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 مقدمة

 يتضمن، حيث م31/12/2019لعام املالي املنتهي في يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض عليكم تقريره السنوي عن نتائج ا

حققته الشركة بفضل هللا ثم بجهود منسوبيها نحو تحقيق أهدافها  أبرز ماو هذا التقرير أبرز التغيرات في األداء التشغيلي 

 (.إنسانية أكثر.. صحية رعاية)أنشطة الشركة تحت عنوان  مختلف في كما يعرض ما تم إنجازه .واستراتيجيتها

 نبذة عن الشركة

 االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة مملوكة مغلقة مساهمة كشركة م2003 عام الطبية للرعاية الوطنية الشركة أسست

 ،(تداول ) السعودية املالية السوق  في مسجلة عامة مساهمة شركة إلى م2013 عام في تحولت ثم املساهمين، من ومجموعة

 وتدير حاليا: الشركة وتمتلك

 

 الرئيسية أنشطة الشركة

، عبدهللا بن عباساملقر الرئيس ي للشركة بحي الريان، طريق  ويقعفي اململكة العربية السعودية،  انشطتهاتمارس الشركة 

اع تشغيلي رئيس ي واحد وهو تأسيس وتملك وتجهيز املستشفيات من خالل قطفي مدينة الرياض  اواملستشفيات التابعة له

 من متلك الشركة واملراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، وتقديم الخدمات الصحية في كافة املجاالت، وت
ً
كال

من دخل  %100دخل هذا النشاط  الوطني ومركز رعاية لطب العائلة( ويمثل )مستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية

 ريال. (708.393.995)الشركة والذي يعادل مبلغ وقدره 

.م2017بدأ تشغيله الفعلي عام •

ةمركز رعاية لطب العائل

.م1966تأسس عام •

.325: الطاقة االستيعابية•

تهاء الطاقة االستيعابية عند االن•

.459: من التوسعة

.عيادة106عدد العيادات •

يمستشفى رعاية الوطن

كان يعرف سابًقا باسم •

مستشفى التأمينات )
(.االجتماعية

.  م1990تأسس عام •

. سرير320الطاقة االستيعابية •

.عيادة115عدد العيادات •

ضمستشفى رعاية الريا
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 التوجهات العامة وخطط وقرارات الشركة املهمة

  تحقيقستطاعت فاعلى تحسين الهوامش الربحية م 2019عملت الشركة خالل عام 
ً
 صافيا

ً
ريال. ( 80,089,715) قدرهربحا

طموحات وتوقعات املستثمرين  تتماش ى مع أفضلتحقيق هوامش ربحية  إلى-هللابإذن - القادمة الفترةتهدف الشركة خالل  كما

 : من خالل ما يلي

: التركيز على الخدمات املميزة
ً
  :أوال

قدر  كبرأل الوصول ى إل هالتسعى من خالحيث ذات جودة عالية  متنوعة طبية خالل وحداتها التابعة خدمات تقدم الشركة من

في املستشفيات والتي من الرضا  لى رفع مستوياتإتهدف  حديثةأساليب  باستخداموذلك  ،وحدات الشركةزائري ممكن من 

 . ن تدعم مستويات الربحيةأنها أش

: ترشيد التكاليف
ً
 ثانيا

على م 2019الشركة خالل العام املالي عملت  حيث، تحسين الهوامش الربحيةلى إمن خالل ترشيد التكاليف  تهدف الشركة

التي  الفرصمن العديد  لديهان الشركة أتبين  وقد، اثلة من خالل املعلومات املتوفرةمع الشركات املممقارنة أداء الشركة 

 من القرارات التي  الشركةاتخذت  لذافضل، أهوامش ربحية  تحقيقباإلمكان  أنه للشركةاتضح  كما، باإلمكان استغاللها
ً
عددا

أفضل خالل السنوات القادمة إن شاء هللا هوامش ربحية ن تحقق الشركة أمن املتوقع و  ،سين هذه الهوامشلى تحإتهدف 

 .تعالى

 م تلقت خطاب24/05/2019تاريخ  أنه فيتبين كما تود الشركة أن 
ً
أن أم س ي العربية السعودية للرعاية الصحية  من شركةا

 يفيد بإتمام عملية إنشاء الكيان املشترك فيما بينها وبين املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك بشراء أسهم
ً
تعادل  ا

تعادل  من رأس مال شركة رعاية، تتضمن حصة كٍل من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة حصانة والتي 49,2%

 .أسهم إضافية من رأس مال شركة رعاية %10,3باإلضافة إلى شراء  38,9%

 وأ
ً
تتركز حول دارة والتي املساهمين من خالل رؤية مجلس اإل  ل هدفها هو تحقيق تطلعات وتأمالتُج  نأ الشركة تؤكد خيرا

كما  .ميزة لدى الشركةتواملحافظة على املوارد البشرية امل (تتماش ى مع متوسطات القطاع الصحي)تحقيق هوامش ربحية جيدة 

 .لى رفع مستويات رض ى املرض ى وترقية األنظمة التقنية ملا يحقق تطلعات وتوقعات زائري وحدات اعمال الشركةإ الشركةتسعى 

 هذا العامل اإلنجازاتأبرز 

  على شهادة املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية  الرياضحصول مستشفى رعاية(CBAHI) .للمرة الثالثة 

 حصول مستشفى رعاية الوطني على شهادة املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية (CBAHI.للمرة الثالثة ) 

 ال( حصول على جائزة اعتماد املختبرات التابعة للكلية األمريكية لعلم األمراضCAP.) 

  عملية قلب مفتوح ملرض ى بالغين. 62إجراء 

  عملية قلب مفتوح لألطفال. 16إجراء 
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 نادي الهالل السعودي. وقيع عقد شراكة للتأهيل الرياض ي مع ت 

 .إطالق تطبيق الكتروني ملستشفيات رعاية الرياض 

 .اجراء أول عملية زراعة كلى 

  م.9:00ص وحتى 9:00تمديد وقت العيادات ليصبح من 

  االنتظار للحصول على املوافقات الطبية من شركات التأمينتخفيض نسبة. 

  ى األداء ورض ى املرض ىرفع مستو. 

 في مركز رعاية لطب العائلة تجهيز مركز طبي رياض ي. 

 األطفال-حصول اكاديمية رعاية على االعتماد املؤسس ي من هيئة التخصصات الصحية لتخصصات )الباطنة-

 التخدير(.

  جامعة دار العلوم واكاديمية التدريب الصحية بهيئة التخصصات وكلية الصيدلة بجامعة ابرام عقود تدريب طالب

 االميرة نورة.

  االستيعابية وزيادة عدد القاعات الدراسية في اكاديمية رعاية. ةرفع القدر 

 .تقديم العديد من الدورات واملحاضرات التدريبية من قبل نخبة من األطباء األكاديميين 

 على صعيد السعودة في الشركة. م2019 ضر مرتفع في نهاية العامتحقيق نطاق اخ 

 أبرز األحداث للعام

 م 2019عام كان 
ً
ركة على اطالع مساهميها عليها، بالعديد من األحداث والقرارات الهامة للشركة، والتي حرصت الشمليئا

 هاللسوق املالية السعودية )تداول(، وقد كان أبرز  تاحتها للجميع بوقت واحد دون تمييز، من خالل إعالنها في املوقع الرسميوإ

 : ما يلي

 الحدث التاريخ م

 اعالن الشركة بشأن نفي بيعها إلحدى الوحدات التابعة لها. م10/02/2019 1

 م05/03/2019 2
اعالن الحاقي بشأن خطاب شركة حصانة ذو العالقة بصفقة البيع الخاصة بحصة املؤسسة 

 االجتماعية وشركة حصانة االستثمارية.العامة للتأمينات 

 م.2018-12-31اعالن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج املالية السنوية املنتهية في  م24/03/2019 3

 م.2018توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن العام  م24/03/2019 4

 الجمعية العامة العادية.الدعوة لحضور  م28/03/2019 5

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني(. م24/04/2019 6

 م )ثالثة اشهر(.2019-03-31النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  م06/05/2019 7

 االجتماعية.عضوين من مجلس اإلدارة من ممثلي املؤسسة العامة للتأمينات تغيير  م22/05/2019 8

 م26/05/2019 9
اعالن الحاقي من الشركة بشأن خطاب شركة حصانة ذو العالقة بصفقة البيع الخاصة 

 بحصة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة حصانة االستثمارية.
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 اعالن استالم طلب لعقد اجتماع الجمعية العامة. م10/06/2019 10

 الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لدورته القادمة.فتح باب  م10/06/2019 11

 اعالن الحاقي بشأن استالم طلب لعقد اجتماع الجمعية العامة. م12/06/2019 12

 م )ستة أشهر(.2019-06-30النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  م01/08/2019 13

 .العادية )االجتماع األول(حضور اجتماع الجمعية العامة الدعوة ل م06/08/2019 14

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(. م16/09/2019 15

 م.2019-09-30النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  م07/11/2019 16

 املالي األداء

 النمو التاريخي ألهم املؤشرات املالية خالل خمسة أعوام

 األخيرة:خالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس ول أدناه االجدتوضح 

 مقارنة نتائج األعمال

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

 878,666,699 900,653,595 855,083,581 763.804.127 708,393,995 اإليرادات

تكاليف 

 اإليرادات
542,738,344 597.294.006 659,681,172 693,661,521 658,462,501 

 220,204,198 206,992,074 195,402,409 166.510.121 165,655,651 مجمل الربح

 130,718,315 50,273,661 85,296,444 62.182.388 80,089,715 صافي الربح

       

 مقارنة األصول والخصوم:

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيان

 757,002,344 756,400,912 772,390,742 795.778.510 818,110,787 املتداولةاألصول 

األصول غير 

 املتداولة
538,133,788 596.634.099 652,744,863 649,124,658 656,350,950 

 1,413,353,294 1,405,525,570 1,425,135,605 1.392.412.609 1,356,244,575 إجمالي األصول 

الخصوم 

 املتداولة
143,130,582 167.543.642 179,945,613 226,459,824 229,674,202 

الخصوم غير 

 املتداولة
180,223,458 228.004.305 252,150,905 273,803,734 286,246,461 

 515,920,663 500,263,558 432,096,518 395.547.947 323,354,040 إجمالي الخصوم

املالية، يرجى الطالع على القوائم املالية املعتمدة واملنشورة على صفحة الشركة في موقع للمزيد من املعلومات حول النتائج 

