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا املستند بخالف تلك املذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر 

على قرارات املستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق 
املوازية. إن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقّدمة بترتيب ال يعّبر عن مدى أهميتها. كما أن 

املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير املعلومة حالًيا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد 
يكون لها التأثيرات املبينة أعاله.

مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األسا�صي . 1
للشركة.

املخاطر املتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد.. 2
مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم . 3

تطبيق قواعد الحوكمة.
املخاطر املرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات املدرجة.. 4
املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية . 5

ولوائحه التنفيذية.
مخاطر قرارات اإلدارة.. 6
املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم.. 7
املخاطر املتعلقة باالئتمان.. 8
مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت . 9

االئتمانية القائمة.
مخاطر السيولة.. 10
11 ..

ً
املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة.. 12
املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة.. 13
املخاطر املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة.. 14
املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة.. 15
املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية.. 16

املخاطر املتعلقة بالتوقف غير املتوقع لألعمال.. 17
املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص . 18

والتصاريح والشهادات الالزمة.
املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات . 19

املطلوبة من قبل العمالء.
املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة . 20

واملطالبات اإلضافية.
املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية املهمة . 21

واملعايير الجديدة.
املخاطر املتعلقة باألخطاء الطبية.. 22
مخاطر صعوبة توظيف الكوادر الطبية.. 23
املخاطر املرتبطة بشغور بعض مناصب مدراء اإلدارات في . 24

الشركة.
املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوردين.. 25
املخاطر املتعلقة بتركز إيرادات الشركة.. 26
مخاطر تركز العمالء.. 27
مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية.. 28
مخاطر االعتماد على املوظفين غير السعوديين.. 29
املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين . 30

غير السعوديين.
مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية.. 31
املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير.. 32
املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات.. 33
املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية.. 34
مخاطر أثر ضريبة القيمة املضافة.. 35
املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة . 36

االستراتيجية للشركة.
املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات.. 37
املخاطر املتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.. 38
املخاطر املتعلقة باستخدام النقد.. 39
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المخاطر المتعلقة بالسوق 
والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم 
إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية

املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة.. 1
املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيا�صي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط.. 2
املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة.. 3
املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة.. 4
املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي.. 5
مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة.. 6
املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصحي.. 7
املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت.. 8
مخاطر تذبذب أسعار الفائدة.. 9

مخاطر فرص النمو.. 10
املخاطر املتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل.. 11
املخاطر املتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة. . 12

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم.. 1
مخاطر سيولة أسهم الشركة.. 2
مخاطر اقتصار التداول في السوق املوازية على املستثمرين املؤهلين.. 3
املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية.. 4
5 ..

ً
مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال

مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم.. 6
املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج.. 7
املخاطر املرتبطة بعدم وجود إدراج سابق ألسهم الشركة.. 8
 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج.. 9

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء املتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو . 10
أي متطلبات تنظيمية مستقبلية.

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع.. 11
مخاطر اختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في . 12

أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.
مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة . 13

ا لعدم وجود سعر محدد للطرح في حالة اإلدراج املباشر. طرًحا أوليًّ
 مخاطر اختالف اإلدراج املباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي.. 14
املخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية.. 15

استمرارية األعمال

 تستخدم شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام منهجية إدارة 
استمرارية األعمال على نحٍو فّعال ملواجهة حاالت انقطاع أنشطة 

العمل وحماية العمليات التجارية املهمة من آثار اإلخفاقات الكبيرة 
أو الكوارث الجسيمة. لذا، ليست هناك شكوك حقيقية فيما يتعلق 
بقدرة شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام على استمرار عملياتها 
التشغيلية. كما ال توجد خطط أو قرارات فيما يتعلق بإعادة هيكلة 

أو إيقاف عمليات الشركة.
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األداء المالي

شفافية بكفاءة 05
مستدامة
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مؤشرات األداء المالي للعام 2021م

تحليل إلجمالي إيرادات الشركة

تحليل إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسة لها

السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م السنة املالية املنتهية في 2020/12/31ممؤشرات األداء الرئيسية

%10.0%19.9معدل نمو اإليرادات 

%12.6%10.7مصاريف عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات

%35.7%37.4هامش إجمالي الربح 

%19.9%25.2هامش صافي الربح 

%12.94-%8.6معدل نمو صافي الربح

%60.1%57.2نسبة اإليرادات إلى إجمالي األصول

%19.1%17.8نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول 

%23.6%21.7نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي حقوق امللكية

9.458.36نسبة التداول )مرة(

%12.0%14.4نسبة العائد على األصول 

%14.9%17.5نسبة العائد على حقوق امللكية 

كما في 31 /2021/12مكما في 31 /2020/12مقائمة املركز املالي )ريال سعودي(

95,796,054101,651,274مجموع األصول املتداولة

16,392,75015,084,655مجموع األصول غير املتداولة

112,188,804116,735,929مجموع األصول

10,141,28912,161,988مجموع االلتزامات املتداولة

9,829,89610,123,880مجموع االلتزامات غير املتداولة

19,971,18522,285,868مجموع االلتزامات

92,217,61994,450,061حقوق امللكية

112,188,804116,735,929مجموع االلتزامات وحقوق امللكية

السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م السنة املالية املنتهية في 2020/12/31مقائمة التدفقات النقدية )ريال سعودي(

