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  كلمة رئيس جملس اإلدارة 
 

  المساهمين الكرام السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

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

  م. ٣١/١٢/٢٠١٨

بالرغم من التوقعات المحفزة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية 
م العديد من التحديات في مجال التشغيل ٢٠١٨ة شهد العام السعودي

حين ظلت  التشغيل فيإلى إنخفاض إيرادات وقوى السوق والتي أدت 
تكلفة التشغيل مستقرة نسبياً مع زيادة طفيفة في بعض المناطق مما أثر 

  .٢٠١٨سلباً على األداء المالي العام للشركة خالل العام 

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

اع الخاص في مجال الرعاية الصحية وبالتالي الزيادة في كفاءة التشغيل والمعايير الشاملة لخدمة استثمارات القط
صناعة الرعاية الصحية بالمملكة في ظل النمو السكاني المطرد وزيادة األمراض  تطورومن المتوقع المرضى. 
  ليس عند كبار السن فقط بل أيضاً بين الشباب. العصرية

إن المشاريع التوسعية لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ستزيد من حصتها السوقية فقد أوشك العمل على 
سرير وسيتم افتتاح المستشفى في شهر ١٥٠االنتهاء في مشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام بسعة 

ً في مشروع المستشم إن شاء هللا، ٢٠١٩يونيو  بسعة فى السعودي األلماني بمكة المكرمة ويجري العمل حاليا
وتجاوز مشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة حائل إن شاء هللا  ٢٠٢٠فتتح في العام يوالذي سسرير ٣٠٠

  مراحة التشغيل األولية وسياسهم في زيادة إيرادات الشركة اعتباراً من العام القادم بإذن هللا.

في االستفادة من مفهوم نموذج األصول الخفيف إليجاد إيرادات إضافية بدون  باإلضافة إلى ذلك ستستمر الشركة
أي تكلفة كبيرة على الشركة من خالل اتفاقيات اإلشراف اإلداري على المستشفيات خارج المملكة العربية السعودية 

بدون أي تأثير على تحت العالمة التجارية المستشفى السعودي األلماني مما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركة 
ً  تركز الشركة كماأصولها،  كفاءة التشغيل  وتحسينعلى العديد من السياسات لزيادة وتعزيز العمليات الداخلية  حاليا

  والتي ستؤثر إيجاباً على أداء الشركة.

ا وموظفينا ختاما، ونيابة عن مجلس اإلدارة يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمراجعينا وعمالئنا وموردين
على دعمهم ومؤازرتهم. كما أغتنم هذه الفرصة ألشكر أعضاء مجلس اإلدارة على جهودهم القيمة. وأخص بعظيم 

  الشكر واالمتنان جميع مساهمي الشركة على دعمهم المستمر.

  م. صبحي عبد الجليل بترجي                                                                                                   

  رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                        
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  األملاني) احملرتمنيالسعودي  (املستشفى الصحية للرعاية األوسط الشرق مساهمي شركةالسادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

م والذي يعرض أنشطة ٢٠١٨يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لمساهمي الشركة التقرير السنوي عن السنة المالية 
الحسابات حول البيانات المالية الموحدة السنوية  مراجعالشركة ووضعها بوجه عام ونتائج عملياتها وتقرير 

 للشركة.

 الشركة  عننظرة عامة  .١

في المملكة العربية السعودية  (المستشفى السعودي األلماني)تأسست شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
لتجاري رقم هجري والسجل ا ٢٢/٣/١٣٨٥المؤرخ في  ٦كشركة مساهمة مقفلة وفقا للمرسوم الملكي رقم م/

ربيع  ١٩م) في مدينة جدة. وفي ٢٥/٥/٢٠٠٤الموافقـ (هـ ٠٦/٠٤/١٤٢٥الصادر بتاريخ  ٤٠٣٠١٤٩٤٦٠
  م)، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طرح٢٠١٥ديسمبر  ٣٠هـ (الموافق ١٤٣٧األول 

  السوق المالية السعودية (تداول)سهم لالكتتاب العام وتم إدراج أسهم الشركة في  ٢٧٫٦١٢٫٠٠٠ما مجموعه  
ـ (الموافق ١٤٣٧جمادى الثاني  ٢٠في    .مدرجةم). وبذلك تحولت الشركة إلى شركة مساهمة ٢٠١٦مارس  ٢٩ه

رياالت للسهم مدفوعة بالكامل بقيمة  ١٠مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  ٩٢٫٠٤يتألف رأس مال الشركة من 
 م.٢٠١٨في نهاية عام  مليون لایر سعودي ٩٢٠٫٤إجمالية قدرها 

  اهليكل القانوني للشركة وفروعها 

  

  

 

 
  
  
  
  
  
 

   ـورسالتها: رؤية الشركة  . ٢

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

توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في جميع التخصصات بأعلى مستوى من المعايير األخالقية  ـ :الشركةرسالة 
  والرعاية الشخصية وصوالً إلى نتائج طيبة متميزة وضمان رضا المرضى.
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 الشركة إدارة .٣

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

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

 م ١٦/٠٩/٢٠٢٠م وتنتهي في ١٧/٩/٢٠١٧سنوات في 

وشكلت الشركة لجنة المراجعة ولجنة التشريحات والمكافآت واللتان تخضعان لقواعد ولوائح تحدد اختصاص كل منهما 
وتقدم كل وتعتبر هذه القواعد واللوائح جزًء من دليل الحوكمة لدى الشركة، وتتبع كلتا اللجنتين مباشرةً لمجلس اإلدارة 

منهما للمجلس توصياتها بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملها، ويجري المجلس مراجعة سنوية للوائح كل لجنة باالستناد 
 إلى التوصيات التي ترده من كل لجنة.

 ً س لتوجيهات مجل أما اإلدارة التنفيذية للشركة، فتتكون من فريق يمتاز بمعرفة وخبرة واسعتين إلدارة الشركة وفقا
المجلس وسياساته وصوال  وتنفيذ توجيهاتاإلدارة. ويضطلع المدير التنفيذي بالمسؤولية عن العمليات اليومية للشركة 

 إلى تحقيق األهداف العامة للشركة.

 التنظيمي الهيكل

   :للشركة التنظيمي الهيكل التالي البياني الرسم يبين
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 مجلس اإلدارة

 لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت 

  الرئيس التنفيذي المدير المالي المدير الطبي 

 التدقيق الداخلي 

 الرئيس التنفيذي 

 ) عسيرالمستشفى السعودي األلماني (
 

 الرئيس التنفيذي 

 ) جدةالمستشفى السعودي األلماني (

 

 الرئيس التنفيذي 

 ) الرياضالمستشفى السعودي األلماني (

 

 الرئيس التنفيذي 
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 الرئيس التنفيذي 

 ) المدينةالمستشفى السعودي األلماني (

 

 المدير الطبي للفرع  المدير الطبي للفرع المدير الطبي للشركة المدير الطبي للفرع 
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الرئيس التنفيذي لشركة 
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 للشركة المالية السنة.٤

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

  حسابات الشركة .مراجع٥

 .م٢٠١٨ المالية للسنة الشركة حسابات ، بمراجعة) الفوزان وشركاهKPMGشركة ( السادة قام

 ع الصحي القطا على عامة نظرة.٦

 :الكلي االقتصاد توقعات

الكلي للمملكة العربية السعودية مؤشرات إيجابية حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج تظهر توقعات االقتصاد 
م مع زيادة في ٢٠٢٣مليار دوالر في عام  ٨٥٦م إلى ٢٠١٩مليار دوالر في عام  ٧٠٦المحلي اإلجمالي من 

لعام دوالر في ا ٢٤٫١٩٨إلى  ٢٠١٩دوالر في العام  ٢٢٫١٥٩نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي من 
في  %٣٫٧إلى  ٢٠١٩في  %٠٫٤م، ومن المتوقع أن تكون النسبة الحقيقية للتغيير في الناتج المحلي من ٢٠٢٣
  م.٢٠٢٣

مليار لایر على  ٧٦تريليون لایر بزيادة قدرها  ١٫١عن ارتفاع النفقات إلى  ٢٠١٩كشفت ميزانية المملكة للعام 
لبرامج وأهداف رؤية  ٢٠١٩ن ميزانية العام أساس سنوي وحسب الخطة الموضوعة سيتم تخصيص جزء م

والتي ستساهم بشكل مباشر في النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وفي الوقت نفسه ستستمر ٢٠٣٠
ً في االستفادة بشكل مباشر من الدعم  المقدم من الدولة عبر برامج محددة مثل حساب األسر الضعيفة اقتصاديا

 اشر من خالل اإلنفاق على البنية التحتية في محال التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية.المواطن وبشكل غير مب

 السعودية العربية اململكة يف صناعة الرعاية الصحية

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

مليون نسمة بينما تبلغ الكثافة السكانية  ٣٢٫٦حوالي  ٢٠١٨يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية وفقاً إلحصائيات عام 
م ارتفع عدد سكان المملكة بمعدل نموي سنوي مركب ٢٠١٦م و٢٠١٠،وبين عامي ١٥٫١لكل كيلو متر مربع في المملكة 

 ٧٧٫٢م من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى ٢٠٥٠وعلى افتراض نفس المستوى من النمو حتى عام  %٢٫٦٥
مليون  ٤٥٫١مملكة إلى مليون نسمة ومع ذلك ووفقاً للتقرير الصادر من البنك الدولي فمن المتوقع أن يصل عدد سكان ال

م ومن المتوقع أن يؤدي زيادة عدد السكان إلى جانب ارتفاع مستوى الدخل إلى زيادة الطلب ٢٠٥٠نسمة بحلول عام 
  على الخدمات الطبية.

ووفقاً لتقرير نُشر مؤخراً عن صناعة الرعاية الصحية بالمملكة فمن المتوقع زيادة الطلب على الرعاية الصحية نتيجة 
عام ضمن سكان  ٤٠إذ تبلغ نسبة الشباب ممن تقل أعمارهم عن ل الديموغرافي وزيادة تغطية التأمين الصحي التحو

  من المتوقع أن: ـ  ٢٠٣٥تقريباً وقد تم التخطيط لمستقبل الخدمات الصحية وفقاً لذلك إذ بحلول العام  %٧٠المملكة 

  ١٫٥معدل عام ب ٥٩-٤٠زيادة عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين% 
  عام بثالثة أضعاف عما هو عليه اآلن. ٦٠زيادة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في المملكة خاصةً الرعاية الصحية المتخصصة والعمليات الجراحية الدقيقة 
األمراض المرتبطة بنمط الحياة العصرية واألمراض المزمنة بسبب تقدم السن لدى السكان وتغير التركيبة السكانية وزيادة 

  ويضاف إلى دلك أن مفهوم الرعاية الصحية الوقائية في تزايد مطرد.

  ٠الدولي)البنك  فرانك،كوليرز، نايت  سامبا،تقارير من المصدر: (
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 األهداف الرئيسية للشركة.٧

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

 والصيدليات؛

 الشركة؛لصالح  والعقارات األراضي وتطوير شراء 

 االختراع؛ براءاتامتالك و المطلوبة والمعدات اآلالت جميع واستيراد مصانعال إنشاء 

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

 والصيدالنية؛ الطبية القطاعات في التجارية الوكاالتالتعامل ب 

 و. متخصصة تدريب مراكز إنشاء 

 بالشركة الخاصة والمؤتمرات المعارض وتنظيم وإدارة إنشاء. 

