إشـــــعـار هــــــام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�شركة والأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،ستتم معاملة
امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة
�أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة � www.care.med.saأو موقع هيئة ال�سوق املالية � www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب www.riyadcapital.com
عينت ال�شركة �شركة الريا�ض املالية («الريا�ض املالية») كم�ست�شار مايل («امل�ست�شار املايل») لها فيما يخت�ص باالكتتاب ،ومديرا ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات («مدير �سجل اكتتاب
امل�ؤ�س�سات») ،ومديرا لالكتتاب («مدير االكتتاب») ،ومتعهدا للتغطية («متعهد التغطية») فيما يتعلق ب�أ�سهم االكتتاب املو�صوفة يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها وف ًقا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين تظهر
�أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ج) ،جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء الدرا�سات
املمكنة و�إلى احلد املعقول ب�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة وال تتحمل الهيئة وال�سوق املالية
ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أي ت�أكيدات ب�ش�أن دقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد
يف هذه الن�شرة �أو عن الإعتماد على �أي جزء منها.
لقد قامت ال�شركة بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،ومت احل�صول على جزء كبري من املعلومات الواردة يف هذه
الن�شرة بخ�صو�ص الأ�سواق التي تعمل فيها ال�شركة من تقديرات �إدارة ال�شركة ومن معلومات وبيانات وحتليالت متاحة للعموم من ن�شرات ت�صدر عن مزودي بيانات ومعلومات
و�أخبار ،وتتحمل ال�شركة كامل امل�س�ؤولية عن تقديرات ال�سوق والقطاع الواردة يف هذه الن�شرة واملن�سوبة �إليها .ومع �أنه ال يوجد لدى الريا�ض املالية �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة
�أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه الن�شرة عن ال�سوق
والقطاع .وعليه ،ف�إنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي حتتوي عليها ن�شرة الإ�صدار هذه عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم والتي ميكن �أن تت�أثر �سلب ًا بالتطورات
امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أي عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية �أخرى خارجة عن �سيطرة ال�شركة .وال يجوز اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار
هذه �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سريها �أو الإعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنه وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه على �أنها تو�صية من امل�ساهمني البائعني �أو ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريها للم�شاركة يف عملية االكتتاب ،وتعترب املعلومات
التي حتتوي عليها ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عامة وقد مت �إعدادها دون اعتبار لأهداف ا�ستثمارية فردية� ،أو �أو�ضاع مالية� ،أو احتياجات ا�ستثمارية خا�صة .وقبل اتخاذ
�أي قرار باال�ستثمار ،يكون كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�س�ؤو ًال عن احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة
للأهداف والأو�ضاع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) :امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات :وت�شمل هذه ال�شريحة عدد ًا من امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني احلاليني
وبح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق املالية («الهيئة»).
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد :وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني .مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث
يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها.
ويحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل من متلقي هذه
الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.
معلومات عن القطاع وال�سوق
مت تقدمي املعلومات املتعلقة بالقطاع وال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة والواردة يف هذه الن�شرة من قبل يورومونيتور �إنرتنا�شونال ،وهي �شركة خا�صة م�ستقلة وقد ت�أ�س�ست عام
1972م وترتاوح م�شاريعها من �إجراء الدرا�سات التحليلية لدولة واحدة �إلى درا�سات ت�شمل عدة دول وتعترب خمت�صة يف الأبحاث العاملية ويعمل لديها �أكرث من  500موظف وحملل
ميداين يف �أكرث من  80دولة ،وتقوم ب�إجراء الأبحاث يف �أ�سواق ال�سلع اال�ستهالكية والأ�سواق ال�صناعية و�أ�سواق اخلدمات والأ�سواق بني ال�شركات .وت�شمل �أبحاث يورومونيتور
درا�سات حتليلية كمية ونوعية لل�شركات من �أجل احل�صول على معلومات عن الأ�سواق وال�شركات املناف�سة وامل�ستهلكني .ال ميتلك م�ست�شار ال�سوق �أو �أي من ال�شركات التابعة له
�أو امل�ساهمني فيه �أو مدرائه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �أي من �أقاربهم �أية م�صالح من �أي نوع يف ال�شركة وقد �أعطت يورومونيتور موافقتها اخلطية على ا�ستخدام تقاريرها يف
ن�شرة الإ�صدار هذه كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب هذه املوافقة.

أ

املعلومات املالية
�إن القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ،والن�صف الأول من العام املايل 2012م ،والإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت
�إدراجها يف �أجزاء �أخرى من الن�شرة قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية .وت�صدر ال�شركة
قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
التوقعات والإفادات امل�ستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه بنا ًء على افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف الأو�ضاع الت�شغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة .وبالتايل ،ف�إنه ال
يوجد �أي �ضمان �أو ت�أكيد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات .متثل بع�ض التوقعات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه «توقعات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه التوقعات
امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات مثل «تعتزم» �أو«تقدر» �أو «تعتقد» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سوف» �أو «ينبغي» �أو «متوقع» �أو «قد» �أو «يعتقد»� ،أو �صيغ النفي لتلك
الكلمات �أو امل�صطلحات امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .وهناك
العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى اختالف كبري عن النتائج الفعلية �أو الأداء الفعلي �أو الإجنازات الفعلية التي حتققها ال�شركة عما كان متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف الإفادات
املذكورة .وحتتوي �أق�سام �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه على و�صف �أكرث تف�صي ًال لبع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الت�أثري (ف�ض ًال راجع ق�سم «عوامل
املخاطرة») .ويف حالة حتقق �أي واحد �أو �أكرث من املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة� ،أو يف حالة ثبت عدم دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها� ،أو عدم �صحتها ،ف�إن
النتائج الفعلية ميكن �أن تختلف جوهر ًيا عما هو مو�ضح يف ن�شرة الإ�صدار هذه .ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية
للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�شرة وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف القائمة الرئي�سية� ،أي ًا من ما يلي:
• حدوث تغري ملحوظ يف �أمور جوهرية حتتوي عليها هذه الن�شرة �أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو
• ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
وفيما عدا احلالتني امل�شار �إليهما �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة لظهور
معلومات جديدة �أو وقوع �أحداث م�ستقبلية� ،أو غري ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى والأمور غري اليقينية واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية
املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث على الإطالق .وعليه يجب على املكتتبني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه
التف�سريات مع عدم االعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي.

ب

دليل الشركة
جدول  : 1أعضاء جملس اإلدارة احلاليون
االسم

ممث ًال لـ

املهندس عبدالله بن محمد العيىس

�شركة ما�سك القاب�ضة

58

بدر بن فهد حممد العذل

�شركة فال العربية القاب�ضة

29

ع�ضو

�أديب بن عبد الرحمن ال�سويلم

�شركة فال العربية القاب�ضة

45

ع�ضو

�سعودي

55

ع�ضو

�سعودي

36

ع�ضو

�سعودي

47

ع�ضو

�سعودي

42

ع�ضو

�سعودي

عبدالعزيز بن �سيف ال�سيف
عادل بن حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
الدكتور �شوميي بن هوميل ال فويز
يا�سر بن �صقر العتيبي

العمر

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

املنصب

اجلنسية

رئي�س جمل�س
الإدارة

�سعودي
�سعودي

احلالة

امللكية
املباشرة
للممثل

امللكية غري
املباشرة
للممثل

%0

%0.2

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي
غري م�ستقل /غري
تنفيذي

يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة حاليا من �سبعة مقاعد ي�شغل ممثلو امل�ساهمون �سبعة منها كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله .وتعتزم ال�شركة التقدم بطلب لوزارة التجارة وال�صناعة
لعقد جمعية عامة غري عادية لإعادة ت�شكيل �أع�ضاء املجل�س مبا يتما�شى مع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات خالل مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر من طرح ال�شركة لالكتتاب ،من
خالل �إ�ضافة مقعدين جديدين وا�ستبدال �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني بع�ضو م�ستقل لي�صبح جمموع عدد �أع�ضاء املجل�س ت�سعة �أع�ضاء ،حيث ي�صبح عدد الأع�ضاء
امل�ستقلني ثالث �أع�ضاء ما ميثل ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والذين �سيكون غالبيتهم من غري التنفيذيني.
جدول : 2املساهمون احلاليون
قبل االكتتاب
االسم

الصفة

امل�ؤ�س�سة
العامة
للت�أمينات
االجتماعية
�شركة فال
العربية
القاب�ضة
املحدودة

م�ساهم (ممثال يف
جمل�س الإدارة ب�أربعة
مقاعد)

19٫145٫250

م�ساهم وع�ضو (ممثال
يف جمل�س الإدارة
مبقعدين)

14٫509٫750

�شركة ما�سك
القاب�ضة
حممد بن
ابراهيم
العي�سى
حممد بن
عبد العزيز
الرميزان
اجلمهور
املجموع

عدد االسهم

بعد االكتتاب
امللكية
املباشرة

امللكية
غري
املباشرة

٪50٫3

191٫452٫500

٪50٫3

-

15٫753٫375

٪38٫1

145٫097٫500

٪38٫1

-

11٫939٫125

النسبة

القيمة ر.س

عدد االسهم

امللكية
املباشرة

امللكية
غري
املباشرة

٪35٫1

157٫533٫750

٪35٫1

-

٪26٫6

119٫391٫250

٪26٫6

-

النسبة

القيمة ر.س

م�ساهم (ممثال يف
جمل�س الإدارة مبقعد
واحد و حالي ًا برئي�س
املجل�س)

1٫270٫000

٪3٫3

12٫700٫000

٪3٫3

-

1٫045٫000

٪2٫3

10٫450٫000

٪2٫3

-

م�ساهم

1٫270٫000

٪3٫3

12٫700٫000

٪3٫3

٪2٫5

1٫045٫000

٪2٫3

10٫450٫000

٪2٫3

٪1٫7

م�ساهم

1٫905٫000

٪5٫0

19٫050٫000

٪5٫0

-

1٫567٫500

٪3٫5

15٫675٫000

٪3٫5

-

-

-

-

-

-

13٫500٫000

٪30٫1

135٫000٫000

-

-

38٫100٫000

٪100٫0

381٫000٫00

٪100٫0

٪2٫5

44٫850٫000

٪100٫0

448٫500٫000

٪69٫9

٪1٫7

-

ج

إسم الشركة وعنوانها

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
�شارع الإمام �أحمد بن حنبل ،حي الريان
�ص .ب  29393الريا�ض  11457اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 493 1881 :
فاك�س+ 966 1 493 7726 :
www.care.med.sa

ممثل جملس إدارة الشركة
املهندس عبداهلل بن حممد العيسى
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
�ص .ب  29393الريا�ض  11457اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 493 1881 :
فاك�س+ 966 1 493 7726 :
aalissa@care.med.sa

ممثل الشركة وممثل عالقات املساهمني
ياسر بن حممد القهيدان
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
�ص .ب  29393الريا�ض  11457اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 493 1881 :
فاك�س+ 966 1 493 6277 :
yquhidan@care.med.sa

سكرتري جملس اإلدارة
أسامة مرزوق املبارك
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
�ص .ب  29393الريا�ض  11457اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 493 1881 :
فاك�س+ 966 1 493 6277 :
oalmobarak@care.med.sa

د

البنوك الرئيسية للشركة كما يف تاريخ هذه النشرة

بنك الرياض

الفرع الرئي�سي� ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  22622الريا�ض  11416اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4013030
فاك�س +966 1 4042618
www.riyadbank.com

جمموعة سامبا املالية
الفرع الرئي�سي� ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  833الريا�ض  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4770477
فاك�س +966 1 4799402
www.samba.com

مسجل األسهم
تــــــداول
�أبراج ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين  700طريق امللك فهد
�ص .ب  60612الريا�ض  11555اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 2181200
فاك�س +966 1 2181220

	
  

www.tadawul.com.sa

املستشارون
املستشار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
الرياض املالية
الريا�ض املالية � ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  21116الريا�ض  11475اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4083131
فاك�س +966 1 4083131

www.riyadcapital.com

ه

املستشار القانوين السعودي لإلكتتاب
املستشار القانوين لإلكتتاب
مكتب زياد �سمري خ�شيم للمحاماة و الإ�ست�شارات القانونية
بالتعاون مع �ألن و �أوفري
مركز لوكاليزر ،جناح ف � ،6شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز (التحلية) الريا�ض
�ص.ب ،230667 .الريا�ض  ،11321اململكة العربية ال�سعودية
هاتفTel:+966 1 217 9878
فاك�سFax:+966 1 217 9860
www.allenovery.com

املستشار القانوين الدويل لالكتتاب
ألن أند أوفري ،شركة ذات مسئولية حمدودة
مركز دبي املايل العاملي
�ص.ب  506678دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 )4( 71000 426
فاك�س +971 (4) 426 7199
www.allenovery.com

احملاسبون القانونيون
كي بي أم جي الفوزان والسدحان
املبنى رقم � 7103شارع الإح�ساء  ،امللز
�ص .ب  92876الريا�ض  11663اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 8745600
فاك�س +966 1 8745001

www.kpmg.com

ارنست آند يونغ
برج الفي�صلية
�ص .ب  2732الريا�ض  11461اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 2734730
فاك�س +966 1 2734740
www.ey.com

ديلويت آند توش بكر أبو اخلري وشركاه ،عضو شركة ديلويت آند توش
مبنى ABT
�ص .ب  182الدمام  31411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 3 8873937
فاك�س +966 3 8873931

www.deloitte.com

و

مستشار العناية املهنية املالية
برايس وترهاوس كوبرز
مركز اململكة – الطابق 21
�ص .ب  13933الريا�ض  11414اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 211 0400
فاك�س +966 1 211 0200

www.pwc.com

مستشار السوق
يورومونتري انرتناشونال
واحة دبي لل�سيليكون
�ص .ب  341155دبي ،االمارات العربية املتحدة
هاتف +971 4 3724370
فاك�س +971 4 3724365،
www.euromonitor.com

مستشار العالقات العامة

ماسم للعالقات العامة
�ص .ب  8640الريا�ض  11492اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 2173232
فاك�س +966 1 2930088،
www.masempr.com

فلنت
�ص .ب  26220الريا�ض  11486اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4776030
فاك�س +966 1 4772230

www.fllint.com

تنـــــــــويه:

لقد �أعطى امل�ست�شارون املذكورون �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعلى ن�شر �إفاداتهم يف هذه الن�شرة ومل ي�سحب �أي منهم موافقته حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار .وال ميتلك �أي من امل�ست�شارين
�أو العاملني لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي �شركة تابعة لها.

ز

اجلهات املستلمة

بنك الرياض
الفرع الرئي�سي � ،شارع امللك عبد العزيز
�ص .ب  22622الريا�ض  1416اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4042618
فاك�س +966 1 4013030

www.riyadbank.com

مصرف الراجحي
الفرع الرئي�سي � ،شارع العليا العام
�ص .ب  28الريا�ض  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4629922
فاك�س +966 1 462311

www.alrajihibank.com.sa

البنك السعودي الفرنسي
الفرع الرئي�سي ،طريق املعذر
�ص.ب 56006.الريا�ض  11554اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 2899999
فاك�س +966 1 4042311
www.alfransi.com.sa

البنك األهلي التجاري
الفرع الرئي�سي � ،شارع امللك عبد العزيز
�ص .ب  3555جدة  21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 2 6493333
فاك�س +966 2 6437426

www.alahli.com

جمموعة سامبا املالية
الفرع الرئي�سي� ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  833الريا�ض  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 4770477
فاك�س +966 1 4799402
www.samba.com

ح

ملخص أحكام االكتتاب

ال�شركة

ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية� ،شركة م�ساهمة �سعودية� ،سجل جتاري رقم � 1010194785صادر يف  9حمرم 1425هـ (املوافق 29
فرباير 2004م) مبوجب القرار الوزاري رقم  4186ال�صادر يف  2رم�ضان 1424هـ (املوافق � 27أكتوبر 2003م)

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

الن�شاط الرئي�سي احلايل لل�شركة هو ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيني هما م�ست�شفى رعاية الريا�ض (والذي كان يعرف �ساب ًقا با�سم
«م�ست�شفى الت�أمينات االجتماعية») وامل�ست�شفى الوطني.
الأهداف الرئي�سية لل�شركة هي امتالك وجتهيز امل�ست�شفيات والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها؛ وجتارة اجلملة
والتجزئة يف الأدوية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل �شركاتها؛ وامتالك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء
عملها؛ وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات والأعمال التي ت�ساعد ال�شركة على حتقيق �أغرا�ضها �أو تكون
مكملة لها؛ ومتلك الأرا�ضي والعقارات وتطويرها و�صيانتها وا�ستثمارها ل�صاحلها يف حدود �أغرا�ضها.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب

( )381.000.000ثالثمائة و واحد وثمانون مليون ريال �سعودي

ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب

(� )448.500.000أربعمائة وثمانية واربعون مليون وخم�سمائة الف ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )44.850.000أربعة و�أربعون
مليون وثماين مائة وخم�سون �ألف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�أ�سهم االكتتاب

هي جمموع الأ�سهم اجلديدة والتي �ست�صدر من ال�شركة وعددها �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون �ألف (� )6.750.000سهم،
بالإ�ضافة �إلى الأ�سهم املباعة التي �سيبيعها امل�ساهمون البائعون وعددها �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون �ألف ()6.750.000
�سهم  ،ما ميثل يف املجموع ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف (� )13.500.000سهم.

االكتتاب

�سيكون الطرح لالكتتاب العام يف �أ�سهم ال�شركة لعدد ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي بقيمة
ا�سمية لل�سهم قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية مدفوعة بالكامل .و�سيكون �سعر االكتتاب (� )٢٧سبعة وع�شرون ريال �سعودي
لل�سهم الواحد �أي ما ميثل(� )١٧سبعة ع�شر ريال �سعودي عالوة �إ�صدار .ومتثل �أ�سهم االكتتاب مبجملها  %30.1من ر�أ�س مال
ال�شركة بعد االكتتاب.

امل�ساهمون البائعون

 %50من �أ�سهم االكتتاب ممثلة يف �أ�سهم يتم بيعها من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية� ،شركة فال العربية القاب�ضة
املحدودة� ،شركة ما�سك القاب�ضة ،حممد بن ابراهيم العي�سى ،و حممد بن عبدالعزيز الرميزان ،والذين �سيبيعون جزء من
�أ�سهمهم يف ال�شركة كجزء من الطرح و�ستمثل هذه الأ�سهم املباعة  %50من �أ�سهم االكتتاب.
وميلك امل�ساهمون البائعون مع ًا كامل �أ�سهم ال�شركة قبل االكتتاب .وبعد اكتمال عملية االكتتاب �سوف ميتلك امل�ساهمون البائعون
مع ًا ( )%69.9من الأ�سهم وبالتايل �سوف يحتفظون بح�صة م�سيطرة يف ال�شركة.

�سعر االكتتاب

( � ) ٢٧سبعة وع�شرون ريال �سعودي لل�سهم الواحد

عدد الأ�سهم ال�صادرة قبل االكتتاب

( )38.100.000ثمانية وثالثون مليون ومائة �ألف �سهم عادي مدفوعة بالكامل

ط

عدد الأ�سهم ال�صادرة بعد االكتتاب

( )44.850.000اربعة و اربعون مليون و ثمامنائة و خم�سون الف �سهم عادي مدفوعة بالكامل

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

الن�سبة املئوية لأ�سهم االكتتاب
من الأ�سهم امل�صدرة

متثل �أ�سهم االكتتاب  %30.1من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ال�صادرة بعد االكتتاب

القيمة اال�سمية لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

القيمة الإجمالية لأ�سهم االكتتاب

(  ) ٣٦٤٫٥٠0٫000ثالثمائة و�أربعة و�ستون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املطروحة للأفراد

(� )6٫750٫000ستة ماليني و �سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم كحد �أق�صى متثل  %50من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب املطروحة.

الأفراد امل�صرح لهم باالكتتاب

ت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج
غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد
الق�صر.

كيفية التقدم بطلب
االكتتاب للأفراد

ي

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات
املبينة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة .وب�إمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف �إحدى عمليات
االكتتاب ال�سابقة االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل� ،أو من خالل �أي فرع من فروع اجلهات
امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها.

العدد الأدنى للإكتتاب يف �أ�سهم
الإكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )10ع�شرة �أ�سهم

احلد الأدنى ملبلغ االكتتاب
بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

(  ) ٢٧٠مئتان و�سبعون ريال �سعودي

العدد الأق�صى لالكتتاب يف �أ�سهم
االكتتاب بالن�سبة للمكتتبني الأفراد

( )250.000مئتان وخم�سون �ألف �سهم

احلد الأق�صى ملبلغ االكتتاب بالن�سبة
للمكتتبني الأفراد

( � ) ٦٫٧٥٠٫٠٠٠ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون �ألف ريال �سعودي

امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات امل�صرح لهم
باالكتتاب

هم �صناديق اال�ستثمار ال�سعودية والأ�شخا�ص امل�صرح لهم من قبل الهيئة

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات

يحق للم�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير االكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة التقدم
بطلب لالكتتاب .و�سوف يوفر مدير االكتتاب مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات

عدد الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم متثل  %100من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب مع �إمكانية تخفي�ضها حتى
 %50يف حال اكتتاب �شريحة الأفراد

العدد الأدنى لالكتتاب يف �أ�سهم
االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

(  ) ١٠٠٫٠٠٠مائة �ألف �سهم من �أ�سهم االكتتاب

العدد الأق�صى لالكتتاب يف �أ�سهم
االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( ) ٢٫٢٤٢٫٤٩٩مليونان ومئتان واثنان و�أربعون �ألف و�أربعمائة وت�سعة وت�سعون �سهم ًا من �أ�سهم االكتتاب

قيمة احلد الأق�صى ملبلغ االكتتاب
للم�ؤ�س�سات املكتتبة

( � )٦٠٫٥٤٧٫٤٧٣ستون مليون وخم�سمائة و�سبعة و�أربعون �ألف و�أربعمائة وثالثة و�سبعني ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم

املبلغ املتعهد بتغطيته

(  ) ٣٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ثالثمائة و�أربعة و�ستني مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

يقدر �إجمايل متح�صالت الإكتتاب بنحو (  ) ٣٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ثالثمائة و�أربعة و�ستني مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي ،يخ�صم
منها ر�سوم الإكتتاب وامل�صروفات الأخرى املتعلقة به واملقدرة بحوايل � 14.000.000أربعة ع�شر مليون ريال �سعودي .ويتم حتمل
م�صاريف الإكتتاب منا�صفة بني ال�شركة وامل�ساهمني البائعني� .سوف ت�ستخدم ال�شركة  %50من �صايف متح�صالت الإكتتاب يف
م�شاريع متعددة بعد خ�صم  %50من م�صاريف الطرح و املقدرة ب�سبعة ماليني ريال كالتايل:
ن�سبة ال�شركة من نفقات الطرح
امل�شاريع

( 7مليون ريال)
التكلفة التقديرية (مليون ريال)

تو�سعة امل�ست�شفى الوطني
مراكز طب العائلة
رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
�إن�شاء مقر ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية

١٥٨٫٦
١٤٫٢
١٫٠
١٫٤

املجموع

١٧٥٫٢

و �سيتم توزيع  %50من �إيرادات االكتتاب بعد خ�صم  %50من م�صاريف االكتتاب و املقدرة ب�سبعة ماليني ريال على امل�ساهمني البائعني
الذين قاموا ببيع ح�ص�صهم ح�سب ح�صة كل منهم باال�سهم التي مت بيعها.

ك

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

يقت�صر االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) :امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات :وت�شمل هذه ال�شريحة عددًا من امل�ؤ�س�سات (وي�شار اليها معا بـ»امل�ؤ�س�سات املكتتبة»)
التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني احلاليني وبح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا
من قبل الهيئة .وخ�ص�ص للم�ؤ�س�سات املكتتبة عدد ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم  ،متثل ()%100
من �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب الأفراد (املعرفني يف ال�شريحة (ب) �أدناه) يف الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى (� )6.750.000ستة ماليني و�سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم متثل خم�سني يف املائة ( )%50من �إجمايل
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد �إمتام عملية اكتتاب الأفراد.
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو
الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ»املكتتبني
الأفراد» وي�شار �إلى كل منهم منفرد ًا بـ»املكتتب») .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا
النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .و�سيخ�ص�ص للأفراد املكتتبني (� )6.750.000ستة ماليني و �سبعمائة و خم�سون
�ألف �سهم يف احلد �أق�صى متثل خم�سني يف املائة ( )%50من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .ويف حال عدم اكتتاب الأفراد
بكامل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم ،يحق ملدير �سجل االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة
للمكتتبني الأفراد لتتنا�سب مع عدد الأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم�( .أنظر الق�سم املعنون «�شروط وتعليمات االكتتاب
� -سيا�سة التخ�صي�ص ورد الفائ�ض»)

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب للأفراد

ل

�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1434/04/07هـ املوافق (2013/02/17م).
ويف حال زاد عدد الأ�سهم املكتتب بها عن الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،ف�سيتم تخ�صي�ص ع�شرة (� )10أ�سهم لكل مكتتب كحد
�أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف �شريحة املكتتبني الأفراد (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي
بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد()675٫000
�ستمائة وخم�سة و�سبعون �ألف مكتتب �أو لزم �إجراء تعديل الطرح ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم تخ�صي�ص
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف �شريحة املكتتبني الأفراد بالت�ساوي فيما بني املكتتبني ،ويف حال جتاوز عدد املكتتبني ()675٫000
�ستمائة وخم�سة و�سبعون �ألف مكتتب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره الهيئة.

مبالغ فائ�ض االكتتاب

تتم �إعادة مبالغ فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت� ،إلى املكتتبني دون خ�صم �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات
امل�ستلمة .و�سوف يتم الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة مبالغ االكتتاب� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1434/04/07هـ
املوافق (2013/02/17م)�( .أنظر الق�سم املعنون «�شروط وتعليمات االكتتاب  -التخ�صي�ص ورد الفائ�ض»).

فرتة االكتتاب

تبد�أ فرتة االكتتاب يف االثنني  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ (املوافق  ٢٠١٣/٠٢/٠٤م) ،وت�ستمر ملدة �سبعة (� )7أيام �شاملة �أخر يوم
لإغالق االكتتاب ،لتنتهي بنهاية يوم الأحد ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٢/١٠م)

توزيع االرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد فرتة االكتتاب ولل�سنوات املالية الالحقة� .أنظر الق�سم املعنون
«�سيا�سة توزيع الأرباح» لالطالع على مناق�شة �سيا�سة توزيع �أرباح ال�شركة.

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم وال ميلك �أي من امل�ساهمني �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية .ويعطي كل �سهم مالكه احلق يف �صوت
واحد ،ويحق لكل م�ساهم ميتلك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة والت�صويت فيها .ملزيد من التفا�صيل ،ف�ض ًال
االطالع على الق�سم املعنون «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة» والق�سم املعنون «و�صف الأ�سهم – حقوق الت�صويت».

القيود على اال�سهم

ال يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�صرف يف �أي �أ�سهم ملدة �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ �إدراج ال�شركة يف ال�سوق («فرتة احلظر»).
وحاملا تنتهي فرتة احلظر ،يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد احل�صول على املوافقات املطلوبة من الهيئة.
ويجب على ال�شركة �إبالغ الهيئة مبلكية �أي من امل�ساهمني ملا ي�صل �أو يزيد على  %5وب�أي تغيريات الحقة يف ن�سبة امللكية تلك.

ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم يف القائمة
الر�سمية

مل يوجد قبل هذا االكتتاب �أي �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية �أو يف �أي مكان �آخر .وقد تقدمت ال�شركة
بطلب للجهات الر�سمية لقبول �إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ،وقد مت منح جميع املوافقات الالزمة املتعلقة بالإدراج ،ومت
ا�ستيفاء جميع امل�ستندات امل�ؤيدة املطلوبة من الهيئة وجميع املوافقات النظامية ذات العالقة املطلوبة لإجراء االكتتاب .ومن
املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل وقت قريب ،بعد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم (�أنظر الق�سم املعنون
«تواريخ مهمة للمكتتبني»).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف هذا االكتتاب .وميكن ت�صنيف هذه املخاطر كما يلي�( :أ) خماطر تتعلق بعمليات ال�شركة،
(ب) خماطر تتعلق بال�سوق والبيئة التنظيمية ،و(ج) خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم
املعنون «عوامل املخاطرة» من ن�شرة الإ�صدار هذه والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب.

م

تواريخ مهمة للمكتتبني
اجلدول :3الزمني املتوقع للطرح

فرتة االكتتاب

من يوم االثنني ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٢/٠٤م) �إلى نهاية يوم الأحد  ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ (املوافق
 ٢٠١٣/٠٢/١٠م)

�آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب و�سداد مبالغ االكتتاب (للأفراد)

يوم الأحد  ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ (املوافق  ٢٠١٣/٠٢/١٠م)

�آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب(للم�ؤ�س�سات)

يوم االثنني 1434/03/16هـ (املوافق )2013/01/28

�إ�شعار التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب (�إن وجد)

يوم الأحد 1434/04/07هـ املوافق (2013/02/17م)

موعد البدء يف تداول �أ�سهم االكتتاب

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات العالقة

مالحظة :اجلدول الزمني والتواريخ املذكورة �أعاله تقديرية فقط .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية يف ال�صحف املحلية واملوقع االلكرتوين www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
�إن هذا االكتتاب موجه �إلى ،وميكن قبوله فقط من:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني احلاليني بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة.
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد ،وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري
�سعودي ،حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.
ميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط من مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة .وميكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو
�أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف �إحدى عمليات االكتتاب التي جرت م�ؤخر ًا ،ب�شرط �أن:
( )1يكون للمكتتب ح�ساب م�صريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.
(� )2أن ال تكون معلومات املكتتب �أو بياناته قد تغريت منذ �آخر عملية اكتتاب �شارك فيها.
يجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب وف ًقا للتعليمات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه يف الق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» .وعلى كل مقدم طلب �أن يوافق على جميع بنود منوذج
طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط وتعليمات االكتتاب .وال ي�سمح ب�إجراء
ملزما بني مقدم الطلب وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم «�شروط وتعليمات
�أي تعديالت على طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفا ًقا ً
االكتتاب).