17,826,3421,590,469صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)60,629,029()1,093,147(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

)14,367,111(60,932,737صافي النقد من املستخدم في األنشطة التمويلية

79,916,6786,511,007النقد وما في حكمه

السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م السنة املالية املنتهية في 2020/12/31م)األرقام بالريال السعودي(

إيرادات املراكز الطبية

1,271,0311,063,845املركز الكندي الطبي – الدمام

744,407861,563املركز الكندي الطبي – الخبر

2,015,4381,925,408مجموع إيرادات املراكز الطبية

62,200,29768,717,250إيرادات عقود مشاريع العيادات الطبية

64,215,73570,642,658اإلجمالي

31 ديسمبر 2020 ريال سعودي31 ديسمبر 2021 ريال سعوديالذمم املدينة

32,511,60415,110,513الذمم املدينة - إجمالي 

)200,000()420,000(مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

32,091,60414,910,513الذمم املدينة – صافي

السنة املالية املنتهية في 2021/12/31م السنة املالية املنتهية في 2020/12/31مقائمة الدخل )ريال سعودي(

64,215,73570,642,658اإليرادات

)45,449,780()40,189,114(تكلفة اإليرادات

24,026,62125,192,878إجمالي الربح

)6,807,780()6,508,270(مصاريف عمومية وإدارية

)2,084,136()356,888(أتعاب مهنية

17,161,46316,300,962الربح التشغيلي

16,711,30616,528,790الربح قبل الزكاة

16,153,07314,063,361الربح للسنة
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ملّخص بأبرز التغيرات في النتائج المالية للشركة

القروض الواجبة على الشركة

عمليات الشركة المتعلقة بشراء أسهمها في السوق والغرض من شرائها

بلغت اإليرادات التشغيلية للشركة 70.6 مليون ريال سعودي للعام 2021، بارتفاع قدره 
%10.01 مقارنة بـ 64.22 مليون ريال سعودي العام املا�صي.

 بالعام املا�صي، نتيجة 
ً
وسّجلت تكلفة اإليرادات التشغيلية ارتفاًعا بنسبة %13.09 مقارنة

ارتفاع اإليرادات التشغيلية.

بلغ إجمالي الربح 14.06 مليون ريال سعودي للعام 2021 بانخفاض بنسبة %12.94 من 
العام املا�صي والذي بلغ 16.15 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئي�صي إلى:

تكاليف تأسيس مشروع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في النصف األول من عام . 1
2021م وهي  تدفع ملرة واحدة فقط، والذي بدأ تشغيله في 2021-7-1 وبلغت 2.70 

مليون ريال سعودي.

تكاليف اإلدراج في السوق املوازي، والتي تألفت من تكاليف االستشارات املالية . 2
والقانونية، وهي تدفع ملرة واحدة فقط والتي بلغت 1.82 مليون ريال سعودي.

 بـ 0.56 . 3
ً
ارتفاع مخصص الزكاة إلى 2.47 مليون ريال سعودي في العام 2021م، مقارنة

مليون ريال سعودي في العام 2020م، ويعود ذلك إلى زيادة رأس املال للشركة من 2 
مليون ريال سعودي إلى 77 مليون ريال سعودي في نهاية العام 2020م.

كشف باملديونية اإلجمالية للشركة، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداًدا لقروض خالل 
السنة، ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها، ومدته، واملبلغ املتبقي، وتقديم إقرار في 

حال عدم وجود قروض عليها. 

يجوز للشركة شراء أسهمها العادية واملمتازة بموافقة الجمعية العمومية غير العادية، . 1
وفًقا للضوابط التي تضعها هيئة السوق املالية بهذا الخصوص. وال يكون لألسهم التي 

تشتريها الشركة أصوات في جمعيات املساهمين.

لم تقم الشركة حتى 31 ديسمبر 2021م بأّي عملية لشراء أسهمها من السوق.. 2

مليون ريال سعودي
نسبة 20212020

االختالف النسبة من اإليراداتريال سعوديالنسبة من اإليراداتريال سعودي

%10.01%64,215,735100.00%70,642,658100.00اإليرادات التشغيلية

%13.09%62.58)40,189,114(%64.34)45,449,780(تكلفة اإليرادات التشغيلية

%4.85%24,026,62137.42%25,192,87835.66الربح اإلجمالي

%29.52%10.69)6,865,158(%12.59)8,891,916(املصاريف التشغيلية

)%1.09(%17,161,46326.72%16,300,96223.08الربح التشغيلي

)%12.94(%16,153,07325.15%14,063,36119.91صافي الربح

تسلسل
اسم الجهة 

املانحة
مبلغ أصل 

القرض
مدة القرض

املبالغ املدفوعة سداًدا 
للقرض خال ل السنة

املبلغ املتبقي من 
القرض

املديونية 
اإلجمالية للشركة

31,863,2262,757,71522,285,868 سنوات7,452,755ساب1
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المدفوعات النظامية والعقوبات والجزاءات

المدفوعات النظامية

تلتزم شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” بدفع بعض الرسوم واملصروفات القانونية 
للجهات الحكومية باململكة العربية السعودية وفًقا للوائح واألنظمة املعمول بها، ويتم فرض 
هذه املصروفات نتيجة عمليات الشركة التشغيلية. يوّضح الجدول التالي قيمة املدفوعات 

النظامية خالل عام 2021 مع وصف موجز لها وأسبابها:

الجهة الحكوميةنوع املدفوعات
2021

ريال سعودي
2020

ريال سعودي
السببالوصف

الزكاة
الهيئة العامة 
للزكاة وضريبة 

الدخل
569,111403,729

تم احتساب املبالغ املدفوعة كنفقات 
زكاة ورسوم على القيمة املضافة وفًقا 

للقوانين واألنظمة املعمول بها.

