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  مقدمة
  

رمون  مو الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) امل   السادة مسا

  

عرض عليكم تقرره السنوي عن نتائج ا ذا ٣١/١٢/٢٠١٨لعام املا املنته  سر مجلس إدارة الشركة أن  م، حيث يو 
شغي واملا لعامالتقرر أبرز  رات  األداء ال حققتھ الشركة بفضل هللا ثم بجهود جميع  أبرز ماعرض ستكما ، م٢٠١٨ التغ

ها راتيجي دافها واس ها نحو تحقيق أ سوب شطة الشركة تحت عنوان  مختلف  عرض ما تم إنجازهستكما  .م  رعاية(أ
ر.. ية سانية أك  ).إ

  

  

  نبذة عن الشركة
مة كشركة م٢٠٠٣ عام الطبية للرعاية الوطنية الشركة أسست  االجتماعية للتأمينات العامة للمؤسسة مملوكة مغلقة مسا

ن، من ومجموعة م مة شركة إ م٢٠١٣ عام  تحولت ثم املسا جلة عامة مسا  ،)تداول ( السعودية املالية السوق   م
  وتدير حاليا: الشركة وتمتلك

  

  

  

  

شغيلھ الفع عام • .م2017بدأ 
 تم اإلعالن عنھ خالل العام املا•

.م2017

ةمركز رعاية لطب العائل

.م1966تأسس عام •

شفى رعاية الوط مس

عرف سابًقا باسم• كان 
شفى التأمينات ( مس

).االجتماعية
.  م1990تأسس عام •

ا شفى رعاية الر ضمس
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شطة الشركة سية أ   الرئ
هاتمارس الشركة  شط ان، طرق اإلمام أحمد بن  ا س للشركة الواقع ب الر  اململكة العربية السعودية،  املقر الرئ

عة لهحنبل شفيات التا ما:  مدينة الراض وذلك  ا، واملس ن  شغيلي ن    من خالل قطاع

  

  

جدول أدناه  شاطيو ا ر كل    النتائج:  وإسهامھ الشركة أعمال جم  تأث

شاط شاط  ال سبة  إيرادات ال   ال
شفيات  س وتملك وتجه املس   %٩٩٫٩ ٧٦٣٬٣٠٨٬٦٨٠  تأس

ة ع األدو   %٠٫١ ٤٩٥٬٤٤٧  توز
  %١٠٠٫٠ ٧٦٣٬٨٠٤٬١٢٧  االجما

  

  

  

  

  

  

ع• ة توز  بدأ حيث الطبية واملستلزمات األدو
شغيل ع لوحدة ال  وال م2011 عام  التوز
راد تختص جمل وتجارة وتصدير باست  ةا

ة  والتجزئة  ماتواملستلز  واملعدات األدو
.الطبية

شغيل الصيانة•  قاراتوالع األرا وتملك وال
ا ثمار .واإليجار بالبيع واس

شطة أخرى  أ

شاط• س ال ا الرئ  ستأس و للشركة ا
شفيات وتجه وتملك  الوحداتو  واملراكز املس

ية ها ال ها وإدار شغيلها، وصيان  تقديمو  و
دمات ية ا  تلكوتم املجاالت، كافة  ال
شفى( حالياً  الشركة  ،الراض رعاية مس

شفى ، رعاية مس  لطب رعاية مركز الوط
.)العائلة

س شاط الرئ ال
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  التوجهات العامة وخطط وقرارات الشركة املهمة
ال. مليون ) ٦٢(بإثنان وستون يقدر  صاربح  تحقيقم ٢٠١٨الشركة خالل عام  استطاعت رةهدف الشركة خالل  كمار  الف
وامش ربحية  إ-هللابإذن - القادمة ثمرن  تتما مع القطاع الصملتوسط  مقاربةع أتحقيق  طموحات وتوقعات املس

  : من خالل ما ي

ة دمات املم رك ع ا   :أوًال: ال

عة خدمات  ها التا رأل الوصول  إ هالس الشركة من خالذات جودة عالية  متنوعةتقدم الشركة من خالل وحدا قدر  ك
ارات هدف  ممكن من العمالء ات الز شفيات وال من شرفع مستو ات الربحيةأها أالطبية  املس   .ن تدعم مستو

اليف   ثانيًا: ترشيد وتخفيض الت

اليف  هدف الشركة  السوق واملدرجة ماثل املُ  القطاع مع متوسطات شركات تما الإمن خالل ترشيد وتخفيض الت
تنفيذ خطة العمل املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وال  عم ٢٠١٨ املاالشركة خالل العام عملت  حيث، املالية السعودية

اصة بالشركة وامش الربحية ا ات  تتما مع الشركات وامش ربحية ن تحقق الشركة أمن املتوقع و ، هدف ا رفع مستو
عا م٢٠٢٠ عام هاية  ة السعوديةالسوق املاليواملدرجة  ماثلة امل   .بإذن هللا 

ثمار ع دراسة الشركة عملتكما  مادي للتنمية واالس رح مع شركة ا مادي) مشروع االندماج املق ن عدد  وقد ،(ا عي تم 
شارن  س  ح الشأن هذامن املس حيث أنته األمر  .بكفاءة املدروسةنفيذية اتخاذ التوصيات دارة واإلدارة التملجلس اإل ي

عد تلقي الشركة خطاب ر فيھ إ الرغبة  اً إ عدم إتمام عملية االندماج  ثمار والذي أش مادي للتنمية واالس من قبل شركة ا
اصة بصفقة االندماج. إيقاف و    عدم االستمرار  املناقشات ا

عة للمؤسسة العامة للتأمينات ٠٧/٠٦/٢٠١٨و تارخ  ة والتا ثمار م تلقت الشركة خطاب من شركة حصانة االس
يلث ر ملزم مع شركة إن إم س  شأن اتفاق مبدئي غ ها  ثمارا بي إل س للدخول   االجتماعية واملسؤولة عن إدارة اس

ة واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كامل أسهمها  الشركة  ثمار ها شركة حصانة االس صفقة بيع خاصة، حيث تقدم ف
ية ذه املناقشات قائمة ح الوطنية للرعاية الطبية إ شركة إن إم س العربية السعودية للرعاية ال هاية ، والزالت 

  .م٢٠١٨ السنة املالية

ة مجلس اإل تحقيق تطلعات هدف إ الشركة  فإن، ذلك إ باإلضافة ن من خالل رؤ م  س إ رفع اإليراداتدارة وال املسا
وامش ربحية جيدة و  شرة امل )تتما مع متوسطات القطاع الص(تحقيق  افظة ع املوارد ال ة لدى الشركةتوامل  .م

ها لال تزال  الشركة أنكما  ات ر املر وترقية األنظمة التقنية ملا يحقق تطلعات وتوقعات زائري مستمرة  سع رفع مستو
  .وحدات اعمال الشركة
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  أبرز األحداث للعام
ها، حافًال بالعديد من األحداث والقرارات الهامة للشركة، وال حرصت الشم ٢٠١٨كان العام  ها عل م ركة ع اطالع مسا

ها وإ ها  املوقع الرستاح ، من خالل إعال ي:  اللسوق املالية السعودية (تداول)، وقد كان أبرز  بوقت واحد دون تمي   اآل

دث  التارخ  م   ا
جانھ.  م٠٣/٠١/٢٠١٨  ١ شكيل  س مجلس اإلدارة ونائبھ و ن رئ   عي

  م١٧/٠١/٢٠١٨  ٢
صول ع املوافقة املبدئية لتجديد عقد الشركة مع  املؤسسة العامة ا

  للتأمينات.
هية    م٣٠/٠١/٢٠١٨  ٣ رة املن   م (اثنا عشر شهرًا).٣١/١٢/٢٠١٧النتائج املالية األولية للف
سبة   م٣١/٠١/٢٠١٨  ٤ اصة باملدينون التجارون ب   .%٤٧٫٤٤انخفاض املبالغ ا
ن عن   م١٨/٠٢/٢٠١٨  ٥ م ع أرباح نقدية ع املسا   م.٢٠١٧العام توصية مجلس اإلدارة بتوز

  م١٨/٠٢/٢٠١٨  ٦
ة ملناقشة النتائ ثمار جهات االس ن وممث ا ن املالي لل اتفي مع امل ج تنظيم لقاء 

ع للعام    م.٢٠١٧املالية خالل الربع الرا
هية    م٢٥/٠٣/٢٠١٨  ٧ ة املن   م.٣١/١٢/٢٠١٧النتائج املالية السنو
جمعية   م٠٤/٠٤/٢٠١٨  ٨ ضور اجتماع ا   العامة العادية.الدعوة 

  م١٥/٠٤/٢٠١٨  ٩
ركة الدولية  جنة املش ر ال شفى رعاية الراض ع شهادة معاي حصول مس

شفيات (   ).JCIالعتماد املس
ي).  م١٦/٠٤/٢٠١٨ ١٠ جمعية العامة العادية (االجتماع الثا   نتائج اجتماع ا
هية    م٠٨/٠٥/٢٠١٨ ١١ رة املن   م (ثالثة أشهر).٣١/٠٣/٢٠١٨النتائج املالية األولية للف
شأن صفقة بيع خاصة.  م١٠/٠٦/٢٠١٨ ١٢ ة  ثمار   تلقي خطاب من شركة حصانة االس
اصة بصفقة االندماج.  م٢٥/٠٦/٢٠١٨ ١٣   اعالن إيقاف وعدم االستمرار  املناقشات ا
هية    م٣١/٠٧/٢٠١٨ ١٤ رة املن   أشهر).م (ستة ٣٠/٠٦/٢٠١٨النتائج املالية األولية للف
ن املدير التنفيذي.  م٢١/١٠/٢٠١٨ ١٥ عي   استقالة و
رة  م٠٥/١١/٢٠١٨ ١٦ هية   النتائج املالية األولية للف سعة أشهر) م٣٠/٠٩/٢٠١٨املن ).  
ثمري الشركة.  م٢٠/١١/٢٠١٨ ١٧ اتفي مع مس   عقد اتصال 
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  املا األداء
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م املؤشرات    املالية خالل خمسة أعوامالنمو التار أل
  

جدتو  مس ول أدناه اا رة:خالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها  السنوات املالية ا   األخ