 .)تداول(
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

 نسبة التغير (-التغيرات )+( أو ) م2018 2019 البيان

 %8- (55,410,129)  763,804,127 708,393,995 االيرادات

 %10- (54,555,662)  597,681,172 542,738,344 تكلفة اإليرادات 

 بيعيهمصروفات 

 وتسويقية
593,120 488,856 104,264 18% 

مصروفات ادارية 

 وعمومية
71,289,080 71,003,083 285,997 0% 

ايرادات )مصروفات( 

 اخرى 
16,467,590 8,527,855 7,939,735 48% 

ربح )خسارة( 

 التشغيل
104,837,895 88,425,515 16,412,379 61% 

خسائر شطب 

واستبعاد ممتلكات 

 عقارات ومعدات 

(95,350) 184,407 (279,757) 293% 

 %11- (242,502) 2,464,121 2,221,619 تكاليف تمويل

صافي ربح )خسارة( 

 السنة قبل الزكاة 
102,711,626 83,610,693 19,100,932 19% 

 %5 1,193,606 21,428,305 22,621,911 مصروف الزكاة 

صافي ربح )خسارة( 

 السنة 
80,089,715 62,182,388 17,907,326 22% 

 وانخفاض يراداتاإل  تكلفة النخفاض نتيجة السابق بالعام مقارنة الحالي العام خالل التشغيل ربح في االرتفاع سبب يعود

 اإليرادات تكلفة النخفاض نتيجة السابق بالعام مقارنة الربح صافي في االرتفاع سبب يعودو  ،والعمومية داريةاإل  املصاريف

 .التمويل وتكاليف والعمومية اإلدارية املصاريف وانخفاض

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

  خالل العام الحالي الشركة إيرادات بلغت
ً
اململكة العربية  مدينة الرياض، من داخل ريال(، جميعها 712,256,022) قدره مبلغا

 السعودية، ويوضح الجدول أدناه إيرادات الشركة من الوحدات التابعة لها: 

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

مستشفى رعاية 

 الرياض

مستشفى رعاية 

 الوطني
 مركز طب العائلة

وحدة رعاية لتوزيع 

 األدوية
 املجموع

 708,393,995 - 1,724,555 366,678,271 339,991,169 م2019
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 القروض على الشركة واملديونية االجمالية

 :قائمةيوضح الجدول التالي تفاصيل كافة القروض ال

 م
اسم الجهة املانحة 

 للقرض

مبلغ أصل 

 القرض
 مدة القرض

املبالغ املدفوعة 

 للقرض 
ً
سدادا

 خالل السنة

املتبقي املبلغ 

 من القرض

 0 81,818,182 سنوات 6.5 100,000,000 الرياض بنك 1

 101,016,962 5,942,174 سنة 25 118,843,835 املالية وزارة 2

 101,016,962 املديونية االجمالية 218,843,835 القروض إجمالي 

 الشركة لدى ال يوجد 
ً
حصلت الشركة على هذه القروض لدعم إنشاء وتجهيز  ، وقدما وضح في الجدول أعالهسوى قروضا

 القديم.  رعاية الوطني مستشفىباإلضافة إلى ترميم  ،ستشفى رعاية الوطنياملبنى اإلضافي مل

 املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة

 :م31/12/2019 في املنتهية املالية السنة خالل تمت التي النظامية املدفوعات يلي فيما

 البيان

 م2019

 بيان األسباب وصف موجز لها
 املسدد

املستحق حتى نهاية الفترة 

 املالية السنوية ولم يسدد

 والدخل الزكاة ملصلحة رفعها بعد تسديدها يتم م2019 املالي العام زكاة 22,621,911 12,496,754 الزكاة

 دفعه في شهر يناير من السنة الالحقةشهر ديسمبر يتم  ضريبة القيمة املضافة 2,988,019 25,564,022 الضريبة

املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
15,714,379 

 

1,357,437 

 العامة املؤسسة مدفوعات

 االجتماعية للتأمينات

 م2017 العام خالل

 الالحقة السنة من ينايرشهر  فيديسمبر يتم دفعه  شهر

تكاليف تأشيرات 

 وجوازات
1,146,882 0 

موظفي  تأشيرات وجوازات

 الشركة
 ألنظمة اململكة العربية السعودية

ً
 متطلبات وإجراءات وفقا

 0 12,510,170 رسوم مكتب العمل
 ملكتب النظامية الرسوم

 العمل
 لنظام العمل

ً
 رسوم واجبة الدفع وفقا

 العقوبات والجزاءات والتدابير االحترازية املفروضة على الشركة

  م.2019مفروض على الشركة خالل العام املالي  احترازي  تدبير أو جزاء أو عقوبة أي الشركة لدى يوجد ال

 إدارة املخاطر

درك الشركة أن املخاطر جزء  
ُ
ال في الحفاظ على لها دور فع  املخاطر  إدارةال يتجزأ من ممارسة النشاطات التجارية، وأن  ت

 وتقدير تحليلإدارة املخاطر التي قد تواجهها من خالل لذا تحرص الشركة على استمرارية نجاح الشركة الحالي واملستقبلي؛ 

 .األولويات وتحديد منه، ومن ثم تقييم القرب الخطر ومدى مستوى  وتقييم واالحتماالت العواقب ومعرفة خطر كل
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شاء هللا  إنوالتي من شأنها الحد من املخاطر التي قد تواجه الشركة   العام.هذا للمخاطر خالل  أسست إدارةن الشركة أكما 

 .تعالى

 وسياسة الشركة في التعامل معها:املخاطر التي قد تواجه الشركة 

 على تؤثر قد والتي الخارجية واألحداث واألنظمة البشرية واملوارد الداخلية اإلجراءات فشل أو مالئمة عدم :التشغيل مخاطر 

 الكفاءة ذوي  املناسبين املوظفين استقطاب على القدرة كعدم التوظيف، متطلبات في للتغيرات وتعرضها الشركة، عمليات

 بشكل املالية النتائج حساب أو التوقعات، مع يتوافق ال الذي املالي األداء أو صحيح، غير بشكل األموال استخدام أو العالية،

دار مخاطراالستثمار من املتوقعة العائدات تحقيق في الفشل أو خاطئ،
ُ
 الداخلية العمل إجراءات طريق عن التشغيل ، ت

 .املتابعة وآليات

  تؤثر أن شأنها من والتي املالية، وغير املالية التقارير ودقة ونزاهة مصداقية :التقارير مخاطر 
ً
 وتوقيت مصداقية على سلبا

ل ااملمارسات فيما يتعلق بها، فعلى سبيل املث أفضل، والتي تحرص الشركة على اتباع التنظيمية الجهات متطلبات وشفافية

عد مهمة ( اليةامل وغير اليةامل) علوماتامل عن الكشف آلية تنظيم إلى تهدفسياسة لإلفصاح اعتمد مجلس إدارة الشركة 
ُ
والتي ت

 .مستثمرينأساسية لل

 املعمول  الداخلية واإلجراءات والسياسات عليها املنصوص واملمارسات والقوانين واللوائح القواعد مخالفة :االمتثال مخاطر 

فتقوم الشركة من خالل قسم االلتزام بالتحقق من عدم مخالفة بها،  االلتزام على القدرة عدم أو األخالقية، واملعايير بها،

 .األنظمة والتعليمات ذات العالقة بنشاط الشركة

عد مخاطر مالية،  لخسائر الشركة تكبد إلى يؤدي قد مما بالتزاماته الوفاء على األطراف أحد قدرة عدم :االئتمان مخاطر 
ُ
وال ت

االئتمان مخاطر ذات آثار جوهرية على الشركة، حيث أن عمالء الشركة الرئيسيون هم جهات محلية يتم التعاقد معها بعد 

 .التي تضمن حقوق األطراف املالية وغير املاليةات القيام بكافة الدراس

 والتي املالية، باألدوات املرتبطة االلتزامات قابلةمل الالزمة األموال على الحصول  في لصعوبات الشركة تعرض :السيولة مخاطر 

، وتدار هذه املخاطر من خالل العادلة لقيمتها مقاربة وبقيمة بسرعة خدماتها وتقديم على الشركة قدرة عدم نع تنجم قد

 تخطيط الشركة الحتياجها النقدي ومراقبة وضع السيولة بشكل دوري.

 رإجراءات الشركة في مواجهة املخاط

 للتالي: 
ً
 ملواجهة املخاطر التي قد تواجه الشركة فإن الشركة تقوم بعدد من اإلجراءات وفقا

 حالة الشركة الداخلية والبيئية وتحديد أهدافها. دراسة 

  .التعرف على املخاطر الداخلية والخارجية وتحديدها 

 للتالي:  بهدف توثيق األثر الصافي الناتج عن تلك املخاطر، وذلك تقييم تلك املخاطر 
ً
 وفقا

 .تحليل وتقدير كل خطر ومعرفة العواقب واالحتماالت وتقييم مستوى الخطر 
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 .مدى القرب من التهديد والخطر 

  .تقييم وتحديد األولويات 

  إعداد استراتيجيات وخطط عمل ملعالجة وتخفيف التهديدات واملخاطر، والنظر في التوازن بين الفوائد املحتملة

 والنتائج السلبية.

 يتم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل ملعالجة املخاطر، والسيطرة على املخاطر والتهديدات . 

 .تقديم تقارير دورية ملجلس اإلدارة بشأن إدارة املخاطر املختلفة بالشركة 

 تنفيذها، ومراقبة الشركة، أنشطة وحجم طبيعة مع تتوافق املخاطر إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع 

 .املتغيرة والخارجية الداخلية الشركة عوامل على بناءً  وتحديثها جعتهاومرا

 هذا تتجاوز  ال الشركة أن من والتأكد الشركة تواجهها قد التي املخاطر من مقبول  مستوى  على والحفاظ تحديد 

 .املستوى 

  االثني خالل وجودها تهدد التي املخاطر وتحديد ألنشطتها الناجحة واالستمرارية الشركة، استمرار جدوى  ضمان 

 التالية. شهرا( 12) عشر

 تهدد التي املخاطر ومراقبة لتحديد واآلليات النظم فعالية وتقييم الشركة في املخاطر إدارة نظام على اإلشراف 

 فيها. القصور  مجاالت تحديد أجل من الشركة

 واحتمالية التعرض للمخاطر. املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة 

 املجلس. إلى وتقديمها املخاطر هذه إلدارة بها املوص ى والتدابير للمخاطر التعرض عن مفصلة تقارير إعداد 

 املخاطر. إلدارة الكافية واألنظمة املوارد توافر ضمان 

 الحوكمة

 
ً
املدى الطويل، ورغبة من  على املساهمين ثروة لتنمية األساسية األدوات أحد هي السليمة الحوكمة بأن الشركة من إيمانا

 املهام كافة تتولى وااللتزام للحوكمة خاصة إدارة الشركة أنشأت فقد واالفصاح؛ الحوكمة ممارسات بأفضل االلتزامالشركة 