بات حكومية /قوانين 
ّ
متطل

وأنظمة الزكاة والضريبة 
على القيمة املضافة.

تأشيرات 
وجوازات 

السفر
34,00052,000وزارة الداخلية

تّم احتساب املبالغ املدفوعة أو 
املفروضة كنفقات استخراج 
التأشيرات وجوازات السفر.

بات حكومية
ّ
متطل

2,180,5801,630,788وزارة العملنفقات اإلقامة
تّم احتساب املبالغ املدفوعة أو 

املفروضة كنفقات إقامة.
بات حكومية

ّ
متطل

التأمينات 
االجتماعية

املؤسسة العامة 
للتأمينات 
االجتماعية

1,574,572774,163

تّم احتساب املبالغ املدفوعة أو 
املفروضة كنفقات تأمينات اجتماعية 

وفًقا لقانون العمل والتأمينات 
االجتماعية.

بات حكومية/ قوانين 
ّ
متطل

وأنظمة العمل والتأمينات 
االجتماعية

الضريبة على 
القيمة املضافة

الهيئة العامة 
للزكاة وضريبة 

الدخل
7,016,2774,023,721

تم احتساب املبالغ املدفوعة كنفقات 
زكاة ورسوم على القيمة املضافة وفًقا 

للقوانين واألنظمة املعمول بها.

بات حكومية /قوانين 
ّ
متطل

وأنظمة الزكاة والضريبة 
على القيمة املضافة.

11,374,5406,884,401اإلجمالي

العقوبات والجزاءات

إقرارات مجلس اإلدارة

إقرارات أخرى 

لم تتعرض شركة “املركز الكندي الطبي العام” ألي جزاء أو عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد 
احتياطي من أي جهة تنظيمية رقابية كانت أو قضائية. 

يقر مجلس اإلدارة ما يلي: 

سجالت الحسابات تم إعدادها بشكل صحيح.. 1

ذ بفاعلية.. 2 ّفِ
ُ
أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أسس سليمة ون

ر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 3
َ
ك

ْ
أنه ال يوجد أّي شك ُيذ

حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء الشركة خالل عام 2021م، وبناًء عليه يؤكد 
مجلس اإلدارة ما يلي: 

ال توجد أي تعارض جوهري في املصالح خالل عام 2021م ، بخالف ما تم اإلفصاح . 1
عنه.

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.. 2

ال يوجد أي تحفظات لتقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية السنوية.. 3

ال يوجد توصيات من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين . 4
من أجلها.

لم نتلَق طلًبا من املساهمين الذين يمتلكون %5 أو أكثر من رأسمال الشركة لدعوة . 5
الجمعية العاّمة لالنعقاد خالل عام 2021م.

ال توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق املساهمين في التصويت.. 6

ال يوجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة.. 7

تم إعداد السجالت املحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح.. 8

ر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.. 9
َ
ك

ْ
خالل عام 2021م ال يوجد أّي شك ُيذ

تم إعداد القوائم املالية للشركة خالل العام املالي 2021م، وفًقا للمعايير الدولية . 10
للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية.

تعتبر جميع املعلومات التي نشرتها الشركة، سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر، بيانات . 11
دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي، وال تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
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الحوكمة 
وااللتزام

جوهر األداء 06
واإلنجاز

91 شركة مجّمع المركز الكندي الطبي العامالتقرير السنوي 2021م90



الحوكمة وااللتزام

الجمعيــات العامــة للمســاهمين 

تم وضع قواعد الحوكمة لشركة مجمع املركز الكندي الطبي العام ِمن ِقَبل الجمعية العامة للمساهمين كأول 
مبادرة في عام 2020م.

إن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام أعدت دليل الحوكمة الخاص بها بالتوافق مع املعايير املتعارف عليها 
للوائح الحوكمة السليمة والقواعد اإلرشادية الرائدة واملقبولة ضمن اإلطار التشريعي املطبق في اململكة العربية 

السعودية.

وعلى وجه الخصوص، فقد استندت في نصوصه على ما يلي:

أنظمة وقواعد هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات . 1
الصادرة من الهيئة.

قانون الشركات السعودي.. 2

القرارات الصادرة من اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.. 3

ويضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة بما ال تتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن الهيئة، وعليها مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك 

القيام بما يلي:

التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.. 1

مراجعة القواعد وتحديثها وفًقا للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات.. 2

مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما . 3
يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوًما على التطورات التي تطرأ في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات، أو . 4
تفويض ذلك إلى لجنة املراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى وبما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة.