 مقارنة نتائج األعمال
  م٢٠١٤  م٢٠١٥  م٢٠١٦  م٢٠١٧  م٢٠١٨  البيان

  ٧٣٣٬٩٩٤٬١٠٠  ٨٧٨٬٦٦٦٬٦٩٩  ٩٠٠٬٦٥٣٬٥٩٥ ٨٥٥٬٠٨٣٬٥٨١  ٧٦٣٬٨٠٤٬١٢٧  اإليرادات

اليف  ت
  اإليرادات

٥٥٦٬٧٢٨٬١٦٧  ٦٥٨٬٤٦٢٬٥٠١  ٦٩٣٬٦٦١٬٥٢١  ٦٥٩٬٦٨١٬١٧٢  ٥٩٧٬٢٩٤٬٠٠٦  

  ١٧٧٬٢٦٥٬٩٣٣  ٢٢٠٬٢٠٤٬١٩٨  ٢٠٦٬٩٩٢٬٠٧٤  ١٩٥٬٤٠٢٬٤٠٩  ١٦٥٬٥١٠٬١٢١  مجمل الربح

  ٩٥٬٤٥٧٬٥٦٥  ١٣٠٬٧١٨٬٣١٥  ٥٠٬٢٧٣٬٦٦١  ٨٥٬٢٩٦٬٤٤٤  ٦٢٬١٨٢٬٣٨٨  صا الربح
        

صوم:  مقارنة األصول وا
  م٢٠١٤  م٢٠١٥  م٢٠١٦  م٢٠١٧  م٢٠١٨  البيان

األصول 
  املتداولة

٦٣٣٬٣٤٢٬٨٨٨  ٧٥٧٬٠٠٢٬٣٤٤  ٧٥٦٬٤٠٠٬٩١٢  ٧٧٢٬٣٩٠٬٧٤٢  ٧٩٥٬٧٧٨٬٥١٠  

ر  األصول غ
  املتداولة

٦٢٤٬٧٧١٬٣٩٦  ٦٥٦٬٣٥٠٬٩٥٠  ٦٤٩٬١٢٤٬٦٥٨  ٦٥٢٬٧٤٤٬٨٦٣  ٥٩٦٬٦٣٤٬٠٩٩  

إجما 
  األصول 

١٬٢٥٨٬١١٤٬٢٨٤  ١٬٤١٣٬٣٥٣٬٢٩٤  ١٬٤٠٥٬٥٢٥٬٥٧٠  ١٬٤٢٥٬١٣٥٬٦٠٥  ١٬٣٩٢٬٤١٢٬٦٠٩  

صوم  ا
  املتداولة

٢٤٢٬٣٦٦٬٥٠٧  ٢٢٩٬٦٧٤٬٢٠٢  ٢٢٦٬٤٥٩٬٨٢٤  ١٨٧٬٣٦٠٬٠١٩  ١٦٧٬٥٤٣٬٦٤٢  

ر  صوم غ ا
  املتداولة

١٧٧٬٦١٥٬٩٦١  ٢٨٦٬٢٤٦٬٤٦١  ٢٧٣٬٨٠٣٬٧٣٤  ٢٥٢٬١٥٠٬٩٠٥  ٢٢٨٬٠٠٤٬٣٠٥  

إجما 
صوم  ا

٤١٩٬٩٨٢٬٤٦٨  ٥١٥٬٩٢٠٬٦٦٣  ٥٠٠٬٢٦٣٬٥٥٨  ٤٣٩٬٥١٠٬٩٢٤  ٣٩٥٬٥٤٧٬٩٤٧  

  

شورة ع صفحة الشركة  موقع اللمزد من املعلومات حول النتائج املالية، ير  الطالع ع القوائم املالية املعتمدة وامل
ي (تداول) رو   .وموقع الشركة االلك
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شغيلية عن نتائج السنة رة  النتائج ال جو   السابقة املالية الفروقات ا
رات (+)  م٢٠١٧  م٢٠١٨  البيان ر  )-أو ( التغ   سبة التغ

  %١١-  ٩١٬٢٧٩٬٤٥٤-  ٨٥٥٬٠٨٣٬٥٨١  ٧٦٣٬٨٠٤٬١٢٧  االيرادات

لفة اإليرادات    %٩-  ٦٢٬٣٨٧٬١٦٦-  ٦٥٩٬٦٨١٬١٧٢  ٥٩٧٬٢٩٤٬٠٠٦  ت

 بيعيھمصروفات 
قية سو   و

٢٦  ١٠١٬١٢٣  ٣٨٧٬٧٣٣  ٤٨٨٬٨٥٦%  

مصروفات ادارة 
  وعمومية

١٧-  ١٤٬٨٨٣٬٠٣٤-  ٨٧٬٦٨٧٬٧١٥  ٧٢٬٨٠٤٬٦٨١%  

(مصروفات) ايرادات 
  اخرى 

٢٥-  ٣٬٤٧٦٬٨١٦-  ١٣٬٨٠٦٬٢٦٩  ١٠٬٣٢٩٬٤٥٣%  

ربح (خسارة) 
شغيل   ال

١٥- ١٥٬٣٤٧٬٢٥٤- ١٠٣٬٧٧٢٬٧٦٩  ٨٨٬٤٢٥٬٥١٥% 

خسائر شطب 
ات  بعاد ممتل واس

  عقارات ومعدات 
٨٥- ١٬٠٥٦٬٤٦٨- ١٬٢٤٠٬٨٧٥  ١٨٤٬٤٠٧% 

ل اليف تمو  %٣ ٦٥٬٢١٠ ٢٬٣٩٨٬٩١١  ٢٬٤٦٤٬١٢١  ت

صا ربح (خسارة) 
  السنة قبل الزكاة 

١٧- ١٦٬٥٢٢٬٢٩٠- ١٠٠٬١٣٢٬٩٨٣  ٨٣٬٦١٠٬٦٩٣% 

 %٤٤ ٦٬٥٩١٬٧٦٦ ١٤٬٨٣٦٬٥٣٩  ٢١٬٤٢٨٬٣٠٥  مصروف الزكاة 
صا ربح (خسارة) 

  السنة 
٢٧-  ٢٣٬١١٤٬٠٥٦-  ٨٥٬٢٩٦٬٤٤٤  ٦٢٬١٨٢٬٣٨٨%  

  

ب عود شغي ربحال  االنخفاض س يجة السابق بالعام مقارنةم ٢٠١٨ املا العام خالل ال  اإليرادات وانخفاض النخفاض ن
راضات، األخرى  اإليرادات الك ومخصص االع ب عودو  وارتفاع اال م ٢٠١٨ املا العام خالل الربح صا االنخفاض  س
يجة السابق بالعام مقارنة شغي و  النخفاض ن   .الزكاة مصروف ارتفاعالربح ال

  

عةتحليل جغرا إلجما  ها التا   إيرادات الشركة وشركا
ال)، جميعها  ٧٦٣٬٨٠٤٬١٢٧( قدره مبلغاً م ٢٠١٨ عام  الشركة إيرادات بلغت اململكة العربية  مدينة الراض، ر

عة لها:  جدول أدناه إيرادات الشركة من الوحدات التا و ا   السعودية، و

  السنة
جغرا إلجما إيرادات الشركة   التحليل ا

شفى رعاية  مس
 الراض

شفى رعاية  مس
  الوط

  مركز طب العائلة
ع  وحدة رعاية لتوز

ة   األدو
  املجموع

  ٧٦٣٬٨٠٤٬١٢٧  ٤٩٥٬٤٤٧  ٥٬١٨٤٬٥٦٧  ٣٨٢٬٨٧٧٬٨٠٠  ٣٧٥٬٢٤٦٬٣١٣  م٢٠١٨
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  القروض ع الشركة واملديونية االجمالية
جدول التا تفاصيل كافة القروض ال   :قائمةيو ا

  م
جهة  املانحة اسم ا
  للقرض

مبلغ أصل 
  القرض

  مدة القرض
املبالغ املدفوعة 
سدادًا للقرض 
  خالل السنة

املبلغ املتبقي 
  من القرض

  ٦٣٬٦٣٦٬٣٦٤  ١٨٬١٨١٬٨١٨  سنوات ٦٫٥  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  الراض بنك  ١
  ١١٢٬٩٠١٬٣١٠  ٥٬٩٤٢٬١٧٤  سنة ٢٥  ١١٨٬٨٤٣٬٨٣٥  املالية وزارة  ٢
  ١٧٠٬٥٩٥٬٥٠٠  املديونية االجمالية  ٢١٨٬٨٤٣٬٨٣٥  القروض إجما  

  

جدول أعالهسوى قروض الشركة لدى ال يوجد  شاء وتجه  ، وقدما و  ا ذه القروض لدعم إ حصلت الشركة ع 
شفى رعاية الوطاملب اإلضا مل شفىباإلضافة إ ترميم  ،س   القديم.  رعاية الوط مس

  املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة
هية املالية السنة خالل تمت ال النظامية املدفوعات ي فيما   م:٣١/١٢/٢٠١٨  املن

  البيان
  م٢٠١٨

  بيان األسباب  وصف موجز لها
  املسدد

رة  هاية الف املستحق ح 
سدد ة ولم    املالية السنو

  م٢٠١٨زكاة العام املا   ٢١٬٤٢٨٬٣٠٥  ٦٬١٥٧٬٣٨٨  الزكاة
عد رفعها ا  سديد  يتم 
ة الزكاة والدخل   ملص

  ٢٬٥٢١٬٠٧٣  ٣١٬٩١١٬٠٢٧  الضربة
عام  ةالضربة املسدد 

٢٠١٨  
ر يتم  سم ضربة شهر د

شهر يناير     ٢٠١٩دفعها 

املؤسسة العامة 
  للتأمينات االجتماعية

١٣٬٧٦٤٬٢١٩ ١٬١٣٠٬٠٧٩  
مدفوعات املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
  م٢٠١٧خالل العام 

ر يتم سم دفعھ   شهر د
شهر يناير من السنة 

  الالحقة
رات  اليف تأش ت

  وجوازات
٠  ١٬٥٢٤٬١٠٠        

  ٠  ٩٬٦٠٤٬٩٣٤  رسوم مكتب العمل
الرسوم النظامية ملكتب 

  العمل
الرسوم النظامية ملكتب 

  العمل
  

ة املفروضة ع الشركة راز ر االح جزاءات والتداب  العقوبات وا
ر أو جزاء أو عقوبة أي الشركة لدى يوجد ال رازي  تدب   . م٢٠١٨ع الشركة خالل العام املا  مفروض اح
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اطر   إدارة امل
اطر جزءٌ  ة، وأن  ُتدرك الشركة أن امل شاطات التجار اطر  إدارةال يتجزأ من ممارسة ال فاظ ع لها دور فعّ امل ال  ا

؛  ا واملستقب ة نجاح الشركة ا اطر ال قد تواجهها من خالل لذا تحرص الشركة ع استمرار  وتقدير تحليلإدارة امل
طر ومدى مستوى  وتقييم واالحتماالت العواقب ومعرفة خطر كل ات وتحديد منھ، ومن ثم تقييم القرب ا   .األولو

اطر ال قد تواجھ الشركة    وسياسة الشركة  التعامل معها:امل
  

شغيل مخاطر  شرة واملوارد الداخلية اإلجراءات فشل أو مالئمة عدم :ال ارجية واألحداث واألنظمة ال  ع تؤثر قد وال ا
عرضها الشركة، عمليات رات و ن استقطاب ع القدرة كعدم التوظيف، متطلبات  للتغ ن املوظف  الكفاءة ذوي  املناسب
ل األموال استخدام أو العالية، ر ش ل املالية النتائج حساب أو التوقعات، مع يتوافق ال الذي املا األداء أو يح، غ  ش
ثمار من املتوقعة العائدات تحقيق  الفشل أو خاطئ، شغيل ، ُتدار مخاطراالس  الداخلية العمل إجراءات طرق عن ال
عة وآليات   .املتا

ة مصداقية :التقارر مخاطر  ر املالية التقارر ودقة ونزا ها من وال املالية، وغ  وتوقيت مصداقية ع سلباً  تؤثر أن شأ
جهات متطلبات وشفافية يل املث أفضل، وال تحرص الشركة ع اتباع التنظيمية ا ها، فع س ل ااملمارسات فيما يتعلق 

ر اليةامل( علوماتامل عن الكشف آلية تنظيم إ هدفسياسة لإلفصاح اعتمد مجلس إدارة الشركة  عد مهمة ) اليةامل وغ ُ وال 
ثمرنأساسية لل   .مس

ن واللوائح القواعد مخالفة :االمتثال مخاطر  ها املنصوص واملمارسات والقوان  املعمول  الداخلية واإلجراءات والسياسات عل
ر ها، ام ع القدرة عدم أو األخالقية، واملعاي ها بالتحقق من عدم مخالفة ها،  االل ام  فتقوم الشركة من خالل قسم االل

شاط الشركة   .األنظمة والتعليمات ذات العالقة ب

اماتھ الوفاء ع األطراف أحد قدرة عدم :االئتمان مخاطر  عد مخاطر  سائر الشركة تكبد إ يؤدي قد مما بال ُ مالية، وال 
م جهات محلية يتم  سيون  رة ع الشركة، حيث أن عمالء الشركة الرئ عد االئتمان مخاطر ذات آثار جو التعاقد معها 

افة الدراس ر املاليةات القيام ب   .ال تضمن حقوق األطراف املالية وغ

صول   لصعوبات الشركة عرض :السيولة مخاطر  امات ملقابلة الالزمة األموال ع ا  وال املالية، باألدوات املرتبطة االل
ها وتقديم ع الشركة قدرة عدم نع تنجم قد ها مقاربة وبقيمة سرعة خدما اطر من خالل العادلة لقيم ذه امل ، وتدار 

ل دوري. ش   تخطيط الشركة الحتياجها النقدي ومراقبة وضع السيولة 
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اط   رإجراءات الشركة  مواجهة امل
 : عدد من اإلجراءات وفقًا للتا اطر ال قد تواجھ الشركة فإن الشركة تقوم   ملواجهة امل

 دافها.حالة الشر  دراسة  كة الداخلية والبيئية وتحديد أ

  .ا ارجية وتحديد اطر الداخلية وا  التعرف ع امل

 اطر :  تقييم تلك امل اطر، وذلك وفقًا للتا  هدف توثيق األثر الصا الناتج عن تلك امل

طر.   تحليل وتقدير كل خطر ومعرفة العواقب واالحتماالت وتقييم مستوى ا

طر.مدى القرب من   هديد وا  ال

ات.    تقييم وتحديد األولو

  تملة ن الفوائد امل اطر، والنظر  التوازن ب هديدات وامل جة وتخفيف ال راتيجيات وخطط عمل ملعا إعداد اس
 والنتائج السلبية.