 :التالية الفروع تملك الشركة. ٨

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

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

 عاملة جدة ٤٠٣٠٢٩٧٦٨٨ بيفرلي عيادات
  

 :أيضا الشركة الزميلة التالية وتملك الشركة

 بلد العمل المدينة نسبة الملكية التجاري السجل اسم الشركة الزميلة
 السعودية حائل ٪٣٢٫٣٣ ٣٣٥٠٠١٩٧٣٥ الصحية للرعاية الوطنية حائل شركة

 
  ـاإلشراف اإلداري والتشغيل:  اتفاقيات ـ: ٩

 بلد العمل المدينة المستشفى

 اإلمارات العربية المتحدة دبي   األلماني دبي  السعودي المستشفى
 اليمن  صنعاء  صنعاء األلماني السعودي المستشفى
 مصر القاهرة  القاهرة األلماني السعودي المستشفى
 اإلمارات العربية المتحدة الشارقة  الشارقة األلماني السعودي المستشفى
 اإلمارات العربية المتحدة عجمان  عجمان األلماني السعودي المستشفى
 مصر  غرب االسكندرية األلماني غرب االسكندرية السعودي المستشفى
 باكستان الهور  األلماني الهور  السعودي المستشفى
 باكستان   إسالم أباد   األلماني إسالم أباد السعودي المستشفى
 باكستان  كراتشي  األلماني كراتشي  السعودي المستشفى

BTPL   باكستان   الهور 
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 المستقبلية والخطط االستراتيجية .١٠

تتمثل استراتيجية الشركة في توسيع شبكة المستشفيات والعيادات الخارجية كمراكز إحالة عبر مختلف المناطق 
الجغرافية في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة أيضاً بإنشاء المزيد من العيادات الخارجية 

باإلضافة إلى عمليات التجديد في تلك المستشفيات من أجل تعزيز زيادة عدد األسرة في المستشفيات العاملة حالياً و
  .تجربة المريض وزيادة عدد المرضى

 مشاريع الشركة التوسعية : ١١

 بالدمام المستشفى السعودي األلماني مشروع :١ /١١

يقدم خدمات  التخصصات متعدد كمستشفى بمدينة الدمام السعودي األلماني المستشفى يجري العمل على إنشاء
 طريق على المستشفى في مدينة الدمام ويقع. خارجية عيادة ١٠٠و سرير ١٥٠ بسعة المتخصصةالرعاية الصحية 

وبلغت . تملكها الشركة ٢م٣٠٠٠٠ مساحتها تبلغ أرض قطعة على بناؤه وجاري حي الفيصلية، غرب فهد،الملك 
ن العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (التنويم) م ويتكون مبنى المستشفى ٢م٣٩٫٠١٤المساحة الكلية للمباني 

 .األقسام المساندة األخرى إلى باإلضافة واألشعة والمختبرات العمليات وغرف المركزة العناية ووحدات

  :والتمويل المشروع تكلفة خطة:  ١١/٢

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

 .صرفهأسس تجارية 

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

 بمشيئة هللا. م٢٠١٩

األرض والمباني والمعدات الطبية  قيمة ذلك في بما إنشاء المستشفى مشروع تصل تكلفة أن الشركة وتتوقع
ويتم تمويل المشروع من خالل مصادر . لایر مليون ٤٠٠ واليإلى ح وغيرها واألثاث ونفقات ما قبل التشغيل

 سامبا وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة. إسالمية بنكية وقروض المالية من وزارة وقرض الشركة الذاتية
 التقدم على بناء سنوات ٣على مدى  يمكن سحبه والذي لایر، مليون ٣٠٠بمبلغ يصل إلى  المشروع لتمويل المالية

 .المشروع في المحرز

تم ترسيت عقد بناء سكن الموظفين لمشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام م ٢٠١٨في شهر أغسطس 
مليون لایر وذلك من خالل عملية مناقصة  ٩٨٫١على شركة إنشاء المستشفيات الدولية (طرف ذو عالقة) بمبلغ 

م وستتم عملية ٢٠٢١وتقييم أجريت على أسس تجارية بحتة ومن المتوقع االنتهاء من المشروع في شهر أغسطس 
  م. ٢٠١٨التمويل من قبل مجموعة سامبا المالية بمبلغ مائة مليون لایر بموجب اتفاقية التمويل الموقعة في شهر يوليو

  مشروع المستشفى السعودي األلماني بمكة المكرمة (تحت اإلنشاء).: ١١/٣

ية ويقع المستشفى بحي عيادة خارج٩٠سرير و ٣٠٠تم تصميم المشروع كمستشفى متعدد التخصصات بسعة 
 ٢م٥٩٫٧٧٢بناؤه على قطعة أرض تبلغ مساحتها  الخليل، وجاريالعكيشية مخطط ولي العهد على طريق إبراهيم 

مبنى المستشفى من العيادات الخارجية واألقسام الداخلية (التنويم)  المقدسة. ويتكونمستأجرة من أمانة العاصمة 
  ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات واألشعة باإلضافة إلى األقسام المساندة األخرى.
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  خطة تكلفة المشروع والتمويل: ـ : ١١/٤

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

 .أسس تجارية صرفه

مليون لایر  ١١٣٫٧٣مليون لایر لمبنى المستشفى و ٣٨٨٫٩١منها  لایرمليون  ٥٠٢٫٦٤المذكور  وتبلغ قيمة العقد
م. ويجري العمل في المشروع حسب ٠٥/٠٨/٢٠١٨بتاريخ  البناء فعليا أعمال المقاول بدأ لسكن العاملين وقد

 م بمشيئة هللا.٢٠٢١ بحلول أغسطسإنجاز المشروع  يكتمل أن المتوقع ومن له،الجدول الزمني الموضوع 

األرض والمباني والمعدات الطبية  قيمة ذلك في بما إنشاء المستشفى مشروع تصل تكلفة أن الشركة وتتوقع
ويتم تمويل المشروع من خالل مصادر . لایر مليون ٥٥٠ إلى حوالي وغيرها واألثاث ونفقات ما قبل التشغيل

 سامبا ة اتفاقية مع مجموعةوقد وقعت الشرك. إسالمية بنكية وقروض المالية من وزارة الشركة الذاتية وقرض
 سنوات ٣على مدى  يمكن سحبه والذي لایر، مليون ٤٠٠بمبلغ يصل إلى  المشروع لتمويلوبنك اإلنماء  المالية

 .المشروع في المحرز التقدم على بناء

  توسعة المرافق الحالية لمستشفيات الشركة. :١١/٥

 الرياضفي مدينة المستشفى السعودي األلماني  توسعة

مدينة المستشفى السعودي األلماني في  أقرت الشركة خطة لتوسعة خدماتنا الطبية، على المتزايد الطلب ضوء في
ضمن  وسيتم تطوير المشاريع المذكورة. عيادة ٧٦ يضم وإنشاء برج طبي للعيادات سريرا ١٤٧الرياض بإضافة 

د البناء على شركة إنشاء المستشفيات تم ترسية عق م،١٨/٣/٢٠١٨ وفي المستشفى،بموقع  المتاحة األرض مساحة
  .صرفهوذلك من خالل عملية مناقصة وتقييم أجريت على أسس تجارية  عالقة)ذو  (طرفالدولية 

م ومن المتوقع أن ٠٥/٠٨/٢٠١٨مليون لایر وبدأ المقاول العمل بالمشروع بتاريخ ١٩٣٫٦٦بلغت قيمة العقد 
وقد وقعت الشركة اتفاقية مع مصرف اإلنماء لتمويل م ٢٠٢١يكتمل العمل بالمشروع بحلول شهر أغسطس 

) من التكلفة الكلية يتم سحبها على مدى ثالثة سنوات حسب التقدم المحرز في ٨٠%المشروع بنسبة تصل إلى (
  ) سيتم تمويلها من مصادر الشركة الذاتية.٢٠%و ( المشروع

 الجودة تحسين جبرنام :١٢

. الخدمات الطبية أرقى معايير اتباع خالل من للمرضى الجودة عالية صحية رعاية خدمات بتقديم تلتزم الشركة
) المستشفيات وهي أشهر هيئة في العالم العتماد( )JCI( المشتركة الهيئة الدولية على شهادة وقد حازت الشركة

كمة المتعلق بالمرافق المعايير الطبية المعتمدة لدى تلك الهيئة في نظام الحو وهي تستخدم مستشفياتها بالنسبة لجميع
يتعلق  فيماهذه الشهادة  متطلبات في مستشفياتها بما يتجاوزالجودة دوماً إطار  لتحسينالشركة  الصحية وتسعى
 .المرضى وسالمة بمستوى الرعاية

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

  ).CBAHI(المجلس المركزي العتماد مؤسسات الرعاية الصحية 
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  الحوكمة:ـ ١٣

  في الشركة نظام الحوكمة :١٣/١

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

إعتمدت الشركة الئحة الحوكمة المحدثة وسياسات الحوكمة الداخلية والمواثيق وفقاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر 
هـ وقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٨م الموافق ١٣/٠٨/٢٠١٧بتاريخ 

  على قرار هيئة السوق المالية رقم هـ وقد تم اعتماد هذه الالئحة بناءاً ٢٢/١٢/١٤٣٨م الموافق ١٣/٠٩/٢٠١٧
بناءاً على نظام الشركات الصادر وم ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨ ) وتاريخ٢٠١٧-١٦-٨( 

 هـ.٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣بالمرسوم الملكي رقم م/

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

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

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

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

  بالرقم  المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من الصلة ذات لألحكام الشركة امتثلت وقد

على نظام الشركات الصادر  م وبناءاً ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨وتاريخ  )٨-١٦-٢٠١٧(
الئحة الحوكمة المحدثة أن  الشركة إدارة مجلس ويرى ـ هـ.٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣بالمرسوم الملكي رقم م/

في القواعد  وسياسات الحوكمة الداخلية المعمول بها كافية لضمان االمثتال لممارسات الحوكمة المنصوص عليها
  .اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات.

 :الشركات حوكمة تطبيق الئحة: ١٣/٢

 لسياساتها المستمرة المراجعة خالل من ومتطلباتها الشركات حوكمة على االلتزام بمعايير تحرص الشركة
المحدثة  الشركات حوكمة الئحة بالتوافق مع لنفسها وثيقة حوكمة أعدت الشركة وقد. وممارساتها وإجراءاتها

المعمول  الشركات حوكمة الئحة أحكام الفعلي بجميع التزامهاعلى  وتؤكد الشركة. المالية السوق هيئة عن الصادرة
  :وعلى وجه الخصوص مايلي السعودية العربية المملكة بها في

 متطلبات هيئة السوق المالية وتداول. -
والتوجيهات والقرارات والتعاميم الوزارية ذات العالقة الصادرة نظام الشركات في المملكة العربية السعودية  -

 من وزارة التجارة واالستثمار.
 النظام األساسي للشركة  -

ً لشروط تلك النظم ويقوم بمراجعة  وقد عمل مجلس اإلدارة على إعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة طبقا
  .تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها حسب الضرورة
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 اإلعالنات في تداول : ١٤

 السعودية المالية للسوق اإللكتروني الرسمي الموقع في االستراتيجية والقرارات واألنشطة األحداث أعلنت الشركة عن أهم

  .٢٠١٨ عام خالل المساهمين الشركة إلىالتي وجهتها  وفيما يلي قائمة باإلعالنات). تداول(

  اإلعالن عنوان  نوع اإلعالن  التاريخ  الرقم

ركةتعلن   إشعار إلى المساهمين   ٢١/٠١/٢٠١٨ .١ رق ش ط للرعاية الش عودي األلماني)  األوس فى الس تش حية (المس عن آخر التطورات الص

  بخصوص مشروع المستشفى السعودي األلماني بمدينة الدمام.

بحي عن فتح عيادات بيفرلي  األلماني)السعودي  (المستشفىتعلن شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية   إشعار إلى المساهمين   ١٤/٠٢/٢٠١٨ .٢

  الخالدية بمدينة جدة.

ية عقد بناء البرج الطبي  تعلن  إشعار إلى المساهمين  ١٩/٠٣/٢٠١٨ .٣ ية مجلس اإلدارة بترس حية عن توص ط للرعاية الص رق األوس ركة الش ش

فيات الدولية   تش اء المس ركة إنش عودي األلماني بالرياض لش فى الس تش ام التنويم بالمس عة أقس وتوس

  عالقة ). ذو (طرف

  م.٣١/١٢/٢٠١٧تعلن شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في   النتائج المالية.  ٢٦/٠٣/٢٠١٨ .٤

توزيع أرباح على   ٢٩/٠٣/٢٠١٨ .٥

  المساهمين

سعودي تعلن  شفى ال شرق األوسط للرعاية الصحية (المست توصية مجلس اإلدارة  عناأللماني) شركة ال

   م.٢٠١٧على المساهمين عن العام المالي  بتوزيع أرباح

عودي األلماني) تعلن   إشعار إلى المساهمين  ٠٨/٠٤/٢٠١٨ .٦ فى الس تش حية (المس ط للرعاية الص رق األوس ركة الش ورات عن آخر التطتش

  بخصوص مشروع المستشفى السعودي األلماني في مدينة الدمام.

إشعار إلى   ٠٨/٠٥/٢٠١٨ .٧

  المساهمين.

حية تعلن  ط للرعاية الص رق األوس ركة الش ميم وبناء ش ية عقود تص ية مجلس اإلدارة بترس عن توص

اء  ركة إنش كن الموظفين في مكة المكرمة والدمام على ش فيات الدوليةمستشفى مكة المكرمة وس    المستش

   ( طرف ذو عالقة)

م ٣١/٠٣/٢٠١٨عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحيةتعلن   النتائج المالية   ٠٨/٠٥/٢٠١٨ .٨

  . أشهر) (ثالثة

ترسية عقود تصميم وبناء مستشفى  الصحية بخصوصشركة الشرق األوسط للرعاية إعالن إلحاقي من   إشعار إلى المساهمين  ٠٨/٠٥/٢٠١٨ .٩

فيات الدولية مكة المكرمة  تش اء المس ركة إنش كن الموظفين في مكة المكرمة والدمام على ش   وس

  ( طرف ذو عالقة ).