وتلتزم شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام” بالحفاظ على معايير عالية للحوكمة؛ حيث تعتبر الحوكمة 
الجيدة أداة محورية لتحقيق أكبر قيمة ممكنة للمساهمين على املدى الطويل وضمان التزامها الدائم بالجودة في 

جميع عملياتها ومنتجاتها. وتعد السياسات والقواعد الواردة في الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة ُملزمة لجميع 
أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة، وال يجوز تعديلها إال بموجب قرار صادر من مجلس اإلدارة على النحو 

املناسب واملطلوب بموجب الئحة حوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية. ويحدد هيكل حوكمة الشركة كيفية 
توزيع السلطات واملسؤوليات بين مختلف املشاركين في الشركة، مثل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

واملساهمين، وغيرهم من األطراف ذات العالقة؛ كما تحدد القواعد واإلجراءات املتبعة في اتخاذ القرارات املتعلقة 
حّدد من خالله أهداف الشركة وسبل تحقيقها إلى جانب مراقبة األداء. 

ُ
بشؤون الشركة. وبذلك، فهي توفر هيكل ت

ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية وضع وتطبيق الئحة حوكمة شركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام”.

ويتمثل دور املساهمين في الحوكمة في تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة املراجعة ومدققي الحسابات، 
وضمان تطبيق هيكل حوكمة مالئم. وتتضمن مسؤولية مجلس اإلدارة وضع األهداف االستراتيجية للشركة، وتوفير 

الدعم القيادي الالزم لتحقيق هذه األهداف، واإلشراف على إدارة أعمال الشركة، وتقديم التقارير للمساهمين 
إلرشادهم وفًقا ملتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية. 

ويخضع إطار عمل وإجراءات مجلس اإلدارة للقوانين واللوائح التنظيمية واملساهمين في اجتماعات الجمعية العامة. 
وقد تم إعداد الئحة حوكمة شركة مجّمع املركز الكندي الطبي العام بما يتفق مع تعليمات الئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن هيئة السوق املالية ووفًقا للمبادئ وأفضل املمارسات الدولية لحوكمة الشركات، ويجب اعتبارها 
بمثابة إطار عمل للحوكمة بالشركة. وفي جميع األمور يجب األخذ بعين االعتبار املتطلبات التنظيمية اآلتية وبشكٍل 

خاص ما لم يأت بشأنه نص في الئحة حوكمة الشركة عندما يتعلق األمر بمسائل حوكمة الشركة:

متطلبات وتعليمات كّل من هيئة السوق املالية “الهيئة”، والسوق املالية السعودية »تداول« في اململكة.	 

نظام الشركات السعودي والتعاميم الرسمية ذات الصلة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار.	 

النظام األسا�صي لشركة “مجمع املركز الكندي الطبي العام”.	 

عقدت الجمعية العامة اجتماعين خالل العام 2021م، األول قبل اإلدراج والتي تم تعيين لجنة املراجعه بها، والثاني 
في تمام الساعة )19:30( من مساء يوم األربعاء بتاريخ: 1443/02/29هـ املوافق 2021/10/06م عن طريق وسائل 

التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي. للتصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين 
قدرها )11,550,000( ريال سعودي عن النصف األول للسنة املالية املنتهية في31 ديسمبر 2021م، واملوافقة 
على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ سنوي، عن العام املالي 2021م. وعلى توصية 

جلس اإلدارة لسياسة توزيع األرباح لألعوام 2021م و2022م، والتصويت على توصية مجلس اإلدارة بيكر تيلي م 
ك وشركاه مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة؛ وذلك لفحص 

ومراجعة وتدقيق القوائم املالية السنوية من العام املالي 2021م النصف  األول من العام املالي 2022م، وتحديد 
أتعابهم.

هذا وتستخدم شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” الجمعية العامة كفرصة للمشاركة والتواصل مع 
مساهميها والتماس مساهمتهم ومقترحاتهم في إدارة الشركة.

فيما يلي قائمة بتواريخ اجتماعات الجمعية العامة املنعقدة خالل عام 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين 
حضروها:

املنصباالسم

تاريخ انعقاد 
االجتماعات

2021-10-06م

نسبة 
الحضور

حضررئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ خالد محمد الدوسري

70.47%

لم يحضرنائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ  خليفة عبداللطيف امللحم

حضرعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذياألستاذ/ وضاح محمد الدوسري 

حضرعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ حسن  حسن جودة

حضرعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ حمد محمد الضويلع

حضرعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ إبراهيم نعيم النعيم

حضرعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ مساعد محمد املنيفي
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

أنشطة عالقات المستثمرين

يضمن النظام األسا�صي لشركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” حصول املساهمين 
على حصصهم في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار 

تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت 
املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق، كما يضمن حق حضور اجتماعات الجمعية 

العامة للمساهمين )املشاركة في مناقشاتها والتصويت على قراراتها(، وحق التصرف في 
األسهم، وحق اإلشراف على عمل مجلس اإلدارة، ورفع دعوى مسؤولية ضد أعضائه، وحق 
االستفسار وطلب املعلومات؛ بشرط أال تؤثر على مصالح الشركة أو تتعارض مع أحكام هيئة 

السوق املالية ولوائحها التنفيذية.  