 لوائح الشركة لدى يوجد كما. ومالحظاتهم وأسئلتهم املساهمين شؤون وإدارة إدارتها، ومجلس الشركة بحوكمة املتعلقة

 حقوق  حماية لضمان املنظمة واملعايير القواعد وضع إلى تهدف والتي لها، التابعة والوحدات بالشركة خاصة حوكمة وسياسات

 اإلدارة مجلس ألعضاء ملزمة والسياسات اللوائح وهذه الحوكمة، ممارسات بأفضل وااللتزام املصالح، وأصحاب املساهمين

  .الشركة في واملوظفين التنفيذية واإلدارة

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتكوين 

: مجلس اإلدارة:
ً
 أوال

 بأنه تم عقد جمعية عامة إلنهاء دورة 01/01/2018 بدأت دورتهم فييتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء 
ً
م، علما

م وملدة ثالث سنوات، يوضح الجدول أدناه نبذة 15/09/2019جديد بدأت دورته في تاريخ إدارة املجلس وانتخاب مجلس 

 :م واألعضاء املنتهية دورتهم2019 لعاممن خارج املجلس لجنة املراجعة مختصرة عنهم وعن أعضاء 
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم م

سعد بن األستاذ  1

 الفضليعبداملحسن 

 -رئيس مجلس اإلدارة)

 **غير تنفيذي(

 - الرئيس التنفيذي -

شركة حصانة 

 االستثمارية

 األهلي كابيتال -

 مورغان ستانلي -

مؤسسة النقد العربي  -

 السعودي

اقتصاد بكالوريوس  -

 جامعة بوسطن -مالي

 -محاسبةماجستير  -

 جامعة امللك سعود

خبرات متنوعة في الشؤون 

 والقياديةاملالية 

 دايفس مايكل األستاذ 2

غير  -نائب الرئيس )

 **تنفيذي(

الرئيس التنفيذي  -

شركة إن  - للعمليات

إم س ي للرعاية 

 الصحية

 شركة تينيت للرعاية الصحية -

- Triumph للرعاية الصحية 

- Kindred للرعاية الصحية 

  مركز بروفيتا العاملي الطبي -

بكالوريوس علم  -

جامعة والية  -التمريض

 ماكنيس

ماجستير إدارة الرعاية  -

للعلوم  TWU -الصحية

 هيوستن -الصحية

-  

ات متنوعة في الشؤون خبر 

 الصحية

األستاذ عبداملحسن  3

 بن حماد العشري 

 )غير تنفيذي(

 - الرئيس التنفيذي -

شركة إن إم س ي 

العربية السعودية 

 للرعاية الطبية

نائب املدير التنفيذي  -

الشؤون  -بالشؤون اإلدارية

 بالحرس الوطنيالصحية 

املدير التنفيذي للمراجعة  -

الداخلية وتطوير األداء 

الشؤون الصحية  -التنظيمي

 بالحرس الوطني

الرئيس التنفيذي للتشغيل  -

جامعة امللك  -باملدينة الطبية

 سعود

األمين العام املساعد للشؤون  -

املالية واإلدارية ملجلس 

 الضمان الصحي

بكالوريوس إدارة  -

ك جامعة املل -أعمال

 عبدالعزيز

 -دبلوم دراسات عليا -

 هارفرد -إدارة تنفيذية

خبرات قيادية وخبرات في 

والتنظيمي اإلداري املجال 

 والتطوير

 بنت مي األستاذة 4

 الهوشان محمد

 (مستقل) 

املوارد  رئيس -

البنك  –البشرية 

 السعودي الفرنس ي

 -مدير إدارة املوارد البشرية -

 األهلي كابيتال

القيادة  -مدير مشارك -

البنك األهلي  -والتطوير

 التجاري 

البنك  -رئيس املوارد البشرية -

 األول 

بكالوريوس إدارة  -

جامعة  –األعمال 

 بوسطن

ماجستير اإلدارة  -

جامعة  -الهندسية

 جورج واشنطن

خبرات ممتدة في املوارد 

 البشرية

األستاذ عبدهللا بن  5

عبدالعزيز البطحي 

 )غير تنفيذي(

 - الرئيس التنفيذي -

شركة عالم 

 الثالجات

شركة عبداللطيف  -مدير عام -

 العيس ى للسيارات

شركة بيت  -الرئيس التنفيذي -

 الرياضة الفالح

 -مدير للخدمات املساندة -

 مستشفى الحرس الوطني

شركة  -الرئيس التنفيذي -

 أسواق العثيم

 شركة العبيكان -مدير عام -

ة بكالوريوس إدار  -

جامعة  -أعمال

الواليات  -ميتروبولتين

 املتحددة

  

خبرات قيادية متنوعة 

 وخبرات في املجال اإلداري 
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شركة  -الرئيس التنفيذي -

 األندية الرياضية

األستاذ بشار بن  6

  عبدالعزيز أبالخيل

) رئيس (مستقل)

 لجنة املراجعة(

رئيس االستراتيجية  -

وتطوير األعمال 

ومستشار مجلس 

شركة  -اإلدارة

 الصقر للتأمين

العامة مشرف بنكي في اإلدارة  -

ملراقبة البنوك ملؤسسة النقد 

 العربي السعودي

مدير التفتيش على قطاع  -

 التأمين بمؤسسة النقد العربي

بكالوريوس إدارة  -

جامعة امللك  -مالية

 سعود

ماجستير إدارة  -

 Cass -األعمال

Business School 

خبرة في مجال الحوكمة  

وااللتزام والتأمين 

واالستراتيجية، إلى جانب 

على البنوك  الرقابة

واملؤسسات املالية 

 والعالقات الدولية.

األستاذ بدر بن فهد  7

 العذل )غير تنفيذي(

نائب أول لرئيس  -

مجلس اإلدارة ونائب 

املدير التنفيذي في 

شركة فال العربية 

 القابضة املحدودة

مستشار بنكي في شركة فالكم  -

 للخدمات املالية

مساعد رئيس مجلس اإلدارة في  -

العربية القابضة شركة فال 

 املحدودة

مدير تنفيذي في الشركة  -

العربية لإلمدادات الطبية 

 ولوازم املستشفيات

بكالوريوس إدارة  -

 أعمال

خبرات في االستشارات 

البنكية واملالية وإدارة 

 الشركات 

سامي بن األستاذ  8

سليمان الخشان 

)مستقل( )عضو 

 لجنة املراجعة(

املدير اإلقليمي  -

 –ة للمنطقة الشرقي

الشركة العربية 

السعودية للتأمين 

 التعاوني

 -مراجع حسابات/مستشار أول  -

 برايس ووترهاوس

سامبا  -مدير إدارة االلتزام -

 املالية

مالذ  -مدير إدارة املخاطر -

 للتأمين

أمانه  -رئيس املراجعة الداخلية -

 للتأمين

 -رئيس املراجعة الداخلية -

 السعودية للتأمين

 -بكالوريوس محاسبة -

امللك فهد جامعة 

 للبترول واملعادن

خبرات  -

متنوعة في 

مجال املالي 

 واملراجعة

املهندس مشهور بن  9

 محمد العبيكان

 رئيس) )مستقل(

 لجنة املراجعة(

الرئيس التنفيذي  -

لشركة هدف 

  لخدمات األعمال 

 بنك الجزيرة -مسؤول تسويق -

 مصرفية -ائتمان مدير -

 الرياض بنك -الشركات

 -واإلداريةمدير الشؤون املالية  -

 .شركة أكوان العقارية

 صندوق  -الخزينة عام مدير -

 .البشرية املوارد تنمية

بكالوريوس هندسة  -

جامعة امللك  -صناعية

 سعود

خبرات متنوعة في الشؤون 

 املالية وإدارة الشركات.

األستاذ إياد بن  10

 عبدالرحمن الحسين

 *)غير تنفيذي(

مساعد املحافظ  -

للشؤون املالية 

واإلدارية في 

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية 

مدير عام الشؤون املالية في  -

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 مدير عام الرقابة املالية -

 مراقب مالي -

 بكالوريوس محاسبة  -

ماجستير تجارة )مالية  -

 تطبيقية(

خبرات متنوعة في الشؤون 

واملوارد البشرية  املالية

 والقيادية
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األستاذ أحمد بن  11

عبدالرحمن 

)غير  الحميدان

 *تنفيذي(

محلل أول في شركة  -

 حصانة االستثمارية

محلل مالي في اتش اس بي س ي  -

 السعودية املحدودة

 -بكالوريوس مالية -

جامعة امللك فهد 

 للبترول واملعادن

 محلل مالي معتمد  -

خبرة في املجال املالي وإدارة 

املحافظ االستثمارية، 

دراسة وتحليل الشركات 

 املدرجة والخاصة

الدكتور أحمد بن  12

 محمد أبوعباة

)مستقل( )عضو 

 ***لجنة مراجعة(

مستشار معالي وزير  -

 الصحة

املدير العام التنفيذي  -

ملستشفى امللك عبدهللا بن 

عبدالعزيز الجامعي بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

واملشرف على املدير الطبي  -

تشغيل املستشفى الوطني 

 بالرياض

مستشار املدير العام  -

التنفيذي ملدينة امللك فهد 

 الطبية

رئيس قسم األطفال بمدينة  -

 امللك فهد الطبية

 إلدارة التعليم  -
ً
 مؤسسا

ً
مديرا

الطبي املستمر في إدارة 

 الشؤون األكاديمية

بكالوريوس في الطب  -

جامعة  -والجراحة

 امللك سعود

الزمالة السعودية في  -

الهيئة  -طب األطفال

السعودية 

 للتخصصات الصحية

الزمالة اإلكلينيكية في  -

طب األمراض الصدرية 

جامعة  –لدى األطفال 

 تورنتو كندا

اإلدارة الصحية  -

جامعة  -التنفيذية

 واشنطن

خبرات قيادية وخبرات في 

 املجال الطبي

األستاذ فهد بن  13

 عبدهللا العيس ى

 ***)مستقل(

الرئيس التنفيذي  -

لشركة أمياس 

 القابضة

مسؤول في املصرفية  -

االستثمارية في شركة جدوى 

 لالستثمار

محلل مالي لدى بنك جي بي  -

 مورغان

 ماجستير إدارة األعمال -

بكالوريوس في اإلدارة  -

 املالية

خبرة في مجال االستثمار 

واملجال املالي واإلداري 

والتحليل املالي املتعلق 

ملساهمة، بالشركات ا

باإلضافة لعضويته في 

مجالس إدارات عدد من 

 الشركات

األستاذ رائد بن  14

)غير  عبدهللا التميمي

 ***تنفيذي(

التعاونية  -الرئيس التنفيذي - اليوجد -

 للتأمين

 علوم بكالوريوس -

 -ويلز جامعة -طبية

 بريطانيا

 لكبار املالية برنامج -

 لندن معهد -املدراء

 األعمال إلدارة

 اإلدارة برنامج -

 معهد  -املتقدمة

 "إنسياد"

