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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

 م. صبحي عبد الجليل بترجي رئيس مجلس اإلدارة 

السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

نيابــًة عــن مجلــس إدارة شــركة الشــرق األوســط للرعايــة الصحيــة )الســعودي األلمانــي الصحيــة( 
ــة  ــة المنتهي ــر مجلــس اإلدارة عــن أداء الشــركة للســنة المالي ــى ســعادتكم تقري يســرني أن أعــرض عل

فــي 2٠21/12/31م. 

اقتصــاد المملكــة أثبــت قدرتــة فــي مواجهــة تداعيــات الجائحــة, حيــث تمكنــت المملكــة بفضــل اللــه 
مــن اتخــاذ تدابيــر صحيــة و اقتصاديــة هدفــت فــي المقــام األول الــى حمايــة صحــة االنســان مــن خــالل 
الحــد مــن تفشــي الوبــاء و توفيــر العــالج المجانــي للحــاالت المصابــة. و تســتمر االنطالقــة االقتصاديــة 

للمملكــة نتيجــة لالصالحــات االقتصاديــة و الماليــة وفــق رؤيــة المملكــة .

ــاريع  ــتكون المش ــل وس ــا بالفع ــي ثماره ــة تؤت ــات االقتصادي ــة ٢٠3٠ والسياس ــداف رؤي ــدأت أه ــد ب لق
ــة  ــة لالقتصــاد بصفــة عامــة ولقطــاع الرعاي ــة دفعــة قوي ــة بمثاب ــة المختلفــة فــي إطــار الرؤي التنموي
ــة بعــدم البــدء فــي إنشــاء أي مستشــفيات حكوميــة  الصحيــة بصفــة خاصــة إذ تمثــل سياســة الدول
جديــدة فرصــة كبيــرة لزيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وبالتالــي الزيــادة 
ــة  ــة الرعاي ــور صناع ــع تط ــن المتوق ــى. وم ــة المرض ــاملة لخدم ــر الش ــغيل والمعايي ــاءة التش ــي كف ف
ــار  ــد كب ــس عن ــة لي ــراض العصري ــادة األم ــرد وزي ــكاني المط ــو الس ــل النم ــي ظ ــة ف ــة بالمملك الصحي

م. صبحي عبد الجليل بترجيالســن فقــط بــل أيضــاً بيــن الشــباب.

رئيس مجلس اإلدارة

إن المشــاريع التوســعية لشــركة الشــرق األوســط للرعايــة الصحيــة ســتزيد مــن حصتهــا الســوقية، فتــم 
افتتــاح مستشــفى الســعودي األلمانــي- ســيتم افتتــاح مستشــفى جراحــات اليــوم الواحــد فــي مدينــة 
ــعودي  ــفى الس ــروع المستش ــي مش ــاً ف ــل حالي ــري العم ــام ٢٠٢٢م, ويج ــن ع ــع األول م ــي الرب ــدة ف ج
األلمانــي بمكــة المكرمــة بســعة 3٠٠ســرير وكــذا افتتــاح التوســعة فــي مشــفى الريــاض والــذي ســيتم 

افتتاحهمــا بنهايــة عــام  ٢٠٢٢م إن شــاء اللــه.

باإلضافــة إلــى ذلــك ستســتمر الشــركة فــي االســتفادة مــن مفهــوم نمــوذج األصــول الخفيــف إليجــاد 
ــى  ــراف اإلداري عل ــات اإلش ــالل اتفاقي ــن خ ــركة م ــى الش ــرة عل ــة كبي ــدون أي تكلف ــة ب ــرادات إضافي إي
ــة المستشــفى الســعودي  ــة الســعودية تحــت العالمــة التجاري المستشــفيات خــارج المملكــة العربي
ــر علــى أصولهــا، كمــا تركــز الشــركة  ــدون أي تأثي ــاح الشــركة ب ــى أرب ــاً عل ــي ممــا ينعكــس إيجاب األلمان
ــز العمليــات الداخليــة وتحســين كفــاءة التشــغيل  ــادة وتعزي ــد مــن السياســات لزي ــاً علــى العدي حالي

ــركة. ــى أداء الش ــاً عل ــتؤثر إيجاب ــي س والت

ختامــا، ونيابــة عــن مجلــس اإلدارة يطيــب لــي أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لمراجعينــا وعمالئنــا 
وموردينــا وموظفينــا علــى دعمهــم ومؤازرتهــم. كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة 
علــى جهودهــم القيمــة. وأخــص بعظيــم الشــكر واالمتنــان جميــع مســاهمي الشــركة علــى دعمهــم 

المســتمر.
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١- نظرة عامة عن الشركة

2- الهيكل القانوني للشركة وفروعها 

٣- رؤية الشركة ورسالتها 

4- إدارة الشركة

5- الهيكل التنظيمي

6- السنة المالية للشركة

7- مراجع حسابات الشركة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لمســاهمي الشــركة التقريــر الســنوي عــن الســنة الماليــة ٢٠٢١م والــذي 
ــول  ــابات ح ــع الحس ــر مراج ــا وتقري ــج عملياته ــام ونتائ ــه ع ــا بوج ــركة ووضعه ــطة الش ــرض أنش يع

ــركة. ــنوية للش ــدة الس ــة الموح ــات المالي البيان

تأسســت شــركة الشــرق األوســط للرعايــة الصحيــة )الســعودي األلمانــي الصحية( فــي المملكــة العربية 
ــي ٢٢/١385/3  ــؤرخ ف ــم م/6 الم ــي رق ــوم الملك ــا للمرس ــة وفق ــاهمة مقفل ــركة مس ــعودية كش الس
ــي  ــق٢٠٠4/5/٢5م( ف ــخ ١4٢5/٠4/٠6هـــ )المواف ــادر بتاري ــم 4٠3٠١4946٠ الص ــاري رق ــجل التج ــري والس هج
مدينــة جــدة. وفــي ١9 ربيــع األول ١437هـــ )الموافــق 3٠ ديســمبر ٢٠١5م(، حصلــت الشــركة علــى موافقــة 
هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح مــا مجموعــه ٢7.6١٢.٠٠٠ ســهم لالكتتــاب العــام وتــم إدراج أســهم 
الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي ٢٠ جمــادى الثانــي ١437هـــ )الموافــق ٢9 مــارس 

٢٠١6م(. وبذلــك تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مدرجــة.

يتألــف رأس مــال الشــركة مــن 9٢.٠4 مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ١٠ ريــاالت للســهم مدفوعــة 
بالكامــل بقيمــة إجماليــة قدرهــا 9٢٠.4 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة عــام ٢٠٢١م.

السـادة مساهمـي شركــة الشــرق األوسط للرعايــة الصحيــة 
)السعودي األلماني الصحية( المحترمين 

١- نظرة عامة عن الشركة
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أن تكــون الشــركة الرائــدة فــي قطــاع الرعايــة 
الصحيــة علــى مســتوى المنطقــة مــن خالل 
بنــاء أكبــر شــبكة مــن المستشــفيات وجــودة 
للمرضــى  المقدمــة  والرعايــة  الخدمــة 

ــة. ــع ذوي المصلح ــة لجمي ــز القيم وتعزي

توفيــر الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة فــي 
مــن  مســتوى  بأعلــى  التخصصــات  جميــع 
الشــخصية  والرعايــة  األخالقيــة  المعاييــر 
وصــوالً إلــى نتائــج طيبــة متميــزة وضمــان رضــا 

المرضــى.

2- الهيكل القانوني للشركة وفروعها 

٣- رؤية الشركة ورسالتها  

الرسالةالرؤية

4- إدارة الشركة 

ــة  ــر تنفيذييــن، ثالث ــا مجلــس إدارة يتكــون مــن ســبعة )7( أعضــاء غي ــى إدارة الشــركة حالًي يشــرف عل
ــتقلون. ــم مس منه

تــم تعييــن المجلــس الحالــي مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي عقــدت فــي٢٠٢٠/6/٢9م 
)الموافــق ١44١/١١/٠8هـــ( وفقــا للمــادة ١7 مــن النظــام األساســي للشــركة. وقــد بــدأت الفتــرة الحاليــة 

ــي ٢٠٢3/٠9/١6م  ــي ف ــي ٢٠٢٠/9/١7م وتنته ــنوات ف ــالث س ــا ث ــس اإلدارة ومدته لمجل

وشــكلت الشــركة لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللتــان تخضعــان لقواعــد ولوائــح 
تحــدد اختصــاص كل منهمــا وتعتبــر هــذه القواعــد واللوائــح جــزًء مــن دليــل الحوكمــة لــدى الشــركة، 
وتتبــع كلتــا اللجنتيــن مباشــرًة لمجلــس اإلدارة وتقــدم كل منهمــا للمجلــس توصياتهــا بشــأن جميــع 
ــى  ــتناد إل ــة باالس ــح كل لجن ــنوية للوائ ــة س ــس مراجع ــري المجل ــا، ويج ــة بعمله ــائل المتعلق المس

التوصيــات التــي تــرده مــن كل لجنــة.

ــركة  ــعتين إلدارة الش ــرة واس ــة وخب ــاز بمعرف ــق يمت ــن فري ــون م ــركة، فتتك ــة للش ــا اإلدارة التنفيذي أم
ــة  ــات اليومي ــن العملي ــؤولية ع ــذي بالمس ــر التنفي ــع المدي ــس اإلدارة. ويضطل ــات مجل ــاً لتوجيه وفق

ــركة. ــة للش ــداف العام ــق األه ــى    تحقي ــوال إل ــاته وص ــس وسياس ــات المجل ــذ توجيه ــركة وتنفي للش



13التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية12 التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية

5- الهيكل التنظيمي

6- السنة المالية للشركة

7- مراجع حسابات الشركة 

يبين الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

وفقــا للنظــام األساســي للشــركة، تبــدأ الســنة الماليــة فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم األخيــر 
مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

قام السادة شركة )ERNST & YOUNG(، بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م.

8- نظرة عامة على القطاع الصحي

9- األهداف الرئيسية للشركة

١٠- تملك الشركة الفروع التالية

١١- نبذة مختصرة عن شركة حائل الوطنية 
للخدمات الصحية )شركة تابعة(

١2- اتفاقيات االدارة واالشراف

١٣- االستراتيجية والخطط المستقبلية

١4- مشاريع الشركة التوسعية 

١5- برنامج تحسين الجودة
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8- نظرة عامة على القطاع الصحي

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية ميزانيتهــا لعــام ٢٠٢٢ مــع توقــع إنفــاق 955 مليــار ريــال ســعودي 
)نحــو ٢55 مليــار دوالر( لتشــكل ثانــي أضخــم ميزانيــة فــي تاريــخ المملكــة.

تشــير تقديــرات ميزانيــة عــام ٢٠٢٢ إلــى توقــع نســبة فائــض تصــل 9٠ مليــار ريــال، وهــي أعلــى بنحــو ١75 
مليــار ريــال مــن العجــز المســجل فــي ميزانيــة العــام ٢٠٢١ الــذي وصــل إلــى -85 مليــار ريــال. 

وتوقعــت ميزانيــة ٢٠٢٢ أن تصــل اإليــرادت إلــى ١٠45 مليــار ريــال، أي بارتفــاع نحــو ١١5 مليــار ريــال عــن 
عــام ٢٠٢١ التــي تشــير إلــى أن مبلــغ اإليــرادت هــو 93٠ مليــار ريــال.

ــال،  ــار ري ــى 938 ملي ــام ٢٠٢٢ إل ــي ع ــام ف ــن الع ــم الدي ــاع حج ــدة ارتف ــة الجدي ــات الميزاني ــرت بيان أظه
وذلــك مقارنــة مــع 937 مليــار ريــال خــالل العــام الماضــي. وذلــك فــي ضــوء سياســة االقتــراض 
ــن  ــرى م ــل األخ ــادر التموي ــة ومص ــام للدول ــي الع ــن االحتياط ــحب م ــن الس ــوازن بي ــي ت ــي الت الحكوم
ــتفادة  ــك االس ــة وكذل ــيولة المحلي ــة للس ــتويات مالئم ــى مس ــة عل ــة للمحافظ ــارج المملك ــل وخ داخ

ــي. ــد األجنب ــات النق ــن تدفق م

جــاء توزيــع اإلنفــاق العــام فــي ميزانيــة ٢٠٢٢، علــى قطاعــات الدولــة المختلفــة، احتــل فيهــا اإلنفــاق علــى  
ــال ويليــه قطــاع البنــود العامــة بتخصيــص  ــار ري ــى بتخصيــص مبلــغ ١85 ملي التعليــم المرتبــة األول
مبلــغ ١8٢ مليــار ريــال. وجــاء اإلنفــاق العســكري فــي المرتبــة الثالثــة بتخصيــص مبلــغ ١7١ مليــار ريــال 
ــال. وجــاء األمــن والمناطــق اإلداريــة فــي  ويليــه قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة بـــ ١38 مليــار ري
المرتبــة الخامســة بتخصيــص مبلــغ ١٠١ مليــار ريــال. وحلــت قطــاع اإلدارة العامــة فــي المرتبــة األخيــرة 

بمبلــغ 3٢ مليــار ريــال.

8-١ توقعات االقتصاد الكلي:

أ- فائض في الميزانية يصل إلى 9٠ مليار ريال.

ب- ارتفاع حجم الدين العام

ج- اإلنفاق حسب القطاعات

تطــور ونمــو معظــم الصناعــات مرتبــط إلــى حــد كبيــر بتقــدم وتراجــع االقتصــاد الكلــي إال أن صناعــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــراً ألهميته ــك نظ ــر بذل ــي التتأث ــة الت ــات القليل ــن الصناع ــن بي ــة م ــة الصحي الرعاي

ــي ٢٠١6م. ــام المال ــي الع ــل ف ــدث بالفع ــذي ح ــي ال ــاق الحكوم ــع اإلنف تراج

ــة  ــغ الكثاف ــا تبل ــمة بينم ــون نس ــي 35.7 ملي ــعودية حوال ــة الس ــة العربي ــكان المملك ــدد س ــغ ع يبل
الســكانية لــكل كيلــو متــر مربــع فــي المملكــة ١5.١،وبيــن عامــي ٢٠١٠م و٢٠١6م ارتفــع عــدد ســكان المملكة 
بمعــدل نمــوي ســنوي مركــب ٢.65% وعلــى افتــراض نفــس المســتوى مــن النمــو حتــى عــام ٢٠5٠م مــن 
المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المملكــة إلــى 77.٢ مليــون نســمة ومــع ذلــك ووفقــاً للتقريــر الصــادر 
ــول  ــون نســمة بحل ــى 45.١ ملي ــي فمــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المملكــة إل مــن البنــك الدول
عــام ٢٠5٠م ومــن المتوقــع أن يــؤدي زيــادة عــدد الســكان إلــى جانــب ارتفــاع مســتوى الدخــل إلــى زيــادة 

الطلــب علــى الخدمــات الطبيــة.

ووفقــاً لتقريــر نُشــر مؤخــراً عــن صناعــة الرعايــة الصحيــة بالمملكــة فمــن المتوقــع زيــادة الطلــب علــى 
الرعايــة الصحيــة نتيجــة التحــول الديموغرافــي وزيــادة تغطيــة التأميــن الصحــي إذ تبلــغ نســبة الشــباب 
ــم التخطيــط لمســتقبل  ــاً وقــد ت ممــن تقــل أعمارهــم عــن 4٠ عــام ضمــن ســكان المملكــة 7٠% تقريب

الخدمــات الصحيــة وفقــاً لذلــك إذ بحلــول العــام ٢٠35 مــن المتوقــع أن: ـ 

زيادة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 4٠-59 عام بمعدل 5.١%	 
زيادة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 6٠ عام بثالثة أضعاف عما هو عليه اآلن.	 

ومــن المتوقــع أن ينمــو قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة خاصــًة الرعايــة الصحيــة المتخصصــة 
ــادة  والعمليــات الجراحيــة الدقيقــة بســبب تقــدم الســن لــدى الســكان وتغيــر التركيبــة الســكانية وزي
األمــراض المرتبطــة بنمــط الحيــاة العصريــة واألمــراض المزمنــة ويضــاف إلــى دلــك أن مفهــوم الرعايــة 

الصحيــة الوقائيــة فــي تزايــد مطــرد.

)المصدر: تقارير من سامبا، كوليرز، نايت فرانك، البنك الدولي(

د- صناعة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية
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9- األهداف الرئيسية للشركة

١٠- تملك الشركة الفروع التالية

ــادة 	  ــز إع ــة ومراك ــات الطبي ــز والمؤسس ــادات والمراك ــفيات والعي ــغيل وإدارة المستش ــاء وتش إنش
ــات؛ ــعة والصيدلي ــرات واألش ــل والمختب التأهي

شراء وتطوير األراضي والعقارات لصالح الشركة؛	 
إنشاء المصانع واستيراد جميع اآلالت والمعدات المطلوبة وامتالك براءات االختراع؛	 
ــة والمعــدات واآلالت الطبيــة ومعــدات إعــادة التأهيــل 	  ــة والجملــة فــي األدوي ــة تجــارة التجزئ مزاول

ــة؛ ــز الطبي ــة للمستشــفيات والمراك ــع المعــدات ذات الصل وجمي
التعامل بالوكاالت التجارية في القطاعات الطبية والصيدالنية؛	 
إنشاء مراكز تدريب متخصصة وإنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة.	 

