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أحدث خدمات الرعاية الصحية
والتشغيل والصيانـة الطبيـة

وغيــر الطبيــة

دار المعدات الطبية والعلمية
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى جميع 
مســاهمي الشــركة علــى اســتمرار ثقتهــم فــي إدارة الشــركة، كمــا أشــكر العامليــن بالشــركة 

علــى جهودهــم المبذولــة والتــي مكنــت الشــركة مــن تحقيــق أهدافهــا للعــام 2021 م.

ــر  ــم تقري ــدم لك ــس اإلدارة أن ُأق ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــي وبالنياب ــن نفس ــة ع ــرني باألصال ويس
مجلــس اإلدارة عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 م، والــذي يســتعرض أنشــطة 

ــة. ــا المالي ــا ونتائجه ــرز أعماله ــركة وأب الش

ــدة  ــف األصع ــى مختل ــزًا عل ــًا متمي ــام 2021 م كان عام ــى أن ع ــير إل ــدد نش ــذا الص ــا به وإن كن
بالنســبة للشــركة، بدايــًة مــن حصــول الشــركة علــى موافقــة هيئــة الســوق المالية الســعودية 
إلدراج أســهمها بالســوق الماليــة الســعودية )تــداول( مــرورًا بالنتائــج الماليــة المتميــزة التــي 
ــي للعامليــن وتوجيهــات مجلــس  ــم األداء المتفان ــى أواًل ث ــم تحقيقهــا بفضــل مــن هللا تعال ت

ــة. اإلدارة واإلدارة التنفيذي

ــغيلية  ــا التش ــن قدراته ــتفادة م ــم االس ــى تعظي ــة إل ــرة القادم ــالل الفت ــركة خ ــع الش وتتطل
واإلداريــة فــي جميــع مجــاالت أعمالهــا المتعــددة وذلــك بالتــوازي مــع تعظيــم العائــد 
االســتثماري للمســاهمين، وكذلــك المشــاركة الفعالــة فــي الدفــع بعجلــة التنميــة االقتصادية 

ــة 2030. ــة المملك ــداف ورؤي ــع أه ــى م ــا يتماش وبم

وفــي الختــام يســعدني أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ــلمان  ــن س ــد ب ــر محم ــن األمي ــده األمي ــي عه ــمو ول ــعود، وس ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب س
ــم  ــة لدع ــة كريم ــغ ورعاي ــام بال ــن اهتم ــه م ــا يقدمون ــى كل م ــعود عل ــز آل س ــد العزي ــن عب ب
كافــة مجــاالت األعمــال بالمملكــة، ســائلين المولــى عــز وجــل أن يكــون عــام 2022 م عامــًا مليئــًا 
ــي ظــل قيادتهــا  ــا النمــاء والرخــاء ف ــم علــى مملكتن باإلنجــازات والنجاحــات لشــركتنا، وأن يدي

الرشــيدة.

عــام متميــز2021

السادة/ مساهمو شركة دار المعدات الطبية والعلمية
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1979 
منــــذ

تحولت المؤسسة إلى شركـة ذات 
مسؤولية محدودة برأسمال قدره 

)20,000,000( ريال سعودي 

أســـــس المرحــــــوم الشيــــــــخ
سعود بن محمد بن ناصر العريفي
مؤسســـــــة فرديــــــة باســــــم

دار المعـــدات الطبيـة والعلميــة 

بموجــب قــرار الشركاء تــم
زيادة رأسمـال الشركــة إلى

)21,000,000( ريال سعودي 

الترخيص للشركة بالتحــول 
إلى شركـــــة مساهمــــة 
مقفلــة والقــرار الــوزاري

رقـــم 57٣ /ق 

20/ 05/ 2015م09/ 12/ 2000م

20/ 05/ 2015م19/ 11/ 2002م  1979/11/19م

تحولت الشركة إلى شركــة 
مساهمة مقفلة بموجـــب 
قـــــــــرار وزارة التجـــــــارة

رقــم 542/ق 
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تأسيس الشركـة
وتطور رأسمالها

موافقــة الجمعيــة العامـــة 
غيـــــر العاديـــــة تـم زيــــادة 
رأسمـــــال الشركـــــــة إلــى

)120,000,000( ريال سعودي

صدرت موافقة هيئة الســوق 
الماليــة على طلــب الشركــة 

طـــــرح )6,000,000( سهـــــم 
لالكتتاب العام تمثل )٣0%( من 

أسهم الشركة

2022/02/28م 08/ 06/ 2017م01/ 07/ 2015م 

2021/11/03م 23/ 06/ 2016م

بالموافقـــة على إعــالن تحــــول 
الشركة من شركة ذات مسؤولية 
محدودة إلى شركـــة مساهمــة 
مقفلـــة واالحتفــاظ بنفس رقـم 

السجـــل تجــــاري 1010166664

زيــــادة رأسمــــال الشركــــة 
إلى )200,000,000( ريــــال سعــــودي 

مقسمة إلى )20,000,000( سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرهــا )10(

رياالت سعودية للسهـم الواحـــد

تم إدراج أسهم الشركة 
بالســــــــوق الماليــــة 
السعوديـــــة )تـــداول(

202111 التقرير السنوي
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مجلس اإلدارة
يديــر الشــركة إدارة تتميــز باالحترافيــة والخبــرة وأيضــًا بالثبــات ومواكبــة التطــورات منــذ 
ــة  ــي كاف ــدة ف ــل جدي ــاالت عم ــطة ومج ــة أنش ــع بإضاف ــى التوس ــا عل ــع قدرته ــها م تأسيس

القطاعــات المشــغلة للشــركة، ويتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن )6( أعضــاء وهــم:

ــذ عــام )2015م(  يشــغل اأُلســتاذ/ باســل العريفــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة من
وللــدورة الثانيــة باإلضافــة إلــى كونــه عضــو لجنــة المخاطــر بالشــركة، كمــا أنــه حاليــًا يشــغل 

المناصــب التاليــة: 

● عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة األلمانيــة لكيماويــات معالجــة أســطح المعادن )مســاهمة 	
مقفلــة( - قطــاع الكيماويــات )2017 – الوقــت الحاضر(.

● عضــو مجلــس مديريــن فــي شــركة ســعود العريفــي الوقفيــة )ذات مســؤولية محــدودة( - 	
قطــاع العقــارات )2017 – الوقــت الحاضــر(.

● الكبريــت )مســاهمة مقفلــة( - قطــاع 	 الوطنيــة لمنتجــات  المنتــدب للشــركة  العضــو 
الحاضــر(. الوقــت   –2016( الكيماويــات 

● عضــو مجلــس إدارة شــركة ديــرة العمــار للعقــارات )مســاهمة مقفلــة( - قطــاع العقــارات 	
)2016– الوقــت الحاضــر(.

● عضــو مجلــس مديريــن فــي شــركة رؤى الحمايــة )ذات مســؤولية محــدودة( - قطــاع صيانــة 	
األجهــزة الطبيــة المتخصصــة )2016– الوقــت الحاضــر(.

● رئيــس مجلــس مديريــن فــي شــركة مســتودع أدويــة شــركة قرقــاص التجاريــة )ذات 	
الحاضــر(. الوقــت   –2015( والصيدليــات  األدويــة  قطــاع   - محــدودة(  مســؤولية 

● ــة( - قطــاع 	 ــة )مســاهمة مقفل ــي التســويق العالمي عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة رواب
ــر(. ــت الحاض ــات )2015– الوق الكيماوي

باســل سعود محمد العريفي

غير مستقل/ غير تنفيذيسعــوديرئيـس المجلـس
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يشــغل اأُلســتاذ/ بنــدر العريفــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة منذ عــام )2015م( 
وللــدورة الثانيــة باإلضافــة إلــى كونــه عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالشــركة، كمــا 

أنــه حاليــًا يشــغل المناصــب التاليــة: 

● رئيس مجلس مديريــن في شركة نبض للصناعات الطبيــة )ذات مسؤولية محدودة( - قطاع 	
التصنيع الطبي )2019 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس إدارة في الشركة األلمانية لكيماويـات معالجــة أسطــح المعــادن )مساهمـة 	
مقفلة( - قطاع الكيماويات )2017 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية )ذات مسؤولية محدودة( - قطـاع 	
العقارات )2017 – الوقت الحاضر(.

● رئيــس مجلس إدارة الشركة الوطنيـــة لمنتجات الكبريـــت )مساهمة مقفلـــة( - قطــــاع 	
الكيماويات )2016 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلـس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات )مساهمة مقفلة( - قطاع العقارات )2016 – 	
الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية )ذات مسؤوليــة محــدودة( - قطـــاع صيانــة 	
األجهزة الطبية المتخصصة )2016 – الوقت الحاضر(.

● نائب رئيس مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالميــة )مساهمة مقفلـــة( - قطاع 	
الكيماويات )2015 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركـة مستـــودع أدوية شركة قرقـــاص التجارية )ذات مسؤولية 	
محدودة( - قطاع األدوية والصيدليات )2015 – الوقت الحاضر(. 

● مدير مؤسســـة أرض االتحاد للتجارة )مؤسسة فرديـــة( - تجارة الجملة باألجهزة والمعدات 	
الطبية واألجهزة اإللكترونية )2003 – الوقت الحاضر(.

بندر سعود محمد العريفي 

غير مستقل/ غير تنفيذيسعــودينائب رئيس المجلس
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ــذ  ــركة من ــس إدارة الش ــدب لمجل ــو المنت ــب العض ــي منص ــركات العريف ــتاذ/ ب ــغل اأُلس يش
عــام )2015م( وللــدورة الثانيــة باإلضافــة إلــى كونــه الرئيــس التنفيــذي بالشــركة، كمــا أنــه 

ــًا يشــغل المناصــب التاليــة:  حالي

● رئيس مجلس إدارة في الشركة األلمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن )مساهمة 	
مقفلة( - قطاع الكيماويات )2017 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية )ذات مسؤولية محدودة( - قطاع 	
العقارات )2017 – الوقت الحاضر(.

● نائب رئيس مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية )ذات مسؤولية محدودة( - قطاع صيانة 	
األجهزة الطبية المتخصصة )2016 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت )مساهمة مقفلة( - قطاع 	
الكيماويات )2016 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات )مساهمة مقفلة( - قطاع العقارات )2016 – 	
الوقت الحاضر(.

● نائب رئيس مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية )ذات 	
مسؤولية محدودة( - قطاع األدوية والصيدليات )2015 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس إدارة في شركة روابي التسويق العالمية )مساهمة مقفلة( - قطاع 	
الكيماويات )2015 – الوقت الحاضر(.

● مدير مؤسسة بركات الخير للتجارة )مؤسسة فردية( - تجارة الجملة باألجهزة والمعدات 	
الطبية واألجهزة اإللكترونية )2003 – الوقت الحاضر(.

بركات سعود محمد العريفي 

غير مستقل/ تنفيذيسعوديالعضو المنتدب )الرئيس التنفيذي(
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ــام )2015م(  ــذ ع ــركة من ــس إدارة الش ــو مجل ــب عض ــي منص ــير العريف ــتاذ/ بش ــغل اأُلس يش
وللــدورة الثانيــة باإلضافــة إلــى كونــه عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالشــركة، وحاصل 
علــى بكالوريــوس فــي التجــارة تخصــص أســاليب كميــة وإحصــاء مــن جامعــة الملــك ســعود، 

المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2009م. كمــا أنــه حاليــًا يشــغل المناصــب التاليــة: 

● عضو مجلس اإلدارة المنتدب في الشركة األلمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن 	
)مساهمة مقفلة( - قطاع الكيماويات )2017– الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة سعود العريفي الوقفية )ذات مسؤولية محدودة( - قطاع 	
العقارات )2017– الوقت الحاضر(.

● رئيس مجلس إدارة شركة ديرة العمار للعقارات )مساهمة مقفلة( - قطاع العقارات )2016 – 	
الوقت الحاضر(.

● نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت )مساهمة مقفلة( - قطاع 	
الكيماويات )2016 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة رؤى الحماية )ذات مسؤولية محدودة( - قطاع صيانة 	
األجهزة الطبية المتخصصة )2016 – الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس اإلدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية )مساهمة مقفلة( - 	
قطاع الكيماويات )2015– الوقت الحاضر(.

● عضو مجلس مديرين في شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية )ذات مسؤولية 	
محدودة( - قطاع األدوية والصيدليات )2015– الوقت الحاضر(.

بشير سعود محمد العريفي 

غير مستقل/ غير تنفيذيسعوديعضو المجلس وأمين السر
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يشــغل اأُلســتاذ/ محمــد الحقيــل منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة منــذ )أكتوبــر 2019 م( 
ــة  ــة الترشــيحات والمكافــآت وعضــو لجن ــه رئيــس لجن ــى كون ــة باإلضافــة إل ــدورة الثاني ولل
المخاطــر بالشــركة، وحاصــل علــى بكالوريــوس شــريعة – جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
اإلســامية، الريــاض المملكــة العربيــة الســعودية 2005 م، كمــا أنــه حاليــًا يشــغل المناصــب 

التاليــة: 

● موثق معتمد من وزارة العدل السعودية )2016 - الوقت الحاضر(.	
● شريك ومؤسس شركة محمد إبراهيم الحقيل وشريكه للمحاماة )شركة مهنية( – تعمل 	

في قطاع االستشارات القانونية )2008 – الوقت الحاضر(.

ــر 2019  ــذ )أكتوب ــركة من ــس إدارة الش ــو مجل ــب عض ــليمان منص ــان س ــتاذ/ بي ــغل اأُلس يش
ــى  ــل عل ــركة، وحاص ــر بالش ــة المخاط ــس لجن ــه رئي ــى كون ــة إل ــة باإلضاف ــدورة الثاني م( ولل
بكالوريــوس محاســبة مــن الجامعــة األردنيــة –عــام 2003 م، كمــا أنــه حاليــًا يشــغل المناصــب 

التاليــة: 

● نائب عضو مجلس اإلدارة المنتدب في شركة روابي التسويق العالمية )مساهمة مقفلة( - 	
قطاع الكيماويات )2015 – الوقت الحاضر(.