 اإلدارة برنامج -

 -لالستثمار التنفيذية

 " فيتش" معهد

 معهد -القيادة برنامج -

 "دي ام أي"

 في إدارة مجلس عضو

 الشركات من عدد

 والبنوك الوطنية

 قيادية خبرات
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األستاذ عبدهللا بن  15

علي العريني )رئيس 

لجنة املراجعة( )من 

 ***خارج املجلس(

املسؤول املالي األول  -

 في البنك األول 

املسؤول املالي األول في البنك  -

 األول 

رئيس املحاسبة وإدارة األصول  -

والخصوم وعالقات 

املستثمرين في البنك السعودي 

 البريطاني

رئيس إدارة رأس املال  -

والسيولة في البنك األهلي 

 التجاري 

بكالوريوس هندسة  -

جامعة امللك  -كهربائية

 للبترول واملعادنفهد 

 -ماجستير علوم إدارية -

 جامعة ووترولو كندا

 في القطاع  15خبرة 
ً
عاما

 املصرفي

األستاذ صالح بن  16

سليمان الحبيب 

)عضو لجنة مراجعة( 

)من خارج 

 ***املجلس(

التنفيذي  الرئيس -

بنك  –للعمليات 

 البالد

مدير عام املجموعة املصرفية  -

 بنك البالد -للشركات

التخطيط مدير عام  -

هيئة  -االستراتيجي واألبحاث

 السوق املالية

مساعد املدير العام  -

للمجموعة املصرفية 

 مصرف الراجحي -للشركات

عدد من املناصب في بنك  -

 الرياض

بكالوريوس محاسبة  -

 جامعة امللك سعود

 -شهادة اإلدارة املالية -

 إنسياد فرنسا

خبرات ممتدة في الشؤون 

املالية وخبرات قيادية في 

 املصرفيالقطاع 

األستاذ عبدالعزيز بن  17

صالح أبا الخيل 

)عضو لجنة 

املراجعة( )من خارج 

 ***املجلس(

نائب الرئيس  -

التنفيذي للمراجعة 

 في شركة تصنيع

مناصب إدارية متنوعة في هيئة  -

 السوق املالية.

للمشاريع مساعد املدير املالي - -

في الشركة العربية 

 لالستثمارات البترولية.

مستشار األئتمان في صندوق  -

 التنمية الصناعي 

بكالوريوس هندسة   -

جامعة امللك  -صناعية

 فهد للبترول واملعادن

ماجستير إدارة أعمال  -

 جامعة توتنقهام

خبرات متعددة في الشوق 

 املالية واإلدارية

 م.21/05/2019* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 

 م21/05/2019** أعضاء بدأت دورتهم بتاريخ 

 م.15/09/2019 ***أعضاء انتهت عضويتهم بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة للشركة واملنعقدة بتاريخ

: اإلدارة التنفيذية: 
ً
 ثانيا

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظيفة الحالية االسم م

عبدالعزيز بن األستاذ  1

 صالح العبيد

الرئيس التنفيذي 

للشركة الوطنية 

 للرعاية الطبية

الرئيس التنفيذي للشؤون  -

الشركة الوطنية  -الطبية

 للرعاية الطبية

 -طب أورام نسائية استشاري  -

 مستشفى امللك خالد الجامعي

دكتور مساعد وعضو عدة  -

 جامعة امللك سعود -لجان

بكالوريوس في الطب  -

جامعة  -والجراحة

 امللك سعود

ماجستير إدارة  -

 الرعاية الصحية

متخصص في علم  -

 األورام النسائية

خبرة عملية ألكثر  -

 في 23من  
ً
عاما

املجال الطبي 

 واإلداري 
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النساء  ملستشفى مدير طبي -

مدينة امللك فهد  -املتخصص

 الطبية

املدير التنفيذي للشؤون  -

الطبية في مدينة امللف فهد 

 الطبية.

الزمالة من الكلية  -

 -امللكية للجراحين

 كندا

 من الطبية الزمالة -

 األمريكي الكونغرس

 النساء ألطباء

 والتوليد

 أحمد جاهنزيباألستاذ  2

  خان

الرئيس التنفيذي  

 املالية  للشؤون

الشرق  -مراقب مالي إقليمي -

 (Pladis Globalاألوسط )

الشركة الوطنية  –مراقب مالي  -

 لصناعة البسكويت والحلويات

 KPMG -مدير تدقيق أول  -

 -التخطيط وامليزانية -مدير أول  -

شركة اإلبداع املركزي 

 )باكستان(

 KPMG -نائب مدير التدقيق -

 )باكستان(

محاسب قانوني  -

معتمد من معهد 

 باكستان -املحاسبيين

خبرات متعددة في التدقيق 

 واملراجعة املالية.

الدكتور تركي محسن  3

 الحربي

املدير الطبي  -

ملستشفى رعاية 

 الوطني

مدينة  -مدير إدارة الطوارئ  -

 امللك فهد الطبية

 –مدير إدارة الطوارئ  -

مستشفى األمير محمد بن 

 عبدالعزيز

 

بكالوريوس طب  -

جامعة امللك  -وجراحة

 فيصل

درجة الدكتوراه  -

السعودية لطب 

 األطفال

درجة الدكتوراه  -

 األطفال العربية لطب

درجة الدكتوراه  -

 األردنية لطب األطفال

درجة التخصص  -

الدقيق ما بعد 

الدكتوراه في طب 

 -طوارئ األطفال

 كندا -جامعة كالقري 

خبرات ممتدة في مجال 

 اإلدارة الطبية 

الدكتور بدر بن صقر  4

 العتيبي

املدير الطبي  -

ملستشفى رعاية 

 الرياض

 -مدير إدارة طب الطوارئ  -

 الهيئة امللكيةمستشفى 

مدير الطوارئ الوطنية  -

 للبالغين

بكالوريوس طب  -

جامعة امللك  -وجراحة

 سعود

 -زمالة املحاكاة الطبية -

 هارفرد

 -زمالة طب الكوارث -

 هارفرد

املجلس السعودي  -

مدينة  -لطب الطوارئ 

في مجال خبرات ممتدة 

 اإلدارة الطبية
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امللك عبدالعزيز 

 الطبية

ماجستير تنفيذي في  -

 -اإلدارة الصحية

 جامعة مينيسوتا

الرئيس التنفيذي  الدكتور محمد جنيد 5

 للعمليات

مدير إدارة االستراتيجية  -

املستشفى السعودي  -واالنتماء

 األملاني

في عدة جهات  –إدارة التشغيل  -

 صحية في االمارات

 -برنامج تطوير اإلدارة -

 نيودلهي

إدارة الرعاية  -

 -AIIMS -الصحية

 نيودلهي

ماجستير  -

(Cytogenetics)- 

 الهند

دكتوراه في تكنلوجيا  -

 الهند -املعلومات 

خبرات إدارية متعددة في 

 القطاع الصحي

 

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو مديريها:
ً
 أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 اسم العضو م
 في مجالس إدارتها الحالية أو 

ً
اسم الشركة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 من مديريهاالسابقة أو 

 البنك السعودي البريطاني )مساهمة مدرجة( سعد بن عبداملحسن الفضلياألستاذ  1

 مستشفى القاض ي التخصص ي )ذات مسؤولية محدودة( مايكل بريندن دايفساألستاذ  2

3 

  إن إم س ي السالم الطبية )مساهمة مغلقة( عبداملحسن بن حماد العشري األستاذ 

 مستشفى القاض ي التخصص ي )ذات مسؤولية محدودة(

 اكسير العربية الطبية )ذات مسؤولية محدودة(

 ال يوجد ستاذة مي بنت محمد الهوشاناأل  4

 ال يوجد سامي بن سليمان الخشان األستاذ 5

 شركة عالم الثالجات )ذات مسؤولية محدودة( بن عبدالعزيز البطحيعبدهللا األستاذ  6

7 

 )مساهمة غير مدرجة( شركة فالكم للخدمات املالية العذل فهد بن األستاذ بدر

 )مساهمة غير مدرجة(شركة األمثل للتمويل 

 )مساهمة غير مدرجة( شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 )مساهمة غير مدرجة( املساندةشركة املخازن والخدمات 

 )مساهمة غير مدرجة(شركة فال العقارية 

 (ذات مسؤولية محدودةشركة فال العربية القابضة )

 شركة فالكم القابضة )مساهمة غير مدرجة(

 )مساهمة غير مدرجة(شركة البالد كتاليست 

 مسؤولية محدودة(املركز العربي للطب والجراحة الخاصة )األردن( )ذات 

 ديتكون السعودية املحدودة )ذات مسؤولية محدودة(
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 البالد لألنابيب الخرسانية املحدودة )ذات مسؤولية محدودة(

 السعودية الخليجية الهيدروليكية )ذات مسؤولية محدودة(

 فال لوساطة التأمين وإعادة التأمين )ذات مسؤولية محدودة(

 لتطوير األعمال )األردن( )ذات مسؤولية محدودة(الكادر العربي 

 ال يوجد األستاذ بشار بن محمد أبالخيل 8

9 

 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )مساهمة عامة( املهندس مشهور بن محمد العبيكان

 شركة هدف لخدمات االعمال 

 الشركة العقارية الدولية

10 

 البنك األول  األستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين

 مجموعة سامبا املالية

 شركة بتروكيم

 الشركة العاملية للدايول  األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان 11

 ال يوجد الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة 12

13 

 شركة االسمنت العربية األستاذ فهد بن عبدهللا العيس ى

 مقفلة(شركة اسمنت القطرانة )األردن( ) مساهمة 

 شركة األغذية الحيوية )ذات مسؤولية محدودة(

 شركة أصيلة لالستثمار )مساهمة مقفلة(

 شركة أمياس القابضة )ذات مسؤولية محدودة(

 شركة سكون العاملية )مساهمة مقفلة(

14 

 مصرف الراجحي األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي

 التعاونية للتأمين

 لخدمات التأمينشركة نجم 

 شركة وصيل لنقل املعلومات اإللكترونية

 الشركة السعودية للنقل الجماعي

 شركة املتحدة للتأمين

 الشركة التعاونية لالستثمار العقاري 

 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور أعضاءه

أدناه تواريخ انعقاد تلك االجتماعات وسجل الجدول  يوضح اجتماعات أربعةم، عقد مجلس إدارة الشركة 2019عام خالل 