 هديدات اطر وال اطر، والسيطرة ع امل جة امل راتيجيات وخطط العمل ملعا  . يتم تنفيذ االس

  تلفة بالشركة.تقديم تقار اطر امل شأن إدارة امل ة ملجلس اإلدارة   ر دور
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وكمة   ا
وكمة بأن الشركة من إيماناً  ن ثروة لتنمية األساسية األدوات أحد  السليمة ا م ل، ورغبة من  ع املسا املدى الطو

امالشركة  وكمة ممارسات بأفضل االل شأت فقد واالفصاح؛ ا وكمة خاصة إدارة الشركة أ ام ل  املهام كافة تتو واالل
ها، ومجلس الشركة بحوكمة املتعلقة ن شؤون وإدارة إدار م هم املسا هم وأسئل  لوائح الشركة لدى يوجد كما. ومالحظا

عة والوحدات بالشركة خاصة حوكمة وسياسات ر القواعد وضع إ هدف وال لها، التا  حقوق  حماية لضمان املنظمة واملعاي
ن م اب املسا ، وأ ام املصا وكمة، ممارسات بأفضل واالل ذه ا  اإلدارة مجلس ألعضاء ملزمة والسياسات اللوائح و
ن التنفيذية واإلدارة ها أياً  عديل يمكن وال الشركة،  واملوظف جمعية أو اإلدارة مجلس من بقرار إال م  حسب العامة ا

  .العالقة ذات واللوائح األنظمة متطلبات

ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و   ت
  أوًال: مجلس اإلدارة:

سعة أعضاء  ون مجلس إدارة الشركة من  هم  يت جدول أدناه نبذة م وملدة ثالث سنوات، ٠١/٠١/٢٠١٨بدأت دور يو ا
جنة  ة  شغلون عضو هم وعن األعضاء من خارج املجلس والذين    م:٢٠١٨املراجعة للعام املا مختصرة ع

الية  االسم  م الت  الوظائف السابقة  الوظيفة ا رات  املؤ   ا
ن   ١ س األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا

ر تنفيذي) س مجلس اإلدارة (غ   رئ
افظ  - مساعد امل

للشؤون املالية 
واإلدارة  

املؤسسة العامة 
للتأمينات 
  االجتماعية

 مدير عام الشؤون املالية  - 
املؤسسة العامة للتأمينات 

  االجتماعية
  مدير عام الرقابة املالية - 
  مراقب ما - 

وس محاسبة -  الور   ب
ر تجارة  -  (مالية ماجست

  تطبيقية)

رات متنوعة  الشؤون  خ
شرة املالية و  املوارد ال

  والقيادة و

أحمد بن عبدالرحمن  األستاذ  ٢
ميدان   ا

ر تنفيذي)   (غ

محلل أول    -
شركة حصانة 

ثمارة   االس

ش اس بي  -  محلل ما  ا
دودة   س السعودية   امل

وس مالية -  الور  -ب
جامعة امللك فهد 
رول واملعادن  للب

محلل ما معتمد  - 
)CFA(  

رة  املجال املا وإدارة  خ
ة،  ثمار افظ االس امل

دراسة وتحليل الشركات 
اصة.  املدرجة وا

 عباة أبو محمد بن أحمد الدكتور   ٣
جنة املراجعة) (مستقل)   (عضو 

شار معا  - مس
ة ر ال   وز

املدير العام التنفيذي  - 
شفى امللك ع بدهللا بن ملس

جام بجامعة  عبدالعزز ا
ت  رة نورة ب األم

 عبدالرحمن
املدير الط واملشرف ع  - 

شفى الوط  شغيل املس
 بالراض.

شار املدير العام  -  مس
التنفيذي ملدينة امللك فهد 

 الطبية.
س قسم األطفال بمدينة  -  رئ

 امللك فهد الطبية.

وس  الطب  -  الور ب
جراحة امعة امللك ج -وا

 سعود
الزمالة السعودية   - 

الهيئة  -طب األطفال
السعودية للتخصصات 

ية.  ال
الزمالة العربية  طب  - 

املجلس  –فال األط
العربي لالختصاصات 

ية.  ال
يكية   -  الزمالة اإلكلي

طب األمراض الصدرة 

رات   رات قيادية وخ خ
   املجال الط
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مديرًا مؤسسًا إلدارة التعليم  - 
الط املستمر  إدارة 

  الشؤون األكاديمية

جامعة  -لدى األطفال
 تورنتو كندا

ية  -  اإلدارة ال
امعة ج -التنفيذية
  واشنطن.

ت مي األستاذة  ٤   الهوشان محمد ب
ر تنفيذي)    (غ

س - املوارد  رئ
شرة  البنك  –ال

السعودي 
  الفرس

شرة -   -مدير إدارة املوارد ال
تال  األ كاب

القيادة  -مدير مشارك - 
ر لبنك األ ا -والتطو
 التجاري 

شرة -  س املوارد ال  -رئ
  البنك األول 

وس إدارة  -  الور ب
جامعة  –األعمال 
 بوسطن

ر اإلدارة  -  ماجست
امعة ج -الهندسية

  جورج واشنطن

رات ممتدة  املوارد  خ
شرة   ال

س   ٥ األستاذ فهد بن عبد هللا الع
  (مستقل)

س التنفيذي  - الرئ
ثمار لشركة   لالس

  أمياس القابضة

املصرفية  مسؤول  - 
ثمارة  شركة جدوى  االس

ثمار   لالس
محلل ما لدى بنك  بي  - 

  مورغان

ر إدارة األعمال -    ماجست
وس  اإلدارة  -  الور ب

  املالية
  

رة  مجال  ثمار خ االس
واملجال املا واإلداري 
والتحليل املا املتعلق 

مة،  بالشركات املسا
تھ   باإلضافة لعضو

مجالس إدارات عدد من 
  الشركات

شار بن عبدالعزز أبا  ٦  األستاذ 
   يلا
  )مستقل(

س  - رئ
راتيجية  االس

ر األعمال  وتطو
شار مجلس  ومس

شركة  -اإلدارة
ن   الصقر للتأم

ي -   اإلدارة  مشرف بن
العامة ملراقبة البنوك 
ملؤسسة النقد العربي 

 السعودي
ش ع قطاع  -  مدير التفت

ن بمؤسسة النقد  التأم
  العربي

وس إدارة مالية -  الور  -ب
 جامعة امللك سعود

ر إدارة األعمال -    ماجست

وكمة   رة  مجال ا خ
ن  ام والتأم واالل

راتيجية، إ جانب  واالس
ك الرقابة ع البنو 

واملؤسسات املالية 
  والعالقات الدولية.

نائب  األستاذ بدر بن فهد العذل (  ٧
س  ر تنفيذي) -الرئ   غ

س  - نائب أول لرئ
مجلس اإلدارة 

ونائب املدير 
التنفيذي  شركة 

فال العربية 
دودة   القابضة امل

ي  شركة  -  شار بن مس
دمات املالية  فالكم ل

س مجلس  -  مساعد رئ
فال العربية اإلدارة  شركة 

دودة  القابضة امل
مدير تنفيذي  الشركة  - 

العربية لإلمدادات الطبية 
شفيات   ولوازم املس

وس إدارة أعمال -  الور شارات   ب رات  االس خ
البنكية واملالية وإدارة 

  الشركات 

 رائد بن عبدهللا التمياألستاذ   ٨
  )تنفيذي(

ر تنفيذي بدًء من  (غ
  م٠١/٠١/٢٠١٩

س  - التنفيذي الرئ
للشركة الوطنية 
  للرعاية الطبية

س التنفيذي -  التعاونية  -الرئ
ن   .للتأم

وس علوم طبية -  الور  -ب
لز  رطانياب -جامعة و

برنامج املالية لكبار  - 
معهد لندن  -املدراء

 إلدارة األعمال
  -برنامج اإلدارة املتقدمة - 

سياد"  معهد "إ
برنامج اإلدارة التنفيذية  - 

ثمار عهد م -لالس
ش"   "في

عضو مجلس إدارة  
عدد من الشركات 
 الوطنية والبنوك

رات قيادية   خ
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معهد  -برنامج القيادة - 
  "أي ام دي"

ان  ٩   املهندس مشهور بن محمد العبي
  (مستقل)

س التنفيذي  - الرئ
دف  لشركة 

   دمات األعمال 

ق -  سو نك ب -مسؤول 
جزرة  ا

 مصرفية -ائتمان مدير - 
 الراض بنك -الشركات

مدير الشؤون املالية  - 
ركة أكوان ش -واإلدارة
 .العقارة

زنة عام مدير -   صندوق  -ا
شرة املوارد تنمية   .ال

ندسة  -  وس  الور ب
امعة امللك ج -صناعية
  سعود

رات متنوعة  الشؤون  خ
  املالية وإدارة الشركات.

  بن ع العر األستاذ عبدهللا  ١٠
جنة املراجعة( س  (من خارج  )رئ

  املجلس)

املا  املسؤول -
األول  البنك 

  األول 

اسبة وإدارة  -  س امل رئ
صوم وعالقات  األصول وا

ثمرن  البنك  املس
ي. ريطا  السعودي ال

عدد من املناصب  بنك  - 
  الراض.

س ومدير إدارة  -  نائب الرئ
رأس املال والسيولة  

  األ التجاري.البنك 

ندسة  -  وس  الور ب
 جامعة امللك -كهربائية

رول واملعادن  فهد للب
ر علوم إدارة -   -ماجست

  جامعة ووترلو كندا
  

رة  عامًا  القطاع  ١٥خ
  .املصر

باألستاذ   ١١ ب   صا بن سليمان ا
جنة املراجعة) (من خارج  (عضو 

  املجلس)

املدير التنفيذي  -
نك ب -للعمليات

  البالد

مدير عام املجموعة  - 
نك ب -املصرفية للشركات

 البالد
مدير عام التخطيط  - 

راتي واألبحاث يئة  -االس
 السوق املالية

مساعد املدير العام  - 
للمجموعة املصرفية 

 صرف الراجم -للشركات
نك  -  عدد من املناصب ب

ا وظيفة نائب  الراض وأخر
س أول  مدير قطاع  -رئ

نك ب -مصرفية الشركات
  الراض

وس محاسبة -  الور  -ب
 جامعة امللك سعود

 -شهادة اإلدارة املالية - 
سياد فرسا   إ

رات  الشؤونممتدة   خ
رات قيادية   املالية وخ

  القطاع الص

األستاذ عبدالعزز بن صا أبا   ١٢
يل   ا

جنة املراجعة) (من خارج  (عضو 
  املجلس)

س  - نائب الرئ
التنفيذي 

للمراجعة  
يع   شركة  تص

مناصب إدارة متنوعة   - 
 يئة السوق املالية.