محمد إبراهيم عبد المحسن الحقيل 

بيـان خليل سليمـان 

عضو المجلس

عضو المجلس

سعودي

أردنـــي

مستقل/ غير تنفيذي

مستقل/ غير تنفيذي

2021 التقرير السنوي16
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ــة  ــل المملك ــا داخ ــف أموره ــركة وتصري ــي إدارة الش ــلطات ف ــع الس ــس اإلدارة أوس ولمجل
وخارجهــا بمــا ال يتعــارض مــع اختصاصــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين، وذلــك حســب مــا 

جــاء فــي النظــام األساســي للشــركة،

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين وعليــه بــذل واجبــي العنايــة والــوالء فــي إدارة 
الشــركة وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا.

ــا أو  ــوض لجاًن ــا وإن ف ــن أعماله ــؤولية ع ــركة المس ــس إدارة الش ــق مجل ــى عات ــع عل يق
جهــات أو أفــراد فــي ممارســة بعــض اختصاصاتــه وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز لمجلــس 

ــدة. ــدد الم ــر مح ــام أو غي ــض ع ــدار تفوي اإلدارة إص

وضــع الخطــط والسياســات واإلســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية للشــركة واإلشــراف علــى 
تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري والتأكــد مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة 

لتحقيقهــا ومــن ذلــك:

● وضــع اإلســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية وسياســات وإجــراءات 	
إدارة المخاطــر ومراجعتهــا وتوجيههــا.

● تحديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة وإســتراتيجياتها وأهدافهــا الماليــة 	
وإقــرار الموازنــات التقديريــة بأنواعهــا.

● اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.	
● وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.	
● المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.	
● التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة 	

وخططها الرئيسية.

202117 التقرير السنوي



202119 التقرير السنوي2021 التقرير السنوي18

smeh.com.sasmeh.com.sa

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ومن ذلك:

● وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من 	
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام 

أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوو 
العالقة.

● التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك األنظمة ذات الصلة 	
بإعداد التقارير المالية.

● التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة للقياس وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر 	
التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى 

الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
● المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.	

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة بما ال 
يتعارض مع األحكام اإللزامية ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح 
عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح والتحقق من تقيد اإلدارة 

التنفيذية بها.

اإلشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية وعالقاتها المالية واالئتمانية مع 
الغير.

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

● زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.	
● حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساسي أو تقرير استمرارها.	

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

● استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير 	
العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.

● تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.	
● طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.	

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.
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ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم 
عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه 
األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها  تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدَّ
ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية 

األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان 
وأعضائها.

تحديد أنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين في الشركة مثل المكافآت الثابتة والمكافآت 
المرتبطة باألداء والمكافآت في شكل أسهم بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
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األنشطة والقطاعات 
الرئيسيــة بالشركـة

قطاع التشغيل الطبي وإدارة المستشفيات

قطاع التشغيل والصيانة غير الطبية 

تشــمل أنشــطة التشــغيل الطبــي، توفيــر المــــوارد البشريـــــة المتخصصـــــة فـــــي القطــاع 
الطبــي مثــل األطبــاء والممرضيــن واألخصائييــن واالستشــاريين، وتقــوم الشــركة حالًيــا بتشــغيل 
ــة  ــز الطبي ــل المراك ــة )مث ــات الحكومي ــن الجه ــدد م ــة لع ــآت الطبي ــن المنش ــدد م وإدارة ع
الجامعيــة التابعــة لــوزارة التعليــم والمستشــفيات العامــة(. وارتبــط اســم الشــركة بعــدد مــن 

ــات العامــة وغيرهــا مــن المرافــق الطبيــة فــي المملكــة.  المستشفيـــ

ويتعلــق بخدمــات الصيانــة والنظافــة والتشــغيل غيــر الطبــي للمنشــآت الصحيــة وغيرهــا، وذلك 
ــب  ــة األنس ــر البيئ ــان توفي ــق لضم ــك المراف ــي تل ــة ف ــة التحتي ــي للبني ــم الكاف ــم الدع بتقدي
للعمــل، حيــث تعتمــد الشــركة فــي هــذا الخصــوص علــى خبراتهــا الممتــدة ألكثــر مــن أربعــة 
عقــود فــي تنفيــذ مهامهــا وتتعلــق بشــكل رئيســي بالخدمــات غيــر الطبيــة فــي المنشــآت 
ــن  ــين وفنيي ــن مهندس ــرية م ــوارد البش ــر الم ــال توفي ــبيل المث ــى س ــة. عل ــة والصيان الطبي
ــاه  ــة والمي ــواد النظاف ــد م ــة وتوري ــات النظاف ــة، وخدم ــات األمني ــي الحراس ــة وموظف وعمال
إضافــة إلــى صيانــة األجهــزة واألنظمــة والمعــدات غيــر الطبيــة وتوريــدات المســتهلكات 

ــار. وقطــع الغي
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قطاع صيانة وتشغيل األجهزة والمعدات الطبية

قطاع اإلعاشة والتموين الغذائي

ــد  ــث تع ــة حي ــدات الطبي ــزة والمع ــة لألجه ــة الالزم ــة الطبي ــات الصيان ــم خدم ــق بتقدي ويتعل
الشــركة مــن أهــم مقدمــي الخدمــة فــي مجــال صيانــة وإصــالح األجهــزة والمعــدات الطبيــة 
وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال عملهــا، حيــث القــت خدمــات الصيانــة الطبيــة تأييــًدا 
ــا  واستحســاًنا مــن كافــة العمــالء ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، وتقــوم الشــركة حالًي
ــق  ــب مناط ــي أغل ــك ف ــة وذل ــق الصحي ــن المراف ــد م ــة للعدي ــزة الطبي ــة األجه ــال صيان بأعم

ــة. المملك

ويتعلــق بتقديــم خدمــات اإلعاشــة والتموين الغذائــي المطهي وغيــر المطهي للمستشــفيات 
فــي المملكــة وتوريــد المــواد الغذائيــة واللحــوم ومنتجــات الدواجــن والخضــراوات والفاكهــة 
ــث تقــدم الشــركة  ــي المملكــة، حي ــع القطاعــات ف الطازجــة والمجمــدة للمستشــفيات وجمي
ــة ذات  ــة والصحي ــر الدولي ــدث المعايي ــى أح ــد عل ــل تعتم ــة عم ــالل منظوم ــن خ ــا م خدماته
الصلــة لضمــان أفضــل النتائــج لعمالئهــا، ويتميــز نشــاط خدمــات اإلعاشــة كذلــك بالقــدرة علــى 
توريــد جميــع أصنــاف األطعمــة للحــاالت الطبيــة الخاصــة كاألطفــال والرضــع والــوالدة وغيرهــا 

مــن الحــاالت التــي تعتمــد علــى توفيــر تغذيــة خاصــة وحســب توجيهــات األطبــاء المعالجيــن.
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القطاع التجاري
)مبيعات األجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع(

قطاع المقاوالت واإلنشاءات

شهادة الجودة العالميةشهادة الجودة العالمية

تمتلــك الشــركة عــدد )22( وكالــة تجاريــة )حصريــة – توزيــع( لشــركات عالميــة رائــدة فــي مجــال 
ــا رســمًيا لتلــك الشــركات العالميــة  ــاًل تجارًي ــر الشــركة وكي ــة، وتعتب األجهــزة والمعــدات الطبي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يســاهم بتقديــم خدمــات طبيــة متكاملــة لعمالئهــا 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص مــن بيــع وتوريــد معــدات وأجهــزة طبيــة باإلضافــة إلــى صيانتها 

وتشــغيلها.

ــة  ــي والطــرق والجســور واألعمــال الكهربائي ــق بالمقــاوالت العامــة واإلنشــاءات للمبان ويتعل
واإللكترونيــة والميكانيكيــة، وذلــك فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص. حيــث تعتبــر الشــركة 
مصنفــة بالدرجــة األولــى مــن قبــل وكالــة وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة لشــؤون تصنيــف 
المقاوليــن، وتشــمل األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة. تحظــى الشــركة بثقــة عمالئهــا 
ــمل  ــي تش ــه والت ــى تاريخ ــركة حت ــا الش ــي نفذته ــاريع الت ــم المش ــن حج ــس م ــذي ينعك وال
بنــاء المستشــفيات والمنشــآت الطبيــة والمنشــآت العســكرية والمنشــآت التعليميــة وتقديــم 

ــق وأنظمــة األمــن وغيرهــا. ــل أنظمــة إطفــاء الحري ــة الالزمــة مث ــة التحتي خدمــات البني

ــر منتجاتهــا وخدماتهــا المقدمــة تلبيــة  ــم ومســتمر علــى تطوي وتعمــل الشــركة بشــكل دائ
الحتياجــات الســوق المتغيــرة والعمــل علــى االســتفادة من القــوة التنافســية للشــركة والنابعة 
مــن تنــوع نشــاطاتها وقطاعاتهــا ممــا ينعكــس علــى تطــور األداء المالي والتنافســي للشــركة 
ــة للتوســع بكافــة القطاعــات لالســتحواذ  ــذي يدفعهــا لوضــع خطــط مرســومة بعناي األمــر ال
علــى أكبــر نســبة مــن مجمــل الســوق التنافســي ممــا ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى اســتمرار 

تلبيــة احتياجــات العمــالء واســتمرارية الشــركة بتقديــم أنشــطتها المختلفــة. 

وتولــي الشــركة اهتماًمــا بالًغــا بتحقيــق معاييــر الجــودة العالميــة، األمــر الــذي انعكس بشــكل 
ــة  ــة وبطريق ــات اإلداري ــم العملي ــى تنظي ــا عل ــركة وقدرته ــال الش ــاءة أعم ــى كف ــح عل واض
ــد  ــي وق ــودة العالم ــام الج ــق نظ ــي تطبي ــركة ف ــدأت الش ــورة، ب ــة مط ــية ومنهجي مؤسس

ــام 2023م: -  ــى ع ــة حت ــاري الصالحي ــا س ــة وجميعه ــهادات التالي ــى الش ــركة عل ــت الش حصل

لجودة نظام اإلدارة بالشركة
 )ISO 9001:2015(

INTERCERT من شركة

لنظام الشركة في إدارة الصحة والسالمـة المهنيــة 
 )ISO 45001:2018(

INTERCERT من شركة
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وتشــمل معاييــر الحصــول علــى شــهادة الجــودة الشــاملة مــدى تحقيــق رضــا المســتفيدين 
مــن عمــالء الشــركة ومــدى وجــود إجــراءات التقويــم الذاتــي وصــواًل لتحســين األداء، والمراجعة 
النتائــج  وتوثيــق  للتحســين،  المتبعــة  واإلجــراءات  التنظيميــة  األشــكال  لكافــة  الشــاملة 
والعمليــات وجمــع البيانــات اإلحصائيــة وتوظيفهــا بشــكل مســتمر، وإجــراء عمليــات التدقيــق 

ــر.  ــي والخارجــي وغيرهــا مــن معايي الداخل
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الشركات التابعة
و/أو المملوكــة

ــركة  ــي ش ــدودة، وه ــؤولية مح ــركات ذات مس ــع ش ــي أرب ــة ف ــص ملكي ــركة حص ــك الش تمل
ــن للتكييــف  ــة، وشــركة الوتي ــة شــركة قرقــاص التجاري ــة، وشــركة مســتودع أدوي رؤى الحماي
ــة الشــركة  ــي هيــكل ملكي ــة. ويوضــح الشــكل التال ــد، وشــركة نبــض للصناعــات الطبي والتبري

ــة:  ــركاتها التابع وش

ــة  ــعودي، مملوك ــال س ــدره )2,000,000( ري ــمال ق ــدودة برأس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش وه
ــدة  ــة ع ــركة رؤى الحماي ــارس ش ــة، وتم ــة والعلمي ــدات الطبي ــركة دار المع ــبة )100%( لش بنس
أنشــطة منهــا اســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــدات واألجهــزة اإللكترونية 
ــع  ــدات وقط ــات والمول ــارق والمضخ ــدات المح ــل ومع ــة والمغاس ــة والميكانيكي والكهربائي

ــة. ــة المتخصص ــزة الطبي ــة األجه ــا وصيان ــا وصيانته غياره

شركــة دار المعـدات
الطبـيــة والعلميـــة

شركــــــة نقــــاء
المتحــدة لألدوية

شركة رؤى الحماية
شركة مستــودع أدوية 
شركة قرقاص التجارية

شركـــة الوتيــــن
للتكييف والتبريد

شركــــة نبـــــض 
للصناعات الطبية

% 100% 100

شركة رؤى الحماية

% 100% 51

% 99
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وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال قــدره )500,000( ريــال ســعودي، مملوكة بنســبة 
)100%( لشــركة دار المعــدات الطبيــة والعلميــة، وتمــارس شــركة مســتودع أدويــة شــركة قرقاص 
التجاريــة نشــاط مســتودعات األدويــة والبيــع بالتجزئــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات 
ــن  ــا 99% م ــة قدره ــة حص ــاص التجاري ــركة قرق ــة ش ــتودع أدوي ــركة مس ــك ش ــة. وتمل الطبي
ــات  ــطة الصيدلي ــي أنش ــي ف ــاطها األساس ــل نش ــي يتمث ــة والت ــدة لألدوي ــاء المتح ــركة نق ش
ــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة. ــة والتجزئ ــع بالجمل ــة والبي ومســتودعات األدوي

وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال قــدره )50,000( ريــال ســعودي، مملوكــة بنســبة 
)99%( لشــركة مســتودع أدويــة شــركة قرقــاص التجاريــة، باالشــتراك مــع الســيد / عمــاد حمــزة 
عبــد هللا الســبكي بنســبة )1%(، وتمــارس شــركة نقــاء المتحــدة لألدويــة نشــاطها فــي البيــع 
ــطة  ــة وأنش ــزة العلمي ــة واألجه ــتلزمات الطبي ــدات والمس ــزة والمع ــة لألجه ــة والتجزئ بالجمل

الصيدليــات ومســتودعات األدويــة وبيــع األدويــة. 

وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة برأســمال قــدره )500,000( ريــال ســعودي، مملوكة بنســبة 
)100%( لشــركة دار المعــدات الطبيــة والعلميــة، وتمــارس شــركة الوتيــن للتكييــف والتبريــد 

نشــاطها فــي تركيــب أنظمــة التبريــد وتكييــف الهــواء وصيانتهــا وإصالحهــا. 

شركة مستودع أدوية شركة قرقاص التجارية

شركة نقاء المتحدة لألدوية

شركة الوتين للتكييف والتبريد
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ــة  ــعودي، مملوك ــال س ــدره )4,000,000( ري ــمال ق ــدودة برأس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش وه
بنســبة )51%( لشــركة دار المعــدات الطبيــة والعلميــة، باالشــتراك مــع شــركة النطــاق المتعــدد 
الطبيــة شــركة ذات مســؤولية محــدودة والمقيــدة بالســجل التجــاري رقــم 1010497509 وتاريــخ 
1438/04/27هـــ بنســبة )49%(، وتمــارس شــركة نبــض للصناعــات الطبيــة نشــاطها فــي صناعــة 
منظمــات ضربــات القلــب وصناعــة أجهــزة تخطيــط القلــب وصناعــة أنابيــب عمليــات القســطرة 

والتغذيــة والشــفط وخــالف ذلــك.

وقــد حصلــت شــركة نبــض للصناعــات الطبيــة علــى ترخيــص بدايــة انتــاج مصنعهــا مــن "بالونــات 
القســطرة الشــريانية" مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، وذلــك كأول منتــج ســعودي فــي 
منطقــة الخليــج والشــرق األوســط وشــمال افريقيــا مــن هــذا النــوع، واســتكمااًل للخطــة 
اإلســتراتيجية للشــركة ومواكبــة أهدافهــا وأهــداف رؤيــة المملكــة 2030 بتعزيــز التطــور فــي 

جميــع جوانــب قطــاع التصنيــع الطبــي بالمملكــة.

شركة نبض للصناعات الطبية
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اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

نظرة عامة على
اإلدارات داخل الشركة 

تضــم الشــركة عــدد مــن اإلدارات المعنيــة بالخدمــات والسياســات العامــة والخطط االســتراتيجية 
ــم كل إدارة كادر  ــة، وتض ــطتها المختلف ــا وأنش ــم أعماله ــة تدع ــام فرعي ــا أقس ــدرج تحته وين

وظيفــي كامــل مــن اإلدارييــن والمهنييــن األكفــاء فــي مختلــف التخصصــات. 

وفيما يلي وصف موجز إلدارات الدعم اإلداري الرئيسية في الشركة: 

تعتبــر اإلدارة الماليــة بالشــركة هــي المســؤولة عــن إدارة وتســيير كافــة 
األنشــطة المتعلقــة بعمليــات النقــد والتمويــل واالســتثمار وســداد االلتزامــات 
الخاصــة بالشــركة، يضــاف إلــى ذلــك اإلدارة الجيــدة للنقــد )التدفقــات النقديــة 
الداخلــة والخارجــة( والتخطيــط واالســتثمار للحصــول علــى األموال واالســتخدام 
الســوقية  القيمــة  وتعظيــم  الشــركة  أهــداف  يحقــق  بمــا  لهــا  األمثــل 
ألســهمها وتحقيــق وتنفيــذ برامــج المشــروعات وضمــن الخطــط الخاصــة بهــا 

ــة. ــة وأقــل تكلفــة ممكن ــى مســتوى مــن الكفــاءة والجــودة والربحي وبأعل

وتنفيــذ  اســتحداث  عــن  المســؤولة  هــي  البشــرية  المــوارد  إدارة  تعتبــر 
المرتبطــة  واإلجــراءات  السياســات  ووضــع  البشــرية  المــوارد  اســتراتيجيات 
ــا  ــركة وتطويره ــة للش ــؤون اإلداري ــرية والش ــوارد البش ــة للم ــاإلدارة الفعال ب
واســتخدامها بشــكل فعــال، كذلــك اســتقطاب وتعييــن الموظفيــن وتطويرهم 
والحفــاظ عليهــم وتقييــم الهيــكل التنظيمــي للشــركة والمهــام الوظيفيــة 
كذلــك الوصــف الوظيفــي للوظائــف. كمــا تشــرف إدارة المــوارد البشــرية علــى 
إعــداد ومراجعــة اإلطــار العــام للدرجــات الوظيفيــة، وهيكلــة الرواتــب، واألجــور، 

ــركة. ــرى بالش ــة األخ ــطة اإلداري ــة األنش ــدالت، وكاف والب
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إدارة التخطيط والدراسات

إدارة المشروعات

تعتبــر إدارة التخطيــط والدراســات هــي المســؤولة عــن تأميــن ودراســة كافــة 
ــل  ــح وإجــراءات العم ــك وفقــا للوائ ــات الشــركة وذل ــات لكافــة قطاع المنافس
التــي تحكــم ذلــك، وتســتخدم اإلدارة كافــة وســائل التقنيــة المتاحــة لتســهيل 
إجــراءات عملهــا مــن خــالل اســتخدام منصــة اعتمــاد وزارة الماليــة والمخصصة 
ــي  ــع القطاعــات الت ــة والتــي تشــمل جمي لعــرض كافــة المنافســات الحكومي
تعمــل بهــا الشــركة، وتعمــل اإلدارة بالتعــاون مــع اإلدارات المســاندة بالشــركة 
)المــوارد البشــرية – الماليــة – المشــتريات والعقــود( ألغراض تحقيــق أهدافها 
والتــي تتمثــل فــي ترســية أكبــر عــدد مــن المنافســات لصالح الشــركة وبأســعار 

تنافســية.

تعتبــر إدارة المشــروعات هــي المســؤولة عــن تشــغيل وإدارة كافــة المشــروعات 
بجميــع القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة )الرعايــة الصحيــة والتشــغيل 
الطبــي للمستشــفيات – التشــغيل والصيانــة الطبيــة والغيــر طبيــة – اإلعاشــة 
ــراءات  ــح وإج ــا للوائ ــك وفق ــاءات( وذل ــاوالت واإلنش ــي – المق ــن الغذائ والتموي
العمــل التــي تحكــم ذلــك، حيــث تعمــل إدارة المشــروعات علــى أفضــل األســاليب 
ــذًا للخطــط الموضوعــة مســبقا وطبقــا  ــدة للمــوارد وتنفي واالســتخدامات الجي
ــات  ــن متطلب ــق بي ــدة للتوفي ــعى جاه ــروعات وتس ــدة للمش ــة المعتم للدراس
االلتزامــات التعاقديــة وإرضــاء العميــل واعتبــار المصلحــة األولــى للشــركة فــي 
جميــع المعامــالت الخاصــة بعقــود المشــروعات وذلــك إلحــكام الرقابة علــى بنود 
المصاريــف والســعي الدائــم لخفــض التكاليــف وفــي الحــدود المســموح بهــا.
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إدارة سالسل التوريد )المشتريات والعقود – المخازن(

إدارة مبيعات األجهزة والمعدات الطبية وخدمات صيانة ما بعد البيع

إدارة تكنولوجيا المعلومات

تعتبــر إدارة المشــتريات والعقــود هــي الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن تنفيــذ 
ــع  ــن تتب ــؤولة ع ــا مس ــر أيض ــركة وتعتب ــود بالش ــراء وإدارة العق ــات الش عملي
ــال  ــام األعم ــازن أو إتم ــى المخ ــة إل ــاف المطلوب ــل األصن ــى أن تص ــذ إل التنفي

المتعاقــد عليهــا طبقــا للشــروط المتفــق عليهــا.

ــي  ــات ف ــر االحتياج ــة بتقدي ــطة المتعلق ــة األنش ــازن بكاف ــص إدارة المخ وتخت
ــواردة  ــاف ال ــك األصن ــتالم تل ــة وأس ــاف المختلف ــواد واألصن ــن الم ــركة م الش
للطــرق  وفقــا  عليهــا  والمحافظــة  المخــازن  داخــل  وترتيبهــا  وفحصهــا 
المناســبة لطبيعــة كل صنــف وتطبيــق وســائل األمــن والســالمة فــي المخــازن 
وصــرف المــواد والمســتلزمات المختلفــة والمهمــات وقطــع الغيار إلــى جهات 
االســتخدام و/أو العمــالء وفقــا لإلجــراءات النظاميــة وتطبيقا للوائــح المعتمدة 
لذلــك وبمــا يضمــن تحقيــق وتنفيــذ برامــج المشــروعات وضمن الخطــط الخاصة 
بهــا وبأعلــى مســتوي مــن الكفــاءة والجــودة والربحيــة وأقــل تكلفــة ممكنــة 
ودون إســراف أو ضيــاع أو تلــف يزيــد عــن الحــدود الحتميــة المقبولــة فــي نطاق 

المجــال الــذي تعمــل بــه الشــركة .

تعتبــر إدارة المبيعــات هــي المســؤولة عــن تنفيــذ كل أنشــطة البيــع الخاصــة 
ــعى إدارة  ــث تس ــدة، حي ــات المعتم ــة المبيع ــالل خط ــن خ ــك م ــركة وذل بالش
المبيعــات إلــى التركيــز علــى كل تقنيــات البيــع والتوزيــع وزيــادة كفــاءة 
وتدريــب مندوبــي المبيعــات رغبــة منهــا فــي تحقيــق وزيــادة المبيعــات بأكبــر 

ــاح الشــركة. ــى أرب ــي عل ــر اإليجاب قــدر ممكــن، ممــا قــد يســهم فــي التأثي

تعتبــر إدارة تكنولوجيــا المعلومــات بالشــركة هــي المســؤولة عــن توفيــر 
الدعــم الفنــي فيمــا يتعلــق بخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والمســاندة 
لجميــع إدارات الشــركة، كمــا وتهــدف الــى تحقيــق التميــز فــي مجــال البنيــة 
أن  علــى  جاهــدة  اإلدارة  وتعمــل  المعلومــات  لتقنيــة  المبتكــرة  التحتيــة 
ــات  ــة المعلوم ــال تقني ــي مج ــد ف ــو جدي ــا ه ــن كل م ــتفيد م ــتقطب وتس تس
ــة  ــرية المؤهل ــا البش ــال بموارده ــذا المج ــي ه ــدة ف ــون رائ ــأن تك ــل ب والعم

وخدماتهــا المتطــورة.
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إدارة المراجعة الداخلية

ــة  ــة قيم ــز وحماي ــن تعزي ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــة الداخلي ــر إدارة المراجع تعتب
وأصــول الشــركة وذلــك مــن خــالل تقديــم الخدمــات االستشــارية الموضوعيــة 
ــة  ــى كاف ــك إل ــي ذل ــتندة ف ــركة مس ــاهمي الش ــالك ومس ــتقلة لم والمس
ــة  ــة الداخلي ــدف إدارة المراجع ــتقبلية وته ــرة المس ــر والنظ ــل المخاط عوام
إلــى المســاعدة فــي تحســين أعمــال الشــركة مــن خــالل التأكــد مــن أن 
إجــراءات الرقابــة والحوكمــة فــي الشــركة تعمــل بكفــاءة وفعاليــة باإلضافــة 
إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة واإلدارة التنفيذيــة للقيــام 
ــم  ــي منظ ــلوب منهج ــاع أس ــالل إتب ــن خ ــك م ــة وذل ــاءة عالي ــم بكف بأعماله

ــال. ــذ األعم ــي تنفي ف

هــذا وتســعى إدارة الشــركة بشــكل دائــم ومــن منطلــق حرصهــا واهتمامهــا 
بمصالــح المســاهمين إلــى االلتــزام بتطبيــق أعلــى معاييــر الحوكمــة والتــي 
تقــوم علــى اإلفصــاح والشــفافية والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار بمــا يحقــق 
أهــداف الشــركة، ويأتــي التــزام الشــركة باتبــاع أعلــى معاييــر الحوكمــة 
ــح  ــق مصال ــل تحقي ــن أج ــل م ــس اإلدارة يعم ــن أن مجل ــد م ــا للتأك وتطبيقه
ــة  ــة وعادل ــة وواضح ــورة حقيقي ــم ص ــه، وتقدي ــل وج ــى أكم ــاهمين عل المس

ــا. ــج عملياته ــة ونتائ ــركة المالي ــاع الش ألوض
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ــمل  ــا وتش ــل به ــي نعم ــطة الت ــاالت واألنش ــي كل المج ــدة ف ــعودية رائ ــركة س ــون ش أن نك
)التشــغيل والصيانــة وإدارة المستشــفيات - المقــاوالت واإلنشــاءات - اإلعاشــة والتمويــن 
ــو  ــة للنم ــالمة( مكرس ــن والس ــتلزماتها - األم ــة ومس ــدات الطبي ــزة والمع ــي - األجه الغذائ
ومدفوعــة بــأداء الجــودة وملتزمــة بتحقيــق أقصــى قــدر مــن النجــاح مــع الحفــاظ علــى قيمنــا 
ــا بشــكل  ــم كافــة خدماتن ــك تقدي األساســية وبمــا يتماشــى مــع راحــة وأمــن المجتمــع وكذل

ــا. ــة عمالئن ــي لكاف احتراف

الريادة والقيادةالنزاهة

العمل الجماعي
التميز والجودة

والفعالية

خدمة المجتمع

رؤية الشركة

قيم الشركة

أن نقــدم لعمالئنــا خدمــات فريــدة ملتزميــن بــأداء الجــودة 
ــا  ــاظ دائم ــع الحف ــاح م ــن النج ــدر م ــى ق ــق أقص وتحقي

ــا األساســية. علــى قيمن
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إستراتيجية الشركة

1

2

3

التنويع باألنشطة ذات الصلة – الدخول في مجاالت )أسواق( جديدة

التخطيط المالي والدراسات االستراتيجية

تعزيز العالقات مع العمالء االستراتيجيين

تخطــط الشــركة لالســتفادة مــن مجموعــة كبيــرة مــن الفــرص االســتثمارية الخاصــة بالتصنيــع 
وخصوصــًا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والمنتجــات الطبيــة حيــث ستســاعد تلــك الفــرص علــى 
تحســين وزيــادة حجــم مبيعــات الشــركة وفــي نفــس الوقــت تنويــع إيراداتهــا باإلضافــة للعمــل 
علــى تلبيــة احتياجــات العمــالء ممــا ســوف يــؤدي إلــى مزيــد مــن التنــوع بالخدمــات المقدمــة 
األمــر الــذي ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى تحقــق معــدالت النمــو المرجــوة علــى المــدى الطويــل 
مــع اســتمرار العمــل علــي تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة ورفــع كفــاءة العمليــات وتنويــع 
ــين  ــى تحس ــاعد عل ــدة تس ــة جدي ــدات طبي ــزة ومع ــات ووكاالت أجه ــة منتج ــطة وإضاف األنش

وزيــادة ربحيــة الشــركة.