وتملك الشركة أيضا حصة استراتجية في الشركة التابعة التالية:

الحالةالمدينةالسجل التجاريأسم الفرع

عاملجدة4٠3٠١٢4١87المستشفى السعودي األلماني- فرع جدة 

عاملعسير5855٠١9364المستشفى السعودي األلماني - فرع عسير

عاملالرياض١٠١٠١6٢٢69المستشفى السعودي األلماني - فرع الرياض

المستشفى السعودي األلماني - فرع المدينة 
المنورة

465٠٠3٢396
المدينة 
المنورة

عامل

عاملالدمام٢٠5٠١٠57١3المستشفى السعودي األلماني - فرع الدمام

المستشفى السعودي األلماني ـ فرع مكة 
المكرمة

4٠3١٢١55٠9
مكة 

المكرمة 
تحت 
االنشاء

عاملةجدة 4٠3٠١8١7١٠شركة ابناء عبد الجليل إبراهيم بترجي للتنمية

عاملةجدة4٠3٠٢97688عيادات بيفرلي

اسم الشركة التابعة
السجل 
التجاري

نسبة 
الملكية

بلد العملالمدينة

السعوديةحائل47%335٠٠١9735شركة حائل الوطنية للرعاية الصحية
 

١١- نبـذة مختصـرة عن شركـة حائـل الوطنيـة 
للخدمات الصحية )شركة تابعة(

شــركة حائــل الوطنيــة للخدمــات الصحية ــ شــركة مســاهمة مقفلة ـ ســجل تجــاري رقــم 335٠٠١9735 
مقرهــا الرئســي فــي مدينــة حائــل تمتلــك مستشــفى فــي مدينــة حائــل بســعة ١5٠ســرير وتــم افتتاحــه 
فــي شــهر فبرايــر ٢٠١7م وتخطــى المستشــفى مراحــل التشــغيل األوليــة وسيســهم فــي زيــادة إيــرادات 
الشــركة اعتبــاراً مــن العــام القــادم بــإذن اللــه الجديــر بالذكــر فإنــه قــد تــم زيــادة رأســمال الشــركة مــن 
١33.766.8١٠ريــال إلــى ١74 مليــون ريــال لترتفــع نســبة مكليــة شــركة الشــرق األوســط للرعايــة الصحيــة 

فــي رأس مــال الشــركة إلــى )%47(.

تأسست عام ١988
٢١7 سرير مرخص

٢٠4 سرير فاعل
١3١ عيادة

جدة

١988

تأسست عام ٢٠١7
١5٠ سرير مرخص

9٠ سرير فاعل
٢4 عيادة

حائل

2٠١7

تأسست عام ٢٠٠٠
4٠٠ سرير مرخص
٢9١ سرير فاعل

89 عيادة

عسير

2٠٠٠

تاسست عام ٢٠١8
٢٠ عيادة

عيادات بيفرلي

2٠١8

تأسست عام ٢٠٠١
3٠٠ سرير مرخص
٢١4 سرير فاعل

69 عيادة

الرياض

2٠٠١

تأسست عام ٢٠٢٠
١5٠ سرير مرخص

98 سرير فاعل
١6 عيادة

الدمام

2٠2٠

تأسست عام ٢٠٠3
3٠٠ سرير مرخص
٢9١ سرير فاعل

89 عيادة

المدينة

2٠٠٣

األحداث التاريخية للشركة
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١2- اتفاقيات االدارة واالشراف

بلد العملالمدينةالمستشفى

اإلمارات العربية المتحدةدبي المستشفى السعودي األلماني دبي  

اليمن صنعاء المستشفى السعودي األلماني صنعاء

مصرالقاهرة المستشفى السعودي األلماني القاهرة

المملكة العربية السعوديةحائل المستشفى السعودي األلماني بحائل 

اإلمارات العربية المتحدةالشارقة المستشفى السعودي األلماني الشارقة

اإلمارات العربية المتحدةعجمان المستشفى السعودي األلماني عجمان

المستشفى السعودي األلماني غرب 
االسكندرية

مصر غرب االسكندرية

باكستانالهور المستشفى السعودي األلماني الهور 

باكستان إسالم أباد المستشفى السعودي األلماني إسالم أباد

باكستانكراتشيالمستشفى السعودي األلماني كراتشي 

BTPL باكستان الهور

١٣- االستراتيجية والخطط المستقبلية

١4- مشاريع الشركة التوسعية 

ــة  ــز إحال ــة كمراك ــادات الخارجي ــفيات والعي ــبكة المستش ــيع ش ــي توس ــركة ف ــتراتيجية الش ــل اس تتمث
عبــر مختلــف المناطــق الجغرافيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم الشــركة 
أيضــاً بإنشــاء المزيــد مــن العيــادات الخارجيــة وزيــادة عــدد األســرة فــي المستشــفيات العاملــة حاليــاً 
باإلضافــة إلــى عمليــات التجديــد فــي تلــك المستشــفيات مــن أجــل تعزيــز تجربــة المريــض وزيــادة عــدد 

المرضــى.

١4-١ مشروع المستشفى السعودي األلماني بحي الجامعة

ــرف ذو  ــا ) ط ــة والتكنولوجي ــوم الطبي ــي للعل ــت البترج ــة بي ــركة كلي ــن ش ــفى م ــى مستش ــار مبن إيج
عالقــه ( متخصــص فــي طــب وجراحــات اليــوم الواحــد والكائــن بمدينــة جــدة- حــي الجامعــة وحاصــل 
علــى الترخيــص المبدئــي مــن وزارة الصحــة ومــزود بكامــل األجهــزة والمعــدات الطبيــة. مــدة اإليجــار 
ــح الشــركة  ــد مــع من ــة للتجدي ــخ ٢٠٢5/٠3/3١م قابل ــخ ٢٠٢١/٠4/٠١م وتنتهــي بتاري ــدأ مــن تاري 4أعــوام تب
فتــرة ســماح لمــدة عاميــن تبــدأ مــن تاريــخ بدايــة العقــد واســتالم المبنــى بكامــل تجهيزاتــه ومعداتــه 
الطبيــة وذلــك بــدون أي شــروط أو مزايــا تفضيليــة علــى أن تكــون القيمــة اإليجاريــة الســنوية للســنة 

ــال( عــن كل ســنة.  ــال )ثالثــة مالييــن وخمســمائة ألــف ري الثالثــة والرابعــة بمبلــغ  3.5٠٠.٠٠٠ري

	 SGH        ٢٠٠6 اليمن - تأسست عام 
	 SGH         دبي - تاسست عام ٢٠١٢ 
	 SGH   ٢٠١5 القاهرة - تاسست عام 
	 SGH  ٢٠١5 الشارقة - تأسست عام 
	 SGH  ٢٠١8 عجمان - تاسست عام 

	 SGH   )أليكس ويست )مصر 
	 SGH                 )الجيزة )مصر 
	 SGH      )اسالم أباد )باكستان 
	 SGH         )كراتشي )باكستان 
	 BTPL             )الهور )باكستان 
	 SGH          )كزابالنكا )المغرب 

Operational Pipeline
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١4-2 مشروع المستشفى السعودي األلماني بمكة المكرمة )تحت 
اإلنشاء(.

١4-٣ خطة تكلفة المشروع والتمويل

تــم تصميــم المشــروع كمستشــفى متعــدد التخصصــات بســعة 3٠٠ ســرير و9٠عيــادة خارجيــة ويقــع 
المستشــفى بحــي العكيشــية مخطــط ولــي العهــد علــى طريــق إبراهيــم الخليــل، وجــاري بنــاؤه علــى 
ــى  ــون مبن ــة. ويتك ــة المقدس ــة العاصم ــن أمان ــتأجرة م ــاحتها 59.77٢م٢ مس ــغ مس ــة أرض تبل قطع
المستشــفى مــن العيــادات الخارجيــة واألقســام الداخليــة )التنويــم( ووحــدات العنايــة المركــزة وغــرف 

العمليــات والمختبــرات واألشــعة باإلضافــة إلــى األقســام المســاندة األخــرى.

تــم ترســية عقــد بنــاء مشــروع المستشــفى الســعودي األلمانــي بمكــة المكرمــة )بمــا فــي ذلــك 
التجهيــزات الطبيــة واألثــاث( علــى شــركة إنشــاء المستشــفيات الدوليــة، وهــي طــرف ذو عالقــة، وذلــك 
مــن خــالل عمليــة مناقصــة وتقييــم أجريــت علــى أســس تجاريــة صرفــه. وتبلــغ قيمــة العقــد المذكــور 
ــال لســكن  ــال لمبنــى المستشــفى و١١3.73 مليــون ري ــال منهــا 388.9١ مليــون ري 5٠٢.64 مليــون ري
العامليــن وقــد بــدأ المقــاول فعليــا أعمــال البنــاء بتاريــخ ٢٠١8/٠8/٠5م. ويجــري العمــل فــي المشــروع 
ــر  ــول أكتوب ــروع بحل ــاز المش ــل إنج ــع أن يكتم ــن المتوق ــه، وم ــوع ل ــي الموض ــدول الزمن ــب الج حس
ــك  ــي ذل ــا ف ــفى بم ــاء المستش ــروع إنش ــة مش ــل تكلف ــركة أن تص ــع الش ــه. وتتوق ــيئة الل ٢٠٢١م بمش
ــي  ــى حوال ــل التشــغيل إل ــاث ونفقــات مــا قب ــة وغيرهــا واألث ــي والمعــدات الطبي قيمــة األرض والمبان
55٠ مليــون ريــال. ويتــم تمويــل المشــروع مــن خــالل مصــادر الشــركة الذاتيــة وقــرض مــن وزارة الماليــة 
وقــروض بنكيــة إســالمية. وقــد وقعــت الشــركة اتفاقيــة مــع مجموعــة ســامبا الماليــة وبنــك اإلنمــاء 
لتمويــل المشــروع بمبلــغ يصــل إلــى 4٠٠ مليــون ريــال، والــذي يمكــن ســحبه علــى مــدى 3 ســنوات بنــاء 

علــى التقــدم المحــرز فــي المشــروع

١4-4 توسعة المرافق الحالية لمستشفيات الشركة

فــي ضــوء الطلــب المتزايــد علــى خدماتنــا الطبيــة، أقــرت الشــركة خطــة لتوســعة المستشــفى 
ــم 76  ــادات يض ــي للعي ــرج طب ــاء ب ــريرا وإنش ــة ١47 س ــاض بإضاف ــة الري ــي مدين ــي ف ــعودي األلمان الس
عيــادة. وســيتم تطويــر المشــاريع المذكــورة ضمــن مســاحة األرض المتاحــة بموقــع المستشــفى، وفــي 
٢٠١8/3/١8م، تــم ترســية عقــد البنــاء علــى شــركة إنشــاء المستشــفيات الدوليــة )طــرف ذو عالقــة( وذلــك 

مــن خــالل عمليــة مناقصــة وتقييــم أجريــت علــى أســس تجاريــة صرفــه.

بلغــت قيمــة العقــد ١93.66مليــون ريــال وبــدأ المقــاول العمــل بالمشــروع بتاريــخ ٢٠١8/٠8/٠5م ومــن 
المتوقــع أن يكتمــل العمــل بالمشــروع بحلــول شــهر أكتوبــر ٢٠٢١م ويتــم تمويــل المشــروع مــن خــالل 
ــركة  ــت الش ــد وقع ــالمية وق ــة إس ــروض بنكي ــة وق ــن وزارة المالي ــرض م ــة وق ــركة الذاتي ــادر الش مص
ــم  ــة يت ــة الكلي ــن التكلف ــى )%8٠( م ــل إل ــبة تص ــروع بنس ــل المش ــاء لتموي ــرف اإلنم ــع مص ــة م اتفاقي
ســحبها علــى مــدى ثالثــة ســنوات حســب التقــدم المحــرز فــي المشــروع و )%٢٠( ســيتم تمويلهــا مــن 

مصــادر الشــركة الذاتيــة.

توسعة المستشفى السعودي األلماني في مدينة الرياض

١5- برنامج تحسين الجودة

تلتــزم الشــركة بتقديــم خدمــات رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة للمرضــى مــن خــالل اتبــاع أرقــى معاييــر 
الخدمــات الطبيــة. وقــد حــازت الشــركة علــى شــهادة الهيئــة الدوليــة المشــتركة )JCI( )وهــي أشــهر هيئــة 
فــي العالــم العتمــاد المستشــفيات( بالنســبة لجميــع مستشــفياتها وهــي تســتخدم المعاييــر الطبيــة 
ــركة  ــعى الش ــة وتس ــق الصحي ــق بالمراف ــة المتعل ــام الحوكم ــي نظ ــة ف ــك الهيئ ــدى تل ــدة ل المعتم
لتحســين إطــار الجــودة دومــاً فــي مستشــفياتها بمــا يتجــاوز متطلبــات هــذه الشــهادة فيمــا يتعلــق 
ــزة  ــة وســالمة المرضــى. ويؤكــد مجلــس اإلدارة أن الشــركة والشــركة التابعــة لهــا حائ بمســتوى الرعاي
علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الالزمــة لمزاولــة عملياتهــا، علمــاً بــأن مستشــفيات الشــركة فــي 
ــاد  ــزي العتم ــس المرك ــهادة المجل ــى ش ــزة عل ــل حائ ــورة وحائ ــة المن ــير والمدين ــاض وعس ــدة والري ج

.)CBAHI( ــة الصحيــة مؤسســات الرعاي
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التوسعات و االنفاق الرأسمالي

35 سرير, ١6 عيادة
عقد ايجـار لمدة عاميـن بمبلـغ 7مليـون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الثاني ٢٠٢١

مستشفى جراحات اليوم الواحد - جدة

تكلفة رأس المال ١١4 مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢

   

اسكان مكة

١34 سرير, ١6٠ عيادة
تكلفة رأس المال ١94 مليون

متوقع بدأ العمل في الربع الرابع ٢٠٢٢

برج العيادات الخارجية- الرياض

تكلفة رأس المال 9٠ مليون
متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢

اسكان الدمام

3٠٠ سرير
تكلفة رأس المال 389

متوقع بدأ التشغيل في الربع الرابع ٢٠٢٢
 

مستشفى مكة

١6- الحوكمة 

١7- اإلعالنات في تداول 

١8- مجلس اإلدارة 
١9- واجبات مجلس اإلدارة

2٠- مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 
واإلدارة التنفيذية

2١- أعضاء اللجان )لجنة المراجعة( 

22- أعضاء اللجان )لجنة الترشيحات 
والمكافـآت(

2٣- اإلدارة التنفيذية
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١6-١ نظام الحوكمة في الشركة 

١6-2 تطبيق الئحة حوكمة الشركات

١6- الحوكمة 

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

ــى  ــاًء عل ــق بن ــة والمواثي ــة الداخلي ــات الحوكم ــة وسياس ــة المحدث ــة الحوكم ــركة الئح ــدت الش إعتم
ــركات. ــام الش ــة ونظ ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــة م ــة المحدث الالئح

وتهــدف الئحــة الحوكمــة إلــى تحســين إطــار الحوكمــة فــي الشــركة وتنظيمــه واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى 
أعلــى مــن حيــث الشــفافية وتأكيــد اإللتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات مــن خــالل مــا يلــي:

تطوير أداء اإلدارة القائم على رفع قيمة الشركة وتحمل مسؤولية ذلك.	 
تعزيــز الــدور الرقابــي بالتعــاون مــع المديريــن التنفيذييــن لتحقيــق مصالــح الشــركة والمســاهمين، 	 

بمــن فيهــم صغــار المســتثمرين، وزيــادة حقــوق المســاهمين بأعلــى مســتوى ممكــن«.
ــال 	  ــام فع ــود نظ ــفافية ووج ــات والش ــن المعلوم ــاح ع ــن اإلفص ــب م ــتوى المناس ــزام بالمس االلت

للمراقبــة الداخليــة وإدارة المخاطــر.

تحــرص الشــركة علــى االلتــزام بمعاييــر حوكمــة الشــركات ومتطلباتهــا مــن خــالل المراجعة المســتمرة 
لسياســاتها وإجراءاتهــا وممارســاتها. وقــد أعــدت الشــركة لنفســها وثيقــة حوكمــة بالتوافــق مــع الئحــة 
حوكمــة الشــركات المحدثــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. وتؤكــد الشــركة علــى التزامهــا الفعلــي 
بجميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــدا مايلــي: ـ 

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة رقم المادة /الفقرة 

المادة الحادية واألربعون: التقييم 
الفقرة )ب( 

ب( يجب أن تكون 
إجراءات تقييم األداء 

مكتوبة وواضحة 
وأن يفصح عنها 
ألعضاء مجلس 

اإلدارة واألشخاص 
المعنيين بالتقييم 

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

والمكافآت والتي من بينها على 
سبيل المثال ال الحصر: إجراء 
مراجعة دورية لهيكل مجلس 

اإلدارة ووضع السياسات الخاصة 
بمرتبات وبرامج المكافآت 

والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة 
والمديرين التنفيذيين للشركة 

فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك 
األعمال التي يقوم بها مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة رقم المادة /الفقرة 

الفقرة )هـ( 

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

سنوات  

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

والمكافآت والتي من بينها على 
سبيل المثال ال الحصر: إجراء 
مراجعة دورية لهيكل مجلس 

اإلدارة ووضع السياسات الخاصة 
بمرتبات وبرامج المكافآت 

والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة 
والمديرين التنفيذيين للشركة 

فإنه لضمان ذلك يلزم تقييم تلك 
األعمال التي يقوم بها مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

المادة السبعون 
تشكيل لجنة إدارة 

تتولى إدارة المراجعة الداخلية لمخاطر 
تغطية مجال عمل هذه اللجنة 
وتقوم بإعداد التقارير بمرئياتها 

بشأن المخاطر التي قد تواجهها 
الشركة وكيفية إدارة هذه المخاطر 

مع تقديم توصياتها ومناقشتها 
مع لجنة المراجعة خالل 

اجتماعاتها الدورية.

المادية الحادية والسبعون 
اختصاصات لجنة 

المخاطر 

المادية الثانية والسبعون 
اجتماعات لجنة 

المخاطر 

المادة الخامسة والثمانون: ـ 
تحفيز العاملين.

الفقرة )٢( 
الفقرة )3( 

٢( برامج منح 
العاملين أسهماً في 
الشركة أو نصيباً من 
األرباح التي تحققها 

وبرامج التقاعد 
وتأسيس صندوق 
مستقل لإلنفاق 
على تلك البرامج.

3( إنشاء مؤسسات 
اجتماعية للعاملين 

في الشركة 

 
قيد الدراسة / فقرات من مادة 

استرشادية.

المادة الخامسة والتسعون 
تشكيل لجنة 

حوكمة الشركات 

تتولى لجنة المرجعة مراقبة 
تطبيقات أحكام لوائح الحوكمة 

للشركة ومتابعة تحديثاتها/ مادة 
استرشادية.
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١7- اإلعالنات في تداول 

أعلنــت الشــركة عــن أهــم األحــداث واألنشــطة والقــرارات االســتراتيجية فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي 
للســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. 

وفيما يلي قائمة باإلعالنات التي وجهتها الشركة إلى المساهمين خالل عام 2٠2١

عنوان اإلعالننوع اإلعالنالتاريخ#

 ١٢٠٢١/١١/١4
إخطار إلى 

المساهمين 

اعالن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية عن آخر التطورات بخصوص 

مشاريع الشركة في مكة المكرمة ومدينة 
الرياض ومدينة الدمام.