دعوة المساهمين   ٠٣/٠٦/٢٠١٨ . ١٠

لحضور اجتماع 

  الجمعية العامة 

ركةتدعو  رق ش ط للرعاية الش حية  األوس والص اهميها إلى حض   ر اجتماع الجمعية العامة العاديةمس

  " االجتماع األول "  

ركةتعلن   إشعار إلى المساهمين  ٠٤/٠٦/٢٠١٨ . ١١ رق ش ط للرعاية الش حية  األوس عودي األلماني بإمارة الص فى الس تش روع المس عن افتتاح مش

  الشارقة (طرف ذو عالقة ).

حية تعلن   إشعار إلى المساهمين  ٢١/٠٦/٢٠١٨ . ١٢ ط للرعاية الص رق األوس ركة الش ويت ش عودي األلماني ) عن بدء التص فى الس تش ( المس

  االجتماع األول ". اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية "

نتائج اجتماع الجمعية   ٢٥/٠٦/٢٠١٨ . ١٣

  العامة العادية

 العامة الجمعية اجتماع  نتائجشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني) تعلن 

  (االجتماع األول). الثالثة عشرة  العادية

عودي األلماني)  تعلن  إشعار إلى المساهمين  ٢٦/٠٧/٢٠١٨ . ١٤ فى الس تش حية (المس ط للرعاية الص رق األوس ركة الش عن توقيع اتفاقية تمويل  ش

  إسالمي " مشاركة " مع بنك اإلنماء.
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عودي األلماني)  تعلن  إشعار إلى المساهمين  ٢٦/٠٧/٢٠١٨ . ١٥ فى الس تش حية (المس ط للرعاية الص رق األوس ركة الش عن توقيع اتفاقية تمويل  ش

  إسالمي " مرابحة " مع مجموعة سامبا المالية.

عودي األلماني) تعلن   إشعار إلى المساهمين  ٠٥/٠٨/٢٠١٨ . ١٦ فى الس تش حية (المس ط للرعاية الص رق األوس ركة الش عن آخر التطورات ش

   بخصوص مشاريعها في مكة المكرمة ومدينة الرياض ومدينة الدمام.

النتائج المالية األولية للفترة شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي األلماني) تعلن   النتائج المالية   ٠٨/٠٨/٢٠١٨ . ١٧

   .أشهر) (ستةم ٣٠/٠٦/٢٠١٨المنتهية في 

عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية تعلن   إشعار إلى المساهمين  ١٢/٠٨/٢٠١٨ . ١٨

  األلماني بمدينة الدمام.

حية تعلن   النتائج المالية   ٠٦/١١/٢٠١٨ . ١٩ ط للرعاية الص رق األوس ركة الش األولية عن الفترة المنتهية في  الماليةالنتائج  عنش

  )  أشهرتسعة م (٣٠/٩/٢٠١٨

عن آخر التطورات بخصوص مشروع المستشفى السعودي شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية تعلن   إشعار إلى المساهمين  ١٢/١١/٢٠١٨ . ٢٠
  األلماني بمدينة الدمام.

عودي األلماني) تعلن   إشعار إلى المساهمين  ٢٩/١١/٢٠١٨ . ٢١ فى الس تش حية (المس ط للرعاية الص رق األوس ركة الش الرئيس عن انتهاء عقد ش

   التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد.

إشعار إلى   ١٨/١٢/٢٠١٨ . ٢٢

  المساهمين.

حية تعلن  ط للرعاية الص رق األوس ركة الش هيالت ش ول على تعديل جديد على اتفاقية التس عن الحص

   المصرفية اإلسالمية مع مجموعة سامبا المالية.

 اإلدارة  س: ـمجل١٥

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

 الموافق( م١٣/٩/٢٠١٧ في عقدت التي العادية غير العامةالجمعية  قبل من الحالي المجلس عُين
 ةومدتها ثالث الحالية للمجلس وقد بدأت الفترة. للشركة األساسيالنظام  من ١٧ وفقا للمادة) هـ٢٢/١٢/١٤٣٨

  م١٦/٩/٢٠٢٠ في وتنتهي م١٧/٩/٢٠١٧ سنوات في

 للشركة األساسيالنظام  من ١٧ المادة لتعديل ووفقا أعضاء) ٩(تسعة  من المنتهية دورته يتألف اإلدارة كان مجلس
 )٧(سبعة  اإلدارة إلى مجلس أعضاء خفض عدد م١٣/٩/٢٠١٧ التي عقدت في العادية غير العامةالجمعية  في

 أعضاء.

 أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين: ١٥/١

  ٢٠١٨ عام خالل اإلدارة مجلس في عضويتهم وحالة اإلدارة مجلس أعضاء التالي الجدول يوضح

 الصفة االسم الرقم
  نوع العضوية 

 (تنفيذي/ غير تنفيذ/ مستقل)

 تنفيذي غير المجلس رئيس بترجيإبراهيم  الجليل عبد صبحي ١

 تنفيذي غير نائب الرئيس  بترجي عبد الجليل صبحي مكارم ٢

  تنفيذي غير عضو  بترجي إبراهيم الجليل عبد خالد  ٣

  تنفيذي غير عضو  بترجيعبد الجليل  صبحي سلطان ٤

 مستقل  عضو على حفني أحمد صالح ٥

 مستقل  عضو القويزالرحمن عبد هللا  عبد علي ٦

 مستقل  عضو مؤمنةمحمد  نعبد الرحم محمد ٧
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 اإلدارة مجلس واجبات :١٥/٢

 :والمسؤوليات التالية اإلدارة بالمهام يضطلع مجلس

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

 .للشركة العامة األهداف لتحقيق إجراءاتاتخاذ ما يلزم من  . ٢

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

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

خالل الشراء  من وممتلكاتها والتصرف بأصول الشركة أخرى مع شركات اندماج الشركة على الموافقة . ٥
 .وإبراء الذمة وفك الرهن والبيع والرهن
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 مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية:  ٣/ ١٥

  اإلدارةمجلس   )أ(

 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم الرقم

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

  حتى اآلن.  ١٩٨٨رئيس شركة بيت البترجي الطبية من 

  ـ حتى اآلن. ١٩٨٨رئيس مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

  اآلن م ـ حتى٢٠١٠مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من 

 ١٩٧٥-١٩٧٤ق مكة إنتركونتننتال، مهندس موقع في فند. 

إبراهيم  لعبد الجلي خالد ٢

 ترجي

 والتكنولوجيا،الطبية  للعلوم بترجيال كلية في األمناء مجلس وعضو عميد ،مؤسس مساهم،  ألمانيا إيسن، جامعة ،الطب في دكتور  عضو عضو
 م٢٠١٤- م٢٠٠٤

 اآلن حتى - م١٩٨٨بالمستشفى السعودي األلماني بجدة  العظام جراحة قسم رئيس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 م ٢٠١٠- م٢٠٠٩ لالستثمار، الزارد بنك في مالي محلل  

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

 م ٢٠٠٨ - م ٢٠٠٦ البترجي، بيت شركة في مالي محلل  
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  جامعة البشرية، الموارد في الماجستير درجة  مستقل  عضو مستقل  عضو حفني علي صالح أحمد  ٥
 م١٩٩٦ باسكتالندا،كاليد،  ستراث 

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

  ٢٠١٨ــ  ٢٠١٤ الصادرات،عضو مجلس إدارة هيئة تنمية. 

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

 ١٩٩٨ السعودية، الصناعية التجارية الغرف بمجلس للصناعات الوطنية اللجنة عضو- 
 م٢٠٠٥

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

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

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

 جامعة ،األعمال إدارة في البكالوريوس درجة  مستقل  عضو مستقل  عضو القويز عبد هللا  نعبد الرحمعلى  ٦
 ١٩٨٥ ،األمريكية المتحدة الواليات ،بورتالند

 م

  حتى اآلن. ٢٠١٨الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار 

 م ٢٠١٧-٢٠٠٧لشركة الرياض المالية  التنفيذي الرئيس 

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

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

 محمد نعبد الرحممحمد  ي 

 مؤمنة

 الملك جامعة التسويق، في البكالوريوس درجة  مستقل عضو مستقل  عضو
 العربية المملكة والمعادن، للبترول فهد

 م١٩٩٦ السعودية،

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

 اآلن حتى - م١٩٩٨ لالستثمار، مومينا لمجموعة التنفيذي الرئيس  

 م ١٩٩٦ -١٩٩٥ يونيليفر، شركة ،التسويق قسمب متدرب 
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 أعضاء اللجان (لجنة المراجعة) : ١٥/٤
 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم الرقم

  جامعة البشرية، الموارد في الماجستير درجة  الرئيس الرئيس حفني على صالح أحمد  ١
 م١٩٩٦ باسكتالندا،كاليد،  ستراث 

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

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

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

 م٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودية، الصناعية التجارية الغرف بمجلس للصناعات الوطنية اللجنة عضو 

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

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

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

٢ 
 جامعة ،األعمال إدارة في البكالوريوس درجة  عضو عضو  عبد هللا القويز نعبد الرحمعلى 

 م ١٩٨٥ ،األمريكية المتحدة الواليات ،بورتالند
  حتى اآلن. ٢٠١٨التنفيذي لشركة مكتب العائلة العالمية لالستثمار الرئيس 

 م ٢٠١٧-٢٠٠٧لشركة الرياض المالية  التنفيذي الرئيس 

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

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

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

 لدى الخاصة المصرفية لألعمال أول مستشار HSBC واليمن السعودية العربية المملكة في. 

 التوجيهية لدى  اللجنة عضوHSBC أفريقيا وشمال األوسط للشرق 

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

 جامعة المالية، المخاطر إدارة في درجة الماجستير  ال يوجد خارجي عضو  دهلوي خالد محمد احمد ٤
 ٢٠١١ المتحدة، المملكة ساسيكس،

 الملك جامعة العامة، في المحاسبة درجة البكالوريوس 
  ٢٠٠٩ السعودية العربية المملكة العزيز، عبد

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

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

 ٢٠٠٩ مارس إلى ٢٠٠٨ فبراير - التعاوني للتأمين المتحدة المجموعة المالية، التقارير محاسب، إدارة 
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 اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت) : ـ أعضاء١٥/٥

 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

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

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

 اآلن  حتى - م١٩٩٨ لالستثمار،ؤمنة م لمجموعة التنفيذي الرئيس 

 م ١٩٩٦ -١٩٩٥ يونيليفر، شركة التسويق، بقسم متدرب 

  جامعة البشرية، الموارد في الماجستير درجة  عضو  عضو  حفنيعلي  احمد صالح ٢
 م١٩٩٦ باسكتالندا،كاليد،  ستراث 

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

  ،٢٠١٨ــ  ٢٠١٤عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات. 

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

 م٢٠٠٥ -١٩٩٨ السعودية، الصناعية التجارية الغرف بمجلس للصناعات الوطنية اللجنة عضو 

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

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

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

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

  حتى اآلن.  ١٩٨٨رئيس شركة بيت البترجي الطبية من 

  ـ حتى اآلن. ١٩٨٨رئيس مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

  اآلنم ـ حتى ٢٠١٠مدير شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية من 

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

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

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

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

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

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

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

  م وحتى اآلن٢٠٠٥المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري 

 - موهان رام أرومبرا ٥
  خارجي عضو

 الصحية، المرافق في األعمال إدارة في الماجستير درجة  عضو  عضو 
 م١٩٩٩ المتحدة، المملكة ليستر، جامعة

 الهند، دلهي، جامعة التجارة، في البكالوريوس درجة 
 م١٩٧٩

 م ٢٠١٠-٢٠٠٥ البترجي، بيت المالي، شركة المدير 

 م ٢٠٠٥ -٢٠٠١ البترجي، بيت شركة مكتب، مدير 

 م ٢٠٠١ -١٩٩٩ البترجي، بيت شركة الجودة، مدير 

 م ١٩٩٩ – ١٩٨٨ البترجي، بيت إداري، شركة مدير 

 إداري، منسق Bharatiya Vidya Bhavan ،م١٩٨٨ -١٩٨٠ 
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 اإلدارة التنفيذية : ١٥/٦