تعطــي الشــركة أهميــة كبيــرة للتخطيــط المالــي ودراســات الجــدوى وذلــك مــن خــالل القيــام 
ــات  ــى دراس ــة إل ــاريعها باإلضاف ــة بمش ــة الخاص ــف التقديري ــة التكالي ــة لكاف ــات دقيق بدراس
العوائــد المتوقعــة وكذلــك خطــط التدفقــات الماليــة ممــا يضمــن تصــور واضــح، األمــر الــذي 
يــؤدي لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تلــك الدراســات والتــي قــد تســهم فــي زيــادة ربحيــة 

الشــركة.

تمثــل العالقــات طويلــة األمــد التــي أقامتهــا الشــركة مــع العمــالء  )القطــاع العــام – القطــاع 
الخــاص( أحــد الركائــز األساســية علــى ســمعة الشــركة الممتــازة وجــودة الخدمــات المقدمــة 
حيــث تتمتــع الشــركة بأعلــى مســتويات التصنيــف للمقاوليــن فيمــا يتعلــق بالعقــود الحكوميــة 
ممــا يمكنهــا مــن التقديــم لجميــع العطــاءات والمناقصــات المتعلقــة بالتشــغيل الطبــي وغيــر 
الطبــي والصيانــة واإلعاشــة والتمويــن الغذائــي والمقــاوالت ويضــاف إلــى ذلــك اســتمرار 
ــى  ــاظ عل ــة والحف ــة المثالي ــان التغطي ــا لضم ــوق لديه ــة الس ــط تغطي ــة خط ــركة بمراجع الش
العالقــات مــع العمــالء وتعزيزهــا إلــى جانــب توســيع نطــاق الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم األمر 

الــذي قــد يســاعد بشــكل مباشــر علــى توســيع نطــاق أعمالهــا وزيــادة ربحيتهــا.
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تعزيز قدرات الشركة وتحسين إجراءات الحوكمة4

تســعى الشــركة للعمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات وتعييــن وتدريــب ورفــع كفــاءة وتأهيــل 
الموظفيــن والخريجيــن الجــدد وذلــك بكافــة القطاعــات التــي تعمــل بهــا ســواء كانــت بالرعايــة 
الصحيــة أو التشــغيل والصيانــة أو اإلعاشــة والتمويــن الغذائــي أو المقــاوالت وذلــك مــن خــالل 
ــة  ــن والتنمي ــات التوطي ــم عملي ــل دع ــن أج ــرية م ــوارد البش ــدور إدارة الم ــل ل ــل الكام التفعي
والتطويــر للموظفيــن باإلضافــة لتعزيــز نظــام الحوكمــة واالمتثــال بالشــركة مــن خــالل تطبيــق 
السياســات واللوائــح واإلجــراءات والتــي تحكــم العمــل والمتوافقــة مــع األنظمــة ذات العالقــة 
ــذ األعمــال وأيضــًا المحافظــة علــى أصــول الشــركة  ممــا سيســاهم فــي دقــة وســرعة تنفي

وتقليــل نســب المخاطــر.
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تحليـــل نتائــج
األعمـــــــــــال 

2021٣5 التقرير السنوي
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النتائج المالية السنوية 
للعام المالي المنتهي في 

31 ديسمبر 2021 م
السنة المالية 2021مقائمة الدخل -آالف الرياالت السعودية

699,453 اإليرادات 

)546,470(تكلفة اإليرادات 

152,983 إجمالي الربح

)10,459(مصاريف بيعية وتسويقية

)59,101(مصاريف عمومية وإدارية

83,423 الربح التشغيلي

)13,980(تكاليف تمويل 

15,391 إيرادات أخرى، صافي

84,834 الربح قبل الزكاة

)8,085(الزكاة الشرعية

76,749 الربح للسنة 

المتعلق بـ:

77,524 مساهمي الشركة 

)775(مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة 

76,749  صافي الربح للسنة / الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في سنوات الحقة:
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السنة المالية 2021مقائمة الدخل -آالف الرياالت السعودية

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
745 من خال الدخل الشامل اآلخر

)2,814(أرباح )خسائر( اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

حصة حقوق المساهمين غير المسيطرة من خسائر اكتوارية 

)2,069(إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر

74,680 الدخل الشامل 
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)بالمليون ريال سعودي(
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االيرادات
السنة 
المالية 

2021م

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
االجماليالشمالية

% من 
اجمالي 
االيرادات

إيرادات قطاع 
التشغيل غير 

الطبي
316.9031293.605150.77336.25736.256316.903%45

إيرادات قطاع 
صيانة األجهزة 

الطبية 
156.5166.89439.28220.04980.09510.196156.516%22

إيرادات قطاع 
التشغيل 

الطبي
71.34426.41404.63835.7664.52671.344%10

إيرادات قطاع  
اإلعاشة 

والتموين
27.260019.0755.3352.850027.260%4

إيرادات عقود 
اإلنشاء

50.08337.7409.668--2.67550.083%7

مبيعات أجهزة 
طبية

43.83443.834----43.834%6

مبيعات لحوم 
وأطعمة

10.54310.543----10.543%2

إيرادات خدمات 
صيانة ما بعد 

البيع
7.1567.156----7.156%1

مبيعات أدوية 
ومستلزمات 

طبية
15.81415.814----15.814%2

100%699.453148.407161.630180.795154.96853.653699.453االجمالي

% من اجمالي 
االيرادات

%21%23%26%22%8%100

)ألف ريال سعودي(
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البيان

التشغيل 
و الصيانة 

واعمال تجارية 
2021م

 المقاوالت 
2021م

بيت التموين 
2021م

الشركات 
 التابعه
2021م

حذف و 
 تسويات
2021م

 االجمالي
 2021م

699,453 )11,704(39,254 10,512 50,083 611,308 االيرادات

تكلفة 
االيرادات

)487,324()34,512()11,540()24,798( 11,704)546,470(

152,984 -14,457 )1,028(15,571 116,591 اجمالي الربح

الربح/ الخسارة 
للسنة

 68,263 8,376)3,353()13,497( 16,959 76,749

البيان

التشغيل 
و الصيانة 

واعمال تجارية 
2020م

 المقاوالت 
2020م

بيت التموين 
2020م

الشركات 
التابعه
2020م

حذف و 
 تسويات

2020م

 االجمالي
 2020م

617,475 )5,166(41,788 5,711 76,160 498,982 االيرادات

تكلفة 
االيرادات

)386,215()49,575()4,515()31,487( 5,166)466,627(

150,848 0 10,300 1,196 26,584 112,767 اجمالي الربح

الربح/ الخسارة 
للسنة

 56,197 18,386 178)7,653( 7,052 74,161

تحليل القطاعات لفترة آخر 
)5( سنوات

)ألف ريال سعودي(

)ألف ريال سعودي(
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البيان

التشغيل 
و الصيانة 

واعمال تجارية 
2019م

 المقاوالت 
2019م

بيت التموين 
2019م

الشركات 
 التابعه 

2019م

حذف و 
 تسويات
2019م

 االجمالي
 2019م

597,017 )3,990(13,018 0 128,197 459,792 االيرادات

تكلفة 
االيرادات

)363,602()93,171( 0)10,420( 3,990)463,203(

133,814 0 2,598 0 35,026 96,190 اجمالي الربح

الربح/ الخسارة 
للسنة

 45,858 24,811 0)409( 147 70,407

البيان

التشغيل 
و الصيانة 

واعمال تجارية 
2017م

 المقاوالت 
2017م

بيت التموين 
2017م

الشركات 
 التابعه 

2017م

حذف و 
 تسويات
2017م

 االجمالي
 2019م

556,272 )5,635(11,432 0 112,019 438,457 االيرادات

تكلفة 
االيرادات

)357,861()87,834( 0)7,777( 5,635)447,837(

108,435 0 3,654 0 24,184 80,597 اجمالي الربح

الربح/ الخسارة 
للسنة

 32,803 16,632 0 1,870)1,590( 49,716

البيان

التشغيل 
و الصيانة 

واعمال تجارية 
2018م

 المقاوالت 
2018م

بيت التموين 
2018م

الشركات 
 التابعه 

2018م

حذف و 
 تسويات
2018م

 االجمالي
 2018م

583,911 )5,635(14,117 0 121,329 454,099 االيرادات

تكلفة 
االيرادات

)360,445()87,019( 0)11,065( 5,635)452,894(

131,017 0 3,052 0 34,311 93,654 اجمالي الربح

الربح/ الخسارة 
للسنة

 45,066 23,009 0 1,603)1,362( 68,316

)ألف ريال سعودي(

)ألف ريال سعودي(

)ألف ريال سعودي(
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قائمة الدخل 
-آالف الرياالت 

السعودية

السنة 
المالية 

2017م

السنة 
المالية 

2018م

السنة 
المالية 

2019م

السنة 
المالية 

2020م

السنة 
المالية 

2021م

التغيير 
السنوي 
2020م- 
2021م

التغيير 
السنوي 
2017م- 

2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب 

2017م-2021م

4.69%20.47%13.28%699,453 617,475 597,017 583,911 556,272 اإليرادات 

4.06%18.05%17.11%)546,470()466,627()463,203()452,894()447,836(تكلفة اإليرادات 

7.13%29.12%1.42%152,983 150,848 133,814 131,017 108,436 إجمالي الربح

مصاريف 
عمومية وإدارية

)39,373()40,950()55,736()49,234()59,101(%20.04%33.38%8.46

8.81%34.44%-5.26%83,423 88,057 68,089 80,322 54,695 الربح التشغيلي

8.09%32.23%4.02%84,834 81,554 70,734 79,026 57,495 الربح قبل الزكاة

صافي الربح 
السنوي

 49,716 68,315 70,407 74,161 76,749%3.49%35.22%9.07

المتعلق بـ:

مساهمي 
الشركة 

 49,435 68,076 70,669 74,761 77,524

مساهمي 
حقوق الملكية 
غير المسيطرة 

 281 240)262()600()775(

الدخل الشامل 
اآلخر

 50,625 66,844 74,926 71,458 74,680%4.51%32.21%8.09

نتائج األعمال وبيان حجم 
التغير لفترة آخر )5( سنوات



20214٣ التقرير السنوي2021 التقرير السنوي42

smeh.com.sasmeh.com.sa

ايضاحات:

ارتفعــت اإليــرادات بنســبة 13.3% لتصــل إلــى 699,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2021م، ويرجــع ذلــك 
بشــكل رئيســي إلــى:

)1( ارتفــاع إيــرادات قطــاع التشــغيل والصيانــة نتيجــة للزيــادة فــي عــدد المشــاريع حيــث تــم ترســية عــدد 6 مشــاريع 
جديــدة علــى الشــركة وبــدأ تنفيذهــا خــال العــام 2021م وقيمتهــا اإلجماليــة 258.4 مليــون ريــال

ــة 267.4  ــا اإلجمالي ــل وقيمته ــام 2021م بالكام ــال ع ــتمرة خ ــام 2020م ومس ــة ع ــدأت بنهاي ــاريع ب ــود مش )2( وج
ــال.،  مليــون ري

)3(إرتفاع إيرادات شركة مستودع أدوية قرقاص التجارية  بمقدار 3.0 مليون ريال سعودي.  

ــة 2021م،  ــنة المالي ــي الس ــعودي ف ــال س ــون ري ــى 546.5 ملي ــل إل ــبة 17.1% لتص ــرادات بنس ــة اإلي ــت تكلف ارتفع
نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الرواتــب واألجــور والمزايــا بمقــدار 38,9 مليــون ريــال ســعودي تماشــًيا مــع زيــادة أعــداد 
ــتقدام  ــف وإس ــف التوظي ــادة تكالي ــى زي ــة ال ــرة باإلضاف ــس الفت ــال نف ــدة( خ ــروعات الجدي ــن )المش الموظفي
العمالــة للمشــاريع الجديــدة ، باإلضافــة إلــى ارتفــاع تكاليــف مقاولــي الباطــن بمقــدار 19 مليــون ريــال ســعودي 

ــر علــى نمــو  إيــرادات قطــاع صيانــة األجهــزة الطبيــة خــال نفــس الفتــرة. ممــا كان لــه أث

إرتفعــت المصاريــف االداريــة و العموميــة بقيمــة 9.8 مليــون ريــال نتيجــة زيــادة بنــد الرواتــب واألجــور ومــا فــي 
ــادة رواتــب بعــض الموظفيــن و تحمــل الشــركة  حكمهــا نظــرًا لتعييــن موظفيــن جــدد بالمكتــب الرئيســي و زي

رســوم المرافقيــن وزيــادة مخصــص تقــادم ديــون العمــاء نتيجــة تأخيــر التحصيــل

ــة  ــة 2021م مقارن ــنة المالي ــي الس ــعودي ف ــال س ــون ري ــى 76.7 ملي ــل إل ــبة 3.5 % ليص ــنة  بنس ــح الس ــع رب ارتف
ــال ســعودي حيــث  ــون ري ــرادات بمقــدار 81.9 ملي ــك إلرتفــاع اإلي ــال بعــام 2020م، ويعــود ذل ــون ري ــغ 74.1 ملي بمبل

ــة. ــزة الطبي ــة األجه ــاع صيان ــي وقط ــر الطب ــغيل غي ــاع التش ــرادات قط ــاع إي ــادة بارتف ــذه الزي ــق ه تتعل
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البيان
 السنة المالية          