النتائج المالية7/٢٢٠٢١/١١
اعالن شركة الشرق األوسط للرعاية 

الصحية عن النتائج المالية األولية للفترة 
المنتهية في ٢٠٢١-٠9-3٠ ) تسعة أشهر (

٢٢٠٢١/١٠/١9
إخطار إلى 

المساهمين

إعالن تصحيحي من شركة الشرق األوسط 
للرعاية الصحية بخصوص اعالن الشركة 
عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة 

تفاهم للدخول كشريك مستثمر في 
مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي 

الطبية الكائن بمدينة جدة

4٢٠٢١/١٠/١7
إخطار إلى 

المساهمين

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 

عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة 
تفاهم للدخول كشريك مستثمر في 

مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي 
الطبية الكائن بمدينة جدة

النتائج المالية٢٢/5٢٠٢١/٠8

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 
عن توقيع عقد إيجار مبنى مستشفى 

متخصص في طب وجراحة النساء 
والوالدة بمدينة جدة مع شركة كلية بيت 

البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 
)طرف ذو عالقة(.

عنوان اإلعالننوع اإلعالنالتاريخ#

6٢٠٢١/٠8/١١
إخطار إلى 

المساهمين

اعالن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية عن إطالق سمتها التجارية 

الجديدة و تغيير اسم )تداول( على موقع 
السوق المالية السعودية

7٢٠٢١/٠7/٠6
إخطار إلى 

المساهمين

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 

عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة 
تفاهم للدخول كشريك مستثمر في 

مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي 
الطبية الكائن بمدينة جدة

8٢٠٢١/٠6/٢٠
نتائج اجتماع 

الجمعية العامة 
العادية

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( عن 
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

)االجتماع األول(.

9٢٠٢١/٠6/٢
 إخطار إلى 
المساهمين

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية عن تكريم المستشفى السعودي 

األلماني بشهادة المبادرة الذهبية من 
قبل اتحاد المستشفيات العربية تقديراً 

لجهودها في مكافحة جائحة كورونا 

١٠٢٠٢١/٠5/٢3
 إخطار إلى 
المساهمين

 تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 

عن دعوة مساهميها الى حضور اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية )االجتماع 

األول( عبر وسائل التقنية الحديثة

النتائج المالية٢٠/١١٢٠٢١/٠5
اعالن شركة الشرق األوسط للرعاية 

الصحية عن النتائج المالية األولية للفترة 
المنتهية في ٢٠٢١-٠3-3١ ) ثالثة أشهر (

١٢٢٠٢١/٠4/٠١
 إخطار إلى 
المساهمين

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 

عن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 
العام المالي ٢٠٢٠

١3٢٠٢١/٠3/٢٢
 إخطار إلى 
المساهمين

تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية 
الصحية )السعودي األلماني الصحية( 

عن ترسية عقد مشروع الترميم والتجديد 
لمستشفيات الشركة على شركة إنشاء 
المستشفيات الدولية )طرف ذو عالقة(
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١8- مجلس اإلدارة 

يشــرف علــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن )7( ســبعة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، منهــم ثالثــة )3( 
. مستقلين

ُعيــن المجلــس الحالــي مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي عقــدت فــي ٢٠٢٠/6/٢9م 
ــة  ــرة الحالي ــدأت الفت ــد ب ــركة. وق ــي للش ــام األساس ــن النظ ــادة ١7 م ــا للم ــق ١44١/١١/8هـــ( وفق )المواف

للمجلــس ومدتهــا ثالثــة ســنوات فــي ٢٠٢٠/٠9/١7م وتنتهــي فــي ٢٠٢3/9/١6م 

ــن  ــادة ١7 م ــل الم ــا لتعدي ــاء ووفق ــعة )9( أعض ــن تس ــف م ــه يتأل ــة دورت ــس اإلدارة المنتهي كان مجل
ــة التــي عقــدت فــي ٢٠٢٠/6/٢9م خفــض  النظــام األساســي للشــركة فــي الجمعيــة العامــة غيــر العادي

ــاء. ــبعة )7( أعض ــى س ــس اإلدارة إل ــاء مجل ــدد أعض ع

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وحالة عضويتهم في المجلس خالل عام2٠2١

١8-١ تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

الصفةاالسم#
نوع العضوية 

)تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(

صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي١
رئيس 

المجلس
غير تنفيذي

غير تنفيذي نائب الرئيسمكارم صبحي عبد الجليل بترجي٢

غير تنفيذيعضو خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي3

غير تنفيذيعضوسلطان صبحي عبد الجليل بترجي4

مستقلعضومحمد عبد الرحمن محمد مؤمنة5

مستقل عضوعمرو محمد خالد خاشجقي6

7
محمد مصطفي محمد عمر بن 

صديق
مستقل عضو

١9- واجبات مجلس اإلدارة

وضــع وتوجيــه وتنفيــذ االســتراتيجية الشــاملة واألهــداف الرئيســية للشــركة، بمــا فــي ذلــك وضــع 	 
الخطــط الســنوية الماليــة والتشــغيلية للشــركة وذلــك فــي ضــوء توصيــات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق األهداف العامة للشركة.	 
تحديــد أفضــل هيــكل لــرأس مــال الشــركة واســتراتيجياتها وأهدافهــا الماليــة واعتمــاد ميزانياتهــا 	 

الســنوية التقديريــة؛
الموافقة على التسويات واإلعفاءات وااللتزامات وإبرام العقود نيابة عن الشركة.	 
ــن 	  ــا م ــركة وممتلكاته ــول الش ــرف بأص ــرى والتص ــركات أخ ــع ش ــركة م ــاج الش ــى اندم ــة عل الموافق

ــراء الذمــة. ــع وإب خــالل الشــراء والرهــن وفــك الرهــن والبي

يضطلع مجلس اإلدارة بالمهام والمسؤوليات التالية:
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2٠- مجلـس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة 
التنفيذيـة

أ- مجلس اإلدارة 

االسم
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

المنصب الحالي
الرئيس

المنصب السابق
الرئيس

المؤهالت 
درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، 	 

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية

الخبرة
رئيس شركة بيت البترجي الطبية من ١988 	 

حتى اآلن. 
رئيس مجموعة مستشفيات السعودي 	 

األلماني ١988 ـ حتى اآلن.
مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية 	 

من ٢٠١٠م ـ حتى اآلن
مهندس موقع في فندق مكة إنتركونتننتال، 	 

١975-١974

االسم
مكارم صبحي عبد الجلبل بترجي

المنصب الحالي
نائب الرئيس

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
دكتوراه فخرية من منظمة الفنون الوطنية 	 

المتحدة/ معهد الموارد اإلنسانية، ٢٠١5م 
درجة الماجستير في إدارة األعمال، كلية 	 

لندن لألعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م
درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات 	 

الصحية، جامعة لونغ بيتش، الواليات 
المتحدة األمريكية، ٢٠٠٢م

الخبرة
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت 	 

البترجي لللياقة، ٢٠٠3 م - حتى اآلن
نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير 	 

األعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - 
حتى اآلن

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

محلل أعمال في شركة إرنست آند يونغ، 	 
اإلمارات العربية المتحدة، ١999م - ٢٠٠٠م.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب 	 
الخليج لالستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠5م 

وحتى اآلن.

أ- مجلس اإلدارة 

االسم
خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
دكتــوراه في الطـب، جامعــة إيسن، ألمانيــا	 

الخبرة
مساهــم، مؤسس، عميـــد وعضو مجلـس 	 

األمنــاء في كليـــة البترجي للعلوم الطبيــة 
والتكنولوجيا، ٢٠٠4م -٢٠١4م

رئيس قســم جراحة العظــام بالمستشفـى 	 
السعـودي األلماني بجدة ١988م - حتـى اآلن

استشــاري جراحة العظام في عيادة الدكتـور 	 
خالد عبد الجليل بترجي، ١985 م -١988م 

االسم
سلطان صبحي بترجي

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة 	 

الدولية، جامعة ريجنت، المملكة المتحدة، 
٢٠٠6م 

الخبرة
الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة داللكم 	 

الدولية للتطوير العقاري، ٢٠١٢م - حتى اآلن.
محلل مالي في بنك الزارد لالستثمار، ٢٠٠9م 	 

-٢٠١٠ م 
محلل مالي في Anchor )سويسرا(، ٢٠٠8م - 	 

٢٠٠9 م 
محلل مالي في شركة بيت البترجي، ٢٠٠6 م 	 

- ٢٠٠8 م 
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أ- مجلس اإلدارة 

االسم
محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة

المنصب الحالي
عضو مستقل

المنصب السابق
عضو مستقل

المؤهالت 
درجة البكالوريوس في التسويق، جامعة 	 

الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة 
العربية السعودية، ١996م

الخبرة
 	 ،Edward W Kelly & Partners شريك إداري

من ٢٠٠6 حتى اآلن
الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤمنة 	 

لالستثمار، ١998م - حتى اآلن 
متدرب بقسم التسويق، شركة يونيليفر، 	 

١995- ١996م

االسم
عمرو محمد خالد خاشقجي

المنصب الحالي
عضو مستقل

المنصب السابق
-

المؤهالت 
درجة الماجستير في إدارة األعمال من 	 

جامعة ييل كلية اإلدارة بالواليات المتحدة 
األمريكية

درجة البكالوريوس من كلية مينلو 	 
بكاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

الخبرة
خبير مالي وصناعي 	 
لديه خبرات كبيرة في مجال العمل اإلداري 	 
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس اإلدارة 	 

والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات 
بالمملكة 

كما شغل منصب عضو مجلس اإلدارة 	 
ورئيس لجنة االستثمار ورئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت باألهلي تكافل لمدة 
تسعة سنوات.

أ- مجلس اإلدارة 

االسم
محمد مصطفي محمد عمر بن صديق

المنصب الحالي
عضو مستقل

المنصب السابق
عضو مستقل

المؤهالت 
درجة البكالوريوس في العالقات االدارية, 	 

جامعة الملك عبد العزيز, المملكة العربية 
السعودية. ١966م 

الخبرة
مدير عام الشركة السعودية للتنمية 	 

الصناعية ١99٢م-٢٠٠7م
مدير عام شركة دلة التجارية ١977م-١99١م	 
مشرف المراجعة الفنية,الخطوط الجوية 	 

السعودية ١966م-١977م
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2١- أعضاء اللجان )لجنة المراجعة( 

االسم
عمرو محمد خالد خاشجقي

المنصب الحالي
رئيس اللجنة 

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
درجة الماجستير في إدارة األعمال من 	 

جامعة ييل كلية اإلدارة بالواليات المتحدة 
األمريكية

درجة البكالوريوس من كلية مينلو 	 
بكاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

الخبرة
خبير مالي وصناعي 	 
لديه خبرات كبيرة في مجال العمل اإلداري 	 
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس اإلدارة 	 

والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات 
بالمملكة 

كما شغل منصب عضو مجلس اإلدارة 	 
ورئيس لجنة االستثمار ورئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت باألهلي تكافل لمدة 
تسعة سنوات.

االسم
مكارم صبحي بترجي 

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
الدكتوراه الفخرية من منظمة الفنون 	 

الوطنية المتحدة/ معهد الموارد اإلنسانية، 
٢٠١5م

درجة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال، 	 
كلية لندن لألعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م

درجة البكالوريوس في إدارة الخدمات 	 
الصحية، جامعة لونغ بيتش، الواليات 

المتحدة األمريكية، ٢٠٠٢م  

الخبرة
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيت 	 

البترجي لللياقة، ٢٠٠3 م - حتى اآلن
نائب الرئيس التنفيذي ومدير تطوير 	 

األعمال في شركة بيت البترجي، ٢٠٠٢م - 
حتى اآلن

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

محلل أعمال في شركة إرنست آند يونغ، 	 
اإلمارات العربية المتحدة، ١999م - ٢٠٠٠م.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب 	 
الخليج لالستثمار والتطوير العقاري ٢٠٠5م 

وحتى اآلن

االسم
احمد محمد خالد دهلوي 

المنصب الحالي
عضو خارجي

المنصب السابق
عضو خارجي

المؤهالت 
درجـة الماجستير في إدارة المخاطر المالية، 	 

جامعة ساسيكس، المملكة المتحدة، ٢٠١١

الخبرة
ــر 	  ــر زهي ــركة عم ــي واإلداري، ش ــر المال المدي

حافــظ القابضــة - مــارس ٢٠١4 - حتــى اآلن
والفــروع 	  التابعــة  الشــركات  محاســب 

٢٠١4 مــارس  إلــى   ٢٠١٢ يونيــو  مــن   - الدوليــة 
محاســب، إدارة التقاريــر الماليــة، المجموعــة 	 

المتحــدة للتأميــن التعاونــي - فبرايــر ٢٠٠8 
إلــى مــارس ٢٠٠9
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22- أعضـــاء اللجــــان )لجنـــة الترشيحــــات 
والمكافــــآت(

االسم
محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة 

المنصب الحالي
الرئيس 

المنصب السابق
الرئيس 

المؤه الت 
درجــة البكالوريوس في التسويــق، جامعـــة 	 

الملك فـهـد للبترول والمعـــادن، المملكــة 
العربية السعودية، ١996م

الخبرة
 	 ،Edward W Kelly & Partners ،شريــك إداري

٢٠٠6 حتى اآلن
الرئيــس التنفيـــذي لمجموعــــة مؤمنــــة 	 

لالستثمار، ١998م - حتى اآلن 
متــدرب بقســم التسويق، شركــة يونيليفـر، 	 

١995- ١996م 

االسم
صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
درجة الماجستيــر في الهندســة الكهربائيـة، 	 

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية

الخبرة
رئيس شركـة بيت البترجي الطبية من ١988 	 

حتى اآلن. 
رئيـس مجموعــة مستشفيــات السعــودي 	 

األلماني ١988 ـ حتى اآلن.
مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية 	 

من ٢٠١٠م ـ حتى اآلن

االسم
مكارم صبحي بترجي 

المنصب الحالي
عضو

المنصب السابق
عضو

المؤهالت 
الدكتــوراه الفخريـــة من منظمــة الفنـــون 	 

الوطنيــة المتحدة/ معهد الموارد اإلنسانية، 
٢٠١5م

درجة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال، 	 
كلية لندن لألعمال، المملكة المتحدة، ٢٠١١م

درجـــة البكالوريـــوس فــي إدارة الخدمـــات 	 
الصحيـــة، جامعـــة لونـــغ بيتش، الواليـات 

المتحدة األمريكية، ٢٠٠٢م 

الخبرة
المؤسس والرئيس التنفيــذي لشركــة بيت 	 

البترجي لللياقة، ٢٠٠3 م - حتى اآلن
نائــب الرئيــس التنفيــذي ومديـــر تطويـــر 	 

األعمــال في شركـــة بيـت البترجــــي، ٢٠٠٢م 
- حتى اآلن

مدير التسويــق في شركـــة بيــت البترجــي، 	 
٢٠٠٠ م - ٢٠٠٢ م 

محلل أعمــال في شركة إرنســت آند يونـــغ، 	 
اإلمارات العربية المتحدة، ١999م - ٢٠٠٠م.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركـة شباب 	 
الخليج لالستثمار والتطوير العقــاري ٢٠٠5م 

وحتى اآلن
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2٣- اإلدارة التنفيذية 

االسم
أحمد محمد شبل العتريس

المنصب الحالي
الرئيس التنفيذي للشركة 

المنصب السابق
الرئيس التنفيذي لمستشفى عسير 

المؤهالت 
دبلــوم في إدارة المستشفيـــات، الجامعــة 	 

األمريكيـــة في القاهـــرة، جمهوريــــة مصـر 
العربية، عام ٢٠٠5م.

دبلوم في إدارة المستشفيــات، جامعة عين 	 
شمس، جمهورية مصر العربيـة، عام ٢٠٠4م.

دبلوم في إدارة الجــودة الشاملة في مجـال 	 
الرعاية الصحيـــة، الجامعــة األمريكيـــة في 
القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام ٢٠٠3م.

ماجستيـــر في طب وجراحة القلب والصدر، 	 
جامعة األزهر، جمهورية مصـر العربيــة، عام 

٢٠٠3م.
بكالوريــوس في الطب والجراحـــة، جامعــة 	 

طنطا، جمهورية مصر العربية، عام ١993م.

الخبرة
الرئيــس التنفيـــذي للشركـــة ٢٠١8 وحتــى 	 

تاريخه.
الرئيس التنفيذي للمستشفــى السعـــودي 	 

األلماني - عسير منذ عام ٢٠٠9م وحتى ٢٠١8م.
مدير العمليــات للمستشفـــى السعـــودي 	 

األلماني - عسيـــر منذ عام ٢٠٠7م وحتـى عام 
٢٠٠9م.

مساعد مديــــر العمليــــات للمستشفــــى 	 
السعودي األلمـــاني - عسير منـذ عام ٢٠٠5م 

وحتى عام ٢٠٠7م.
مساعد المديـــر العام لمستشفــى معهـــد 	 

ناصر، وهي شـركة مسجلـــة في جمهوريـــة 
مصر العربيـــة تعمل في مجــــال الرعايـــة 

الصحية، منذ عام ١997م وحتى عام ٢٠٠5م.

االسم
د. عبد الرحمن رشيد بخش

المنصب الحالي
مدير التشغيل في المجموعة

المنصب السابق
مستشار مدير الشئون الصحية للتحول 

االستراتيجي

المؤهالت 
ماجستيــر طب الكوارث , جامعــة بيتمونــد 	 

– ايطاليا, ٢٠٠5 
زمالة طب الطوارئ , جالسجو , ١999.	 
زمالة طب الطـوارئ , ادنبـــرة , ١999 .	 
بكالوريوس طب و جراحة, جامعة البنجــاب, 	 

باكستان , ١984. 