وتسمح شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” مشاركة املساهمين في اجتماعات 
الجمعية العامة، وتحرص على ضمان اختيار املكان والزمان اللذين يتيحان املشاركة 

الكاملة. كما ينص النظام األسا�صي لشركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” والئحة 
حوكمتها على األحكام املتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تشمل اإلجراءات 

والخطوات االحترازية الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم على نحٍو منتظم. 
باإلضافة إلمكانية عقد اجتماعات الجمعية العامة من خالل وسائل التقنية الحديثة.

 وتعد الجمعية العامة للمساهمين أعلى سلطة في الشركة، وتشتمل صالحياتها الحصرية: 
تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة، واملوافقة على القوائم املالية، وتعيين مدققي 

الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم، وإقرار نسبة توزيعات األرباح وفًقا لتوصيات مجلس 
اإلدارة، وزيادة أو خفض رأس مال الشركة، وتعديل اللوائح الداخلية والنظام األسا�صي 

للشركة.

 كافًيا للمساهمين لقراءة محاضر 
ً
 كما تتيح شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” وصوال

اجتماعات الجمعية العامة من خالل تحميلها على املوقع اإللكتروني للشركة، وتقدم نسخة 
من هذه املحاضر إلى هيئة السوق املالية خالل )10( أيام فقط من تاريخ انعقاد االجتماع. 

إّن عالقات املستثمرين هي قناة التواصل املستمرة مع املستثمرين وتجيب عن أسئلتهم 
أثناء أيام العمل، وتعتبر قناة تواصل متبادلة بين املستثمرين ومجلس إدارة الشركة وإدارتها 

التنفيذية.

يدرك مجلس اإلدارة أهمية الحوار املنتظم واملفتوح مع املساهمين وأصحاب املصلحة 
اآلخرين، ليس فقط قبل اجتماع الجمعية العامة، ولكن طوال العام.

ويعمل قسم عالقات املستثمرين بالشركة وأمين سر مجلس اإلدارة بمثابة مركز للتواصل 
الدائم مع املساهمين. ويتلقى مجلس اإلدارة تحديثات منتظمة بشأن آراء مساهمي الشركة 

واقتراحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها من خالل قسم عالقات املستثمرين وأمين سر 
املجلس.

يقوم الرئيس التنفيذي بإطالع أعضاء مجلس اإلدارة على آراء واقتراحات املساهمين 
الجوهرية، ويناقش هذه اآلراء واملقترحات معهم في أثناء اجتماعات مجلس اإلدارة.
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اإلعالنات على موقع تداول   وسائل االتصال مع مساهمينا

سجالت المساهمين

تلتزم شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” بالتواصل الفاعل والدائم مع جميع املساهمين، بما يضمن 	 
أعلى مستويات االتساق والوضوح في عمليات اإلفصاح في جميع األوقات. ونتطلع إلى املشاركة مع املساهمين 

بشفافية وانتظام بهدف تيسير الفهم املتبادل ألهدافنا املعنية، ونسعى جاهدين للتواصل مع املستثمرين 
 جميع املساهمين على املشاركة في اجتماع الجمعية 

ّ
من القطاعين العام والخاص على حّدٍ سواء، كما نحث

العامة السنوي.

 الشركات الرائدة في القطاع، 	 
ّ

تهدف شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” إلى أن تكون بين مصاف
وسعًيا منها لتحقيق ذلك فإنها تلتزم بتقديم مستويات أعلى من اإلفصاح والشفافية في تقاريرها املالية، 

سواء في البيانات املالية ربع السنوية أو السنوية.

تتطلع شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” إلى توفير جميع ُسبل االتصاالت املالية واالستراتيجية 	 
بأسلوب مفتوح ومتناغم، بما يضمن استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية - حيثما أمكن ذلك - لتعزيز 
وضوح اإلفصاحات من أجل توفير تقييم عادل ومتوازن ومفهوم حول مكانة الشركة وآفاقها املستقبلية.

ترحب شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” بتلقي مالحظاتكم ومقترحاتكم البّناءة، حيث يمكن 
تقديمها إلى قسم عالقات املستثمرين عبر البريد اإللكتروني:

Investor.relation@canadian- mc.com 

يستطيع املستثمرون االطالع على جميع التقارير املالية وسياسات حوكمة الشركة ومحاضر اجتماعات 	 
الجمعية العامة واإلعالنات الدورية واملعلومات ذات الصلة، بما في ذلك توضيحات وتعليقات اإلدارة، 

املتاحة على موقعنا اإللكتروني )www.canadian- mc.com( في األوقات املحددة.

ا من إدراك شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” ألهمية التواصل الفّعال مع املساهمين، نلتزم 
ً
وانطالق

باالستفادة البّناءة من اجتماع الجمعية العامة السنوي من خالل لقاء مجلس اإلدارة ورئيسه وأعضائه 
مع املساهمين لسماع آرائهم، واإلجابة عن استفساراتهم. لذلك نحرص على تشجيع املساهمين مسبًقا على 

املشاركة في اجتماع الجمعية العامة السنوي من خالل الحضور والتصويت، سواء باألصالة عن أنفسهم أو 
بالوكالة عنهم. تسعى الشركة إلى تعظيم قدرة املساهمين على املشاركة في اجتماع الجمعية العامة من خالل:

الترتيبات املناسبة للجمعية العامة لتحفيز عدد أكبر من املساهمين على املشاركة، بما في ذلك تحديد املكان 	 
والزمان املناسبين.