2017م
 السنة المالية          

2018م
 السنة المالية          

2019م
 السنة المالية          

2020م
 السنة المالية          

2021م

اجمالي 
الموجودات

657.258845.402861.818889.3851,017.826

اجمالي 
المطلوبات

402.495543.795503.324459.433544.150

اجمالي حقوق 
الملكية

254.763301.607358.494429.952473.676

الموجودات والمطلوبات 
وحقوق المساهمين لفترة 

آخر )5( سنوات
)ألف ريال سعودي(
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المعلومات المتعلقة 
بقروض الشركة

قروض قصيرة االجل
الرصيد في

2021/1/1
القروض المسدودةالقروض الممنوحة

الرصيد في 
2021/12/٣1

 2,475  20,134  18,591  4,018 البنك العربي الوطنى

البنك السعودي 
الفرنسي

 63,529  326,781  279,914  110,396 

 33,448  69,267  70,017  32,698 بنك الرياض

 5,080  3,797  7,927  950 بنك ساب

البنك السعودي 
لاستثمار

 73,379  331,083  332,742  71,720 

البنك االهلي 
السعودي

 36,230  26,465  9,765 

اجمالي القروض 
قصيرة االجل

 174,575  790,628  732,319  232,884 

)ألف ريال سعودي(

قروض طويلة االجل
الرصيد في

2021/1/1
القروض المسدودةالقروض الممنوحة

الرصيد في 
2021/12/٣1

صندوق التنمية 
الصناعي

 1,860  4,340 - 6,200 

 1,525 - 1,525 واعد-ريادة االعمال

اجمالي القروض 
طويلة االجل

 1,860  5,865    -  7,725 

)ألف ريال سعودي(
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بنوك دائنة
الرصيد في

2021/1/1
االستبعاداتاإلضافات

الرصيد في 
2021/12/٣1

 3,344  54  3,318  79 بنك الرياض

 4,576  4,152  424 بنك ساب

 7,920  54  7,470  503 اجمالي بنوك دائنة

اجمالي االلتزامات 
البنكية كما في 

2021/12/31
 255,731 

اوراق الدفع
الرصيد في

2021/1/1
االستبعاداتاإلضافات

الرصيد في 
2021/12/٣1

 7,431  5,013  5,241  7,202 

 7,202  5,241  5,013  7,431 اجمالي اوراق الدفع

)ألف ريال سعودي(

)ألف ريال سعودي(

202147 التقرير السنوي
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توزيعـــــــات
األربـــــــــــاح
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نظرة عامة على سياسة 
توزيع األرباح بالشركة

فــي البدايــة تجــدر اإلشــارة إلــى أن سياســة توزيــع األربــاح المطبقــة حاليــًا بالشــركة ســيتم التعديل 
عليهــا وبحيــث تتطابــق والنظــام األساســي للشــركة بعــد تعديلــه بمــا يتوافــق ومتطلبــات نظــام 

الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة بالســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

ــه  ــاح إلــى قيــود معينــة طبقــًا للنظــام األساســي للشــركة )بصورت ــع األرب تخضــع عمليــة توزي
الحاليــة وقبــل أيــة تعديــات( حيــث تنــص المــادة )47( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى 
توزيــع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف 

األخــرى علــى النحــو التالــي:

ــاح الصافيــة لالحتياطــي النظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة . 1 تجنيــب )10 %( مــن األرب
أن توقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع.

ــب نســبة محــددة . 2 ــراح مجلــس اإلدارة تجني ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العامــة العادي يجــوز للجمعي
ــات ألغــراض محــددة أخــرى. ــن احتياطي ــة لتكوي ــاح الصافي مــن األرب

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )5 %( مــن رأس مــال الشــركة . 3
المدفــوع.

ــذا . 4 ــي ه ــادر ف ــة الص ــة العام ــرار الجمعي ــًا لق ــاح وفق ــي األرب ــه ف ــاهم حصت ــتحق المس يس
ــي  ــاح لمالك ــة األرب ــون أحقي ــع وتك ــخ التوزي ــتحقاق وتاري ــخ االس ــرار تاري ــن الق ــأن ويبي الش
ــتحقاق. ــدد لالس ــوم المح ــة الي ــي نهاي ــاهمين ف ــجالت المس ــي س ــجلين ف ــهم المس األس
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تحليل توزيعات األرباح 
)المعلنـــة/الموزعة(
لفترة آخر )5( سنوات

2021م2020م2019م2018م2017 م

٣0 يونيو 2021م)ألف ريال سعودي(

األرباح )المعلنة/الموزعة( 
خال السنة

-20,00020,000-30,000

49,71668,31670,40774,16142,287صافي الربح للسنة

70,9 %-28,4 %29,3 %-النسبة )%(
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مجلـــــــس اإلدارة 
والجمعية العامة 
وحوكمة الشركـة
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سجل اجتماعات وقرارات مجلس 
اإلدارة خالل عام 2021م

)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/02/20م

اعتمــاد والموافقــة علــى توزيعــات أربــاح بمبلــغ )30( مليــون ريــال، حصــة الســهم الواحــدة . 1
ــدد  ــي ع ــى إجمال ــوع )15%( عل ــال المدف ــن رأس الم ــع م ــبة التوزي ــعودي ونس ــال س )1,5( ري
األســهم القائمــة البالغــة )20,000,000( ســهم، علــى أن تكــون أحقيــة األربــاح لمســاهمين 
ــن  ــركة والمقدي ــة للش ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــة ي ــهم بنهاي ــن لألس ــركة المالكي الش

ــة. ــاد الجمعي ــخ انعق ــركة بتاري ــجالت الش بس

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات

)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/02/21م

اســتحواذ شــركة دار المعــدات الطبيــة والعلميــة )شــركة مســاهمة مقفلــة( علــى كامــل . 1
حصــص رأس المــال فــي شــركة رؤى الحمايــة )ذات مســؤولية محــدودة( وذلــك بشــراء حصــة 

شــركة روابــي التســويق العالميــة البالغــة )15%( مقابــل مبلــغ )953,841( ريــال ســعودي.

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات

)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/04/15م

اعتمــاد والموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بخصــوص اصــدار القوائــم المالية للشــركة . 1
عــن الســنة الماليــة المنتهية فــي 31 ديســمبر 2020 م.

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات
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)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/04/29م

ــخ 2021/04/29م المقدمــة مــن شــركة . 1 ــة بتاري ــة اإللحاقي ــى االتفاقي اعتمــاد والموافقــة عل
ــي  ــار المال ــه المستش ــال( بصفت ــتثمار كابيت ــاطة )اإلس ــة والوس ــألوراق المالي ــتثمار ل االس
ــوم  ــة رس ــداول( والمتضمن ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــركة بالس ــهم الش ــرح أس ــال ط ألعم
إداريــة بمبلــغ )1( مليــون ريــال ورســوم تعهــد بالتغطيــة بواقــع )1.45%( مــن إجمالــي المبلــغ 

ــه. ــد بتغطيت المتعه

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات

)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/06/06م

اعتمــاد والموافقــة علــى تأســيس شــركة متخصصــة فــي األعمــال الميكانيكيــة والتكييــف، . 1
ذات مســؤولية محــدودة برأســمال قــدره )500( ألــف ريــال ســعودي، تــم االتفــاق الحقــًا علــى 

تســميتها "شــركة الوتيــن للتكييــف والتبريــد".

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات

)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/09/01م

اعتمــاد والموافقــة علــى تعديــالت الهيــكل التنظيمــي )إضافة/إلغاء/ترقيــة( الخــاص بقطاع . 1
ــدات الطبية. المع

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات
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)100 %( كامل أعضاء المجلس2021/11/21م

اعتمــاد والموافقــة علــى ترشــيح لجنــة المراجعــة الســيد / محمــد عبــد الفتــاح محمــد عبــد . 1
الفتــاح كعضــو جديــد فــي لجنــة المراجعــة مــع التوصيــة بالعــرض علــى الجمعيــة العامــة 

للشــركة.

اعتمــاد والموافقــة علــى تأســيس شــركتين )ذات مســؤولية محــدودة( مملوكــة لشــركة دار . 2
المعــدات الطبيــة والعلميــة بنســبة 100% برأســمال قــدره )100,000( ريــال ســعودي لــكل شــركة 
ــة  ــتهلكات كهربائي ــوازم ومس ــار ول ــع الغي ــن قط ــركتين تأمي ــطة الش ــن أنش ــث تتضم بحي
وميكانيكيــة، تــم االتفــاق الحقــًا علــى تســميتهما "شــركة أبــواب المســتقبل للمقــاوالت" و 

"شــركة العهــد الجديــد المحــدودة".

سجل الحضورالتاريخ

ملخص االجتماع/القرارات

  ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه االجتماعات: 

الصفةالمنصبأسماء األعضاءم

الحضورحضور االجتماعات

)1(
ع 

ما
جت

ا

)2
ع )

ما
جت

ا

)٣
ع )

ما
جت

ا

)4
ع )

ما
جت

ا

)5
ع )

ما
جت

ا

)6
ع )

ما
جت

ا

)7
ع )

ما
جت

ا

%

غير مستقل/رئيسباسل سعود محمد العريفي1
100 %غير تنفيذي

نائب بندر سعود محمد العريفي2
الرئيس

غير مستقل/
100 %غير تنفيذي

العضو بركات سعود محمد العريفي3
المنتدب

غير مستقل/ 
100 %تنفيذي

عضو بشير سعود محمد العريفي4
المجلس

غير مستقل/
100 %غير تنفيذي

محمد إبراهيم عبد المحسن 5
الحقيل

عضو 
المجلس

مستقل/غير 
100 %تنفيذي

عضو بيان خليل سليمان6
المجلس

مستقل/غير 
100 %تنفيذي
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ملخص بنود/قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/05/27م

سجل اجتماعات وقرارات الجمعية 
العامة خالل عام 2021م

البندم

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.1

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م.2

الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م.3

الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م.4

5
ــي 31  ــي ف ــي المنته ــام المال ــى الع ــوام وحت ــن األع ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم ــى إب ــة عل الموافق

ديســمبر 2020م.

6
الموافقــة علــى مكافــآت وتعويضــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للشــركة للســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م ووفقــًا لمــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

7
الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بخصــوص اســتمرار تعييــن شــركة بيكــر تلــي أم.ك. أم )مراجــع 
ــة 2021 م. ــة الحالي ــنة المالي ــركة للس ــة للش ــم المالي ــق القوائ ــة وتدقي ــص ومراجع ــراض فح ــابات( ألغ الحس

8
ــراف ذات  ــركة واألط ــن الش ــت بي ــي تم ــادم والت ــام ق ــا لع ــص به ــود والترخي ــال والعق ــى األعم ــة عل الموافق
ــال  العاقــة - الجهــة ذات العاقــة / شــركة روابــي التســويق العالميــة وقيمــة العقــد مبلــغ )27,109,772( ري

والعضــو صاحــب العاقــة الســيد/ مطــر ســعود محمــد العريفــي.

9
ــراف ذات  ــركة واألط ــن الش ــت بي ــي تم ــادم والت ــام ق ــا لع ــص به ــود والترخي ــال والعق ــى األعم ــة عل الموافق
العاقــة - الجهــة ذات العاقــة / شــركة ديــرة العمــار للعقــارات وقيمــة العقــد مبلــغ )22,511,116( ريــال والعضــو 

صاحــب العاقــة الســيد/ بشــير ســعود محمــد العريفــي.

10
الموافقــة والتصديــق علــى قــرار مجلــس اإلدارة بخصــوص منــح الصاحيــة الماليــة لكافــة المدفوعــات ولغايــة 
ــر  ــيد/ المدي ــة للس ــاذج ورقي ــب نم ــًا أو بموج ــواالت إلكتروني ــيكات و/أو ح ــب ش ــال بموج ــف ري ــون أل )50( خمس

المالــي )شــخصيًا( وطبقــًا للشــروط واإلجــراءات المعتمــدة بهــذا الخصــوص.

11
ــبة )%100(  ــاري بنس ــان اعتب ــركة لضم ــم الش ــوص تقدي ــس اإلدارة بخص ــرار مجل ــى ق ــق عل ــة والتصدي الموافق
ــة  ــل إقام ــح تموي ــي لصال ــة الصناع ــدوق التنمي ــن/ صن ــوح م ــال والممن ــون ري ــغ )6,2( ملي ــرض بمبل ــل ق مقاب

ــاض. ــة الري ــة( بمدين ــركة تابع ــة )ش ــات الطبي ــض للصناع ــركة نب ــع ش مصن
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البندم

12

الموافقــة والتصديــق علــى قــرار مجلــس اإلدارة بخصــوص األربــاح الموزعــة وقدرهــا )30,000,000( ريــال ســعودي، 
حصــة الســهم الواحــد ريــال ســعودي ونســبة التوزيــع مــن رأس المــال بلغــت 15% )مــن رصيــد األربــاح المبقــاة( 
ــاهمي  ــاح لمس ــة االرب ــون أحقي ــى أن تك ــهم، عل ــة )20,000,000( س ــة البالغ ــهم القائم ــدد األس ــي ع ــى إجمال عل
ــركة  ــجات الش ــن بس ــركة والمقيدي ــة للش ــة العام ــاد الجمعي ــوم انعق ــة ي ــهم بنهاي ــن لألس ــركة المالكي الش

بتاريــخ انعقــاد الجمعيــة.