  :حضور أعضاء مجلس اإلدارة لها

 االسم م

12/
02/

20
19

 

21/
05/

20
19

 

21/
05/

20
19

 

12/
12/

20
19

 
"

ع 
ما
جت

ر ا
خ
د آ

بع
د 
عق

ية
مع

لج
ل

" 

1 2 3 4 

 √ √  األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي ** 1

 √ √  األستاذ مايكل دايفس ** 2
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 √  سليمان الخشاناألستاذ سامي بن  3

 √  األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز البطحي 4

 √  األستاذ عبداملحسن بن حماد العشري  5

  √ √ *األستاذ إياد بن عبد الرحمن الحسين 6

 √ √ √ × األستاذ بدر بن فهد العذل 7

  √ √ √ فهد بن عبدهللا العيس ى***األستاذ  8

  √ √ √ التميمي***رائد بن عبدهللا األستاذ  9

  √ √ √ الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة*** 10

 √ √ √ √ املهندس مشهور بن محمد العبيكان 11

 √ √ √  √ األستاذة مي بنت محمد الهوشان 12

 √ √ √ √ األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل 13

  √ √ األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان* 14

 م.21/05/2019بتاريخ * أعضاء انتهت عضويتهم 

 م21/05/2019** أعضاء بدأت دورتهم بتاريخ 

 م.15/09/2019 بتاريخ أعضاء انتهت عضويتهم بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة للشركة واملنعقدة***

 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة

 للوائح وسياسات وضعها 
ً
ال؛ قرر تشكيل عدد من اللجان التابعة له وفقا رغبة من مجلس إدارة الشركة بتأدية مهامه بشكل فع 

املجلس لكل لجنة بحيث تتضمن تلك اللوائح تحديد مهام اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها وكيفية رقابة املجلس 

 عليها. 

مجلس اإلدارة عمل اللجان املنبثقة منه بشكل دوري للتحقق من قيامها باملهام املوكلة لها، واللجان املنبثقة عن  يتابعكما 

، والتي سبق اإلشارة إلى الوظائف الحالية والسابقة ألعضائها في الصفحة )اإل مجلس 
ً
 ( م11دارة حاليا

ً
ن هذا التقرير هي وفقا

 للتالي: 

 :
ً
 لجنة املراجعة أوال

حيث تقوم  املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من قبل الجمعية العامة للشركة، لجنة شكيلتم ت

 ملهام األخرى تشمل على سبيل املثال اآلتي:إلى ا اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية، باإلضافةاللجنة بعدد من املهام منها 

  والسنوية والبيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي قبل  –السنويةربع –دراسة القوائم املالية األولية

 عرضها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

 أدائهم بعد التحقق من استقاللهم  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

  دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات املحاسبية التي قد تطرأ على القوائم املالية، ومناقشتها مع اإلدارة

 التنفيذية ومراجعي الحسابات، وابداء الرأي بشأنها.
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 وسجل االجتماعات تلك انعقاد تواريخ أدناه الجدول  يوضحم، 2019 عاماجتماعات خالل خمسة قد عقدت لجنة املراجعة و  

 : أعضاءها حضور 

 طبيعة العضوية االسم م

 ( اجتماعات5)عدد االجتماعات 

24/
01/

20
19

 

21/
03/

20
19

 

05/
05/

20
19

 

31/
07/

20
19

 

06/
10/

20
19

 

1 2 3 4 5 

 عبدهللا بن علي العريني*األستاذ  1
)من  رئيس اللجنة

 خارج املجلس(
√ √ √ √  

 األستاذ صالح بن سليمان الحبيب* 2
)من خارج  عضو 

 املجلس(
√ √ √ √  

3 
األستاذ عبدالعزيز بن صالح أبا 

 الخيل*

)من خارج  عضو

 املجلس(
√ √ √ √  

  × √ √ √ عضو  الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة* 4

 √  رئيس اللجنة مشهور بن محمد العبيكاناألستاذ  5

 √  عضو األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبالخيل 6

 √  عضو األستاذ سامي بن سليمان الخشان 7

 م.15/09/2019*أعضاء انتهت عضويتهم بعد انتخاب أعضاء لجنة املراجعة في اجتماع الجمعية العامة للشركة واملنعقدة بتاريخ 

 :
ً
 اللجنة التنفيذية: ثانيا

لى مساعدة مجلس اإلدارة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقرارات وسياسات التمويل واالستثمار، إتهدف اللجنة التنفيذية 

الشركة، وكذلك صنع القرارات التي تختص بها التنفيذية بدارة اإل وصياغة الخطط االستراتيجية والتعامالت ومراقبة أداء 

حال إليها من قبل مجلس اإلدارة، وذلك من خالل دراسة التوصيات واتخاذ القرارات في كل ما من شأنه زيادة 
ُ
اللجنة أو التي ت

ردها املالية. كما كفاءة وفعالية أعمال الشركة الداخلية، باإلضافة إلى مراقبة أداء الشركة واإلشراف على ُمجمل أنشطتها وموا

 ال الحصر اآلتي:  -على سبيل املثال-تختص اللجنة التنفيذية بعدد من املهام، منها 

 .متابعة األداء املالي والتشغيلي للشركة 

 .مراجعة مكونات التخطيط وامليزانيات للشركة ووحدات أعمال الشركة املختلفة 

 اإلدارة التنفيذية والتوصية بشأنها ملجلس اإلدارة. مراجعة وتقييم مقترحات ومشاريع االستثمار املقدمة من 

 .القيام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى يفوضها مجلس اإلدارة من وقت آلخر 
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الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك االجتماعات  يوضحم، 2019 عاماجتماعات خالل  خمسةوقد عقدت اللجنة التنفيذية 

 وسجل حضور أعضاءها:

 االسم م
طبيعة 

 العضوية

 ( اجتماعات5عدد االجتماعات )

14/
01/

20
19

 

10/
02/

20
19

 

12/
03/

20
19

 

24/
10/

20
19

 

25/
11/

20
19

 

1 2 3 4 5 

  √ √ √ رئيس اللجنة األستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين* 1

  √ × √ عضو *أحمد بن محمد أبو عباة** الدكتور  2

  √ √ √ عضو *فهد بن عبدهللا العيس ى**األستاذ  3

  √ √ √ عضو *رائد بن عبدهللا التميمي**األستاذ  4

  √ √ √ عضو ستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان*األ  5

 √ √  رئيس *األستاذ مايكل دايفس* 6

 √ √  عضو األستاذ عبداملحسن بن حماد العشري  7

 √ √  عضو األستاذ سامي بن سليمان الخشان 8

 √ √  عضو البطحياألستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز  9

 م.21/05/2019* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 

 م21/05/2019** أعضاء بدأت دورتهم بتاريخ 

 م.15/09/2019 ***أعضاء انتهت عضويتهم بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة للشركة واملنعقدة بتاريخ

 :
ً
 لجنة الترشيحات واملكافآتثالثا

املنصوص عليها  املهاماملوكلة لها من قبل مجلس اإلدارة باإلضافة إلى  املهامتهدف لجنة الترشيحات واملكافآت إلى القيام بكافة 

 ال الحصر اآلتي:  -على سبيل املثال-، ومنها على قبل الجمعية العامةعمل اللجنة واملعتمدة من في الئحة 

 ياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وس 

 .املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها 

  للسياسة 
ً
التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 ملعتمدة.ا

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

 .مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 

  مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع 

الجدول أدناه تواريخ انعقاد تلك  يوضحم، 2019 عامخالل  خمسة اجتماعاتوقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت 

 االجتماعات وسجل حضور أعضاءها:
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 طبيعة العضوية االسم م

 ( اجتماعات5عدد االجتماعات )

07/
02/

20
19

 

27/
03/

20
19

 

21/
04/

20
19

 

21/
07/

20
19

 

02/
12/

20
19

 

1 2 3 4 5 

 √ √ √ √ √ رئيس اللجنة األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل 1

 √ × √ √ × عضو األستاذ بدر بن فهد العذل 2

 √ √ √ √ √ عضو األستاذة مي بنت محمد الهوشان 3

  √ √ √ √ عضو **العبيكان محمد بن مشهور  املهندس 4

 √  عضو األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي* 5

 م.15/09/2019في اللجنة بتاريخ عضويته بدأت عضو  *

 في اللجنة. انتهت عضويتهعضو ** 

 وسياستها واإلدارة التنفيذية املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  م14/12/2017بتاريخ اعتمدت الجمعية العامة للشركة واملنعقدة 

املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية، حيث تهدف هذه السياسة إلى تنظيم املكافآت الستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي 

راعاة القطاع كفاءة علمية وفنية وإدارية وخبرة متناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية، مع م

 الذي تعمل فيه الشركة واملهارات الالزمة إلدارتها.

 للمبادئ والقواعد 
ً
 للسياسة املعتمدة تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وفقا

ً
ووفقا

 التالية:

: أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة
ً
 أوال

  طريقة توزيع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.يبين النظام األساس للشركة 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  –بناء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة

 للمبادئ التالية:
ً
 املنبثقة وفقا

 لتحفيز أعضاء مجلس 
ً
 مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامال

ً
اإلدارة  أن يكون تنظيم املكافآت متوافقا

 ولجانه املنبثقة على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.

 .أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، واملهارات والخبرات املطلوبة 

 في جذب أعضاء ملجلس اإلدارة من ذوي الخبرات واملؤهالت املطلوبة لتع 
ً
زيز قدرة الشركة في أن تكون عامال

 تحقيق أهدافها.

  يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة، وذلك مقابل عضويته في

 املجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت.

 ال يخالف األنظمة واللوائح ذات  يستحق عضو مجلس اإلدارة املشارك في اللجان املنبثقة عنه مكافأة سنوية بما

 العالقة، وبناء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافآت.

 .ال تنطبق الفقرة السابقة على لجنة املراجعة 
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  يستحق العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( املشارك في إحدى لجان املجلس مكافأة بناًء على توصية مسبقة من

 لجنة الترشيحات واملكافآت.

 لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة باإلضافة الى أي تعويض لقاء يس 
ً
تحق عضو مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان بدال

 تكاليف حضور االجتماعات من تذاكر سفر أو إقامة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان من خارج املجلس.

 لجان املنبثقة عنه مساهمة العضو وحضوره يتم األخذ بعين االعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وال

 ومشاركته فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مصلحة الشركة.

  للمهام واملسؤوليات واإلنجازات 
ً
يجوز أن تقر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه املنبثقة بشكل متفاوت تبعا

 املتحققة.