الخبرة
مستشــار مديـر الشئــون الصحيــة بجــدة 	 

للتحول االستراتيجي.٢٠١9-٢٠٢٠
المشرف العام على مستشفى الملك فهد و 	 

مستشفى العزيزية في جدة.٢٠١5-٢٠١9
مدير مستشفى أجيــاد في مكـــة.٢٠٠5-٢٠١5	 
مديــــر مستشفـــى الملك فيصــــل فــــي 	 

مكة.٢٠٠3-٢٠٠5
رئيس قسم الطــوارئ في مستشفــى حـراء 	 

في مكة.٢٠٠٠-٢٠٠3
أخصائي طوارئ, مستشفى أبرديـن الملكــي 	 

في اسكتلندا, ١994-٢٠٠٠

االسم
مدني حزين

المنصب الحالي
رئيس القطاع المالي

المنصب السابق
رئيس القطاع المالي لمجموعة شركات 

النساجون الشرقيون

المؤه الت 
حاصـــل على ماجستيــر إدارة أعمــال مـــن 	 

جامعة دوفين بباريس عام ٢٠١6
حاصل على ماجستير االقتصاد من جامـعة 	 

السوربون بباريس عام ٢٠١6
حاصـــل على دبلومــة التمويــل والشــؤون 	 

الماليــة من األكاديميـــة العربيــة للعلـــوم 
والتكنولوجيا عام ٢٠٠5

حاصل على دبلومــة اإلدارة العليـا من غرفة 	 
التجارة والصناعة بباريس عام ١99٠

حاصـل على بكالوريـــوس التجــارة شعبـــة 	 
المحاسبة من كلية التجــارة جامعــة عيــن 

شمس عام ١987

الخبرة
رئيس القطاع المالي للشركة من يونيو ٢٠١9 	 

حتى اآلن
رئيس قطـــاع مالــي مجموعة النساجـــون 	 

الشرقيون من يناير ٢٠١6 وحتى يونيو ٢٠١9
رئيس قطــاع مالــي اقليمـــي لمجموعــــة 	 

شركات السويـــدي اليكتريك الجزائـــر مـــن 
اكتوبر ٢٠١3 حتى ديسمبر ٢٠١5

رئيس قطـــاع مالي مجـــموعـة المتحــــدة 	 
للمسابك )احدى شركــات القلعة القابضــة( 

من اغسطس ٢٠٠9 حتى سبتمبــر ٢٠١3
رئيـس قطــاع مالي باوراسكـــوم تيليكــــوم 	 

الجزائر وكوريـــا الشماليـــة مــــن نوفمبـــر 
٢٠٠6 حتى يونيو ٢٠٠9

شريـــك بمجــال المراجعة في مكتب خالـد 	 
الغنـام وشركـــاه من ديسمبـــر ٢٠٠3 حتــى 

  ٢٠٠6 اكتوبر
رئيس قطـــاع مالي بمجموعة بهجــت مـن 	 

اغسطس ١998 حتى نوفمبر ٢٠٠3

مراقب مالي مجموعة شركـات محمد عبــد 	 
المحسن الخرافــي بالبانيا من يوليــه ١995 

حتى يوليه ١998
مدير مراجعــة رئيسي بديلويـــت اند تـــوش 	 

مصر من يونيـة ١99٠ حتى يونية ١995
مراجع حسابات ب KPMG مصــر من ينايــر 	 

١988 حتى مايو ١99٠

االسم
براء صالح بكر

المنصب الحالي
مدير الموارد البشرية

المنصب السابق
مدير الموارد البشرية بالمركز الطبي الدولي

المؤهالت 
حاصــــل على ماجيستيــــر إدارة األعمــــال 	 

تخصص الموارد البشرية من جامعة األميـر 
سلطان عام ٢٠١5

حاصــل على درجـــة البكالوريــوس في إدارة 	 
األعمال، جامعـــة األمير سلطـــان عام ٢٠١٢

حاصــــل على دبلــــوم في إدارة الخدمــــات 	 
الصحيــــة من مؤسسـة األعمـــال اإلداريـــة 

عام ٢٠٠4 
حاصل على دبلومـة إدارة المستشفيات من 	 

المؤسسة العامة لإلدارة عام ١999

الخبرة
مديـر الموارد البشرية في الشركة من فبراير 	 

٢٠٢٠ - حتى اآلن 
مدير الموارد البشريـــة في المركـــز الطبــي 	 

الدولي من يوليو ٢٠٠4 حتى فبراير ٢٠٢٠ 
اخصائي بمركز البحوث بمستشفــى الملك 	 

فيصل التخصصي من ٢٠٠٠ – ٢٠٠4
أخصائي مرضى بمستشفى الحرس الوطني 	 

من ٢٠٠٠ – ٢٠٠٠
موظف استقبــــال بمستشفى بخــش من 	 

١ - ٢٠٠٠996
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24- وصف ألعضاء مجلس اإلدارة الذين 
يشغلـــون عضويــة مجلس اإلدارة فـي 
شركات مساهمة أخرى )مدرجة أم غيـر 

مدرجة( للعام 2٠2١م

25- اجتماعات مجلس اإلدارة 

26- لجان المجلس 

27- لجنة المراجعة   

28- لجنة الترشيحات والمكافآت  

24- وصـــــف ألعضــاء مجلـس اإلدارة الذيـــن 
يشغلون عضوية مجلس اإلدارة في شركــــات 
مساهمة أخرى )مدرجة أم غير مدرجة( للعــام 

2٠2١م

اسم العضو

أسماء الشركات التي يشارك 
عضو مجلس اإلدارة في عضوية 
مجلس إدارتها أو يشغل فيها 

منصب مدير

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الوضع القانوني 
)مدرجة/ غير 

مدرجة

صبحي
عبد الجليل 

إبراهيم 
بترجي

رئيس مجلس إدارة شركة حائل 
الوطنية للرعاية الصحية

غير مدرجة  داخل المملكة

رئيس مجلس إدارة شركة كلية 
بيت البترجي للعلوم الطبية 

والتكنولوجيا 
غير مدرجة  داخل المملكة

رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء 
المستشفيات الدولية 

غير مدرجة داخل المملكة

خالد
عبد الجليل 

إبراهيم 
بترجي

عضو مجلس إدارة شركة حائل 
الوطنية للرعاية الصحية، 

غير مدرجة داخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة كلية 
بيت البترجي للعلوم الطبية 

والتكنولوجيا 
غير مدرجة.داخل المملكة

مكارم 
صبحي عبد 

الجليل ترجي

عضو مجلس إدارة شركة حائل 
الوطنية للرعاية الصحية

غير مدرجة.داخل المملكة

عضو مجلس إدارة كلية 
بيت البترجي للعلوم الطبية 

والتكنولوجيا،
غير مدرجة داخل المملكة

سلطان 
صبحي

عبد الجليل 
بترجي

عضو مجلس إدارة كلية 
بيت البترجي للعلوم الطبية 

والتكنولوجيا
غير مدرجة.داخل المملكة

عضو مجلس إدارة شركة إنشاء 
المستشفيات الدولية 

غير مدرجة.داخل المملكة
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اسم العضو

أسماء الشركات التي يشارك 
عضو مجلس اإلدارة في عضوية 
مجلس إدارتها أو يشغل فيها 

منصب مدير

داخل المملكة/ 
خارج المملكة

الوضع القانوني 
)مدرجة/ غير 

مدرجة

محمد
عبد الرحمن 

محمد 
مؤمنة

عضو مجلس إدارة مستقل ـ 
شركة الخبير المالية 

غير مدرجة داخل المملكة 

عضو مجلس إدارة مستقل 
شركة إنيشيال 

غير مدرجة داخل المملكة 

عضو مجلس إدارة مستقل ـ 
بنك فرنسا لألعمال 

خارج المملكة 
)لبنان(

غير مدرجة.

عمرو 
محمد خالد 

خاشقجي 
 

عضو مجلس إدارة سابق 
وترأس لجنة االستثمار ولجنة 
الترشيحات والمكافآت لمدة 

تسعة سنوات في األهلي تكافل.

مدرجة داخل المملكة 

رئيس مجلس اإلدارة والمساهم 
الرئيسي في شركة جلوبل 

جبسم
غير مدرجة داخل المملكة 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
 AMKEST   التنفيذي لمجموعة

لتصنيع وتجارة مواد البناء 
والتطوير العقاري. 

غير مدرجة داخل المملكة 

الرئيس التنفيذي لشركة 
عمر قاسم العيسائي وشركاه 

القابضة. 
غير مدرجة داخل الممكلة 

محمد 
مصطفى بن 

محمد بن 
صديق

عضو من خارج المجلس / 
شركة بروج للتأمين التعاوني

غير مدرجة داخل الممكلة 

25- اجتماعات مجلس اإلدارة 

26- لجان المجلس 

ــا  ــخ انعقاده ــام ٢٠٢١ وتواري ــالل الع ــس اإلدارة خ ــا مجل ــي عقده ــات الت ــي االجتماع ــدول التال ــن الج يبي
ــا: ــروا كال منه ــن حض ــاء الذي واألعض

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

تحدد المهام والمسؤوليات الموكلة لكل منها وترفع اللجان تقاريرها ومقترحاتها إلى المجلس ويجري 
المجلس مراجعة سنوية لقواعد عملها بناء على ما تقدمه إليه من توصيات. ويحصل أعضاء اللجان 

المذكوره أعاله على مكافأة محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها 

المجموع
االجتماع

 )5( 
2٠21/12/2٩

االجتماع 
 )4(

2٠21/11/٠4

االجتماع
 )3( 

2٠21/٠8/1٩

االجتماع
 )2( 

2٠21/٠5/1٩

االجتماع 
 )1(

2٠21/٠2/25
االسم #

5 ü ü ü ü ü
صبحي 

عبد الجليل 
بترجي

١

5 ü ü ü ü ü
 خالد عبد 

الجليل بترجي ٢

5 ü ü ü ü ü
مكارم صبحي 

بترجي 3

5 ü ü ü ü ü
سلطان صبحي 

بترجي 4

5 ü ü ü ü  ü
محمد مصطفي 

محمد عمر بن 
صديق

5

5 ü ü ü ü ü
محمد عبد 

الرحمن مؤمنه 6

5 ü ü ü ü ü
عمرو محمد 

خالد خاشغجي 7

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 1442/11/7هـ الموافق 2٠21/٦/17م.



45التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية44 التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية

27- لجنة المراجعة   

 تتألــف لجنــة المراجعــة مــن أربعــة )3( أعضــاء. ويبيــن الجــدول التالــي صفــة العضويــة ألعضــاء 
اللجنــة. ولضمــان مبــدأ الحياديــة واالســتقاللية، فقــد روعــي أن يكــون جميــع األعضــاء غيــر تنفيذييــن 

ومســتقلين أو خارجييــن 

مراجعــة البيانــات الماليــة ربــع ســنوية والســنوية للشــركة قبــل تقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة، مــع . ١
إبــداء وجهــة نظرهــا وتوصياتهــا حيالهــا.

مراقبة نزاهة البيانات المالية وأي بيانات تتعلق باألداء المالي للشركة.. ٢
ــن أي . 3 ــم ع ــد تنج ــي ق ــار الت ــة اآلث ــركة ودراس ــي الش ــة ف ــبية المطبق ــات المحاس ــة السياس مراجع

ــاح  ــات اإلفص ــبة ومتطلب ــال المحاس ــي مج ــدة ف ــورات جدي ــة أو تط ــادئ مقترح ــات أو مب ممارس
ــس اإلدارة. ــى مجل ــا إل ــل رفعه ــا قب ــات حياله ــرأي والتوصي ــداء ال ــة وإب ــح ذات الصل ــن أو اللوائ والقواني

ــة . 4 ــر العادي ــة أو غي ــية الهام ــالت األساس ــي المعام ــتخدمة ف ــبية المس ــرق المحاس ــة الط مراجع
عندمــا يكــون هنــاك أكثــر مــن طريقــة محاســبية للمعالجــة، وال ســيما تلــك الحســابات المتعلقــة 

ــراكة. ــة والش ــادة الهيكل ــات إع ــتحواذ واتفاقي ــاج واالس ــات االندم بعملي
التأكــد مــن أن الشــركة تلتــزم بالمعاييــر المحاســبية المناســبة مــع مراعــاة وجهــات نظــر مدققــي . 5

حســابات الشــركة.
ــي . 6 ــراءات الت ــة اإلج ــة ومتابع ــم المالي ــول القوائ ــركة ح ــابات الش ــي حس ــات مدقق ــة مالحظ مراجع

ــركة. ــا الش تتخذه
ضمــان وضــوح واكتمــال المالحظــات علــى البيانــات الماليــة للشــركة والســياق الــذي تظهــر فيــه . 7

مــن أجــل التأكــد مــن أنهــا توفــر للمســاهمين واألطــراف األخــرى المعلومــات المطلوبــة لتقييــم 
أداء الشــركة.

مراجعــة جميــع المعلومــات األساســية الــواردة فــي البيانــات الماليــة للشــركة وتقريــر األداء . 8
التشــغيلي والمالــي والحوكمــة )طالمــا كان تتعلــق بــإدارة التدقيــق المخاطــر(..

مراجعــة مــدى كفايــة وفعاليــة الرقابــة الماليــة الداخليــة وأنظمــة إدارة المخاطــر المعتمــدة . 9
ــة وإدارة المخاطــر الماليــة للشــركة بشــكل منتظــم لتشــمل  فــي الشــركة، وتحديــث نظــم الرقاب

ــة؛ ــة الكافي ــط الداخلي الضواب
ضمــان وجــود إجــراءات كافيــة لتقييــم االلتــزام بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة وتــداول، بمــا فــي . ١٠

ذلــك التزامــات اإلفصــاح المســتمر ومراقبــة فعاليــة هــذه اإلجــراءات والضوابــط.
مراجعــة البيانــات المتعلقــة بالرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والتــي تــرد فــي التقريــر الســنوي . ١١

للشــركة.

تضطلع لجنة المراجعة بالمهام والمسؤوليات التالية:

صفة عضوية اللجنةصفة عضوية المجلساالسم#

الرئيس مستقل عمرو محمد خالد خاشجقي١

عضومستقل مكارم صبحي بترجي ٢

عضوخارجيأحمد محمد خالد دهلوي 3

مراجعــة مــدى كفايــة الترتيبــات التــي تقدمهــا الشــركة مــع موظفيهــا والمقاوليــن مــن أجــل اإلبــالغ . ١٢
)بســرية تامــة( عــن أي مخالفــات ماليــة محتملــة، والتأكــد مــن أن هــذه الترتيبــات توفــر تحقيقــا 

وإجــراءات متابعــة مناســبة ومســتقلة.
مراجعة آليات الكشف عن االحتيال واإلجراءات المعتمدة من قبل الشركة.. ١3
إجراء التحقيقات في حالة اإلبالغ عن أي عمليات احتيال محتملة؛. ١4
اإلشــراف علــى قســم التدقيــق الداخلــي بالشــركة للتحقــق مــن فعاليتــه فــي أداء المهــام والواجبات . ١5

الموكلــة إليــه من قبــل مجلــس اإلدارة.
إبــداء الــرأي بشــأن اختيــار رئيــس قســم التدقيــق الداخلــي ومدقــق حســابات الشــركة وتعيينهمــا . ١6

وعزلهمــا.
مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة وإعــداد تقريــر خطــي فــي هــذا الشــأن يتضمــن آراءهــا وتوصياتهــا . ١7

حيــال ذلــك.
ــركة . ١8 ــة للش ــة الداخلي ــم الرقاب ــق بنظ ــا يتعل ــنوية فيم ــج الس ــط والبرام ــم الخط ــة وتقيي مراجع

وضمــان كفايتهــا.
مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي للشــركة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات . ١9

الــواردة فيــه.
مراقبة ومتابعة ردود اإلدارة التنفيذية على نتائج وتوصيات قسم التدقيق الداخلي.. ٢٠
ضمــان توفيــر بيانــات ومعلومــات كافيــة لقســم التدقيــق الداخلــي مــن أجــل مســاعدته فــي أداء . ٢١

واجباتــه مهامــه علــى نحــو فعــال وفقــا للمعاييــر المهنيــة المناســبة؛
االجتمــاع مــع قســم التدقيــق الداخلــي ومدققــي حســابات الشــركة لمناقشــة المســائل الهامــة . ٢٢

ــد  ــركة والتأك ــول إدارة الش ــركة ح ــابات الش ــي حس ــي أو مدقق ــق الداخل ــم التدقي ــا قس ــي يثيره الت
مــن أن مديــر التدقيــق الداخلــي ومدققــي حســابات الشــركة يســتطيعون االتصــال برئيــس لجنــة 

المراجعــة فــي أي وقــت.
تقديــم التوصيــات بشــأن اختيــار مدققــي حســابات الشــركة وتعيينهــم وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم، . ٢3

بمــا فــي ذلــك مراجعــة اللجنــة لكفاءتهــا المهنيــة واســتقالليتها.
متابعة عمل مراجعي حسابات الشركة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق.. ٢4
مراقبــة اســتقاللية مراجعــي حســابات الشــركة والتأكــد مــن موضوعيتهــم وفعاليــة إجــراءات . ٢5

التدقيــق وفقــا للمتطلبــات المهنيــة والتنظيميــة ذات الصلــة؛
العمــل مــع مراجعــي حســابات الشــركة مــن أجــل تنســيق ووضــع خطــة وإجــراءات التدقيق للســنة . ٢6

الحاليــة وتقديــم المالحظــات والتوصيــات فــي هذا الشــأن.
مراجعــة مالحظــات مراجعــي حســابات الشــركة علــى البيانــات الماليــة للشــركة ومتابعــة اإلجراءات . ٢7

التــي اتخــذت حيالهــا، بمــا فــي ذلــك::

٢7-١   النتائج األساسية التي حددها عملية المراجعة.
٢7-٢   أحكام المحاسبة والتدقيق.

٢7-3   مستوى األخطاء التي حددتها عملية التدقيق.
٢7-4   فعالية التدقيق.