مساعد املدير املا  - 
للمشارع  الشركة العربية 

رولية. ثمارات الب  لالس
شار االئتمان   -  مس

.   صندوق التنمية الصنا

ندسة  -  وس  الور ب
 جامعة امللك -صناعية

رول واملعادن  فهد للب
ر إدارة أعمال -   -ماجست

  جامعة نوتنقهام

رات  الشؤون  عددةمت خ
  واإلدارة املالية
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 ثانيًا: اإلدارة التنفيذية: 

الية  االسم  م الت  الوظائف السابقة  الوظيفة ا رات  املؤ   ا
س التنفيذي  -  األستاذ رائد بن عبدهللا التمي  ١ الرئ

للشركة الوطنية 
  للرعاية الطبية

س التنفيذي لشركة  -  الرئ
ن   التعاونية للتأم

وس -  الور  -طبية علوم ب
لز  رطانياب -جامعة و

برنامج املالية لكبار  - 
معهد لندن  -املدراء

 إلدارة األعمال
 -برنامج اإلدارة املتقدمة - 

سياد  معهد إ
برنامج اإلدارة التنفيذية  - 

ثمار ش -لالس  معهد في
عهد م -برنامج القيادة - 

  أي ام دي

 إدارة مجلس عضو
 الشركات من عدد 

  الوطنية
رات قيادية   خ

يباألستاذ   ٢ س   -   خان أحمد جا الرئ
التنفيذي 
  املالية  للشؤون

لشرق ا -مراقب ما إقلي - 
 )Pladis Globalاألوسط (

الشركة  –مراقب ما  - 
الوطنية لصناعة 

ات لو وت وا س  ال
 KPMG -مدير تدقيق أول  - 
التخطيط  -مدير أول  - 

انية ع شركة اإلبدا -وامل
 املركزي (باكستان)

 -نائب مدير التدقيق - 
KPMG (باكستان)  

ي معتمد  -  محاسب قانو
ن ي اس  -من معهد امل

  باكستان

رات متعددة   خ
التدقيق واملراجعة 

  املالية.

س التنفيذي  -  عبدالعزز بن صا العبيدالدكتور   ٣ الرئ
  للشؤون الطبية

شار طب أورام  -  مس
شفى امللك م -سائية س

جام  خالد ا
وعضو عدة دكتور مساعد  - 

 امعة امللك سعودج -جان
شفى مدير ط -  ساء  ملس ال

دينة امللك م -املتخصص
 فهد الطبية

مساعد مدير تنفيذي  - 
 مدينة امللك -لإلدارة الطبية
 فهد الطبية

مدير تنفيذي للشؤون  - 
دينة امللك فهد م -الطبية
 الطبية

 األورام طب قسم مدير - 
سائية  فهد امللك مدينة -ال
  الطبية

وس  الطب  -  الور ب
جراحة امعة امللك ج -وا

 سعود
ر إدارة الرعاية  -  ماجست

ية  ال
متخصص  علم  - 

سائية  األورام ال
لية  -  الزمالة من ال

ن جراح  نداك -امللكية ل
 من الطبية الزمالة - 

غرس و ي ال  األمر
ساء ألطباء  والتوليد ال

ر  رة عملية ألك خ
عامًا  ٢٣ من 

املجال الط 
  واإلداري 
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ربي  ٤  الط املدير -  الدكتور تركي محسن ا
شفى  رعاية ملس

 الوط
س برنامج  - رئ

ر طوارئ  تطو
األطفال بوزارة 

ة  ال
س املجلس  - رئ

العل لتخصص 
طوارئ األطفال 

  باململكة

مدينة  -مدير إدارة الطوارئ  - 
 امللك فهد الطبية

 –مدير إدارة الطوارئ  - 
ر محمد بن  شفى األم مس

 عبدالعزز
  

وس طب  -  الور ب
امعة امللك ج -وجراحة
 فيصل

درجة الدكتوراه  - 
 السعودية لطب األطفال

درجة الدكتوراه العربية  - 
 لطب األطفال

درجة الدكتوراه األردنية  - 
 لطب األطفال

التخصص  درجة - 
عد  الدقيق ما 

الدكتوراه  طب 
جامعة  -طوارئ األطفال

  كندا -كالقري 

رات ممتدة   خ
  الطبية اإلدارةمجال 

يم عبدهللا العمار املهندس  ٥ س التنفيذي  -  إبرا الرئ
  لتقنية املعلومات

مدير إدارة تصميم وتنفيذ  - 
ية التحتية  شركة  الب
 .االتصاالت السعودية

مدير تقنية املعلومات  - 
  رن)البح -(فيفا

وس علوم  -  الور ب
حاسب وعدد من 
الشهادات املهنية 

  األخرى 

رات  مجال  خ
شاء وتنفيذ  إ

العديد من أنظمة 
  تقنية املعلومات 

  

ها: الية والسابقة أو مدير ها ا ون عضو مجلس اإلدارة عضوًا  مجالس إدار   أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها ال ي

  اسم العضو  م
الية أو  ها ا ون عضو مجلس اإلدارة عضوًا  مجالس إدار اسم الشركة ال ي

هاالسابقة أو    من مدير

١  
ن س  البنك األول (السعودية)  األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا

روكيم   شركة ب

ميدان  ٢  الشركة العاملية للدايول   األستاذ أحمد بن عبدالرحمن ا

  ال يوجد  أحمد بن محمد أبو عباة الدكتور   ٣

ت محمد الهوشاناأل   ٤   ال يوجد  ستاذة مي ب

٥  

س هللا عبد بن فهد األستاذ   شركة االسمنت العربية (السعودية)  الع
مة مقفلة)   شركة اسمنت القطرانة (األردن) (مسا

ة (السعودية) (ذات مسئولية محدودة) يو   شركة األغذية ا

  القابضة (السعودية)(ذات مسئولية محدودة)شركة أمياس 
مة مقفلة) ون العاملية (السعودية) (مسا  شركة س

شار بن عبدالعزز أبا  ٦   ال يوجد   يلا األستاذ 

٧  

دمات املالية  العذل فهد بن األستاذ بدر   (السعودية) شركة فالكم ل
ل (السعودية)   شركة األمثل للتمو

يع    (السعودية) وخدمات الطاقةشركة التص
دمات املساندة ازن وا   (السعودية) شركة امل

  شركة فال العقارة (السعودية)
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  شركة فال العربية القابضة (السعودية)
دودة (السعودية)   شركة فال السعودية امل

ست (السعودية)   شركة البالد كتال

٨  

  الراجمصرف   رائد بن عبدهللا التمياألستاذ 
ن   التعاونية للتأم

ن دمات التأم   شركة نجم 
رونية   شركة وصيل لنقل املعلومات اإللك

ن   شركة املتحدة للتأم
ثمار العقاري    الشركة التعاونية لالس

٩  

ان   شركة زجاج (السعودية)  املهندس مشهور بن محمد العبي

دمات االعمال (السعودية) دف    شركة 
  الشركة العقارة الدولية (السعودية)

  

جل حضور أعضاءه   اجتماعات مجلس اإلدارة و
جل  يو تة اجتماعاخمسم، عقد مجلس إدارة الشركة ٢٠١٨عام خالل  عقاد تلك االجتماعات و جدول أدناه توارخ ا ا

   :حضور أعضاء مجلس اإلدارة لها

  االسم  م

  ) اجتماعات٥جتماعات (اال عدد 

٠٣/
٠١/

٢٠
١٨

 

١٥/
٠٤/

٢٠
١٨

 

٠٥/
٠٦/

٢٠
١٨

* 

١٨/
١٠/

٢٠
١٨

* 

١٧/
١٢/

٢٠
١٨

* 

٥  ٤  ٣  ٢  ١  
ن  ١ س   √  √  √  √  √ األستاذ إياد بن عبد الرحمن ا

  √  √  √  √  √ األستاذ بدر بن فهد العذل  ٢

ساألستاذ   ٣   √  √  √  √  √ فهد بن عبدهللا الع

  √  √  √  √  √ رائد بن عبدهللا التمياألستاذ   ٤

  √  √  √  √  √  الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة  ٥

ان  ٦   √  √  √  ×  √ املهندس مشهور بن محمد العبي

ت محمد الهوشان  ٧   √  √  √  √   √  األستاذة مي ب

يل  ٨ شار بن عبدالعزز أبا ا   √  √  √  √  √  األستاذ 

٩  
األستاذ أحمد بن عبدالرحمن 

ميدان   ا
√  √  √  √  √  

عقد الذي * االجتماع   .م١٥/٠٤/٢٠١٨ خبتار واملنعقدة للشركة عامة جمعية اجتماع آخر عد ا
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ثقة من مجلس اإلدارة جان املن   ال
عة لھ وفقًا للوائح وسياسات وضعها  جان التا شكيل عدد من ال ل فّعال؛ قرر  ش رغبة من مجلس إدارة الشركة بتأدية مهامھ 
جنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها وكيفية رقابة املجلس  جنة بحيث تتضمن تلك اللوائح تحديد مهام ال ل  املجلس ل

ها.    عل

عكما  ثقة عن  يتا جان املن ل دوري للتحقق من قيامها باملهام املوكلة لها، وال ش ثقة منھ  جان املن مجلس اإلدارة عمل ال
ها  الصفحة (اإل مجلس  الية والسابقة ألعضا ذا التقرر  وفقًا ) م١٣دارة حاليًا، وال سبق اإلشارة إ الوظائف ا ن 

 :   للتا

  جنة املراجعة أوًال: 

جمعية العامة للشركة، جنة شكيلتم  ها من قبل ا افآت أعضا حيث تقوم  املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها وم
ها  عدد من املهام م جنة  ي:إ ا اإلشراف ع إدارة املراجعة الداخلية، باإلضافةال يل املثال اآل شمل ع س   ملهام األخرى 

  ةربع ا–دراسة القوائم املالية األولية ها املا قبل  –لسنو ها املتعلقة بأدا ة والبيانات املالية للشركة وإعالنا والسنو
ها. ها وشفافي ها وعدال ها لضمان نزا ا من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية  شأ  عرضها واعتماد

  هم وتقييم عا سابات وعزلهم وتحديد أ رشيح مراج ا عد التحقق من استقاللهم التوصية ملجلس اإلدارة ب هم  أدا
ها حيال ذلك.  ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئيا

  ها مع اإلدارة ية ال قد تطرأ ع القوائم املالية، ومناقش اس رة والتقديرات امل جو رات ا دراسة ومراجعة التغي
ها. شأ سابات، وابداء الرأي    التنفيذية ومراج ا

جنة املراجعة   جدول  يوم، ٢٠١٨ عاماجتماعات خالل سبعة وقد عقدت  عقاد توارخ أدناه ا جل االجتماعات تلك ا  و
ا حضور    : أعضاء

ة  االسم  م   طبيعة العضو

  ) اجتماعات٧(عدد االجتماعات 

٢٩/
٠١/

٢٠
١٨

 

١٢/
٠٣/

٢٠
١٨

 

٢١/
٠٣/

٢٠
١٨

 

٠٧/
٠٥/

٢٠
١٨

 

٣٠/
٠٧/

٢٠
١٨

 

٠٤/
١١/

٢٠
١٨

 

٠٩/
١٢/

٢٠
١٨

 

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

١  
األستاذ عبدهللا بن ع 

 العر
جنة س ال (من خارج  رئ

  √  √  √  √  √  √  √  املجلس)

٢  
األستاذ صا بن سليمان 

ب ب   ا
  ×  √  √  √  √  √  √  (من خارج املجلس) عضو 

٣  
األستاذ عبدالعزز بن صا 

يل   أبا ا
  √  √  √  √  √  √  √  (من خارج املجلس) عضو

٤  
الدكتور أحمد بن محمد أبو 

  عباة
  √  √  ×  ×  √  √  √  عضو 
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جنة التنفيذية: ثانيًا:    ال