إتاحة أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية واملدققين القانونيين الخارجيين للمساهمين في الجمعية العامة.	 

إتاحة فرصة معقولة للمساهمين في أثناء حضور اجتماع الجمعية العامة لطرح االستفسارات فيما 	 
يتعلق ببنود جدول األعمال، بما في ذلك طرح األسئلة على املدقق القانوني الخارجي فيما يخص سير عملية 

التدقيق وإعداد ومحتوى تقرير املدقق القانوني الخارجي.

يجوز للشركة الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمساهمين باستخدام أساليب التقنيات املعاصرة.	 

تدعو الشركة الجمعية العامة املساهمين للتصويت اإللكتروني على بنود جدول العمل من خالل بوابة 
خدمات تداوالتي.

يتم تحفيز املساهمين على املشاركة في الجمعية العامة أو تعيين وكالء عنهم للحضور والتصويت في 
االجتماعات لصالحهم ونيابة عنهم في حالة عدم قدرتهم على حضور االجتماعات.

 باألنشطة والفعاليات االستراتيجية التي تم اإلعالن عنها 
ً
شهدت شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي” عاًما حافال

للمساهمين خالل العام.  وتم اإلعالن عن أبرز هذه الفعاليات واألنشطة والقرارات االستراتيجية على املوقع الرسمي 
للسوق املالية السعودية )تداول(، واملوقع اإللكتروني للشركة، وفي املجمل تم إصدار )10( إعالنات ملساهمي شركة 

“مجّمع املركز الكندي الطبي” في عام 2021.  ويلخص الجدول التالي هذه اإلعالنات بحسب التاريخ واملوضوع:

قامت الشركة عام 2021م، بتقديم طلًبا لشركة السوق املالية تداول للحصول على سجالت املساهمين بتاريخ 
)2021/10/06م(

عنوان اإلعالنالتاريخم

2022/03/14م1
إعالن إلحاقي من شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام بخصوص توزيع أرباح 

نقدية على املساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م.

2022/03/13م2
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن توزيع أرباح نقدية على املساهمين 

عن للنصف الثاني لعام 2021م.

2022/03/13م3
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن النتائج املالية السنوية املنتهية في 

.2021-12-31

2021/10/10م4
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن تفاصيل توزيع األرباح عن 

النصف األول للعام املالي 2021م.

2021/10/07م5
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 

العادية )االجتماع األول(.

2021/09/15م6
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع 

الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(.

2021/08/19م7
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن آخر التطورات لـتوزيع أرباح 

نقدية على املساهمين عن النصف األول لعام 2021م.

2021/08/15م8
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن توزيع أرباح نقدية على املساهمين 

عن النصف األول لعام 2021م.

2021/08/15م9
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن سياسة توزيع األرباح لألعوام 

2021م و2022م.

2021/08/15م10
إعالن شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام عن النتائج املالية األولية للفترة 

املنتهية في 30-06-2021 )ستة أشهر(.

األسباب نوع الطلبتاريخ الطلبم

جمعية عامة06\10\2021م10
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تغّير ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ملكية أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2021م

ْجِر 
َ
ى بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح. كما لم ت

ّ
ال توجد، ترتيبات أو اتفاقية تخل

أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح، خالل عام 2021م.

لم تجر أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة عن رواتب أو 
تعويضات، خالل العام 2021م. 

ليس لدى أي من أعضاء اإلدارة العليا وزوجاتهم وأبنائهم القصر أي ملكية بأسهم شركة “مجّمع املركز الكندي 
الطبي العام” املصدرة. ووفًقا للسياسة الداخلية للشركة الخاصة بـ “التداول على األوراق املالية لشركة ملجّمع 

املركز الكندي الطبي العام”، يعد جميع املوظفين وعائالتهم أشخاًصا محظورين، وُيمنع عليهم تداول أسهم شركة 
مجّمع املركز الكندي الطبي العام بناًء على معلومات داخلية، سواء بأنفسهم أو من خالل أي من أفراد عائلتهم، أو 

أي أطراف أخرى ذوي عالقة لديهم تأثير أو سيطرة عليها.

أعضاء مجلس اإلدارة

املنصباسم العضو
صفة 

العضوية
العمرالجنسية

األسهم اململوكة

العدد
نسبة امللكية 

املباشرة
نسبة امللكية 
غير املباشرة

خالد محمد فرحان 
الدوسري

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ 
غير مستقل

-%492,310,00030.0000سعودي

خليفة عبد اللطيف 
عبد هللا امللحم

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة 

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

%1.5095%672,310,00030.0000سعودي

وضاح محمد 
فرحان الدوسري

عضو مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي

تنفيذي/ غير 
مستقل

-%40154,0002.0000سعودي

عضو مجلس اإلدارةحسن حسن جودة
تنفيذي/ غير 

مستقل
---72كندي

حمد محمد العلي 
الضويلع

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ 

مستقل
---64سعودي

إبراهيم نعيم 
إبراهيم النعيم

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ 

مستقل
---37سعودي

مساعد محمد عبد 
العزيز املنيفي

عضو مجلس اإلدارة
غير تنفيذي/ 

مستقل
-%59222,9922.8960سعودي

املنصباسم العضو
عدد األسهم في 

بداية العام
عدد األسهم 
في نهاية العام

صافي 
التغيير

التغيير بالنسبة 
املئوية

-30.000000030.00000000رئيس مجلس اإلدارةخالد محمد فرحان الدوسري

وضاح محمد فرحان الدوسري
عضو مجلس اإلدارة - الرئيس 

التنفيذي
1.29870121.29870120-

-2.64536362.64536360عضو مجلس اإلدارةمساعد محمد عبد العزيز املنيفي

-30.000000030.00000000نائب رئيس مجلس اإلدارةخليفه عبد اللطيف عبد هللا امللحم
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وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