 الخبرة المؤهالت  المنصب السابق المنصب الحالي االسم  الرقم

 التنفيذي الرئيس أحمد محمد شبل العتريس ١
 للشركة 

 التنفيذي الرئيس
 لمستشفى عسير 

  دبلوم في إدارة المستشفيات، الجامعة األمريكية في

 م. ٢٠٠٥القاهرة، جمهورية مصر العربية، عام 

  دبلوم في إدارة المستشفيات، جامعة عين شمس، جمهورية

 م.٢٠٠٤مصر العربية، عام 

  ،دبلوم في إدارة الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية

قاهرة، جمهورية مصر العربية، الجامعة األمريكية في ال

 م.٢٠٠٣عام 

  ماجستير في طب وجراحة القلب والصدر، جامعة

 م.٢٠٠٣األزهر، جمهورية مصر العربية، عام 

  بكالوريوس في الطب والجراحة، جامعة طنطا، جمهورية

 م.١٩٩٣مصر العربية، عام 

  وحتى تاريخه. ٢٠١٨الرئيس التنفيذي للشركة 

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

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

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

 كة مسجلة في جمهورية مصر العربية مساعد المدير العام لمستشفى معهد ناصر، وهي شر
 م.٢٠٠٥م وحتى عام ١٩٩٧تعمل في مجال الرعاية الصحية، منذ عام 

 الخدمات رئيس الجنايني الحميد عبد وائل ٢
 الطبية

موظفي  كبير
 الطبيالكادر 

 معهد ،عمالألا إدارة فيصغرى ال الماجستير درجة IIR 

 م٢٠١١ المتحدة، العربية اإلمارات األوسط، لشرقا

 جورج جامعة المستشفيات، إدارة في الماجستير درجة 

 م٢٠٠٣ األمريكية، المتحدة الواليات واشنطن،

 شمس، عين جامعة الباطني، الطب في الماجستير درجة 

 م٢٠٠٠ مصر،

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

 م١٩٩٩ األمريكية، المتحدة

 المنصورة، جامعة العام، الطب في البكالوريوس درجة 

 م١٩٩٢ مصر،

  حتى اآلن -٢٠١٣، للشركةمدير الشؤون الطبية 

  اآلن ـ حتى٢٠٠٧المدير الطبي ـ مجموعة مستشفيات السعودي األلماني 

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

 مستشفى ،التنفيذي الرئيس مساعد Medlink م٢٠٠٣ الطبي، والمركز 

 م٢٠٠١ -٢٠٠٠ مصر، في والسكان الصحة وزارة ،عيرامش منسق 

  ،م ٢٠٠١-١٩٩٦ والعالج، للبحوث ناصر معهدمدير إداري مناوب 
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 القانونيين المحاسبين معهد ،)FCA( قانوني محاسبشهادة   المالي المدير المالي المدير توماس فارغيزالرما ا ٣

 نيودلهي الهند، في

 الهند، بنغالور، جامعة التجارة، في البكالوريوس درجة 

 م١٩٨٦

 اآلن حتى - م ٢٠٠٤ للشركة، المالي المدير  

  ،م٢٠٠٤-٢٠٠١ جدة، المستشفى السعودي األلماني،المدير المالي 

 م٢٠٠١-١٩٩٩ البحوث،مركز وليك شور  مستشفى ،مالي مراقب 

 مالي مراقب، Unity Care and Health Services Limited، م١٩٩٩-١٩٩٧ 

 أول،  تدقيق مشرفK.B. Nambiar and Associates، م١٩٩٧-١٩٩٢ 

  ،مشرف تدقيق أولC.B. Vargas and Associates، م١٩٩٢-١٩٨٦  

  داوود أبو عبد هللا بندر ٤

 

 الموارد مدير
 البشرية

 الموارد مدير
 البشرية

 معهد البشرية، الموارد إدارة في دبلوم ABB، المملكة 

 م٢٠١٤ المتحدة،

 جامعة البشرية، الموارد إدارة في البكالوريوس درجة 

 م٢٠٠٩ مصر، القاهرة،

 م ٢٠٠٧ مصر، القاهرة، جامعة البشرية، الموارد في دبلوم 

 جامعة البشرية، الموارد في دبلوم Jordon R، الواليات 

  م٢٠٠٢ األمريكية، المتحدة

 اآلن حتى - م٢٠١٥ الشركة، في البشرية الموارد مدير  

 م ٢٠١٠-٢٠١٠ الدولي، الطبي المركز في البشرية الموارد مدير 

 م ٢٠١٠-٢٠٠٧ الفرنسي، السعودي البنك الغربية، بالمنطقة وشؤون الموظفين اإلدارية الشؤون مدير 

 م٢٠٠٧-٢٠٠٥ الجزيرة، بنك ،الموظفين وشؤون اإلدارية الشؤون مدير 

 م٢٠٠٥-٢٠٠٤ الجزيرة، بنك ،الموظفين وشؤون اإلدارية الشؤون مدير مساعد 

 داول، والت التوظيف موظفGlobal Index Service Ltd.، م٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 تقنية مدير قراملوبيتر وينستون  ٥
 المعلومات

 ،جامعة آدمسون ،المدنية الهندسة في البكالوريوس درجة   ال يوجد 

 ١٩٩١ الفلبين،

 اآلن حتى - ٢٠١٨ الشركة، في المعلومات تقنية مدير 

  م ٢٠١٨إلى سبتمبر  ٢٠١٦مدير قسم قسم تقنية األعمال من سبتمبر 

  م.٢٠١٦إلى  ٢٠١١مدير قسم تقنية المعلومات بالمستشفى السعودي األلماني بجدة من 

 
 

   



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

 

19 

 

  م.٢٠١٨للعام  مدرجة)أم غير  (مدرجةوصف ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يشغلون عضوية مجلس اإلدارة في شركات مساهمة أخرى : ١٥/٧
 

 اسم العضو
أو يشغل فيها  إدارتها مجلسفي عضوية  اإلدارة مجلس عضوشارك ي التي الشركات أسماء

 منصب مدير
 ةمدرجغير  /ةمدرج( القانوني الوضع داخل المملكة/ خارج المملكة

 إبراهيم بترجي لعبد الجلي صبحي

 الصحية للرعاية الوطنية حائل شركةمجلس إدارة  رئيس
 غير مدرجة   المملكة داخل

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

  رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء المستشفيات الدولية 
  غير مدرجة   داخل المملكة

 بترجيإبراهيم  لعبد الجلي خالد

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

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

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

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

 بترجيعبد الجليل  صبحي سلطان

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

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

 حفني على حفني احمد صالح

 مدرجة  داخل المملكة عضو مجلس إدارة شركة األهلي للتكافل 

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

  مدرجة   داخل المملكة  عضو مجلس إدارة شركة حلواني أخوان 

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

  عضو مجلس إدارة شركة منافع لالستثمار 
  داخل المملكة 

  غير مدرجة 

  ٢٠١٨انتهت في مارس 

 عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) 
 داخل المملكة

  غير مدرجة.

 

  داخل المملكة   عضو مجلس إدارة شركة الرياض المالية 
  غير مدرجة 

  ٢٠١٨ستنتهي في شهر سبتمبر 

  عضو مجلس إدارة شركة واحة األلياف الزجاجية 
  داخل المملكة 

  غير مدرجة 

  ٢٠١٨منتهية في مارس 

  ؤمنةممحمد  نعبد الرحم محمد

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

 غير مدرجة  داخل المملكة  عضو مجلس إدارة مستقل شركة إنيشيال 

 غير مدرجة.  (لبنان)خارج المملكة  عضو مجلس إدارة مستقل ـ بنك فرنسا لألعمال 
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 اجتماعات مجلس اإلدارة : ١٥/٨

  :كال منها حضروا ينالتالي االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل العام المنصرم وتواريخ انعقادها واألعضاء الذ يبين الجدول

 المجموع
) ٤االجتماع (

١٧/١٢/٢٠١٨ 
) ٣االجتماع (

٢٠١٨,/٠٥/١١ 
) ٢االجتماع (

٠٧/٠٥/٢٠١٨ 
) ١االجتماع (

١٨/٣/٢٠١٨ 
 الرقم االسم

٤          ١ بترجي لالجليصبحي عبد 

٤          ٢ بترجي لخالد عبد الجلي 

٤   √ √   ٣ مكارم صبحي بترجي 

٤         ٤ بترجي صبحي سلطان 

٤         ٥ صالح أحمد حفني 

٤         ٦ القويز نعبد الرحم على 

٤          ٧ مؤمنه نعبد الرحممحمد  

  م.٢٤/٠٦/٢٠١٨تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 

 

 لجان المجلس  :١٥/٩

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

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

 محددة بلوائح كل لجنة مقابل عضويتهم فيها 

 المراجعة  لجنة : ـ١٥/١٠/١

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

 صفة عضوية اللجنة صفة عضوية المجلس االسم الرقم

 الرئيس  مستقل  صالح أحمد حفني ١

 عضو مستقل  القويز نعبد الرحم على ٢

 عضو خارجي  كيال زعبد العزيوليد  ٣

 عضو خارجي أحمد محمد خالد دهلوي  ٤

  :والمسؤوليات التالية المراجعة بالمهام تضطلع لجنة

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

 .للشركة المالي باألداء تتعلق بيانات وأي المالية البياناتنزاهة  مراقبة .٢

مقترحة أو  أو مبادئ ممارسات أي عن تنجم قد التي ودراسة اآلثار الشركة في المطبقة المحاسبية السياسات مراجعة .٣

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

 اإلدارة؛ مجلس ا إلىقبل رفعه
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 طريقة من أكثر هناك يكون عندما العادية غير أو هامةساسية الاأل المعامالت في المستخدمة ةيطرق المحاسبالمراجعة  .٤

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

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

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

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

 .الشركة أداء تقييمل المطلوبة األخرى المعلومات واألطراف للمساهمين

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

 ؛)تدقيق المخاطرة الكان تتعلق بإدار

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

 الكافية؛ الداخلية الضوابط لتشمل منتظم بشكل للشركة المالية المخاطر

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

 .والضوابط اإلجراءات هذه ومراقبة فعالية

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

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

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

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

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

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

 .اإلدارة

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

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

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

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

 .الداخلي التدقيققسم  وتوصيات نتائج على التنفيذية اإلدارة ردودومتابعة  مراقبة .٢٠

 وفقا فعال نحو علىمهامه  واجباته أداء في من أجل مساعدته الداخلي لقسم التدقيق كافية ومعلومات بيانات توفير ضمان .٢١

 المناسبة؛ المهنية للمعايير
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 أو اخليالد قسم التدقيق يثيرها التي الهامة المسائل لمناقشة الشركة حسابات ومدققي الداخلي قسم التدقيق االجتماع مع .٢٢

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

 .وقت أي المراجعة في لجنة برئيس االتصال

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

 .واستقالليتها المهنية

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

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

 الصلة؛ ذات والتنظيمية

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

 .والتوصيات في هذا الشأن

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

 :ذلك

 المراجعة؛ التي حددها عملية األساسية النتائج  ١-٢٧

 والتدقيق؛ المحاسبة أحكام  ٢-٢٧

 و ؛التدقيق عملية حددتها التي األخطاء مستوى  ٣-٢٧

 و التدقيق؛ فعالية  ٤-٢٧

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

 .ظاتهمحومال الحسابات مدقق والرد على توصيات الشركة حسابات مدققي مع المباشر

   :اجتماعات) ٤( م ومجموعها أربعة٢٠١٨ عام المراجعة التي عقدت في لجنة اجتماعات سجل التالي ويبين الجدول

  االجتماع األول  الصفة في اللجنة االسم الرقم

١٨/٠٣/٢٠١٨ 

  االجتماع الثاني

٠٧/٠٥/٢٠١٨ 

  االجتماع الثالث

٠٥/١١/٢٠١٨ 

  االجتماع الرابع

١٧/١٢/٢٠١٨  

 المجموع

 ٤         رئيس اللجنة حمد حفني أصالح  ١

 ٣       × عضو علي عبدالرحمن القويز ٢

 ٤         خارجي عضو يالكعبد العزيز وليد  ٣

  ٤   √ √ √  عضو خارجي  أحمد محمد خالد دهلوي  ٤
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 الترشيحات والمكافآت   لجنة: ١٥/١٠/٢

  الترشيحات والمكافآت:  يبين الجدول التالي تشكيلة لجنة

 الصفة في اللجنة نوع العضوية في المجلس االسم  الرقم

 الرئيس  مستقل  مؤمنة  نعبد الرحممحمد  ١

  عضو  غير تنفيذي   صبحي عبد الجليل بترجي  .٢

 عضو  تنفيذي  غير مكارم صبحي بترجي  ٣

 عضو  مستقل  صالح أحمد حفني  ٤

 عضو  خارجي أرومبرا رام موهان  ٥

تم إضافة المهندس/ صبحي عبد الجليل بترجي كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بعد موافقة مجلس اإلدارة  ـملحوظة: 
  م.٠٥/١١/٢٠١٨على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 :والمسؤوليات التالية بالمهام والمكافآت الترشيحات لجنة تضطلع