جنة التنفيذية  ثمار، إهدف ال ل واالس  مساعدة مجلس اإلدارة  اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقرارات وسياسات التمو
راتيجية والتعامالت ومراقبة أداء  طط االس ها التنفيذية بدارة اإل وصياغة ا الشركة، وكذلك صنع القرارات ال تختص 

ادة  ها من قبل مجلس اإلدارة، وذلك من خالل دراسة التوصيات واتخاذ القرارات  كل ما من شأنھ ز جنة أو ال ُتحال إل ال
ا املالية. كما كفاءة وفعالية أعمال الشركة الداخلية، باإلضافة إ مراقبة أداء الشركة واإلشراف ع ُمجمل أ ها وموارد شط

ها  عدد من املهام، م جنة التنفيذية  يل املثال-تختص ال ي:  -ع س صر اآل   ال ا

 .شغي للشركة عة األداء املا وال  متا
 .تلفة انيات للشركة ووحدات أعمال الشركة امل ونات التخطيط وامل  مراجعة م
 ثمار رحات ومشارع االس ها ملجلس اإلدارة. مراجعة وتقييم مق شأ  املقدمة من اإلدارة التنفيذية والتوصية 
 .القيام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى يفوضها مجلس اإلدارة من وقت آلخر 

جنة التنفيذية  جل  يوم، ٢٠١٨ عاماجتماعات خالل  أربعةوقد عقدت ال عقاد تلك االجتماعات و جدول أدناه توارخ ا ا
ا:   حضور أعضاء

  االسم  م
طبيعة 
ة   العضو

  ) اجتماعات٤عدد االجتماعات (

٠٤/
٠٢/

٢٠
١٨

 

١٣/
٠٥/

٢٠
١٨

 

٠٩/
٠٩/

٢٠
١٨

 

٢٥/
١١/

٢٠
١٨

 

٤  ٣  ٢  ١  
ن  ١ س جنة األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا س ال   √  √  √  √  رئ
  √  √  ×  √  عضو أحمد بن محمد أبو عباةاألستاذ   ٢
ساألستاذ   ٣   √  √  √  √  عضو فهد بن عبدهللا الع
  √  √  √  √  عضو رائد بن عبدهللا التمياألستاذ   ٤
ميداناأل   ٥   √  √  √  √  عضو ستاذ أحمد بن عبدالرحمن ا

                

افآتثالثًا:  رشيحات وامل   جنة ال

افة  افآت إ القيام ب رشيحات وامل جنة ال ها  املهاماملوكلة لها من قبل مجلس اإلدارة باإلضافة إ  املهامهدف  املنصوص عل
جنة واملعتمدة من  الئحة  جمعية العامةعمل ال ها ع قبل ا يل املثال-، وم ي:  -ع س صر اآل   ال ا

 .ذه السياسة ري عن  ها، وبيان أي انحراف جو افآت املعمول  افآت املمنوحة وسياسة امل ن امل   توضيح العالقة ب
 افآت، وتقييم ة لسياسة امل ها. املراجعة الدور داف املتوخاة م ها  تحقيق األ   مدى فعالي
  ن بالشركة وفقًا للسياسة ثقة وكبار التنفيذي جانھ املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة و التوصية ملجلس اإلدارة بم

  املعتمدة.
 .ة  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ة للعضو ر وا راح سياسات ومعاي   اق
 ل مجلس اإلدارة ي ا. مراجعة  رات ال يمكن إجراؤ   واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات  شأن التغي
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 .ة الشركة ها بما يتفق مع مص ج لول ملعا راح ا  تحديد جوانب الضعف والقوة  مجلس اإلدارة، واق

افآت  رشيحات وامل جنة ال نوقد عقدت  عقاد  يوم، ٢٠١٨ عامخالل  اجتماع جدول أدناه توارخ ا تلك االجتماعات ا
ا: جل حضور أعضاء   و

ة  االسم  م   طبيعة العضو

  ) اجتماعات٢عدد االجتماعات (

١٢/
٠٢/

٢٠
١٨

 

٢٢/
١١/

٢٠
١٨

 

٢  ١  
يل  ١ شار بن عبدالعزز أبا ا جنة األستاذ  س ال   √  √  رئ
  ×  √  عضو  األستاذ بدر بن فهد العذل  ٢
ت محمد الهوشان  ٣   √  √  عضو  األستاذة مي ب
ان  ٤   √  √  عضو  املهندس مشهور بن محمد العبي

عًا:  عة االندماجرا   جنة متا

عة االندماج جنة متا شكيل  هدف ٢٠١٧ عامخالل  تم  ثمار م  مادي للتنمية واالس رح مع شركة ا عة االندماج املق متا
جنة مساعدة مجلس اإلدارة  اتخاذ القرارات فيما يتعلق  مادي)، حيث تتو ال رح (ا بجميع األعمال املتعلقة باالندماج املق

جنة من قبل مجلس اإلدارة مادي، باإلضافة إ األعمال املوكلة ل ها  ، كمامع شركة ا جنة عدد من املهام األخرى، م -تتو ال
يل املثال ي:  -ع س صر اآل   ال ا

 ي، وتح ، والقانو شار املا شاري لدراسة االندماج، كاملس ن مس هم.عي عا  ديد أ
  ناء ما يتطلب موافقة املجلس ن، باست شارن املال رحات أو وثائق أو إعالنات مقدمة من املس مراجعة واعتماد أي مق

جمعية العامة.    أو ا

عة االندماج  جنة متا جدول  يوم، ٢٠١٨ عامخالل اجتماعًا واحدًا وقد عقدت  عقاد تارخ أدناه ا جل االجتماع ا  و
جنة ءأعضا حضور    : ال

  االسم  م
طبيعة 
ة   العضو

عدد اجتماعات 
  جتماع) ا١(

٠٤/
٠٢/

٢٠
١٨

 

١ 
ن  ١ س جنة إياد عبدالرحمن ا س ال   √  رئ
  √  عضو  بدر بن فهد العذل  ٢
سبن فهد   ٣   √  عضو  عبدهللا الع
  √  عضو  رائد بن عبدهللا التمي  ٤

عة االندماج النتفاء  جنة متا هاعلمًا بأن مجلس اإلدارة قد قرر إلغاء    .الغرض م
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ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة افآت والتعو ها واإلدارة التنفيذية امل   وسياس
جمعية العامة للشركة واملنعقدة بتارخ  جا١٤/١٢/٢٠١٧اعتمدت ا افآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال ن م سياسة م

جان ذوي كفاءة  افآت الستقطاب أعضاء مجلس أو  ذه السياسة إ تنظيم امل هدف  ثقة عنھ واإلدارة التنفيذية، حيث  املن
هم بمهنية وكفاءة عالية، مع مراعاة القطاع الذي  هم من تأدية مهامهم وواجبا رة متناسبة، وبما يمك ة وخ علمية وفنية وإدار

ها.عمل فيھ الشركة واملهارات ا   لالزمة إلدار

ثقة عنھ واإلدارة التنفيذية وفقًا للمبادئ والقواعد  جانھ املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة و ون م ووفقًا للسياسة املعتمدة ت
  التالية:

ثقة جانھ املن   أوًال: أعضاء مجلس اإلدارة و

 .افآت أعضاء مجلس اإلدارة ع م ن النظام األساس للشركة طرقة توز  يب
  افآت  –مجلس اإلدارة يحدد رشيحات وامل جنة ال جانھ  –بناء ع توصية من  افآت أعضاء مجلس اإلدارة و م

ثقة وفقًا للمبادئ التالية:  املن

راتيجية، وعامًال لتحف أعضاء مجلس اإلدارة   داف الشركة االس افآت متوافقًا مع أ ون تنظيم امل أن ي
د ثقة ع تحقيق تلك األ جانھ املن ها.و عزز قدرة الشركة ع تنمية أعمالها واستدام  اف، و

رات املطلوبة.  جمها، واملهارات وا شاطها و ون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة و  أن ت
الت املطلوبة لتعزز قدرة الشركة    رات واملؤ ون عامًال  جذب أعضاء ملجلس اإلدارة من ذوي ا أن ت

دافها.  تحقيق أ
  تھ  ستحق عضو ة بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة، وذلك مقابل عضو افأة سنو مجلس اإلدارة م

افآت. رشيحات وامل جنة ال  املجلس بناء ع توصية من 
  ة بما ال يخالف األنظمة واللوائح ذات افأة سنو ثقة عنھ م جان املن ستحق عضو مجلس اإلدارة املشارك  ال

افآت.العالقة، وبنا رشيحات وامل جنة ال  ء ع توصية من 
 .جنة املراجعة  ال تنطبق الفقرة السابقة ع 
  افأة بناًء ع توصية مسبقة من جان املجلس م ر أعضاء مجلس اإلدارة) املشارك  إحدى  ستحق العضو (من غ

افآت. رشيحات وامل  جنة ال
 ض جان بدًال  عوض لقاء ستحق عضو مجلس اإلدارة وأعضاء ال ور اجتماعات مجلس اإلدارة باإلضافة ا أي 

جان من خارج املجلس. اليف حضور االجتماعات من تذاكر سفر أو إقامة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء ال  ت
  مة العضو وحضوره ثقة عنھ مسا جان املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال ن االعتبار عند إقرار م ع يتم األخذ 

ة الشركة.ومشارك   تھ فيما يطرح من مواضيع، وأي اسهامات تخدم مص
  ل متفاوت تبعًا للمهام واملسؤوليات واإلنجازات ش ثقة  جانھ املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة و يجوز أن تقر م

  املتحققة.
 ر دقيقة أو نتا ثقة ع معلومات غ جانھ املن افآت املقرة لعضو مجلس اإلدارة أو  ت امل ئج خاطئة فإنھ يتم إذا بن

ها. جب مراعاة األنظمة ذات العالقة عند النظر ف ها، و الة إ مجلس اإلدارة التخاذ القرار املالئم تجا   الرفع با
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  ثانيًا: اإلدارة التنفيذية

 .ست إلزامية وملجلس اإلدارة إقرار صرفها من عدمھ ھ ول افأة جواز  ذه امل
  افآت بناًء ع  –يحدد مجلس اإلدارة رشيحات وامل جنة ال ون وفقًا  –توصية  افآت اإلدارة التنفيذية ع أن ت م

 للمبادئ التالية:

راتيجية، وعامًال لتحف اإلدارة التنفيذية   داف الشركة االس ضات متوافقة مع أ افآت والتعو ون امل أن ت
عزز قدرة الشركة ع تنمية أعمالها واست داف، و ها.ع تحقيق تلك األ  دام

رات املطلوبة.  جمها، واملهارات وا شاطها و ون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة و  أن ت
ن الشركة من   الت الالزمة لتمك ن ذوي القدرات واملهارات واملؤ أن تمكن الشركة من استقطاب التنفيذي

دافها.  تحقيق أ

عارض  املصا من شأنھ أن يؤثر سلبًا ع مص  ب أي  س دافها.أال  ها ع تحقيق أ  ة الشركة وقدر
  داف افأة اإلدارة التنفيذية وتحقيقها لأل ذا الشأن عند إقرار م يجب مراعاة السياسات املتبعة  الشركة  

 املرسومة.
 ل موظف  اإلدارة التنفيذية تبعًا للنتائج ال حققها خالل العام محل التقيي افأة املقرة ل  م.يجوز أن تتفاوت امل
  رحة للمجلس وفقًا عديالت مق ل سنوي والرفع بأي  ش افآت اإلدارة التنفيذية  يجوز مراجعة السقف األع مل

 لألنظمة ال تحكم ذلك.
  دافها وبما يتوافق مع األداء والتقييم املعمول بھ لدى راتيجية الشركة وأ ذه السياسة مع اس جم  يجب أن ت