ن

ملخص املعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نبذة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة .وحيث �إنه ملخ�ص ،ف�إنه ال يحتوي على جميع املعلومات التي ميكن �أن تكون
هامة للمكتتبني ،ويتوجب على متلقي هذه الن�شرة قراءة ن�شرة الإ�صدار ب�أكملها قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .ويكون للم�صطلحات الواردة يف هذه الن�شرة
املعاين املحددة لها يف الق�سم املعنون «التعريفات واالخت�صارات» ،ويف موا�ضع �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه.
الشركة
ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية ك�شركة م�ساهمة مقفلة يف العام 1424هـ (املوافق 2003م) مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم  4186وتاريخ  2رم�ضان 1424هـ
(املوافق � 27أكتوبر 2003م) القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،وب�سجل جتاري رقم � 1010194785صادر يف الريا�ض بتاريخ  9حمرم 1425هـ (املوافق  29فرباير 2004م).
كانت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية متتلك كامل �أ�صول م�ست�شفيي رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني قبل ت�أ�سي�س ال�شركة .بعد ذلك ،وبالتزامن مع ت�أ�سي�س ال�شركة،
باعت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية  %20من �أ�صول هذان امل�ست�شفيان ملجموعة من امل�ستثمرين وهم:
• ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما)
• �شركة حممد ابراهيم العي�سى و�أوالده (�شركة ما�سك القاب�ضة حالي ًا)
• حممد بن ابراهيم العي�سى
• حممد بن عبدالعزيز الرميزان
قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ساهمون الأربعة �أعاله بامل�ساهمة مبا ميلكونه من ح�ص�ص عينية ،واملتمثلة يف �أ�صول م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى
الوطني ،يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها للح�صول على �أ�سهم عينية مقابل تلك امل�ساهمة .و قد بلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ( )300.000.000ثالثمائة مليون ريال
�سعودي مق�سم �إلى (� )6.000.000ستة ماليني �سهم .و كانت هيكلة امللكية عند ت�أ�سي�س ال�شركة كما هو مو�ضح بعقد ت�أ�سي�سها امل�ؤرخ بـ 1424/5/16هـ (املوافق 2003 / 7 /15
م) كما يلي:
اجلدول :4هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها
اسم املساهم

عدد االسهم

نسبة امللكية

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية

4٫800٫000

٪80٫0

ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما)

500٫000

٪8٫3

�شركة حممد ابراهيم العي�سى و�أوالده (�شركة ما�سك القاب�ضة حالي ًا)

200٫000

٪3٫3

حممد بن ابراهيم العي�سى

200٫000

٪3٫3

حممد بن عبدالعزيز الرميزان

300٫000

٪5٫0

6٫000٫000

٪100٫0

املجموع

كانت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية متلك ما ن�سبته  ٪80من ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ،ويف  20ربيع الأخر 1425هـ (املوافق  8يونيو 2004م) باعت امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات الإجتماعية ( )1.785.000مليون و�سبعمائة وخم�سة وثمانون الف من �أ�سهمها يف ال�شركة والتي متثل  ٪29٫8من �أ�سهم ال�شركة �إلى ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية
املحدودة (جاما) لتنخف�ض ملكية امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية من � ٪80إلى  ٪50٫3يف ر�أ�س مال ال�شركة ،وترتفع ملكية ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة
(جاما) من � ٪8٫3إلى  ٪38٫1يف ر�أ�س مال ال�شركة.
و بتاريخ  1رجب  1431ه ـ (املوافق  13يونيو 2010م) ،باعت ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما) جميع �أ�سهمها يف ال�شركة ل�شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة
وهي �شركة مملوكة من �أغلب �شركاء ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما) بوا�سطة عقد مبايعة موقع يف نف�س التاريخ املذكور �أعاله حيث مت بيع الأ�سهم مقابل
مبلغ  175٫000٫000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي �شاملة الأرباح امل�ستحقة لهذه الأ�سهم كما يف تاريخ عقد املبايعة.
ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف  17رجب 1431هـ (املوافق  26يونيو 2010م) متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )381٫000٫000ثالثمائة وواحد وثمانون
مليون ريال �سعودي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وذلك بر�سملة ( )81٫000٫000واحد وثمانون مليون ريال من الأرباح املبقاة.

س

األنشطة األساسية
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيني يف مدينة الريا�ض و هما م�ست�شفى رعاية الريا�ض (والذي كان يعرف �ساب ًقا با�سم «م�ست�شفى الت�أمينات االجتماعية»)
وامل�ست�شفى الوطني .وبنا ًء على ما هو متاح ملعاينة ال�شركة من �أنظمة وتعليمات ،ف�إن كال امل�ست�شفيني ملتزمان مبعايري وزارة ال�صحة اجلوهرية وجاري العمل على ترخي�ص
الوحدات و الأعمال اجلديدة من اجلهات املخت�صة.
مستشفيات الشركة
متلك ال�شركة م�ست�شفيني اثنني يف مدينة الريا�ض:
 )1م�ست�شفى رعاية الريا�ض
كان هذا امل�ست�شفى �سابق ًا ملك ًا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقد مت افتتاحه يف �شهر رجب من عام 1412هـ (املوافق �أكتوبر 1991م) ،وي�ضم هذا امل�ست�شفى 320
�سريرا ويغطي � ً
أر�ضا م�ساحتها  107.280مرت ًا مربع ًا يف حي الريان مبدينة الريا�ض .و يقدم امل�ست�شفى ت�شكيلة كاملة من اخلدمات الطبية واجلراحية ،بالإ�ضافة �إلى مرافق
طبية �شاملة ومتطورة ورعاية �شاملة للمر�ضى ،و يعمل فيه حوايل  1.370موظف .وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية ،ببيع  %20من �أ�صوله
ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول
يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها كح�ص�ص عينية .علما ب�أن معدالت الإ�شغال احلالية لدى امل�ست�شفى ت�صل �إلى حوايل .%73
 )2امل�ست�شفى الوطني
هو �أول م�ست�شفى خا�ص يف مدينة الريا�ض ،ومت افتتاحه يف العام 1386هـ (املوافق 1967م) ،ويقدم خدمات الرعاية الطبية الأولية والت�شخي�صية .كان هذا امل�ست�شفى �أي�ض ًا
ملك ًا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ببيع  %20من �أ�صوله ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة
�أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول يف ر�أ�س مال ال�شركة عند
ت�أ�سي�سها كح�ص�ص عينية.
وي�ضم هذا امل�ست�شفى � 100سرير ،ويغطي �أر�ض ًا م�ساحتها  8٫625مرتا مربعا يف حي امللز مبدينة الريا�ض ،ويقدم ت�شكيلة كاملة من اخلدمات الطبية واجلراحية ،بالإ�ضافة �إلى
مرافق طبية �شاملة ومتطورة ورعاية �شاملة للمر�ضى ،ويعمل فيه حوايل  587موظ ًفا .وجرى العمل على تو�سعته لإ�ضافة � 200سرير ،وقد مت االنتهاء من اعمال الإن�شاء يف هذه
التو�سعة يف نهاية العام 1433هـ (املوافق 2012م) و �سيتم بدء ت�شغيل التو�سعة تدريجي ًا خالل العام 1434هـ (املوافق 2013م) ،علما ب�أن معدالت الإ�شغال احلالية لدى امل�ست�شفى
ت�صل �إلى حوايل .%90
اسرتاتيجية عمل الشركة
تقوم ا�سرتاتيجية ال�شركة على تعزيز ريادتها ل�سوق الرعاية ال�صحية من خالل النمو الطبيعي لعملياتها وتنويع �أن�شطتها احلالية وكذلك اال�ستحواذ على من�ش�آت �صحية قائمة
من �أجل تو�سيع نطاق عملياتها و�إ�ضافة خطوط �أعمال جديدة ال�ستثماراتها .وتعتزم ال�شركة املحافظة على مكانتها على املدى الطويل ك�شركة مقدمة للخدمات الطبية للمر�ضى
الذين يتم حتويلهم من جمموعة الأخطار املهنية التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف مدينة الريا�ض وزيادة هوام�ش �أرباحها من خالل املبادرات الهادفة �إلى
حت�سني الإيرادات و�ضبط التكاليف.
تعمل ال�شركة حال ًيا على تو�سعة الطاقة اال�ستيعابية مل�ست�شفييها بن�سبة  %35وتنوي �إن�شاء �أربعة ( )4مراكز طبية «مراكز طب العائلة» على الأقل بحلول العام 1437هـ (املوافق
2016م) .وقد حدد فريق الإدارة الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة ،والتي تركز على املجاالت والأن�شطة اال�سرتاتيجية التي يتعني على ال�شركة الرتكيز عليها على مدى ال�سنوات
الثالث �إلى اخلم�س القادمة من �أجل حتقيق ر�ؤيتها .وقد مت و�ضع هذه الأهداف اال�سرتاتيجية با�ستخدام �أ�سلوب بطاقة الأداء املتوازن ( )Balanced Score Cardوالذي
يهدف �إلى قيا�س �أداء ال�شركة ككل وي�شتمل على �أدوات ونظم طبقتها ال�شركة بغر�ض حتديد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية وم�ساعدتها على قيا�س الأداء املحقق على م�ستوى العاملني
والإدارات املختلفة بهدف اال�ستمرار يف �إدارة الأهداف اال�سرتاتيجية طويلة املدى.
رؤية الشركة
ر�ؤية ال�شركة هي �أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف جمال الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
رسالة الشركة
ر�سالة ال�شركة هي اال�ستثمار يف الأعمال املتعلقة بالرعاية ال�صحية بطريقة تتيح لها ا�ستغالل مواردها بكفاءة وتعود بقيمة عالية على عمالئها وموظفيها وم�ساهميها وللمجتمع.

ع

املزايا التنافسية
• ح�صل م�ست�شفى رعاية الريا�ض على االعتماد من الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد جودة اخلدمات ال�صحية يف العام 2009م.
• ح�صل امل�ست�شفى الوطني على �شهادة الإعرتاف من املجل�س املركزي لإعتماد املن�ش�آت ال�صحية ،يف �شهر دي�سمرب من العام 2011م ك�أول م�ست�شفى يح�صل على هذه ال�شهادة
يف اململكة.
• ميتلك م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني خربات عاملية من خالل جهازيهما الفنيني من �أطباء وا�ست�شاريني ،مما يتيح لل�شركة امل�شاركة بقوة يف �سوق الرعاية
ال�صحية يف املنطقة.
• مت جتديد عقدي مر�ضى جمموعة الأخطار املهنية ،واملع ّرفة يف الق�سم املعنون «التعاريف والأخت�صارات» مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ح�صري ًا يف مدينة
الريا�ض ملدة خم�س (� )5سنوات حتى تاريخ 1437/3/16هـ (املوافق 2015/12/31م) بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ ب 1432/3/19هـ (املوافق 2012/2/22م).
• يقدم م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني للمر�ضى رعاية متميزة با�ستخدام �أحدث املعدات الطبية املتوفرة يف مدينة الريا�ض ،وب�أ�سعار تناف�سية.
ملزيد من التفا�صيل حول املزايا التناف�سية لل�شركة ،ف�ض ًال االطالع على الق�سم املعنون «املزايا التناف�سية» يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
نظرة على قطاع الرعاية الصحية اخلاص يف السعودية
�إن قطاع الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية ي�شهد تغريات هائلة و م�ستوى الطلب ينمو بوترية �أكرب من طاقة البنية التحتية لقطاع الرعاية ال�صحية العام .هذا من
�ش�أنه �أن يحدث منوا هائال يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص ويوفر فر�صا كبرية للنمو بالن�سبة لل�شركات العاملة يف خمتلف قطاعات ال�سوق.
يعترب قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص متقدما يف مدينة الريا�ض ،و التي ا�ستحوذت على � 3.645سرير يف عام 2010م� ،أي ما ن�سبته  %28.4من �إجمايل عدد �أ�سرة القطاع
اخلا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية والبالغ عددها � 12,817سرير .بينما ت�ستحوذ مدينة جدة على املركز الثاين حيث بلغ عدد الأ�سرة � 2.540سرير� ،أي ما ن�سبته %19.8
تقريبا من �إجمايل عدد الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص يف ذالك العام.
يعود �سبب تفوق مدينة الريا�ض يف هذا القطاع �إلى ارتفاع م�ستويات الدخل والكثافة ال�سكانية فيها ،مما يجعلها وجهة مثالية لال�ستثمار يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة.
كما متتاز مدينة الريا�ض ب�أنها ت�ضم عدد كبري من العمالة الوافدة والقوى العاملة يف القطاع اخلا�ص .ذلك بالإ�ضافة �إلى ن�سبة املر�ضى العالية (امل�ؤ ّمن وغري امل�ؤ ّمن عليهم
والذين يدفعون نقد ًا وكالهما عن�صران مهمان يف �سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة).
من جهة �أخرى ،تتمتع م�ست�شفيات مدينة الريا�ض مبكانة مرموقة جلودة وتنوع خدماتها حيث يتم حتويل الكثري من �إ�صابات احلوادث واحلاالت الطارئة �إلى م�ست�شفيات مدينة
الريا�ض بد ًال من امل�ست�شفيات يف املدن الأخرى.

ف

ملخص املعلومات املالية
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة �أدناه جنب ًا �إلى جنب مع البيانات املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و 2011م والن�صف الأول من العام 2012م،
�شامل ًة يف كل حالة الإي�ضاحات املتعلقة بها ،والتي جرى ت�ضمني كل منها يف مو�ضع �آخر من ن�شرة الإ�صدار هذه.
قائمة الدخل (مليون ر.س)
مليون ريال سعودي

الإيرادات
تكلفة الإيرادات
�إجمايل الأرباح
امل�صروفات
البيع و الت�سويق
العمومية والإدارية
الدخل من عمليات الت�شغيل
�إيرادت �أخرى
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
�صايف الدخل

النصف األول
 2011م فعلية

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

372٫8
()296٫7
76٫2

426٫2
()322٫4
103.8

458٫3
()335٫8
122٫4

233٫4
()164٫5
68٫9

()1٫8
()19٫1
55٫2
6٫0
61٫2
()4٫5
56٫7

()1٫7
()20٫1
82٫1
8٫4
90٫5
()5٫8
84٫75

()1٫3
()26٫0
95٫2
5٫9
101٫1
()6٫3
94٫7

()0٫4
()11٫9
56٫6
4٫5
61٫1
()3٫9
57٫2

النصف األول
 2012م مراجعة

نقطةمالية
2009م 2011-م

()0٫3
()13٫7
59٫1
3٫1
62٫2
()3٫8
58٫5

 ٪15٫9٪16٫4
٪31٫3
 ٪0٫8٪28٫5
٪19٫2
٪29٫2

266٫1
()193٫0
73٫1

٪10٫9
٪6٫4
٪26٫8

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية

النمو ال�سنوي للإيرادات
الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب
�إ�ستهالك املوجودات الثابتة
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب واال�ستهالكات
والإطفاءات
هام�ش الربح الإجمايل %
هام�ش الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب %
هام�ش الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب
واال�ستهالكات والإطفاءات %
هام�ش الأرباح قبل ال�ضرائب %
هام�ش �صايف الدخل %
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وتقارير �إدارة ال�شركة

ص

النصف األول
 2011م فعلية

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

٪24٫3
55٫2
22٫4
0٫7

٪14٫3
82٫1
24٫1
0٫8

٪7.5
95٫2
26٫2
0٫3

56٫6
12٫4
0٫2

-

النصف األول
 2012م مراجعة

٪14.0
59٫1
13٫5
0٫1

نقطةمالية
2009م 2011-م

 ٪16٫8٪31٫3
٪3٫8
٪0٫4 -

78٫3

107.0

121٫7

62٫2

72٫7

٪23٫0

٪20٫4

٪24٫2

٪26٫7

٪29٫5
٪24٫3

٪27٫5
٪22٫2

٪6٫3
٪6٫0

%22.6

%27.0

%26.0

٪29٫6

٪27٫3

٪3٫4

%16.4
%15.2

%21.2
%19.9

%22.1
%20.7

٪26٫2
٪24٫5

٪23٫4
٪22٫0

٪5٫7
٪5٫5

%14.8

%19.3

%20.8

قائمة املركز املايل (مليون ر.س)
مليون ريال سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقدية و �شبة النقدية
مدينون
خمزون
�إيرادات م�ستحقة و �أر�صدة مدينة �آخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
�أ�صول ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
م�شاريع حتت التنفيذ
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات و حقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون جتاريون
م�صاريف م�ستحقة و �أر�صدة دائنة �آخرى
خم�ص�ص الزكاة
�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
القرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
احتياطي ر�أ�سمايل
�أرباح مبقاة
توزيعات �أرباح مقرتحة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات و حقوق امل�ساهمني

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

النصف األول
 2011م فعلية

النصف األول
 2012م مراجعة

57٫6
142.7
18.2
7.9
226.6

112٫3
123.9
23.6
17.7
277.5

89٫6
165.5
27.8
35.2
318.1

107٫2
135٫5
28٫7
20٫2
291٫6

28٫7
206٫1
33٫5
46٫0
314٫4

249.2
0.7
43.8
293.7
520.3

239.6
0.4
88.6
328.5
606.1

242.5
0.6
123.4
366.5
684.6

246٫4
0٫2
94٫3
340٫9
632٫5

234٫2
0٫9
170٫5
405٫6
720٫0

43.1
17.7
4.5
65.2

38.0
34.9
5.7
78.6

48.9
33.1
7.2
89.2

44٫0
28٫3
4٫8
77٫1

56٫3
30٫6
5٫1
91٫9

38.2

40.8

42.6

40٫1

-

-

-

103.4

119.5

131.8

117٫2

44٫5
20٫0
156٫4

300.0
13.6
1.5
86.8
15.0
416.9
520.3

381.0
22.1
1.5
53.5
28.6
486.6
606.1

381.0
31.6
1.5
91.1
47.6
552.8
684.6

381٫0
22٫1
1٫5
0٫0
110٫7
515٫3
632٫5

381٫0
31٫6
1٫5
0٫0
149٫5
563٫6
720٫0

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية

متو�سط عدد �أيام حت�صيل املبيعات
متو�سط عدد �أيام املخزون ال�سلعي
متو�سط عدد �أيام �سداد الذمم الدائنة

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

154
70
101

134
82
96

140
97
80

النصف األول
 2011م فعلية

128
100
94

النصف األول
 2012م مراجعة

160
94
93

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وتقارير �إدارة ال�شركة

ق

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
مليون ريال سعودي

الأرباح قبل الزكاة وال�ضرائب
ت�سوية �صايف الأرباح �إلى �صايف التدفقات النقدية
ا�ستهالك املوجودات الثابتة
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
خم�ص�ص لتعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكا�سب (خ�سائر) بيع �أ�صول ثابتة
التغري يف ر�أ�س املال العامل
الذمم املدينة
املخزون ال�سلعي
ذمم مدينة �أخرى وم�صروفات مدفوعة م�سبقاً
ذمم دائنة
امل�صروفات امل�ستحقة والذمم الدائنة الأخرى
�إجمايل ر�أ�س املال العامل
تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني املدفوعة
الزكاة املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

النصف األول
 2011م فعلية

النصف األول
 2012م مراجعة

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

61.2

90.5

101.0

61٫1

22.4
0.7
8.5
8.0
()0.4
100.4

24.1
0.8
8.6
5٫0
()0.1
123.9

26.2
0.3
9.4
5٫9
144.3

12٫4
0٫2
4٫5
78٫2

13٫5
0٫1
5٫3
81٫1

()42.8
3.3
11.5
3.1
()24.9
()4.4
()4.0
67.1

19.2
()5.4
()8.8
()6.1
16.9
15.8
()6.0
()4.5
129.2

()47.5
()5.7
()17.4
10.9
()1.8
()61.5
()7.6
()4.8
70.4

()10٫0
()5.1
()0٫8
2٫8
()6٫6
()19٫8
()5٫2
()4٫7
48٫4

()40٫6
()5.7
()10٫9
7٫4
()2٫5
()52٫3
()3٫4
()5٫9
19٫4

62٫2

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
مليون ريال سعودي

�شراء موجودات ثابتة
�أعمال قيد التنفيذ
حتويالت م�ؤجلة مل�صروفات املبيعات
موجودات غري ملمو�سة
بيع موجودات ثابتة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

()19.0
()36.2
()0.1
0.7
()54.6

()15.0
()44.8
0.2
()59.6

()29.2
()34.8
()0.6
()64.5

النصف األول
 2011م فعلية

()19.3
()5.7
()24.9

النصف األول
 2012م مراجعة

()5.2
()47.1
()0.3
() 52٫7

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
مليون ريال سعودي

قرو�ض الأجل الطويلة
ت�سويات ال�سنوات ال�سابقة
تربعات املعدات الطبية
الأرباح املوزعة املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية
امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

ر

2009م مراجعة

2010م مراجعة

 1 201م مراجعة

-

()15.0
()15.0

()28.6
()28.6

النصف األول
 2011م فعلية

()28.6
()28.6

النصف األول
 2012م مراجعة

20٫0
()47٫6
()27.6
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جدول  :5التعاريف واإلختصارات

التعاريف واالختصارات
امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (هـ)( ،و)( ،ز) من هذه الن�شرة

املجل�س

جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية

النظام الأ�سا�سي
نظام ال�سوق املالية

النظام الأ�سا�سي لل�شركة الوطنية للرعاية الطبية
نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 30/وتاريخ  2جمادى الآخر 1424هـ
(املوافق  31يوليو 2003م)
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ ،وتعديالته

الهيئة

الئحة حوكمة ال�شركات

ض

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-212-1وتاريخ � 21شوال
1427هـ (املوافق  12نوفمرب 2006م) ،واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2010-10-1وتاريخ  30ربيع الأول 1431هـ
(املوافق  16مار�س 2010م)

�أع�ضاء املجل�س

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين يتم تعيينهم يف اجتماع اجلمعية العامة والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف الق�سم املعنون "هيكل
ال�شركة" من هذه الن�شرة يف ال�صفحة (.)47

ال�سوق �أو ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية

امل�ساهمون البائعون

امل�ساهمون املذكورون يف هيكل امللكية يف ال�صفحة (ج) من هذه الن�شرة

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب

�شركة الريا�ض املالية والتي عينتها ال�شركة كم�ست�شار مايل ومديرا لالكتتاب فيما يخ�ص االكتتاب

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004-11-3وتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق
� 4أوكتوبر 2004م) واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2012-4-1وتاريخ � 28صفر 1433هـ (املوافق  22يناير 2012م)

الإدارة

�إدارة ال�شركة

وزارة التجارة

وزارة التجارة وال�صناعة ال�سعودية

وزارة ال�صحة

وزارة ال�صحة ال�سعودية

الطرح �أو االكتتاب

االكتتاب ملا جمموعه ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي متثل  %30.1من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد
االكتتاب

فرتة االكتتاب

الفرتة التي تبد�أ من يوم الثنني  ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ (املوافق  ٢٠١٣/٠٢/٠٤م) ،و ت�ستمر ملدة �سبعة (� )٧أيام �شاملة �أخر يوم لإغالق
االكتتاب ،وتنتهي بنهاية يوم الأحد ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٢/١٠م)

�سعر االكتتاب

( � )٢٧سبعة وع�شرون ريال �سعودي لل�سهم الواحد

�أ�سهم االكتتاب

( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي يف ال�شركة

اجلريدة الر�سمية

�صحيفة �أم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية

القائمة الر�سمية

قائمة الأوراق املالية املعتمدة لدى هيئة ال�سوق املالية وف ًقا لقواعد الت�سجيل والإدراج

جمموعة الأخطار املهنية

جمموعة الأخطار املهنية التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وهي جمموعة ت�ستقبل حاالت الإ�صابات الناجتة
عن العمل ملوظفي وعاملي القطاع اخلا�ص امل�شرتكني يف نظام الت�أمينات االجتماعية

ق�سم الأخطار املهنية

الق�سم املخ�ص�ص يف م�ست�شفيي رعاية الريا�ض و امل�ست�شفى الوطني ملعاجلة املر�ضى املحولني من جمموعة الأخطار املهنية من امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات الإجتماعية

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري

ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة

هذه الوثيقة والتي �أعدتها ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية

م�ؤ�س�سة النقد

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

ريال �أو ر� .س.

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

اجلهات امل�ستلمة

اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أ�سما�ؤها على ال�صفحات (�أ)( ،ج) 121( ،و  )122من هذه الن�شرة

امل�ساهمون

حملة الأ�سهم يف �أي وقت

الأقارب

الزوج ،الزوجة والأطفال الق�صر

الأ�سهم

(� )44.850.000أربعة واربعون مليون وثمامنائة وخم�سون �ألف �سهم عادي يف ال�شركة واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (بعد االكتتاب)

املكتتب

�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم االكتتاب

ا�ستمارة طلب االكتتاب

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية

متعهد التغطية

�شركة الريا�ض املالية والتي عينتها ال�شركة كمتعهد تغطية فيما يتعلق باالكتتاب

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�شركة ومتعهد التغطية

الطب اال�ستوائي
عيادات الطب ال�شرعي

وي�سمى �أي�ضا بع�ض الأحيان (بالطب الدويل) وهو فرع من فروع الطب الذي يتعامل مع امل�شاكل ال�صحية الفريدة وتكون �أكرث انت�شار ًا
و�صعوب ًة يف ال�سيطرة يف املناطق اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية
هي مراكزتابعة لوزارة ال�صحة تعتني بحاالت الوفيات حيث يتم �إجراء الك�شف الظاهري على اجلثث مع �إجراء التحاليل املخربية
وال�صور ال�شعاعية عند ال�ضرورة.

املختربات املركزية

هي خمتربات تابعة لوزارة ال�صحة تقوم بفح�ص املواد الإ�ستهالكية للت�أكد من اجلودة ومعايري ال�صحة وال�سالمة

القطاع ال�صحي العام

هي مراكز تابعة لوزارة ال�صحة تقدم خدمات طبية عامة لأكرث من تخ�ص�ص

مراكز الأ�سنان

هي مراكز تابعة لوزارة ال�صحة تعتني بطب اال�سنان مثل طب وجراحة الفم وتقومي وزراعة وجتميل الأ�سنان

مراكز ال�سل

هي مراكز متخ�ص�صة تابعة لوزارة ال�صحة تهتم مبعاجلة مر�ضى ال�سل

مراكز ت�أهيل

هي مراكز تابعة لوزارة ال�صحة العادة كفاءة وظائف الأع�ضاء املعاقة ب�سبب بع�ض الأمرا�ض والأ�صابات وحوادث ال�سيارات والطرق

عيادات مكافحة التدخني

هي عيادات تابعة لوزارة ال�صحة تقوم بالتوعية من االمرا�ض التي ي�سببها التدخني

مراقبة املراكز ال�صحية الوقائية
باملنافذ

هي مراكز تابعة لوزارة ال�صحة يف النقاط احلدودية اجلوية والربية والبحرية للمملكة ويدخل احلجاج عن طريق 15منفذ منها