13

ــن  ــبته )15 %( م ــا نس ــى م ــركة عل ــتحواذ الش ــوص اس ــس اإلدارة بخص ــرار مجل ــى ق ــق عل ــة والتصدي الموافق
ــي  ــل )15 %( مــن إجمال ــك مقاب ــة وذل ــي التســويق العالمي ــة والمملوكــة لـــ / شــركة رواب شــركة رؤى الحماي
حقــوق الملكيــة للشــركة كمــا هــي بتاريــخ 31 ديســمبر 2020 م والبالغــة )6,358,942( ريــال ســعودي، لتصبــح 

ــة. ــة والعلمي ــدات الطبي ــركة دار المع ــة )100%( لش ــة مملوك ــركة رؤى الحماي ــص ش ــل حص كام

ملخص بنود/قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2021/12/22م

البندم

1
ــاط  ــة نش ــي بممارس ــد العريف ــعود محم ــركات س ــيد / ب ــس اإلدارة الس ــو مجل ــماح لعض ــى الس ــة عل الموافق

ــركة. ــس للش ــاط مناف ــارس نش ــي تم ــارة والت ــر للتج ــركات الخي ــة /ب ــب مؤسس ــه صاح ــس لكون مناف

2
ــاط  ــة نش ــي بممارس ــد العريف ــعود محم ــدر س ــيد / بن ــس اإلدارة الس ــو مجل ــماح لعض ــى الس ــة عل الموافق

ــركة. ــس للش ــاط مناف ــارس نش ــي تم ــارة والت ــاد للتج ــة /أرض اإلتح ــب مؤسس ــه صاح ــس لكون مناف

3

الموافقــة علــى الســماح لرئيــس مجلــس اإلدارة الســيد / باســل ســعود محمــد العريفــي وعضــو مجلــس اإلدارة 
الســيد/ بــركات ســعود محمــد العريفــي وعضــو مجلــس اإلدارة الســيد / بشــير ســعود محمــد العريفــي وعضــو 
مجلــس اإلدارة الســيد / بنــدر ســعود محمــد العريفــي بممارســة نشــاط منافــس لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة 

فــي شــركة روابــي التســويق العالميــة والتــي تمــارس نشــاط منافــس للشــركة.

4

الموافقــة علــى الســماح لرئيــس مجلــس اإلدارة الســيد / باســل ســعود محمــد العريفــي وعضــو مجلــس اإلدارة 
الســيد / بــركات ســعود محمــد العريفــي وعضــو مجلــس اإلدارة الســيد / بشــير ســعود محمــد العريفــي وعضــو 
مجلــس اإلدارة الســيد / بنــدر ســعود محمــد العريفــي بممارســة نشــاط منافــس لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة 

فــي الشــركة األلمانيــة لكيماويــات معالجــة أســطح المعــادن والتــي تمــارس نشــاط منافــس للشــركة.
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لجنة المراجعة

اللجــان التابعـــة
لمجلـــس اإلدارة

ل مجلــس إدارة الشــركة عــدد مــن اللجــان لتحســين إدارة الشــركة والوفــاء بالمتطلبــات  شــكَّ
النظاميــة وضمــان األداء األمثــل للشــركة باإلضافــة إلــى مســاعدة المجلــس فــي القيــام بمهامــه 

بشــكل أكثــر فاعليــة، وفيمــا يلــي توضيــح لمهــام كل لجنــة واألعضــاء الحالييــن لهــا: 

1

ــنوات  ــالث س ــدة )3( ث ــركة لم ــة للش ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــرار م ل بق ــكَّ ــة تش ــي لجن وه
مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم علــى أن يكــون رئيــس اللجنــة عضــو مســتقل وأال تضــم أًي 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن، وأن يكــون مــن بيــن أعضــاء اللجنــة مختــص بالشــؤون 

ــبية، ــة والمحاس المالي

ــي أداء  ــس اإلدارة ف ــاء مجل ــاعدة أعض ــي مس ــة ف ــة المراجع ــي للجن ــدور الرئيس ــل ال ويتمث
ــركة،  ــة للش ــة الداخلي ــم الرقاب ــة ونظ ــات المراجع ــة بعملي ــرافية المتعلق ــؤولياتهم اإلش مس
والقوائــم الماليــة للشــركة والمعلومــات الماليــة األخــرى، وامتثــال الشــركة للمتطلبــات 

القانونيــة والنظاميــة

ومن ضمن اختصاصات اللجنة )على سبيل المثال ال الحصر( ما يلي: 

● دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة	
● ــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات 	 دراســة تقاري

الــواردة فيهــا.
● الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي 	

ــال  ــي أداء األعم ــا ف ــة فعاليته ــوارد الالزم ــر الم ــن تواف ــق م ــدت للتحق ــركة إن وج الش
ــم  ــة تقدي ــى اللجن ــي فعل ــع داخل ــركة مراج ــن للش ــم يك ــا وإذا ل ــة به ــام المنوط والمه

توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينــه.

ــة العامــة المنعقــدة  ــي أســماؤهم بموجــب اجتمــاع الجمعي ــة التال ــن أعضــاء اللجن ــم تعيي وت
بتاريــخ 2019/10/14م،
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أعضاء اللجنة

مستقل رئيس اللجنة السيد/ لؤي علي السرطاوي

مستقل عضو اللجنة السيد/ أحمد نهاد الزعيم

غير مستقل – غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ بدر سعود العريفي
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ملخص اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2021 م

نصاب اللجنةحالة الحضوربنود المناقشات الحضورالتاريخ#

1
2021/04/02 م

الساعة :15:00 
عصرًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

"مناقشة واعتماد 
-: 

*خطة المراجعة 
الداخلية - 2021 م

حضوريًا
الرئيس + كل 
أعضاء اللجنة

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / بدر العريفي
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

2
2021/04/02 م

الساعة :18:00 
مساًء

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

 مناقشة واعتماد :-
*تقرير إدارة 

المراجعة الداخلية 
عن أعمال إدارة 

المشتريات 
والعقود

حضوريًا
الرئيس + كل 
أعضاء اللجنة

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / بدر العريفي
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

3
2021/04/03 م

الساعة: 11:00 صباحًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

 مناقشة واعتماد :-
* تقرير مراجع 

الحسابات - بيكر 
تيلي 31 ديسمبر 

 2020 م
* مسودة القوائم 

المالية للعام 
المنتهي 31 

ديسمبر 2020 م

حضوريًا
الرئيس + كل 
أعضاء اللجنة

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / بدر العريفي
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

المدير الماليالسيد / ياسر الصفدي

مدير الحساباتالسيد / عالء عبد القادر
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نصاب اللجنةحالة الحضوربنود المناقشات الحضورالتاريخ#

3
2021/04/03 م

الساعة: 11:00 صباحًا

السيد /  إياد العالم
مدقق الحسابات 
)شركة بيكر تيلي 

أم ك أم( 

مناقشة واعتماد :-
* تقرير مراجع 

الحسابات - بيكر 
تيلي 31 ديسمبر 

2020 م
 * مسودة القوائم 

المالية للعام 
المنتهي 31 

ديسمبر 2020 م

افتراضيًا 
)زووم(

الرئيس + كل 
أعضاء اللجنة

السيد /  وسيم عاليا
مدقق الحسابات 
)شركة بيكر تيلي 

أم ك أم( 

4
2021/08/27 م
الساعة: 15:00 

عصرًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

 مناقشة واعتماد :-
*تقرير إدارة 

المراجعة الداخلية 
عن أعمال 

إدارة المخازن 
)المستودعات(

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
 أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور )وأناب 
عنه العضو. أحمد 

الزعيم(

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 

5
2021/08/27 م
الساعة: 18:00 

مساًء

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

 مناقشة واعتماد :-
*تقرير إدارة 

المراجعة الداخلية 
عن أعمال الصيانة 

الطبية )اإلدارة - 
المشاريع(

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
 أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور )وأناب 
عنه العضو. أحمد 

الزعيم(

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 
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نصاب اللجنةحالة الحضوربنود المناقشات الحضورالتاريخ#

6
2021/08/28 م
الساعة: 09:00 

صباحًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

 مناقشة واعتماد :-
*تقرير إدارة 

المراجعة الداخلية 
عن أعمال اإلعاشة 
والتموين )اإلدارة - 

المشاريع

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
 أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 

7
2021/08/28 م
الساعة: 15:00 

عصرًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة
 مناقشة واعتماد :-

*تقرير إدارة 
المراجعة الداخلية 

عن أعمال التشغيل 
الطبي )اإلدارة - 

 المشاريع(
*عروض األسعار 
الخاصة بتقديم 

خدمات "التدقيق 
الخارجي واصدار 
القوائم المالية 

لألعوام 2021 م – 
2022 م."

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
 أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 

8
2021/11/05 م

الساعة: 15:00 
عصرًا

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة
 مناقشة واعتماد :-

*تقرير إدارة 
المراجعة الداخلية 

عن أعمال التشغيل 
والصيانة غير 

الطبية )اإلدارة - 
المشاريع(

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
 أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور )وأناب 
عنه العضو. أحمد 

الزعيم(

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 
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9
2021/11/05 م

الساعة: 18:30 
مساًء

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة
 مناقشة واعتماد :-

    *تقرير إدارة 
المراجعة الداخلية 

الخاص بمتابعة 
تنفيذ خطة 

المراجعة الداخلية 
 عن عام 2021 م

حضوريًا

الرئيس + العضو. 
أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور )وأناب 
عنه العضو. أحمد 

الزعيم(

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية

مراجع رئيسيالسيد / ممدوح مرسي

مراجعالسيد / ناصر حسن 

10
2021/11/06 م

الساعة: 10:30 
صباحًا

السيد / بركات العريفي
العضو المنتدب 

)الرئيس 
التنفيذي(

مناقشة إدارة 
 الشركة بخصوص :-

*تقرير إدارة 
المراجعة الداخلية 

بالمالحظات 
المشتركة 

 المتعلقة بـــــ: -
- القطاعات 

التشغيلية )الطبي-
الغير طبي-الصيانة 

الطبية-اإلعاشة( 
- إدارة سلسلة 

التوريد 
)المشتريات-

المخازن(

- القطاعات 
التشغيلية 

)الطبي-
الغير طبي-

الصيانة 
الطبية-

 اإلعاشة( 

السيد / لؤي السرطاوي
رئيس لجنة 

المراجعة

الرئيس + العضو. 
أحمد الزعيم

*اعتذر العضو . 
بدر العريفي عن 

الحضور

السيد / أحمد الزعيم
عضو لجنة 
المراجعة

السيد / أحمد النجار
مدير المراجعة 

الداخلية
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لجنة المخاطر 2

ــاء  ــن أعض ــنوات. م ــالث )3( س ــدة ث ــركة لم ــس إدارة الش ــن مجل ــرار م ل بق ــكَّ ــة تش ــي لجن وه
مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن 

ــك. ــة لذل ــت الحاج ــا دع ــر كلم ــة المخاط ــع لجن ــة، وتجتم ــر والمالي ــإدارة المخاط ــة ب المعرف

ــد  ــي تحدي ــس اإلدارة ف ــاء مجل ــاعدة أعض ــي مس ــر ف ــة المخاط ــي للجن ــدور الرئيس ــل ال ويتمث
ــركة  ــتمرار الش ــدوى اس ــن ج ــق م ــركة والتحق ــات الش ــة بعملي ــر المتعلق ــتوى المخاط مس

ــاح. ــاطها بنج ــة نش ومواصل

وقــد تمــت الموافقــة علــى تعييــن أعضــاء لجنــة المخاطــر مــن بيــن المرشــحين بموجــب اجتماع 
ــة  ــات اللجن ــن اختصاص ــن ضم ــخ 2020/07/26م، وم ــدة بتاري ــركة المنعق ــة للش ــة العام الجمعي

)علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( مــا يلــي: 

● وضــع إســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم 	
أنشــطة الشــركة والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات 

الداخليــة والخارجيــة للشــركة.
● التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح مــع تحديــد المخاطــر 	

التــي قــد تهــدد اســتمرارها خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.
● إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه 	

المخاطــر ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

أعضاء اللجنة

مستقل/غير تنفيذي رئيس اللجنة السيد/ بيان خليل سليمان

غير مستقل/غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ باسل سعود العريفي

مستقل/غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ محمد إبراهيم الحقيل
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لجنة الترشيحات والمكافآت 3

ل بقــرار مــن قبــل مجلــس اإلدارة لمــدة )3( ثــالث ســنوات. مــن غيــر أعضــاء  وهــي لجنــة تشــكَّ
ــع  ــل، تجتم ــى األق ــتقل عل ــو مس ــم عض ــن بينه ــون م ــى أن يك ــن عل ــس اإلدارة التنفيذيي مجل

ــة للشــركة. ــة الترشــيحات والمكافــآت مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل الســنة المالي لجن

ــة  ــالل التوصي ــن خ ــة واألداء م ــز الفاعلي ــآت بتعزي ــيحات والمكاف ــة الترش ــداف لجن ــل أه وتتمث
ــركة،  ــة الش ــق رؤي ــن لتحقي ــن المؤهلي ــار التنفيذيي ــس وكب ــاء المجل ــار أعض ــي اختي ف

وقــد تمــت الموافقــة علــى تعييــن أعضــاء لجنــة المخاطــر مــن بيــن المرشــحين بموجــب اجتماع 
ــة  ــات اللجن ــن اختصاص ــن ضم ــخ 2020/07/26 م، وم ــدة بتاري ــركة المنعق ــة للش ــة العام الجمعي

)علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( مــا يلــي:

● االختصاصات المتعلقة بالترشيحات: 	

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 1
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات . 2

والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة 
مخلــة باألمانــة.