افآت ا  إلدارة التنفيذية.الشركة وذلك فيما يخص م
  الة إ مجلس ر دقيقة أو نتائج خاطئة فإنھ يتم الرفع با افأة املقرة لإلدارة التنفيذية ع معلومات غ ت امل إذا بن

ها. جب مراعاة األنظمة ذات العالقة عند النظر ف ها، و  اإلدارة التخاذ القرار املالئم تجا

افآت أعضاء مجل شر سياسة م ثقة عنھ واإلدارة التنفيذية  املوقع الرس علمًا بأنھ تم  جان املن س اإلدارة وأعضاء ال
ارة الرابط   http://www.care.med.sa/ :للشركة، لالطالع ع السياسة ير ز

  

  

  

ثقة عنھ واإلدارة التنفيذية؛  جان املن افآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال تحرص الشركة ع تطبيق سياسة م
افآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة  ري  امل ناك أي انحراف جو واألنظمة واللوائح ذات العالقة لذا فلم يكن 

افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة واإلدارة التنفيذية  الشركة عن السياسة املعتمدة، ا جداول أدناه تو م
  التنفيذية: 
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افآت أعضاء مجلس اإلدارة  أوًال: م

  االسم

افآت الثابتة   امل

املجموع 
ن*  الك

مع
لغ 
مب

  

ت 
سا

جل
ر  و

ض
 ح
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س
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سر 
ال

  

ن   أوًال: األعضاء املستقل
  ٣٩٫٠٠٠  ال يوجد  ٢٤٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠   ال يوجد  أحمد بن محمد أبو عباة الدكتور  .1

س  هللا عبد بن فهد األستاذ .2   ٤٠٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٥٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٣٧٠٫٠٠٠  الع

يلاألستاذ  .3   ٢١٫٠٠٠  ال يوجد  ٦٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠   ال يوجد   شار بن عبدالعزز أبا ا

ان .4   ١٨٫٠٠٠  ال يوجد ٦٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠  ال يوجد  املهندس مشهور بن محمد العبي

األستاذ عبداملجيد بن عبدهللا  .5
  املبارك***

 -  ال يوجد  ٢٠٠٫٠٠٠
  ال يوجد

٢٠٠٫٠٠٠  

ر*** .6 جب   ٢٠٠٫٠٠٠  ال يوجد -  ال يوجد  ٢٠٠٫٠٠٠  األستاذ مازن بن أحمد ا
ن ر التنفيذي   ثانيًا: األعضاء غ

ن .1 س   ٣٨٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٥٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا

األستاذ أحمد بن عبدالرحمن  .2
ميدان   ا

  ٢٧٫٠٠٠  ال يوجد  ١٢٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠   ال يوجد

ت محمد الهوشان .3   ٢١٫٠٠٠  ال يوجد  ٦٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠   ال يوجد   األستاذة مي ب

  ٢٧١٫٠٠٠  ال يوجد  ٦٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠  األستاذ بدر بن فهد العذل .4

الدكتور غازي بن عبدالرحيم  .5
  الراوي***

  ٢٢٢٫٩٢٥  ال يوجد  -  ال يوجد  ٢٢٢٫٩٢٥

مل آل  .6 و الدكتور شو بن 
ز***   فو

  ٢٠٠٫٠٠٠  يوجد ال  -  ال يوجد  ٢٠٠٫٠٠٠

7. *** را   ٢٠٠٫٠٠٠  ال يوجد  -  ال يوجد  ٢٠٠٫٠٠٠  املهندس عادل بن محمد ا

املهندس سعود بن محمد  .8
  الشبانات***

  ٢٠٠٫٠٠٠  ال يوجد  -  ال يوجد  ٢٠٠٫٠٠٠

ن األعضاء: ثالثًا   التنفيذي
1. **   ٣٬٠٧٣٬٠٧٥  ال يوجد  ٣٬٠١٦٬٠٠٠  ١٥٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠  ٢٧٫٠٧٥  األستاذ رائد بن عبدهللا التمي

هية  م وذلك عن السنة املالية٢٠١٨ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  منحھتمثل ما تم  * املبالغ املذكورة جمعية العامة ٣١/١٢/٢٠١٧املن م، واملعتمدة من ا
جمعية العامة باعم١٥/٠٤/٢٠١٨املنعقدة بتارخ  افآت أعضاء مجلس اإلدارة عن ، علمًا بأن مجلس اإلدارة قد أو ل    م. ٢٠١٨عام تماد م

ة صفة عديلتم **  ر عضو إ تنفيذي عضو من التمي عبدهللا بن رائد األستاذ عضو س م٠١/٠١/٢٠١٩ابتداًء من تارخ  تنفيذي غ ، حيث أنته عملھ كرئ
  م.٣١/١٢/٢٠١٨تنفيذي للشركة بتارخ 

هم  هت دورة عضو   م.٣١/١٢/٢٠١٧ اإلدارة بتارخ مجلس *** أعضاء ان
جدول أعاله، واملنصوص علو  دمة وبدل املصروفات من ا هاية ا افآت  رة وم افآت املتغ انات املتعلقة بامل ها  جدول ر مالحظة أنھ تم إلغاء ا

يئة السوق املالية؛ لعدم انطباق تلك ا افآت املعتمد  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن    .اناتامل
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جان افآت أعضاء ال   ثانيًا: م
جلسات)*  االسم افآت الثابتة (عدا بدل حضور ا   املجموع  بدل حضور جلسات  امل

جنة املراجعة:   أوًال: أعضاء 
  ١٥٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠  ال يوجد الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة .1
ب .2 ب   ١٨٫٠٠٠  ١٨٫٠٠٠   ال يوجد  األستاذ صا بن سليمان ا
يلاألستاذ  .3   ٢١٫٠٠٠  ٢١٫٠٠٠   ال يوجد  عبدالعزز بن صا أبا ا
  ٢١٫٠٠٠  ٢١٫٠٠٠   ال يوجد  ع العربن األستاذ عبدهللا  .4
ر* .5 ج   ١٢٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٢٠٫٠٠٠  األستاذ يح بن ع ا
  ١٢٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٢٠٫٠٠٠  األستاذ عبدالرحمن بن عبدهللا الدحيم* .6
7. * س   ١٢٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٢٠٫٠٠٠  األستاذ فهد بن عبدهللا الع
ن* .8   ١٢٠٫٠٠٠  ال يوجد  ١٢٠٫٠٠٠  األستاذ صا بن حسن حس

افآت: رشيحات وامل جنة ال   ثانيًا: أعضاء 
ان .1   ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ال يوجد املهندس مشهور بن محمد العبي
  ٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ بدر بن فهد العذل .2
ت محمد الهوشان .3   ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذة مي ب
يل .4 شار بن عبدالعزز أبا ا   ٦٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ 

جنة التنفيذية:   ثالثًا: أعضاء ال
ن .1 س   ١٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ال يوجد األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا

  ٩٫٠٠٠  ٩٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ أحمد بن محمد أبو عباة .2

س .3   ١٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ فهد بن عبدهللا الع

ميدان .4   ١٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ أحمد بن عبدالرحمن ا

  ١٢٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  ال يوجد  األستاذ رائد بن عبدهللا التمي .5

عة االندماج: جنة متا عًا: أعضاء    را
ن عبدالرحمن إياداألستاذ  .1 س   ٥٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠ ا

  ٣٠٫٠٧٥  ٣٫٠٠٠  ٢٧٫٠٧٥ األستاذ رائد بن عبدهللا التمي .2

س عبدهللا فهداألستاذ  .3   ٥٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠ الع

  ٥٣٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠ العذل فهد بدراألستاذ  .4

  ٢٢٫٩٢٥  ال يوجد  ٢٢٫٩٢٥  الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي* .5

  
تھ *  هت عضو جان ان هاء دورة أعضاء مجلس اإلدارة السابق. ال  مع ان
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ن افآت كبار التنفيذي   ثالثًا: م
افآت الثابتة رة  امل افآت املتغ   امل

افآت  م
هاية 
دمة   ا

افأة  مجموع م
ن عن  التنفيذي

املجلس إن 
  وجدت

املجموع 
  الك

ب
وات
ر

الت  
بد

ية  
عي

ايا 
مز

  

وع
جم

امل
رة  
دو

ت 
افآ

م
  

اح
ب أر

  

ية 
حف

ط ت
خط

  

هم 
أس

وع  
جم

امل
  

٥٬
٨٩

٠٬
٧٢

٣
  ١٫

٢٧
٥٫
٢٢

٥
  

-  

٧٫
١٦

٥٫
٩٤

٩
  ٨٧

٣٬٠
٦٤

  

-  -  -    -  -  ٨٬٠٣٩٬٠١٣  

م القصراإلدارة التنفيذية و ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و    أزواجهم وأوالد
جدت ة امل ةالتالي اول صف ا عود ع ص ن  أسهم وأدوات دين الشركة، باإلضافة  اإلدارةأعضاء مجلس ال  وكبار التنفيذي

ر  غي ة تلك ألي  قوق  تلك أو املص زواجهم بأنھ ال توجد أية مصا أو حقوق أل م، علمًا ٢٠١٨ املالية السنة خالل ا
م ال   الشركة.قصر  أسهم وأوالد

  أوًال: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة 

  م
ة أو األوراق  عود لھ املص اسم من 

  التعاقدية

  هاية العام  بداية العام
ر ر  صا التغي عدد   سبة التغي

  األسهم
أدوات 
  الدين

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

يل األستاذ  ١   %٠٫٠  ال يوجد  -  ٥٠٠٠  -  ٥٠٠٠  شار بن عبدالعزز أبا ا

  %٠٫٠  ال يوجد  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  رائد بن عبدهللا التمياألستاذ   ٢

س عبد هللافهد بن األستاذ   ٣   %٠٫٠  ال يوجد  -  ١٠٣٠  -  ١٠٣٠  الع

ن نعبد الرحمإياد بن  األستاذ  ٤ س       -  -  -  -  *ا

  %٠٫٠  ال يوجد  -  ٢٠٠٠  -  ٢٠٠٠  العذل**األستاذ بدر بن فهد   ٥

ميدان*  ٦       -  -  -  -  األستاذ أحمد بن عبدالرحمن ا

ت محمد الهوشان* ٧       -  -  -  -  األستاذة مي ب

ان ٨   %٠٫٠  ال يوجد  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  املهندس مشهور بن محمد العبي

  %٠٫٠  ال يوجد  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠  الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة ٩

ة مباشرة  س لھ مص ر مباشرة* ل   %٣٥٫١٢أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وال تملك   أو غ
دودة. ر مباشرة  أسهم وأدوات دين الشركة، بل يمثل شركة فال العربية القابضة امل ة مباشرة أو غ س لھ مص  ** ل
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ن كبار  ملكية: ثانياً   التنفيذي

  م
ة أو األوراق  عود لھ املص اسم من 

  التعاقدية

  هاية العام  بداية العام
ر ر  صا التغي عدد   سبة التغي

  األسهم
أدوات 
  الدين

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

  %٠٫٠  ال يوجد  -  ١٠٠٠  -  ١٠٠٠ األستاذ رائد بن عبدهللا التمي  ١

يب محمد خاناألستاذ   ٢   -  -  -  -  -  -  جا

ربيالدكتور   ٣   -  -  -  -  -  -  تركي بن محسن ا

  -  -  -  -  -  - الدكتور عبدالعزز بن صا العبيد  ٤

يم عبدهللا العمار املهندس  5   -  -  -  -  -  -  إبرا

 التعامل مع األطراف ذوي العالقة

ها، اتخاذ أو الشركة أعمال إدارة ع يؤثر أن يمكن نوع أي من للمصا عارض أي وجود تفادي ع الشركة تحرص  قرارا
ن حقوق  حماية ع الشركة تحرص كما م اب املسا  واألنظمة للشركة األساس النظام مع يتعارض ال بما وذلك املصا وأ
  الشركة وفقاً  العالقة ذوي  األطراف عامالت أو وصفقات املصا عارض حاالت مع التعامل يتم علمًا بأنھ. العالقة ذات