غ

 .1عوامل اخملاطرة
ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل �أن يدر�س بعناية عوامل املخاطرة املحددة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب ،علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع
املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل� ،أو قد تعتربها ال�شركة غري جوهرية ،والتي ميكن �أن
تعيق عملياتها .وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية جوهرية ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر التي تعتقد ال�شركة
يف الوقت احلايل �أنها مهمة� ،أو �أي خماطر �أخرى مل يت�سنى لل�شركة �أن حتددها ،والتي تعتقد �أنها غري جوهرية� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية .وقد ينخف�ض �سعر
ب�شكل جزئي �أو كلي.
�أ�سهم االكتتاب ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر �أو غريها ،مما قد يت�سبب يف خ�سارة املكتتبني ال�ستثمارهم ٍ
 : 1 - 1اخملاطر املتعلقة بعمليات الشركة
(�أ) البيئة التنظيمية
تخ�ضع �أعمال ال�شركة للأنظمة والقوانني املعمول بها يف اململكة ،وقد تخ�ضع هذه القوانني والأنظمة للتغيري .وي�صعب التنب�ؤ مبا قد تقت�ضيه التغيريات امل�ستقبلية يف القوانني
والأنظمة �إذا ما حدثت .ومن املمكن �أن ت�ؤثر التغريات القانونية امل�ستقبلية التي ت�سببها عوامل �سيا�سية �أو اقت�صادية �أو فنية �أو بيئية على عمليات ال�شركة ب�شكل جوهري بحيث
حتد من منو مبيعات ال�شركة �أو تعليق عملها �أو زيادة عمالئها و قد ت�ؤدي زيادة الفر�ص الحتدام املناف�سة .وقد تقوم ال�شركة بتعديل منتجاتها �أوعملياتها لكي يتما�شى ن�شاطها
مع �أية تغيريات م�ستقبلية يف تلك الأنظمة والقوانني ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي ملمو�س على �إيرادات ال�شركة وتدفقاتها النقدية.
وفيما يخت�ص بن�شاط تقدمي اخلدمات الطبية ،ف�إن ال�شركة تخ�ضع لعدد من الأنظمة والتعليمات والقوانني التي حتكم ن�شاطها املرتبط بتقدمي عدد من اخلدمات الطبية املختلفة
�أو فيما يرتبط بخدمات طبية قد تقدمها ال�شركة يف امل�ستقبل.
ومن �أبرز اجلوانب والأن�شطة التي تخ�ضع للأنظمة والتعليمات والرقابة املحلية والدولية ما يلي:
• �آداب و�سلوكيات املهنة؛
• الإ�ضافات التي تتم على مرافق ال�شركة وخدماتها؛
• �سالمة اخلدمات الطبية ومالئمتها لعمليات الت�شغيل ،ومن ذلك ن�سبة املمر�ضني �إلى عدد الأ�سرة يف م�ست�شفيات ال�شركة؛
• اجلودة النوعية للمعدات الطبية والأدوية واخلدمات املقدمة ؛
• امل�ؤهالت العلمية للكادر الطبي والفني بال�شركة؛
• توظيف الأطباء العاملني لدى م�ست�شفيات القطاع العام؛
• ال�سرية وطريقة �صيانة املعلومات و�أمنها فيما يتعلق بال�سجالت الطبية؛
• حتديد ما يلزم ل�ضمان اال�ستقرار للحاالت املر�ضية ب�شكل عام والعمل على نقلها �أو حتويلها ب�شكل ي�ضمن �سالمتها فيما يتعلق باحلاالت الطارئة منها.
من املحتمل �أن ت�صبح �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف اململكة �أكرث �صرام ًة يف امل�ستقبل وميكن �أن تتكبد ال�شركة تكاليف ت�شغيلية عالية و�/أو م�صروفات ر�أ�س مالية كبرية
يف امل�ستقبل من �أجل االلتزام بهذه الأنظمة.
و�إذا مل تلتزم ال�شركة بالأنظمة والتعليمات والقوانني املرتبطة بن�شاطها يف امل�ستقبل ،ف�إن �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية وتدفقاتها النقدية قد تت�أثر ب�شكل
�سلبي.
(ب) االعتماد على الأطباء وفرق التمري�ض واخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية الآخرين
تعتمد عمليات ال�شركة على جهود موظفيها و�أطبائها وجهازها الطبي وقدراتهم وخرباتهم .فهي تتناف�س مع مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الآخرين ،مبن فيهم مقدمي
خدمات الرعاية ال�صحية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،على ا�ستقطاب الأطباء امل�ؤهلني واخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية الآخرين واالحتفاظ بهم  ،حيث �أنه يف بع�ض احلاالت،
تت�أثر معدالت ا�ستقدام الأطباء واالحتفاظ بهم بنق�ص الأطباء يف تخ�ص�صات معينة .وت�شمل العوامل التي يعتربها الأطباء هام ًة قبل اتخاذ قرار حول املكان الذي يعملون
فيه حجم التعوي�ضات واملكاف�آت و�سمعة امل�ست�شفى ومالكيه ونوعية املرافق وفر�ص الأبحاث املتاحة فيه والعالقات االجتماعية .وقد ال تتمكن ال�شركة من التفوق على مقدمي
الرعاية ال�صحية الآخرين يف واحد �أو �أكرث من هذه العوامل ،ناهيك عن �أن الكثري من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية ه�ؤالء هم �شخ�صيات معروفة جدً ا يف جماالت تخ�ص�صهم
ومناطقهم ولهم قواعد مر�ضى كبرية و�شبكات �إحالة ،وميكن �أن يكون من ال�صعب التفاو�ض معهم على �شروط وترتيبات تكون مواتية لل�شركة.
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ً
�ضغوطا كبرية على الرواتب واملزايا نتيج ًة للنق�ص العاملي احلايل يف الكوادر الطبية وكوادر التمري�ض ،حيث ت�سعى الكوادر الطبية وفرق التمري�ض
كذلك ميكن �أن ت�شهد ال�شركة
يف كثري من الأحيان �إلى احل�صول على فر�ص عمل يف اخلارج ،وقد ي�ستمر النق�ص العاملي يف الكوادر الطبية وفرق التمري�ض ،وميكن �أن يقت�ضي ذلك �ضرورة حت�سني الرواتب
واملزايا من �أجل ا�ستقدام الكوادر الطبية وفرق التمري�ض الالزمة واالحتفاظ بهم �أو زيادة ا�ستخدام ال�شركة للموظفني امل�ؤقتني الأكرث تكلفة يف مواجهة فر�ص العمل املتزايدة
التي تعر�ض على الكوادر الطبية وفرق التمري�ض يف اخلارج ميكن �أن ت�ؤدي خ�سارة بع�ض �أطباء ال�شركة وفرق التمري�ض واخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية الآخرين �أو جميعهم� ،أو
عدم قدرة ال�شركة على اجتذاب �أعداد كافية من الأطباء واخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية الآخرين.
ويوجد حالي ًا عدد من احلاالت (يبلغ عددها  18طبيب ًا يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض ،و � 10أطباء يف امل�ست�شفى الوطني) التي ت�ستعني فيها ال�شركة ب�أطباء من م�ست�شفيات القطاع
العام يف اململكة ،مبا فيها من م�س�شفيات احلر�س الوطني ،و م�س�شفيات امللك خالد اجلامعي ،وم�ست�شفى قوى الأمن ،ومركز الأمري �سلطان للعالج الأورام ،وجممع امللك �سعود
الطبي ،ومدينة امللك عبدالعزيز الطبية ،وم�ست�شفى القوات امل�سلحة ،وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ،وم�ست�شفيات وزارة ال�صحة .وتكون هذه اال�ستعانة عن طريق التعاقد
مبا�شرة بني ال�شركة وه�ؤالء الأطباء املتعاونني ا�ستناد ًا �إلى «اتفاقيات طلب ا�ست�شارة طبية» يقوم مبوجبها ه�ؤالء الأطباء املتعاونون بتقدمي اراء وا�ست�شارات طبية وفق ًا ملجال
تخ�ص�صهم ،ب�شرط �أن تكون هذه اال�ست�شارات خارج �أوقات عملهم الر�سمية �إذا امكن .وتن�ص هذه االتفاقيات على ان يتم اال�ستعانة به�ؤالء الأطباء املتعاونني عندما تكون
خرباتهم مطلوبة ملعاجلة احلاالت ال�صعبة والنادرة تلبية الحتياج بع�ض مر�ضى ال�شركة ،وحتدد قيمة اال�ست�شارات وفق ما يتم الإتفاق عليه عن كل حالة .وميكن لهذه الرتتيبات
�أن تنطوي على خمالفة عقود عمل ه�ؤالء الأطباء املتعاونني مع جهة عملهم ولبع�ض الأنظمة واللوائح املن�شورة منها وغري املن�شورة املتعلقة بعمل �أطباء م�ست�شفيات القطاع العام
يف امل�ست�شفيات اخلا�صة ،والتي قد تعر�ض ال�شركة وه�ؤالء الأطباء املتعاونني لغرامات مالية �أو غري مالية �أوعدم القدرة يف االعتماد على ه�ؤالء الأطباء املتعاونني ،والذي ميكن
�أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
وبتكليف من جمل�س �إدارة ال�شركة فقد اجتمعت جلنة مكونة من مديري م�ست�شفيي رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني ،وكبري �أطباء امل�ست�شفى الوطني ،ومدير الإدارة املالية
يف 1432/7/17هـ (املوافق 2011/6/19م) ،بناء ًا على القرار الإداري رقم ( )8وتاريخ 1432/7/12هـ (املوافق 2011/6/14م) لتبحث مو�ضوع �إيجاد �صيغة موحدة لعقود
الأطباء املتعاونني مع م�ست�شفيات ال�شركة .وخرجت اللجنة �أعاله بالنتائج التالية:
• �ضرورة تقيد الأطباء مع ال�ضوابط القانونية وال�شرعية وال�صحية يف اململكة ،وحيازتهم لكافة الرخ�ص و املوافقات املطلوبة منهم نظام ًا.
• �شرحت اللجنة التفا�صيل املالية للعقود التي تنوي ال�شركة �إبرامها مع الأطباء املتعاونون.
• بينت اللجنة �أن م�ست�شفيات ال�شركة �ستكون هي املرجع الوحيد يف تقييم �أداء الأطباءاملتعاونون واالحتفاظ بهم.
(ج) االعتماد على موظفي االدارة
قد تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية ب�شكل �سلبي �إذا مل تتمكن ال�شركة من املحافظة على كوادرها من كبار التنفيذيني واملوظفني امل�ؤهلني �أو �إيجاد بدالء
على نف�س الدرجة من الت�أهيل ،حيث تعتمد ال�شركة على قدرات وخربات مدرائها التنفيذيني وموظفيها الرئي�سيني .كما �أن جناح ال�شركة يعتمد �أي�ض ًا على جذب املوظفني ذوي
الكفاءات العالية واخلربات ملواجهة خماطر فقدان املوظفني الرئي�سيني وتقليل الآثار النا�شئة عن ترك �أي منهم العمل لدى ال�شركة.
(د) احلقوق احل�صرية و غري احل�صرية يف �سوق الأدوية و املنتجات ال�صحية
هناك خماطر حمتملة قد تنتج عن احلقوق احل�صرية وغري احل�صرية يف �سوق الأدوية واملنتجات ال�صحية وت�شمل ما يلي:
• وجود فرتة حماية للمنتجات الدوائية اجلديدة و عند انتهائها تزداد املناف�سة مما ي�ؤثر �سلبا على حجم املبيعات وهام�ش الربح .
• �إيقاف �إنتاج بع�ض الأ�صناف الدوائية من ال�شركة ال�صانعة لعدة �أ�سباب تتعلق بقرارات اجلهات احلكومية امل�سئولة �أو ظهور �أدوية جديدة حتد من ا�ستعمال احلالية � ،أو م�شاكل
�إنتاجية مثل عدم توفر املواد اخلام �أو ارتفاع �أ�سعارها مع ثبات الت�سعرية احلكومية لتلك الأ�صناف .
• التغري املفاجئ يف �أ�سعار العمالت مما ينتج عنه ارتفاع �أ�سعار ال�شراء وبالتايل البيع مما قد ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على املناف�سة .
• ك�ساد بع�ض الأ�صناف وما ينتج عنه من انتهاء تواريخ ال�صالحية  ،وميكن التغلب على ذلك ب�أنظمة حديثة لإدارة املخزون.
(هـ) نظم املعلومات الفعالة وقاعدة البيانات ال�سليمة
�إذا تبني �أن املعلومات التي تعتمد عليها ال�شركة يف �إدارة �أن�شطتها التجارية غري دقيقة �أو �أنه ال ميكن االعتماد عليها� ،أو �إذا �أخفقت ال�شركة يف املحافظة على نظم معلومات
وقواعد بيانات �سليمة ،فقد تفقد عمالءها احلاليني �أو بع�ضهم ومن ثم تواجه �صعوبة يف جذب عمالء جدد ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على �إمكانية و�ضع التقديرات الالزمة
للتكاليف الطبية وحتديد الأ�سعار املنا�سبة.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن حتقق هذه املخاطرة قد يعر�ض ال�شركة خلالفات مع العمالء �أو الأطباء �أو مزودي اخلدمات الطبية �أو جميعهم يف �آن واحد .وقد تقع �أي�ض ًا يف خالفات
مع اجلهات الإ�شرافية والرقابية ،وقد تعاين ال�شركة من زيادة الأعباء والنفقات ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر بالتايل على نتائج �أعمالها ب�شكل �سلبي.
(و) التقدم التكنولوجي ال�سريع
ت�ستخدم ال�شركة معدات طبية متطورة وباهظة الثمن لتقدمي اخلدمات يف م�ست�شفياتها ،ويتميز قطاع الرعاية ال�صحية بالتح�سينات امل�ستمرة للمنتجات والتطور التقني ،الأمر
الذي ميكن �أن ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إلى اال�ستغناء عن معدات ال�شركة الطبية يف وقت مبكر قبل املواعيد املخطط لها ،وميكن �أن ينطوي ا�ستبدال املعدات املتقدمة على تكاليف
كبرية وخماطر تقلبات العمالت الأجنبية حيث يتوجب ا�سترياد عدد كبري من املعدات والأجهزة من دول �أخرى .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ونتيج ًة الرتفاع تكلفة ا�ستبدال املعدات
الطبية ،فقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على معدات بديلة فو ًرا لإحاللها حمل معداتها الطبية احلالية عند عطلها �أو توقف عملها ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إعاقة
قدرة ال�شركة على تقدمي اخلدمات املطلوبة ملر�ضاها ،مما قد ي�ؤثر بالتايل على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
(ز) االخطاء الطبية
تتبع ال�شركة �سيا�سات و�إجراءات �صارمة ل�ضمان تقدمي �أف�ضل نوعية من اخلدمات ملر�ضاها ،وجتتذب ال�شركة وتوظف وحتتفظ ب�أطباء وفرق متري�ض حا�صلني على م�ؤهالت
علمية متنوعة .غري �أن ال�شركة ال ت�ستطيع �ضمان �أن الأطباء �أو فرق التمري�ض �أو مقدمي الرعاية ال�صحية الآخرين لن يرتكبوا �أخطاء ب�شرية يف قراراتهم �أثناء معاجلة املر�ضى،
ويف مثل هذه احلالة ،ميكن �أن تن�ش�أ ق�ضايا قانونية �أو دعاوى ق�ضائية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ضر ب�سمعة ال�شركة ،ما قد ي�ؤدي �إلى خ�سارة كبرية لل�شركة وتراجع يف عملياتها وهذا
ما ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي جوهري على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها .جتدر اال�شارة هنا �إلى �أن ال�شركة هي حالي ًا طرف يف عدد من الدعاوى من هذا
النوع والتي ميكن �أن ت�شكل جمتمعة ،ال منفردة ،عبء على املوقف املايل لل�شركة .الرجاء الرجوع �إلى ق�سم «معلومات قانونية» يف هذه الن�شرة.
(ح) العمالء الرئي�سيون
�إن جزءا كبريا من �إيرادات ال�شركة ي�أتي من عدد حمدود من العمالء ،مثل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وال�شركة ال�سعودية للكهرباء و�شركة �أرامكو ال�سعودية وبع�ض
�شركات الت�أمني .وبالتايل ف�إن ال�شركة تعتمد �إلى درجة كبرية على عقودها مع تلك ال�شركات وعمالئها .وقد تت�أثر �إيرادات ال�شركة �سلبي ًا يف حاالت خمتلفة ،منها:
 )1عدم قدرة ال�شركة على جتديد عقودها مع تلك اجلهات �أو ال�شركات ب�سبب انتهاء تلك العقود� ،أو عدم رغبة �أحد الأطراف يف اال�ستمرار فيها؛
 )2ح�صول تغري يف �شروط تلك العقود يف غري م�صلحة ال�شركة؛
 )3عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�شروط عقد ما مبا ي�ؤدي �إلى �إنهائه �أو تغيري يف �شروطه؛
� )4إنهاء العقد مبح�ض �إرادة الطرف االخر؛ �أو
� )5إحتمالية �أن يكون الطرف املقابل لل�شركة يف هذه العقود ال ميلك ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة التي تخوله �أن يوقع هذه العقود ب�أهلية كاملة.
وتربز هذه املخاطر ب�شكل خا�ص يف امل�ست�شفى الوطني حيث ت�أتي معظم �إيراداته من عقدي امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و اللذان ي�شمالن تقدمي اخلدمات الطبية
ملجموعة الأخطار املهنية.
وعالوة على ذلك ،ميكن �أن تتفاوت �إيرادات ال�شركة من كبار عمالئها من �سنة �إلى �أخرى ومن ربع �سنة �إلى �آخر ،وقد ي�ؤثر �أي تطور �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها.
(ط) الرتاخي�ص الأ�سا�سية وت�صاريح مزاولة املهنة
حتكم ال�شركة �أنظمة وقوانني اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل عام .وتعمل ال�شركة حتت جمموعة �أنظمة تنظم وترخ�ص �أعمالها ومن �أهم هذه الأنظمة هي:
نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة� :صدر نظام امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )40/وتاريخ 1423/11/03هـ ،ويهدف هذا النظام �إلى تنظيم عمل
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،والرتخي�ص بان�شائها واال�ستثمار فيها ،ومراقبة ن�شاطها .وي�شرتط هذا النظام على ح�صول امل�ؤ�س�سة ال�صحية على موافقة وزارة ال�صحة قبل نقل
ملكيتها �إلى مالك جديد.
نظام املن�ش�أت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية� :صدر نظام املن�ش�أت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )31/وتاريخ 1425/06/01هـ ،ويهدف هذا النظام
�إلى تنظيم عمل ال�صيدليات وترخي�صها وتنظيم م�ستودعاتها والعاملني فيها.
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء� :صدر نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )6/وتاريخ 1428/01/25هـ ،وي�ؤ�س�س هذا النظام الهيئة العامة
للغذاء والدواء ومنحها �صالحيات ملراقبة التزام املن�شئات ال�صحية باملعايري الدولية لل�سالمة املتعلقة بالأداء الأمن للأجهزة الطبية ،والإذن بف�سح امل�ستورد من املنتجات
الدوائية والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
ال�شركة حا�صلة على الرتاخي�ص الالزمة مل�ست�شفياتها من وزارة ال�صحة ،وجاري العمل على ترخي�ص م�ستودعاتها و فرعها اجلديد لتوزيع الأدوية .وميكن �أن ي�ؤدي الإخالل ب�أي
من تلك الرتاخي�ص �أو �أي تغري يف الأنظمة �إلى �إلغاء �أي من تلك الرتاخي�ص �أو �إنهائها �أو تعليقها واحتمال قيام وزارة ال�صحة بفر�ض غرامات مالية وغري مالية.
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ال ميكن �أن تكون هناك �أي �ضمانات فيما يتعلق بقدرة ال�شركة على االحتفاظ بالرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات ال�ضرورية خلدماتها وعملياتها �أو االلتزام ب�شروطها ،كما ال
ميكن �ضمان االحتفاظ باعتماد جودة اخلدمات ال�صحية ال�صادرة من الهيئة الدولية امل�شرتكة ،وميكن �أن ي�ؤدي عدم التمكن من االحتفاظ بالرتاخي�ص احلالية واحل�صول
على تراخي�ص جديدة عند احلاجة واملحافظة على اعتماد جودة اخلدمات ال�صحية ال�صادر من الهيئة الدولية امل�شرتكة �إلى ت�أثري �سلبي على فر�ص عمل ال�شركة وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها.
(ي) غطاء الت�أمني
يرفع طالبو اخلدمات ال�صحية يف الغالب دعاوى �ضد امل�ست�شفيات ومقدمي الرعاية ال�صحية الآخرين ،يدعون فيها ب�سوء املمار�سة �أو امل�س�ؤولية عن املنتجات �أو بنا ًء على نظريات
قانونية �أخرى ،وحتتفظ ال�شركة بغطاء ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املهنية وامل�س�ؤولية العامة لتغطية املطالبات التي تن�ش�أ عن ت�شغيل م�ست�شفياتها .غري �أن بع�ض املطالبات ميكن �أن
تفوق غطاء الت�أمني فعل ًيا �أو ميكن �أن ال تتم املوافقة على تغطية مطالبات معينة ،وال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن غطاء ت�أمني ال�شركة �سوف يكفي لتغطية جميع املطالبات
امل�ستقبلية.
وتعترب قدرة �أطباء ال�شركة على احل�صول على غطاء الت�أمني الكايف �ضرورية ملمار�ستهم مهنة الطب وعملهم لدى ال�شركة .ومن هنا ،ف�إن عدم القدرة على احل�صول على ذلك
الت�أمني �أو الزيادة الكبرية يف تكلفته ميكن �أن حتد من قدرة الأطباء على ممار�سة مهنهم ،ما ينتج عنه بالتايل انخفا�ض عدد حاالت التنومي يف م�ست�شفيات ال�شركة .كما �أن
جميع عقود �إعادة الت�أمني و�أي ت�أمني �إ�ضايف ت�شرتيه ال�شركة يخ�ضع حلدود العقد الإجمالية ،ف�إذا مت ا�ستهالك احلدود الإجمالية لعقود الت�أمني جزئ ًيا �أو بالكامل يف امل�ستقبل،
�أو �إذا كانت مدفوعات املطالبات الفعلية تزيد بدرجة جوهرية عن التقديرات املتوقعة للمطالبات ،ف�إن ذلك ميكن �أن ي�ؤثر جوهريا ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة �أو مركزها
املايل �أو نتائج عملياتها �أو تدفقاتها النقدية.
(ك) م�صادر التمويل
تعتمد قدرة ال�شركة على ت�أمني م�صادر متويل �إ�ضافية على العديد من العوامل ،منها قدرتها على زيادة �إيراداتها وا�ستيعاب خ�سائرها املحتملة .ومن املمكن �أن حتتاج ال�شركة
�إلى قرو�ض للح�صول على متويل �إ�ضايف ،ويف حالة عدم توفر القرو�ض ،ميكن �أن ت�ضطر ال�شركة �إلى احلد من منوها ب�سبب عدم قدرتها على احل�صول على التمويل الإ�ضايف،
كاف من م�صادر داخلية �أو خارجية ،ميكن �أن تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها �سل ًبا وب�شكل جوهري.
ف�إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على متويل ٍ
�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني ،ملك اململكة العربية ال�سعودية ،املر�سوم امللكي الكرمي رقم �أ 67/وتاريخ 1432/4/13هـ والقا�ضي برفع احلد الأعلى يف برنامج «متويل
امل�ست�شفيات اخلا�صة» يف وزارة املالية من ( )50.000.000خم�سني مليون ريال �سعودي �إلى ( )200.000.000مائتان مليون ريال �سعودي.
وبعد طلب ال�شركة ،وتطبيق ًا لهذه الأمر امللكي� ،صدرت موافقة وزارة املالية على منح ال�شركة متوي ًال مببلغ  154.112.000ريال �سعودي م�شروط بتحقيق اال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها يف قواعد �إقرا�ض امل�شاريع ال�صحية ،و بع�ضها مف�صل يف الق�سم املعنون بـ «�أدوات املديونية والقرو�ض طويلة الأجل وااللتزامات املتوقعة» من هذه الن�شرة.
�إال �أن موافقة وزارة املالية على هذا التمويل م�شروطة على حتقيق ال�شركة ل�شروط مبدئية والتزامات م�ستمرة مت تف�صيل بع�ضها يف الق�سم املعنون بـ «�أدوات املديونية والقرو�ض
طويلة الأجل وااللتزامات املتوقعة» من هذه الن�شرة .ويف حال عدم متكن ال�شركة من الوفاء ببع�ض �أو كل تلك ال�شروط املبدئية فقد ي�ؤدي ذلك �إلى عدم متكن ال�شركة من
اال�ستفادة من هذا التمويل �أو �إيقاف �صرف بع�ض �أق�ساطه يف حال كان الإخالل واقع ًا على التزاماتها امل�ستمرة.
(ل) عدم القدرة على تنفيذ التو�سعات �أو موا�صلة التطوير
يعترب تطوير ال�شركة وتو�سعتها �أحد العنا�صر الرئي�سية يف ا�سرتاتيجيتها ،وتعتمد قدرة ال�شركة على تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية على نوعية �إدارتها وعلى عدد من العوامل
اخلارجة عن �سيطرتها ،ومنها الأنظمة احلكومية واملناف�سة يف ال�سوق ،وقد �شارف مبنى امل�ست�شفى الوطني اجلديد على االنتهاء ،غري �أن هناك خماطر ملمو�سة تتعلق باكتماله
وا�ستخدامه يف حالة جتاوز امليزانية املخ�ص�صة �أو يف حالة الت�أخر يف الإجناز ،بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا مل تتمكن الإدارة من تنظيم الت�سويق الناجح ،فيمكن �أن ي�صبح النجاح
الت�شغيلي للمبنى اجلديد وعدد من وحدات الأعمال اجلديدة عر�ض ًة للمخاطرة.
وال ميكن �إعطاء �أي �ضمان ب�أن ال�شركة �سوف تنجح يف ت�أ�سي�س �أعمالها �أو تنميتها� ،أو ب�أن تلك العمليات �سوف تكون مربحة.
(م) العالمات التجارية
يعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة ،من بني عوامل �أخرى ،على قدرتها على حماية وا�ستخدام �أ�صولها غري امللمو�سة .واجلدير بالذكر�أنه قد مت تقدمي طلب �إلى وزارة التجارة
وال�صناعة لت�سجيل العالمة التجارية املوجودة على �صفحة الغالف لهذه الن�شرة ،وقد مت �أخذ موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على �إعالن العالمة ،وال�شركة الآن بانتظار
املوافقة النهائية وا�ست�صدار �شهادة الت�سجيل لتلك العالمة .وبالتايل ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على حماية هذه الأ�صول غري امللمو�سة� ،أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة
وزارة التجارة وال�صناعة على ت�سجيل العالمة التجارية� ،أو يف بع�ض احلاالت ،احلاجة لإتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلبي ًا على عالمات ال�شركة التجارية ،وقد
يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث كلفة وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة.
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 2- 1اخملاطر املتعلقة بالسوق
(�أ) البيئة التناف�سية
متار�س ال�شركة ن�شاطها ب�شكل عام يف �سوق تناف�سية ،وبالإ�ضافة �إلى مقدمي الرعاية ال�صحية التابعني للحكومة والذين يقدمون خدماتهم جما ًنا ،ف�إن هناك عددا من �شركات
الرعاية ال�صحية الكبرية واملعروفة التي تتناف�س معها ال�شركة ،ف�ضال عن �أنه يجري العمل على بناء عدد من امل�ست�شفيات الكبرية يف منطقة �شرق الريا�ض التي يوجد بها حالي ًا
م�ست�شفى تابع لل�شركة.
من جهة �أخرى ،ت�شكل زيادة �أعداد امل�شاركني يف ال�سوق حال ًيا ويف امل�ستقبل خماطرة على �أعمال ال�شركة ،وميكن �أن ي�شكل وجود مرافق رعاية �صحية خا�صة كبرية احلجم على
م�سافة قريبة من امل�ست�شفيني التابعني لل�شركة خطرا على الإيرادات وح�صة ال�سوق والربحية لكل من م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني ،وقد ت�ؤدي املناف�سة ال�سعرية
بني امل�ست�شفيات املتناف�سة �إلى ت�أثري �سلبي كبري على هام�ش ربح ال�شركة.
(ب) اجتاهات القطاع الطبي
قطاع الرعاية ال�صحية دائم التطور نتيجة لالبتكارات الطبية والتقنية امل�ستمرة (الأدوية اجلديدة والتقنيات اجلديدة واملعدات الطبية اجلديدة) ،ويجب على ال�شركة �أن ت�سعى
با�ستمرار �إلى تلبية احتياجات ال�سوق لكي حتافظ على مركزها التناف�سي ،وميكن �أن تت�ضاءل هذه امليزة التناف�سية نتيجة طرح منتجات �أو خدمات مناف�سة �أو تنفيذ ال�شركات
املناف�سة لأ�ساليب توفر يف التكاليف ،وهذا بدوره ميكن �أن ي�ؤدي �إلى خ�سارة ال�شركة جلزء من ح�صتها من ال�سوق وربحيتها.
وال ت�ستطيع ال�شركة �إعطاء �أي �ضمانات ب�أن املناف�سني احلاليني �أو املحتملني لن يقدموا منتجات ت�شابه �أو تفوق منتجات ال�شركة جود ًة �أو ب�أن ال�شركة قادرة على التك ّيف ب�سرعة
مع االجتاهات امل�ستجدة �أو التغريات يف احتياجات ال�سوق.
كما ال توجد �أي �ضمانات ب�أنه ميكن توفري املنتجات الطبية بكميات كافية �أو ب�أن الأ�سعار لن تتعر�ض لتقلبات كبرية ،وميكن �أن يكون لأي من ذلك ت�أثري �سلبي جوهري على فر�ص
�أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
(ج) �شركات الت�أمني
نظر ًا لبدء العمل بالت�أمني ال�صحي الإلزامي ،ميكن �أن تواجه ال�شركة ومقدمو الرعاية ال�صحية الآخرين تراج ًعا يف هوام�ش الأرباح نتيجة تعزيز املركز التفاو�ضي ل�شركات
الت�أمني ذات الوجود املتنامي ،وال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من التناف�س بفعالية يف مواجهة املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني ،وميكن �أن ت�ؤدي
التغريات يف البيئة التناف�سية �إلى انخفا�ض يف الأ�سعار �أو تراجع يف هوام�ش الأرباح �أو خ�سارة حل�صة ال�سوق ،وميكن �أن ي�ؤثر �أي من ذلك ت�أث ًريا �سلب ًيا جوهر ًيا على ربحية ال�شركة.
(د) االندماج يف ال�سوق
من املحتمل �أن يح�صل اندماج كبري يف قطاع الرعاية الطبية؛ وميكن �أن يقيم املناف�سون حتالفات و�أن تنمو تلك التحالفات ب�سرعة وت�ستحوذ على ح�صة كبرية من ال�سوق،
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الرتكيز �ضمن قطاع واحد �أو االنتقال املحتمل لالعبني �أ�سا�سيني يف ال�سوق ميكن �أن يعزز قدراتها التناف�سية وح�صتها من ال�سوق يف مواجهة ال�شركة
الوطنية للرعاية الطبية.
(هـ) ال�ضغط املحتمل على الأ�سعار
كما هو احلال بالن�سبة لل�شركات الطبية الأخرى يف اململكة ،ف�إن ال�شركة تعتمد على مبيعاتها من الأدوية والأجهزة التي ت�ستوردها من اخلارج ،وتتزايد املناف�سة بني الوكالء/
امل�ستوردين وجتار التجزئة يف هذه املنتجات وميكن �أن ت�ؤدي هذه املناف�سة �إلى �ضغط كبري على �أ�سعار منتجات ال�شركة ،وميكن �أن تت�أثر ربحية ال�شركة �سل ًبا �إذا ن�ش�أت حرب
�أ�سعار يف �شرائح منتجات معينة �ضمن قطاع الرعاية الطبية.
(و) خماطر �أ�سعار ال�صرف و الإقرا�ض
ميكن �أن ت�ؤدي التقلبات بني قيمة الريال ال�سعودي والعمالت الأجنبية �إلى ت�أثري �سلبي على تكاليف ال�شركة و�أرباحها .وت�شتمل عمليات ال�شركة على �شراء لوازم طبية وا�ستئجار
معدات طبية من الأ�سواق العاملية .وبالرغم من �أن ال�شركة ت�سدد تقري ًبا جميع مبالغ الإيجار املطلوبة الت�أجري وقيمة امل�شرتيات بالريال ال�سعودي� ،إال �أن اعتماد �أ�سواق التوريد
العاملية على �صرف العمالت الدولية ميكن �أن يعر�ض ال�شركة ملخاطر ت�أثريات �سلبية ناجتة عن تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن مدفوعات الأرباح على الت�سهيالت االئتمانية لل�شركة حت�سب بالرجوع �إلى معدل �أ�سعار االقرتا�ض �أو �أ�سعار ال�سلع .وميكن �أن ي�ؤدي التغري غري املواتي يف
�أ�سعار ال�صرف �أو �أ�سعار الإقرا�ض �أو �أ�سعار ال�سلع� ،أو االرتفاع يف ن�سب ومعدالت الت�ضخم �إلى ت�أثري �سلبي على �أرباح ال�شركة.