● االختصاصات المتعلقة بالمكافآت: 	

ــن . 1 ــة ع ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت أعض ــة لمكاف ــة واضح ــداد سياس إع
ــدًا  ــا تمهي ــر فيه ــس اإلدارة للنظ ــى مجل ــا إل ــة ورفعه ــس واإلدارة التنفيذي المجل
العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة إتبــاع معاييــر 

ــاألداء واإلفصــاح عنهــا والتحقــق مــن تنفيذهــا. ــط ب ترتب
ــا . 2 ــول به ــآت المعم ــة المكاف ــة وسياس ــآت الممنوح ــن المكاف ــة بي ــح العالق توضي

ــة. ــذه السياس ــن ه ــري ع ــراف جوه ــان أي انح وبي

● االختصاصات المتعلقة بالحوكمة: 	

التحقــق مــن التــزام الشــركة بالقواعــد الخاصــة التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة فيمــا . 1
ــة ذات  ــة واألنظم ــكام اإللزامي ــع األح ــارض م ــا ال تتع ــركة وبم ــة الش ــص حوكم يخ

ــة تطبيقهــا والتحقــق مــن فعاليتهــا. ــى مراقب العالقــة والعمــل عل
ــة . 2 ــات النظامي ــا للمتطلب ــة وفق ــد الحاج ــا عن ــا وتعديله ــد وتحديثه ــة القواع مراجع

ــات. ــل الممارس وأفض
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أعضاء اللجنة

مستقل/غير تنفيذي رئيس اللجنة السيد/ محمد إبراهيم الحقيل

غير مستقل/غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ بندر سعود العريفي

غير مستقل/غير تنفيذي عضو اللجنة السيد/ بشير سعود العريفي
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اإلجراءات التي اتخذها المجلس 
إلحاطة أعضاؤه بمقترحات 
المساهمين ومالحظاتهم

تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

للمســاهمين فــي الشــركة الحــق بتوجيــه استفســاراتهم وطلــب المعلومــات وبمــا ال يتعــارض 
ــح  ــة واللوائ ــا األنظم ــي تقره ــاح الت ــراءات اإلفص ــات وإج ــًا لسياس ــركة ووفق ــح الش ــع مصال م
الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة، وفــي حــال وجــود أي مقترحــات أو مالحظــات تجــاه 

الشــركة فــإن رئيــس مجلــس اإلدارة يقــوم بإبــالغ األعضــاء بهــا فــي أول اجتمــاع للمجلــس.

ــح الداخليــة الخاصــة بمجلــس اإلدارة علــى ضــرورة حضــور العضــو الجتمــاع  كمــا وتنــص اللوائ
الجمعيــة العامــة للشــركة بهــدف تلقــي االستفســارات والمقترحــات مــن المســاهمين الذيــن 

تكفــل لهــم األنظمــة حــق المشــاركة فــي مــداوالت ومناقشــات جمعيــة المســاهمين.

ــن  ــدة م ــا المعتم ــراءات عمله ــة إج ــى الئح ــتنادًا إل ــآت واس ــيحات والمكاف ــة الترش ــت لجن قام
مجلــس اإلدارة، بوضــع كافــة الوســائل والمعاييــر المتعلقة بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة، دونمــا االســتعانة بـــ و/أو تعييــن  أي جهــة إستشــارية خارجيــة لتقييــم أداء األعضــاء, 
كــون أن عمليــة التقييــم استرشــادية, وذلــك طبقــًا لنــص المــادة رقــم )41( مــن الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 8 - 16 - 2017 وتاريــخ 
16/ 5/ 1438 هـــ الموافــق 13/ 2/ 2017 م بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم م/ 3 وتاريــخ 28/ 1/ 1437 هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1 - 7 - 

2021 وتاريــخ 1 /6 /1442 هـــ الموافــق 2021/01/14 م
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رأي لجنة المراجعة في نظام 
الرقابة الداخلية بالشركة

بنــاء علــى تنفيــذ أعمــال المراجعــة خــالل عــام 2021 م والمالحظــات المســجلة مــن قبــل إدارة 
المراجعــة الداخليــة، والتــي تمــت مناقشــتها والتأكيــد عليهــا مــن قبــل ُكًل مــن لجنــة المراجعة 

واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة، تؤكــد لجنــة المراجعــة علــى اآلتــي: 

لمســنا تطــورًا علــى نظـــام الرقابـــة الداخليــة بالشــركة إلعطـــاء تأكيــدات معقولـــة لتفـــادي . 1
األخطــاء الجوهريـــة ومنــع التزويــر والســرقة والخســائر المتعلقــة بهـــا.

ضــرورة اســتمرار اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة ووفقــًا . 2
الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات وتحقيقــًا ألهـــداف الشـــركة.

ــات . 3 ــذ توصي ــة تنفي ــوص متابع ــركة بخص ــة بالش ــم اإلدارة التنفيذي ــاون ودع ــنا تع ــا لمس كم
ــا. ــة لتنفيذه ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــرعة اتخ ــادرة وس ــة الص اللجن
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية 

)الرئيس التنفيذي - المدير المالي(

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المكافات المتغيرةالمكافات الثابتة
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اوال : االعضاء المستقلين

1 - محمد إبراهيم 
عبد المحسن الحقيل

80241040

2 - بيان خليل 
سليمان 

80241040

16المجموع
0

4820
8

ثانيا : االعضاء غير التنفيذيين

1 - باسل سعود 
محمد العريفي

80241040104

2 - بندر سعود 
محمد العريفي

80241040104

3 - بشير سعود 
محمد العريفي

80241040104

24المجموع
0

7231
2

31
2

ثالثا : االعضاء التنفيذيين

1 - بركات سعود 
محمد العريفي

802410407017
4

80241047017المجموع
4

)ألف ريال سعودي(
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المجموع بدل حضور الجلسات
المكافات الثابتة

 )عدا بدل حضور الجلسات (

اعضاء لجنة المراجعة

99 19 80
1 -  لؤي علي 

السرطاوي

79 19 60 2 -  أحمد نهاد الزعيم

34.5 4,5 30
3 -  بدر سعود محمد 

العريفي

212.5 42,5 170 المجموع

اعضاء لجنة المخاطر

- 1 - بيان خليل سليمان

-
2 - باسل سعود 

العريفي

-
3 - محمد إبراهيم 

الحقيل

- المجموع

اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

-
1 - محمد إبراهيم 

الحقيل

-
2 - بندر سعود 

العريفي

-
3 - بشير سعود 

العريفي

- المجموع

يوضح الجدول أدناه مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

)ألف ريال سعودي(
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يوضح الجدول أدناه مكافآت اإلدارة التنفيذية

20217٣ التقرير السنوي

smeh.com.sa

وظائف كبار 
التنفيذيين

المكافات المتغيرةالمكافات الثابتة

مكافاة 
نهاية 
الخدمة

مجموع 
مكافات 

التنفيذيين 
عن المجلس 

ان وجدت
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1 - الرئيس 
84التنفيذي

0

1885
8

7092
8

2 - المدير 
المالي

54
0

1955
9

2258
1

1,3المجموع
80

371,4
17921,5
09

)ألف ريال سعودي(
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اإلفصاحــــات 
النظاميــــــة

202175 التقرير السنوي

smeh.com.sa
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االتفاقيات واألعمال والعقود 
التي تمت بين الشركة واألطراف 

ذوو العالقة
تتعامــل الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مثــل عقــود الشــركة مــع 
مورديــن ومقاوليــن وعقــود إيجــار مــع بعــض األطــراف ذوو العالقــة وأقاربهــم بمــا فــي ذلــك 
الشــركات المملوكــة بشــكل كامــل أو جزئــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة، والجديــر بالذكــر أن جميــع 
التعامــالت مــع األطــراف ذوو العالقــة ال تختلــف عــن المعامــالت مــع بقيــة المدينيــن التجارييــن 
ــن  ــص م ــى ترخي ــول عل ــس اإلدارة والحص ــة مجل ــع لموافق ــا تخض ــى أن جميعه ــة إل باإلضاف

الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.

مليون ريال4,96 
سعـــودي 

أرصدة الذمم الدائنة لألطراف ذوو العالقة 
)المستحـــــق لجهــــــات ذات عالقــــــة( 

كمــــا فــي 31
ديسمبر 2021 م

مليون ريال4,24
سعـــودي 

أرصدة الذمم المدينة لألطراف ذوو العالقة 
)المستحــــــق من جهــــــات ذات عالقــة( 

كمــــا فــي 31
ديسمبر 2021 م

هذا وقد بلغت: 
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ملخص العقود واالتفاقيات الجوهرية بين الشركة واألطراف ذوو العالقة

المــواد  توريــد  عقــد  2018/03/01م(،  )الموافــق  1439هـــ   /06/13 بتاريــخ  الشــركة  أبرمــت 
االســتهالكية التــي لــدى مؤسســة ارض االتحــاد للتجــارة مــن معــدات وأجهــزة والمســتلزمات 
الطبيــة والمخبريــة وقطــع غيارهــا وصيانتهــا واألدوات الكهربائيــة واإللكترونيــة وأجهــزة 
ولــوازم الميكانيــكا واألجهــزة الكهربائيــة وأجهــزة التكييــف وأجهــزة الحاســب اآللــي وقطــع 
غيارهــا والمــواد الغذائيــة واإلعاشــة. حيــث تكــون قيمــة المبالــغ مــن خــالل إصــدار أوامر الشــراء 
بحســب قيمــة المنتجــات االســتهالكية المتفــق عليهــا. مــدة العقــد ســنتين مــن تاريــخ توقيــع 

ــة. ــا لمــدة مماثل العقــد تجــدد تلقائًي

أبرمــت الشــركة بتاريــخ 1438/04/03هـــ )الموافــق 2017/01/01م(، عقــد تقديــم خدمــات استشــارية 
مــع مؤسســة أرض االتحــاد للتجــارة وذلــك لتقديــم الدراســات اإلداريــة والفنيــة وتقديــم 
المســاعدة الفنيــة وكذلــك مراجعــة الدراســات المعــدة مــن الشــركة وذلــك فــي كافــة 
النشــاطات التــي تمارســها الشــركة. تبلــغ قيمــة العقــد )2,568,000( ريــال ســعودي ســنوًيا علــى 
ــد  ــة للتجدي ــة قابل ــة ســنوات ميالدي ــال ســعودي شــهرًيا. مــدة العقــد ثالث أن يدفــع )214,000( ري

ــة،  ــدة مماثل لم

المــواد  توريــد  عقــد  2018/03/01م(،  )الموافــق  1439هـــ   /06/13 بتاريــخ  الشــركة  أبرمــت 
االســتهالكية التــي لــدى مؤسســة ارض االتحــاد للتجــارة مــن معــدات وأجهــزة والمســتلزمات 
الطبيــة والمخبريــة وقطــع غيارهــا وصيانتهــا واألدوات الكهربائيــة واإللكترونيــة وأجهــزة 
ولــوازم الميكانيــكا واألجهــزة الكهربائيــة وأجهــزة التكييــف وأجهــزة الحاســب اآللــي وقطــع 
غيارهــا والمــواد الغذائيــة واإلعاشــة. حيــث تكــون قيمــة المبالــغ مــن خــالل إصــدار أوامر الشــراء 
بحســب قيمــة المنتجــات االســتهالكية المتفــق عليهــا. مــدة العقــد ســنتين مــن تاريــخ توقيــع 

ــة. ــا لمــدة مماثل العقــد تجــدد تلقائًي

عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة ارض االتحاد للتجارة

عقد خدمات استشارية مع مؤسسة أرض االتحاد للتجارة

عقد توريد مستهلكات كهربائية وميكانيكية وإعاشة مع مؤسسة بركات الخير للتجارة 
– كبار التنفيذيين )الرئيس التنفيذي(
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أبرمــت الشــركة بتاريــخ 1441/06/21هـــ )الموافــق 2020/02/16م(، عقــد مقاولــة مــع شــركة ديــرة 
العمــار للعقــارات لتوريــد وتشــييد مشــروع مــول التخصصــي التجــاري، ويتضمــن العقــد توريــد 
ــث  ــة. حي ــة والكهربائي ــة والميكانيكي ــائية والمعماري ــة واإلنش ــغال المدني ــة األش ــذ كاف وتنفي
تبلــغ القيمــة اإلجماليــة للعقــد )45,170,678( ريــال ســعودي، مــدة العقــد أربعــة وعشــرون )24( 
شــهرًا مــن تاريــخ توقيــع العقــد، تــم تمديدهــا لمــدة )10( أشــهر إضافية تنتهــي فــي 2022/12/16 

م.

أبرمــت الشــركة عــدد )20( عقــد تأجيــر )مقــر إداري – ســكنات موظفيــن – مســتودعات(، تبلــغ 
قيمتهــا اإليجاريــة اإلجماليــة الســنوية مبلــغ )2,586,516( ريــال ســعودي، وجميــع العقــود 

ــد. ــة للتجدي ــدة قابل ــة واح ــنة ميالدي ــا س مدته

ــة  ــات تقني ــم خدم ــد تقدي ــق 2020/06/30 م(، عق ــخ 1441/11/09 هـــ )المواف ــركة بتاري ــت الش أبرم
ــة  ــغ قيمــة العقــد اإلجمالي ــة واألجهــزة، وتبل ــي للخدمــات الذكي المعلومــات مــع شــركة رواب
)16,690,084( ريــال ســعودي ومــدة العقــد 5,5 ســنوات قابلــة للتجديــد التلقائــي بنفــس الشــروط 
تنتهــي فــي 2025/12/31 م علــى أن يتــم مراجعــة القيــم بصــورة ســنوية ســواء لتثبيــت القيــم 
ــرات  ــًا متغي ــة وأيض ــت علي ــي تم ــات الت ــروع واإلضاف ــة المش ــب حال ــا حس ــة أو لتغييره الحالي

الســوق.

أبرمــت الشــركة عقــد تأجيــر مبنــى الشــركة الواقــع علــى شــارع األميــر عبــد العزيــز بــن جلــوي 
بالســليمانية مــع شــركة روابــي التســويق العالميــة. وتبلــغ قيمــة العقــد )864,000( ريــال 

ــا.  ــدد تلقائي ــن 2018/01/01م ويج ــدأ م ــدة تب ــة واح ــنة ميالدي ــد س ــدة العق ــعودي. م س

عقد مقاولة إنشاءات مجمع تجاري مع شركة ديرة العمار للعقارات

عقود إيجارات )سكنية – تجارية( لمقر إدارة الشركة وسكنات موظفين والمستودعات 
مع شركة ديرة العمار للعقارات

عقد تقديم خدمات تقنية معلومات مع شركة روابي للخدمات الذكية واألجهزة

عقد تأجير مكتب مع شركة روابي التسويق العالمية
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أبرمــت الشــركة عقــد تأجيــر مبنــى الشــركة الواقــع علــى شــارع األميــر عبــد العزيــز بــن جلــوي 
ــال  ــد )384,000( ري ــة العق ــغ قيم ــت. وتبل ــات الكبري ــة لمنتج ــركة الوطني ــع الش ــليمانية م بالس

ــا.  ــدأ مــن 2018/01/01 م ويجــدد تلقائي ــة واحــدة تب ســعودي. مــدة العقــد ســنة ميالدي

أبرمــت الشــركة عقــد تأجيــر مبنــى الشــركة الواقــع علــى شــارع األميــر عبــد العزيــز بــن جلــوي 
بالســليمانية مــع الشــركة األلمانيــة لكيماويــات معالجــة أســطح المعــادن. تبلــغ قيمــة العقــد 
)264,000( ريــال ســعودي. مــدة العقــد ســنة ميالديــة واحــدة تبــدأ مــن 2018/01/01 م ويجــدد تلقائيــا. 