ــى . ٢8 ــول عل ــركة للحص ــى إدارة الش ــا إل ــل تقديمه ــابات قب ــي الحس ــد مراجع ــات تعه ــة خطاب مراجع

ــى  ــرد عل ــركة وال ــابات الش ــي حس ــع مراجع ــر م ــل المباش ــان التواص ــع وضم ــة والتوقي الموافق

توصياتهــم ومالحظاتهــم.
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ــا  ــام 2٠2١م ومجموعه ــي ع ــدت ف ــي عق ــة الت ــة المراجع ــات لجن ــجل اجتماع ــي س ــدول التال ــن الج  ويبي
)5( اجتماعات: 

االسم- 
الصفة 

في 
اللجنة

االجتماع 
)1(

2٠21/٠2/22

االجتماع 
)2(

2٠21/٠4/18

االجتماع
)3(

2٠21/٠5/٠٦

االجتماع
)4(

2٠21/٠8/٠1

االجتماع
)5(

2٠21/1٠/31
المجموع

١

عمرو 
محمد 

خالد 
خاشجقي

رئيس 
اللجنة

üüüüü5

٢
مكارم 

صبحي 
بترجي

عضو 
غير 

تنفيذي
üüüüü5

3

أحمد 
محمد 

خالد 
دهلوي

عضو 
خارجي

üüüüü5

28- لجنة الترشيحات والمكافآت  

يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة الترشيحات والمكافآت: 

تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

الصفة في اللجنةنوع العضوية في المجلساالسم #

الرئيس مستقل محمد عبد الرحمن مؤمنة ١

عضوغير تنفيذي صبحي عبد الجليل بترجي٢

عضو غير تنفيذي مكارم صبحي بترجي 3

ــا . ١ ــاء وفق ــيح األعض ــس وترش ــة المجل ــوص عضوي ــس اإلدارة بخص ــى مجل ــات إل ــم التوصي تقدي
للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، آخــذًة فــي الحســبان عــدم ترشــيح أي شــخص أديــن بارتــكاب أي 

ــة أو ينطــوي علــى فســاد أخالقــي. عمــل جنائــي أو مخــل باألمان
ــة مجلــس اإلدارة ســنويا مــن حيــث المهــارات الالزمــة وإعــداد وصــف . ٢ ــات عضوي مراجعــة متطلب

لإلمكانــات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس، بمــا فــي ذلــك الوقــت الواجــب علــى العضــو 
تخصيصــه للتفــرغ ألعمــال المجلــس.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الممكنة في المجلس.. 3
ــة . 4 ــع مصلح ــق م ــا يتواف ــة بم ــبل المعالج ــراح س ــي اإلدارة واقت ــف ف ــوة والضع ــاط الق ــد نق تحدي

ــركة. الش
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح . 5

فــي حــال كان أحــد أعضــاء المجلــس أيضــا عضــوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
وضــع سياســات واضحــة بشــأن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســؤولين التنفيذييــن. . 6

وتوضــع هــذه السياســات وفقــا للمعاييــر ذات العالقــة بــاألداء.
ــؤولين . 7 ــار المس ــس وكب ــاء المجل ــالل ألعض ــة اإلح ــا خط ــار أعماله ــي إط ــة وف ــة الدقيق المراجع

ــار  ــر العمليــات(، آخــذة فــي االعتب ــي ومدي ــر المال التنفيذييــن )وخاصــة الرئيــس التنفيــذي والمدي
ــتقبل ــي المس ــس ف ــة للمجل ــرات الالزم ــارات والخب ــركة والمه ــة للش ــرص المحتمل ــات والف التحدي

بالتوافــق مــع تحديــد السياســات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )6( أعــاله، تنظــر اللجنــة فــي جميــع . 8
ــة،  ــة ذات الصل ــة والتنظيمي ــات القانوني ــك المتطلب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا ضروري ــي تراه ــائل الت المس
ــا.  ــة به ــات المتعلق ــة والتعليم ــن الهيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــات الئح ــكام وتوصي وأح
والغــرض مــن هــذه السياســة هــو ضمــان توفــر أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لخدمــة الشــركة وتوفــر 
ــاح  ــي نج ــرة ف ــة المثم ــهامات الفردي ــالل اإلس ــن خ ــزه م ــجيع األداء وتعزي ــبة لتش ــز المناس الحواف

ــة ومســؤولة. الشــركة بطريقــة عادل
ــة . 9 ــة ودراس ــة بمراجع ــوم اللجن ــس اإلدارة، تق ــاء مجل ــآت أعض ــة مكاف ــع سياس ــع وض ــق م بالتواف

ــام. ــكل ع ــة بش ــي المنطق ــة ف ــة الصحي ــاع الرعاي ــركة وقط ــتوى الش ــى مس ــب عل ــات الروات اتجاه
تحمــل المســؤولية الحصريــة عــن وضــع معاييــر اختيــار خبــراء الرواتــب ممــن يقدمــون المشــورة . ١٠

للجنــة وتحديــد اختصاصاتهــم.
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وضــع البرنامــج التعريفــي واســتمرار برنامــج التوجيــه والتدريــب ألعضــاء المجلــس ومراقبــة أدائــه . ١١
ومراجعتهــا. وتعمــل اللجنــة مــن خــالل رئيســها علــى تشــجيع كل عضــو جديــد فــي مجلــس اإلدارة 

علــى حضــور هذيــن البرنامجيــن، واللذيــن يجــب أن يوفــرا للعضــو وصفــا لمــا يلــي:

١١-١   أعمال الشركة وعملياتها.
١١-٢   المركز المالي واالستراتيجي والتشغيلي للشركة ومن حيث إدارة المخاطر.

١١-3   حقوق أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم.

اإلشــراف علــى تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة )بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة( وضمــان تنفيــذ . ١٢

البرامــج التدريبيــة المترتبــة عنهــا. وينظــر المجلــس أثنــاء مراجعــة األداء فــي مــا يلــي::

١٢-١   سجل الحضور والمشاركة.
١٢-٢   المعرفة والكفاءات المهنية.

١٢-3   اإلسهام في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
١٢-4   تنفيذ الواجبات والمسؤوليات في الوقت المحدد.

١٢-5   السلوك العام.

اعتمــاد هيــكل حوافــز األداء الــذي تطبقــه الشــركة وأهدافــه والموافقــة علــى إجمالــي المدفوعــات . ١3

الســنوية وفقــا للبرامــج المقــررة.

مراجعــة هيــكل أي نظــام تحفيــزي يتضمــن منــح خيــار األســهم العتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة . ١4

ــا إذا كان  ــهم م ــار األس ــام خي ــبة لنظ ــنوي بالنس ــاس س ــى أس ــة عل ــدد اللجن ــاهمين. وتح والمس

توزيــع الحوافــز مناســبا أم ال. وفــي حــال التوزيــع، تحــدد اللجنــة المبلــغ اإلجمالــي لهــذه الحوافــز 

ومكافــأة كل واحــد مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وســكرتير المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

ــك. ــر األداء المســتخدمة فــي ذل ــك معايي وكذل

وضــع سياســة التقاعــد ونطاقــه وترتيبــات لــكل مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن واإلدارة . ١5

التنفيذيــة.

ــي . ١6 ــا ف ــل بم ــد عم ــاء أي عق ــق بإنه ــا يتعل ــركة فيم ــة للش ــات التعاقدي ــاء بااللتزام ــن الوف ــد م التأك

ذلــك دفــع المبالــغ المرتبطــة بهــذا اإلنهــاء، مــع أخــذ حقــوق الموظــف وحقــوق الشــركة فــي االعتبــار، 

وكذلــك ضمــان عــدم مكافــأة األداء الضعيــف وتطبيــق مــا يلــزم مــن إجــراءات للحــد مــن خســائر 

للشــركة وموظفيهــا.

اإلشراف على أي تغييرات رئيسية في هيكل مزايا الموظفين في الشركة. و. ١7

تبني سياسة تعنى بتغطية متطلبات النفقات ألعضاء المجلس. . ١8

ويبين الجدول التالي ملخص اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام 2٠2١م:

الصفة في االسم#
اللجنة

االجتماع )1(
2٠21/٠٦/14

االجتماع )2(
المجموع٠8/3٠/2٠21

üü٢الرئيس محمد عبدالرحمن مؤمنة١

üü٢عضوصبحي عبدالجليل بترجي٢

üü٢عضومكارم صبحي بترجي3

29- سياسة مكافآت أعضاء مجلـس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

٣٠- توضيح العالقة بين المكافــآت 
الممنوحـــة وسياســــة المكافــآت 
المعمـــول بها وبيـــان أي انحــراف 

جوهري عن هذه السياسة

٣١- جدول مكافــآت أعضاء مجلـس 
اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين 
)بمــا في ذلك الرئيـــس التنفيــــذي 

والمدير المالي(

٣2- المسؤولية االجتماعية 
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29- سياســة مكافــآت أعضـاء مجلـس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية.

٣٠- توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة 
وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي 

انحراف جوهري عن هذه السياسة.

تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة طبقــاً لتوصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــع األخــذ فــي 
االعتبــار أن تتفــق مــع القواعــد النظاميــة وفــي إطــار حــدود نظــام الشــركات أو أيــة أنظمــة أخــرى مكملــة 
ــاء  ــل األعض ــتقطاب أفض ــة الس ــا، والحاج ــركة وأهدافه ــتراتجية الش ــع اس ــجمة م ــون منس ــه، وأن تك ل
لعضويــة المجلــس والمحافظــة عليهــم وتحفيزهــم علــى تأديــة مهامهــم وواجباتهــم بمهنيــة وكفــاءة 

عاليــة مــع مرعــاة القطــاع الــذي تعمــل بــه الشــركة ومؤشــرات قيــاس األداء.

ــة فــإن مجلــس  ــدالت وظيفي ــة وب ــب ثابت ــار التنفيذييــن مــن روات ــه كب ــى مــا يحصــل علي باإلضافــة إل
ــتندة  ــآت المس ــيحات والمكاف ــة الترش ــة لجن ــى توصي ــاًء عل ــن بن ــار التنفيذيي ــآت كب ــدد مكاف اإلدارة يح
ــركة  ــداف الش ــع اه ــة م ــون متوافق ــًة أن تك ــوص مراعي ــذا الخص ــم به ــذي يت ــنوي ال ــم الس ــى التقيي عل
ومالئمــة لطبيعــة أعمالهــا ونشــاطها وحجمهــا ومنســجمة مــع حاجــة الشــركة الســتقطاب ذوي 
ــؤوليات. ــام والمس ــة والمه ــتوى الوظيف ــع مس ــقة م ــة ومتس ــارات الالزم ــالت والمه ــدرات والمؤه الق

يحــدد مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مكافــآت كل من أعضــاء مجلس 
اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن وفقــاً للضوابــط التنظيميــة ووفقــاً لسياســة مكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة وكبــار التنفيذيــن المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة، لــذا فإنــه ال يوجــد 

إنحــراف جوهــري خــالل عــام ٢٠٢١م للمكافــآت الممنوحــة عــن السياســة المعمــول بهــا.

٣١- جدول مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار المسؤولين التنفيذيين )بما في ذلك 

الرئيس التنفيذي والمدير المالي(
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2٠2١م )األرقام بالريال السعودي(: 

المكافآت الثابتة   
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األعضاء المستقلين 

٢٠ محمد عبدالرحمن مومنة
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

٢٠عمرو محمد خالد خاشغجي
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

محمد مصطفي محمد عمر 
٢٠بن صديق

٠٠٠
٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

األعضاء غير التنفيذيين 

٢٠صبحي عبدالجليل بترجي
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

٢٠د.خالد عبدالجليل بترجي
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

٢٠مكارم صبحي بترجي
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

٢٠سلطان صبحي بترجي
٠٠٠

٠

١٢
٠٠٠----

٢١
٢٠

٠٠

--------

المجموع 

14
٠٠٠

٠٠

84
٠٠٠----

14
84

٠٠٠--------
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مكافات أعضاء اللجان:

يوضــح الجــدول التالــي مكافــآت كبــار التنفيذييــن وتعويضاتهــم، بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر 
المالــي، لعــام 2٠2١م:

 أعضاء لجنة المراجعة
 المكافآت الثابتة
 )عدا بدل حضور 

الجلسات( 

بدل حضور 
المجموع جلسات

75٠٠٠75٠٠٠-عمرو محمد خالد خاشغجي

١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠-احمد محمد خالد الدهلوي

75٠٠٠75٠٠٠-مكارم صبحي بترجي

25٠٠٠٠--المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات 
والمكافآت

المكافآت الثابتة
)عدا بدل حضور 

الجلسات(

بدل حضور 
المجموعجلسات

75٠٠٠75٠٠٠-محمد عبدالرحمن مؤمنة

75٠٠٠75,٠٠٠-مكارم صبحي بترجي

75٠٠٠75٠٠٠-صبحي عبد الجليل بترجي 

225,٠٠٠--المجموع 

التفاصيل )بالريال السعودي(
المدفوعات إلى خمسة من كبار التنفيذيين

)بما في ذلك المدير التنفيذي والمدير المالي(

39895٠٠ ريال سعوديرواتب

١٠٢4٠56 ريال سعوديبدالت

٢89١75 ريال سعوديمكافآت سنوية 

53٠2731 ريال سعوديالمجموع 

٣2- المسؤولية االجتماعية 

خدمة المجتمع

ــركة  ــفيات الش ــذت مستش ــتمرة، نف ــة المس ــؤولية االجتماعي ــة بالمس ــا المتعلق ــار مبادراته ــي إط ف
عــددا مــن األنشــطة والفعاليــات التــي تصــب فــي خدمــة المجتمــع. ويمكــن تصنيــف هــذه األنشــطة 

ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل المجتمعي

األنشطة الداخلية

وهــي األنشــطة والفعاليــات التــي تقــام داخــل مبنــى المستشــفى وخصوصــا باســتخدام قاعــة 
المستشــفى. وتشــمل األنشــطة نــادي األطفــال ونــادي األم ونــادي الســرطان ونــادي مكافحــة التدخيــن 
ــخ. ــكري ... ال ــرض الس ــة بم ــي والتوعي ــعودي األلمان ــفى الس ــد المستش ــان موالي ــم ومهرج ــوم اليتي وي

األنشطة الخارجية

ــز  ــات والمراك ــدارس والكلي ــرى كالم ــات أخ ــة لجه ــع تابع ــي مواق ــام ف ــي تق ــات الت ــك الفعالي ــي تل وه
ــبوعي. ــكل أس ــم بش ــا، وتت وغيره

وباإلضافــة إلــى األنشــطة الدوريــة المذكــورة أعــاله، هنــاك فعاليــات أخــرى علــى مســتوى جماعــي وتقــام 
تماشــيا مــع توجيهــات منظمــة الصحــة العالميــة فــي جميــع المستشــفيات بطريقــة موحــدة وفــي 
نفــس الفتــرة. وتعقــد هــذه الفعاليــات/ الحمــالت الجماعيــة علــى مــدى أســبوع أو شــهر وفقــا لبرامــج 

منظمــة الصحــة العالميــة وتترافــق مــع عــرض خدمــات خــاص يتعلــق بالحملــة. 



55التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية54 التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية

مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية لـمجموعة »السعودي 
األلماني الصحية« خالل العام 2٠2١

ــدم  ــرع بال ــة التب ــة حمل ــي الصحي ــعودي االلمان ــة الس ــت مجموع ــدم نظم ــرع بال ــة التب ــا بأهمي إيمانً
ــي و  ــف المجتمع ــي التثقي ــاهم ف ــة لتس ــتوى المملك ــى مس ــاة( عل ــذ حي ــرة دم تنق ــعار )قط ــت ش تح
زيــادة الوعــي حــول موضــوع التبــرع بالــدم والــدور الــذي يلعبــه فــي إنقــاذ حيــاة العديــد مــن المرضــى و 
مــن هــم حياتهــم متوقفــة علــى نقــل الــدم. وتــم تنفيــذه فــي العديــد مــن الشــركات والــوزارات لزيــادة 

ــا فــي خدمــة المجتمــع.  ــدم والــذي يخــدم دورن التثقيــف الصحــي فــي التبــرع بال

نظمــت مجموعــة الســعودي االلمانــي الصحيــة  اليــوم العالمــي للتطــوع تحــت شــعار ) عطــاء وطــن 
ــروع  ــتوى ف ــى مس ــوزارة عل ــام ال ــر ع ــن مدي ــة م ــة كريم ــرية وبرعاي ــوارد البش ــع وزارة الم ــاون  م ( بالتع
ــذي  ــدور ال ــم المتطوعيــن المميزيــن وهــو ال المملكــة حيــث تــم فتــح منصــة التطــوع للجميــع وتكري

ــه المجموعــة فــي خدمــة المجتمــع. تقــوم ب

نظمــت مجموعــة الســعودي االلمانــي الصحيــة الحملــة الوطنيــة لصحــة القلــب تحــت شــعار ) 
ــف  ــة الكش ــي ألهمي ــف الصح ــر التثقي ــالل نش ــن خ ــة م ــتوى المجموع ــى مس ــب ( عل ــل بالقل لنتواص

ــوزارات. ــركات وال ــر الش ــي اكب ــا  ف ــم إطالقه ــب وت ــة القل ــى صح ــدوري عل ال

إطالق حملة »السعودي األلماني الصحية« في اليوم العالمي للتبرع بالدم

 السعودي األلماني الصحية تنظم اليوم العالمي للتطوع تحت شعار )عطاء وطن(

الحملة الوطنية لصحة القلب تحت شعار ) لنتواصل بالقلب ( 

٣٣- السعودة 

٣4- المخاطر 

٣5- التحليل المالي

٣6- االختالف عن المعايير المحاسبية 
المعتمدة من قبل الهيئـة السعوديــة 

للمحاسبين القانونيين 

٣7- اعتماد معاييـر التقاريــر الماليــة 
)IFRS( الدولية

٣8- أنشطة األسهم وسندات الدين 
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٣٣- السعودة 

٣4- المخاطر 

فــي الســنوات األخيــرة، اشــترطت الحكومــة علــى القطــاع الخــاص اإللتــزام بنســبة مــن العامليــن فــي 
كل شــركة مــن المواطنيــن الســعوديين، فــي إطــار مــا يعــرف ببرنامــج »الســعودة«. وتتــراوح النســب 
المطلوبــة مــا بيــن 5-9٠% حســب طبيعــة عمــل الشــركة وظــروف العمــل فيهــا ومســتوى التعقيــد فــي 

أعمالهــا.

مخلص عوامل الخطر 

جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة	 

إن عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي تقديــم المســتوى المطلــوب مــن جــودة الخدمــات الصحيــة 
ــى تســرب  ــؤدي إل ــر ســلبا علــى ســمعتها فــي الســوق وقــد ي التــي ترضــي عمالءهــا مــن شــأنه أن يؤث
ــرى  ــركات األخ ــام الش ــية أم ــا التنافس ــدان قدرته ــى فق ــة إل ــا، باإلضاف ــل معه ــف التعام ــا ووق عمالئه
العاملــة فــي القطــاع، وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المالي.