5

(ز) ال�سعودة
تعتزم ال�شركة توظيف املواطنني ال�سعوديني يف خمتلف الوظائف لديها و�صو ًال �إلى الن�سبة النظامية املقررة لل�سعودة والتي تفر�ض على املن�ش�آت العامة يف اململكة ،مبا فيها
ال�شركة ،تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم .و يتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدريب ًا على ر�أ�س العمل و�أحيان ًا يف ف�صول درا�سية ل�ضمان جناح ال�شركة
يف جذب املوظفني واحلفاظ عليهم ،كما �سيتم التن�سيق مع املعاهد املهنية ال�ستقطاب ال�سعوديني ل�شغل وظائف فنية ،بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على امل�شاركة يف فعاليات يوم الوظيفة
التي تقام يف املراكز العلمية واملنا�سبات التعليمية .ولكن التحدي امل�ستمر يف توظيف املواطنني ال�سعوديني هو احل�صول على املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم .وقد ي�شكل ذلك
خماطرة ناجتة عن عدم القدرة على االلتزام امل�ستمر ب�سيا�سات ال�سعودة.
مت اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ ،واملبني على قرار جمل�س الوزراء رقم ()50
وتاريخ 1415/5/21هـ ،وتقرر �أن يبد�أ تطبيق برنامج نطاقات من تاريخ 1432/10/12هـ .وبرنامج نطاقات هو برنامج و�ضعته وزارة العمل لتحفيز املن�شئات على توطني
الوظائف ويق ّيم �أداء املن�ش�آت وي�صنفها �إلى نطاقات ممتاز و�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر ،بحيث يكايفء النطاقني املمتاز والأخ�ضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل
توطين ًا ويعطي مهلة �أطول للمن�ش�آت يف النطاق الأ�صفر .وتعتمد �آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ش�آت (�شركات وم�ؤ�س�سات) بح�سب ن�شاط �أو �أن�شطة املن�ش�أة ،ف�إذا
كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاطني خمتلفني ف�إن وزارة العمل �ستتعامل مع تلك املن�ش�أة وك�أن لها كيانني م�ستقلني بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�ش�أة الرئي�سي �أو عدد فروعها .فالكيان
هو �صفة املن�ش�أة الذي �ستتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع املت�شابهة يف الن�شاط.
وقد �صنفت وزارة العمل ال�شركة على �أنها مع م�ست�شفييها كيان خدمات �صحية ومن املتوقع �أن يتم ت�سجيل فرع رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية على �أنه كيان �صيدليات
�أو جتارة اجلملة والتجزئة .ومع �أن ال�شركة ح�صلت على �شهادات �سعودة ملقرها الرئي�سي وم�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني ،ت�سعى ال�شركة للح�صول على �شهادة
�سعودة لفرع رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية .وال تزال ال�شركة تعمل على �أجراءات تعديل �سجالت ال�شركة يف برنامج نطاقات لت�سجيل جميع موظفيها و توزيعهم بني
فروعها .وبح�سب تقدير �إدارة ال�شركة ،ف�إن ال�شركة واقعة �ضمن النطاق الأخ�ضر يف كيان اخلدمات ال�صحية ،اي تعترب ال�شركة ملتزمة بن�سبة ال�سعودة الدنيا احلالية لعدد
العاملني فيها يف قطاع ن�شاط اخلدمات ال�صحية( .راجع ق�سم «هيكل ال�شركة» الفقرة « 9-4ال�سعودة») ملعلومات عن برنامج «نطاقات».
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ذكره يف الفقره ال�سابقة� ،أ�صدرت وزارة العمل م�ؤخر ًا تعليمات جديدة تطبيق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ والذي يق�ضي
بتح�صيل مقابل مايل من جميع من�ش�آت القطاع اخلا�ص قدره مئتي ريال �شهريا ( 2٫400ريال �سنوي ًا) مل�صلحة �صندوق املوارد الب�شرية عن كل عامل وافد يزيد على متو�سط
عدد العمالة الوطنية يف هذه املن�ش�آت ،على �أن يكون ذلك مقدم ًا وب�شكل �سنوي عند �إ�صدار رخ�صة العمل �أو جتديدها.
وكون �أن متو�سط عدد العمالة الوطنية يف ال�شركة �أقل من العاملني الوافدين ،فيمكن �أن تدفع ال�شركة مبلغ يقارب الثالثة ماليني ريال �سنوي ًا �إذا انطبقت عليها هذه التعليمات.
ومع ذلك ،ال تعتقد ال�شركة �أن يكون ملجموع هذه الر�سوم احلالية ت�أثري �سلبي جوهري على موقف ال�شركة املايل ،ولكن ال توجد هناك �ضمانات ب�أال تقوم وزارة العمل بفر�ض
ر�سوم �أعلى �أو الإلزام ب�شروط تكون بطبيعتها �أكرث �صرامة مما هي علي االن� ،أو �أن يقل متو�سط عدد العمالة الوطنية ،مما قد يعر�ض ال�شركة لت�أثري �سلبي على موقفها املايل
ونتائج عملياتها.
 : 3 - 1اخملاطر املتعلقة باألسهم العادية
(�أ) ال�سيطرة الفعالة من امل�ساهمني احلاليني
بعد هذا االكتتاب� ،سوف ميلك امل�ساهمون البائعون حوايل  %69.9من �أ�سهم ال�شركة ال�صادرة .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن با�ستطاعة امل�ساهمني احلاليني جمتمعني الت�أثري على جميع
امل�سائل التي حتتاج �إلى موافقة امل�ساهمني ،وميكنهم ممار�سة هذا احلق بطريقة ميكن �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائح عملياتها ،مبا يف ذلك
انتخاب جمل�س الإدارة واملوافقة على �صفقات ال�شركة الهامة وتعديل ر�أ�س املال.
(ب) عدم وجود �سوق �سابقة للأ�سهم
ال يوجد حالي ًا �سوق عامة لتداول �أ�سهم ال�شركة وال يوجد �أي ت�أكيدات بوجود �سوق فعال وم�ستمر لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب .و�إذا مل يوجد �سوق ن�شط لتداول الأ�سهم،
فقد تت�أثر �سيولة �سهم ال�شركة و�سعره ت�أثر ًا �سلبي ًا.
لقد مت حتديد �سعر االكتتاب بنا ًء على عدة عوامل كو�ضع ال�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية وال�سوق الذي تتناف�س فيه وتقييم نتائج ال�شركة الإدارية والت�شغيلية واملالية .وميكن �أن
ت�ؤدي عوامل مثل اختالف النتائج املالية املتوقعة لل�شركة والظروف العامة لل�سوق وو�ضع االقت�صاد العام وعوامل �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة �إلى �إحداث تفاوت كبري
يف �سيولة �سهم ال�شركة و�سعره.
(ج) الأرباح
�سوف يعتمد دفع الأرباح من قبل ال�شركة يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها قدرتها على حتقيق �أرباح ومركزها املايل واحتياجاتها الر�أ�سمالية ،و�شروط االحتياطي النظامي،
ووفرة االئتمان ،والأو�ضاع االقت�صادية العامة� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى .وعليه ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن للم�ساهمني احلاليني �أو م�ساهميها يف امل�ستقبل �أنه �سيتم توزيع �أية �أرباح يف
امل�ستقبل وال تعطي �أي تاكيد ب�ش�أن مقدار الأرباح التي �سيتم توزيعها �إذا ما تقرر ذلك.
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(د) بيع الأ�سهم وطرح �أ�سهم لالكتتاب م�ستقب ًال
�إن بيع كميات كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق العامة بعد اكتمال االكتتاب وادراج ال�شركة� ،أو توقع حدوث ذلك ،ميكن �أن ي�ؤثر �سل ًبا على القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركة.
بعد اكتمال االكتتاب بنجاح� ،سوف يخ�ضع امل�ساهمون البائعون لفرتة حظر مدتها �ستة �أ�شهر ال ميكنهم خاللها الت�صرف يف �أي من �أ�سهمهم .ولكن ،بعد انق�ضاء فرتة احلظر
هذه ،ميكن �أن ي�ؤدي بيع �أي من امل�ساهمني احلاليني لعدد كبري من الأ�سهم �إلى ت�أثري �سلبي على قيمة �أ�سهم ال�شركة وميكن �أن ينتج عن ذلك انخفا�ض �سعر �سهمها يف ال�سوق.
ومع �أن ال�شركة ال تنوي حال ًيا �إ�صدار �أي �أ�سهم �إ�ضافية بعد االكتتاب مبا�شر ًة� ،إال �أنه �إذا قررت ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة ،ف�إن الأ�سهم اجلديدة ال�صادرة
�ست�ؤدي �إلى ت�ضا�ؤل ن�سبة متثيل الأ�سهم احلالية يف ر�أ�س املال بدرجة ملمو�سة وهذا ميكن �أن ي�ؤدي �إلى خف�ض قيمة الأ�سهم.
(هـ) املخاطر االقت�صادية
�إن �أي تقلبات يف �أ�سعار النفط ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على اقت�صاد اململكة ميكن �أن ت�ؤثر بالتايل على جميع م�ستويات االقت�صاد ال�سعودي ،ومنها قطاع �أعمال ال�شركة وقيمتها
ال�سوقية.
ال تزال م�ساهمة قطاع النفط يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة كبري ًة على الرغم من �سيا�سات التنويع الناجحة وامل�ستمرة التي تنفذها احلكومة .غري �أن هذه ال�سيا�سات ال
ت�ضمن �أن ال�شركة لن تت�أثر �سل ًبا بتغري الأو�ضاع االقت�صادية وال�سوقية وال�سيا�سية يف امل�ستقبل.
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 .2نبذة عن السوق
 : 1 - 2مقـــــدمة
قامت ال�شركة بتعيني يورومونيتور �إنرتنا�شيونال (امل�شار �إليها فيما بعد بـ "يورومونيتور") من �أجل �إعداد درا�سة تغطي �سوق الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وتعترب �شركة يورومونيتور �شركة �إ�ست�شارية متخ�ص�صة يف اجراء درا�سات حول ال�سوق يف خمتلف القطاعات .وقد ت�أ�س�ست هذه ال�شركة عام 1972م يف لندن ويعمل لديها 500
موظف ولديها �أكرث من  2.500عميل مبجاالت خمتلفة ما بني �شركات �صناعية ،وم�صارف ا�ستثمارية ،وم�ؤ�س�سات حكومية وجامعات.
وقد مت اقتبا�س م�صدر املعلومات الوارد فيما يلي من �شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال ،التي �أعطت موافقتها اخلطية ،و مل ت�سحبها ،على �أن يتم ن�شر تقريرها لدرا�سة ال�سوق يف
ن�شرة الإ�صدار هذه كما يف تاريخ �إعداد هذه الن�شرة .ومن اجلدير بالذكر �أن �شركة يورومونيتور �إنرتنا�شيونال ال متلك �أي �سهم �أو م�صالح من �أي نوع كان يف ال�شركة وال حتى
موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو ال�شركات التابعة لها ،وكذلك مت اقتبا�س م�صدر املعلومات يف هذا الق�سم من م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،ومن الكتاب الإح�صائي
لوزارة ال�صحة لعام 2010م.

يورومونتري انرتناشونال

واحة دبي لل�سيليكون
�ص .ب  341155دبي ،االمارات العربية املتحدة
هاتف +971 4 3724370 4 3724365
 ،+971فاك�س
www.euromonitor.com

 : 2- 2نظرة عامة على قطاع الرعاية الصحية اخلاصة يف اململكة
�إن قطاع الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية ي�شهد تغريات هائلة و م�ستوى الطلب ينمو بوترية �أكرب من طاقة البنية التحتية لقطاع الرعاية ال�صحية العام .هذا من
�ش�أنه �أن يحدث منوا هائال يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص ويوفر فر�صا كبرية للنمو بالن�سبة لل�شركات العاملة يف خمتلف قطاعات ال�سوق.
يعترب قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص متقدما يف مدينة الريا�ض ،و التي ا�ستحوذت على � 3.645سرير يف عام 2010م� ،أي ما ن�سبته  %28.4من �إجمايل عدد �أ�سرة القطاع
اخلا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية والبالغ عددها � 12.817سرير بينما ت�ستحوذ مدينة جدة على املركز الثاين حيث بلغ عدد الأ�سرة � 2.540سرير� ،أي ما ن�سبته %19.8
تقريبا من �إجمايل عدد الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص يف ذالك العام .يعود �سبب تفوق مدينة الريا�ض يف هذا القطاع �إلى ارتفاع م�ستويات الدخل والكثافة ال�سكانية فيها ،مما
يجعلها وجهة مثالية لال�ستثمار يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة.
كما متتاز مدينة الريا�ض ب�أنها ت�ضم عدد كبري من العمالة الوافدة والقوى العاملة يف القطاع العام .ذلك بالإ�ضافة �إلى ن�سبة املر�ضى العالية (امل�ؤ ّمن وغري امل�ؤ ّمن عليهم والذين
يدفعون نقد ًا وكالهما عن�صران مهمان يف �سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة).
من جهة �أخرى ،تتمتع م�ست�شفيات مدينة الريا�ض مبكانة مرموقة جلودة وتنوع خدماتها حيث يتم حتويل الكثري من �إ�صابات احلوادث واحلاالت الطارئة �إلى م�ست�شفيات مدينة
الريا�ض بد ًال من امل�ست�شفيات يف املدن الأخرى.
 : 3- 2البنية التحتية يف الرعاية الصحية
تعترب البنية التحتية احلالية غري كافية لتلبية احتياجات ال�سكان املتزايدة  ،و ذلك ب�سبب تكاثر �أعدادهم وازدياد مطالبهم ال�صحية ب�شكل �أكرث تعقيدا .فعدد الأ�سرة لكل
� 1.000شخ�ص يف اململكة هو � *1.7سرير� ،أي ما ميثل �سرير ًا واحدً لكل � 575شخ�ص .وهذه الن�سبة تقل بكثري عن املتو�سط الدويل ،حيث يبلغ عدد الأ�سرة لكل � 1.000شخ�ص
� 3.1سرير.
وعلى الرغم من تزايد الإنفاق احلكومي ،ف�إنه من ال�صعب تغطية العجز يف وفرة خدمات الرعاية ال�صحية من خالل الإنفاق العام وحده .وتعمل احلكومة ال�سعودية على ت�شجيع
اال�ستثمار يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص من خالل تعديل الت�شريعات وزيادة ن�سبة الت�أمني ال�صحي الإلزامي و احلوافز.

*  1.7هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سرة ( 47٫187الف) على �إجمايل عدد ال�سكان يف 2010م ( ،)27٫136٫977مع مالحظة �أن هذه الن�سبة ال تت�ضمن امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
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جدول  :6عدد املستشفيات يف اململكة لألعوام من 2004م إىل 2010م
القطاع

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

200
38
113
351

213
38
123
374

218
39
127
384

225
39
123
387

231
39
123
393

244
39
125
408

249
39
127
415

م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
م�ست�شفيات حكومية �أخرى
م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص
املجموع
امل�صدر :الكتاب االح�صائي لوزارة ال�صحة 2010م

جدول  :7عدد املراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة لعام 2010م
املدينة

الريا�ض
مكة
جدة
املدينة
ال�شرقية
�أخرى
املجموع

القطاع
الصحي
العام

مراكز
األسنان

مراكز
السل

مراكز
التأهيل

اخملتربات
املركزية

مراقبة
املراكز
الصحية
الوقائية
باملنافذ

عيادات
مكافحة
التدخني

399
84
93
143
124
1,251
2,094

3
2
3
2
2
18
30

1
1
2

1
1
1
1
1
10
15

1
1
1
1
5
9

1
2
2
7
13
25

7
3
2
7
2
17
38

عيادات
الطب
الشرعي

1
1
1
1
1
14
19

أخرى

1
1
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جدول  :8عدد املراكز الصحية التابعة للقطاع اخلاص لعام 2010م
املدينة
املنطقة

الريا�ض
مكة
جدة
املدينة
ال�شرقية
�أخرى
املجموع

املستوصفات

العيادات
اخلاصة

عيادات
الشركات

اخملتربات

مراكز
العالج
الطبيعي

البصريات

تقومي
األسنان

الصيدليات

حمالت
بيع
العقاقري

املكاتب
العلمية

758
101
343
80
167
572
2021

46
16
91
17
4
25
199

4
24
17
84
13
142

21
9
19
5
4
18
76

18
2
10
1
2
18
51

614
114
188
120
174
516
1726

13
14
26
8
15
23
99

1762
374
998
331
497
2185
6147

157
3
84
15
40
43
342

36
10
46
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 : 4- 2احلاجة الستثمارات كبرية يف قطاع الرعاية الصحية
يتطلب �سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة ا�ستثمارات كبرية ب�سبب كلفة العقارات والبناء واملعدات ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع تكاليف الت�شغيل كاملوظفني واملعدات وال�صيانة.
وقد مت الإعالن يف �شهر مار�س لعام 2011م عن برنامج وزارة املالية لتمويل امل�ست�شفيات اخلا�صة والذي ق�ضى برفع احلد الأعلى للتمويل من  50مليون ريال �إلى  200مليون ريال.
(ملعلومات اكرث الرجاء الرجوع لق�سم («عوامل املخاطرة») .
 : 5 - 2الزيادة يف الطلب العام على الرعاية الصحية
بلغ عدد �سكان اململكة يف عام 2010م �أكرث من  27مليون ن�سمة ،منهم  6.8مليون يقطنون يف الريا�ض ،مما �أدّى �إلى ارتفاع احلاجة للعيادات الداخلية واخلارجية فارتفعت
عدد الزيارات للعيادات الداخلية مبعدل  %5.4واخلارجية مبعدل  %2.6خالل الفرتة 2004م 2010 -م ،فيما منا عدد ال�سكان بن�سبة  %3.8خالل نف�س الفرتة ،طبق ًا لبيانات
م�صلحة الإح�صاءات العامة و املعلومات.
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جدول  :9زيارات العيادات الداخلية يف الفرتة من 4200م 2010 -م
القطاع

2004م

م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
ن�سبة مئوية
م�ست�شفيات حكومية �أخرى
ن�سبة مئوية
القطاع اخلا�ص
ن�سبة مئوية
املجموع
ن�سبة مئوية

2005م

2007م

2006م

2009م

2008م

2010م

1.700.820 1.655.051 1.612.581 1.640.388 1.432.834 1.319.625 1.312.534
%51.8
%54.4
%52.6
%58.8
%52.1
%54.5
%54.8
517.790
517.732
513.774
498.144
457.811
447.978
429.947
%15.8
%17.0
%16.8
%17.8
%16.7
%18.6
%17.9
1.068.160 869.682
941.075
653.574
857.450
651.786
654.132
%32.5
%28.6
%30.7
%23.4
%31.2
%26.9
%27.3
3.286.770 3.042.465 3.067.430 2.792.106 2.748.095 2.419.389 2.396.613
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0
%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
(2004م2010-م)

%4.4
%3.2
%8.5
%5.4
-
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جدول  : 10زيارات العيادات اخلارجية يف الفرتة من 2004م2010-م
القطاع

م�ست�شفيات وزارة ال�صحة
ن�سبة مئوية
م�ست�شفيات حكومية �أخرى
ن�سبة مئوية
القطاع اخلا�ص
ن�سبة مئوية
املجموع
ن�سبة مئوية

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2010م

2009م

66.379.180 65.968.503 65.312.406 58.877.854 61.848.955 59.080.878 64.490.647
%51.1
%50.3
%51.8
%47.2
%55.4
%58.4
%57.7
23.117.539 25.473.849 24.694.368 22.265.722 20.108.041 13.602.640 25.329.930
%17.8
%19.4
%19.6
%17.9
%18.0
%13.5
%22.7
40.490.166 39.740.680 36.036.721 43.488.426 29.616.979 28.457.904 21.915.455
%31.2
%30.3
%28.6
%34.9
%26.5
%28.1
%19.6
%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
(2004م2010-م)

%0.5
%-1.5
%10.8
%2.6
-
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 :6 - 2القطاع العام
تعمل احلكومة على رفع املعايري يف كل من القطاعني العام واخلا�ص من خالل تنظيم م�ستوى الرعاية ال�صحية وحت�سني نوعية املعدات واملوظفني والأنظمة ،كما ت�سعى �أي�ضا �إلى
زيادة الإنفاق على الرعاية ال�صحية واال�ستثمار ب�شكل كبري يف �إن�شاء امل�ست�شفيات والعيادات اجلديدة .ففي عام 2010م� ،أنفقت احلكومة ما ن�سبته  ٪6.5من �إجمايل الإنفاق
العام على الرعاية ال�صحية � ،أي بزيادة قدرها  5.5مليار ريال ،و بن�سبة  ٪0.3عن عام 2009م.
جدول  :11اإلنفاق احلكومي على الرعاية الصحية من 2004م إىل2010م
املؤشر

�إجمايل الإنفاق احلكومي (مالين الرياالت)
الإنفاق احلكومي على الرعاية ال�صحية (مالين الرياالت)
الإنفاق احلكومي على الرعاية ال�صحية (كن�سبة مئوية)
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي (مالين الرياالت)
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي (كن�سبة مئوية)

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

230.000
14.756
%6.42
722.174
%2.04

280.000
16.871
%6.03
762.278
%2.21

335.000
19.684
%5.88
786.348
%2.50

380.000
22.808
%6.00
802.211
%2.84

450.000
25.220
%5.60
836.133
%3.02

475.000
29.519
%6.21
841.184
%3.51

540.000
35.063
%6.49
871.600
%4.02
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تركز اال�سرتاتيجية احلالية التي اعتمدتها احلكومة على تنمية الرعاية ال�صحية الأولية من �أجل احلد من �أعداد املراجعني الكبرية وو�ضع تدابري وقائية �أف�ضل على �صعيد
الرعاية ال�صحية و�صوال �إلى رفع م�ستوى الرعاية ال�صحية للمجتمع ككل.
و تعمل احلكومة على حتويل جزء من �أعباء الرعاية ال�صحية �إلى القطاع اخلا�ص عن طريق تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على �أ�صحاب العمل .فبلغ عدد الأ�شخا�ص امل�ؤمن
عليهم حوايل  10ماليني �شخ�ص يف عام 2010م �أي بن�سبة منو مقدارها  %42.9عن العام املا�ضي 2009م.
كما بلغ الإنفاق على الرعاية ال�صحية يف عام 2010م  35.1مليار ريال �سعودي� ،أي ما يعادل  ٪6.5من �إجمايل الإنفاق احلكومي .وميثل هذا امل�ستوى من الإنفاق زيادة كبرية
بلغت �أكرث من  ٪100عن الفرتة ما بني عامي 2004م و2010م.
ومن املتوقع �أن يبلغ هذا الإنفاق احلكومي قرابة  45.4مليار ريال �سعودي يف عام 2020م ،وذلك ا�ستنادا �إلى افرتا�ض ا�ستمرار معدالت النمو يف الناجت املحلي االجمايل بواقع
� ٪4.5سنويا تقريبا خالل ال�سنوات القادمة.
وعلى الرغم من الزيادة يف الإنفاق على مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،فال بد من الإ�شارة �إلى �أنه باملقارنة مع الأرقام العاملية ،ف�إن الإنفاق احلكومي على الرعاية ال�صحية
العامة باململكة منخف�ض� ،إذ ميثل حوايل  ٪4.0من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مبتو�سط قدره  ٪7لدى دول منظمة التعاون االقت�صادي و التنمية* .
وخالل اخلم�س �سنوات القادمة ،تق�ضي خطة احلكومة ببناء  117م�ست�شفى جديدا و 750مركزا للرعاية ال�صحية الأولية .و�سوف ت�ؤدي هذه الطاقة الكبرية التي �ست�ضاف �إلى
مرافق الرعاية ال�صحية �إلى زيادة ن�سبة عدد الأ�سرة لكل � 1.000شخ�ص ،و�إن كان من املرجح �أن تبقى هذه الن�سبة يف اململكة دون الن�سبة املو�صى بها عاملي ًا *.
جدول  :12عدد األسرة يف مرافق الرعاية الصحية العامة /اخلاصة يف اململكة بني عام 2004م 2010-م
القطاع

وزارة ال�صحة
امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى
مراكز الرعاية ال�صحية اخلا�صة
املجموع

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

28.751
9.975
11.135
49.861

30.317
10.156
12.547
53.020

30.617
10.257
12.590
53.464

31.420
10.828
11.271
53.519

31.720
10.806
11.362
53.888

33.277
10.822
11.833
55.932

34.370
10.939
12.817
58.126
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بلغ عدد امل�ست�شفيات يف عام 2010م يف اململكة  415م�ست�شفى بطاقة قدرها � 58.126سرير� ،أي مبتو�سط � **1.7سرير لكل � 1.000شخ�ص .وهذا يعني يف املتو�سط �سرير واحد
لكل � 466شخ�ص .ومن املرجح �أن يقع الطلب على الأ�سرة على عاتق قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص نظر ًا �إلى الدعم احلكومي من خالل القرو�ض والت�أمني ال�صحي الإلزامي.
�أما على �صعيد توفر العاملني يف املجال الطبي ،فبالإ�ضافة �إلى اال�ستثمار يف التعليم ،هناك خطط يجري العمل على تنفيذها لتوظيف ما ي�صل �إلى  5.000طبيب من دول �أخرى،
فالأطباء ال�سعوديني ميثلون  ٪21.4فقط من جمموع الأطباء يف اململكة.
 : 7- 2القطاع اخلاص
من املتوقع ا�ستمرار النمو يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�صة ،ب�سبب تفعيل نظام الت�أمني ال�صحي الإلزامي والنمو امل�ستمر يف املر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم وتزايد الدخل ،ونق�ص
الطاقة اال�ستيعابية لدى القطاع العام مما ي�ؤدي �إلى �إحالة املر�ضى للقطاع اخلا�ص وتف�ضيل العمالء للعيادات اخلا�صة .كما يحفز هذا النمو زيادة البنى التحتية اخلا�صة
والتح�سينات يف كفاءة العمل واالرتفاع امل�ستمر يف الأمرا�ض املزمنة وزيادة الطلب على اخلدمات الطبية والطوارئ ومنو الطلب على الإجراءات الطبية االختيارية (�أو الكمالية)
مثل اجلراحة التجميلية .ومن املتوقع �أن يرتفع معدل الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري ،وذلك الرتفاع معدل ال�سمنة ،والذي بلغ  %29من عدد ال�سكان البالغني من العمر
�أكرث من  15عاما يف عام 2010م مقارنة بالواليات املتحدة التي بلغت  %35يف نف�س العام .ولكن من املرجح �أن يتم معاجلة هذه احلاالت من قبل القطاع العام وذلك لعدم تغطية
الت�أمني ملعظم هذه احلاالت .وت�شكل التخ�ص�صات ذات منوذج العمل الب�سيط كمراكز الأ�شعة احلل الأف�ضل من حيث الربحية بالن�سبة للقطاع اخلا�ص.

* منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،هي منظمة تضم  34دولة من مختلف أنحاء العالم وتربطها معاهدة فيما بينها ومنها استراليا وكندا والدمنارك وأملانيا وايطاليا واليابان وإسبانيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة وغيرها .وتهدف هذه املعاهدة إلى تشجيع التقدم االقتصادي والتجارة العاملية .وهي عبارة عن منتدى لدول ملتزمة بالدميقراطية واقتصاد السوق وتوفر منبرا لتبادل خبرات السياسة والبحث عن حلول
للمشاكل املشتركة وحتديد املمارسات املناسبة وتنسيق السياسات احمللية والدولية للدول األعضاء.
** 1.7هي ناجت قسمة عدد األسرة ( 47,187الف) على إجمالي عدد السكان في 2010م ( ،)27,136,977مع مالحظة أن هذه النسبة ال تتضمن املستشفيات احلكومية
األخرى.
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جدول  :13عائدات قطاع الرعاية الصحية اخلاصة يف بعض مدن اململكة العربية السعودية يف العام 2010م
املدينة

الريا�ض
مكة املكرمة
جدة
الطائف
املدينة املنورة
الق�صيم
ال�شرقية
االح�ساء
حفر الباطن
ع�سري
بي�شة
تبوك
حائل
احلدود ال�شمالية
جازان
جنران
الباحة
اجلوف
القريات
القنفذة
املجموع

إيرادات العيادات اخلارجية

إيرادات العيادات الداخلية

جمموع اإليرادات

(مليون ريال سعودي)

(مليون ريال سعودي)

(مليون ريال سعودي)

نسبة مئوية

2.154
557
1.155
144
534
111
1.698
421
110
124
33
123
164
53
97
69
42
33
40
30
7.692

895
173
2.923
88
230
62
620
129
7
115
29
4
6
11
8
3
5.303

3.049
730
4.078
233
764
174
2.319
550
117
239
33
151
168
53
103
80
50
33
40
33
12.997

% 23.5
%5.6
%31.4
%1.8
% 5.9
%1.3
%17.8
% 4.2
% 0.9
% 1.8
% 0.3
% 1.2
% 1.3
% 0.4
% 0.8
% 0.6
% 0.4
% 0.3
% 0.3
% 0.3
%100.0
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 : 8 - 2ا لتأمني الصحي اإللزامي
يرجع النمو يف الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف مدينة الريا�ض �إلى تالقي عدة عوامل رئي�سية من �أهمها تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي بالن�سبة جلميع العاملني الوافدين
يو�سع نطاقها لت�شمل جميع املواطنني واملقيمني .وقد مت تطبيق هذه املبادرة على مراحل ،بدء ًا من عام 2007م عندما مت تطبيقها على الوافدين
و�أ�سرهم ،وهذه خطوة يتوقع �أن ّ
العاملني يف ال�شركات التي يعمل فيها �أكرث من  500موظف والتي يقع الكثري منها يف مدينة الريا�ض .مع االنتهاء من هذه املرحلة كان هناك �أكرث من مليون �شخ�ص ي�شملهم
الت�أمني يف اململكة .ويف عام 2008م ،مت تو�سيع نطاق هذا النظام لي�شمل ال�شركات التي يبلغ عدد العاملني لديها � 500-100شخ�ص ،مما رفع عدد امل�ؤ ّمن عليهم �إلى �أكرث من 3
ماليني �شخ�ص.
ويف عام 2009م ،تو�سع نطاق الت�أمني ال�صحي الإلزامي مرة �أخرى لي�شمل جميع العاملني ال�سعوديني يف �شركات القطاع اخلا�ص و�أ�سرهم بغ�ض النظر عن حجم ال�شركة ،وبذلك
و�صل جمموع امل�ؤمن عليهم �إلى  7ماليني �شخ�ص.
ويف عام 2010م ،كان هناك ما جمموعه  10ماليني �شخ�ص لديهم غطاء ت�أميني لدى �شركات الت�أمني� ،أي ن�سبة منو  %42.9عن العام 2009م� ،إال �أنه ما زال يغطي  ٪38فقط
من جمموع ال�سكان ،مما ي�شري �إلى وجود �إمكانية لزيادة هذا العدد.
ومن املتوقع ازدهار هذا القطاع لي�شمل نطاق الت�أمني الإلزامي العاملني لدى الأفراد مثل اخلادمات وال�سائقني وعمال النظافة املنزلية من �ش�أنه �أن يحدث قفزة نوعية يف عدد
امل�ؤ ّمن عليهم حيث �أن هناك عدد كبري من العاملني حتت كفالة �أفراد يف اململكة.
فريجح حينئذ �أن يزيد عدد الأ�شخا�ص امل�ؤ ّمن عليهم �إلى نحو 20
و�سي�شهد هذا القطاع ازدهارا باهرا عند تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على جميع املواطنني ال�سعوديني ّ
مليون �شخ�ص لريفع قيمة �سوق الت�أمني حوايل  50مليار ريال.
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 : 9 - 2عدم قدرة القطاع العام على مواكبة الزيادة يف الطلب على خدمات الرعاية الصحية
منو قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف مدينة الريا�ض ال يقت�صر على الت�أمني ال�صحي الإلزامي فقط ،بل على زيادة الطلب على العالج الطبي الذي ال ي�ستطيع القطاع العام
تلبيته حاليا ب�سبب نق�ص الإمكانات.
ويوجد يف اململكة نق�ص يف عدد الأ�سرة يبلغ نحو � 16.874سرير ،علما ب�أن املطلوب لتلبية االحتياجات الراهنة هو � 75.000سرير ،دون الأخذ بعني االعتبار االحتياجات
امل�ستقبلية.
ويف الريا�ض هناك � 1.1سرير لكل � 1000شخ�ص يف م�ست�شفيات القطاع العام و� 0.5سرير لل�شخ�ص الواحد يف م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص .و تكون ن�سبة القطاعني العام و
اخلا�ص � 1.6سرير لكل � 1.000شخ�ص ،ما ي�شري �إلى �أن العا�صمة الريا�ض لديها نق�ص �شديد يف عدد الأ�سرة على الرغم من الزيادة يف عدد �أ�سرة القطاع اخلا�ص مبقدار
 %15.1خالل الفرتة 2004م2010-م ،وزيادة يف عدد �أ�سرة وزارة ال�صحة مبقدار  %19.5خالل الفرتة 2004م2010-م ،هذا بالإ�ضافة �إلى مت ّيز م�ست�شفيات مدينة الريا�ض
التي جتذب مر�ضى من جميع �أنحاء اململكة م�ؤدي ًا ذلك حلاجة �إ�ضافية �إلى �سعة م�ست�شفيات الريا�ض.
جدول  :14عدد األسرة يف املستشفيات لكل  1000شخص يف العام 2010م

الريا�ض
جدة
مكة
املدينة
ال�شرقية
�أخرى
املجموع

أسرة
املستشفيات

وزارة الصحة

القطاع اخلاص

7.171
2.865
1.862
2.357
2.744
17,371
34.370

3.645
2.540
486
728
2.979
2.439
12.817

عدد السكان
يف 2010م*

6.777.146
3.676.860
1.845.696
1.777.933
2.652.675
10.406.667
27.136.977

عدد السكان
(باآلالف)

6.777
3.677
1.846
1,778
2.653
10.407
27.137

وزارة الصحة

القطاع اخلاص

1.1
0.8
1.0
1.3
1.0
1.7
1.3

0.5
0.7
0.3
0.4
1.1
0.2
0.5
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*امل�صدر :التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعام 2010م

 : 10 - 2تغري أمناط األمراض وتغري قواعد املستهلكني*
�إن الطلب على الرعاية ال�صحية اخلا�صة ال يت�أثر بزيادة عدد املر�ضى واملراجعني فقط ،بل باحلاجة املتزايدة لعالج الأمرا�ض املزمنة والعالجات االختيارية (الكمالية) �أي�ض ًا.
وي�سبب ذلك التايل :
 )1زيادة الإيرادات املحتملة ،حيث �أن تكلفة العالج يف الغالب �أعلى لدى هذه الفئات؛
 )2يزداد الطلب على امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف هذه املجاالت املتنامية.
الأمرا�ض املزمنة �أحد جماالت النمو الرئي�سية يف اململكة ،ولكن الفر�صة املتاحة هنا للقطاع اخلا�ص حمدودة لأن الغالبية �ست�ستمر يف تلقي العالج من القطاع العام نظر ًا لعدم
تغطية هذه الأمرا�ض عادة بالت�أمني ال�صحي .وبالن�سبة للقطاع اخلا�ص� ،سوف تقت�صر حاالت الأمرا�ض املزمنة على املر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم واحلاالت التي يحولها القطاع
العام.
وت�شمل خطط القطاع اخلا�ص بتطوير تخ�ص�صات الن�ساء والوالدة والأطفال بالرغم من جتهيزها املتقدم يف الوقت احلايل� ،إ ّال �أن احلاجة ملثل هذا التخ�ص�ص �سيزيد مع تزايد
�أعداد ال�سكان ال �س ّيما ال�شباب الذين يبلغون �سن الزواج.
املرجح �أن ت�شهد منو يف الإقبال
ويف �شريحة املر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم (�أي العمالء الذين يدفعون نقدا) وهي ال�شريحة التي يتوجه جزء كبري منها �إلى القطاع اخلا�ص ،فمن ّ
على الإجراءات الطبية االختيارية ،مثل جراحة التجميل ،وطب الأ�سنان التجميلي ،و�إزالة املاء الأبي�ض (عد�سة العني املعتمة) ،وا�ستبدال مف�صل الورك� ،إلخ .ومن هنا ،ف�إن
�شريحة املر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم يف غاية الأهمية ،والجتذاب ه�ؤالء العمالء (�أي العمالء الذين يدفعون نقدا) ال بد من ا�ستخدام �أحدث التقنيات وو�سائل الراحة ،ف�ض ًال عن
احلاالت التي يتم �إحالتها من امل�ست�شفيات احلكومية التي تعاين من ازدحام املر�ضى.

* اللجنة الطبية بغرفة التجارة وال�صناعة يف الريا�ض
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 : 11 - 2توجه الرعاية الصحية من القطاع العام إىل القطاع اخلاص
كان نظام الت�أمني التعاوين يف اململكة مرتكز ًا على القطاع العام حتى وقت قريب ،بينما كانت الرعاية ال�صحية اخلا�صة مقت�صرة على فئة قليلة من املجتمع� ،إال �أن الأعوام
الثالثة املا�ضية بد�أت ت�شهد تغري ًا يف هذا التوجه حيث ت�ضاعف عدد امل�ست�شفيات اخلا�صة من �أجل �سد الفجوات التي خلفها القطاع العام .ويف الوقت الراهن �أ�صبح القطاع
العام غري قادر على مواكبة النمو يف عدد ال�سكان.
وبعد تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على موظفي القطاع اخلا�ص و�أ�سرهم�،شهدت اململكة طفرة �سريعة يف �أعداد مراجعي امل�ست�شفيات اخلا�صة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن متو�سط �إيرادات العميل الواحد قد ارتفع ب�سبب الزيادة املطردة يف الر�سوم التي تتقا�ضاها امل�ست�شفيات من املر�ضى للتوجه نحو العالجات املرتفعة
التكلفة متا�شيا مع تغري �أمناط املر�ض ،وزيادة توفري القطاع اخلا�ص للعالجات املتخ�ص�صة والباهظة التكلفة مثل عالج مر�ضى ال�سرطان (والتي ظلت حتى وقت قريب تدار
ب�شكل �شبه كامل من قبل القطاع العام) ،بالإ�ضافة �إلى زيادة الطلب على العالجات االختيارية (الكمالية) مثل جراحات التجميل وطب الأ�سنان.
�شهد قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�صة �أعلى ن�سبة يف النمو من حيث القيمة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ٪18.8خالل فرتة الدرا�سة (2004م2010-م) ،و هذه الن�سبة متثل
�إيرادات العيادات الداخلية و اخلارجية يف القطاع اخلا�ص ،لي�شكل ( )٪87.7من �إجمايل �إيرادات قطاع الرعاية ال�صحية يف عام 2010م*.
وت�شمل العوامل الرئي�سية لهذا النمو تزايد عدد ال�سكان ،مما �أدّى �إلى زيادة يف �أعداد املراجعني الذين يزورون املرافق ال�صحية ال�سعودية ،وخا�صة القطاع اخلا�ص.
�سجلت منو ًا
وبالنظر �إلى النمو يف عدد الزيارات ،فمن الوا�ضح �أن املراجعني مييلون �إلى مراجعة مراكز الرعاية ال�صحية اخلا�صة ب�سبب عدم كفاية �أ�سرة القطاع العام و التي ّ
منخف�ض ًا يف عدد الزيارات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن املر�ضى يختارون احل�صول على العالج الطبي اخلا�ص بهدف اال�ستفادة بالدرجة الأولى من الت�أمني الإلزامي الذي بد�أت
احلكومة تطبيقه منذ العام 2007م.
ونظر ًا الرتفاع م�ستوى املناف�سة واملبادرات احلكومية الرامية �إلى خ�صخ�صة �سوق الرعاية ال�صحية ،ومع ارتفاع م�ستويات اجلودة من حيث نوعية العمالة ،ف�إن املرافق والإمكانات
الطبية يف م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية اخلا�صة تدفع املر�ضى امل�شمولني بالت�أمني واملر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم باجتاه هذه امل�ؤ�س�سات.
ويعتمد النمو يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص ب�شكل �أ�سا�سي على زيارات العيادات اخلارجية ،والتي ارتفعت بن�سبة منو �سنوي مركب بلغت  ٪10.8يف الفرتة حتت الدرا�سة
(2004م2010-م) .ويف عام 2010م� ،شكلت زيارات العيادات اخلارجية للقطاع اخلا�ص حوايل  ٪ 31.2من �إجمايل زيارات القطاعني اخلا�ص والعام ،ولكن هذه الكثافة
تختلف قليال يف هيكلة االيرادات ،حيث �أن �إيرادات العيادات اخلارجية �أكرث يف القطاع اخلا�ص حيث �شكلت حوايل  ٪51.9من �إجمايل �إيرادات الرعاية ال�صحية مقابل %8.6
لدى القطاع العام ،يف العام 2010م.
 : 12- 2البنية التحتية للرعاية الصحية اخلاصة
متثل من�ش�آت الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف ال�سعودية ما يقارب  ٪30من جمموع من�ش�آت الرعاية ال�صحية يف اململكة .ومل يكن النمو يف البنية التحتية خالل الفرتة ما بني عامي
2004م و2010م �سريعا حيث كانت الزيادة يف �أعداد الأ�سرة �ضئيلة جد ًا.
لكن عدد املراجعني ،وخا�صة مر�ضى العيادات اخلارجية� ،شهد منوا �سريعا ،وعلى الأخ�ص منذ تطبيق نظام الت�أمني ال�صحي الإلزامي الذي بد�أ يف عام 2007م ومنذ ذلك
احلني كان هناك منو مطرد �سنوي ًا.
يتوقع �أن تزداد وترية النمو يف البنية التحتية يف الأجل الق�صري �إلى املتو�سط ،وهو ما �سيكون �أمرا �ضروريا ملواكبة الزيادة يف �أعداد املراجعني ،كما توجد هناك عدة م�شاريع
يف طور التخطيط يف من�ش�آت الرعاية ال�صحية.

* مت حتديد منوذج حجم ال�سوق بالن�سبة لعائدات الرعاية ال�صحية اخلا�صة /العامة على �أ�سا�س متو�سط معدالت ال�سعر لكل نوع من �أنواع الرعاية ال�صحية يتم احل�صول عليه من م�صادر جتارية م�ضروبا يف عدد الزيارات املن�شور يف الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لوزارة ال�صحة لعام
2010م ،علما ب�أن قيم الإيرادات ت�أخذ يف االعتبار �أن املواطنني ال�سعوديني يح�صلون على العالج يف املرافق ال�صحية العامة جمانا.
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جدول  : 15نسبة منو البنية التحتية للرعاية الصحية اخلاصة من عام 2004م إىل 2010م
بيانات 2010م

النمو السنوي املركب
2004م2010/م

127
12.817
21.134
27.934
1.068.160
40.490.166

%1.9
%2.4
*%6.8
*%4.5
%8.5
%10.8

القطاع

امل�ست�شفيات
الأ�سرة
الأطباء
املمر�ضون
مر�ضى التنومي
مراجعات العيادات اخلارجية

نسبة اإلنفاق على البنية التحتية
للمستشفيات اخلاصة من
جمموع اإلنفاق على البنية التحتية
2004م

%32.2
%22.3
*%٣٢٫٠
*%23٫0
%27.3
%19.6

نسبة اإلنفاق على البنية التحتية
للمستشفيات اخلاصة من
جمموع اإلنفاق على البنية التحتية
2010م

%30.6
%22.1
%37.4
%21.5
%32.5
%31.2
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*هذه االح�صاءات لعام 2009م ،و هي حا�صل ق�سمة عدد الأطباء و املمر�ضون يف القطاع اخلا�ص على جمموع الأطباء و املمر�ضون يف جميع القطاعات.

تدل م�ؤ�شرات الرعاية ال�صحية اخلا�صة �إلى احلاجة لتو�سيع هذا القطاع من �أجل تلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
ويف حني �أن احلكومة تعتزم زيادة �أعداد الأ�سرة يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة ،ف�إن جزءا كبريا من م�س�ؤولية �سد هذه الفجوة �سيقع على عاتق القطاع اخلا�ص .ويقت�ضي هذا �إلى
زيادة عدد الأ�سرة يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بحوايل ثالثة �أ�ضعاف تقريب ًا من �أجل تلبية الطلب احلايل فقط� .أما ن�سبة عدد الأطباء يف القطاع اخلا�ص (مبا يف ذلك �أطباء
الأ�سنان) فبلغت  0.8لكل � 1.000شخ�ص يف عام 2010م؛ وب�إدخال م�ست�شفيات وزارة ال�صحة والقطاعات احلكومية الأخرى ،ت�صبح هذه الن�سبة  2.4يف اململكة  ،وهذه ن�سبة
تقل عن متو�سط دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية البالغ � 3.1أما معدل الأطباء يف القطاع اخلا�ص لكل �سرير ،فهو  ،1.7وهو تقريب ًا �ضعف الن�سبة يف وزارة ال�صحة.
وعلى �صعيد ن�سبة املمر�ضني ،فم�ستويات التمري�ض بحاجة �إلى الزيادة يف القطاعني اخلا�ص والعام ،حيث بلغت يف القطاع اخلا�ص  1.0فقط لكل � 1.000شخ�ص يف 2010م،
فيما بلغت على م�ستوى اململكة  4.8لكل � 1.000شخ�ص� ،شامل ًة امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى ،و هذا يقل بكثري عن متو�سط دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية و البالغ
 8.1لكل � 1.000شخ�ص.
جدول  :16املؤشرات الرئيسية لقطاع الرعاية الصحية يف العام 2010م
املؤشر

عدد الأ�سرة لكل � 1.000شخ�ص
عدد الأطباء لكل � 1.000شخ�ص
عدد الأطباء لكل �سرير
عدد املمر�ضني لكل � 1.000شخ�ص
عدد املمر�ضني لكل �سرير

القطاع اخلاص

وزارة الصحة

متوسط منظمة التعاون االقتصادي

0.5
0.8
1.7
1.0
2.2

1.3
1.2
0.9
2.8
2.2

5.3
3.1
غري متوفر
8.1
غري متوفر
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 : 13 - 2تركيز القطاع اخلاص على املدن الرئيسية
يرت ّكز القطاع اخلا�ص يف املدن الكربى حيث متتاز مدينة الريا�ض بعدد امل�ستو�صفات (مبا فيها امل�ستو�صفات متعددة التخ�ص�صات) و الأطباء� .أما املنطقة ال�شرقية ،التي ت�ضم
مدينتي الد ّمام واخلرب ،فتحظى �أي�ضا مب�ستوى جيد ن�سبي ًا من اخلدمة من جانب القطاع اخلا�ص ،حيث يوجد � 1.1سرير يف القطاع اخلا�ص لكل � 1.000شخ�ص .ومن املناطق
البارزة الأخرى من حيث الرعاية ال�صحية منطقة م ّكة املكرمة واملدينة املنورة وع�سري� .أما يف املناطق الأخرى ،كاملنطقة ال�شمالية ،ف�إن الرعاية ال�صحية اخلا�صة تعترب �ضعيفة.
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جدول  :17مرافق الرعاية الصحية يف خمتلف مناطق اململكة يف العام 2010م
املنطقة

الريا�ض
مكة املكرمة
جدة
الطائف
املدينة املنورة
الق�صيم
ال�شرقية
الأح�ساء
حفر الباطن
ع�سري
بي�شة
تبوك
حائل
ال�شمالية
جازان
جنران
الباحة
اجلوف
القريات
القنفذة
املجموع

املستشفيات اخلاصة

أسرة القطاع اخلاص

مستوصفات القطاع
اخلاص

أطباء القطاع اخلاص*

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

العدد

30
8
26
4
12
5
21
4
1
9
0
1
1
0
2
1
1
0
0
1
127

%23.6
%6.3
%20.4
%3.2
%9.5
%3.9
%16.5
%3.2
%0.8
%7.1
%0.0
%0.8
%0.8
%0.0
%1.6
%0.8
%0.8
%0.0
%0.0
%0.8
%100.0

العدد

3.645
486
2,540
292
728
363
2,979
458
50
800
0
86
60
0
80
100
100
0
0
50
12.817

%28.4
%3.8
%19.8
%2.3
%5.7
%2.8
%23.2
%3.6
%0.4
%6.2
%0.0
%0.7
%0.5
%0.0
%0.6
%0.8
%0.8
%0.0
%0.0
%0.4
%100.0

العدد

758
101
343
69
80
72
167
46
24
124
19
40
21
23
40
28
26
20
7
13
2.021

%37.5
%5.0
%16.9
%3.4
%3.9
%3.6
%8.3
%2.3
%1.2
%6.1
%0.9
%1.9
%1.0
%1.1
%1.9
%1.4
%1.3
%0.9
%0.4
%0.6
%100.0

العدد

6.220
1.029
4.439
359
1.212
667
3.304
719
181
1.249
103
243
300
123
374
230
159
76
59
88
21.134

%29.4
%4.9
%21.0
%1.7
%5.7
%3.2
%15.7
%3.4
%0.9
%5.9
%0.5
%1.2
%1.4
%0.6
%1.8
%1.1
%0.8
%0.4
%0.3
%0.4
%100.0
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 : 14-2العيادات األحادية التخصص
ترتكز العيادات اخلا�صة الأحادية التخ�ص�ص (ولي�س امل�ستو�صفات متعددة التخ�ص�صات) على طب الأ�سنان التي ت�ستحوذ على ح�صة كربى ت�صل �إلى  ٪46من املجموع .ويعترب
طب الأ�سنان تخ�ص�صا تتفوق فيه العيادات اخلا�صة على املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة .ومت ّيزت امل�ست�شفيات اخلا�صة مبعدالت منو جيدة يف تخ�ص�صات اجلراحة
والأ�سنان� .أما م�ست�شفيات وزارة ال�صحة فقد حققت منو ًا الفت ًا يف تخ�ص�صات الأمرا�ض املعدية ،يف حني �شهدت هبوط ًا حاد ًا يف تخ�ص�صات الطب العام و�أمرا�ض ال�صدر
واحلمى والأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية.
جدول  : 18العيادات اخلاصة حسب التخصص على مستوى اململكة
التخصص

العدد

النسبة

الطب العام
طب الأ�سنان
الطب الباطني
اجلراحة
الن�ساء والوالدة
طب الأطفال
طب العيون
طب العظام
النف�سية والأع�صاب
القلب وال�صدر
الأنف والأذن واحلنجرة
اجللدية والتنا�سلية
امل�سالك البولية
اخرى
املجموع

31
46
13
5
21
26
12
5
4
6
12
10
4
4
199

%15.6
%23.1
%6.5
%2.5
%10.6
%13.1
%6.0
%2.5
%2.0
%3.0
%6.0
%5.0
%2.0
%2.0
%100.0
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 : 15 - 2جراحة العظام ووحدات العناية املركزة
�ش ّكلت جراحة العظام والعناية املركزة �أهم التخ�ص�صات يف القطاع اخلا�ص التي �شهدت منوا الفت ًا خالل الفرتة املمتدة من 2004م �إلى .2010
 : 16 - 2عدد األسرة بني قطاعي العام واخلاص حسب خمتلف التخصصات
جدول  : 19وضع املستشفيات اخلاصة حسب التخصص يف العام 2010م
التخصص

العدد

جراحة الأ�سنان

• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص  97مقابل  113يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 45امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف القطاع اخلا�ص بن�سبة  ٪46.4عن العام املا�ضي ،بينما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة .٪26.9

اجللدية والتنا�سلية

• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة  88مقابل  125يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 49يف امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة  ٪23عن العام املا�ضي ،بينما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة .٪101.6

امل�سالك البولية

• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة � 174سرير مقابل  502يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 174يف امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة  ٪50.2عن العام املا�ضي ،بينما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة .٪3.5

الأنف والأذن
واحلنجرة
احلروق وجراحة
التجميل

• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة  242مقابل  616يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 181يف امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة  ٪34.6عن العام املا�ضي ،فيما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة  ٪7.5فقط.
• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة  63مقابل  293يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 86يف امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة  ٪32.3عن العام املا�ضي ،بينما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة .٪1.7

ن�ساء و والدة

• هذا التخ�ص�ص هو ثاين �أكرب التخ�ص�صات بعد عدد �أ�سرة الطب العام بالن�سبة للم�ست�شفيات اخلا�صة .وبلغ عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة � 1.770سريرا بينما ت�ضم م�ست�شفيات وزارة ال�صحة 4.265
�سريرا وامل�ست�شفيات احلكومية الأخرى � 1.375سريرا.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة  ٪1.3عن العام املا�ضي ،بينما زاد يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة بن�سبة .٪6.7

العظام

• بلغ عدد الأ�سرة املخ�ص�صة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة  357مقابل  1.504يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة و 273يف امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى.
• نق�ص عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة عالية بلغت  ٪51.4عن العام املا�ضي مقابل  ٪1.1يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة.
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 : 17 - 2العاملون حسب التخصص
معظم الأطباء يف اململكة هم من ممار�سي الطب العام .ولكن �ضمن القطاع اخلا�ص ف�أطباء الأ�سنان هم الأكرث عدد ًا مما يدل على الطلب الكبري لهذا التخ�ص�ص .ومن املتوقع
�أي�ضا �أن يرتفع عدد الأخ�صائيني الطبيني يف الباطنية مبوازاة ارتفاع الطلب ب�سبب الزيادة يف الأمرا�ض املزمنة .وبالن�سبة للتخ�ص�صات الأكرث منوا يف �أعداد قبول املر�ضى خالل
الفرتة املمتدة من 2004م �إلى 2010م فت�شمل �أمرا�ض القلب وال�صدر والأنف والأذن واحلنجرة .ويحتمل �أن ي�ؤدي هذا القبول الهائل واملتزايد لنق�ص يف عدد الأطباء الالزم
للتعامل مع هذه الأمرا�ض املتزايدة بدرجة كبرية عند مقارنتها بنمو املوظفني خالل الفرتة نف�سها .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �أعلى ن�سبة منو يف عدد املوظفني كان يف كادر جراحة
الأع�صاب وجراحة التجميل وال�صحة العامة والطب اال�ستوائي ما يعك�س ارتفاع الطلب �أو املراجعون امل�صابون بهذه الأمرا�ض.
�إن زيادة م�ستويات التوظيف ت�شكل حتدي ًا رئي�سي ُا �إذ �أن اململكة غري قادرة على �إيجاد عدد كاف من العاملني يف ال�سوق املحلي ،وبالتايل ف�إن امل�ست�شفيات م�ضطرة لالعتماد على
ا�ستقدام العاملني من اخلارج مللء ال�شواغر .وتبلغ ن�سبة الأطباء ال�سعوديني يف امل�ست�شفيات اخلا�صة �أقل من ٪4.5مقابل  ٪21.7يف م�ست�شفيات وزارة ال�صحة.
بالرغم من تركيز احلكومة على اال�ستثمار يف حت�سني وزيادة التدريب يف املجاالت الطبية �إال �أن هذه العملية ت�سري ببطء .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �صعوبات ت�أمني العمالة الالزمة ال
تقت�صر على الوظائف املتعلقة باملر�ضى وح�سب ،بل متتد �إلى وظائف الإدارة وال�ش�ؤون الإدارية ذوي املهارات الإدارية الكافية التي ت�ؤهلهم لإدارة النمو يف قطاع الرعاية ال�صحية.
جدول  :20عدد العاملني يف الرعاية الصحية يف العام 2010م
العاملون يف الرعاية الصحية

وزارة ال�صحة
امل�ست�شفيات احلكومية الأخرى
مراكز الرعاية ال�صحية اخلا�صة
املجموع

األطباء

املمرضون

أطباء األسنان

الصيادلة

28.864
11.930
15.665
56.459

75.978
25.880
27.934
129.792

2.653
1038
5.469
9.160

1.790
1.747
1.042
4.579

العاملون يف
املهن الطبية
املساعدة

40.110
18.761
9.834
68.705
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 : 18- 2حتليل املنافسة
(�أ) نبذة عن امل�ست�شفيات يف �سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة
يت�سم �سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف اململكة بقلة عدد امل�ست�شفيات حيث متلك معظم ال�شركات م�ست�شفى �أو اثنني فقط .غري �أن الو�ضع احلايل قابل للتغري ب�سرعة كبرية مع تطوير
القطاع اخلا�ص ودخول �شركات جديدة وقيام ال�شركات احلالية بتنفيذ برامج تو�سعة مكثفة.
يت�صدر م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب قطاع امل�ست�شفيات اخلا�صة يف الريا�ض ،حيث بلغت ح�صته نحو  ٪18من جمموع عدد الأ�سرة يف مراكز الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف الريا�ض
خالل 2010م ،وذلك من خالل م�ست�شفى الريان الكبري املتعدد التخ�ص�صات (� 255سرير ًا) �إ�ضافة �إلى العديد من امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة ومن بينها م�ست�شفى للوالدة .عالوة على
ذلك ،يعترب م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب امل�ست�شفى الرائد يف العيادات اخلا�صة من خالل مركز عيادات الدكتور �سليمان احلبيب الطبية.
�أما املركز الثاين ،فتحتله ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية من حيث عدد الأ�سرة يف امل�ست�شفيني اللذين متلكهما ،وهما م�ست�شفى رعاية الريا�ض (� 320سرير ًا) وامل�ست�شفى الوطني (100
�سرير ًا) .و�صنف كل من م�ست�شفى املركز التخ�ص�صي الطبي وم�ست�شفى دلة بالريا�ض يف املرتبة الثالثة من حيث عدد الأ�سرة.
وت�شمل قاعدة العمالء بالن�سبة للقطاع اخلا�ص املر�ضى املحالني على ح�ساب الت�أمني من م�ست�شفيات القطاع العام التي و�صلت طاقتها اال�ستيعابية الق�صوى بالن�سبة ال�ستيعاب مر�ضى
العيادات اخلارجية والإ�صابات ومراجعي الطوارئ� ،إ�ضافة �إلى املر�ضى غري امل�ؤ ّمن عليهم.
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جدول  : 21املستشفيات  /مؤسسات الرعاية الصحية يف الرياض يف العام 2010م
الشركة

جمموعة م�ست�شفيات الدكتور �سليمان احلبيب
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
م�ست�شفى دلة
م�ست�شفى املركز التخ�ص�صي الطبي
امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين بالريا�ض
م�ست�شفى احلمادي
م�ست�شفى اململكة – العيادات اال�ست�شارية
م�ست�شفى الدكتور عبدالرحمن امل�شاري
م�ست�شفى املوا�ساة
م�ست�شفى عبيد التخ�ص�صي
م�ؤ�س�سات �أخرى
املجموع

عدد األسرة

نسبة عدد األسرة ()٪

655
420
400
400
300
275
125
122
120
120
708
3.645

%18
%12
%11
11%
%8
%8
%3
%3
%3
%3
%19
%100
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(ب) املناخ التناف�سي
جدول  :22مقارنة عوامل املنافسة الرئيسية يف العام 2010م
الشركة

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

أبرز املنافسني

ال�سعة  /احلجم

• � 420سرير يف الريا�ض

• م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب الذي ميلك � 655أ�سرة

التخ�ص�صات الرئي�سية:
الن�ساء والتوليد والأطفال

• التخ�ص�ص الرئي�سي ،مبا يف ذلك عالج العقم
و�أطفال الأنابيب

• يتميز م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب بعيادات وم�ست�شفى للوالدة والرعاية املنزلية
• يتميز م�ست�شفى اململكة بقوة خدماته يف تخ�ص�ص الن�ساء والوالدة
• كما يتميز م�ست�شفى املوا�ساة بق�سم للن�ساء والوالدة والأطفال

التخ�ص�صات الرئي�سية:
�أمرا�ض القلب وال�سمنة وال�سكري

• القلب والأوعية الدموية نقطة القوة الرئي�سية

• ميلك م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب عيادة لل�سمنة وال�سكري والرعاية املنزلية والقلب كما تقوم بعمليات ربط
املعدة.
• ميلك م�ست�شفى اململكة ق�سم للتغذية وعلم التغذية
• كما ميلك م�ست�شفى دلة عيادة لل�سكري ومركز لأمرا�ض القلب
• �أما امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين فيملك ق�سم لأمرا�ض القلب؛ وم�ست�شفى املوا�ساة ق�سم جلراحة القلب.