ــة  ــركة الوطني ــع الش ــد م ــق 2021/02/01 م(، عق ــه 1442/06/19 هـــ )المواف ــركة بتاري ــت الش أبرم
لمنتجــات الكبريــت بقيمــة إجماليــة قدرهــا )13,389,172( ريــال ســعودي ألغــراض أعمــال إعــادة 
تأهيــل مبانــي مصنــع الشــركة بالريــاض وحســب المقترحــات الــواردة فــي تقرير دراســة الشــركة 

الجيوتقنيــة والبيئــة المحــدودة )جيكــو(، مــدة العقــد )6( أشــهر مــن تاريــخ اســتالم الموقــع.

عقد تأجير مكتب مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت

عقد تأجير مكتب مع الشركة األلمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن

عقد تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مباني مصنع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بالرياض
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المدفوعات النظامية المسددة 
والمستحقة خالل عام 2021م

وتتمثــل فــي تلــك المدفوعــات المســددة و/أو المســتحقة الســداد لــــ )هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك )الضريبــة المضافــة – الــزكاة الشــرعية – مســتحقات الجمــارك( – المؤسســة العامة 
ــن(  ــي للمرافقي ــل مال ــيرات – مقاب ــات – تأش ــة )اقام ــوم حكومي ــة – رس ــات االجتماعي للتأمين

وبيانهــا كالتالــي:

القيمة باأللف ريال سعوديالمدفوعات النظامية المسددةم

53،829هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ضريبة القيمة المضافة(1

10،860هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الزكاة الشرعية(2

1،804هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الجمارك(3

15,855المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية4

57,106رسوم حكومية )اقامات – تأشيرات – مقابل مالي للمرافقين(5

139,455إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة

القيمة باأللف ريال سعوديالمدفوعات النظامية المستحقة السدادم

3،523هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ضريبة القيمة المضافة(1

6،405هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الزكاة الشرعية(2

1،822المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية3

11،750إجمالي قيمة المدفوعات النظامية المستحقة السداد

المسددة فعليًا خالل عام 2021م

المستحقة السداد عن عام 2021م
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االستثمارات واالحتياطيات 
لمصلحة موظفي الشركة

العقوبات والجزاءات

ــة اســتثمارات و/أو برامــج ادخــار وتقتصــر حقوقهــم  ــم ينشــأ لمصلحــة موظفــي الشــركة أي ل
لــدى الشــركة علــى المخصصــات النظاميــة المعتمــدة  )نهايــة خدمــة – تذاكــر ســفر – إجــازات(.

وهــي تلــك المبالــغ التــي تحملتهــا الشــركة نتيجــة مخالفتهــا لألنظمــة واللوائــح الحكوميــة 
المطبقــة وذلــك خــالل عــام 2021 م وبيانهــا كالتالــي: -

ــرق  ــاليب والط ــع األس ــة ووض ــراءات التصحيحي ــة اإلج ــاذ كاف ــى اتخ ــركة عل ــت الش ــد حرص وق
ــتقباًل. ــات مس ــك المخالف ــدوث تل ــرار ح ــي تك ــة لتالف الالزم

جهة اصدار المخالفةم
 قيمة المخالفة 

باأللف ريال سعودي
أسباب المخالفة

22وزارة الداخلية – إدارة المرور1
مخالفات مرورية على 

السيارات

2
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية – 

مكتب العمل وزارة العدل
93

مخالفة اجراءات احترازية 
+ تنفيذ أحكام قضائية

5وزارة النقل العام3
مخالفة نشغيل سيارات 

كبيرة

1وزارة الشؤون البلدية والقروية4
تأخير في تجديد رخص 

البلدية
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المساهمات
االجتماعية للشركة

تستشــعر الشــركة مســؤوليتها تجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه ليعــود بالخيــر والنفــع علــى 
الجميــع, لذلــك كانــت للشــركة ومــا تــزال مبــادرات نحــو توظيــف األشــخاص مــن ذوي اإلعاقة من 
مختلــف أفــراد المجتمــع وبالتعــاون مــع عــدة جهــات مرخصــة ومتخصصــة فــي اســتقطابهم 
نهــم مــن تأديــة واجباتهــم العمليــة وتوفيــر بيئــة العمل المناســبة  وتقديــم التدريــب الــذي ُيمكِّ
لهــم وتمكينــًا لهــم مــن الحصــول علــى فــرص عمــل مناســبة مــع مــا يملكــون مــن مهــارات 
وقــدرات وطاقــات وتفعيــاًل لبرنامــج مواءمــة الــذي أطلقتــه وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
ــن  ــي م ــى التوال ــث عل ــام الثال ــة للع ــهادة موائم ــى ش ــركة عل ــت الش ــد حصل ــة فق االجتماعي

الــوزارة.

وتأتــي هــذه الشــهادة ضمــن جهــود الشــركة فــي تطويــر بيئــة العمــل لديهــا وجعلهــا أكثــر 
ــة  ــات الداعم ــرق والممارس ــل الط ــر أفض ــة بتوفي ــخاص ذوي اإلعاق ــاندة لألش ــمولية ومس ش
لهــم بعــد اســتيفاء الشــروط والمعاييــر الالزمــة للحصــول علــى الترخيــص الــالزم لتوظيفهــم.
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تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية IFRS وما ينطبق منها 

على الشركة

االختالف عن المعايير المحاسبية 
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين )المحاسبين 
القانونيين سابقًا(

تــم إكمــال التحــول مــن معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعيــن 
ــة  ــة المنتهي ــنة المالي ــة للس ــم المالي ــداد القوائ ــد إع ــة عن ــر الدولي ــى المعايي ــبين إل والمحاس
فــي 31 ديســمبر 2018 م، ولــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعدلــة 
ــر علــى  أي تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة للســنوات الحاليــة والســابقة ولكــن قــد يؤث
محاســبة المعامــالت أو الترتيبــات المســتقبلية تعديــالت علــى مراجــع اإلطــار المفاهيمــي فــي 

ــي. ــر المال ــر الدوليــة للتقري المعايي

ــم )9(،  ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــالت عل ــق التعدي ــركة بتطبي ــت الش ــا قام كم
ــار  ــي رقــم )7(، والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي رقــم )39(، والمعي ــار المحاســبة الدول ومعي
ــرادات مــن  ــي رقــم )15( اإلي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي رقــم )4(، والمعي ــر المال ــي للتقري الدول
ــدة  ــعر الفائ ــاس س ــح قي ــم )16( تصحي ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــالء، والمعي ــود العم عق

ــة. ــة الثاني المرحل

يضــاف إلــى ذلــك تطبيــق تعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )16( امتيــازات اإليجــار وتمديــد 
االعفــاء الممنــوح مــن تطبيــق بعــض متطلبــات المعيــار لغايــة 30 يونيــو 2022 .

ال يوجــد أي اختــالف بيــن المعاييــر المحاســبية المعتمــدة والمطبقــة مــن قبــل الشــركة وتلــك 
المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين )الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن ســابقًا(.
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تحفظات مراجع
حسابات الشركة

توصيـــات مجلس اإلدارة 
بخصوص مراجع حسابات الشركة

ــنوية  ــة الس ــم المالي ــى القوائ ــات عل ــة تحفظ ــركة أي ــابات الش ــع حس ــر مراج ــن تقري ــم يتضم ل
ــمبر 2021 م. ــخ 31 ديس ــي بتاري ــا ه ــركة وكم للش

ال توجــد توصيــة لمجلــس اإلدارة بإســتبدال مراجــع حســابات الشــركة قبــل انتهــاء فتــرة تعيينــه 
الحاليــة وحســب اتفاقيــة االرتبــاط الموقعــة بهــذا الخصــوص.
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االمتثال مع مواد الئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن مجلس 

هيئة السوق المالية 

أسباب عدم االمتثالنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرةم

1

المادة الثانية 
والثاثون

الفقرة 
)ب(

 اجتماعات مجلس اإلدارة

يعقد مجلس اإلدارة أربع 
اجتماعات في السنة على األقل، 

بما ال يقل عن اجتماع واحد كل 
ثاثة أشهر

 الفقرة استرشادية

يجتمع مجلس اإلدارة وفقًا 
لنص المادة رقم )21( من النظام 

األساسي للشركة ومع ذلك فقد 
اجتمع المجلس عدد )7( اجتماعات 

خال عام 2021 م.

2

المادة الثامنة 
والثاثون

 شروط أمين السر

على مجلس اإلدارة تحديد الشروط 
الواجب توافرها في أمين سر 

مجلس اإلدارة

 المادة استرشادية

يتم تعيين أمين سر مجلس اإلدارة 
وفقًا لنص المادة رقم )20( من 

النظام األساسي للشركة، ومع 
ذلك يمكن االطاع على السيرة 
الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة.

3

المادة التاسعة 
والثاثون

 التدريب

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

 المادة استرشادية

 يدير الشركة إدارة تتميز 
باالحترافية والخبرة ومواكبة 

التطورات منذ تأسيس الشركة 
مع قدرتها على التوسع بإضافة 

أنشطة ومجاالت عمل جديدة 
في كافة القطاعات المشغلة 

للشركة.

4

المادة الحادية 
واألربعون

 التقييم

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

 المادة استرشادية

 استنادًا لائحة وإجراءات عمل 
لجنة الترشيحات والمكافآت 

فاللجنة هي المسؤولة عن وضع 
وسائل ومعايير تقييم أداء أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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أسباب عدم االمتثالنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرةم

5

المادة 
السادسة 
والستون

الفقرة 
)ب(

 إجراءات الترشيح

يجب أن يفوق عدد المرشحين 
لمجلس اإلدارة الذين ُتطرح 

أسماؤهم أمام الجمعية العامة 
عدد المقاعد المتوافرة 

 الفقرة استرشادية

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس 
اإلدارة تتم تغطية الشغور استنادا 

لنص المادة رقم )17( من النظام 
األساسي للشركة.

المادة 6
السبعون

المواد ذات العالقة بلجنة تشكيل لجنة إدارة المخاطر
 المخاطر جميعها استرشادية

 - ومع ذلك قامت الشركة 
بتشكيل لجنة المخاطر وتحديد 

اختصاصاتها وأعمالها وبناء 
استراتيجية المخاطر للشركة 

وأيضًا الخطة االستراتيجية إلدارة 
 مخاطر الشركة.

- تقوم إدارة الشركة بشكل 
مستمر بمراجعة سياسات 

الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر 
لضمان تنفيذ السياسات والبرامج 

المعتمدة لتافي مخاطر األعمال 
التي قد تواجهها الشركة.

المادة الحادية 7
والسبعون

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

8

المادة الثانية 
والسبعون

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

9

المادة الثالثة 
والثمانون

تنظيم العاقة مع أصحاب 
المصالح

 المادة استرشادية

يضمن النظام األساسي للشركة 
والسياسات واللوائح المعتمدة 

من الجمعية العامة للمساهمين 
ومجلس اإلدارة حماية لحقوق 

أصحاب المصالح والحفاظ عليها.

10

المادة 
الخامسة 
والثمانون

 المادة استرشاديةتحفيز العاملين

ومع ذلك لدى الشركة ضمن 
سياستها واجراءاتها الداخلية 
برامج لتدريب وتطوير وتحفيز 

الموظفين.

المادة السابعة 11
والثمانون

 المادة استرشاديةالمسؤولية االجتماعية

المادة الثامنة 12
والثمانون

 المادة استرشاديةمبادرات العمل االجتماعي
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13

المادة التاسعة 
والثمانون

الفقرة 
)3(

 سياسات اإلفصاح وإجراءاته
يجب أن يتضمن الموقع 

اإللكتروني للشركة جميع 
المعلومات المطلوب اإلفصاح 

عنها

 الفقرة استرشادية

ومع ذلك لدى الشركة موقع 
إلكتروني جاري العمل على 
تطويره وتحديثه وملتزمون 

باالفصاحات النظامية.

14

المادة 
الخامسة 
والتسعون

 المادة استرشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركات

إن أعمال مجلس اإلدارة ولجانه 
المنبثقة تعتبر من المكونات 
الرئيسية للحوكمة وكل منها 
يساهم في تحقيق أهدافها 

وعليه لم يتم تشكيل لجنة 
متخصصة بحوكمة الشركة.
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● أن سجالت الحسابات تم اعدادها بالشكل الصحيح.	

● أن نظام الرقابة الداخلية تم اعداده على أسس سليمة وفعالة.	

● ال يوجد أي احتمال أو شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها واستمرارها.	

● ــال أو 	 ــة أعم ــم بأي ــم أو مصلحته ــدم ارتباطه ــى ع ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــع أعض ــد جمي يؤك
ــر. ــذا التقري ــي ه ــا ف ــح عنه ــر المفص ــام 2021 م غي ــالل ع ــت خ ــد تم ــرى ق ــود أخ عق

● ال توجــد أيــة اســتثمارات أو احتياطيــات تــم انشــاؤها لصالــح الموظفيــن، علــى ســبيل المثــال 	
ال الحصــر )ادخــار – أســهم ...إلــخ(.

● ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن 	
أي جهــة إشــرافيه أو تنظيميــة أو قضائيــة خــالل عــام 2021 م.

ــن  ــد م ــذل مزي ــم بب ــة، ويعدك ــم الكريم ــى ثقتك ــكركم عل ــس اإلدارة يش ــإن مجل ــرًا، ف وأخي
ــا  ــركة وتطلعاته ــتراتيجية الش ــة واس ــداف ورؤي ــق أه ــتمر لتحقي ــعي المس ــد والس الجه

المســتقبلية.

وهللا ولي التوفيق،،،
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