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

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

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

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

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

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

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

 .أخرى شركة إدارة مجلس في عضوا أيضا المجلس

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

 .األداءب ذات العالقة للمعايير

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

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

 المستقبل؛ في للمجلس

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

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

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

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

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

 المنطقة بشكل عام؛ في الصحية الرعاية وقطاع الشركة

 ممن يقدمون المشورة للجنة وتحديد اختصاصاتهم؛ الرواتب خبراء اختيار عن وضع معايير الحصرية المسؤولية تحمل .١٠
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 وتعمل اللجنة. تهاومراجعأدائه ومراقبة  المجلس عضاءأل والتدريب التوجيه برنامج التعريفي واستمرار وضع البرنامج .١١

 اوفري أن يجبين، واللذين امجنالبرعلى حضور هذين  اإلدارة في مجلس جديد عضو كل على تشجيع رئيسها خالل من

 :يلي لما للعضو وصفا

 .الشركة وعملياتها أعمال    ١-١١

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

 .ومسؤولياتهم اإلدارة وواجباتهم مجلس أعضاء حقوق    ٣-١١

 المترتبة التدريبية البرامج تنفيذ وضمان) اإلدارة مجلس أعضاء ذلك في بما( التنفيذية اإلدارة أداء تقييم على اإلشراف .١٢

 :يلي ما في األداء مراجعة أثناء وينظر المجلس. عنها

 والمشاركة؛ سجل الحضور    ١-١٢

 المهنية؛ والكفاءات المعرفة    ٢-١٢

 .للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق في اإلسهام    ٣-١٢

 و. المحدد الوقت والمسؤوليات في تنفيذ الواجبات    ٤-١٢

 العام؛ السلوك    ٥-١٢

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

وتحدد اللجنة  .والمساهمين اإلدارة مجلسقبل  العتماده من األسهم تحفيزي يتضمن منح خيار نظام أي هيكل مراجعة .١٤

اللجنة . وفي حال التوزيع، تحدد أم ال األسهم ما إذا كان توزيع الحوافز مناسبا بالنسبة لنظام خيار سنوي أساس على

 وكذلك التنفيذية واإلدارة المجلس التنفيذيين وسكرتير المجلس ومكافأة كل واحد من أعضاء الحوافز لهذه اإلجمالي المبلغ

 .في ذلك المستخدمة األداء معايير

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

 المرتبطة بهذا المبالغ دفع ذلك في بما عمل عقد أي بإنهاء يتعلق فيما للشركة التعاقدية لتزاماتباال الوفاء التأكد من .١٦

وتطبيق ما يلزم  الضعيف ضمان عدم مكافأة األداء وكذلك االعتبار،في  الشركة وحقوق أخذ حقوق الموظف مع اإلنهاء،

 .وموظفيها للشركة خسائر من إجراءات للحد من

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

  .المجلس عضاءألالنفقات  متطلباتتغطية تعنى ب سياسة تبني .١٨

  :م٢٠١٨ عام في والمكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات ملخص التالي الجدول ويبين

  في اللجنة الصفة االسم الرقم
  االجتماع األول

٠٧/٠٥/٢٠١٨ 

  االجتماع الثاني

٠٥/١١/٢٠١٨ 
  المجموع

 ٢     رئيس ال محمد عبدالرحمن مؤمنة ١

 ٢     عضو صالح أحمد حفني ٢

 ١ × √ عضو مكارم صبحي بترجي ٣

 ٢     عضو أرومبرا رام موهان ٤
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  تقييم مجلس اإلدارة: ١٥/١١

الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق الحادية واألربعون ( التقييم ) من الئحة حوكمة  للمادة وفقا ذاتيا تقييما المجلس أجرى

م وبناًء على نظام الشركات ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ الموافق ١٦/٠٥/١٤٣٨) وتاريخ ٢٠١٧-١٦-٨المالية بموجب القرار رقم (

هـ وباستخدام اإلطار المقرر من هيئة السوق المالية في النموذج رقم ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

تم وضع اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خالل مؤشرات قياس ) حيث ٨(

أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة وغيرها وقد تم تقييم 

 وخال من أي ثغرات في األداء. أداء مجلس اإلدارة على أنه مرٍض 

 المسؤولين التنفيذيين وتعويضاتهم واللجان وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت: ١٥/١٢

 المجلس وأعضاء رئيس مكافآت

تحدد مكافات أعضاء المجلس وفقاً للنظام األساسي للشركة والقواعد واللوائح الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار ووفقاً 

نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكمله له وإضافة إلى ذلك يتم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة عن جميع النفقات الفعلية ألحكام 

بما في ذلك نفقات السفر واإلقامة وذلك وفقاً للوائح المعتمدة من الجمعية  التي يتكبدونها في إطار حضور اجتماعات المجلس

  العامة.

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

   ):السعودي األرقام بالريال(م ٢٠١٨لعام  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
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  المستقليناألعضاء 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٧٧٫٠٠٠  -  -  -  ١٦٨٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ م. صالح أحمد حفني

  ١٣٫٨٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢٩٦٫٠٠٠  -  -  -  ٨٤٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ علي عبدالرحمن القويز

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٩٣٫٠٠٠  -  -  -  ٨١٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  .٢٠٠٫٠٠٠ محمد عبدالرحمن مومنة 

  غير التنفيذييناألعضاء 

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٢٣٫٥٠٣  -  -  -  ١١٫٥٠٣  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠ عبدالجليل بترجيصبحي 

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٩٣٫٠٠٠  -  -  -  ٨١٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  مكارم صبحي بترجي

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

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  -  ١١٢٫٠٠٠  -  -  وليد عبدالعزيز كيال 
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 مكافات أعضاء اللجان:ـ 

  
 

 باستثناء( ثابتة مكافآت
 ) االجتماع حضور

  المجموع االجتماع بدل حضور

 أعضاء لجنة المراجعة
 ٨٧٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ حفني احمد صالح .١

 ٨٤٫٠٠٠ ٩٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ القويز عبدالرحمن علي .٢

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

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

 ٣٩٥٫٠٠٠ ٤٥٫٠٠٠ ٣٥٠٫٠٠٠ المجموع

 الترشيحات والمكافآت لجنة أعضاء

 ٨١٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ مؤمنة عبدالرحمن محمد
 ٨١٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ حفني أحمد صالح
 ٨١٫٠٠٠ ٦٫٠٠٠ ٧٥٫٠٠٠ بترجي صبحي مكارم

  ١١٫٥٠٣  -  ١١٫٥٠٣  صبحي عبد الجليل بترجي 
 - - - موهان رام أرومبرا

 ٢٥٤٫٥٠٣ ١٨٫٠٠٠ ٢٣٦٫٥٠٣  المجموع
 

 :م٢٠١٨ لعام المالي، والمدير التنفيذي الرئيس فيهم بمن وتعويضاتهم، التنفيذيين كبار مكافآت التالي الجدول يوضح

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

 لایر سعودي ٢٫٤٨٨٫٦٨٠ رواتب
 لایر سعودي ٧٩٣٫١٦٢ بدالت

 لایر سعودي ٣٦٧٫٧٩٨ مكافآت سنوية 
 لایر سعودي ٣٫٨٧٤٫٨٠٢  المجموع

 

 المسؤولية االجتماعية : ١٦

 المجتمع خدمة

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

  :على النحو التالي المجتمعية هذه األنشطة تصنيف ويمكن. في خدمة المجتمع

طة طة: الداخلية األنش فى مبنى داخل تقام التيوالفعاليات  وهي األنش تش ا المس وص تخدام وخص فى قاعة باس تش مل. المس  وتش

 وغير ذلك. التدخين مكافحة ونادي السرطان ونادي األم ونادي األطفال نادي األنشطة

طة وغيرها، وتتم  والمراكز والكليات تابعة لجهات أخرى كالمدارس مواقع في تقام التي الفعاليات وهي تلك: الخارجية األنش

 .أسبوعي بشكل

افة طة إلى وباإلض توى هناك أعاله، المذكورة الدورية األنش يا مع توجيهات جماعي فعاليات أخرى على مس  منظمة وتقام تماش

حة فيات جميع في العالمية الص تش الجماعية على مدى  الحمالت /وتعقد هذه الفعاليات. الفترة نفس وفي موحدة بطريقة المس

  . بالحملة يتعلق خاص خدمات عرض مع وتترافق العالمية الصحة لبرامج منظمة وفقا شهر أو أسبوع
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 :يلي ما ٢٠١٨عام  أقيمت خالل التي الرئيسية وقد شملت األنشطة

 الفعالية الشهر 

 اليوم العالمي للطفل  ٢٠١٨يناير  ٨

 والغذاء المتوازن تأخر الدراسة  ٢٠١٨ يناير ١٥

 عند األطفال وتأثيرها على أمراض القلبالسمنة  ٢٠١٨يناير ٢٩

 محاضرة عن مرض السكري وتأثيره على العين ٢٠١٨ فبراير٧

 محاضرة عن السالمة المنزلية ٢٠١٨ فبراير١٣

  مهرجان التوأئم  ٢٠١٨فبراير  ٢١

  اليوم العالمي للكلى.  ٢٠١٨مارس ٦

  يوم المرأة العالمي.  ٢٠١٨ مارس -١١

  يوم األم.  ٢٠١٨مارس ١٨

  يوم التوحد العالمي   ٢٠١٨مارس  ١٦

  يوم اليتيم العالمي   ٢٠١٨إبريل  ٢

  محاضرة عن الصحة والجمال.  ٢٠١٨إبريل٩

  مرضى السكري في رمضان   ٢٠١٨مايو 

بوع التوعية   ٢٠١٨يونيو  ى الزائرين وإس فى بالمرض تش احتفال المس
  الصحية بالفم واألسنان.

  الرضاعة الطبيعية.أهمية اللقاحات وأهمية   ٢٠١٨يوليو 

العنف األسري وأثره على األطفال من حيث التعليم،   ٢٠١٨أغسطس 
محاضرات توعوية وتثفيفية في مراكز التسوق خالل 

  عطلة عيد األضحي المبارك.

  محاضرة بعنوان العناية بالبشرة طريقك إلى الجمال.

 فعاليات اليوم الوطني السعودي، اليوم العالمي للطب  ٢٠١٨سبتمبر 
  النفسي، رعاية أبائنا ـ اليوم العالمي للمسنين.

محاضرة  األلماني،مهرجان مواليد المستشفى السعودي   ٢٠١٨أكتوبر 
عن هشاشة العظام والسمنة، حملة توعوية سرطان الثدي 

  زيارات مدرسية للمستشفى بمناسبة العام الجديد.

األطفال معرض األمومة والطفولة، صعوبة التعلم لدى   م٢٠١٨نوفمبر 
  التبول الليلي غير المنتظم لدى األطفال.

اليوم العالمي لإليدز ـ يوم الشرطة  لإلعاقة،اليوم العالمي   ٢٠١٨ديسمير 
  العالمي 

  

 :أدناه مذكورة المؤتمرات/  الرئيسية العلمية األنشطة

 التاريخ الفعالية

 ٢٠١٨فبراير  ٢١-١٩ FESSدورة 

 ٢٠١٨ فبراير ٢٨-٢٦ دورة العظم الصدغي

  مارس ٢٩-٢٢ ١٨-١٥ برنامج الصيدلة السريرية 
 ٢٠١٨إبريل  ١٢-٥

 ٢٠١٨مارس  ١٤-١٣ دورة تجميل األنف
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 ٢٠١٨ مارس ١٥-١٣ ندوة األمراض الجلدية
 ٢٠١٨مارس  ٢١-١٩ الجودة  ندوة

 ٢٠١٨مارس  ٣٠- ٢٨ مؤتمر الطب النفسي 
  ٢٠١٨مايو  ٢- ١  دورة عن المناظير 

  ٢٠١٨مايو  ٣-١  مؤتمر جراحة األوعية الدموية 
  ٢٠١٨مايو  ٤-٣  دورة عن جراحة توقف التنفس أثناء النوم 

  ٢٠١٨سبتمبر  ١٣-١١  عن الموجات الصوتية الدورة الثالثة 
  ٢٠١٨سبتمبر  ١٩-١٨  الندوة الثانية عن الخدمة االجتماعية 

 م.٢٠١٨أكتوبر  ١٢-١٠  ندوة مرضى السكري 

 لسعودة ا ـ: ١٧
في إطار  السعوديين، المواطنين من شركة كل في العاملين من بنسبة الخاص اإللتزام القطاع على الحكومة اشترطت األخيرة، السنوات في

سعودة"ما يعرف ببرنامج  شركة وظروف عمل حسب طبيعة٪ ٩٠-٥ما بين  المطلوبة النسب وتتراوح". ال العمل فيها ومستوى التعقيد  ال
 .حاليا أمرا إلزاميا السعودة لمتطلبات شركة ألخرى. ويعتبر االمتثال من السعودة في أعمالها. وتختلف حدود متطلبات

  ":نطاقات" برنامج فئات من فئة كل حسب الطبية الخدمات مجال في العاملة المؤسسات تصنيف ملخص