التخ�ص�صات الرئي�سية:
جراحة التجميل واجللدية وتقومي
الأ�سنان وعالج العيون بالليزر

• ح�ضور حمدود ،خ�صو�صا يف طب الأ�سنان،
و�سيتم تطويره �ضمن اال�سرتاتيجية املقبلة

• يتميز م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب بعيادات التجميل والأمرا�ض اجللدية وجراحة العيون بالليزك وتبيي�ض
الأ�سنان
• كما يتميز م�ست�شفى اململكة بعيادة للجراحة التجميلية وتبيي�ض الأ�سنان و�إزالة املاء الأبي�ض (عد�سة العني املعتمة)
والدوايل

التخ�ص�صات الرئي�سية:
العظام والعمود الفقري

• ت�شوه املفا�صل والعمود الفقري ،متوقع تطويره
�ضمن اال�سرتاتيجية املقبلة

• يتميز م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب مب�ست�شفى تخ�ص�صي
• يتميز كل من م�ست�شفى دله وم�ست�شفى ال�سعودي الأملاين بق�سم جلراحة العظام ،وتعرف الالحقة بتخ�ص�ص انزالق
العمود الفقري
• يتميز م�ست�شفى املوا�ساة ب�أن لديه ق�سم للعظام

التخ�ص�صات الرئي�سية:
لعيون

• ح�ضور حمدود ،لكن لي�س تخ�ص�صا رئي�سيا

• يتميز م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب مب�ست�شفى تخ�ص�صي
• �أما م�ست�شفى دلة فلديه ق�سم للعيون

التخ�ص�ص:
جماالت رئي�سية �أخرى

•
•
•
•

جودة الرعاية

• �شهادة
• �شهادة

خدمات �سيارة الإ�سعاف
الأورام
زرع الأع�ضاء
غ�سيل الكلى
JCI
CBAHI
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• يتميز كل من م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب ودله بالتلقيح اال�صطناعي (�أطفال الأنابيب) واخل�صوبة.
• يتميز امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين بجراحة املخ والأع�صاب والأورام والوجه والفكني
• يتميز كل من م�ست�شفى اململكة وم�ست�شفى املوا�ساة بعيادات للعالج الطبيعي و�إعادة الت�أهيل

• ت�شمل امل�ست�شفيات احلائزة على �شهادة  JCIكل من م�ست�شفى دله وم�ست�شفى ال�سعودي الأملاين

 : 19 - 2فرص منو قطاع الرعاية الصحية اخلاصة
تت�سم مدينة الريا�ض ب�إمكانية ممتازة لنمو قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص نظر ًا �إلى ثروتها االقت�صادية وال�سكانية الغنية .ومتتاز مدينة جدة مبناخ مماثل وذلك ب�سبب قلة
خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة من قبل القطاع العام� .أما النمو ال�سريع لعدد ال�سكان املتوقع يف املنطقة ال�شرقية ،فيقدّم مناخ ًا واعد ًا �أي�ض ًا .وي�ضاف �إلى ذلك ،الفر�ص
الكبرية ل�س ّد فجوات الرعاية ال�صحية يف املناطق الريفية� ،إ ًال �أنه من غري املرجح �أن تقوم هذه املناطق بتوفري عائد ًا �آمن ًا على اال�ستثمار يف الوقت احلا�ضر على الأقل.
ومن املتوقع �أن ت�سجل املجاالت ذات الكثافة العالية مثل الوالدة و�أمرا�ض الن�ساء والأطفال منو ًا كبري ًا ،وذلك ب�سبب التوجه �إلى القطاع اخلا�ص ملعاجلة مثل هذه احلاالت ،كما
هو احلال يف التخ�ص�صات الدقيقة مثل جراحة التجميل.
ي�شهد قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�ص يف اململكة فرتة من النمو ال�سريع حيث �سجل �إجمايل �إيرادات التنومي ارتفاع ًا بلغت ن�سبته  ٪195خالل الفرتة املمتدة من 2004م
�إلى2010م ،فيما �شهدت �إيرادات العيادات اخلارجية ارتفاعا بلغت ن�سبته  ،٪172حيث بلغت ايرادات العيادات اخلارجية للقطاع اخلا�ص يف العام 2010م حوايل  7.690مليون
ريال �سعودي فيما بلغت �إيرادات التنومي حوايل  5.307مليون ريال �سعودي.
وترتكز معظم هذه الإيرادات يف مدينة جده ومن ثم مدينة الريا�ض حيث بلغ �إجمايل �إيرادات التنومي  895مليون ريال �سعودي يف عام 2010م مبدينة الريا�ض� ،أي ما ن�سبته
 ٪16.9من �إجمايل دخل القطاع يف اململكة ،فيما بلغت �إيرادات العيادات اخلارجية  2.154مليون ريال �سعودي� ،أو  ٪28من �إجمايل دخل القطاع اخلا�ص على م�ستوى اململكة*.
وت�شمل ال�شرائح ال�سكانية الأكرث ربحية يف الريا�ض واملدن الأخرى التي تف�ضل الدفع نقدا �شريحة ذوي الأمرا�ض املزمنة مثل مر�ضى ال�سكري .وي�شهد جمال ال�سياحة الطبية
القادمة من دول اخلليج منو ًا ،خا�صة مع تزايد جهود م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص لت�سويق خدماتها لهذه ال�شريحة من املر�ضى لدفعهم التكاليف نقد ًا.وت�شكل ن�سبة كبرية من
ال�سياحة الطبية الإجراءات الطبية االختيارية (الكمالية) �إ�ضافة �إلى عالج الأ�سنان والعقم ،الخ.
جدول  :23الفرص املتاحة يف قطاع الرعاية الصحية اخلاصة يف العام 2010م
القطاع الطبي

طب الأ�سنان
اجلراحة التجميلية
�أمرا�ض الن�ساء والوالدة
طب العيون
الأنف والأذن واحلنجرة
العظام
العالج الطبيعي /الت�أهيل
الطوارئ

الفرصة

يعد من املجاالت الواعدة للقطاع اخلا�ص وب�شكل رئي�سي ملر�ضى العيادات اخلارجية .تكرث العيادات اخلا�صة يف هذا املجال لتف�ضيلهاعلى العيادات
اخلارجية للم�ست�شفيات وذلك ب�سبب فارق وقت االنتظار.
ً
يزداد الطلب على اجلراحة التجميلية ب�شكل �سريع يهيمن عليه القطاع اخلا�ص مقابل عدم تقدمي القطاع العام خلدمات اجلراحة التجميلية ،م�سببا ذلك
لزيادة الطلب يف القطاع اخلا�ص.
يعترب هذا القطاع من �أكرب القطاعات و�أكرثها تطور ًا و�أحد املجاالت التي ي�ستفيد فيها القطاع اخلا�ص ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر يف النمو مع زيادة عدد
ال�سكان ال �س ّيما �أولئك الذين بلغوا �سن الزواج.
عال جدا يف هذا القطاع بالرغم من وجود مناف�سة قوية من املرافق التخ�ص�صية مثل م�ست�شفى امللك خالد للعيون ومركز مغربي.
الطلب ٍ
ً
كما هو احلال يف جمال طب العيون ،يعترب هذا القطاع من القطاعات الكبرية التي ت�شهد منوا ولكنه يت�سم باملناف�سة القوية من امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة مثل
مركز مغربي.
جراحة العمود الفقري جمال واعد للنمو لكال القطاعني ،العام واخلا�ص ،ولكنه يت�سم ببع�ض املناف�سة ب�سبب الرتكيز على هذا املجال من قبل عدد من
امل�ؤ�س�سات الطبية اخلا�صة الكربى مثل م�ست�شفى الدكتور �سليمان احلبيب.
هذا جمال قوي يتفوق فيه القطاع اخلا�ص حيث �أن هناك عدد قليل ن�سبي ًا من امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
زيادة اال�ستفادة من �أق�سام الطوارئ ،وامل�ستويات العالية للحوادث املرورية وندرة �أق�سام الطوارئ خارج املدن الرئي�سية ي�ؤكد وجود فر�ص كبرية يف هذا
القطاع.

امل�صدر :يورومونيتور �إنرتنا�شيونال من م�صادر الرعاية ال�صحية.

* يورومونيتور �إنرتنا�شيونال من م�صادر �صناعة الرعاية الطبية ال�سعودية
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جدول  :24إيرادات التنومي والعيادات اخلارجية يف مستشفيات القطاع العام و اخلاص
القطاع

 2004م

 2005م

 2006م

 2007م

 2008م

 2009م

 2010م

معدل النمو
السنوي املركب
(20010 - 2004م)

ايرادات العيادات اخلارجية للقطاع العام

1.282

1.059

1.182

1.176

1.280

1.272

1.275

%-0.1

ايرادات العيادات الداخلية للقطاع العام

454

440

485

557

528

514

550

%3.3

املجموع من العيادات الداخلية واخلارجية للقطاع العام

1.736

1.499

1.667

1.733

1.808

1.786

1.826

%0.8

ايرادات العيادات اخلارجية للقطاع اخلا�ص

2.827

3.785

4.026

6.382

5.966

6.919

7.690

%18.1

ايرادات العيادات الداخلية للقطاع اخلا�ص

1.799

1.955

2.744

2.353

3.858

3.914

5.307

%19.8

املجموع من العيادات الداخلية واخلارجية للقطاع اخلا�ص

4.626

5.740

6.770

8.735

9.824

12.997 10.833

%18.8

جمموع ايرادات القطاع العام واخلا�ص
ن�سبة ايرادات القطاع العام من جمموع ايرادات القطاع العام
واخلا�ص
ن�سبة ايرادات القطاع اخلا�ص من جمموع ايرادات القطاع العام
واخلا�ص

6.362

7.239

8.437

14.823 12.619 11.632 10.468

%15.1

%27.3

%20.7

%19.8

%16.6

%15.5

%14.2

%12.3

-

%72.7

%79.3

%80.2

%83.4

%84.5

%85.9

%87.7

-

امل�صدر :يورومونيتور �إنرتنا�شيونال

(�أ) الفر�ص املتاحة يف جماالت الرعاية ال�صحية امل�ساندة
ال يقت�صر النمو يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة على امل�ست�شفيات وح�سب بل ي�شمل جمال الرعاية ال�صحية الأولية اخلا�صة واملرافق الطبية املتخ�ص�صة مثل املختربات
ومراكزالأ�شعة .وتركز ا�سرتاتيجية احلكومة يف الوقت الراهن على تعزيز الرعاية ال�صحية الأولية من �أجل حت�سني الطب الوقائي و�إن�شاء نظام حماية �أويل لتخفيف بع�ض
ال�ضغط عن امل�ست�شفيات احلكومية .فبدوره �سي�ؤدي هذا �إلى زيادة يف عدد مراكز الرعاية ال�صحية التابعة للقطاع العام و�إمكانية النمو لعيادات القطاع اخلا�ص.
ينطبق هذا ب�شكل خا�ص على مدينة الريا�ض التي متتاز بوجود عدد كبري من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية التابعة للقطاع اخلا�ص ،والتي و�صل جمموعها �إلى  758عيادة� ،أي
 11.2عيادة لكل � 100.000شخ�ص يف عام 2010م.
(ب) فر�ص التو�سع واال�ستثمار
من املرجح �أن ي�ؤدي التو�سع وازدياد فر�ص اال�ستثمار يف قطاع الرعاية ال�صحية اخلا�صة �إلى جذب �شركات حملية و�أجنبية لدخول �سوق الرعاية ال�صحية.
ووفقا لاللتزام بقوانني منظمة التجارة العاملية �أ�صبح من املمكن لل�شركات الأجنبية �إقامة م�شروع م�شرتك مع �شركة حملية مرخ�صة ،وهذا ما �أثار اهتمام ًا عاملي ًا وفتح العديد
من الأبواب للفر�ص اخلارجية .ويف حني �أن هناك فر�ص منو كبرية يف هذه ال�سوق� ،سيكون هناك �أي�ضا زيادة يف املناف�سة بني �شركات ت�شغيل امل�ست�شفيات املحلية.
بالرغم من تعدد ال�شركات التي تعنى ب�سوق الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف اململكة  ،ال يزال هناك جمال لل�شركات العاملة حالي ًا وال�شركات اجلديدة لال�ستحواذ على مركز ريادي
يف ال�سوق ،هذا الأمر الذي �سيتطلب رفع م�ستوى الطموح من حيث �إن�شاء م�ست�شفى رفيع امل�ستوى وذو ا�سم جتاري قوي يطبق �أنظمة تت�سم بالكفاءة ومنوذج عمل متوازن وفعال
وقاعدة ممتازة من العاملني والكوادر عالية الكفاءة.
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 : 20- 2حتديات منو قطاع الرعاية الصحية اخلاصة
يتطلب قطاع الرعاية ال�صحية خا�صة بناء امل�ست�شفيات �إلى ا�ستثمارات �ضخمة وطويلة املدى حيث �أن التكاليف عالية لتجهيز و�صيانة املعدات وتقدمي خدمات لعالجات
متخ�ص�صة وغريها .هذا الأمر الذي يدفع معظم �أ�صحاب الأموال �إلى اال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات العاملة حالي ًا يف هذا القطاع باململكة واال�ستفادة من اخلربات والتجهيزات
املبنية .كذلك ف�إن نق�ص العمالة املاهرة يف اململكة و�صعوبة ا�ستقدامهم من البلدان الأخرى من �أهم التحديات التي تواجه م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية .فالرتكيز على زيادة
م�ستوى كفاءة العمل وفعالية ا�ستخدام املعايري العاملية وتدريب املوظفني وتنمية الإمكانات الإدارية هي �أحد العوامل الأ�سا�سية لنجاح تنمية القطاع.
 : 21 - 2التأمني
(�أ) ال�ضغوط التي تواجهها امل�ست�شفيات اخلا�صة من قبل �شركات الت�أمني
تعتمد �إيرادات امل�ست�شفيات اخلا�صة بن�سبة كبرية على العمالء التي يتم حتوليهم من قبل �شركات الت�أمني وهي ن�سبة مر�شحة للزيادة .ولذلك ،ف�إن حر�ص امل�ست�شفيات لت�سجيلها
يف لوائح �شركات الت�أمني هذه تعد من �أهم اال�سرتاتيجيات لتنمية الإيرادات وك�سب امل�ؤ�س�سات الكبرية العاملة يف اململكة �ضمن عمالئها.
وبالرغم من �إمكانية عالج املري�ض يف م�ست�شفى غري معتمد من قبل �شركات الت�أمني� ،إال �أن عملية الدفع النقدي ومن ثم تقدمي طلب ال�سرتداد امل�صاريف تت�ضمن �إجراءات
طويلة ،ويف كثري من الأحيان ،ال يح�صل املري�ض على التغطية الكاملة .فلذلك ،ي�سعى معظم املر�ضى لتجنب ذلك.
ت�ضغط �شركات الت�أمني على امل�ست�شفيات من حيث اخلدمات الطبية التي تقدمها والأدوية التي تقوم بو�صفها ،مما ي�ؤدي �إلى ح ّد �آفاق �أو نوعية اخلدمات التي تقدمها
امل�ست�شفيات.
وعالوة على ذلك ،تطلب �شركات الت�أمني دليال يثبت ح�سن �أداء امل�ست�شفيات اخلا�صة املدرجة ،وقد بد�أت �شركات الت�أمني الرائدة مثل بوبا العربية و�شركة التعاونية للت�أمني
وميدغلف بطلب مقايي�س تف�صيلية للأداء من امل�ست�شفيات حتدد فيها م�ستويات اجلودة وت�شرتط فعالية التكلفة حيثما يقت�ضي الأمر .كما متار�س �شركات الت�أمني �ضغوطا على
امل�ست�شفيات لإبقاء التكاليف عند �أدنى حد ممكن مع احلفاظ على جودة العالج.
و قد واجهت امل�ست�شفيات عددا من امل�شاكل يف عملية التح�صيل من �شركات الت�أمني ،من حيث الت�أخري واخلط ًا يف الدفع .وقد �شكت بع�ض امل�ست�شفيات من عدم تقيد بع�ض
�شركات الت�أمني بال�سيا�سات املتفق عليها وبلوائح جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين.
(ب) حتديات العمل بنظام الت�أمني املتبع حالي ًا
تعتقد �شركات الت�أمني �أنها تواجه م�شاكل يف العثور على املوظفني ذوي اخلربة املنا�سبة يف الت�أمني .كما ت�شكو من بع�ض امل�ست�شفيات التي تتعامل معها م�شرية �إلى �أنها متيل
�إلى زيادة ر�سوم غري مربرة للخدمات وتر�سل مطالبات غري �صحيحة �أو ُمبالغ فيها فتكبد �شركات الت�أمني تكاليف عالية تهدد ربحيتها .كما ت�شكو �شركات الت�أمني من بع�ض
ال�سيا�سات املتبعة من قبل امل�ست�شفيات التي ال تعطي �أهمية كافية ل�ش�ؤون الت�أمني من حيث االجراءات والتن�سيق بني الطرفني.
ونظر ًا لل�صعوبات التي يواجهها نظام الت�أمني ،ف�إن جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين �أن�ش�أت �شبكة �إلكرتونية تربط جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين مع امل�ست�شفيات و�شركات
الت�أمني بتكلفة قدرها  60مليون ريال �سعودي.
�إلى حد ما ،هناك بع�ض النواق�ص يف بولي�صات الت�أمني ،والتي ال تغطي يف العادة مر�ض ال�سرطان والأمرا�ض املزمنة والأمرا�ض الع�صبية ،وكذلك عالج العقم والأمرا�ض املزمنة
لدى الأطفال.
�إ�ضافة �إلى �أن الكثري من بولي�صات الت�أمني ال تتجاوز احلد الأدنى املن�صو�ص عليه وهو  250.000ريال �سعودي �سنويا ،وهو غري كاف لتغطية العديد من الأمرا�ض اخلطرية.
كذلك هناك العديد من بولي�صات الت�أمني التي تغطي املوظف وحده ولي�س الأ�سرة ،وهذا يعني �أن الأ�سرة يجب �أن حت�صل على ت�أمني طبي �شخ�صي خا�ص ،وهو ما ال يتوفر لدى
العديد من �شركات الت�أمني ،لأنها تراه غري مربح.
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 : 22 - 2قطاع األدوية
يعد قطاع الأدوية يف اململكة من �أكرب القطاعات يف ال�شرق الأو�سط ،حيث زاد عدد ال�صيدليات يف اململكة عن � 6.000صيدلية يف عام 2010م .ت�شكل ال�صيدليات �أهم قنوات
البيع للأدوية واملنتجات املتعلقة ب�صحة امل�ستهلك كالأدوية بدون و�صفة طبية .ومع ذلك ،فقد �شهدت ح�صة ال�صيدليات من �سوق البيع بالتجزئة انخفا�ضا طفيفا يف عام 2010م
ب�سبب زيادة املناف�سة من جانب حمالت التجزئة وحمالت بيع الأغذية ال�صحية .وهذا ما يدل على حتول تدريجي يف بيع املنتجات ال�صحية اال�ستهالكية .من جهة �أخرى ،يتم
ا�سترياد حوايل  ٪82من ا�ستهالك اململكة من الأدوية حيث ت�ستدعي املوافقة على جودتها وتطابق معايريها من قبل الهيئة ال�سعودية للغذاء والدواء التي تقوم بعمليات اختبار
مكثفة قبل �إجازتها حقوق التوزيع باململكة.
و�سعي ًا لتطوير الإنتاج املحلي ،تقوم احلكومة بتوفري احلوافز املختلفة للم�ستثمرين الأجانب مثل ال�سماح بامللكية الكاملة للم�صانع وتوفري اخلدمات الإئتمانية كت�سهيالت يف
تكاليف وتوليد الطاقة .وت�ستند هذه اخلطة الإمنائية بالدرجة الأولى على خطة احلكومة الهادفة �إلى تنويع اقت�صادها من خالل تطوير ال�صناعات غري النفطية.
جدول  :25عدد الصيدليات يف اململكة العربية السعودية يف العام 2010م
املدينة /املنطقة

الريا�ض
مكة
جدة
املدينة
ال�شرقية
�أخرى
املجموع
امل�صدر :الكتاب الإح�صائي ال�سنوي لوزارة ال�صحة 2010م
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الصيدليات

النسبة %

1.762
374
998
331
497
2.185
6.147

28.7%
6.1%
16.2%
5.4%
8.1%
35.6%
100.0%

 .3الـــــشركة
 : 1 - 3مقدمة
ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية ك�شركة م�ساهمة مقفلة يف العام 1424هـ (املوافق 2003م) مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم  4186وتاريخ  2رم�ضان 1424هـ
(املوافق � 27أكتوبر 2003م) القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،وب�سجل جتاري رقم � 1010194785صادر يف الريا�ض بتاريخ  9حمرم 1425هـ (املوافق  29فرباير 2004م).
كانت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية متتلك كامل �أ�صول م�ست�شفيي رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني قبل ت�أ�سي�س ال�شركة .بعد ذلك ،وبالتزامن مع ت�أ�سي�س ال�شركة،
باعت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية  %20من �أ�صول هذان امل�ست�شفيان ملجموعة من امل�ستثمرين وهم:
• ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما)
• �شركة حممد ابراهيم العي�سى و�أوالده (�شركة ما�سك القاب�ضة حالي ًا)
• حممد بن ابراهيم العي�سى
• حممد بن عبدالعزيز الرميزان
قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية وامل�ساهمون الأربعة �أعاله بامل�ساهمة مبا ميلكونه من ح�ص�ص عينية ،واملتمثلة يف �أ�صول م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى
الوطني ،يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها للح�صول على �أ�سهم عينية مقابل تلك امل�ساهمة .و قد بلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ( )300.000.000ثالث مائة مليون
ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )6.000.000ستة ماليني �سهم .و كانت هيكلة امللكية عند ت�أ�سي�س ال�شركة كما هو مو�ضح بعقد ت�أ�سي�سها امل�ؤرخ بـ 1424/5/16هـ (املوافق 7 /15
 2003 /م) كما يلي:
جدول  :26هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها
اسم املساهم

عدد األسهم

نسبة امللكية

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما)
�شركة حممد ابراهيم العي�سى و�أوالده (�شركة ما�سك القاب�ضة حاليا)ً
حممد بن ابراهيم العي�سى
حممد بن عبدالعزيز الرميزان
املجموع

4.800.000
500.000
200.000
200.000
300.000
6.000.000

%80.0
%8.3
%3.3
%3.3
%5.0
%100.0

وكانت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية متلك ما ن�سبته  %80من ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها ،ويف  20ربيع الأخر 1425هـ (املوافق  8يونيو 2004م) باعت امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات الإجتماعية ( )1.785.000مليون و�سبعمائة وخم�سة وثمانون الف من �أ�سهمها يف ال�شركة و التي متثل  %29.8من �أ�سهم ال�شركة �إلى ال�شركة العربية العامة
للخدمات الطبية املحدودة (جاما) لتنخف�ض ملكية امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية من � %80إلى  %50.3يف ر�أ�س مال ال�شركة ،وترتفع ملكية ال�شركة العربية العامة
للخدمات الطبية املحدودة (جاما) من � %8.3إلى  %38.1يف ر�أ�س مال ال�شركة.
وبتاريخ  1رجب 1431هـ (املوافق  13يونيو 2010م) ،باعت ال�شركة العربية العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما) جميع �أ�سهمها يف ال�شركة ل�شركة فال العربية القاب�ضة
املحدودة املحدودة وهي �شركة مملوكة من �أغلب �شركاء ال�شركة العامة للخدمات الطبية املحدودة (جاما) بوا�سطة عقد مبايعة موقع يف نف�س التاريخ حيث مت بيع الأ�سهم
مقابل مبلغ  175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي �شاملة الأرباح امل�ستحقة لهذه الأ�سهم كما يف تاريخ عقد املبايعة.
ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف  17رجب 1431هـ (املوافق  26يونيو 2010م) متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ( )381.000.000ثالثمائة وواحد
وثمانون مليون ريال �سعودي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وذلك بر�سملة ( )81.000.000واحد وثمانون مليون ريال من الأرباح املبقاة.
تعتربال�شركة الوطنية للرعاية الطبية من �أبرز مزودي خدمات الرعاية الطبية ولديها طاقم من املوظفني امل�ؤهلني ت�أهيال عاليا .وتتمتع ال�شركة بو�ضع قوى يتيح لها اال�ستفادة
من النمو يف الطلب على خدمات الرعاية ال�صحية اخلا�صة يف مدينة الريا�ض واال�ستحواذ على ح�صة �أكرب من ال�سوق وذلك بف�ضل امتالكها مل�ست�شفيني ب�سعة � 420سرير،
هما امل�ست�شفى الوطني (� 100سرير) ورعاية الريا�ض (� 320سرير) ،وعزمها على زيادة �سعتها خالل عام 2013م لت�صل �إلى � 620سرير� ،إ�ضافة �إلى �أن معدل الإ�شغال لدى
امل�ست�شفيني ي�صل �إلى  ٪75ولديها ق�سم قوي للعيادات اخلارجية ي�ستقبل  2.200مراجع يومي ًا *.

* مدراء م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية اخلا�صة (الريا�ض)
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متتلك ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية قاعدة عمالء قوية ،منها:
• امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،حيث مت جتديد عقدي تقدمي اخلدمات العالجية والطبية ملر�ضى جمموعة الأخطار املهنية مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ح�صري ًا يف مدينة الريا�ض ملدة خم�س (� )5سنوات �إلى تاريخ 1437/3/16هـ (املوافق 2015/12/31م) ،بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ ب 1432/3/19هـ (املوافق
2011/2/22م) .وهما عقدان يتم مبوجبهما حتويل مر�ضى يف مدينة الريا�ض امل�شمولني �ضمن نطاق جمموعة الأخطار املهنية �إلى �شبكة م�ست�شفيات ال�شركة .وتعترب هذه
العالقة مهمة لل�شركة نظ ًرا للعدد الكبري من العمال الذين يعملون يف املدن ال�صناعية و امل�شاريع العمرانية يف مدينة الريا�ض.
• كما توفر ال�شركة خدمات الرعاية ال�صحية لعدد كبري من موظفي �شركة �أرامكو ال�سعودية وعائالتهم حيث بلغ عدد الزائرين يف العام 2010م مل�ست�شفى رعاية الريا�ض 92.6
�ألف زائر ،ما ميثل  %23.6من مبيعات ال�شركة� ،أما امل�ست�شفى الوطني فقد ارتفع عدد الزائرين له من �شركة �أرامكو يف العام 2010م مبا ن�سبتة  %14.1ما ميثل  %11.3لهذه
امل�ست�شفى من �إجمايل املبيعات.
• كما ترتبط ال�شركة باتفاقيات مماثلة مع �شركة الكهرباء ال�سعودية لتقدمي العالج ملوظفيها وعائالتهم.
• كذلك تتمتع ال�شركة بعالقات وثيقة مع �أكرب �شركات الت�أمني يف اململكة مثل �شركة الوطنية للت�أمني التعاوين و�شركة بوبا العربية و�شركة ميدغلف و�شركة مالذ ،مما ي�ضمن
حتويل �أعداد متزايدة من املر�ضى واحلاالت املر�ضية املغطاة بالت�أمني من تلك ال�شركات.
بالإ�ضافة الى العمالء امل�شار �إليهم �أعاله ،ف�إن ال�شركة تتمتع بو�ضع قوي يف املجاالت املر�شحة للنمو مثل �أمرا�ض الن�ساء واجلراحة العامة وجراحة العظام ،وتعمل �أي�ضا على
اال�ستفادة من النمو يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية من خالل خطط التو�سع يف عيادات الرعاية ال�صحية للأ�سرة (طب الأ�سرة).
الأن�شطة الأ�سا�سية
الن�شاط الرئي�سي الذي تقوم به ال�شركة حاليا هو ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيني هما م�ست�شفى رعاية الريا�ض (والذي كان يعرف �ساب ًقا با�سم «م�ست�شفى الت�أمينات االجتماعية»)
وامل�ست�شفى الوطني ،وتديرها ال�شركة كفروع لها ،و فرع ال�شركة رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية .وبنا ًء على ما هو متاح ملعاينة ال�شركة من �أنظمة وتعليمات ،ف�إن
امل�ست�شفيني ملتزمان مبعايري وزارة ال�صحة اجلوهرية وجاري العمل على ترخي�ص الوحدات و الأعمال اجلديدة من اجلهات املخت�صة.
مستشفيات الشركة
متلك ال�شركة م�ست�شفيني اثنني يف مدينة الريا�ض:
 )1م�ست�شفى رعاية الريا�ض
كان هذا امل�ست�شفى �سابق ًا ملك ًا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقد مت افتتاحه يف �شهر رجب من عام 1412هـ (املوافق �أكتوبر 1991م) ،وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة،
قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ببيع  %20من �أ�صوله ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها .ي�ضم هذا امل�ست�شفى � 320سريرا ،ويغطي �أر�ض ًا م�ساحتها
 107.280مرت ًا مربع ًا يف حي الريان مبدينة الريا�ض ،ويعمل بامل�ست�شفى حوايل  1,370موظف ًا .ويف العام 1429هـ (املوافق  2009م)( ،ت ّوج امل�ست�شفى جهوده ب�أن �أ�صبح من
�أوائل املرافق ال�صحية اخلا�صة الذي يح�صل على الإعتماد من الهيئة الدولية امل�شرتكة لإعتماد جودة اخلدمات ال�صحية « ،)»JCIوهي �أعلى هيئة اعتماد جلودة نوعية
امل�ست�شفيات ومقرها الواليات املتحدة الأمريكية ،علما ب�أن معدالت الإ�شغال احلالية لدى امل�ست�شفى ت�صل �إلى حوايل .%73
 )2امل�ست�شفى الوطني
هو �أول م�ست�شفى خا�ص يف مدينة الريا�ض ،ومت افتتاحه يف العام 1386هـ (املوافق 1967م) ،ويقدم خدمات الرعاية الطبية الأولية والت�شخي�صية .كان هذا امل�ست�شفى �أي�ض ًا
مل ًكا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ببيع  %20من �أ�صوله ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة
�أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول يف ر�أ�س مال ال�شركة عند
ت�أ�سي�سها.
وي�ضم هذا امل�ست�شفى � 100سرير ويغطي �أر�ض ًا م�ساحتها  8.625مرت ًا مربع ًا يف حي امللز مبدينة الريا�ض ،ويقدم ت�شكيلة كاملة من اخلدمات الطبية واجلراحية ،بالإ�ضافة �إلى
مرافق طبية �شاملة ومتطورة ورعاية �شاملة للمر�ضى .وجرى العمل على تو�سعته لإ�ضافة � 200سرير وقدمت االنتهاء من اعمال الإن�شاء يف هذه التو�سعة يف نهاية العام 1433هـ
(املوافق 2012م) و�سيتم بدء ت�شغيل التو�سعة تدريجي ًا خالل العام 1434هـ (املوافق 2013م) علما ب�أن معدالت الإ�شغال احلالية لدى امل�ست�شفى ت�صل �إلى حوايل  ،%90ويعمل
فيه حوايل  587موظ ًفا.
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 )3رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
�أ�س�ست ال�شركة فرع ًا لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف العام 1432هـ املوافق لعام 2011م حيث يهدف هذا الفرع �إلى تعزيز اخلدمات اللوج�ستية للمن�ش�آت الطبية التابعة
لل�شركة كذلك ممار�سة جتارة اجلملة و التجزئة يف االدوية و املعدات و امل�ستلزمات الطبية ،وال يزال هذا الفرع حتت الأن�شاء ويخدم م�ست�شفيات ال�شركة وقد بد�أ هذا الق�سم
م�ؤخ ًرا بالبدء يف عمليات بيع فعلية وحمدودة لعمالء خارجيني.
 : 2-3نبذة عن مساهمي الشركة احلاليني
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )381.000.000ثالثمائة وواحد وثمانني مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )38.100.000ثمانية وثالثني مليون ومائة �ألف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .و�سوف يتم طرح �أ�سهم االكتتاب والبالغ عددها ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون و خم�سمائة الف �سهم و املكونة من �ستة ماليني
و �سبعمائة و خم�سون �ألف (� )6.750.000سهم جديد متثل ( )%15.05من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب عن طريق طرح تلك الأ�سهم لالكتتاب العام ،ومن �ستة ماليني و
�سبعمائة و خم�سون �ألف (� )6.750.000سهم متثل ( )%15.05من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب و التي �سيتم بيعها من قبل امل�ساهمني البائعني ،لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة
بعد الإكتتاب �أربعمائة و ثمانية و �أربعون مليون و خم�سمائة الف ( )448.500.000ريال مق�سمة �إلى (� )44.850.000أربعة و �أربعون مليون وثمامنائة وخم�سون �ألف �سهم
عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد  .ومتثل الأ�سهم اجلديدة و الأ�سهم املباعة جمتمعة  %30.1من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س
املال .وال متنح ال�شركة �أي حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني احلاليني �أو لأي �شخ�ص �آخر.
و فيما يلي جدول يو�ضح م�ساهمو ال�شركة و ن�سب امللكية اخلا�صة بهم قبل و بعد االكتتاب:
جدول  :27املساهمون
قبل االكتتاب
االسم