 لجانه املنبثقة على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم  إذا بنيت املكافآت املقرة لعضو مجلس اإلدارة أو

 الرفع بالحالة إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار املالئم تجاهها، ويجب مراعاة األنظمة ذات العالقة عند النظر فيها.

: اإلدارة التنفيذية
ً
 ثانيا

 ا من عدمه.هذه املكافأة جوازيه وليست إلزامية وملجلس اإلدارة إقرار صرفه 

  بناًء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة–  
ً
مكافآت اإلدارة التنفيذية على أن تكون وفقا

 للمبادئ التالية:

  لتحفيز اإلدارة التنفيذية 
ً
أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامال

 وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.على تحقيق تلك األهداف، 

 .أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، واملهارات والخبرات املطلوبة 

  أن تمكن الشركة من استقطاب التنفيذيين ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من

 تحقيق أهدافها.

  على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.أال تسبب أي تعارض 
ً
 في املصالح من شأنه أن يؤثر سلبا

  يجب مراعاة السياسات املتبعة في الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة اإلدارة التنفيذية وتحقيقها لألهداف

 املرسومة.

  
ً
 للنتائج التي حققها خالل العام محل التقييم. يجوز أن تتفاوت املكافأة املقرة لكل موظف في اإلدارة التنفيذية تبعا

  
ً
يجوز مراجعة السقف األعلى ملكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديالت مقترحة للمجلس وفقا

 لألنظمة التي تحكم ذلك.

  املعمول به لدى يجب أن تنسجم هذه السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها وبما يتوافق مع األداء والتقييم

 الشركة وذلك فيما يخص مكافآت اإلدارة التنفيذية.

  إذا بنيت املكافأة املقرة لإلدارة التنفيذية على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة فإنه يتم الرفع بالحالة إلى مجلس

 ها.اإلدارة التخاذ القرار املالئم تجاهها، ويجب مراعاة األنظمة ذات العالقة عند النظر في

 بأنه تم نشر سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية في املوقع الرسمي 
ً
علما

 http://www.care.med.sa/ :للشركة، لالطالع على السياسة يرجى زيارة الرابط

http://www.care.med.sa/
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية؛ تحرص الشركة على تطبيق سياسة 

واألنظمة واللوائح ذات العالقة لذا فلم يكن هناك أي انحراف جوهري في املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

اء مجلس اإلدارة واإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة عن السياسة املعتمدة، الجداول أدناه توضح مكافآت أعض

 التنفيذية: 

: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 أوال

 االسم

 املكافآت الثابتة

ن* املجموع الكلي
عي

 م
لغ

مب
 

ت 
سا

جل
ر  و

ض
ح

ل 
بد

س
جل

امل
 

ت 
ال

بد
ر  و

ض
ح

ل 
بد

وع 
جم

م

ان
لج

ال
 

ية
ين

 ع
ايا

مز
 

اء 
ض

أع
ه 

ض
قب

ما 
ن 

يا
ب

أو 
ن 

ملي
عا

م 
فه

ص
بو

س 
جل

امل

ير 
ظ

ه ن
ضو

قب
ما 

أو 
ن 

يي ر
دا

إ

ل 
ما

أع
أو 

ة 
ي ار

إد
أو 

ة 
ني

ف

ت
ا ار

ش
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ا
 

أو 
س 

جل
امل

س 
ئي ر

أة 
اف

مك

ن 
مي

و أ
ب أ

تد
ملن

و ا
ض

لع
ا

اء
ض

ألع
ن ا

 م
ن

كا
ن 

ر إ
س

ال
 

: األعضاء املستقلين
ً
 أوال

أحمد بن محمد أبو  الدكتور  .1

 ***عباة
 224.000 ال يوجد 15.000 9.000 200.000

 218.000 ال يوجد 9.000 9.000 200.000 ***العيس ى  هللا عبد بن فهد األستاذ .2

بشار بن عبدالعزيز أبا األستاذ  .3

  الخيل
 230.000 ال يوجد 18.000 12.000 200.000

 227.000 ال يوجد 15.000 12.000 200.000 مشهور بن محمد العبيكان املهندس .4

 12.000 ال يوجد 9.000 3.000 - سامي بن سليمان الخشاناألستاذ  .5

 227.000 ال يوجد 15.000 12.000 200.000 ة مي بنت محمد الهوشاناألستاذ .6

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

األستاذ إياد بن عبدالرحمن  .1

 *الحسين
 315.000 100.000 ال يوجد 9.000 6.000 200.000

األستاذ أحمد بن عبدالرحمن  .2

 *الحميدان
 215.000 ال يوجد 9.000 6.000 ****200,000

األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز  .3

  البطحي
 9.000 ال يوجد 6.000 3.000 -

 218.000 ال يوجد 9.000 9.000 200.000 األستاذ بدر بن فهد العذل .4

األستاذ عبداملحسن بن حماد  .5

 العشري 
 9.000 ال يوجد 6.000 3.000 -

 12.000 ال يوجد 6.000 6.000 - **األستاذ مايكل دايفس .6

األستاذ سعد بن عبداملحسن  .7

 **الفضلي
 9.000 يوجدال  3.000 6.000 -

 218.000 ال يوجد 9.000 9.000 200.000 األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي*** .8

 م.21/05/2019* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 

 م21/05/2019** أعضاء بدأت دورتهم بتاريخ 
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 م.15/09/2019 واملنعقدة بتاريخ***أعضاء انتهت عضويتهم بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة للشركة 

 **** أودعت في حساب شركة حصانة االستثمارية.

م، 31/12/2018م وذلك عن السنة املالية املنتهية في2019املبالغ املذكورة تمثل ما تم منحه ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 

 بأن مج23/04/2019واملعتمدة من الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ 
ً
لس اإلدارة قد أوص ى الجمعية العامة باعتماد م، علما

 ريال.   1,900,000م بمبلغ إجمالي وقدره 2019مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 

 

يها في جدول يرجى مالحظة أنه تم إلغاء الخانات املتعلقة باملكافآت املتغيرة ومكافآت نهاية الخدمة وبدل املصروفات من الجدول أعاله، واملنصوص علو 

 .املكافآت املعتمد في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية؛ لعدم انطباق تلك الخانات

: مكافآت أعضاء اللجان
ً
 ثانيا

 املجموع بدل حضور جلسات املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( االسم

: أعضاء لجنة املراجعة:
ً
 أوال

 214.000 9.000 *205.000 الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة .1

 217.000 12.000 *205.000 األستاذ صالح بن سليمان الحبيب .2

 217.000 12.000 *205.000 األستاذ عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل .3

 217.000 12.000 *205.000 علي العرينيبن األستاذ عبدهللا  .4

 3.000 3.000 - املهندس مشهور بن محمد العبيكان .5

 3.000 3.000 - بن عبدالعزيز أبالخيلاألستاذ بشار  .6

 3.000 3.000 - األستاذ سامي بن سليمان الخشان .7

: أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:
ً
 ثانيا

 12.000 12.000 - املهندس مشهور بن محمد العبيكان .1

 6.000 6.000 - األستاذ بدر بن فهد العذل .2

 15.000 15.000 - األستاذة مي بنت محمد الهوشان .3

 15.000 15.000 - األستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل .4

 3.000 3.000 - األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي .5

: أعضاء اللجنة التنفيذية:
ً
 ثالثا

 12.000 12.000 - األستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين .1

 9.000 9.000 - األستاذ أحمد بن محمد أبو عباة .2

 12.000 12.000 - العيس ىاألستاذ فهد بن عبدهللا  .3

 12.000 12.000 - األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان .4

 12.000 12.000 - األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي .5

 6.000 6.000 - األستاذ مايكل دايفس .6

 6.000 6.000 - األستاذ عبداملحسن بن حماد الفضلي .7

 6.000 6.000 - األستاذ سامي بن سليمان الخشان .8

 6.000 6.000 - األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز البطحي .9

ريال خالل توليهم عضوية اللجنة في عام  85.000م ومبلغ بقيمة 31/12/2019ريال ألعضاء لجنة املراجعة عن السنة املالية املنتهية في  120.000تم دفع مبلغ بقيمة  * 

 م.15/09/2019حتى تاريخ  م2019
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: مكافآت كبار 
ً
 التنفيذيينثالثا

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

مكافآت نهاية 

 الخدمة

مجموع 

مكافأة 

التنفيذيين 

عن املجلس 

 إن وجدت

 املجموع الكلي

ب
وات

ر
ت 

دال
ب

ية 
ين
 ع
ايا
مز

 

وع
جم

امل
ية 
ر و

ت د
فآ
كا
م

 

اح
ب أر

 

ة 
يزي

حف
ط ت

ط
خ

 

م 
سه

أ
وع 

جم
امل

 

6,
04

5,
81

2.
25

 

- - 

6,
04

5,
81

2.
25

 

- - - - 0 260,041.67 - 7.373.556.92 

 أزواجهم وأوالدهم القصراإلدارة التنفيذية و ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و 

وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة، باإلضافة  اإلدارةأعضاء مجلس التي تعود على صلحة امل ةالتالي اول صف الجدت

 بأنه ال توجد أية مصالح أو حقوق أل ، العام الحالي خالل الحقوق  تلك أو املصلحة تلك ألي تغيير في
ً
وأوالدهم زواجهم علما

  الشركة.قصر في أسهم ال

 

: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
 أوال

 م
اسم من تعود له املصلحة أو 

 األوراق التعاقدية

 نهاية العام بداية العام

عدد  نسبة التغيير صافي التغيير

 األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

  ال يوجد - 5000 - 5000 بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل األستاذ 1

 %100+ 22.066.901  22.066.901  األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي* 2

 %100+ 22.066.901  22.066.901  األستاذ مايكل دايفس* 3

  ال يوجد - - - - األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز البطحي 4

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

 %100+ 22.066.901 - 22.066.901  األستاذ عبداملحسن بن حماد العشري* 6

  ال يوجد - - - - األستاذة مي بنت محمد الهوشان* 7

  ال يوجد - 1000 - 1000 املهندس مشهور بن محمد العبيكان 8

  يوجد ال - - - - األستاذ سامي بن سليمان الخشان 9

  ال يوجد - - - - األستاذ أياد بن عبدالرحمن الحسين 10

  ال يوجد - - - - األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان 11

  ال يوجد - 1000 - 1000 األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي 12
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 %100- 1030 - 0 - 1030 األستاذ فهد بن عبدهللا العيس ى 13

  ال يوجد - 1000 - 1000 أبو عباة الدكتور أحمد بن محمد 14

 %49.2 والتي تملك شركة إن إم س ي العربية السعودية للرعاية الصحيةأسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل  في أو غير مباشرة* ليس له مصلحة مباشرة 