توزيعات األرباح عن العام 2021م 

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفًقا للنظام األسا�صي للشركة، 
فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناًء على توصية من مجلس 

اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح 
ين، ونتائج  الشركة، والوضع املالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدَّ

، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات 
ً
نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالًيا ومستقبال

الشركة. 

ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباًحا، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة 
محددة، وتخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفًقا لنظام الشركة األسا�صي؛ حيث نصت املادة )45( 

الخامسة واألربعين من النظام األسا�صي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة 
املصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

يجّنب )%10( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية . 1
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور )%30( من رأس املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجّنب نسبة )%10( من صافي األرباح لتكوين . 2
احتياطي اتفاقي يخّصص لغرض أو أغراض معينة تحددها الجمعية العامة العادية.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي ُيحّقق مصلحة الشركة أو يكفل . 3
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ 

إلنشاء مؤسسات اجتماعية ملوظفي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائًما من هذه املؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة ال تقل عن )%5( من رأس مال الشركة املدفوع.. 4

مع مراعاة األحكام املقررة في املادة )19( التاسعة عشر من النظام األسا�صي للشركة، واملادة )76( السادسة . 5
والسبعين من نظام الشركات، يجوز أن يخصص بعد ما تقدم نسبة )%10( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، 

على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، ويوزع ما تبّقى بعد 
ذلك كحصة إضافية من األرباح.

تهدف شركة مجمع املركز الكندي الطبي العام إلى توزيع 1.5 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك 
لفترة العامين 2021م و2022م. علًما بأن سياسة توزيعات األرباح ستكون قابلة للتغيير بناًء على أية تغييرات 
.
ً
جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في األسعار أو أية التزامات قد تنشأ على الشركة مستقبال

يوضح الجدول التالي تفاصيل مدفوعات توزيع أرباح شركة “مجّمع املركز الكندي الطبي العام” خالل السنوات 
الثالثة املاضية، وهي عبارة عن األرباح املدفوعة مقارنة بصافي الدخل ورأس املال )مليون ريال سعودي(. 

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة سياسة توزيع األرباح على أساس سنوي، ويقدم توصية إلى الجمعية العامة بناًء 
ى بموجبها أحد 

ّ
على تقييم الوضع املالي للشركة، وفرص االستثمار املتاحة.  كما ال توجد أية ترتيبات أو اتفاقية تخل

مساهمي الشركة عن حقوقه في الحصول على األرباح خالل العام 2021م. هذا وال يوجد لدى الشركة أي أسهم 
خزينة محتفظ بها ِمن ِقَبلها في 31 ديسمبر 2021م.

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة  2021م

نسب األرباح املقترح توزيعها نهاية السنة24-10-2021م29-03-2022م

%30%15%15النسبة

11,550,00011,550,00023,100,000اإلجمالي

األرباح املوزعة

2021م2020م2019مالبيان

14,873,97116,153,07314,063,361صافي الربح للسنة

6,000,00010,814,63411,550,000إجمالي األرباح املوزعة

9,220,31612,943,44814,050,473إجمالي األرباح املبقاة

101 شركة مجّمع المركز الكندي الطبي العامالتقرير السنوي 2021م100



ما طّبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطّبق وأسباب ذلك 

يتضمن هذا التقرير منهجية مجلس اإلدارة واألنشطة التي تم انجازها خالل السنة املالية 2021م، بما في ذلك 
اإلجراءات والسياسات التي تم تطبيقها من جانب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحقيق التوافق مع مبادئ 
وأحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة السوق املالية واالمتثال لكافة متطلبات وتعليمات 

هيئة السوق املالية ذات الصلة. يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قد ألتزمت بجميع أحكام الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  بالكامل، باستثناء املواد التالية:

املالحظات حول التطبيقنص املادة/ الفقرةرقم املادة/ الفقرة

الفقرة )ب( من املادة )32(

اجتماعات مجلس اإلدارة

ب( يعقد مجلس اإلدارة أربع اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع 
واحد كل ثالثة أشهر.

مادة إسترشادية ويعود السبب 
 ان الشركة ادرجت في شهر 

ً
ايضا

اغسطس عام 2021م.

املادة 39

التدريب

يتعين على الشركة االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

ا للتعريف بسير 
ً
إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديث

عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة مايلي:

استراتيجية الشركة وأهدافها.

الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.

مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات 

العالقة بأنشطة الشركة.

مادة إسترشادية حيث ان الشركة 
أدرجت في اغسطس سنة 2021م

املادة 41

التقييم

يضع مجلس اإلدارة –بناء على اقتراح لجنة الترشيحات– اآلليات الالزمة لتقييم أداء 
املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوًيا، وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء 
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية 
أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها 

بما يتفق مع مصلحة الشركة.

يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس 
اإلدارة واألشخاص املعنيين بالتقييم.

يجب أن يشتمل تقييم األداء على املهارات والخبرات التي يمتلكها املجلس، وتحديد نقاط 
الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق املمكنة كترشيح 
كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء املجلس، ويجب أيًضا أن يشتمل تقييم األداء على 

تقييم آليات العمل في املجلس بشكل عام.

يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه 
بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت 

الالزم لها.

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه 
كل ثالث سنوات.

 مادة إسترشادية حيث ان الشركة 
أدرجت في اغسطس سنة 2021م

املالحظات حول التطبيقنص املادة/ الفقرةرقم املادة/ الفقرة

الفقرة )ب( من املادة 54

تكوين لجنة املراجعة

ً
ب( يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضًوا مستقال

 مادة إسترشادية حيث ان الشركة 
أدرجت في اغسطس سنة 2021م

الفقرة )ب( من املادة 66

إجراءات الترشيح

طرح أسماؤهم أمام الجمعية 
ُ
ب( يجب أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين ت

العامة عدد

املقاعد املتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين املرشحين.

 مادة إسترشادية حيث ان الشركة 
أدرجت في اغسطس سنة 2021م

املادة 70

تشكيل لجنة إدارة املخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون رئيسها 
وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في 

أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.
 مادة إسترشادية

املادة 71

اختصاصات لجنة إدارة 
املخاطر

تختص لجنة إدارة املخاطر بما يلي:

1 ( وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم 
أنشطة.

الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على املتغيرات الداخلية 
والخارجية للشركة.

2 ( تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق 
من عدم تجاوز الشركة له.

3 ( التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر 
 القادمة.

ً
التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرا

4 ( اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس 
ومتابعة املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

5 ( إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل 
إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال(.

مادة إسترشادية

املادة 72

اجتماعات لجنة إدارة 
املخاطر

تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة 
إلى ذلك.

مادة إسترشادية

املادة 77

خطة املراجعةالداخلية

تعمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة 
. ويجب مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة، بما 

ً
ث هذه الخطة سنويا املراجعة، وتحدَّ

 على األقل.
ً
في ذلك أنشطة إدارة املخاطر وإدارة االلتزام، سنويا

مادة إسترشادية  على الرغم من  
توصية لجنة املراجعة بتعيين 

مراجع داخلي وتم التعيين وسيتم 
العمل على اإللتزام بالنقاط التي 

تخص إدارة املراجعة الداخلية

املادة 78

تقرير املراجعة الداخلية

 عن أعمالها وتقدم إلى مجلس اإلدارة 
ً
 مكتوبا

ً
تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

 لنظام 
ً
ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي على األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان 
اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي 

ملحوظات بشأنها السيما في حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلك.

مادة إسترشادية  على الرغم من  
توصية لجنة املراجعة بتعيين 

مراجع داخلي وتم التعيين وسيتم 
العمل على اإللتزام بالنقاط التي 

تخص إدارة املراجعة الداخلية
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املالحظات حول التطبيقنص املادة/ الفقرةرقم املادة/ الفقرة

املادة 83

تنظيم العالقة مع أصحاب 
املصالح

على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع 
أصحاب املصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي:

1 ( كيفية تعويض أصحاب املصالح عند اإلخالل بحقوقهم التي تقررها األنظمة أو 
تحميها العقود.

2 ( كيفية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح.

3 ( كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوّردين واملحافظة على سرية املعلومات 
املتعلقة بهم.

4 ( قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع املعايير املهنية 
واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح، على أن يضع مجلس 

اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

5 ( املساهمة االجتماعية للشركة.

 
ً
6 ( تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا

للشروط واألحكام املتبعة مع أصحاب املصالح من دون أي تمييز أو تفضيل.

نهم من 
ّ
7 ( حصول أصحاب املصالح على املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على نحو يمك

أداء مهامهم، على أن تكون تلك املعلومات صحيحة وكافية وفي الوقت املناسب وبشكل 
منتظم.

 ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز.
ً
8 ( معاملة العاملين في الشركة وفقا

مادة إسترشادية

املادة 85

تحفيز العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -

بصفة خاصة - ما يلي: 

1( تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة 
ومناقشتهم في املسائل واملوضوعات محل القرارات املهمة.

2( برامج منح العاملين أسهًما في الشركة، أو نصيًبا من األرباح التي تحققها، وبرامج 
التقاعد.

3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مادة إسترشادية

املادة 87

املسؤولية االجتماعية

تضع الجمعية العامة – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة 
التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
مادة إسترشادية

املادة 88

مبادرات العمل االجتماعي

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال 
العمل االجتماعي ، ويشمل ذلك ما يلي : 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، 
ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه.

اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 
وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة 
بأنشطة الشركة.

مادة إسترشادية

الفقرة )3( من املادة 89 

سياسات اإلفصاح 
وإجراءاته

3. أن يتضمن املوقع اإللكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها، وأي 
بيانات أو معلومات تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

مادة إسترشادية

املادة 95

تشكيل لجنة حوكمة 
الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها 
االختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه 

اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة سنوًيا 
على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة إسترشادية
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