الصفة

م�ساهم
امل�ؤ�س�سة
(ممثال يف
العامة
جمل�س الإدارة
للت�أمينات
االجتماعية ب�أربعة مقاعد)
م�ساهم وع�ضو
�شركة فال
(ممثال يف
العربية
جمل�س الإدارة
القاب�ضة
مبقعدين)
املحدودة
م�ساهم
�شركة ما�سك (ممثال مبقعد
واحد وحالي ًا
القاب�ضة
برئي�س جمل�س
الإدارة)
حممد بن
م�ساهم
ابراهيم
العي�سى
حممد بن
م�ساهم
عبدالعزيز
الرميزان
اجلمهور
املجموع

عدد األسهم

النسبة

القيمة ر .س

بعد االكتتاب
امللكية
املباشرة

امللكية
غري
املباشرة

عدد األسهم

النسبة

القيمة ر .س

امللكية
املباشرة

امللكية
غري
املباشرة

19.145.250

%50.3

191.452.500

%50.3

-

15.753.375

%35.1

157.533.750

٪35.1

-

14.509.750

%38.1

145.097.500

%38.1

-

11.939.125

%26.6

119.391.250

٪26.6

-

1.270.000

%3.3

12.700.000

%3.3

-

1.045.000

%2.3

10.450.000

٪2.3

-

1.270.000

%3.3

12.700.000

%3.3

%2٫5

1.045.000

%2.3

10.450.000

٪2.3

٪1.7

1.905.000

%5.0

19.050.000

%5.0

-

1.567.500

%3.5

15.675.000

٪3.5

-

38.100.000

-

381.000.000

%100.0

%2٫5

13.500.000
44.850.000

%30.1
%100.0

135.000.000
448.500.000

٪69٫9

٪1.7

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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جدول  : 28أسماء األشخاص الذين ميتلكون  %5أو أكرث من أسهم الشركة
االسم

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
فهد بن حممد بن �صالح العذل
حممد بن ابراهيم العي�سى
حممد بن عبدالعزيز الرميزان
املجموع

قبل االكتتاب
امللكية
املباشرة

%50.3
%3.3
%5.0
٪58.6

امللكية غري
املباشرة

٪0.0
٪34.3
٪2.5
%100.0

بعد االكتتاب
اجملموع

%50.3
٪34.3
٪5.8
%5.0
٪95.4

امللكية
املباشرة

٪35.1
٪2.3
٪3.5
٪40.9

امللكية غري
املباشرة

٪23.9
٪1.7
٪25.6

اجملموع

٪35.1
٪23.9
٪4.0
٪3.5
٪66.5

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

(�أ) امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�صدر نظام الت�أمينات االجتماعية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  22 /وتاريخ  1389/9/6ه ـ املوافق 1969/11/15م.
و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتقوم على تطبيق �أحكام نظام الت�أمينات االجتماعية ومتابعة تنفيذه خا�صة فيما يتعلق بتحقيق التغطية الت�أمينية الواجبة نظاما
وحت�صيل اال�شرتاكات من �أ�صحاب الأعمال ،و�صرف التعوي�ضات للم�ستحقني من امل�شرتكني �أو �أفراد �أ�سرهم.
وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية هي م�ؤ�س�سة عامه لها ا�ستقاللها املايل والإداري وي�شرف عليها جمل�س �إدارة مكون من �أحد ع�شر ع�ضوا منهم :وزير العمل رئي�سا
للمجل�س،وحمافظ امل�ؤ�س�سة نائبا للرئي�س ،وثالثة �أع�ضاء من �أ�صحاب العمل ،وثالثة �أع�ضاء ميثلون وزارات العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  ،واملالية واالقت�صادالوطني وال�صحة،
وثالثة �أع�ضاء من امل�شرتكني يف النظام من ذوي الكفايات العليا يف �أعمالهم.
(ب) �شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة
متلك �شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة (فال)  %38.1من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة قبل الإكتتاب .وقد �أ�س�سها فهد حممد �صالح العذل يف مدينة الريا�ض ك�شركة ذات
م�س�ؤلية حمدودة وهي متار�س �أعمالها ك�شركة ا�ستثمار ولها ا�ستثمارات يف اململكة وخارجها .وهي م�سجلة يف مدينة الريا�ض مبوجب �سجل جتاري رقم  1010114572ال�صادر
بتاريخ 1414/3/11هـ (املوافق 1993/8/29م) بر�أ�س مال مدفوع قدره ( )1.000.000مليون ريال �سعودي.
يبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة فال:
جدول  : 29هيكل ملكية شركة فال العربية القابضة احملودة
االسم

فهد بن حممد بن �صالح العذل
بدرية بنت ح�سني بن من�صور الع�ساف
غادة بنت فهد بن حممد العذل
املجموع

امللكية املباشرة يف شركة فال
العربية القابضة

%90.0
%5.0
%5.0
%100.0

امللكية الغري مباشرة يف الشركة

%34.28
%1.9
%1.9
%38.1

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

(ج) �شركة ما�سك القاب�ضة
�شركة ما�سك القاب�ضة ،هي م�ساهم حايل يف ال�شركة ومتلك  %3.4من �أ�سهمها .وقد �أ�س�س ال�شركة حممد بن �إبراهيم العي�سى يف جدة ك�شركة تو�صية ب�سيطة ،وكان ا�سمها
قبل تغيريه هو «�شركة حممد �إبراهيم العي�سى و�أوالده» ،ثم حتولت �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وتغري ا�سمها �إلى «�شركة ما�سك القاب�ضة» وتغيري املركز الرئي�سي لها من جدة
�إلى الريا�ض .مت التوقيع �أمام كاتب العدل على قرار ال�شركاء بالتحول يف تاريخ 1432/3/19هـ (املوافق 2011/2/22م) و�صدر قرار وزير التجارة رقم (/139ق) بتاريخ
1432/04/18هـ باملوافقة على التحول .مل يتغري امل�ساهمون و ال ن�سبة ملكيتهم يف �شركة ما�سك القاب�ضة عند التحول ،و ُرخ�ص ل�شركة ما�سك القاب�ضة بامل�شاركة يف ال�شركات
بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها ،وممار�سة �أعمال املقاوالت العامة ،و�إن�شاء وتطوير وامتالك وبيع وت�أجري و�إدارة وت�شغيل امل�شاريع الزراعية والتجارية وم�شاريع التجزئة ،و�أعمال
تقنية املعلومات وامل�ستودعات� .سجلت �شركة ما�سك القاب�ضة يف مدينة الريا�ض مبوجب �سجل جتاري رقم  1010308134ال�صادر بتاريخ 1432/5/29هـ (املوافق2011/3/3م)
بر�أ�س مال مدفوع قدره()10.000.000ع�شرة ماليني ريال �سعودي .و متت زيادة ر�أ�س املال من ( )1.000.000مليون ريال �سعودي �إلى( )10.000.000ع�شرة ماليني ريال
�سعودي عن طريق �إيداع نقدي مبلغ ( )9.000.000ت�سعة مليون ريال �سعودي مبوجب �شهادة �صادرة من بنك الريا�ض .وقد �أر�سلت �شركة ما�سك القاب�ضة خطاب لل�شركة
بتاريخ 1433/05/04هـ لإخطارها بتلك التغيريات.
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ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة ما�سك القاب�ضة:
جدول  :30هيكل ملكية شركة ماسك القابضة
االسم

حممد بن ابراهيم العي�سى
ابراهيم بن حممد العي�سى
عبداهلل بن حممد العي�سى
عبدالرحمن بن حممد العي�سى
خالد بن حممد العي�سى
وليد بن حممد العي�سى
نورة حممد ال�شوميي
ح�صة بنت حممد العي�سى
نوف بنت حممد العي�سى
منى بنت حممد العي�سى
املجموع

امللكية املباشرة يف شركة ماسك القابضة

امللكية الغري مباشرة يف الشركة

%75.000
%3.365
%3.365
%3.365
%3.365
%3.365
%3.126
%1.683
%1.683
%1.683
%100.0

%2.475
%0.111
%0.111
%0.111
%0.111
%0.111
%0.103
%0.056
%0.056
%0.056
%3.301

 : 3- 3نبذة عن مستشفيات الشركة
 )1مستشفى رعاية الرياض:
كان هذا امل�ست�شفى �سابق ًا ملك ًا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقد مت افتتاحه يف �شهر رجب من عام 1412هـ (املوافق �أكتوبر 1991م) ،وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة،
قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ببيع  %20من �أ�صوله ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة �أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها و احل�صول على �أ�سهم عينية مقابل تلك امل�ساهمة.
وي�ضم هذا امل�ست�شفى � 320سرير ًا ،ويغطي � ً
أر�ضا م�ساحتها  107.280مرتا مربعا يف حي الريان مبدينة الريا�ض .وقد قام امل�ست�شفى منذ بدء عملياته يف العام 1412هـ (املوافق
1991م) بتو�سعة خدماته لت�شمل خدمات �إ�ضافية وم�ساندة .ويف العام 1419هـ (املوافق 2009م) ،ت ّوج امل�ست�شفى جهوده ب�أن �أ�صبح من �أوائل املرافق ال�صحية اخلا�صة الذي
يح�صل على االعتماد من الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد جودة اخلدمات ال�صحية ،وهي من �أعلى الهيئات العتماد جودة نوعية امل�ست�شفيات مقرها الواليات املتحدة الأمريكية،
ويعمل لدى امل�ست�شفى حالي ًا قرابة  1.370موظف ًا .علما ب�أن معدالت الإ�شغال احلالية لدى امل�ست�شفى ت�صل �إلى حوايل .%73
ويتمثل الهدف الرئي�سي مل�ست�شفى رعاية الريا�ض يف تقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمات الطبية للمواطنني واملقيمني يف مدينة الريا�ض.
يوفر امل�ست�شفى مرافق طبية متطورة وطواقم من اال�ست�شاريني والتقنيني واملمر�ضني امل�ؤهلني ،كل يف جمال اخت�صا�صه .وي�ستطيع امل�ست�شفى تقدمي خدمات طبية �شاملة للمر�ضى
مب�ساعدة جمموعة م�ؤهلة من اال�ست�شاريني يف خمتلف التخ�ص�صات الرئي�سية والفرعية.
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خدمات ح�سابات املر�ضى

التح�صيل من ال�شركات

�إدارة الرف�ض

الفواتري واملطالبات

املوافقات الطبية

مكتب االعمال

التحليل املايل واملوازنة

املحا�سبة

�إدارة النقد والتح�صيل

�إدارة ال�ش�ؤون
املالية واحل�سابات

خدمات ال�ضيوف

خدمات الطعام

اخلياطة  /املغ�سلة

التدبري املنزيل

اخلدمات العامة

ال�سكن والرتفيه
( حتت �إدارة املوارد الب�شرية)

التقارير الطبية
والرتجمة

ال�صيدلية

الإ�سعاف والطواريء

اخلدمات ال�سريرية

الأطفال

الن�ساء والوالدة

الأ�سنان

اجلراحة

من�سق مكافحة العدوى

لوازم التعقيم املركزي

تعليم التمري�ض

متري�ض املر�ضى املنومني

عالقات املر�ضى

الت�سجيل
(العيادات اخلارجية/اال�سعاف)

وحدة العناية املركزة

العالج النف�سي

العالج الطبيعي

الأ�شعة

املخترب

الطب الباطني

متري�ض العيادات
اخلارجية واال�سعاف

�إدارة اخلدمات
الطبية امل�ساندة

�إدارة اخلدمات الطبية

�إدارة التمري�ض

الأخطار املهنية

املواعيد

الأمن

االت�صاالت

�إدارة االخطار املهنية

اخلدمات االجتماعية

التنومي واخلروج

�إدارة اخلدمات
املر�ضى

ال�سجالت الطبية

احلريق وال�سالمة

النقل

ال�صيانة

�إدارة اخلدمات
امل�ساندة

(�أ) الهيكل التنظيمي مل�ست�شفى رعاية الريا�ض

مدير عام م�ست�شفى رعاية الريا�ض
جمعة فرحان العنزي
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( )2القوى العاملة
يبني اجلدول التايل توزيع املوظفني بح�سب الأق�سام ،ون�سبة ال�سعوديون يف كل ق�سم يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض:
جدول  :31توزيع املوظفني يف مستشفى رعاية الرياض بحسب اإلدارات و نسبة السعودة
اإلدارة

�إداريون
�أطباء
التمري�ض
ال�صيدلية
الفنيون
�آخرون
املجموع
ن�سبة ال�سعودة

السعوديني منهم

عدد املوظفني
2008م

2009م

2010م

2011م

2008م

2009م

2010م

2011م

247
141
543
31
106
261
1329
٪15٫1

277
155
598
30
108
255
1423
٪16٫9

312
149
545
38
114
222
1380
٪14٫0

363
162
515
41
90
199
1370
٪20٫1

133
3
26
2
23
14
201
-

128
2
61
2
21
27
241
-

116
2
23
3
22
27
193
-

175
3
21
5
16
56
276
-
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يعمل يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض حوايل  1,370موظف ،ويبلغ عدد املوظفني من ذوي االحتياجات اخلا�صة مب�ست�شفى رعاية الريا�ض  12موظف ًا وقد مت تعيينهم يف �أواخر العام
2011م ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة ال�سعودة بدون ه�ؤالء املوظفني تبلغ  .%16.8و تقوم ال�شركة بح�سبة عدد املوظفني ال�سعوديني بناء ًا على �إعطاء كل فئة من فئات املوظفني
وزن خا�ص به كما تقوم وزارة العمل باحت�سابه ،ولي�س بالعدد الفعلي للموظفني ،فذوي االحتياجات اخلا�صة مثال يح�سبون عن �أربعة �سعوديني عند احت�ساب ن�سب ال�سعودة كنوع
من التحفيز لتوظيف هذه الفئة.
(ج) اخلدمات ال�سريرية و الطبية مب�ست�شفى رعاية الريا�ض
يقدم امل�ست�شفى اخلدمات الطبية من خالل �إدارات و�أق�سام خمتلفة ت�شمل الأمرا�ض الباطنية واجلراحة وطب الأطفال وحديثي الوالدة والأ�سنان والتخدير والإ�سعاف واحلوادث
والن�ساء والوالدة وتقنيات امل�ساعدة على الإجناب ،و الأمرا�ض املهنية واعادة الت�أهيل ،والعالج التنف�سي ،و اخلدمات الفنية ،و عالج ال�سمنة .وهذه الأق�سام جمهزة مبعدات
طبية متطورة تقن ًيا وي�ساندها فريق من الأطباء وفرق التمري�ض والفنيني امل�ؤهلني ،ومتتاز بقدرة عالية على ا�ستقبال وا�ستيعاب املزيد من املر�ضى ،وبالإ�ضافة �إلى هذه اخلدمات
التقليدية الرئي�سية وتخ�ص�صاتها الفرعية� ،أن�ش�أ امل�ست�شفى � ً
أي�ضا �أق�ساما �سريرية على درجة عالية من التخ�ص�ص ،منها على �سبيل املثال ق�سم غ�سيل الكلى ورعاية احلاالت
احلرجة ومركز عالج الآالم.
و فيما يلي و�صف موجز لأهم �أق�سام اخلدمات الطبية:
أ  -العيادات اخلارجية
 )1ق�سم الأمرا�ض الباطنية
يت�ألف ق�سم الأمرا�ض الباطنية من  42عيادة يعمل فيها  38طبي ًبا من خمتلف التخ�ص�صات الفرعية موزعني على �أق�سام العيادات اخلارجية وم�ساندة املر�ضى املنومني والأجنحة
ووحدات العناية املركزة /وحدة العناية باحلاالت احلرجة ووحدات العناية املتخ�ص�صة الأخرى .وفيما يلي و�صف لأهم عيادات الأمرا�ض الباطنية املتخ�ص�صة:
• �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
تقدم هذه العيادة خدمات الفح�ص الت�شخي�صي جلميع �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي وحتتوي على وحدة تنظري اجلهاز اله�ضمي جمهزة ب�أحدث اجهزة تنظري اجلهاز اله�ضمي
الت�شخي�صية والعالجية.
• �أمرا�ض القلب
تقدم هذه العيادة خدمات الفح�ص الت�شخي�صي لأمرا�ض القلب والفح�ص الدقيق لوظائفه من خالل �أجهزة فح�ص وظائف الأع�ضاء مثل اختبار اجلهد وتخطيط القلب للكبار
وال�صغار.
• �أمرا�ض ال�صدر
تقدم هذه العيادة خدمات الفح�ص الت�شخي�صى لأمرا�ض ال�صدر والرئة و�أمرا�ض التنف�س والفح�ص الدقيق للأعرا�ض من خالل �أجهزة فح�ص وظائف الأع�ضاء مثل قيا�س
التنف�س وتخطيط الرئة وقيا�س حجم الرئتني.
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• �أمرا�ض الغدد ال�صماء
تقدم هذه العيادة خدمات ت�شخي�ص �أمرا�ض و�أعرا�ض الغدد ال�صماء وم�ضاعفاتها وحتديد خيارات عالجها وجراحاتها وحتليل افزازات هرموناتها ومدى تنا�سبها وحاجات
اجل�سم لها.
• �أمرا�ض الكلى
عيادة غ�سيل الكلى هي �إحدى �أكرب العيادات يف م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص يف منطقة الريا�ض .وهي جمهزة ب�سبعة ع�شر (� )17سرير ًا و�إثنى ع�شرة ( )12منطقة غري معزولة،
وثالثة ( )3مراكز لعالج التهاب الكبد ،وغرفة عزل واحدة اللتهاب الكبد الوبائي  ،-.+وغرفة عزل واحدة حلاالت الأمرا�ض املعدية ،ووحدة للتنا�ضح العك�سي (عملية تنقية
املياه امل�ستخدمة يف الغ�سيل الكلوي).
• �أمرا�ض الروماتيزم
تقدم هذه العيادة خدمات الفح�ص الت�شخي�صي لأمل والتهاب املفا�صل والع�ضالت وحتديد طرق عالجه.
• �أمرا�ض الدم
تقوم هذه العيادة بت�شخي�ص �أمرا�ض الدم ونق�ص املناعة با�ستخدام التحاليل املخربية الدقيقة من خالل الأجهزة املخربية بق�سم املخترب.
• الأمرا�ض النف�سية والع�صبية
تقوم هذه العيادة بت�شخي�ص احلاالت النف�سية والع�صبية والعقلية للمر�ضى با�ستخدام الفحو�صات الفيزيولوجية العام وغريها من الفحو�صات الأخرى.
• �أمرا�ض املخ والأع�صاب
تقدم هذه العيادة خدمات الت�صوير بالرنني املغناطي�سي والأ�شعة الطبية وخمترب الأع�صاب.
• الأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية
تقدم هذه العيادة الفح�ص الت�شخي�صي لأمرا�ض اجللدية وحتديد طرق عالجها ووقايتها.
• �أمرا�ض التغذية
عالجا �شام ًال لل�سمنة على �أيدي فريق طبي وم�ساند على �أعلى درجات التخ�ص�ص ،وي�ضم اخت�صا�صيني يف الغدد
ت�شمل هذه العيادة مركز عالج ال�سمنة ويقدم هذا املركز ً
وجراحة �إنقا�ص الوزن والتغذية وم�ساعدين اجتماعيني ،وتخ�ص�صات �أخرى ذات عالقة.
• الت�أهيل الطبي
تتكون عيادة الت�أهيل فى م�ست�شفى رعاية الريا�ض من ا�ست�شاريني طبيني بالإ�ضافة �إلى حمللني نف�سيني واجتماعيني و�أخ�صائي تغذية على درجات عالية من الت�أهيل ،حيث تقوم
فل�سفة الق�سم على النموذج احليوي والنف�سي – االجتماعي والذي يعني بايجاد �أو انتاج جمموعة من املوا�صفات العالجية �آخذين بعني االعتبار امل�سببات املر�ضية وما ينجم
عنها من معاناة بدنية �أونف�سية �أو اجتماعية �ساعية الى تنمية القدرات النف�سية – املهنية – االبداعية للمري�ض �إلى احلد الأق�صى .ويقدم الق�سم اخلدمات للحاالت التالية:
 خلل او ا�صابة اجلهاز الع�صبي (املركزى/الطريف ) مثل حاالت اجللطات وحوادث الطرق وا�صابة الأع�صاب الطرفية. خلل اجلهاز الهيكلى املف�صلي احلركي الناجتة عن الأمرا�ض الرئوية (الروماتيزمية) ،االنزالقات الغ�ضروفية و اال�صابات الريا�ضية و ا�صابات �أعرا�ض املفا�صل. )2ق�سم اجلراحة
يقدم ق�سم اجلراحة بامل�ست�شفى اخلدمات اجلراحية يف خمتلف التخ�ص�صات الفرعية عيادات خارجية وعمليات ومنها اجلراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة املخ
والأع�صاب وجراحة العمود الفقرى واملفا�صل وجراحة العيون والليزك وجراحة العظام وجراحة الأذن والأنف واحلنجرة وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وامل�سالك البولية
وعمليات الوالدة .وي�شمل �أي�ض ًا ق�سم التخدير و يتكون من  5غرف عمليات رئي�سية بالإ�ضافة �إيل غرفة الإفاقة.
كذلك توجد غرفتني عمليات يف ق�سم التوليد والن�ساء وكذلك غرفتني عمليات يف ق�سم الطوارئ ،وحتتوي كل غرفة عمليات على �أحدث �أجهزة تخدير ت�ضمن �إعطاء املخدر
ب�أمان �إلى املري�ض.
توجد بكل غرفة عمليات �أجهزة مراقبة للوظائف احليوية جل�سم الإن�سان �أثناء �إجراء العمليات اجلراحية والتي ت�ضمن االطمئنان عليه طوال الوقت والتدخل ال�سريع �إذا حدثت
�أي م�شكلة طارئة ت�ؤثر على �سالمة املري�ض.
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 )3ق�سم الأ�سنان
يتميز ق�سم الأ�سنان ب�أنه جمهز ب�أحدث الأجهزه والأدوات الطبية التي تنطبق مع املوا�صفات العاملية كما يحتوي الق�سم على معمل خا�ص لرتكيب الأ�سنان الثابتة واملتحركة ،كما
يقوم الق�سم بتوفري �أنواع خمتلفة من احل�شوات التجميلية ،و ميتلك الق�سم جميع املعدات الالزمة ملعاجلة الأطفال والبالغني حتت التخدير الكامل ،كما تتوفر جميع الأجهزة
الالزمة لأخذ �أ�شعة داخل و خارج الفك ،و يحتوي ق�سم الأ�سنان على الأق�سام املتخ�ص�صة التالية:
• عيادة �أ�سنان الأطفال
• عيادة جراحة الوجة و الفكني
• عيادة تركيب الأ�سنان (الثابتة و املتحركة)
• عيادة تقومي الأ�سنان
• عيادة طب الأ�سنان العام
• عيادة تنظيف الأ�سنان
 )4ق�سم الن�ساء و الوالدة
يقدم ق�سم الن�ساء و الوالدة جميع اخلدمات الطبية التي تخ�ص الأم و اجلنني و ذلك بتقدمي الرعاية املثلى للمر�ضى وفق املعايري الطبية املتعارف عليها دولي ًا ،كما يوجد يف
امل�ست�شفى جناح متكامل للوالدة يتكون من  8غرف كاملة التجهيزات يتوفر بها �أحدث �أجهزه املراقبة للجنني ب�صورة م�ستمرة كما توجد �أجهزة الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية
ملراقبة الأم على مدار ال�ساعة ،كما توجد غرفة عمليات مرفقة بهذا اجلناح للتعامل الفوري مع حاالت الطوارئ يف حاالت الوالدة.
 )5ق�سم الأطفال
ي�ضم م�ست�شفى رعاية الريا�ض ق�سم �أطفال متطور يقدم خدمات متخ�ص�صة خمتلفة منها على �سبيل املثال:
• غرفة �إ�سعاف الأطفال :غرفة �إ�سعاف منف�صلة للأطفال ت�شمل جناح ًا للأطفال.
• عيادة للأطفال الأ�صحاء :لتقدمي خدمات مثل تطعيم الأطفال.
• وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة :جمهزة باثني ع�شر (� )12سرير ًا وغرفتي ( )2عزل.
• وحدة العناية املركزة للأطفال :تقدم خدماتها للأطفال املر�ضى يف احلاالت احلرجة وهي جمهزة بخم�سة (� )5أ�سرة.
• وحدة حديثي الوالدة وتت�ألف من وحدة العناية املركزه واملتو�سطه حلديثي الوالده ووحدة العنايه بحديثي الوالده االعتياديه .وتتميز هذه الوحدة بوجود �أحدث �أنواع الأجهزه
الطبيه كجهاز التنف�س ال�صناعي الذي يعمل بالذبذبه وجهاز العالج ال�ضوئي املكثف للريقان وكذلك �أجهزة التنف�س ال�صناعي االعتياديه واحلا�ضنات احلديثه لتوفري �أعلى
درجة من الرعاية حلديثي الوالدة وخ�صو�صا الأطفال اخلدج ذوي االوزان ً
املنخف�ضه جدا والذين هم بحاجه لرعايه مكثفه .ي�شرف على هذه الوحده �أطباء ا�ست�شاريون من ذوي
اخلربة والكفاءة يف التعامل مع الأطفال حديثي الوالدة وي�ساندهم كادر متري�ض متمر�س مع متابعة م�ستمرة من ا�ست�شاري حديثي الوالدة.
ب -األقسام الطبية املساندة
يقدم هذا الق�سم خدمات فنية للمر�ضى ،مثل املختربات والت�صوير بالأ�شعة .وهذه الأق�سام جمهزة ب�أحدث املعدات للم�ساعدة على تقدمي خدمات �شاملة للمر�ضى .ويعمل يف
ق�سم املخترب فنيون م�سجلون لدى الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية� .أما ق�سم العالج الطبيعي بامل�ست�شفى فهو جمهز ب�أحدث املعدات يف اململكة لعالج حاالت اخللل الوظيفي
احلاد والطويل يف اجل�سم والوقاية منها .ويعمل يف ق�سم الأ�شعة فنيون مدربون على ت�صوير الأع�صاب والأوعية الدموية ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي اخلدمات امل�شرتكة ومنها الت�صوير
الطبقي والت�صوير بالرنني املغناطي�سي والت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية .و ت�ضم هذه الوحدة االق�سام الفرعية التالية:
• ق�سم املختربات
وهو ق�سم متكامل يقدم اخلدمات املخربية جلميع التخ�ص�صات الطبية بامل�ست�شفى من خالل �أحدث الأجهزة املخربية مثل خمترب الكيمياء ،والعقاقري الطبية ،والفيتامينات،
والدم ،والأم�صال والطفيليات ،والأحياء املجهرية ،و�سوائل الدم ،واخلاليا والأن�سجة ،باال�ضافة الى ق�سم متكامل لبنك الدم .
• ق�سم الت�صوير بالأ�شعة
و هو ق�سم متكامل يقدم خدمات الأ�شعة الت�شخي�صية جلميع التخ�ص�صات الطبية بامل�ست�شفى من خالل �أحدث �أجهزة الأ�شعة مثل �أجهزة الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،والأ�شعة
فوق ال�صوتية ،والأ�شعة املقطعية وغريها .
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• ق�سم العالج الطبيعي
و هو ق�سم متكامل يقدم خدمات العالج الطبيعي والت�أهيلي وجمهزة ب�أحدث الأجهزة واملعدات الطبية العادة الت�أهيل وخا�صة بعد اجلراحات وجراحات العظام والك�سور.
• ق�سم العالج التنف�سي
يخت�ص بتوفري العالج و االنعا�ش الفعلي و ال�سليم للمر�ضى ب�شكل �آمن ،و يتوفر يف الق�سم فنيني تنف�سيني على قدر عايل من التدريب لتقدمي احللول املنا�سبة و خطة العالج ب�أ�سرع
و قت ممكن وذلك لتفادي التبعات التي تهدد حياة املري�ض مثل حاالت الربو احلادة و احلوادث و الوالدة املبكرة ،كما يعد هذا الق�سم جمهز ب�أحدث الأجهزة والأدوات الطبية
التي تطابق املوا�صفات العاملية ويقدم هذا الق�سم عدة خدمات من �أهمها مايلي:
 توفري االك�سجني العالجي قيا�س ن�سبة االك�سجني و الغازات االخرى يف الدم العالج التنف�سي الطبيعي العالج امليكانيكي لل�صغار و الكبار العالج باالدوية التي تعطى عن طريق �أجهزة التنف�س• ق�سم الإ�سعاف والطوارئ
يقدم م�ست�شفى رعاية الريا�ض خدمات الإ�سعافات الأولية من خالل �أحد �أكرب �أق�سام الإ�سعاف يف منطقة الريا�ض .وفيما يلي تفا�صيل �سعة ق�سم الإ�سعاف مب�ست�شفى رعاية
الريا�ض:
جدول  :32تفاصيل سعة قسم إسعاف يف مستشفى رعاية الرياض
البند