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

 
ً
 التنفيذيين كبار  ملكية: ثانيا

 م
اسم من تعود له املصلحة أو األوراق 

 التعاقدية

 نهاية العام بداية العام

عدد  نسبة التغيير صافي التغيير

 األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

 - - - - - - الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد 1

 - - - - - - جاهنزيب محمد خاناألستاذ  2

 - - - - - - تركي بن محسن الحربيالدكتور  3

 - - - - - - الدكتور بدر بن صقر العتيبي 4

 - - - - - - الدكتور محمد جنيد 5

 

 مع األطراف ذوي العالقة تالتعامال 

 قراراتها، اتخاذ أو الشركة أعمال إدارة على يؤثر أن يمكن نوع أي من للمصالح تعارض أي وجود تفادي على الشركة تحرص

 واألنظمة للشركة األساس ي النظام مع يتعارض ال بما وذلك املصالح وأصحاب املساهمين حقوق  حماية على الشركة تحرص كما

 بأنه. العالقة ذات
ً
 في الشركة  العالقة ذوي  األطراف تعامالت أو وصفقات املصالح تعارض حاالت مع التعامل يتم علما

ً
 وفقا

 مع يتعارض ال املعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما املصالح أصحاب مع العالقة وتنظيم املصالح تعارض ألحكام سياسة

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام وأحكام للشركة األساس ي النظام

 ذوي  أطراف مع التعامل تم العامة الجمعية من مسبق وبترخيص للشركة االعتيادي النشاط إطار وضمنم 2019 عام وخالل

 :التالي الجدول  يوضحها والتي عالقة

 م
اسم الطرف 

 ذات العالقة

طبيعة العمل أو 

 العقد

مبلغ العمل أو 

 العقد

مدة العمل أو 

 العقد

شروط العمل 

 أو العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو شخص 

 ذي عالقة بأي منهم
 مالحظات

1 

 املؤسسة

 العامة

 للتأمينات

 االجتماعية

 تمتلك والتي)

 في مباشر بشكل

 س ي أم إن

 العربية

 خدمات قديمت

 ملعالجة طبية

 العمل إصابات

 ثالث سنوات* 278,458,881

 اعتيادية أعمال

 أي بدون 

 مزايا أو شروط

 تفضيلية

 

 

 

 عبدالرحمن الحسيناألستاذ إياد بن 

  األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان

انتهت عضويتهم 

بتاريخ 

 م.21/05/2019

 األستاذة مي بنت محمد الهوشان

انتهى تمثيل 

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

االجتماعية في 

 م.15/09/2019
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 والتي السعودية

 ما تمتلك بدورها

 %49.2 نسبته

 (رعاية شركة من

 األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي

 األستاذ مايكل دايفس

تمثيلهم بتاريخ بدأت 

 م.21/05/2019

 األستاذ عبداملحسن بن حماد العشري 

وتمثيله  بدأت دورته

بتاريخ 

 م.15/09/2019

 البطحي عبدالعزيز بن عبدهللا األستاذ

بدأ تعارض املصالح 

بتاريخ 

 م02/12/2019

2 

 دراجر  شركة

 العربية

 املحدودة

 167,573 توريد
سنه قابلة 

 للتجديد
 - األستاذ بدر بن فهد العذل

3 

 العربية الشركة

 لإلمدادات

 الطبية

 26,917 توريد
سنه قابلة 

 للتجديد

 األستاذ بدر بن فهد العذل

 
- 

4 
شركة التعاونية 

 للتأمين

 خدمات تقديم

 وتغطية طبية

 تأمينية

52,762,586 
سنه قابلة 

 للتجديد
 األستاذ رائد بن عبدهللا التميمي

في انتهت عضويته 

 م15/09/2019

 م31/12/2020 بتاريخ تنتهي سنتين ملدةم 23/04/2019 تاريخ في واملنعقدة العامة الجمعية موافقة اخذ*تم 

 إقرارات مجلس اإلدارة

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

 عدت الحسابات سجالت أن
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

 عد الداخلية الرقابة نظام أن
ُ
فذ سليمة أسس على أ

ُ
 .بفاعلية ون

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه.  

 .أن مجلس اإلدارة يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه وأداء لجانه وأعضائه 

 بانعقاد الجمعية العامة 
ً
 خالل السنة املالية املنتهية ولم يتم انعقادها. لم تتسلم الشركة من مراقب الحسابات طلبا

 الشركة إدارة للمراجعة الداخلية. أنه يوجد لدى 

  تعيين بشأن بها األخذ املجلس رفضتوصيات  أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجدأنه ال يوجد توصيات للجنة املراجعة 

 .الداخلي املراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع

  للشركة.ال يوجد مساهمات اجتماعية 

  أنه تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املاليةIFRS  حسب توجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وال يوجد أي اختالف عن

 املعايير املعتمدة من الهيئة.

 .ال يوجد شركات تابعة للشركة 

 عود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم(لم يتم إبالغ الشركة بأية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ت 

 .بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج

  أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ال يوجد

 .أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلكوال ية خالل السنة املال

  أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق ال يوجد

 مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
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  قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بين أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين ال يوجد

 األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

  من هذا التقرير.  (28)ال يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة سوى ما ورد تفصيله في الصفحة 

  اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباحال يوجد أي ترتيبات أو. 

 مكافآت أي عن التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات أي يوجد ال. 

  .ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة 

  تحفظات على القوائم املالية.تقرير مراجع الحسابات ال يتضمن 

 .لم يوص ي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها 

 .ال يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها 

بق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم ُيطبق
ُ
 ما ط

طبق الشركة جميع األحكام الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
ُ
 باستثناء التالي:ت

 أسباب عدم التطبيق نص املادة رقم املادة

الفقرة أ 

من املادة 

41 

 الزمةا اآلليات –لجنة الترشيحات  اقتراح ىعل بناءً  – اإلدارة مجلسيضع 

)حسب  وأعضاءه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا؛املجلس لتقييم أداء 

 النص الوارد في املادة(

؛ ويؤكد املجلس أنه يعمل على وضع آلية لتقييم أداءه استرشاديهاملادة 

 بأنه تم اجراء تقييم للمجلس لعام وأداء لجانه وأعضائه
ً
 م2019، علما

70 
شكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )

ُ
إدارة املخاطر( لجنة ت

 )حسب النص الوارد في املادة(

، لجنة للمخاطر؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل استرشاديهاملادة 

 بأنه يوجد في الشركة إدارة خاصة للمخاطر
ً
تابع تقاريرها من خالل  علما

ُ
ت

 اللجنة التنفيذية.

 املادة(تختص لجنة إدارة املخاطر بما يلي: )حسب النص الوارد في  71
 دارة ضرورة لتشكيل لجنة للمخاطراملادة استرشاديه؛ ال يرى مجلس اإل 

 ابع تقاريرها من خالل اللجنة التنفيذية.تت

72 
تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما 

 دعت الحاجة إلى ذلك. 

لجنة للمخاطر املادة استرشاديه؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل 

 ابع تقاريرها من خالل اللجنة التنفيذية.تت

85 
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، 

 على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي: )حسب النص الوارد في املادة(
 سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه املادة. املادة استرشاديه؛

87 

 – دارةاإل  سجلم من راحتاق ىعل اءً بن – العادية العامة الجمعية تضع

 ىإل جتمعملا ايصبو  يالت هدافأل وا أهدافها ينب التوازن  إقامة تكفل سياسة

 للمجتمع قتصاديةالوا جتماعيةاال  وضاعأل ا تطوير بغرض حقيقهات

 سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه املادة. املادة استرشاديه؛

88 
الشركة  مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادراتيضع 

 حسب النص الوارد في املادة()... في مجال العمل االجتماعي
 سيتم دراسة مدى الحاجة لتطبيق هذه املادة. املادة استرشاديه؛

 3الفقرة 

من املادة 

89 

اإلفصاح  أن يتضمن املوقع االلكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب

نشر من خالل وسائل اإلفصاح 
ُ
عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى ت

 األخرى 

استرشاديه؛ وجاري العمل على تحسين املوقع االلكتروني وتضمينه  الفقرة

 نشر 
ً
 بأنه يتم حاليا

ً
، علما

ً
جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها مستقبال

 ت ذات العالقة املعلومات اإللزامية حسب األنظمة والتعليما

95 
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن 

 يفوض إليها ... )حسب النص الوارد في املادة(

لجنة لحوكمة املادة استرشاديه؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل 

 بأنه يوجد
ً
 للحوكمة وااللتزامإدارة خاصة  في الشركة الشركات، علما
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 املساهمين والجمعية العامة حقوق 

يكفل النظام األساس ي للشركة ولوائح وسياسات حوكمة الشركة جميع الحقوق املتعلقة بأسهم الشركة، بما فيها حقوق توزيع 

األرباح، وحضور جمعيات املساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة قرارات مجلس اإلدارة، ورفع 

املسؤولية، وحق االستفسار وطلب املعلومات بما ال يضر مصالح الشركة، كما تحرص الشركة على حضور غالبية  دعوى 

مساهمي الشركة حضور الجمعيات العامة للشركة وذلك من خالل اختيار الوقت املالئم، إضافة إلى إمكانية التصويت عن 

 بعد لتسهيل مهمة التصويت ملساهمي الشركة.

 -التنفيذيين غير وخاصة- أعضاءه إلحاطة الالزمة اإلجراءات اإلدارة سمجل اتخذ وقد
ً
 وملحوظاتهم املساهمين بمقترحات علما

 العالقة تنظيم تضمنت والتي حاالته وتنظيم املصالح تعارض سياسة الشركة إدارة مجلس اعتمد فقد وأدائها؛ الشركة حيال

  املصالح أصحاب مع
ً
  املساهمين وتحديدا

ً
  :للتالي وفقا

 واالقتراحات واملالحظات الشكاوى  لتلقي التواصل أسلوب:  

 الهاتف  
ً
 .تداول  موقع على الشركة صفحة في املوضحة للتحويلة وفقا

 تداول  موقع في الشركة صفحة على املوضح االلكتروني البريد طريق عن إلكترونية رسائل. 

 الفاكس أو البريد عبر خطابات. 

  لها التابعة والوحدات بالشركة واملقترحات الشكاوى  صندوق. 

 الشركة تقدمها التي االستبيانات. 

 واالقتراحات واملالحظات الشكاوى  ومعالجة تسوية: 

 الشكوى  باستقبال املختص املوظف أو القسم يقوم. 