  الخدمات الطبية

 العمل وزارة أعلنته ما حسب التوطين لنسب وفقا الفئات توزيع  العاملينعدد 

منخفض اخضر  اصفر احمر  إلى  من متوسط اخضر  مرتفع اخضر    بالتيني 

٣٤ ٪٣٣ ٪٢٩ ٪٢٨ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٩ ٪١٨ ٪٦ ٪٥ ٪٠ ٤٩ ٠٪ 
٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ٩٩ ٥٠٪ 

٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ١٩٩ ١٠٠٪ 
٣٦ ٪٣٥ ٪٣١ ٪٣٠ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠ ٤٩٩ ٢٠٠٪ 
٣٦  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠  ٢٩٩٩  ٥٠٠٪  
 = <٣٦  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١  ٪٢٠ ٪١١ ٪١٠ ٪٠  ٣٠٠٠٪  

 هـ١/١٤٣٥ نشر برقم العمل وزارة عن نطاقات الصادر المصدر: دليل

 وزارة عن الصادر نطاقات وبحسب دليل. والتجزئة الجملة تجارة مجال في كمنشأة تعمل لعبد الجليشركة أوالد  العمل وقد صنفت وزارة
،١/١٤٣٥برقم  العمل ب هـ ات العاملة المطلوب من األدنى الحد هي أدناه الجدول المذكورة في المئوية فإن النس س  المجال هذا في المؤس

  .الخضراء لكي تعتبر ضمن الفئة

  "نطاقات" برنامج من فئة لكل وفقا والتجزئة الجملة تجارة مجال في العاملة المؤسسات تصنيف ملخص

  قطاع تجارة الجملة والتجزئة

 العمل وزارة أعلنته ما حسب التوطين لنسب وفقا الفئات توزيع  العاملينعدد 

 بالتيني مرتفع خضر أ متوسط خضرأ منخفض خضر أ صفرأ حمرأ  إلى  من

٣٤ ٪٣٣ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٢١ ٪٢٠ ٪١٧ ٪١٦ ٪٩ ٪٨ ٪٠ ٤٩ ١٠٪ 
٤٠ ٪٣٩ ٪٣٢ ٪٣١ ٪٢٧ ٪٢٦ ٪٢٣ ٪٢٢ ٪١٥ ٪١٤ ٪٠ ٩٩ ٥٠٪ 

٤١ ٪٤٠ ٪٣٣ ٪٣٢ ٪٢٨ ٪٢٧ ٪٢٤ ٪٢٣ ٪١٨ ٪١٧ ٪٠ ١٩٩ ١٠٠٪ 
٤٣ ٪٤٢ ٪٣٥ ٪٣٤ ٪٣٠  ٪٢٩  ٪٢٦  ٪٢٥  ٪٢٠  ٪١٩  ٪٠  ٤٩٩  ٢٠٠٪  
٥١ ٪٥٠ ٪٤٢ ٪٤١ ٪٣٥  ٪٣٥  ٪٣١  ٪٣٠  ٪٢٥  ٪٢٤  ٪٠  ٢٩٩٩ ٥٠٠٪  

 = <٥٢ ٪٥١ ٪٤٣ ٪٤٢ ٪٣٧ ٪٣٦ ٪٣٢ ٪٣١ ٪٢٦ ٪٢٥ ٪٠  ٣٠٠٠٪ 
  هـ١/١٤٣٥ نشر برقم العمل وزارة عن الصادرنطاقات  المصدر: دليل

  م ٣١/١٢/٢٠١٨الشركة حسب نظام نطاقات في  وضع

   المواطنين نسبة آخر النشاط الفئة 

 مستشفيات الشركة %٢٨٫٩  الرعاية الصحية أخضر وسط

 بترجي  لعبد الجليأوالد  %٢١٫٢٤  تجارة الجملة والتجزئة أخضر وسط
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 المخاطر :ـ ١٨

  مخلص عوامل الخطر 

 وتشغيلها  الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر:ـ ١٨/١

حية الرعاية خدمات جودة • ركة قدرة عدم إن :المقدمة الص توى المطلوب الش تمرار في تقديم المس  من جودة على االس

حية الخدمات ي التي الص أنه من عمالءها ترض لبا يؤثر أن ش معتها على س وق في س رب عمالئهاإلى وقد يؤدي  الس  تس

 أن شأنه وهو ما من القطاع، في العاملة األخرى الشركات أمام التنافسية قدرتها فقدان إلى باإلضافة معها، التعامل ووقف

 .وأدائها المالي وعملياتها الشركة أعمال على سلبا يؤثر

تقطاب األطباء: المؤهلة الكوادر الطبية على االعتماد • ركة على اس  المؤهلة وتوظيفهم وكوادر التمريض تبقى قدرة الش

 على السعودي حيث الطلب السوق في الصحية كوادر الرعاية نقص ضوء قائما باستمرار أمام الشركة ال سيما في تحديا

عاملة معروض القوى وكوادر التمريض يتجاوز األطباء ية قطاع في المتاح ال حية الرعا . في المملكة وخارجها الص

ركة رةقد فإن عدم وبالتالي، توفون من كاف تأمين عدد على الش ركة العالية معايير الكوادر المهنية الطبية ممن يس بما  الش

ومستقبال  ومرافقها الطبية حاليا الشركة مستشفيات في الطبية واستمرارهم في العمل تهايتناسب وسمعتها وخبرتها ومعرف

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

 .المالي الشركة وأدائها عمليات على يؤثر أن شأنه

ركة من الحفاظ :كبار العمالء • حة، وزارة أرامكو، مثل( العمالء كبار من أي مع عالقاتها على عدم تمكن الش  الص

 ) التأمين وشركات االجتماعية لتأميناتالمؤسسة العامة ل

 .المرفوضة بالمطالبات المتعلقة المخاطر •

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

 : القاهرة بالقوة المتعلقة المخاطر: ـ ١٨/٢ •

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

من  أي أو الشركة على سلبا يؤثر أن شأنه األمر الذي من للحريق أو كارثة طبيعية، يتعرض المستشفي ذلك مثال قد ومن

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

ركة دخل على يؤثر أن ركة الحاالت، هذه مثل وفي. العمل فيها تعليق يتم التي الفترة خالل الش وف تتكبد الش  نفقات س

أو  وإعادة بنائها منشآت المستشفى المتضررة إصالح تكاليف ذلك على سبيل المثال ال الحصر، في بما رأسمالية طارئة،

تعادتها أجل من تأهيلها إعادة لية، حالتها إلى اس أنه الذي منواألمر  األص لبا يؤثر أن ش ركة وعملياتها أعمال على س  الش

 .المالي وأدائها

ركة قدرة إن عدم :اإليرادات تركيز: ١٨/٣ • يين أو باألطباء االحتفاظ على الش اس أنه  العمالء كبار على اإلبقاء األس من ش

 .الشركة إيرادات على سلبا أن يؤثر

ركة م: اس١٨/٤ • معتها التجارية وعالماتها الش م التجاري: وس فى" يعتبر االس تش عودي المس وهو ملك  ،"األلماني الس

 تتأثر وقد. للشركة الطبية الخدمات على الطلب تنمية في رئيسيا عامال تجاري، كاسمها مستشفيات جميع وتستخدمه للشركة

ركة أو التجارية العالمة مها للش معتها التجاري اس عقود  التجارية، العالمة حماية عدم التالية، والعوامل بالمخاطر وس

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

 تنفيذ في وقد يكون ألي تأخير. عدد من المشاريع الطبية حاليا تنفذ الشركة :الجديدة بالمشاريع المتصلة المخاطر: ١٨/٥ •

 .الشركة استثمار تأثير سلبي على التكاليفأو تجاوز  المشاريع هذه
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 التمويل مخاطر: ١٨/٦
لت ركة حص هيالت الش حية على تس ركة حائل الوطنية للرعاية الص  اإلنماء وبنك المالية وزارة من وقروض ائتمانية وش

امبا ومجموعة هيالت اتفاقيات من عدد ألحكام ووفقا. المالية س ركتان، يحق  أبرمتها التي التس لة للدائنينالش ب ذوي الص  وحس

  .األسباب من سبب إلغائها ألي هذه التسهيالت أو تقديرهم إنهاء

 مستقبال  التمويل: ١٨/٧
افة ركة اعتماد إلى باإلض ادر على الش ل تمويل على االعتماد إلى تلجأفقد  ،الذاتية التمويل مص  التجارية البنوك عليه من تحص

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

 العالقة ذات األطراف مع التعامالت: ١٨/٨
والخدمات  والبيع والتوريد والبناء عقود الصيانة تشمل والتي العالقة ذات األطراف مع االتفاقيات من بعدد حاليا ترتبط الشركة

ارية تش ركة. االس من الش تمرارية وال تض تقبل، والتعامالت في االتفاقيات هذه اس ركة إدارة وقد ال يوافق مجلس المس  أو الش

و المجلس المعني على يوافق قد ال أو هذه العقود واالتفاقيات، تجديد العامة على جمعيتها روط التجديد عض ركة، بش األمر  الش

 شأنه من بدوره وهذا. وبالشروط المناسبة المناسب الوقت في القدرة على تأمين عقود بديلة عدم لمخاطر الشركة الذي يعرض

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

 التنافسية البيئة: ١٨/٩
 ولذلك،. المستشفيات ذلك في بما الصحية، الرعاية مزودي خدمات شديدة بين منافسة المملكة في الصحية الرعاية يواجه قطاع

 عدد زيادة من خالل الصحية الرعاية على تعزيز قطاع حاليا الصحة وتعمل وزارة. مستمر تزايد هؤالء المزودين في عدد فإن

 .المملكة في الحكومية المستشفيات

 المالية والتكاليف العمالت صرف وأسعار الفائدة تذبذب سعر مخاطر: ١٨/١٠ 
 للشركة التجارية العالقات تكون فيها التي بالحاالت الشركة لها تتعرض قد التي األجنبية العمالت صرف أسعار مخاطر ترتبط

بب هذه المخاطر هو تغير. أجنبية بعمالت الطبية اليومية لعملياتها الالزمة والمعدات للمنتجات الدوليين الموردين مع  قيمة وس

  .الصرف أسعار نتيجة لتقلبات األجنبية المنتجات

 السعودة  ـ: ١٨/١١
نوات في ترطت األخيرة، الس بة لتزاماإل الخاص القطاع على الحكومة اش ركة كل في العاملين من بنس  المواطنين من ش

عوديين، عودة"في إطار ما يعرف ببرنامج  الس ب وتتراوح". الس ب طبيعة٪ ٩٠-٥ما بين  المطلوبة النس ركة  عمل حس الش

توى التعقيد  وظروف عودة في أعمالها. وتختلف حدود متطلباتالعمل فيها ومس ركة ألخرى. ويعتبر االمتثال من الس  ش

 .احاليا أمرا إلزامي السعودة لمتطلبات

 على وقدرتها أدائها المالي إلى باإلضافة الحكومية، قروضال وأهليتها لطلب بالتزاماتها الوفاء على الشركة ومن هنا، فإن قدرة

 والنسب السعودة إذا لم تلتزم بسياسات سلبا تتأثر الكوادر الوظيفية غير السعودية سوف إضافية من استقطاب وتوظيف أعداد

ل فإن وعالوة على ذلك،. العمل المقررة من قبل وزارة ركة فش ات الش ياس عودة في االلتزام بس بها الس جعلها قد يالمطلوبة  ونس

قدرتها  على سلبا يؤثر أن شأنه من وهذا بدوره الجديدة، للمشاريع السعوديين غير العاملين من يكفي على توظيف ما ةدراق غير

  .المالية ونتائجها على ربحيتها وكذلك المشاريع، هذه تشغيل على
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  التحليل المالي  ـ: ١٩

  

   العامةملخص قائمة الدخل وبنود الميزانية : ١٩/١

 

  م وللسنة السابقة٣١/١٢/٢٠١٨ في المنتهية للشركة للسنة المالي لألداء ملخصا التالي يتضمن الجدول

 ):السعودية األرقام بماليين الرياالت(

 نسبة النمو  ٢٠١٨ ٢٠١٧  

 %٤٫٩- ١٫٣٩١ ١٫٤٦٢ الدخل صافي

 ٪١٦٫٢- ٥٠١ ٥٩٨ اإلجمالي الربح

 ٪٤٤٫٧- ١٦٣ ٢٩٥ العمليات من الدخل

 ٪٤٦٫١- ١٧٢ ٣١٩ والضرائب خصم الزكاة الدخل بعد صافي

 

ت إجمالي  ركة خالل عام انخفض بة ٢٠١٨إيرادات الش مليون لایر، وانخفض إجمالي الربح ١٫٣٩١مليون لایر إلى ١٫٤٦٢من %٤٫٩بنس

بة  بب زيادة رواتب  %١٦٫٢بنس فى حائل وعيادات بيرفلي والتي تتم افتتاحها حديثاً وكذلك بس تش غيل مس ائر المتوقعة من تش بب الخس بس