ام  اب مع العالقة وتنظيم املصا عارض سياسةألح  مع يتعارض ال املعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما املصا أ
ام للشركة األساس النظام   .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام وأح

شاط إطار وضمنم ٢٠١٨ عام وخالل رخيص للشركة االعتيادي ال جمعية من مسبق وب  ذوي  أطراف مع التعامل تم العامة ا
ها وال عالقة جدول  يو  :التا ا

  م
اسم الطرف ذات 

  العالقة
طبيعة العمل أو 

  العقد
مبلغ العمل أو 

  العقد
مدة العمل أو 

  العقد
شروط العمل أو 

  العقد
ن أو  اسم العضو/ كبار التنفيذي

هم   ص ذي عالقة بأي م

١  
ؤسسة العامة امل

  يةاالجتماع للتأمينات

 خدمات قديمت
جة طبية  ملعا

 العمل إصابات
٢٩٣٫١٣٢٫٢٩٩  

ثالث سنوات 
اً    ُيجدد سنو

 اعتيادية أعمال
 أو شروط أي بدون 

  تفضيلية مزايا

ن س  األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا
ت   الهوشان محمد األستاذة مي ب

ميدانمحمد األستاذ احمد بن    ا

٢  
 العربية اجردر  شركة

دودة   امل
د   ٩٥٬٩٧٧  تور

سنھ قابلة 
  للتجديد

 اعتيادية أعمال
 أو شروط أي بدون 

  تفضيلية مزايا

  األستاذ بدر بن فهد العذل
  

٣  
 العربية الشركة

  الطبية لإلمدادات
د   ٠  تور

سنھ قابلة 
  للتجديد

 اعتيادية أعمال
 أو شروط أي بدون 

  تفضيلية مزايا

  األستاذ بدر بن فهد العذل
  

٤  
شركة التعاونية 

ن   للتأم

 خدمات تقديم
غطية طبية  و

ية   تأمي
٦٤٫٠٤٤٫١٠٥ 

سنھ قابلة 
  للتجديد

 اعتيادية أعمال
 أو شروط أي بدون 

  تفضيلية مزايا
  األستاذ رائد بن عبدهللا التمي
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  إقرارات مجلس اإلدارة
 :   يقر مجلس اإلدارة بما ي

 سابات جالت أن عدت ا
ُ
ل أ يح بالش   .ال

 عد الداخلية الرقابة نظام أن
ُ
  .بفاعلية وُنفذ سليمة أسس ع أ

 شاطها مواصلة ع الشركة قدرة  يذكر شك أي يوجد ال أنھ.  
 جانھ وأعضائھ عمل ع وضع آلية لتقييم أداءه وأداء   .م٢٠١٨للمجلس لعام  داخ ، علمًا بأنھ تم اجراء تقييمأن مجلس اإلدارة 
  سابات سلم الشركة من مراقب ا جمعية العامةلم ت عقاد ا ا. طلبًا با عقاد هية ولم يتم ا  خالل السنة املالية املن
 .أنھ يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية 
  جنة املراجعة ها عارض يوجدأنھ ال يوجد توصيات ل ن بي ن شأن ها األخذ املجلس رفضتوصيات  أو اإلدارة، مجلس قرارات وب  عي

عابھ وتحديد وعزلھ الشركة حسابات مراجع ن أو أدائھ وتقييم أ  .الداخ املراجع عي
 .مات اجتماعية للشركة  ال يوجد مسا
  ر الدولية للتقارر املالية ن وال يوجد أي اختالف عن  IFRSأنھ تم تطبيق املعاي ن القانون هات الهيئة السعودية للمحاسب حسب توج

ر املعتمدة من الهيئة.  املعاي
 عة للشركة.ال يوج  د شركات تا
  ن اص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي عود أل ة  فئة األسهم ذات األحقية  التصوت  لم يتم إبالغ الشركة بأية مص

جيل واإلدراج. ن من قواعد ال امسة واألربع هم) بموجب املادة ا  وأقربا
  ها الشركة ال يوجد ها أو منح هة أصدر عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا ل وأي أوراق مالية  أي أدوات دين قابلة للتحو

 .أي عوض حصلت عليھ الشركة مقابل ذلكوال خالل السنة املالية 
  عاقدية أوال يوجد ل أو أوراق مالية  ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  أي حقوق تحو

ها الشركة. ها أو منح هة أصدر  مشا
  ن ال يوجد رداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي ب رداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس أي اس

ها شركا ر ها الشركة وتلك ال اش ر عة.األوراق املالية املدرجة ال اش  ها التا
  ن الشركة وطرف ذي عالقة سوى ما ورد تفصيلھ  الصفحة ذا التقرر.  )٢٧(ال يوجد أي صفقة ب  من 
 بات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مسا الشركة عن أي حقوق  األرباح  .ال يوجد أي ترت
 بات أي يوجد ال ن كبار أحد أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد بموجبھ تنازل  اتفاق أو ترت افآت أي عن التنفيذي  .م
  .ة موظفي الشركة شئت ملص ثمارات أو احتياطيات أ  ال يوجد أي اس
 .سابات ال يتضمن تحفظات ع القوائم املالية  تقرر مراجع ا
 .ن من أجلها رة املع هاء الف سابات قبل ان ر مراجع ا  لم يو مجلس اإلدارة بتغي
 ن ها.ال يوجد لدى الشركة أسهم خز  ة محتفظ 
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ام الئحة حوكمة الشركات وما لم ُيطبق   ما ُطبق من أح
يئة السوق املالية،  ام الواردة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  :ُتطبق الشركة جميع األح ناء التا   باست

  أسباب عدم التطبيق  نص املادة  رقم املادة

الفقرة أ 
من املادة 

٤١  

راح ع بناًء – اإلدارة مجلسيضع  رشيحات  اق  تاآلليا –جنة ال
جانھ واإلدارة التنفيذية لتقييم أداء  زمةال لا املجلس وأعضاءه و

ا؛   (حسب النص الوارد  املادة) سنو

رشاديھاملادة  عمل ع وضع آلية لتقييم اس ؤكد املجلس أنھ  ؛ و
جانھ وأعضائھ للمجلس داخ ، علمًا بأنھ تم اجراء تقييم أداءه وأداء 

  م٢٠١٨لعام 

٧٠  
س ( جنة  ل بقرار من مجلس إدارة الشركة  ش جنة إدارة ُ

اطر) (حسب النص الوارد  املادة)   امل
رشاديھاملادة  شكيل اس جنة ؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة ل

  للمخاطر، علمًا بأنھ يوجد  الشركة إدارة خاصة للمخاطر

جنة إدارة   ٧١ : (حسب النص الوارد  املادة)تختص  اطر بما ي   امل
رشاديھ؛ ال يرى مجلس اإل  جنة املادة اس شكيل  دارة ضرورة ل

  ، علمًا بأنھ يوجد  الشركة إدارة خاصة للمخاطرللمخاطر

٧٢  
ة كل (ستة أشهر) ع  اطر بصفة دور جنة إدارة امل تجتمع 

اجة إ ذلك.    األقل، وكلما دعت ا
جنة املادة  شكيل  رشاديھ؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة ل اس

   ، علمًا بأنھ يوجد  الشركة إدارة خاصة للمخاطرللمخاطر

٨٥  
ن   ر وتحف املشاركة واألداء للعامل تضع الشركة برامج تطو
: (حسب النص  الشركة، ع أن تتضمن بصفة خاصة ما ي

  الوارد  املادة)
رشاديھ؛ تم املادة اس ذه املادة. س اجة لتطبيق    دراسة مدى ا

٨٧  

جمعية تضع  دارةاإل  سجلم من راحاق ع اًءبن – العادية العامة ا
دافها نب التوازن  إقامة تكفل سياسة –  ايصبو  ال دافأل وا أ
ر غرض حقيقهات إ جتمعملا  جتماعيةاال  وضاعأل ا تطو
  للمجتمع قتصاديةالوا

رشاديھ؛ ذه املادة. املادة اس اجة لتطبيق  تم دراسة مدى ا   س

٨٨  
حدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات رامج و  يضع مجلس اإلدارة ال

  حسب النص الوارد  املادة)(... الشركة  مجال العمل االجتما
رشاديھ؛ ذه املادة. املادة اس اجة لتطبيق  تم دراسة مدى ا   س

 ٣الفقرة 
من املادة 

٨٩  

ي للشركة جميع املعلومات املطلوب أن  رو يتضمن املوقع االلك
شر من خالل  ها، وأي بيانات أو معلومات أخرى ُت اإلفصاح ع

  وسائل اإلفصاح األخرى 

ي  الفقرة رو ن املوقع االلك رشاديھ؛ وجاري العمل ع تحس اس
ها مستقبًال، علمًا  وتضمينھ جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح ع

شر املعلومات اإللزامية حسب األنظمة والتعليمات  بأنھ يتم حاليًا 
  ذات العالقة 

٩٥  
جنة مختصة بحوكمة الشركات،  شكيل مجلس اإلدارة   حال 

ها ... (حسب النص الوارد  املادة)   فعليھ أن يفوض إل

شكيل  رشاديھ؛ ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة ل جنة املادة اس
وكمة إدارة خاصة   الشركة الشركات، علمًا بأنھ يوجد وكمة ل
ام   واالل
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جمعية العامة ن وا م   حقوق املسا
ع  يكفل النظام األساس للشركة ولوائح وسياسات حوكمة ها حقوق توز قوق املتعلقة بأسهم الشركة، بما ف الشركة جميع ا

ها، وحق مراقبة قرارات مجلس اإلدارة، ورفع  ها والتصوت ع قرارا راك  مداوال ن واالش م األرباح، وحضور جمعيات املسا
الشركة ع حضور غالبية  دعوى املسؤولية، وحق االستفسار وطلب املعلومات بما ال يضر مصا الشركة، كما تحرص

انية التصوت عن  جمعيات العامة للشركة وذلك من خالل اختيار الوقت املالئم، إضافة إ إم مسا الشركة حضور ا
سهيل مهمة التصوت ملسا الشركة.  عد ل

ر وخاصة- أعضاءه إلحاطة الالزمة اإلجراءات اإلدارة مجلس اتخذ وقد ن غ رحات علماً -التنفيذي ن بمق م هم املسا وظا  وم
ها؛ الشركة حيال  العالقة تنظيم تضمنت وال حاالتھ وتنظيم املصا عارض سياسة الشركة إدارة مجلس اعتمد فقد وأدا
اب مع ن وتحديداً  املصا أ م    :للتا وفقاً  املسا

 اوى  لتلقي التواصل أسلوب راحات واملالحظات الش   :واالق
لة وفقاً  الهاتف  ة للتحو  .تداول  موقع ع الشركة صفحة  املو

رونية رسائل  ريد طرق عن إلك ي ال رو  .تداول  موقع  الشركة صفحة ع املو االلك
ر خطابات  ريد ع  .الفاكس أو ال
اوى  صندوق   رحات الش عة والوحدات بالشركة واملق  .لها التا
يانات    .الشركة تقدمها ال االست

 ة جة سو اوى  ومعا راحات واملالحظات الش   :واالق
تص املوظف أو القسم يقوم  وى  باستقبال امل   .الش
وى  ترفع  تصة اإلدارة مدير إ الش وى  لنوعية وفقاً  امل   .الش
  .الداخلية املراجعة إدارة مدير أو القانونية اإلدارة مدير مثل بأطراف االستعانة يتم أن املمكن من 