االعتماد على الكوادر الطبية المؤهلة	 

ــا  ــا قائم ــم تحدي ــة وتوظيفه ــض المؤهل ــوادر التمري ــاء وك ــتقطاب األطب ــى اس ــركة عل ــدرة الش ــى ق تبق
ــعودي  ــوق الس ــي الس ــة ف ــة الصحي ــوادر الرعاي ــص ك ــوء نق ــي ض ــيما ف ــركة ال س ــام الش ــتمرار أم باس
ــاح فــي قطــاع  ــة المت ــاء وكــوادر التمريــض يتجــاوز معــروض القــوى العامل ــى األطب حيــث الطلــب عل
ــدد كاف  ــن ع ــى تأمي ــركة عل ــدرة الش ــدم ق ــإن ع ــي، ف ــا. وبالتال ــة وخارجه ــي المملك ــة ف ــة الصحي الرعاي
ــمعتها  ــب وس ــا يتناس ــة بم ــركة العالي ــر الش ــتوفون معايي ــن يس ــة مم ــة الطبي ــوادر المهني ــن الك م
وخبرتهــا ومعرفتهــا الطبيــة واســتمرارهم فــي العمــل فــي مستشــفيات الشــركة ومرافقهــا الطبيــة 
حاليــا ومســتقبال مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى عملياتهــا مــن حيــث مســتوى الخدمــات الصحيــة التــي 
تقدمهــا وجــودة تلــك الخدمــات. وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يؤثــر علــى عمليــات الشــركة وأدائهــا المالــي.

٣4-١ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وتشغيلها  

الفئة  النشاط آخر نسبة المواطنين  

أخضر وسط الرعاية الصحية %36 مستشفيات الشركة

وضع الشركة حسب نظام نطاقات في 2٠2١/١2/٣١م 

كبار العمالء	 

عــدم تمكــن الشــركة مــن الحفــاظ علــى عالقاتهــا مــع أي مــن كبــار العمــالء )مثــل أرامكــو، وزارة الصحــة، 
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وشــركات التأميــن(  

المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة.	 

ــة 	  ــاع الرعاي ــة لقط ــص المطلوب ــة للتراخي ــات التنظيمي ــريعات والمتطلب ــة بالتش ــر المتعلق المخاط
ــة. الصحي

قــد تتعــرض الشــركة أو أي مــن منشــآتها الطبيــة أو مستشــفياتها لحــوادث خارجــة عــن إرادتهــا ممــا 
يمكــن أن يؤثــر علــى عملياتهــا، ومــن ذلــك مثــال قــد يتعــرض المستشــفي للحريــق أو كارثــة طبيعيــة، 
ــذه  ــل ه ــوع مث ــا إن وق ــآتها. كم ــن منش ــركة أو أي م ــى الش ــلبا عل ــر س ــأنه أن يؤث ــن ش ــذي م ــر ال األم
الحــوادث يــؤدي إلــى تعطيــل العمــل فــي المنشــأة المتضــررة لفتــرة مــن الزمــن، وهــو مــا مــن شــأنه أن 
يؤثــر علــى دخــل الشــركة خــالل الفتــرة التــي يتــم تعليــق العمــل فيهــا. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، ســوف 
تتكبــد الشــركة نفقــات رأســمالية طارئــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تكاليــف إصــالح 
ــا  ــى حالته ــتعادتها إل ــل اس ــن أج ــا م ــادة تأهيله ــا أو إع ــادة بنائه ــررة وإع ــفى المتض ــآت المستش منش

األصليــة، واألمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المالــي.

إن عــدم قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ باألطبــاء األساســيين أو اإلبقــاء علــى كبــار العمــالء مــن شــأنه أن 
يؤثــر ســلبا علــى إيــرادات الشــركة.

يعتبــر االســم التجــاري »الســعودي األلمانــي الصحيــة«، وهــو ملــك للشــركة وتســتخدمه جميــع 
مستشــفياتها كاســم تجــاري، عامــال رئيســيا فــي تنميــة الطلــب علــى الخدمــات الطبيــة للشــركة. وقــد 
ــدم  ــة، ع ــل التالي ــر والعوام ــمعتها بالمخاط ــاري وس ــمها التج ــركة أو اس ــة للش ــة التجاري ــر العالم تتأث
حمايــة العالمــة التجاريــة، عقــود اإلدارة واإلشــراف المبرمــة مــع المستشــفيات خــارج المملكــة، األخطــاء 

الطبيــة والشــهادات الطبيــة غيــر اإللزاميــة.

تنفــذ الشــركة حاليــا عــدد مــن المشــاريع الطبيــة. وقــد يكــون ألي تأخيــر فــي تنفيــذ هــذه المشــاريع أو 
تجــاوز التكاليــف تأثيــر ســلبي علــى اســتثمار الشــركة.

٣4-2  المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة: 

٣4-٣  تركيز اإليرادات

٣4-4  اسم الشركة وعالماتها التجارية وسمعتها

٣4-5  المخاطر المتصلة بالمشاريع الجديدة
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حصلــت الشــركة وشــركة حائــل الوطنيــة للرعايــة الصحيــة علــى تســهيالت ائتمانيــة وقــروض مــن وزارة 
الماليــة وبنــك اإلنمــاء ومجموعــة ســامبا الماليــة. ووفقــا ألحــكام عــدد مــن اتفاقيــات التســهيالت التــي 
أبرمتهــا الشــركتان، يحــق للدائنيــن ذوي الصلــة وحســب تقديرهــم إنهــاء هــذه التســهيالت أو إلغائهــا 

ألي ســبب مــن األســباب.

باإلضافــة إلــى اعتمــاد الشــركة علــى مصــادر التمويــل الذاتيــة، فقــد تلجــأ إلــى االعتمــاد علــى تمويــل 
تحصــل عليــه مــن البنــوك التجاريــة لتغطيــة احتياجــات رأس المــال العامــل. وقــد تحتــاج أيضــا إلــى 

ــل لتنفيــذ خططهــا التوســعية. هــذا التموي

ترتبــط الشــركة حاليــا بعــدد مــن االتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة والتــي تشــمل عقــود الصيانــة 
والبنــاء والتوريــد والبيــع والخدمــات االستشــارية. وال تضمــن الشــركة اســتمرارية هــذه االتفاقيــات 
ــد  والتعامــالت فــي المســتقبل، وقــد ال يوافــق مجلــس إدارة الشــركة أو جمعيتهــا العامــة علــى تجدي
هــذه العقــود واالتفاقيــات، أو قــد ال يوافــق عضــو المجلــس المعنــي علــى التجديــد بشــروط الشــركة، 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــة ف ــود بديل ــن عق ــى تأمي ــدرة عل ــدم الق ــر ع ــركة لمخاط ــرض الش ــذي يع ــر ال األم
وبالشــروط المناســبة. وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا 

ــي، ســيما وأن الشــركة تعتمــد علــى هــذه العقــود فــي عملياتهــا. المال

يواجــه قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة منافســة شــديدة بيــن مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة، 
ــل وزارة  ــتمر. وتعم ــد مس ــي تزاي ــن ف ــؤالء المزودي ــدد ه ــإن ع ــك، ف ــفيات. ولذل ــك المستش ــي ذل ــا ف بم
الصحــة حاليــا علــى تعزيــز قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خــالل زيــادة عــدد المستشــفيات الحكوميــة فــي 

المملكــة.

ترتبــط مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة بالحــاالت التــي تكــون 
فيهــا العالقــات التجاريــة للشــركة مــع المورديــن الدولييــن للمنتجــات والمعــدات الالزمــة لعملياتهــا 
اليوميــة الطبيــة بعمــالت أجنبيــة. وســبب هــذه المخاطــر هــو تغيــر قيمــة المنتجــات األجنبيــة نتيجــة 

لتقلبــات أســعار الصــرف.

٣4-6  مخاطر التمويل

٣4-7  التمويل مستقبال 

٣4-8  التعامالت مع األطراف ذات العالقة

٣4-9  البيئة التنافسية

٣4-١٠  مخاطــر تذبــذب ســعر الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت 
الماليــة والتكاليــف 

فــي الســنوات األخيــرة، اشــترطت الحكومــة علــى القطــاع الخــاص اإللتــزام بنســبة مــن العامليــن فــي 
كل شــركة مــن المواطنيــن الســعوديين، فــي إطــار مــا يعــرف ببرنامــج »الســعودة«. وتتــراوح النســب 
ــد  ــتوى التعقي ــا ومس ــل فيه ــروف العم ــركة وظ ــل الش ــة عم ــب طبيع ــن 5-9٠% حس ــا بي ــة م المطلوب
فــي أعمالهــا. وتختلــف حــدود متطلبــات الســعودة مــن شــركة ألخــرى. ويعتبــر االمتثــال لمتطلبــات 

الســعودة حاليــا أمــرا إلزاميــا.

ومــن هنــا، فــإن قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا وأهليتهــا لطلــب القــروض الحكوميــة، باإلضافــة 
ــر  ــة غي ــوادر الوظيفي ــن الك ــة م ــداد إضافي ــف أع ــتقطاب وتوظي ــى اس ــا عل ــي وقدرته ــا المال ــى أدائه إل
ــل وزارة  ــن قب ــررة م ــب المق ــعودة والنس ــات الس ــزم بسياس ــم تلت ــلبا إذا ل ــر س ــوف تتأث ــعودية س الس
العمــل. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن فشــل الشــركة فــي االلتــزام بسياســات الســعودة ونســبها المطلوبــة 
قــد يجعلهــا غيــر قــادرة علــى توظيــف مــا يكفــي مــن العامليــن غيــر الســعوديين للمشــاريع الجديــدة، 
وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى قدرتهــا علــى تشــغيل هــذه المشــاريع، وكذلــك علــى ربحيتهــا 

ونتائجهــا الماليــة.

تعمــل الشــركة بصــورة منتظمــة علــى تطويــر األنظمــة اإللكترونيــة فيهــا لتوفيــر أقصــى راحــة لمرضــى 
ــاد  ــإن االعتم ــك ف ــركة ، لذل ــالء الش ــن وعم ــال الموردي ــهيل أعم ــركة وتس ــفيات الش ــي مستش ومراجع
علــى األنظمــة اإللكترونيــة للشــركة فــي تزايــد مســتمر، وبســبب تصاعــد القــدرات التقنيــة للهجــوم علــى 
اإلنترنــت بشــكل كبيــر وتنامــي احترافيــة الهجمــات اإللكترونيــة علــى مواقــع مؤسســاتية بصــورة غيــر 
مســبوقة ، فــإن المخاطــر التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة علــى شــبكة االنترنــت فــي تزايــد أيضــاً، 
حيــث تواجــه الشــركة حزمــة واســعة مــن هــذه المخاطــر والشــركة تــدرك هــذه المخاطــر وتعمــل علــى 
مجابهتهــا بأفضــل التقنيــات المتوفــرة لحمايــة أمــن المعلومــات واألنظمــة العاملــة بهــا. وتســتثمر 
الشــركة بشــكل كبيــر فــي مجــال البنيــة التحتيــة لتقنيــة وأمــن المعلومــات مــن أجــل حمايــة أعمالهــا 

وضمــان اســتمرارها بشــكل ســليم.

٣4-١١  السعودة 

٣4-١2  الهجمات اإللكترونية



61التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية60 التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية

ــادة حصتهــا فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة الخــاص  االســتمرار فــي توســيع قاعــدة عمــالء الشــركة وزي
ــى  ــن المرض ــواًء م ــاع س ــذا القط ــة به ــة العالق ــراف صاحب ــة األط ــع كاف ــتراتيجية م ــة اس ــق عالق وخل
وشــركات التأميــن طبــي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي والمديريــات العامــة للشــؤون الصحيــة 

وغيرهــا مــن األطــراف الفاعلــة فــي هــذا القطــاع بهــدف تحقيــق المصلحــة. 

لكافة األطراف وضمان النمو المتوقع في اإليرادات والمحافظة على نسب الربحية المخططة.	 
االهتمــام والتطويــر المســتمر لمؤشــرات األداء التشــغيلي الخاصــة بجميــع المــوارد المتاحــة 	 

ــرة،  ــر المباش ــرة وغي ــغيلية المباش ــاء التش ــى األعب ــة عل ــط والرقاب ــل أدوات الضب ــركة وتفعي بالش
فضــالً عــن االســتمرار فــي تطويــر وأتمتــة األنظمــة اإلداريــة والطبيــة والفنيــة والماليــة وذلــك 
لتعزيــز القــدرة التنافســية للشــركة والحــد مــن األخطــار المســتقبلية التــي قــد تنشــأ عــن المنافســة 

ــلبية. الس
االهتمــام الدائــم بزيــادة كفــاءة تشــغيل المــوارد المتاحــة لديهــا وذلــك للتغلــب علــى االرتفــاع 	 

المســتمر فــي تكاليــف جلــب العمالــة الماهــرة والمدربــة واالرتفــاع المســتمر فــي تكاليــف األنظمــة 
ــغيلية. ــاء التش ــادة األعب ــى زي ــران عل ــذان يؤث ــة والل ــة العالي ــة ذات التقني الطبي

االســتمرار فــي قبــول المســتوى األول والثانــي فقــط مــن تصنيــف المســتفيدين فــي برنامــج التأمين 	 
الصحــي التعاونــي للحــد مــن المنافســة الســعرية مــع اآلخريــن مــن مقدمــي الخدمــات الطبية.

مواصلــة التطويــر لبرنامــج القــوى العاملــة بالشــركة وخلــق بيئــة جاذبــة للعمالــة التــي تســاعدها 	 
علــى االحتفــاظ بالعامليــن لديهــا وباألخــص الوطنيــة منهــا لمــدد أطــول وتقليــل نســب التســرب، 
بحيــث ال يشــكل ذلــك تحديــاً أمــام اإلدارة واليؤثــر بشــكل ســلبي علــى عمليــات التوســع المســتقبلي 

للشــركة
االعتمــاد علــى تقنيــات الحاســب اآللــي واالســتخدام األفضل للبرامــج المترابطــة، والتطوير المســتمر 	 

لتقنيــات الحاســوب والخــوادم الرئيســية والشــبكات المســتخدمة فــي كافــة مرافــق الشــركة 
لضمــان االرتقــاء بنظامهــا التشــغيلي واالســتمرار فــي نجاحــه وتحقيــق أعلــى فائــدة متاحــة منــه، 
حيــث أخــذت الشــركة علــى عاتقهــا االعتمــاد فــي تشــغيل مواردهــا علــى هــذه التطبيقــات الحديثــة 
والمتطــورة منــذ افتتــاح المستشــفى لتصبــح غالبيــة عملياتهــا التشــغيلية مؤتمتــة وتســمح 

ــات مــع جميــع أصحــاب العالقــة. بتبــادل البيان
العمــل علــى إنشــاء برنامــج لقيــاس مــدى جــودة الخدمــات التي تقدمهــا الشــركة لعمالئها ومســتوى 	 

ــة  ــزات خدمي ــق مي ــى خل ــة عل ــة متواصل ــل بصف ــن العم ــا م ــات لتمكينه ــذه الخدم ــن ه ــاء ع الرض
ــد  ــض أو الصعي ــر للمري ــي المباش ــد الخدم ــى الصعي ــك عل ــواًء كان ذل ــركة س ــالء الش ــة لعم جاذب

الفنــي والتقنــي.
ــي 	  ــتوى الفن ــاع المس ــى ارتف ــا أدى إل ــة مم ــة ومحلي ــة دولي ــاد عالمي ــهادات اعتم ــى ش ــول عل الحص

ــألداء التشــغيلي للمستشــفيات وفــي هــذا اإلطــار حصــل المستشــفيات التــي تمتلكهــا الشــركة  ل
علــى شــهادة الهيئــة الدوليــة المشــتركة )JCI( وهــي أشــهر هيئــة فــي العالــم العتمــاد المستشــفيات 

.)CBAHI( وحصلــت أيضــاً علــى شــهادة المجلــس المركــزي العتمــاد مؤسســات الرعايــة الصحيــة

٣4-١٣  وفــي مواجهــة هــذه التحديــات والمخاطــر المحتملــة فــإن 
الشــركة لديهــا سياســات مدروســة بعنايــة فائقــة متمثلــة فــي اآلتــي: 

٣5-١  ملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية العامة 

٣5- التحليل المالي 

يتضمــن الجــدول التالــي ملخصــا لــأداء المالــي للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 2٠2١/١2/٣١م وللســنة 

الســابقة

)األرقام بماليين الرياالت السعودية(:

ويوضح الجدول التالي ملخصا ألداء الشركة خالل الفترة من 2٠١7-2٠2١: 

 2٠172٠182٠1٩2٠2٠2٠21

١,46٢١,39١١,497١,75٠١.873إجمالي اإليرادات

5985٠١4735786٠8إجمالي الربح

٢95١63١٠3١٠754الدخل من العمليات

صافي الدخل بعد الزكاة 
والضرائب

3١9١7١978٢١7

ارتفعــت إجمالــي إيــرادات الشــركة خــالل عــام ٢٠٢١ بنســبة 7% مــن ١75٠ مليــون ريــال إلــى ١873 مليــون 
ريــال، وارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة 5.٢٠%، وانخفــض الربــح التشــغيلي بنســبة 49.5% مــن ١٠7 مليــون 
ريــال إلــى 54 مليــون ريــال وانخفــض صافــي الربــح بنســبة 79,٠٢% مــن 8٢ مليــون ريــال إلــى ١7 مليــون 

ريــال فــي عــام ٢٠٢١.

ــر  ــاح الصافيــة هــذا العــام تماشــياً مــع اعتمــاد معاييــر التقاري تــم إعــادة تبويــب أرقــام اإليــرادات واألرب
الماليــة الدوليــة رقــم ١5,9 كمــا أقرتــه الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن والمطبقــة فــي 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

نسبة النمو2٠2٠2٠21 

7.٠٠%١75٠١873صافي الدخل

5.٢٠%5786٠8الربح اإلجمالي

-49.53%١٠754الدخل من العمليات

صافي الدخل بعد خصم الزكاة 
والضرائب

8٢١7%79.٠٢-
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الرسم البياني أدناه يوضح أداء الشركة من 2٠١7 إلى 2٠2١

حقــوق  فــي  التغيــرات  ٢٠٢١/١٢/3١م  فــي  المنتهيــة  للســنة  الســنوية  الماليــة  القوائــم  تتضمــن 
همين لمســا ا

ويوضح الجدول التالي النمو في حقوق المساهمين خالل السنوات الخمس األخيرة 

)القيمة بالمليون ريال سعودي(:

انخفــض إجمالــي حقــوق المســاهمين مــن ١449 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١7 إلــى١٢95 مليــون ريــال فــي 
عــام ٢٠٢١م.