بة ة، الكادر الطبي والنفقات العمومية واإلداري غيلي بنس وانخفض مليون لایر  ١٦٣مليون لایر إلى  ٢٩٥من  %٤٤٫٧وانخفض الربح التش

  لألسباب المذكورة أعاله. ٢٠١٨مليون لایر في عام ١٧٢مليون لایر إلى ٣١٩من  %٤٦٫١صافي الربح بنسبة 

كما أقرته الهيئة السعودية  ١٥، ٩ارير المالية الدولية رقم هذا العام تماشياً مع اعتماد معايير التق أرقام اإليرادات واألرباح الصافيةتم إعادة 

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

  :٢٠١٨-٢٠١٤خالل الفترة من  الشركة ألداء ملخصا التالي الجدول ويوضح

  ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

 ١٫٣٩١ ١٫٤٦٢ ١٫٦١٦ ١٫٥٣٥ ١٫٣٩٩ اإليرادات إجمالي

 ٥٠١ ٥٩٨ ٨٢٨ ٨١٠ ٧٥٠ الربح إجمالي

 ١٦٣ ٢٩٥ ٣٦٣ ٣٨٦ ٣٢٠ العمليات من الدخل

 ١٧٢ ٣١٩ ٣٥٩ ٣٩٠ ٣٣٢ والضرائب الزكاة بعد الدخل صافي
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٢٠١٨إلى  ٢٠١٤الرسوم البياني أدناه يوضح أداء الشركة من   
 
 

 
 حقوق المساهمين  ـ: ١٩/٢

 حقوق في النمو التالي الجدول ويوضح المساهمين. حقوق في التغيرات م٣١/١٢/٢٠١٨ في المنتهية للسنة السنوية المالية تتضمن القوائم

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

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ماليين الرياالت

 ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٧٦٧ رأس المال 

 ١٧٢ ١٥٥ ١٢٥ ٨٩ ٥٠ النظامي االحتياطي

 ٣٥٣ ٣٧٤ ٢٧٥ ٣٤٤ ٣٢٣ المبقاة األرباح

 ١٫٤٤٦ ١٫٤٤٩ ١٫٣٢٠ ١٫٣٥٣ ١٫١٤٠ المساهمين حقوق إجمالي
 

  .م٢٠١٨ عام في لایر مليون ١٫٤٤٦ إلى ٢٠١٤عام  في لایر مليون ١٫١٤٠ من المساهمين حقوق إجمالي ارتفع

  

 :العمومية للميزانية البنود الرئيسية ـ: ١٩/٣

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ماليين الرياالت

 ٢٫٧٢٧ ٢٫٤٢٥ ٢٫٢٧٦ ٢٫٠٦٥ ١٫٧٧٨ إجمالي الموجودات

 ١٫٢٣٦ ٩٢٤ ٨٩٧ ٦٢٥ ٥٩١ إجمالي المطلوبات

 ١٫٤٤٦ ١٫٤٤٩ ١٫٣٢٠ ١٫٣٥٣ ١٫١٤٠ المساهمين حقوق إجمالي

  ٤٥ ٥٢ ٥٩ ٦١ ٤٧ األقلية حقوق
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 من المطلوبات إجماليوارتفع . م٢٠١٨ عام في لایر مليون ٢٫٧٢٧ إلى ٢٠١٤ عام في لایر مليون ١٫٧٧٨ من الموجودات إجمالي ارتفع

عودي لایر مليون ٥٩١ عودي لایر مليون ١٫٢٣٦ إلى ٢٠١٤ عام في س ية إلى ذلك ويرجع. ٢٠١٨عام  في س اس ورة أس تمرار  بص اس

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

 النقدية قائمة التدفقات: ـ ١٩/٤

 الرياالات) بماليين القيمة( السابقة واألعوام ٢٠١٨م/٣١/١٢ في المنتهية للسنة للشركة النقدي قائمة التدفق التالي الجدول يوضح

  ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

 ٣٤٩ التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

         

١٦١ ٣٤٧ ٢٥٣  ١٨٣ 

 )٣٥٥( )٢٣٥( )١٤١( )١١٥( )١٢٣( االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

 ١٢٧ )١٥٦( )١٣( )١٤٨( )١٣٤( التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي

 )٦٧( )٤٤( ٩٩ )٨٠( ٩٢ النقد في التغيرات صافي

 ١١١ ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ ٤٤ السنة بداية في النقد

  ٤٤ ١١١ ١٥٥ ٥٦ ١٣٦ السنة نهاية في النقد
 

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

  ربحية السهم: ١٩/٥

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ لایر/ سهم

 ١٫٨٧ ٣٫٤٧ ربحية السهم
 

  .األرباح لایر نتيجة النخفاض ١٫٨٧لایر إلى  ٣٫٤٧من  السهم ربحية وتراجعتسهم  مليون ٩٢٫٠٤ قدرها حصة الشركةتمتلك 
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 م.٢٠١٨ لعام التشغيلية األنشطة تفاصيل ـ: ٢٠

ت غيلية األرباح انخفض ركة  التش بةللش بب لایر مليون ١٦٣ إلى لایر مليون ٥٩٥ متراجعة من٪ ٤٤٫٨ بنس الكادر رواتب  في الزيادة بس

 حائل وعيادات بيفرلي الجديدة. لمستشفى المتوقعة األولية الطبي والخسارة

 .لها التابعة والشركات الشركة إليرادات الجغرافي التحليل :٢٠/١

 الشركة  إليرادات الجغرافي التوزيع

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ )مليون لایر سعودي(

 ٣٩١ ٣٢٦ الوسطى المنطقة

 ٦٤٤ ٧٦٧ الغربية المنطقة

 ٣٤٧ ٣٥٧ الجنوبية المنطقة

 ٨ ١٣ السعودية العربية المملكة خارج

 

      

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

 القانونيين للمحاسبين السعودية المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة المعايير عن االختالف ـ: ٢١

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

  . القانونيين للمحاسبين السعودية

 )IFRS( الدولية المالية التقارير اعتماد معايير ـ: ٢٢

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

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

  وفقاً لذلك.
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. القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة أقرتها كما المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير إلى االنتقالمن عملية  بنجاح الشركةوقد انتهت 
معايير ل وفقا المراجعة السنوية المالية البيانات وكذلك ٢٠١٨ عامربع السنوية لاللجميع الفترات  المالية هانتائج الشركة أعلنتعليه، فقد و

  ) ٩،١٥المحاسبة الدولية (

  وسندات الدين األسهم أنشطة ـ: ٢٣

 .م٢٠١٨ نهاية في سهممليون  ٩٢٫٠٤ تداول في بالكامل والمدرجة المصدرة الشركة أسهم عددبلغ : أنشطة األسهم

  .م٣١/١٢/٢٠١٨ في ماك أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أي الشركةلدى  ليس: الدين سندات

 األرباح توزيع سياسة ـ: ٢٤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )السعودي بالريال( األخيرة المالية السنوات خالل التاريخية األرباح

   ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

 - ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠ ١٦٥٫٦٧٢٫٠٠٠  السنة المعلنة أرباح

 ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٤٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٦٥٫٦٧٢٫٠٠٠ ٩٢٫٠٤٠٫٠٠٠ السنة خالل المدفوعة األسهم أرباح

 ١٢٧٫٢٤٩٫٣٧١ ٣١٩٫٤٨٥٫٥٩٤ ٣٦٢٫٦٤٣٫٩٢٠ ٣٧٩٫٤٨٨٫٦٨٣ ٣٣١٫٩٦٩٫٢٠٥ السنة دخل صافي

 - ٪٥٧٫٦٢ ٪٥٠٫٧٦ ٪٤٨٫٥٠ ٪٤٩٫٩٠ الدخل إلى صافي المعلنة األرباح نسبة

  

  



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

 

37 

 

  

  األرباح توزيع ـ: ٢٥

  م.٢٠١٧توزيع األرباح للعام : ٢٥/١

 بمبلغ إجمالي قدره لایر لكل سهم  ٢م بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٨مارس ٢٨أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 
م وتمت الموافقة علي التوصية من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة ٣١/١٢/٢٠١٧مليون لایر للسنة المنتهية في ١٨٤٫٠٨

  م.٢٤/٠٦/٢٠١٨بتاريخ 

 م.٢٠١٨أرباح للعام  عتوزي :٢٥/٢
 ير.حتى إعداد هذا التقر ٢٠١٨لم يتخذ مجلس اإلدارة قرار بخصوص توزيع أرباح من عدمه عن العام المالي 

 الشركة في التنفيذيين المديرين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وملكية الدين وأدوات األسهم ـ: ٢٦

 وأبنائهم القصر زوجاتهم ذلك في بما المسؤولين التنفيذيين، وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ملكية نسبة التالي الجدول يوضح
  .م٢٠١٨ المالية السنة الملكية خالل تلك في تغييرات الصادرة عنها، وأي الدين الشركة وأدوات من أسهم

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

 اإلدارة
  غير تنفيذي،

 
٠٫٩٦٣٧ - ٨٨٧٫٠٢٦ ٨٨٧٫٠٢٦٪ 

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

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

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

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

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

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

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

 ٪٠٫٠٠١١ - ١٫٠٠١ ١٫٠٠١ مستقل عضو صالح احمد حفني ٥
 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨

 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٦ 
علي عبد الرحمن 

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

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

٧ 
الرحمن  محمد عبد

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

 هـ٢٦/١٢/١٤٣٨
 الموافق(
 )م١٧/٩/٢٠١٧

  

 . في الشركة أسهم أي التنفيذيينالمسؤولين  كبارال يمتلك   .ب

 .الشركة عن صادرة دينوليس هناك سندات   .ج
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 والقروض االئتمانية التسهيالت: ٢٧

ويحق . السعودي بالريال مختلفة وقروض تسهيالت على للحصول المحلية البنوك مع االئتمانية التسهيالت اتفاقيات عددا من الشركة وقعت
 إلى وباإلضافة. السوق في السائدة الربح معدالت على بناءً  الحصول على نسبة من أرباح التمويل تحددت قيااالتفا لهذه الممولة ووفقا للبنوك
 والمدينة في الرياض األلماني السعودي مستشفيات بناء مويلواستخدمتها في ت المالية وزارة من قروضعلى  الشركةحصلت فقد  ذلك،

  م. ٣١/١٢/٢٠١٨ كما في وأوجه استخدامها المتاحة التسهيالت تفاصيل التالي الجدول ويوضح. وحائل المنورة

  وتجدر اإلشارة إلى أن جميع قروض الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

  )القيمة بماليين الرياالت.(
  

 السحوبات الحد االئتماني الممولة الجهة
المبالغ المدفوعة 

 مقدما
 الرصيد القائم

المدفوع في 
٢٠١٨ 

 التسهيالت والقروض طويلة األجل 
 )٣٫١٣( ٣٫١٣ )٤٦٫٨٨( ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ الرياض -وزارة المالية 

 )٣٫١٣( ٩٫٣١ )٤٠٫٦٣( ٤٩٫٩٤ ٥٠٫٠٠ المدينة –وزارة المالية 

 )٣٫٤٨( ٦٦٫١٧ )٣٫٤٨( ٦٩٫٦٥ ٦٩٫٦٥ حائل –وزارة المالية 

 )٣٫٧٥( - )٢٠٫٠٠( ٢٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالية

 )٧٥٫٠٠( - )٢٠٠٫٠٠( ٢٠٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالية

 - ٢٢٠٫٠٩ - ٢٢٠٫٠٩ ٣٠٠٫٠٠ المالية مجموعة سامبا

  -  ٥٧٫٧٨  -  ٥٧٫٧٨  ٥٠٠٫٠٠  بنك اإلنماء 

  -  -  -  -  ٢٠٠٫٠٠  مجموعة سامبا المالية 

 القروض والتسهيالت االئتمانية قصيرة األجل 

 - ٣٠٫٠٠ - ٣٠٫٠٠ ٦٠٫٠٠ بنك اإلنماء

 - - )٥٠٫٠٠( ٥٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ مجموعة سامبا المالية

  -  ١٥٠٫٠٠  -  ١٥٠٫٠٠  ١٥٠٫٠٠  مجموعة سامبا المالية

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

 )٨٨٫٤٨( ٦٣٥٫٤٧ )٣٦٠٫٩٨( ٩٩٦٫٤٦  )١٫٧٤٩٫٦٥(  المجموع

    )١٩٫١٤(         تحويلها إلى الدخل المؤجل 

    ٦١٦٫٣٣        الصافي 

  

  عن مكافأته  نتنازل عضو المجلس أو اإلدارة التنفيذية أو المساهمي ـ: ٢٨

مكافأة  أي عن الشركة في المساهمين أو التنفيذيين المسؤولينو أأي من أعضاء مجلس اإلدارة  بموجبهايتنازل  اتفاقات أو ترتيبات توجد ال
  تستحق لهم.
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   ـالعامة: حقوق المساهمين والجمعية  ـ: ٢٩

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

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

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

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

 مقترحات المساهمين وملحوظاتهم التي تتصف بالجدية يتم رفعها للمجلس عن طريق القنوات المالئمة لالطالع عليها واتخاذ اإلجراء المناسب
  حيالها.