وى  تكرار لعدم تالفياً  وقرارات عاميم الشركة ُتصدر    .املالحظة أو الش

ن م   آلية التواصل مع املسا
ثمرن يقوم  شأت الشركة مؤخرًا قسم إلدارة شؤون املس ها؛ فقد أ م تمامها بحقوق مسا انطالقًا من حرص الشركة وا
ريد  شرت الشركة ع موقع تداول ال ن، كما  م عة أي مشاكل محتملة قد تواجھ املسا بالتواصل مع مسا الشركة ومتا

ي وأرقام التواصل مع قسم شئون املس رو : االلك   ثمرن كالتا

ي    الهاتف    الفاكس رو ريد االلك ي    ال رو   املوقع االلك
٠٠٩٦٦١١٤٩٣١٨٨١   ٠٠٩٦٦١١٤٩٣٦٢٧٧    care.ir@care.med.sa    www.care.med.sa  
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سيون  مون الرئ   املسا
 

ر   االسم  سبة التملك  آخر يوم تداول (%)  التغ
 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات  %٣٥٫١٢  %٠

  

جمعيات بتوارخ بيان ن العامة ا م اضرن اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء للمسا   ا
جمعية العامة للشركة  عقدت  ذلك االجتماعل اإلدارة مجلس أعضاء حضور  كان وقد م،٢٠١٨عام  خالل اجتماعًا واحداً ا

: جدول للتا    وفقًا ل
 

  االسم  م

ضور  جل   ا
جمعية اجتماع    ا

  م١٥/٠٤/٢٠١٨

ن  ١ س   √  األستاذ إياد بن عبدالرحمن ا

ميدان  ٢   √  األستاذ أحمد بن عبدالرحمن ا

  √  األستاذ أحمد بن محمد أبو عباة  ٣

  √  األستاذ بدر بن فهد العذل  ٤

ت محمد الهوشاناألستا  ٥   √  ذ مي ب

انا  ٦   ×  ألستاذ مشهور بن محمد العبي

ساألستاذ   ٧   √  فهد بن عبدهللا الع

يلاألستاذ   ٨   √  شار بن عبدالعزز أبا ا

  √  ألستاذ رائد بن عبدهللا التميا  ٩

 

  

ع األرباح   وصف لسياسة الشركة  توز
ثمارات، وذلك  اً توزع الشركة أرباح ققة، والتدفقات النقدية، والتوقعات املستقبلية لالس ة وفقًا لألرباح الصافية امُل سنو

ها وخسائر  وك ف ن االحتياطيات الالزمة ملواجهة الديون املش و اليف األخرى وت عد خصم املصروفات العامة والت
امات الطارئة ال يرى مجلس اإلدارة ض ثمارات واالل ها، وبما يتفق مع املادة (االس ) من النظام األساس للشركة، ٤٦رور

 : ع األرباح وفقًا للتا ون توز ع األرباح املعتمدة للشركة، ي   ووفقًا لسياسة توز
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ن االحتياطي النظامي للشركة %١٠يجنب أوًال:   .من صا األرباح لتكو

جمعية العامة العادية ثانيًا:  : يجوز أن تقرر ا   ما ي

  ب ذه السياسة وقف التجن  من رأس املال املدفوع. %٣٠م بلغ االحتياطي املذكور الوارد بالبند (أوًال) من 
 ن احتياطي اتفا يخصص لـغرض أو أغراض معينة %١٠ أن تجنب و راح ، وذلك من صا األرباح لت بناء ع اق

 اإلدارة. مجلسمن 
 ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقد و ان أن تقرر ت ع أرباح ثابتة قدر اإلم ة الشركة أو يكفل توز ر الذي يحقق مص

ن. ول م شاء مؤسسات اجتماعية لعام الشركة أو ملعاونة  هاع املسا كذلك أن تقتطع من صا األرباح مبالغ إل
ذه املؤسسات ون قائمًا من  افأة له، ما ي  م.أو الستخدامها ملنح موظفي الشركة أسهم  الشركة كم

  ع راح مجلس اإلدارة توز عادل  ما تبقى مما سبقأن تقرر بناء ع اق ن  م من  %٥(إن وجد) دفعة أو ع املسا
 رأس املال املدفوع.

  ع راح مجلس اإلدارة توز سبة ال  ما تبقىأن تقرر بناء ع اق ن كحصة إضافية  األرباح بال م عد ذلك ع املسا
رحها مجلس اإلدارة  جمعية العامة.يق ها ا  وتوافق عل

ع أرباح مرحلية عثالثًا:  يئة  يجوز للشركة توز ل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن  ش ها  م مسا
جمعية العامة العادية ملجلس اإلدارة   هذا الشأن.السوق املالية، وذلك بناء ع تفوض صادر من قبل ا

ر  غي عًا: قد يتم  ع األرباح من وقت آلخر را ة مجلس اإلدارة، ل وفقاً سياسة توز و كل حال من ألداء املا للشركة ورؤ
ع األرباحيتم األحوال فإنھ ال  عد توصية مجلس اإلدارة توز جمعية العامة  ، وبما يتفق مع الضوابط إال بقرار يصدر من ا

ذا واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات  يئة السوق املالية   واللوائح والتعليمات الصادرة عن 
 الشأن. 

جمعية بأن علماً  عب اإلدارة مجلس توصية ع وافقت قدم ١٥/٠٤/٢٠١٨ بتارخ واملنعقدة للشركة العامة ا  ع أرباح توز
ل سهم م٢٠١٧ لعامعن ا الشركة مسا ال واحد ل عادل ر   .بما 

ع م٢٤/٠٣/٢٠١٨ الشركة بتارخوقد أو مجلس إدارة   وذلك ،م٢٠١٨ العام عن الشركة مسا ع نقدية أرباح بتوز
ي النحو ع   :اآل

  ـال ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠ املوزع املبلغ إجما   .سعودي ر
  ـال ١ السهم حصة    .سعودي ر
  ع سبة     %١٠ للسهم األسمية القيمة من التوز
  سهم ٤٤٬٨٥٠٬٠٠٠ لألرباح املستحقة األسهم عدد إجما.   
  ن األرباح أحقية م ن للمسا هاية لألسهم املالك عقاد يوم ب جمعية ا  الشركة جالت واملقيدين للشركة العامة ا

هاية املالية االوراق ايداع مركز شركة لدى ي ب عقاد تارخ ي تداول  يوم ثا جمعية، ا  تارخ عن االعالن يتم وسوف ا
ا موعد عقاد  .الحقاً  ا
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ع األرباح رات السابقة تارخ توز   للسنوات خالل الف
ع  تارخ االستحقاق  تارخ اإلعالن ع  تارخ التوز   الربح املوزع للسهم  طرقة التوز

ساب  م٢٢/٠٤/٢٠١٨  م١٥/٠٤/٢٠١٨  م١٨/٠٢/٢٠١٨ ل ل   ١  تحو
ساب  م٠٦/٠٦/٢٠١٦  م٢٧/٠٤/٢٠١٦  م٣٠/٠٣/٢٠١٦ ل ل   ٠٫٧٥  تحو
ساب  م٠٧/٠٥/٢٠١٥  م٠٩/٠٤/٢٠١٥  م٢٣/٠٢/٢٠١٥ ل ل   ١٫٥٥  تحو
ساب  م٢٦/٠٣/٢٠١٤  م١٧/٠٣/٢٠١٤  م٠٦/٠٢/٢٠١٤ ل ل   ١٫٥٥  تحو
ساب  م٢٩/٠٤/٢٠١٣  م١٦/٠٤/٢٠١٣  م١٣/٠٣/٢٠١٣ ل ل   ١٫٤٥  تحو

ها ن وتوارخها وأسبا م جل املسا  عدد طلبات الشركة ل
ن جل الشركة طلب م ن م،٢٠١٨ عام خالل مرات خمس لعدد املسا م جل املسا جدول التا طلبات الشركة ل  يو ا

ها  : وأسبا

  

ة  جنة املراجعة  مدى كفاية نظام الرقابة الداخليةنتائج املراجعة السنو   لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي 
جنة املراجعة بمساعدة إجراءات الرقابة الداخلية  فعالية األخص التأكد من وع مسئولياتھ، أداء  اإلدارة مجلس تقوم 

جنة تقدمبحيث  وفاعلية، بكفاءة وتنفيذه الشركة،  الداخلية الرقابة نظام وكفاية  شمل ومستقلة موضوعية تقييمات ال
شطة كافة جوانب  الشركة أ شغيلية ا ام داءواأل  واملالية ال ة التقارر بدارسة تقوم ، كماواالل  املراجعة تقدمها ال الدور

ار املراجع مالحظات إ باإلضافة الشركة  الداخلية  تصميمها حيث من الداخلية الرقابة إلجراءات تقييمها عن للشركة ا
جنة  ،تطبيقها وكذلك ع ال ار واملراجع الداخلية املراجعة إليھ تتوصل ماوتتا جة توصيات من ا عة املالحظات ملعا  ومتا

يحها، جوانب  الداخلية املراجعة تقارر خالل من وتتو النظر  ت  الداخلية الرقابة إجراءات بفعالية الصلة ذات ا
 تصـميمھ سـالمة مدى عن النظر غض داخلية رقابة نظام أي أن االعتبار  أخذاً  خصوصا املالية القوائم عدالة و عموما،
  . الداخلية الرقابة نظم فعالية حول  مطلقا تأكيدا يوفر أن يمكن ال تطبيقھ وفاعلية

جنة املراجعة ملجلس اإلدارة  ها من توصيات أيوتقدم  ره بكفاءة النظام تفعيل شأ لفة عالية وتطو  يحقق بما معقولة وت
ح الشركة أغراض ن مصا و م ثمرن، املسا عة استقاللية ودعم واملس  واستقاللية الداخلية املراجعة ادارة أعمال ومتا
، املراجع ار   املالية. التقارر جودة وضبط ا

جنة أن نظام الرقابة الداخلية  الشركة    يوفر قناعة مقبولة لها عن مدى فعالية تصميم وتطبيق النظام.ات ل

  أسباب الطلب  تارخ الطلب  م
جمعية العامة  ١٠/٠٤/٢٠١٨  ١   ا

  ملف أرباح  ١٧/٠٤/٢٠١٨  ٢

  ملف  أرباح  ١٩/٠٤/٢٠١٨  ٣

  إجراءات الشركات  ٠٩/٠٦/٢٠١٨  ٤

  إجراءات الشركات  ١٠/٠٦/٢٠١٨  ٥
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جنة املراجعة، يؤكد املجلس   ضعف أي املراجعة نتائج تظهر لمأنھ بوبناًء ع ما ورد ملجلس اإلدارة من تقارر وتوصيات من 
ري  ية والرقابة الداخلية. للشركة الداخلية الرقابة نظامل أو قصور جو اس كما  ومدى كفايتھ، وسالمة النظم املالية وامل
جة أي مالحظات وتوصياتتتخذ  لشركةلاإلدارة التنفيذية  يؤكد املجلس أن يح ومعا "ان  كافة اإلجراءات الالزمة لت

  .وجدت"

  كلمة ختامية
ر الطبية فقد بحمد هللا وتوفيقھ ثم بجهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجم وادر الطبية وغ يع موظفي الشركة من ال

ر األعمال،  شغيل وتوسعة وتطو اليف ال فض ت ة  ر املالية واإلدار ستمر سعت الشركة إ اتخاذ كافة التداب وسوف 
عة لها الشركة  اروالوحدات التا داف بإذن هللا  النمو واالزد   . والتقدم نحو تحقيق األ

م سر أعضاء مجلس إدارة الشركة وختامًا  ل من سا الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير ل
ن والعمالء والبنوك  م ن واألطباء واملوردين واملسا ا من املوظف ر دافها وس  تطو  دعم وتحقيق إنجازات الشركة وأ

تم أعضاء املجلس بأ ومية. و جهات ا ون العام املا وا   اإلنجازات والنجاحات. بم حافًال ٢٠١٩ن ي

  

  وهللا و التوفيق ،،،،

 