٣5-2  حقوق المساهمين 

2٠172٠182٠1٩2٠2٠2٠21ماليين الرياالت

9٢٠9٢٠9٢٠9٢٠9٢٠رأس المال 

١55١7٢١8٢١9٢١94االحتياطي النظامي

3743534٢١١١9١44األرباح المبقاة

١449١446١5٢3١٢75١٢95إجمالي حقوق المساهمين

ــام  ــي ع ــال ف ــون ري ــى 397٢ ملي ــام ٢٠١7 إل ــي ع ــال ف ــون ري ــن ٢4٢5 ملي ــودات م ــي الموج ــع إجمال ارتف
ــال ســعودي فــي عــام ٢٠١7  إلــى ٢677 مليــون  ٢٠٢١م. وارتفــع إجمالــي المطلوبــات مــن 9٢4 مليــون ري
ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠٢١. ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إلــى اســتمرار الشــركة فــي االســتثمار فــي 
األصــول الثابتــة للتجديــد والتوســع فــي المستشــفيات القائمــة وكذلــك االســتثمار فــي مشــاريع جديــدة.

تطور بنود الميزانية العمومية

٣5-٣  البنود الرئيسية للميزانية العمومية

2٠172٠182٠1٩2٠2٠2٠21ماليين الرياالت

٢4٢5٢7٢733٠53599397٢إجمالي الموجودات

9٢4١٢36١744٢3٢5٢677إجمالي المطلوبات

١449١446١5٢3١٢75١٢95إجمالي حقوق المساهمين

5٢45395346حقوق األقلية

2٠21

2٠٠

٠

4٠٠

٦٠٠

8٠٠
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12٠٠
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5٠٠

٠

1٠٠٠
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٣5-4  قائمة التدفقات النقدية

٣5-5  ربحية السهم

يوضح الجدول التالي قائمة التدفق النقدي للشركة للسنة المنتهية في 2٠2١/١2/٣١م واألعوام السابقة 

)القيمة بماليين الرياالت(

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

تمتلك الشركة حصة قدرها 9٢.٠4 مليون سهم وانخفضت ربحية السهم من ٠,89 ريال إلى ٠.١9  ريال 
نتيجة النخفاض األرباح.

 2٠172٠182٠1٩2٠2٠2٠21

صافي التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية

347١5995)٢63(77

صافي التدفقات النقدية من 
األنشطة االستثمارية

)٢35()355()469()٢9١()4١7(

صافي التدفقات النقدية من 
األنشطة التمويلية

)١56(١٢938٠5١735٢

١5)37(١٠)67()44(صافي التغيرات في النقد

١55١١١4453١7النقد في بداية السنة

١١١4454١7٢8النقد في نهاية السنة

2٠2٠2٠21ريال/ سهم

٠.89٠.١9ربحية السهم

٣5-6  تفاصيل األنشطة التشغيلية لعام 2٠2١م.

٣5-7  التحليـــل الجغرافـــي إليـــرادات الشركـــة والشركـــات
التابعـــة لهـــا

انخفضت األرباح التشغيلية للشركة بنسبة 49.5% من ١٠7مليون ريال إلى 54 مليون ريال.

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

التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة 

2٠2٠2٠21)مليون ريال سعودي(

4٠3378المنطقة الوسطى

8349١٠المنطقة الغربية

34١34٠المنطقة الجنوبية

١٠١١١9المنطقة الشمالية

67١١6المنطقه الشرقية

89خارج المملكة العربية السعودية

Chart Title

A B C D E F

2٠21

٦%
٦%

18%

4٩%

2٠%

1%
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٣6- االختـــالف عن المعاييـــر المحاسبيـــة 
المعتمــــدة من قبــل الهيئـــة السعوديـــة 

للمحاسبين القانونييــن

٣7- اعتماد معاييـر التقارير الماليــة الدوليــة 
)IFRS(

٣8- أنشطة األسهم وسندات الدين 

ليس هناك أي اختالف بين المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركة وتلك المعمول بها في المملكة 
العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

عينــت الشــركة مستشــارا خارجيــا، وهــي شــركة Corporation SRCO Professional، فــي عــام ٢٠١7م 
لدراســة مــدى تأثيــر تبنــي تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة الجديــدة )9،١5( حســبما اعتمدتــه الهيئــة 

الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA( وتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة وفقــاً لذلــك.

وقــد انتهــت الشــركة بنجــاح مــن عمليــة االنتقــال إلــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة كمــا 
ــة  ــا المالي ــركة نتائجه ــت الش ــد أعلن ــه، فق ــن. وعلي ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس ــا الهيئ أقرته
لجميــع الفتــرات الربــع الســنوية لعــام ٢٠١9 وكذلــك البيانــات الماليــة الســنوية المراجعــة وفقــا لمعاييــر 

المحاســبة الدوليــة )١5،9( 

أنشطة األسهم

ــة  ــي نهاي ــهم ف ــون س ــداول 9٢.٠4 ملي ــي ت ــل ف ــة بالكام ــدرة والمدرج ــركة المص ــهم الش ــدد أس ــغ ع بل
٢٠٢١م.

سندات الدين

ليس لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم كما في ٢٠٢١/١٢/3١م.

٣9- سياسة توزيع األرباح

4٠- توزيع األرباح

4١- األسهم وأدوات الدين وملكية أعضـاء 
مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين 

فـي الشركة

42- التسهيالت االئتمانية والقروض

4٣- تنـــازل عضــــــو المجلــس أو اإلدارة 
التنفيذيــة أو المساهمين عن مكافأتـــــه

44- حقوق المساهمين والجمعية العامة

45- اإلجـــــراءات التــــي اتخـذها مجلـس 
اإلدارة إلحاطـــة أعضائــــه وبخاصـــة غير 
التنفيذيين علمـاً بمقترحات المساهميـن 

وملوحظاتهــم حيــال الشركة وأدائها
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٣9- سياسة توزيع األرباح

ــة  ــة لموافقــة الجمعيــة العامــة العادي ــاح النقدي ــع األرب وفقــا للنظــام األساســي الشــركة، يخضــع توزي
بنــاء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة بعــد أخــذ مختلــف العوامــل ذات الصلــة فــي حينــه بعيــن االعتبــار، 
بمــا فــي ذلــك الوضــع المالــي للشــركة والتزاماتهــا التــي قــد تقيــد مــن توزيــع األربــاح النقديــة بمقتضــى 
اتفاقيــات التســهيالت االئتمانيــة التــي ترتبــط بهــا الشــركة وكذلــك نتائــج أعمالهــا واحتياجاتهــا النقديــة 

وخططهــا التوســعية الحاليــة والمتوقعــة.

ــاح علــى المســاهمين الــذي يهــدف إلــى تعزيــز قيمــة اســتثمار المســاهمين  يخضــع قــرار توزيــع األرب
ــا  ــا ومركزه ــتثمارية وأرباحه ــا االس ــمالية واحتياجاته ــركة الرأس ــات الش ــن لنفق ــدر ممك ــى ق ــى أقص إل
المالــي، وكذلــك لظــروف الســوق والظــروف االقتصاديــة العامــة وغيرهــا مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك 
ــاط  ــة والنش ــرص التجاري ــمالية والف ــة والرأس ــا النقدي ــتثمار واحتياجاته ــادة االس ــة إلع ــا اآلني احتياجاته
ــال  ــاح، إن وجــدت، بالري ــوزع األرب ــة األخــرى. وت ــارات القانونيــة والتنظيمي االقتصــادي، فضــال عــن االعتب

ــعودي. الس

ومــع أن الشــركة تعتــزم توزيــع أربــاح ســنوية علــى المســاهمين، إال أنهــا ال تقــدم أي ضمــان بأنها ســتوزع 
أي أربــاح وال أي ضمــان بشــأن المبلــغ الــذي ســيتم توزيعــه فــي أي ســنة معينــة. ويخضــع توزيــع األربــاح 
لبعــض القيــود الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة، حيــث تنــص المــادة 45 علــى أن تــوزع األربــاح 

الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:

يجنــب عشــرة فــي المئــة )١٠%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي نظامــي. ويمكــن وقــف تجنيــب 	 
ــغ  ــى بل ــة مت ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــي بق ــي النظام ــى االحتياط ــات إل ــذه المخصص ه

ــة )3٠%( مــن رأس مــال الشــركة. االحتياطــي النظامــي ثالثيــن فــي المئ

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس اإلدارة، تجنيــب عشــرة فــي المئــة 	 
)١٠%( مــن صافــي األربــاح الســنوية لتكويــن احتياطــي اختيــاري لخدمــة غــرض محــدد أو أكثــر.

ــى ال تقــل عــن خمســة فــي المئــة )5%( مــن 	  ــة، يدفــع للمســاهمين دفعــة أول ــاح المتبقي مــن األرب
ــوع. ــال المدف رأس الم

يــوزع المبلــغ المتبقــي علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح أو يرحــل إلــى الســنة الماليــة 	 
القادمــة، وذلــك رهنــا بموافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين

ويبين الجدول التالي ما وزعته الشركة من أرباح في السنوات الخمس الماضية:

األرباح التاريخية خالل السنوات المالية األخيرة )بالريال السعودي(

2٠172٠182٠1٩2٠2٠2٠21

التوزيعات 
عن أرباح 

السنة 
المعلنة 

١84,٠8٠,٠٠٠----

التوزيعات 
المدفوعة 

خالل السنة
١84,٠8٠,٠٠٠١84,٠8٠,٠٠٠---

صافي دخل 
السنة

3١9,485,594١7٠,666,١5٠975683478١99٢57٢١7٢٠١٠١٢

نسبة 
التوزيعات 

المعلنة إلى 
صافي الدخل

%57,6٢----
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4٠- توزيع األرباح

4١- األسهــم وأدوات الديــن وملكيـــة أعضـــاء 
مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين فـي 

الشركـــة

أوصــى مجلــس اإلدارة بتاريــخ الموافــق ٢٠٢١/3/3١م بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين للعام 
٢٠٢٠م لدعــم مشــاريع الشــركة التوســعية وســيتم رفــع التوصيــة إلــى الجمعيــة العامــة للتوصيــة عليها.

ــاهمين  ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــدم توزي ــق ٢٠٢٢/3/3٠م بع ــخ المواف ــس اإلدارة بتاري ــى مجل أوص
للعــام ٢٠٢١م لدعــم مشــاريع الشــركة التوســعية وســيتم رفــع التوصيــة إلــى الجمعيــة العامــة للتوصية 

عليهــا.

يوضــح الجــدول التالــي نســبة ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســؤولين التنفيذييــن، بمــا فــي 
ذلــك زوجاتهــم وأبنائهــم القصــر مــن أســهم الشــركة وأدوات الديــن الصــادرة عنهــا، وأي تغييــرات فــي 

تلــك الملكيــة خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢١م..

أ( فيما يلي تفاصيل ما يملكه أعضاء مجلس اإلدارة من أسهم الشركة:

4٠-١  توزيع األرباح للعام 2٠2٠م.

4٠-2  توزيع أرباح للعام 2٠2١م.

#
م

س
اال

صفة
ال

نوع 
ضوية

الع

عدد 
م

سه
األ

1.12.2 ٠15

م
سه

عدد األ
2٠17/12/3

1
- / + 

صة )%(
ح

 ال
ضوية

خ الع
تاري

١
ل 

جلي
ي عبد ال

ح
صب

ي
بترج

س 
رئي

س 
جل

م
اإلدارة

غير 
ي،

تنفيذ
887, ٠٢6

887,٠٢6
-

%٠,963
7

١438/١٢/٢6هـ 
ق 

)المواف
م( ٢٠١7/9/١7

٢
ي

ل بترج
جلي

خالد عبد ال
ضو

ع
غير 

ي، 
تنفيذ

١,٠٠١
١,٠٠١

-
%٠,٠٠١١

١438/١٢/٢6هـ 
ق 

)المواف
م( ٢٠١7/9/١7

3
ي

ي بترج
ح

صب
مكارم 

ب 
نائ

س
الرئي

غير 
ي، 

تنفيذ
١,٠٠١

١,٠٠١
-

%٠,٠٠١١
١438/١٢/٢6هـ 

ق 
)المواف

م( ٢٠١7/9/١7

4
ي

ي بترج
ح

صب
ن 

طا
سل

ضو
ع

غير 
ي

تنفيذ
١,٠٠١

١,٠٠١
-

%٠,٠٠١١
١438/١٢/٢6هـ 

ق 
)المواف

م( ٢٠١7/9/١7

5
ن 

حمد عبد الرحم
م

مؤمنة
ضو

ع
ل

ستق
م

١,٠٠١
١,٠٠١

-
%٠,٠٠١١

١438/١٢/٢6هـ 
ق 

)المواف
م( ٢٠١7/9/١7

6
حمد خالد 

عمرو م
ي

ج
شق

خا
ضو 

ع
ل 

ستق
م

١,٠٠١
١,٠٠١

-
%٠,٠٠988

١438/١٢/٢6هـ 
ق 

)المواف
م( ٢٠١7/9/١7

7
حمد 

ى م
طف

ص
حمد م

م
ق

صدي
ضو 

ع
ل 

ستق
م

١,٠٠١
١,٠٠١

-
%٠,٠٠٠١٠86

١44٢/٠١/٢9هـ 
ق 

)المواف
م( ٢٠٢٠/٠9/١7
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أ- ال يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين أي أسهم في الشركة. 
ب- وليس هناك سندات دين صادرة عن الشركة.

42- التسهيالت االئتمانية والقروض

ــى  ــول عل ــة للحص ــوك المحلي ــع البن ــة م ــهيالت االئتماني ــات التس ــن اتفاقي ــددا م ــركة ع ــت الش وقع
ــات  ــذه االتفاقي ــا له ــة ووفق ــوك الممول ــق للبن ــعودي. ويح ــال الس ــة بالري ــروض مختلف ــهيالت وق تس
ــوق.  ــي الس ــائدة ف ــح الس ــدالت الرب ــى مع ــاًء عل ــدد بن ــل تح ــاح التموي ــن أرب ــبة م ــى نس ــول عل الحص
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد حصلــت الشــركة علــى قــروض مــن وزارة الماليــة واســتخدمتها فــي تمويــل 
بنــاء مستشــفيات الســعودي األلمانــي فــي الريــاض والمدينــة المنــورة وحائــل. ويوضــح الجــدول التالــي 
تفاصيــل التســهيالت المتاحــة وأوجــه اســتخدامها كمــا فــي ٢٠٢١/١٢/3١م. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميع 

قــروض الشــركة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

الجهة الممولة
مدة 

القرض
الحد 

االئتماني
السحوبات

المبالغ 
المدفوعة 

مقدما

الرصيد 
القائم

المدفوع 
في 2٠21

١- وزارة المالية

وزارة المالية 
- مستشفي 

الدمام 
- ١33  -  )١33( ١33 ١٢ سنة 

وزارة المالية 
– مستشفي 

المدينة
 )3( -  -  )5٠( 5٠ ١5 سنة

وزارة المالية 
– مستشفي 

حائل
 )3( 56  -  )7٠( 7٠ ١8 سنة

مجموع قروض 
- وزارة المالية

 ٢53 )٢53(  -  ١89 )6( 

2- مجموعة سامبا المالية

مجموعة سامبا 
المالية – طويل 

األجل
- ١85 - )١85( ٢٠٠ ١ سنة

مجموعة سامبا 
المالية – طويل 

األجل
 )4٢( ٢١4  -  )3٠٠( 3٠٠ ١ سنة

مجموعة سامبا 
المالية- قصير 

األجل
- ١5٠  -  )١5٠( ١5٠ 6 أشهر

مجموع قروض 
- مجموعة 

سامبا المالية
- 65٠ )635( - 549 -

٣- بنك اإلنماء

بنك اإلنماء 
-قصير األجل

 -  ١7٢  -  )١7٢( ٢5٠ 6 أشهر

بنك اإلنماء – 
طويل األجل

 -  48١  -  )48١( 5٠٠ ١ سنة

توزيع القروض 
)القيمة بماليين الرياالت(
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الجهة الممولة
مدة 

القرض
الحد 

االئتماني
السحوبات

المبالغ 
المدفوعة 

مقدما

الرصيد 
القائم

المدفوع 
في 2٠21

مجموع قروض 
- بنك اإلنماء

- 75٠ )653( - 653 -

4- البنك األهلي التجاري

البنك األهلي 
التجاري- قصير 

األجل
 )3٠( -  -  )١٠٠( ١٠٠ 6 أشهر

مجموع قروض 
البنك األهلي 

التجاري
- ١٠٠( ١٠٠(  -  - -

5- بنك البالد

بنك البالد- 
قصير األجل

 )١٢( ١37  -  )١37( ١5٠ 6 أشهر

بنك البالد- 
طويل األجل

- 5٠  )5٠( ١٠٠ ١ سنة

مجموع قروض- 
بنك البالد

- ٢5١( ٠87(  -  ١87 -

6- بنك األمارات دبي

بنك األمارات 
دبي- قصير 

األجل
 )٢3( 96  -  )96( ١5٠ 6 أشهر

بنك األمارات 
دبي- طويل 

األجل
-- - ---

مجموع قروض- 
بنك األمارات 

دبي
- ١5٠ )96(  -  96  - 

الجهة الممولة
مدة 

القرض
الحد 

االئتماني
السحوبات

المبالغ 
المدفوعة 

مقدما

الرصيد 
القائم

المدفوع 
في 2٠21

7- بنك الراجحي

بنك الراجحي- 
قصير األجل

- ١١8 - )١١8( ١٢٠ 6 أشهر

بنك الراجحي- 
طويل األجل

- ١١١ - )١١١( ١85 ١ سنة

مجموع قروض- 
بنك الراجحي

- 3٠5 )٢٢9( - ٢٢9 

8- بنك الرياض

بنك الرياض- 
طويل األجل

- ١٠٠ -- - -

بنك الرياض- 
قصير األجل

- 67 - )67( ١٠٠ 6 أشهر

مجموع قروض- 
بنك الرياض

- ٢٠٠ )67(  67 

- ١,97٠ - )٢,٢٢٠( ٢,658 -المجموع
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4٣- تنازل عضو المجلس أو اإلدارة التنفيذيــة 
أو المساهمين عن مكافأته 

44- حقوق المساهمين والجمعية العامة

45- اإلجــراءات التي اتخذهـــا مجلـــس اإلدارة 
إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علمـاً 
بمقترحات المساهمين وملوحظاتهــم حيــال 

الشركة وأدائها.