 العامة الجمعية اجتماعات ـ: ٢٩/١

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

 األولاالجتماع 
٢٤/٠٦/٢٠١٨ 

 الرقم االسم

   ١ بترجيإبراهيم  لعبد الجليصبحي 

  ٢ مكارم صبحي بترجي 

  ٣ بترجي صبحي سلطان  

  

  

  المساهمين سجالت من الشركة طلبات عدد ـ: ٣٠
 

الطلب تاريخ الرقم  الطلب سبب 
٢٧/٠٦/٢٠١٨  .١  ملف توزيعات األرباح 
م.٢٤/٠٦/٢٠١٨  .٢ السنوية العامة الجمعية   
١٤/٠٦/٢٠١٨  .٣  الجمعية العامة السنوية 
٢٤/٠٣/٢٠١٨  .٤ الشركة إجراءات   
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  العقود واالتفاقيات المهمة مع األطراف ذات العالقة :ـ ٣١

  ):الرياالت بماليين القيمة( ٢٠١٨ عام في عالقة ذات أطراف المبرمة مع المعامالت التالي الجدول يلخص

طبيعة   اسم الطرف ذي العالقة  الرقم
  المعاملة

المستحق في   مبلغ المعاملة
  المدة  ٣١/١٢/٢٠١٨

  مستحق إلى  مستحق من  الدخل  النفقات      

عبد (صبحي  الشركة اإلماراتية للرعاية والتنمية الصحية .١
بترجي، مكارم صبحي بترجي  لعبد الجليبترجي، خالد  لالجلي

  يملكون حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها) 

رسوم 
  إدارية

- ٢٫٠٤ ٨٫٠٦ - 
سنوات من  ١٠
٣/٦/٢٠١٥ ،

 تجدد سنويا

عبد (صبحي  والتكنولوجياالطبية  كلية بيت البترجي للعلوم .٢
ومكارم صبحي بترجي  لعبد الجليبترجي وخالد  لالجلي

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

رسوم 
  تدريب

 سنة واحدة - - - -

  شركة بيت البترجي الطبية (المساهم الرئيسي في ميكو  .٣
بترجي يملكان  لعبد الجليبترجي وخالد  لعبد الجليصبحي 

  حصصا في الشركة وهم أعضاء في مجلس إدارتها)

رسوم 
  استشارية

٠٫١٧ - ٦٫٠٠ - 
سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 تجدد سنويا

 لعبد الجليشركة بيت البترجي للتعليم والتدريب (صبحي  .٤
  بترجي يملكان حصصا في الشركة) لعبد الجليبترجي وخالد 

رسوم 
  تدريب

 سنة واحدة ٠٫٠٨ - - ٠٫١٨

  بترجي لصيانة المعدات الطبية  خالد لعبد الجليشركة  .٥
  بترجي يملك حصة في الشركة) لعبد الجلي(خالد 

إصالح 
  معدات

 سنة واحدة ٢٫٢٣ - - ٤٫٤٥

  شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية  .٦

 انرضوان خالد بترجي يملكصبحي  عبد الجليل بترجي و (
  حصة في الشركة) 

 سنة واحدة ١٫١٤ - - ١٩٫٩٤  أدويةتوريد 

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

خدمات 
  نظافة

 سنة واحدة ٠٫٣٢ - - ١٢٫٢٠

  شركة البيت الدولية  .٨

 بصفتهم شركاء في الشركة وخالد بترجيصبحي بترجي 

 خدمات طبية

  أخرى
  سنة واحدة  -  ٢٫٣٧  -  -

  شركة بيت البترجي للياقة  .٩

  (شركاء في الشركة). صبحي بترجي وخالد بترجي ومكارم بترجي
  سنة واحدة  -  ٠٫٤١  -  -  خدمات طبية

بترجي  لعبد الجليصبحي (شركة إنشاء المستشفيات الدولية  . ١٠
بترجي وسلطان صبحي بترجي يملكون  لعبد الجليوخالد 

  حصصا في الشركة)
 سنة واحدة ٨٧٫٤٦ - - ٢٤٨٫٥١  بناء/ ترميم

 لعبد الجلي(صبحي الصحية  للرعاية السعودية اليمنية الشركة . ١١
بترجي ومكارم صبحي بترجي  لعبد الجليبترجي وخالد 

أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير مباشرون 
  فيها)

رسوم 
 إدارية

-  -  -  -  
سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

عبد الصحية (صبحي  للرعاية السعودية المصرية الشركة . ١٢
بترجي ومكارم صبحي  لعبد الجليبترجي وخالد  لالجلي

بترجي أعضاء في مجلس إدارة الشركة ومساهمون غير 
  مباشرون فيها)

رسوم 
 إدارية

-  -  -  -  
سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

 سنوياتجدد 

بترجي  لعبد الجليشركة حائل الوطنية للرعاية الطبية (صبحي  . ١٣
بترجي ومكارم صبحي بترجي أعضاء في  لعبد الجليوخالد 

  مجلس إدارة الشركة ومساهمون فيها)

رسوم 
 إدارية

-  -  -  -  
سنوات من  ١٠
٢٤/٥/٢٠١٥ ،

  تجدد سنويا

  ٩١٫٢٣ ٤٫٩٩ ٨٫٠٦  ٢٩١٫٢٧    المجموع
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 الدخل وضريبة الزكاة ـ: ٣٢

  ):الرياالت بماليين( ٢٠١٨-٢٠١٤ وحركتها للسنوات الزكاة مدفوعات التالي الجدول يبين

٦٢٠١ ٢٠١٥ ٢٠١٤ السنة /البند  ٧٢٠١  ٨٢٠١  

٦٨٣٫٨ يناير ١الرصيد في   ٢٦٦٫٧  ٨٢٧٫١٠  ٥٫٤٦٥ ٣٫٩٧٧ 

)٤٨٨٫٨( المدفوعات  )٢٠٠٫٧(  )٧٩٧٫١٠(  )٩٧٧٫٣(  )٥٫٤٦٥(  

٩٢٩٫٣ ١٠٫٧٦١ ٧٫٠٧١ مخصص الزكاة  ٦٫١٠٠ ٤٫٤٦٥ 

 ٦٫١٠٠ ٥٫٤٦٥ ٣٫٩٧٧ ١٠٫٨٢٧ ٧٫٢٦٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

 الزكاة المعلقة قضايا:ـ ٣٢/١
مليون ٠٫٤٤مستحقة وقيمتها ال الزكاة دفعولم ت م٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٥ من للسنواتالدخل و للزكاة العامة الهيئة إلى الزكاةإقرارات  الشركة قدمت
 .إلقراراتل وفقامستحقة ال الزكاةسدد ت لم الشركةم ألن ٢٠٠٨ لسنة الزكاة شهادةالهية العامة للزكاة لم تصدر و. المقدمةقرارات اإل حسبلایر 

فروقا بمقدار  أظهرم والذي ٢٠٠٨ عام وحتى ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنوات النهائيت مصلحة الزكاة الربط الزكوي أصدر
مبلغ الزكاة  يتضمن تخفيضا ف المذكورة لألعوامت مصلحة الزكاة ربطا معدال أصدرثم . ذلك على الشركة اعترضت. وقد مليون لایر١٨٫١

 مليون١٫١ربط المعدل وتم تخفيض المبلغ المطلوب ثانية بمقدار ال على ااعتراض شركةال قدمتلایر. ومرة أخرى  مليون٦٫٧ة بمقدار المطلوب
ً بقيمة وقدمت الشركة اعتراضاً آخر لدى لایر،  ً بنكيا مليون لایر وال يزال االعتراض قيد  ١٠٫٢٣لجنة االستئنافات العليا وقدمت ضمانا

 المراجعة لدى لجنة االستئنافات العليا.

على خطابات تسهيل عن هذه  وحصلت م٢٠١٧ إلى ٢٠٠٩عن السنوات  ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنةباإلقرارات الزكوية  شركةال تقدمت
 صدر الهيئة العامة للزكاة والدخل شهادة إبراء ذمة نهائية عن السنوات المذكورة حتى تاريخه.السنوات ولم ت

 ضريبة دفع من إعفاءمنحت بموجبه  م٩/٨/٢٠١٦ الموافق م،٦/١١/١٤٣٧ بتاريخ خطاب موافقة الدخلو للزكاة العامة الهيئة وقد أصدرت
 دفع الشركةيس مطلوبا من ل ذلك، على وبناء .الشركة في األجنبي لمساهما وهي ،الدولية التمويل مؤسسة من األرباح حصة على الدخل

لایر سبق دفعه  ١٣٫٥٥٢٫٤٤٨بقيمة  مبلغقيد  تموقد . الدولية التمويل مؤسسةمن  رباحاأل حصة على فصاعدا ٢٠١٦ عام نم الدخل ضريبة
 الزكاةمن لشركة تزامات اال منسويته ت سيتملمصلحة الزكاة والذي  مسبقامبلغا مدفوعا  واعتبارهالمساهمين  حقوق حساب إلى دخل ضريبةك

  .مستقباليبة والضر

  م في الموعد المحدد. ٢٠١٨هذا وسوف تقدم الشركة إقرارات الزكاة عن العام 

  الزكاة الخاصة بشركة حائل الوطنية للخدمات الصحية ( شركة تابعة ).:ـ ٣٢/٢

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

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

للعام وحصلت على شهادة غير مقيدة  ٢٠١٧إلى  ٢٠١٤عن السنوات من  ٣١/١٢قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن السنة المنتهية في 
  ورة حتى اآلن.م ولم تصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل التقييم النهائي للسنوات المذك٢٠١٧

   التأمينات االجتماعية: ٣٣

  .على التواليلایر  مليون ٣٫١٢ومليون لایر ٢٢٫٦٦هو  م٣١/١٢/٢٠١٨ في كما االجتماعية للتأمينات العامة لمؤسسةل المسدد/ القائم المبلغ
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  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة ـ: ٣٤

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

 .سجالت الشركة أعدت بالشكل الصحيحأن  .١

 أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية الداخلية الرقابة نظامأن  .٢

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

 والعقوبات الجزاءات والقيود ـ: ٣٥

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

 .م٢٠١٨ عام خالل

 للشركة الداخلية الرقابة إجراءات لكفاءة السنوية المراجعة نتائج ـ: ٣٦

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

 .كافيةمناسبة و الداخلية الرقابة أنظمة أن اللجنة

 الداخلي التدقيق ـ: ٣٧

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

 للشركة الخارجي المراجع تقرير: ٣٨

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

 :م٣١/١٢/٢٠١٨ في المنتهيةالمالية  للسنة للشركة واألولية السنوية المالية القوائم

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

سنة المالية المنتهية لل النقدية وتدفقاتها لعملياتها المجمعة نتائجالو م٣١/١٢/٢٠١٨ في كما) مدرجة مساهمة شركة( الصحية للرعاية

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

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

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

  .م٣١/١٢/٢٠١٨
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 هام تطور:ـ ٣٩

  : بيفرلي عيادات

 الفيصل سعود األمير شارع فيوالذي يقع  ،بيفرلي عياداتباسم  بها، الخاص الخارجية العياداتمبنى  الشركة افتتحت م،١٥/٢/٢٠١٨ في

يتمثل الهدف و .التخصصات مختلفب خارجية عيادة ٢١بنى على الم ملتشيو. لایر مليون ٢٢ بتكلفةوذلك  ،جدة مدينة في الخالدية حي في

مما سيسهم بصورة إيجابية في زيادة دخل  بجدة األلماني السعودي المستشفىإلى  المرضى ةإحال ليتسهاألساسي لهذه الخطوة تعزيز و

  الشركة.

 مالحظات ختامية  ـ: ٤٠

بالرغم من ظروف  ملحوظ نمو تحقيقتكم شرك واصلت ،٢٠١٨ لعام المدققة المالية البيانات على وبناء التقرير، هذاأبرزها  التي للنتائج وفقا

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

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

من المهم أن نالحظ أن الشركة لديها عنصر الدين منخفض نسبياً كنسبة مئوية من رأس مالها، وهذا يعطي الشركة المرونة الالزمة للحصول و

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

 شكر وتقدير

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

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

 .لشركة قوة مصدراً والذي ظل دومعلى دعمها المتواصل  لحكوميةا الجهاتالشكر موصول لكل وى خرجهات األال

  التوفيق؛وهللا ولي 

 