 املختصة اإلدارة مدير إلى الشكوى  ترفع  
ً
 .الشكوى  لنوعية وفقا

 الداخلية املراجعة إدارة مدير أو القانونية اإلدارة مدير مثل بأطراف االستعانة يتم أن املمكن من. 

 صدر
ُ
  وقرارات تعاميم الشركة ت

ً
 .املالحظة أو الشكوى  تكرار لعدم تالفيا

 آلية التواصل مع املساهمين

 قسم إلدارة شؤون املستثمرين يقوم 
ً
 من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها؛ فقد أنشأت الشركة مؤخرا

ً
انطالقا

بالتواصل مع مساهمي الشركة ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه املساهمين، كما نشرت الشركة على موقع تداول البريد 

 ثمرين كالتالي: االلكتروني وأرقام التواصل مع قسم شئون املست

 املوقع االلكتروني  البريد االلكتروني  الهاتف  الفاكس

00966114936277  00966114931881  care.ir@care.med.sa  www.care.med.sa 

 املساهمون الرئيسيون 

 االسم نسبة التملك في آخر يوم تداول )%( التغير

 *شركة أن أم س ي العربية السعودية 49.2% 0%

 امللكية تخص التي التفاصيل ملعرفة( 4) لصفحة الرجوع الرجاء* 
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 الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان

 للجدول للتالي: اإلدارة مجلس أعضاء حضور  كان وقد م،2019عام  خاللين اجتماعالجمعية العامة للشركة  عقدت
ً
  وفقا

 

 االسم م

 الحضور  سجل

  الجمعية اجتماع

 م23/04/2019

  الجمعية اجتماع

 م15/09/2019

 √ *األستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين 1
 

  √ *األستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان 2

 √ األستاذ أحمد بن محمد أبو عباة 3
√ 

 √ األستاذ بدر بن فهد العذل 4
× 

 √ ذ مي بنت محمد الهوشاناألستا 5
√ 

 √ √ مشهور بن محمد العبيكان ألستاذا 6

 √ ***فهد بن عبدهللا العيس ىاألستاذ  7
× 

 √ √ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيلاألستاذ  8

 √ √ ألستاذ رائد بن عبدهللا التميميا 9

  **األستاذ سعد بن عبداملحسن الفضلي 10
√ 

  **األستاذ مايكل دايفس 11
√ 

 م.21/05/2019* أعضاء انتهت عضويتهم بتاريخ 

 م21/05/2019** أعضاء بدأت دورتهم بتاريخ 

 م وذلك الرتباطه باجتماع اخر.15/09/2019***تغيب عن اجتماع الجمعية العامة واملنعقدة بتاريخ 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح

 توزع الشركة أرباح
ً
حققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات املستقبلية لالستثمارات، وذلك  ا

ُ
 لألرباح الصافية امل

ً
سنوية وفقا

بعد خصم املصروفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املشكوك فيها وخسائر 

( من النظام األساس ي للشركة، 46رورتها، وبما يتفق مع املادة )االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس اإلدارة ض

 للتالي: 
ً
 لسياسة توزيع األرباح املعتمدة للشركة، يكون توزيع األرباح وفقا

ً
 ووفقا

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

 :
ً
 ما يلي: يجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية ثانيا

  من هذه السياسة وقف التجنيب )
ً
)وافقت  من رأس املال املدفوع %30متى بلغ االحتياطي املذكور الوارد بالبند )أوال

 .م(23/04/2019الجمعية العامة على وقف هذا التجنيب بتاريخ 
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 تراح بناء على اق، وذلك من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لـغرض أو أغراض معينة %10 أن تجنب

 اإلدارة. مجلسمن 

  أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان

كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة  هاعلى املساهمين. ول

 من هذه املؤس
ً
 أو الستخدامها ملنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.، ساتما يكون قائما

  من  %5)إن وجد( دفعة أولى على املساهمين تعادل  ما تبقى مما سبقأن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع

 رأس املال املدفوع.

  بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح بالنسبة التي  ما تبقىأن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع

 يقترحها مجلس اإلدارة وتوافق عليها الجمعية العامة.

 :
ً
 للضوابط الصادرة عن هيئة  ىيجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية علثالثا

ً
مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا

 بهذا الشأن.من قبل الجمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة  السوق املالية، وذلك بناء على تفويض صادر 

: قد يتم تغيير 
ً
 سياسة توزيع األرباح من وقت آلخر رابعا

ً
وفي كل حال من ألداء املالي للشركة ورؤية مجلس اإلدارة، ل وفقا

، وبما يتفق مع الضوابط دارةإال بقرار يصدر من الجمعية العامة بعد توصية مجلس اإل  توزيع األرباحيتم األحوال فإنه ال 

 لنظام الشركات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية في هذا 
ً
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 الشأن. 

 
ً
 على أرباح توزيعب اإلدارة مجلس توصية على وافقت قدم 23/04/2019 بتاريخ واملنعقدة للشركة العامة الجمعية بأن علما

 .بما يعادل ريال واحد لكل سهم م2018 عامعن  الشركة مساهمي

 وذلك ،م2019 العام عن الشركة مساهمي على نقدية أرباح بتوزيع م26/01/2020 وقد أوص ى مجلس إدارة الشركة بتاريخ

 :اآلتي النحو على

  سعودي ريـال 89,700,000 املوزع املبلغ إجمالي. 

  سعودي ريـال 2 السهم حصة.  

  20 للسهم األسمية القيمة من التوزيع نسبة% 

  سهم 44,850,000 لألرباح املستحقة األسهم عدد إجمالي.  

  الشركة بسجالت واملقيدين للشركة العامة الجمعية انعقاد يوم بنهاية لألسهم املالكين للمساهمين األرباح أحقية 

 تاريخ عن االعالن يتم وسوف الجمعية، انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية املالية االوراق ايداع مركز شركة لدى

  انعقادها موعد
ً
 .الحقا

 للسنوات خالل الفترات السابقة تاريخ توزيع األرباح

 الربح املوزع للسهم طريقة التوزيع تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

 1 تحويل للحساب م09/05/2019 م23/04/2019 م24/03/2019

 1 تحويل للحساب م22/04/2018 م15/04/2018 م18/02/2018

 0.75 تحويل للحساب م06/06/2016 م27/04/2016 م30/03/2016
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 1.55 تحويل للحساب م07/05/2015 م09/04/2015 م23/02/2015

 1.55 تحويل للحساب م26/03/2014 م17/03/2014 م06/02/2014

 وتواريخها وأسبابهاعدد طلبات الشركة لسجل املساهمين 

 يوضح الجدول التالي طلبات الشركة لسجل املساهمين ،م2019 عام خالل مرات ثمان لعدد املساهمين سجل الشركة طلب

 : وأسبابها

 

 نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

إجراءات الرقابة الداخلية  فعالية األخص التأكد من وعلى مسئولياته، أداء في اإلدارة مجلس لجنة املراجعة بمساعدةتقوم 

 تشمل ومستقلة موضوعية تقييمات اللجنة تقدمبحيث  وفاعلية، بكفاءة وتنفيذه الشركة،في  الداخلية الرقابة نظام وكفاية

 املراجعة تقدمها التي الدورية التقارير بدارسة تقوم ، كماوااللتزام داءواأل  واملالية التشغيلية الجوانب في الشركة أنشطة كافة

 تصميمها حيث من الداخلية الرقابة إلجراءات تقييمها عن للشركة الخارجي املراجع مالحظات إلى باإلضافة الشركة في الداخلية

 ومتابعة املالحظات ملعالجة توصيات من الخارجي واملراجع الداخلية املراجعة إليه تتوصل ماوتتابع اللجنة  ،تطبيقها وكذلك

 الداخلية الرقابة إجراءات بفعالية الصلة ذات الجوانب في الداخلية املراجعة تقارير خالل من وتتولى النظر  تصحيحها،

  خصوصا املالية القوائم عدالة و عموما،
ً
 تصـميمه سـالمة مدى عن النظر بغض داخلية رقابة نظام أي أن االعتبار في أخذا

 . الداخلية الرقابة نظم فعالية حول  مطلقا تأكيدا يوفر أن يمكن ال تطبيقه وفاعلية

 يحقق بما معقولة وتكلفة عالية وتطويره بكفاءة النظام تفعيل شأنها من توصيات أيوتقدم لجنة املراجعة ملجلس اإلدارة 

 واستقاللية الداخلية املراجعة ادارة أعمال ومتابعة استقاللية ودعم واملستثمرين، املساهمين مصالح ويحمي الشركة أغراض

 املالية. التقارير جودة وضبط الخارجي، املراجع

 اتضح للجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.

 ضعف أي املراجعة نتائج تظهر لمأنه بوبناًء على ما ورد ملجلس اإلدارة من تقارير وتوصيات من لجنة املراجعة، يؤكد املجلس 

كما  ومدى كفايته، وسالمة النظم املالية واملحاسبية والرقابة الداخلية. للشركة الداخلية الرقابة نظامل أو قصور جوهري 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب م

 إجراءات الشركة م18/02/2019 1

 إجراءات الشركة م21/02/2019 2

 الجمعية العامة م09/04/2019 3

 ملف أرباح م09/04/2019 4

 إجراءات الشركة م21/04/2019 5

 ملف أرباح م28/04/2019 6

 إجراءات الشركة م10/06/2019 7

 الجمعية العامة م15/09/2019 8
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"ان  كافة اإلجراءات الالزمة لتصحيح ومعالجة أي مالحظات وتوصياتتتخذ  لشركةلاإلدارة التنفيذية  يؤكد املجلس أن

 .وجدت"

 كلمة ختامية

بحمد هللا وتوفيقه ثم بجهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة من الكوادر الطبية وغير الطبية فقد 

، م31/12/2019ين في النتائج التي تم استعراضها في هذا التقرير للعام املالي املنتهي في حققت الشركة النمو والتطور امللحوظ

وسوف تستمر حيث سعت الشركة إلى اتخاذ كافة التدابير املالية واإلدارية لخفض تكاليف التشغيل وتوسعة وتطوير األعمال، 

 . والتقدم نحو تحقيق األهداف بإذن هللا في النمو واالزدهاروالوحدات التابعة لها الشركة 

 
ً
الوطنية للرعاية الطبية )رعاية( أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم يسر أعضاء مجلس إدارة الشركة وختاما

في دعم وتحقيق إنجازات الشركة وأهدافها وسعى في تطويرها من املوظفين واألطباء واملوردين واملساهمين والعمالء والبنوك 

 م 2020جهات الحكومية. ويتمنى أعضاء املجلس بأن يكون العام املالي وال
ً
 اإلنجازات والنجاحات. بحافال

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،،