ال توجــد ترتيبــات أو اتفاقــات يتنــازل بموجبهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المســؤولين التنفيذيين 
أو المســاهمين فــي الشــركة عــن أي مكافــأة تســتحق لهم.

يكفــل النظــام األساســي للشــركة وقواعــد حوكمتهــا للمســاهمين جميــع الحقــوق المتعلقــة باألســهم 
وبوجــه خــاص الحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا والحــق فــي 
الحصــول علــى حصــة مــن أصــول الشــركة عنــد التصفيــة والحــق فــي  حضــور اجتماعــات الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين والمشــاركة فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قرارتهــا والحــق فــي التصــرف فــي 
ــى أعضــاء مجلــس  ــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية عل األســهم والحــق فــي مراقب
اإلدارة والحــق فــي التحــري وطلــب المعلومــات بمــا اليضــر بمصالــح الشــركة واليتعــارض مــع الشــروط 
واللوائــح التنفيذيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وتحــرص الشــركة علــى حضــور أكبــر عــدد مــن 
مســاهميها الجتماعــات الجمعيــة العامــة كمــا تبنــت الشــركة نظــام التصويــت اإللكترونــي عــن بعــد 
لتســهيل ممارســة المســاهمين لحــق التصويــت إذا كانــوا اليســتطيعون الحضــور بصفــة شــخصية.
كمــا ينــص النظــام األساســي للشــركة ونظــام حوكمتهــا المتعلقــة بالجمعيــة العامــة للمســاهمين 
والتــي تضمــن اإلجــراءات واالحتياطــات الالزمــة لضمــان ممارســة كافــة المســاهمين لحقوقهــم 

ــركة. ــي الش ــى ف ــلطة األعل ــي الس ــاهمين ه ــة للمس ــة العام ــر الجمعي ــة وتعتب النظامي

اعتمــد مجلــس اإلدارة سياســة وإجــراءت اإلفصــاح والتــي تضمنــت إجــراءات تكفــل للمســاهمين حــق 
ــا أن  ــركة كم ــح الش ــر بمصال ــا اليض ــاراتهم بم ــى استفس ــة عل ــات واالجاب ــب المعلوم ــار وطل االستفس
ــق  ــن طري ــس ع ــا للمجل ــم رفعه ــة يت ــف بالجدي ــي تتص ــم الت ــاهمين وملحوظاته ــات المس مقترح
القنــوات المالئمــة لالطــالع عليهــا واتخــاذ اإلجــراء المناســب حيالهــا. ويؤكــد المجلــس بأنــه لــم يــرد أي 

مقترحــات أو مالحظــات حيــال الشــركة وأدائهــا مــن قبــل المســاهمين خــالل عــام ٢٠١9م.

46- اجتماعات الجمعية العامة

47- عدد طلبات الشركة مـن سجالت 
المساهمين

48- سياسات اإلفصاح وإجراءاته

49- العقــود واالتفاقيـات المهمة مع 
األطراف ذات العالقــة 

5٠- الموقف الزكوي



79التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية78 التقرير السنوي   |   السعودي األلماني الصحية

46- اجتماعات الجمعية العامة

47- عــــدد طلبــــات الشركــــة مـن سجـــالت 
المساهميــن

فيمــا يلــي قائمــة باجتماعــات الجمعيــة العامــة التــي عقــدت خــالل الســنة الماليــة الماضيــة وأســماء 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن حضروهــا:

سبب الطلبتاريخ الطلب#

إجرءات الشركة5/١٢٠٢١/١

إجرءات الشركة١8/3/٢٢٠٢١

إجراءات الشركة١/4/3٢٠٢١

إجرءات الشركة١5/6/4٢٠٢١

إجرءات الشركة7/6/5٢٠٢١

إجرءات الشركة١/9/6٢٠٢١

إجرءات الشركة3/7٢٠٢١/١٠

االجتماع األول 
2٠21/٦/17

االسم #

ü صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي ١

ü مكارم صبحي بترجي ٢

- خالد عبد الجليل بترجي 3

ü سلطان صبحي بترجي 4

ü محمد عبد الرحمن مؤمنة 5

- عمرو محمد خالد خاشقجي 6

48- سياسات اإلفصاح وإجراءاته

ــات  ــاً لمتطلب ــركة وفق ــات بالش ــن المعلوم ــفافية ع ــاح والش ــدة لإلفص ــة معتم ــركة الئح ــق الش تطب
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وفقــاً لنظــام الشــركات وقواعــد طــرح 
األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة والنظــام األساســي للشــركة وعبــر منظومــة متبعــة لــدى 
الشــركة لتصنيــف المعلومــات مــن حيــث طبيعتهــا ووجــوب ودوريــة األفصــاح عنهــا تحــرص الشــركة 
علــى تقديــم معلومــات محدثــة ودقيقــة بانتظــام إلــى جميــع األطــراف ذات العالقــة مــن دون تمييــز 
ــًة  ــي  مراعي ــركة اإللكترون ــع الش ــداول ( وموق ــعودية ) ت ــة الس ــوق المالي ــي للس ــع اإللكترون ــر الموق عب
ضــرورة الــرد بالشــكل المعقــول علــى األســئلة الدوريــة مــن جميــع األطــراف ذات المصلحــة ووســائل 
اإلعــالم دون اإلخــالل بمتطلبــات األنظمــة واللوائــح وبمــا الُيشــكل خرقــاً للمهنيــة القانونيــة أو مصــدر 

ضــرر خطيــر علــى المركــز الســوقي أو التنافســي للشــركة.
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49- العقود واالتفاقيات المهمة مع األطراف 
ذات العالقة 

يلخص الجدول التالي المعامالت المبرمة مع أطراف ذات عالقة في عام 2٠2١ 

)القيمة بماليين الرياالت(:

اسم الطرف ذي العالقة#
طبيعة 
المعاملة

مبلغ التعامل

المدة

 
مستحق 

من 
مستحق الى

١
شركة بيت البترجي 

للتعليم والتدريب
تدريب 

موظفين
١٠,7٠٢,١33-

عشر سنوات من 
تاريخ ٢٠١5/3/6 

٢
الشركة االمارتية للرعاية 

والتنمية الصحية
اتعاب 
اإلدارة

سنه واحده--

3
شركة مصر للرعاية 

الصحية
اتعاب 
اإلدارة

787,٠٠4-
عشر سنوات من 
تاريخ ٢4/5/٢٠١5 

4
كلية بيت البترجي 

الطبية
اتعاب 
تدريب

سنه واحده--4,349,873

شركة البيت العالمية5
خدمات 

طبية
سنه واحده--

6
المستشفى السعودي 

االلماني - صنعاء
خدمات 

طبية
895,675-

عشر سنوات من 
تاريخ ٢4/5/٢٠١5 

7
المستشفى السعودي 

االلماني - عجمان
خدمات 

طبية
857,979-

عشر سنوات من 
تاريخ ٢4/5/٢٠١5 

8
شركة بيت البترجي 

للياقة

توريدات 
بعض 
المواد 
الدوائية

سنه واحده-955,١١٢

9
شركة عبدالجليل خالد 
بترجي لصيانة االجهزة 

الطبية

صيانة 
األدوات 
الطبية

سنه واحده٢,٢58,39٠-

اسم الطرف ذي العالقة#
طبيعة 
المعاملة

مبلغ التعامل

المدة

 
مستحق 

من 
مستحق الى

١٠
شركة عبدالجليل خالد 
بترجي لصيانة االجهزة 

الطبية

صيانة 
األدوات 
الطبية

سنه واحده475,573-

١١
شركة إنشاء 

المستشفيات الدولية

اعمال 
البناء 

والترميم
سنه واحده١٢8,436,8٢3-

١٢
شركة بيت البترجي 

الطبية
اتعاب 

استشارية
-3,١99,45٢

عشر سنوات من 
تاريخ ٢4/5/٢٠١5 

١3
شركة شباب الخليج 
لالستثمار والتطوير 
العقاري )جان - برو(

خدمات 
تنظيف

سنه واحده--

١4
شركة ميجاميند لحلول 

تقنية المعلومات

دفعة 
مقدمة 
مقابل 
خدمات 
تقنية 

معلومات 
مسندة

-٢,585,٠38--
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5٠- الموقف الزكوي

أنهت الشركة موقفها الزكوي حتى سنة ٢٠٠8م.	 
العوام من ٢٠٠9 الى ٢٠١3: -	 
قدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة / الضريبيــة للســنوات المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٠9 إلــى ٢٠١3. 	 

ــب للســنوات المذكــورة  ــزكاة / الضرائ ــي لل ــط النهائ ــزكاة والدخــل الرب ــة العامــة لل ــم تصــدر الهيئ ل
حتــى تاريخــه. فــي هــذا الصــدد ، ووفًقــا لفهمنــا للوائــح الــزكاة / الضرائــب ، نعتقــد أن وضــع الشــركة 

للســنوات المذكــورة يعتبــر نهائًيــا.
ــدى الهيئــة العامــة 	  ــال ســعودي ل ــدى الشــركة رصيــد قــدره ١١.739.543 ري ــك ، ل ــى ذل باإلضافــة إل

ــزكاة للســنوات الماليــة القادمــة. للــزكاة والدخــل فــي حســاب ال
عام ٢٠١4: -قدمت الشركة إقرارها الزكوي / الضريبي للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١4.	 
ــال 	  ــغ 4،6١7،37٠ ري ــة بمبل ــروق زكوي ــر ف ــذي أظه ــام ٢٠١4 وال ــي لع ــم المبدئ ــة التقيي ــدرت الهيئ وأص

ســعودي مســتحقة علــى الشــركة. وقــد نتجــت الخالفــات المذكــورة عــن رفــض تطبيــق الفتــوى رقــم 
ــزكاة تحســب  ــزكاة والدخــل. وجــاء فــي الفتــوى المذكــورة أن ال ــة العامــة لل ٢34٠8 مــن قبــل الهيئ

علــى وعــاء الــزكاة ولــو كانــت أقــل مــن صافــي محصلــة الســنة.
و قدمــت الشــركة كفالــة بنكيــة مقابــل الفــروق الزكويــة المذكــورة واعترضــت علــى هــذه المعاملــة. 	 

رفضــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل اعتــراض الشــركة لعــام ٢٠١4. ونقلــت الشــركة االعتــراض إلــى 
لجنــة الفصــل فــي المخالفــات الضريبيــة والنزاعــات )CRTVD( ، والتــي ال تــزال قيــد الدراســة مــن قبــل 

CRTVD حتــى تاريخــه.
ــة 	  ــة للســنوات المنتهي ــة / الضريبي ــى ٢٠١8: -قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكوي الســنوات مــن ٢٠١5 إل

ــى ٢٠١8. ــمبر ٢٠١5 إل ــي 3١ ديس ف
و أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ربــط الــزكاة وضريبــة االســتقطاع )WHT( للســنوات 	 

المذكــورة.
 اعترضــت الشــركة علــى التقييــم المذكــور ، والــذي ال يــزال قيــد المراجعــة مــن قبــل الهيئــة العامــة 	 

للــزكاة والدخــل حتــى تاريخــه.
ــراض 	  ــود فــي االعت ــة المتعلقــة ببعــض البن ــة للفــوز بالقضي نعتقــد أن الشــركة لديهــا فرصــة قوي

ــور. المذك
ــمبر ٢٠١9 ، 	  ــي 3١ ديس ــة ف ــنة المنتهي ــي للس ــوي / الضريب ــرار الزك ــركة اإلق ــت الش ــام ٢٠١9: -قدم ع

وحصلــت علــى شــهادة الــزكاة / الضريبــة غيــر المقيــدة للســنة المذكــورة. لــم تصــدر الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل الربــط الزكــوي / الضريبــي للســنة المذكــورة حتــى تاريخــه.

ــى  ــركة عل ــت الش ــي ٢٠١٢/١٢/3١م وحصل ــة ف ــنة المنتهي ــى الس ــة حت ــرارات الزكوي ــركة اإلق ــت الش انه
شــهادة غيــر مقيــدة للعــام ٢٠١3م حيــث أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقييــم للســنة 
ــركة  ــى الش ــتحقة عل ــال مس ــون ري ــة ٠.٠59 ملي ــزكاة بقيم ــي ال ــات ف ــرت اختالف ــي أظه ــورة والت المذك
ــة. ــدى الهيئ ــة ل ــد المراجع ــزال قي ــذي الي ــور وال ــم المذك ــى التقيي ــراض عل ــت اعت ــا قدم ــي بدوره والت

قدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة/ الضريبيــة عــن الســنة المنتهيــة فــي ١٢/3١ عــن الســنوات مــن ٢٠١4 
ــزكاة  ــة لل ــة العام ــدر الهيئ ــم تص ــام ٢٠١8م ول ــدة للع ــر مقي ــهادة زكاة غي ــى ش ــت عل ــى ٢٠١8 وحصل إل

والدخــل الربــط الزكــوي والضريبــي للســنوات المذكــورة حتــى تاريخــه.

5٠-١  الزكـــاة الخاصــة بشركة حائــل الوطنية للخدمــات الصحيـــة
) شركــة تابعــة (

5١- التأمينات االجتماعية 

54- نتائج المراجعـة السنوية لكفـاءة 
إجـراءات الرقابة الداخلية للشركة

55- التدقيق الداخلي

56- تقرير المراجع الخارجي للشركة

57- مالحظات ختامية 
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5١- التأمينات االجتماعية 

52- إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

5٣- الجزاءات والقيود والعقوبات

ــو ٠٢8,43,6١8  ــي ٢٠٢١/١٢/3١م ه ــا ف ــة كم ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــدد للمؤسس ــغ المس المبل
ــك لكافــة فــروع الشــركة. ــال وذل ري

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية بما يلي:

أن سجالت الشركة أعدت بالشكل الصحيح.. ١
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية. ٢
ليس هناك أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 3

ليــس هنــاك أي عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود تحفظيــة علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن 
أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى خــالل عــام ٢٠٢٠م.

54- نتائج المراجعـة السنوية لكفـاءة إجـراءات 
الرقابة الداخلية للشركة

55- التدقيق الداخلي

56- تقرير المراجع الخارجي للشركة

تضطلــع لجنــة المراجعــة فــي الشــركة بمهمــة دراســة التقاريــر الدوريــة حــول تقييــم إجــراءات الرقابــة 
ــبة  ــة مناس ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أن أنظم ــدت اللجن ــد وج ــا. وق ــة تطبيقه ــركة ودق ــي الش ــة ف الداخلي

ــة. وكافي

باإلضافــة إلــى وظيفــة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة، فــإن بعــض الوظائــف تســند إلــى شــركة إرســنت 
 .)Ernst & Young( آنــد يونــغ

بنــاء علــى تقريــر مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة )Ernst & Young(. ، شــركة الــذي عــرض النتائــج 
الماليــة للشــركة بعــد مراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية واألوليــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة 

ــي ٢٠٢١/١٢/3١م: ف

إن القوائــم الماليــة الحاليــة للشــركة تعكــس بشــكل عــادل ومــن جميــع النواحــي الجوهريــة الوضــع . ١
ــي  ــا ف ــة( كم ــاهمة مدرج ــركة مس ــة )ش ــة الصحي ــط للرعاي ــرق األوس ــركة الش ــد لش ــي الموح المال
ــي  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــا النقدي ــا وتدفقاته ــة لعملياته ــج المجمع ٢٠٢١/١٢/3١م والنتائ
ــة الســعودية للمحاســبين  ــة المعتمــدة مــن الهيئ ــر المحاســبة الدولي ــخ وفقــا لمعايي ــك التاري ذل

)SOCPA( القانونييــن
تلبــي متطلبــات نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بإعــداد القوائــم الماليــة . ٢

الموحــدة وعرضهــا.

Ernst & Young هــذا وال توجــد تحفظــات لمراجــع حســابات الشــركة الخارجــي، شــركة إرســنت آنــد يونــغ
علــى القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠٢١/١٢/3١م.
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57- مالحظات ختامية 

شكر وتقدير

ــت  ــام ٢٠٢١، واصل ــة لع ــة المدقق ــات المالي ــى البيان ــاء عل ــر، وبن ــذا التقري ــا ه ــي أبرزه ــج الت ــا للنتائ وفق
شــركتكم تحقيــق نمــو ملحــوظ بالرغــم مــن ظــروف الســوق الصعبــة وثمــة مؤشــر إيجابــي علــى أن 
ــط  ــذ خط ــركة تنفي ــل الش ــة، وتواص ــس قوي ــات وأس ــوق ذات مقوم ــاع وس ــي قط ــل ف ــركة تعم الش
ــة  ــوق المحلي ــي الس ــا ف ــادة قدراته ــالل زي ــن خ ــط م ــر والمتوس ــن القصي ــى المديي ــرة عل ــعة كبي توس
وتعمــل كذلــك علــى التوســع الجغرافــي فــي أســواق خارجيــة ومــن المهــم أن نالحــظ أن الشــركة لديهــا 
عنصــر الديــن منخفــض نســبياً كنســبة مئويــة مــن رأس مالهــا، وهــذا يعطــي الشــركة المرونــة الالزمــة 

للحصــول علــى القــروض مــن البنــوك مــن أجــل زيــادة قدرتهــا فــي دعــم خطــط التوســع.

ــة(  ــي الصحي ــة )الســعودي األلمان ــة الصحي ختامــا، يســر مجلــس إدارة شــركة الشــرق األوســط للرعاي
ــع المســتويات،  ــره للجهــود المخلصــة التــي بذلهــا الموظفــون علــى جمي أن يعــرب عــن عميــق تقدي
ويخــص بالشــكر مســاهمي الشــركة وعمالئهــا والبنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة ومورديهــا 
وجميــع الجهــات األخــرى والشــكر موصــول لــكل الجهــات الحكوميــة علــى دعمهــا المتواصــل والــذي 

ظــل دومــاً مصــدر قــوة لشــركة.
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