طب الأ�سرة
غرف الإ�سعاف
عيادات
ق�سم مراقبة الذكور
ق�سم مراقبة الإناث و الأطفال
ق�سم عالج �إ�صابات احلوادث
املجموع

العدد

23
7
6
4
4
2
46

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

• اخلدمات ال�سريرية والطبية
يقدم امل�ست�شفى اخلدمات الطبية من خالل �أق�سام خمتلفة ت�شمل الأمرا�ض الباطنية واجلراحة وطب الأطفال وحديثي الوالدة والأ�سنان والتخدير والإ�سعاف واحلوادث والن�ساء
والوالدة وتقنيات امل�ساعدة على الإجناب ،وق�سم الأمرا�ض املهنية واعادة الت�أهيل ،وق�سم العالج التنف�سي ،وق�سم اخلدمات الفنية ،وق�سم عالج ال�سمنة .وهذه الأق�سام جمهزة
مبعدات طبية متطورة تقن ًيا وي�ساندها فريق من الأطباء وفرق التمري�ض والفنيني امل�ؤهلني ،ومتتاز بقدرة عالية على ا�ستقبال وا�ستيعاب املزيد من املر�ضى ،وبالإ�ضافة �إلى هذه
اخلدمات التقليدية الرئي�سية وتخ�ص�صاتها الفرعية� ،أن�ش�أ امل�ست�شفى � ً
أي�ضا �أق�ساما �سريرية على درجة عالية من التخ�ص�ص ،منها على �سبيل املثال ق�سم غ�سيل الكلى ورعاية
احلاالت  ،احلرجة ومركز عالج الآالم.
ج -قسم األخطار املهنية
يقدم ق�سم الأخطار املهنية مب�ست�شفى رعاية الريا�ض �إلى جانب ق�سم الأخطار املهنية مب�ست�شفى الريا�ض الوطني خدمات الرعاية ال�صحية يف مدينة الريا�ض لإ�صابات العمل،
وي�ستقبل هذان الق�سمان املر�ضى املحولني من م�ست�شفيات �أخرى من جميع �أنحاء اململكة .ويت�ألف الق�سم من �سبع ( )7عيادات جمهزة بالكامل مب�ست�شفى رعاية الريا�ض.
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د -قسم العناية املركزة
ق�سم العناية باحلاالت احلرجة جمهزة ب�أحدث املعدات الطبية وواحد وع�شرين (� )21سرير ًا كهربائي ًا ومعدات متطورة منها على �سبيل املثال وحدات مراقبة ال�ضغط و�أجهزة
التنف�س امليكانيكية ووحدات م�ؤقتة لتنظيم �ضربات القلب.
هـ -الصيدلية
وت�شمل منفذين لبيع االدوية والعقاقري الطبية �سواء ملر�ضي العيادات اخلارجية من خالل ال�صيدلية اخلارجية واملر�ضي املنومني بامل�ست�شفى من خالل ال�صيدلية الداخلية.
 )2املستشفى الوطني
هو �أول م�ست�شفى خا�ص يف مدينة الريا�ض ،ومت افتتاحه يف عام 1386هـ (املوافق 1967م) ،ويقدم خدمات الرعاية الطبية الأولية والت�شخي�صية .كان هذا امل�ست�شفى �أي�ض ًا
مل ًكا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقبيل �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،قامت امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ببيع  %20من �أ�صوله ملجموعة من امل�ستثمرين املو�ضحة
�أ�سمائهم يف ال�صفحة (�س) من هذه الن�شرة ،لتقوم امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وه�ؤالء امل�ستثمرين فيما بعد بامل�ساهمة بهذه الأ�صول يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها.
وي�ضم هذا امل�ست�شفى � 100سرير ،ويغطي � ً
أر�ضا م�ساحتها  8.625مرت ًا مربع ًا يف حي امللز مبدينة الريا�ض ،ويقدم ت�شكيلة كاملة من اخلدمات الطبية واجلراحية ،بالإ�ضافة �إلى
مرافق طبية �شاملة ومتطورة ورعاية �شاملة للمر�ضى .وجرى العمل على تو�سعته لإ�ضافة � 200سرير و قد مت االنتهاء من اعمال الإن�شاء يف هذه التو�سعة يف نهاية العام ١٤٣٣هـ
(املوافق ٢٠١٢م) ،حيث �أن معدالت الإ�شغال احلالية ت�صل �إلى حوايل  .%90ويعمل يف امل�ست�شفى  587موظ ًفا.
ح�صل امل�ست�شفى الوطني يف �شهر دي�سمرب من العام 2011م على �شهادة الإعرتاف من املجل�س املركزي لإعتماد املن�ش�آت ال�صحية ()CBAHIو�إعتماده ك�أول م�ست�شفى يح�صل
على هذه ال�شهادة يف اململكة .ويعترب هذا الإعتماد من �أهم الو�سائل الرامية �إلى حت�سني جودة الرعاية ال�صحية وزيادة درجة الأمان يف املمار�سات الطبية و�سالمة املر�ضى ،
حيث مت �إن�شاء املجل�س املركزي لإعتماد املن�ش�آت ال�صحية بقرار وزاري  144187/11بتاريخ 1426/9/1هـ والذي يتبع ملجل�س اخلدمات ال�صحية باململكة العربية ال�سعودية .هذه
عال من اجلودة عند تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية وتعزيز �سالمة و�أمن املر�ضى من
ال�شهادة �سارية املفعول ملدة ثالث �سنوات ،و�سوف ت�ساهم يف �ضمان الإلتزام مب�ستوى ٍ
خالل �إدارة املخاطر الطبية.
ي�شتمل امل�ست�شفى الوطني على املرافق التالية:
•  60عيادة خارجية يف خمتلف تخ�ص�صات الرعاية ال�صحية.
• ق�سم �إ�سعاف يعمل على مدار الأربع والع�شرين �ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ال�ستقبال جميع احلاالت الإ�سعافية .وي�شتمل على غرفتني للت�صوير بالأ�شعة ال�سينية وغرفة للجراحات
الب�سيطة وغرفة للتجبري وغرفتني للمراقبة .كما ي�ضم � ً
أي�ضا غرفة ن�ساء ووالدة حتتوي على جهازين للتنف�س للأطفال لإتاحة ا�ستقبال حاالت الوالدة الطارئة.
• ق�سم الأخطار املهنية وي�ستقبل �إ�صابات العمل املهنية.
• ق�سم املر�ضى املنومني ،وهو جمهز ب�أربعة �أجنحة و � 100سرير.
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خدمات ح�سابات املر�ضى

التح�صيل من ال�شركات

�إدارة الرف�ض

الفواتري واملطالبات

املوافقات الطبية

مكتب االعمال

التحليل املايل واملوازنة

املحا�سبة

�إدارة النقد والتح�صيل

�إدارة ال�ش�ؤون
املالية واحل�سابات

(�أ) الهيكل التنظيمي

خدمات ال�ضيوف

خدمات الطعام

اخلياطة  /املغ�سلة

التدبري املنزيل

اخلدمات العامة

ال�سكن والرتفيه

التقارير الطبية
والرتجمة

ال�صيدلية

الإ�سعاف والطواريء

اخلدمات ال�سريرية

الأطفال

الن�ساء والوالدة

الأ�سنان

اجلراحة

من�سق مكافحة العدوى

لوازم التعقيم املركزي

تعليم التمري�ض

متري�ض املر�ضى املنومني

عالقات املر�ضى

الت�سجيل
(العيادات اخلارجية/اال�سعاف)

وحدة العناية املركزة

العالج النف�سي

العالج الطبيعي

الأ�شعة

املخترب

الطب الباطني

متري�ض العيادات
اخلارجية واال�سعاف

الأخطار املهنية

املواعيد

العالقات العامة

االت�صاالت

�إدارة االخطار املهنية

اخلدمات االجتماعية

التنومي واخلروج

ال�سجالت الطبية

احلريق وال�سالمة

النقل

ال�صيانة

�إدارة اخلدمات
امل�ساندة

�إدارة خدمات
املر�ضى

�إدارة اخلدمات الطبية

�إدارة التمري�ض

�إدارة اخلدمات
الطبية امل�ساندة

عبد الرحمن ابراهيم الفار�س

مدير عام م�ست�شفى ريا�ض الوطني
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(ب)القوى العاملة
يبني اجلدول التايل توزيع املوظفني بح�سب الأق�سام ،ون�سبة ال�سعوديون يف كل ق�سم يف امل�ست�شفى الوطني :
جدول :33توزيع املوظفني يف مستشفى الوطني بحسب االقسام و نسبة السعودة.
اإلدارة

�إداريون
�أطباء
التمري�ض
ال�صيدلية
الفنيون
�آخرون
املجموع
ن�سبة ال�سعودة

السعوديني منهم

عدد املوظفني
2008م

2009م

2010م

2011م

2008م

2009م

2010م

2011م

107
58
142
17
60
124
508
%18.3

107
62
132
18
58
122
499
%17.0

111
67
159
62
24
127
550
%18.2

117
75
182
28
75
110
587
%20.1

67
2
4
5
8
7
93
-

64
0
3
5
6
7
85
-

63
0
13
11
4
9
100
-

86
2
2
4
18
6
118
-

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

يبلغ عدد املوظفني من ذوي االحتياجات اخلا�صة بامل�ست�شفى الوطني  7موظفني وقد مت تعيينهم يف اواخر العام 2011م ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ن�سبة ال�سعودة من دون ه�ؤالء
املوظفني تبلغ  .%15.3و تقوم ال�شركة بح�سبة عدد املوظفني ال�سعوديني بناء ًا على �إعطاء كل فئة من فئات املوظفني وزن خا�ص به كما تقوم وزارة العمل باحت�سابه ،ولي�س بالعدد
الفعلي للموظفني ،فذوي االحتياجات اخلا�صة مثال يح�سبون عن �أربعة �سعوديني عند احت�ساب ن�سب ال�سعودة كنوع من التحفيز لتوظيف هذه الفئة.
(ج) اخلدمات ال�سريرية و الطبية بامل�ست�شفى الوطني
يقدم امل�ست�شفى الوطني �أق�سام متخ�ص�صة يف الطب الباطني والأنف والأذن واحلنجرة وح�ضانة الأطفال وطب العظام والقلب والرئتني واجلهاز التنف�سي والعيون والأ�سنان
واجلراحة العامة والن�ساء والوالدة وجراحة املخ والأع�صاب و العناية املركزة واملختربات والأ�شعة.
كما يقدم امل�ست�شفى خدمات �سريرية من خالل العيادات اخلارجية والإ�سعاف وق�سم التنومي .و�سوف تتم �إ�ضافة خدمات جديدة حاملا يتم ا�ستكمال تو�سعة املبنى اجلديد مثل
ق�سطرة القلب وتو�سعة ق�سم غ�سيل الكلى.
وفيما يلي و�صف موجز لأهم �أق�سام اخلدمات الطبية بامل�ست�شفى الوطني:
أ -العيادات اخلارجية
 )1ق�سم الأمرا�ض الباطنية
يقدم الق�سم كافة اخلدمات الطبية املتعلقة بالأمرا�ض الباطنية واجلهاز اله�ضمي من خالل التنومي والعيادات اخلارجية ومن هذه اخلدمات على �سبيل املثال :املناظري
الت�شخي�صية والعالجية للمعدة والقولون والإثنى ع�شر ،مناظري القنوات املرارية ،برامج �ضبط ومتابعة مر�ض ال�سكر ،التهاب الكبد الوبائي ب�أنواعه ،الفح�ص الطبي العام؛
وحقن دوايل املريء ويعترب ق�سم الأمرا�ض الباطنية �أحد �أهم الأق�سام الرئي�سة بامل�ست�شفى ،حيث ي�ضم الق�سم نخبة من اال�ست�شاريني احلا�صلني على �أعلى الدرجات العلمية
من جامعات عربية و�أجنبية ويعاونهم �أطباء مقيمون ،وي�ستقبل ق�سم الباطنية احلاالت يف العيادات اخلارجية على مدار �16ساعة يومي ًا ،بالإ�ضافة �إلى تواجد ا�ست�شاري مناوب
لال�ستدعاء للحاالت الطارئة على مدار �24ساعة يومي ًا .وفيما يلي و�صف لأهم عيادات الأمرا�ض الباطنية املتخ�ص�صة:
• �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
ي�ضم هذا الق�سم نخبة من �أ�ساتذة اجلهاز اله�ضمى و الذين ميتلكون خربة عالية فى املناظري العلوية وال�سفلية للجهاز اله�ضمى وي�ضم �أحدث �أجهزة املناظري والتقنيات احلديثة
لت�شخي�ص وعالج كافة امرا�ض اجلهاز اله�ضمي.
• �أمرا�ض القلب
يقدم ق�سم القلب خدمات ت�شخي�صية وعالجية حلاالت �أمرا�ض القلب .ويعمل فيه فريق من الأطباء واملمر�ضني احلا�صلني على م�ؤهالت عالية وخربات وا�سعة .وهو جمهز
ب�أحدث املعدات والتقنيات ل�ضمان تقدمي �أف�ضل رعاية ممكنة للمر�ضى .وت�شمل معدات الق�سم �أجهزة ثابتة ومتنقلة لتخطيط القلب ومعمل الختبار اجلهد باحلا�سب الآيل
و�أجهزة تخطيط القلب باملوجات ال�صوتية «دوبلر» امللونة ،و�أجهزة �إزالة الرجفان القلبي ،ومعدات ت�شخي�صية �أخرى.
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• �أمرا�ض ال�صدر
يعترب ق�سم الأمرا�ض ال�صدرية من �أكرث الأق�سام املتميزة بامل�ست�شفى ,حيث �أنه جمهز على �أرقى امل�ستويات ب�أحدث الأجهزة الت�شخي�صية مثل املنظار ال�شعبي ال�ضوئي الليفي,
وجهاز قيا�س وظائف التنف�س بالكمبيوتر لتقومي �أداء اجلهاز التنف�سي� ،إ�ضافة �إلى عالج حاالت الربو ،وجلطات الرئة ،ويقوم على هذا الق�سم ا�ست�شاري م�ؤهل ت�أهي ًال عالي ًا وله
خربة طويلة يف التعامل مع الأمرا�ض ال�صدرية.
• �أمرا�ض الغدد ال�صماء
ي�ضم ا�ست�شارية على م�ستوى عايل من اخلربة فى الغدد ال�صماء وال�سكر.
• ق�سم �أمرا�ض الكلى
و هي من الأق�سام اجلديدة و التي مت جتهيزها ب�أحدث التقنيات ،وفرق التمري�ض امل�ؤهلة ،وخرباء خلدمة املر�ضى و�ضمان �سالمتهم .وي�ستطيع الق�سم ا�ستيعاب ثالثة �أ�سرة
لغ�سيل الكلى .و�سوف تتم تو�سعة الق�سم يف املبنى اجلديد خالل العام 2013م ال�ستيعاب املزيد من املر�ضى.
• �أمرا�ض الروماتيزم
تخت�ص هذه العيادة يف عالج �أمرا�ض الروماتيزم املتمثلة فى الروماتيد وتيب�س املفا�صل وي�ضم ا�ست�شارية ذات خربة عالية.
• الأمرا�ض النف�سية والع�صبية
عيادة متخ�ص�صة فى عالج الأمرا�ض النف�سية والع�صبية حتت رعاية ا�ست�شارى متخ�ص�ص فى الأمرا�ض النف�سية والع�صبية.
• �أمرا�ض املخ والأع�صاب
تقدم هذه العيادة خدمات الت�صوير بالرنني املغناطي�سي والأ�شعة الطبية وخمترب الأع�صاب.
• الأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية
ت�ضم عيادتني ن�سائية ورجالية من ذوى اخلربة الكبرية وجمهز ب�أحدث الأجهزة لعالج الأمرا�ض اجللدية.
 )2قسم اجلراحة
يقدم ق�سم اجلراحة بامل�ست�شفى اخلدمات اجلراحية يف خمتلف التخ�ص�صات الفرعية عيادات خارجية وعمليات ومنها:
• اجلراحة العامة
يقدم امل�ست�شفى تخ�ص�صات جراحية متعددة .حيث ق�سم اجلراحة العامة بالإ�ضافة �إلى عمليات اجلراحة العامة ،عمليات جراحية خا�صة ،مثل اجلراحة باملناظي وجراحة
االوعية الدموية .
• جراحة املخ و الأع�صاب
يقدم امل�ست�شفي خدمات اجلراحات التخ�ص�صية ومنها جراحة املخ والأع�صاب من خالل عيادة ي�شرف عليها �أ�ست�شاري ويقوم ب�إجراء العلميات الطارئة وكذلك العمليات
اجلراحية الأخري باملخ والعمود الفقري.
• جراحة العيون
يت�ألف ق�سم العيون من عيادتني جمهزتني بالكامل لتقدمي فحو�صات النظر الروتينية وو�صف النظارات الطبية والعد�سات الال�صقة ،وت�شخي�ص ومعاجلة حاالت العيون مثل اعتام
عد�سة العني (املاء الأبي�ض) ،و»الغلوكوما» (املاء الأزرق) ،واحل َول ،و�أمرا�ض ال�شبكية والقرنية وقيا�س توتر العني واعتالل الأع�صاب الب�صرية ،و�أي �أمرا�ض ع�صبية �أخرى ت�ؤثر
على النظر ،وعالج انف�صال القرنية .وتُقدم خدمات عالج العيون على مدار الأربع والع�شرين �ساعة للحاالت الطارئة.
• جراحة العظام
يقوم ق�سم جراحة العظام بجميع العمليات الطارئة و�أنواع العمليات اجلراحية الأخرى ،والتي ت�شمل التثبيت الداخلي واخلارجي للك�سور والت�شوهات اخللقية .ويتم �إجراء
جراحات املفا�صل باملناظري بالتعاون مع ا�ست�شاريني خارجيني.
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• جراحة الأذن والأنف واحلنجرة
يقدم هذا الق�سم خدمات ت�شخي�ص ومعاجلة �أمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة والعمليات اجلراحية مثل ا�ستئ�صال اللوز وعالج ك�سور العظم الأنفي ور�أب احلاجز الأنفي وترقيع
طبلة الأذن ،وت�صحيح العيوب اخللقية مثل احلنك امل�شقوق ،ومنظار احلنجرة ومنظار اجليوب الأنفية ،والتجويف الأنفي لإيقاف النزيف ،والفح�ص ال�صوتي لل�سمع ،وتركيب
م�ساعدات ال�سمع.
• جراحة التجميل
ت�شمل خدمات ترقيع اجللد وتثبيت الأربطة واجلراحات الإ�سعافية للوجه والفك .كما يتم �أي�ض ًا �إجراء جراحات اختيارية خا�صة مثل �شفط الدهون وعمليات التجميل.
• جراحة امل�سالك البولية
يتم جراحات تفتيت احل�صوات وان�سداد جمرى البول واخل�صية املعلقة وتركيب دعامات للحالب وجراحات الربو�ستاتا باملناظري.
• عمليات الوالدة
ي�ضم غرف عمليات الوالدة الطبيعية والقي�صرية وي�ضم نخبة من اال�ست�شاريات واالخ�صائيات على مدار � 24ساعة واي�ضا يتم عمل جراحات الن�ساء وعالج النزيف.
• ق�سم التخدير
يتكون ق�سم التخدير والعمليات من غرف عمليات رئي�سية بالإ�ضافة �إيل غرفة الإفاقة .كذلك توجد غرفتني عمليات يف ق�سم التوليد والن�ساء وكذلك غرفتني عمليات يف ق�سم
الطوارئ .حتتوي كل غرفة عمليات على �أحدث �أجهزة تخدير ت�ضمن �إعطاء املخدر ب�أمان �إلى املري�ض .توجد بكل غرفة عمليات �أجهزة مراقبة للوظائف احليوية جل�سم الإن�سان
�أثناء �إجراء العمليات اجلراحية والتي ت�ضمن االطمئنان عليه طوال الوقت والتدخل ال�سريع �إذا حدثت �أي م�شكلة طارئة ت�ؤثر على �سالمة املري�ض.
 )3قسم األسنان
يت�ألف ق�سم الأ�سنان من عيادات الفم والوجه والفك ،وطب الأ�سنان العالجي ،وتركيب وزرع الأ�سنان وطب �أ�سنان الأطفال وطب الأ�سنان العام وتنظيف الأ�سنان ،وخمترب
الأ�سنان.
 )4قسم النساء و الوالدة
يت�ألف ق�سم الن�ساء والوالدة من �أربع عيادات جمهزة بالكامل وي�شرف عليها نخبة من �أ�ست�شاريات الن�ساء والوالدة وملحق بها ق�سم للأ�شعة ال�صوتية خا�ص بالق�سم فقط ويقوم
ب�إجراءها طبيبات الن�ساء ب�أنف�سهم  .كذلك يوجد ق�سم خا�ص ال�ستقبال طورائ الن�ساء والوالدة ويعمل على مدار �أربعة وع�شرين �ساعة وي�شرف عليه نخبة من �أخ�صائيات الن�ساء
والوالدة.
 )5قسم األطفال
ي�ضم م�ست�شفى رعاية الريا�ض ق�سم �أطفال متطور يقدم خدمات متخ�ص�صة خمتلفة منها على �سبيل املثال:
• غرفة �إ�سعاف الأطفال :غرفة �إ�سعاف منف�صلة للأطفال.
• عيادة للأطفال الأ�صحاء :لتقدمي خدمات مثل تطعيم الأطفال.
• ق�سم العناية املركزة حلديثي الوالدة.
• ق�سم العناية املركزة للأطفال :تقدم خدماتها للأطفال املر�ضى يف احلاالت احلرجة.
• ق�سم ح�ضانة الأطفال وتت�ألف من عدد  6ح�ضانات جمهزة بالكامل وي�شرف عليها نخبة من ا�ست�شاريي و�أخ�صائيي الأطفال  ,بالأ�ضافة الى طاقم مدرب من املمر�ضني على
مدار ال�ساعة وت�ستقبل جميع احلاالت الطارئة للوالدة والأطفال املبت�سرين.
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ب -األقسام الطبية املساندة
ي�شتمل امل�ست�شفى على �أق�سام �أخرى تقدم امل�ساندة واخلدمات للعيادات واملر�ضى .وت�شمل هذه الأق�سام وحدات امل�ساندة الرئي�سية اخلم�سة التالية:
• ق�سم املختربات
املخترب جمهز ب�أحدث املعدات الطبية والت�شخي�صية .ويتم �إجراء معظم الفحو�صات املخربية يف هذا الق�سم مبا يف ذلك فحو�صات الكيمياء احليوية وفحو�صات الدم والتحليل
امليكروبي والفحو�صات الهرمونية وفحو�صات م�صل الدم وحتليل �سوائل اجل�سم وفحو�صات املخدرات وفحو�صات املناعيات الطفيلية وفحو�صات الأن�سجة واخلاليا.
• ق�سم الت�صوير بالأ�شعة
يقدم ق�سم الت�صوير بالأ�شعة عددًا من اخلدمات الت�شخي�صية ت�شمل ال�صور امللونة الروتينية بالأ�شعة ال�سينية واملوجات فوق ال�صوتية والت�صوير الطبقي ،والعالج باملوجات فوق
ال�صوتية .وي�ضم الق�سم غرفتني للت�صوير بالأ�شعة ال�سينية يف ق�سم الإ�سعاف ومعدات للت�صوير الكامل حلاالت الأ�سنان والفكني.
• ق�سم العالج الطبيعي
ي�ضم مركز الطب الطبيعى واعادة الت�أهيل ويقدم باال�ضافة للطب الطبيعى والت�أهيل التخطيط الكهربائى لالع�صاب والع�ضالت وعالج االالم وعالج �أمرا�ض اجلهاز الع�ضلى
والهيكلى والأمرا�ض الع�صبية والعالج الوظيفى والأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية و�إعادة الت�أهيل ال�شاملة للأطفال واملراهقني.
• ق�سم العالج التنف�سي
يقدم الق�سم خدمات ت�شخي�ص وعالج �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي .وهو من �أبرز الأق�سام يف امل�ست�شفى وقد مت جتهيزه ب�أف�ضل الأجهزة الت�شخي�صية مثل منظار ال�شعب الهوائية
بالألياف الب�صرية وجهاز اختبار وظائف الرئتني باحلا�سب الآيل .ويتم يف هذا الق�سم معاجلة جميع مر�ضى الربو واملر�ضى الذين يعانون من االن�ضمامات الرئوية.
• ق�سم الإ�سعاف والطوارئ
يقدم امل�ست�شفى الوطني خدمات اال�سعافات االولية حيث يعد امل�ست�شفى معد ًا ب�أحدث املعدات و التجهيزات الطبية املتخ�ص�صة بطب الطوارئ ،و يتكون ق�سم اال�سعافات و
احلوادث من خم�سة �أ�سرة �إ�سعافية و �سريرين لعالج �إ�صابات احلوادث ،و�سرير واحد للمراقبة.
• اخلدمات ال�سريرية و الطبية
يقدم امل�ست�شفى اخلدمات الطبية من خالل �إدارات و�أق�سام خمتلفة ت�شمل الأمرا�ض الباطنية واجلراحة وطب الأطفال وحديثي الوالدة والأ�سنان والتخدير والإ�سعاف واحلوادث
والن�ساء والوالدة  ،وق�سم الأمرا�ض املهنية واعادة الت�أهيل ،وق�سم العالج التنف�سي ،ووحدة اخلدمات الفنية ،ومركز عالج ال�سمنة .وهذه الأق�سام جمهزة مبعدات طبية متطورة
تقن ًيا وي�ساندها فريق من الأطباء وفرق التمري�ض والفنيني امل�ؤهلني ،ومتتاز بقدرة عالية على ا�ستقبال وا�ستيعاب املزيد من املر�ضى ،وبالإ�ضافة �إلى هذه اخلدمات التقليدية
الرئي�سية وتخ�ص�صاتها الفرعية� ،أن�ش�أ امل�ست�شفى � ً
أي�ضا �أق�ساما �سريرية على درجة عالية من التخ�ص�ص ،منها على �سبيل املثال وحدة غ�سيل الكلى ورعاية احلاالت  ،احلرجة
ومركز عالج الآالم.
ج -قسم األخطار املهنية
يقدم ق�سم الأخطار املهنية مب�ست�شفى ريا�ض الوطني خدمات الرعاية ال�صحية يف مدينة الريا�ض لإ�صابات العمل ،وبامكان هذا الق�سم �أي�ض ًا ا�ستقبال املر�ضى املحولني من
م�ست�شفيات �أخرى من جميع �أنحاء اململكة .وي�ضم الق�سم �سبع ( )7عيادات جمهزة بالكامل.
د -قسم العناية املركزة
ت�شمل عدد � 10أ�سرة منها وعدد � 2أ�سره خا�صة حلاالت املر�ض الذي يتطلب العزل ،وي�شرف عليها نخبة من �أ�ست�شاريي و�أخ�صائيي التخدير والعناية املركزة بالإ�ضافة �إلى طاقم
مدرب من املمر�ضني علي مدار ال�ساعة ،وت�ستقبل جميع احلاالت الطارئة لكافة التخ�ص�صات الطبية ومزودة بوحدة للغ�سيل الكلوي للحاالت احلرجة.
هـ -الصيدلية
تعمل على مدار ال�ساعة خلدمة العيادات اخلارجية والتنومي وكذلك املراجعيني النقديني.
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مستودعات الشركة
توجد �أربع فئات رئي�سية من م�ستودعات ال�شركة التي حتتفظ فيها مبخزونها ال�سلعي :امل�ستودع العام والذي ي�شمل جميع اللوازم العامة مثل مواد النظافة وال�صيانة والقرطا�سية
واملواد الأخرى غري الطبية؛ وم�ستودع طبي ي�شمل جميع املواد الطبية واملعدات والأجهزة الطبية؛ وم�ستودع �أدوية وم�ستح�ضرات �صيدالنية ي�شمل جميع العقاقري والأدوية
امل�ستخدمة للخدمات الطبية وال�صيدالنية؛ وم�ستودعات يف ال�صيدليات املوجودة يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني.
 : 4 - 3وحدات األعمال اجلديدة
ت�سعى ال�شركة �أي�ض ًا �إلى تو�سعة جمالني �آخرين من جماالت �أعمالها بهدف تعزيز �شبكتها ال�صحية وموا�صلة منوها يف قطاع الرعاية ال�صحية ،وهما:
(�أ) مراكز طب العائلة
تهدف هذه املراكز �إلى تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية للعامة .وتق�ضي خطة ال�شركة ب�أن يتم افتتاح مراكز متعددة يف جميع �أنحاء اململكة .وتنوي ال�شركة بدء هذه
اخلطة خالل العام 1433هـ (املوافق 2012م) مبركز واحد ،ثم زيادة عدد املراكز تدريج ًيا �إلى �أربعة بحلول العام 1436هـ (املوافق 2015م) .و�سوف تقدم هذه املراكز خدمات
الرعاية ال�صحية الأولية �شامل ًة طب العائلة والطب العام وطب الأ�سنان وطب الأطفال وطب الن�ساء والوالدة واجلراحة العامة وغ�سيل الكلى� ،إ�ضافة �إلى خدمات املخترب
والت�صوير بالأ�شعة .و�سوف ي�ضم كل مركز �صيدلية داخلية وخارجية لتلبية احتياجات املر�ضى.
ومن املتوقع �أن ت�شكل وحدة الأعمال هذه م�صدر ًا لإحالة املر�ضى ممن يحتاجون �إلى خدمات ت�شخي�صية وعالجية �إلى امل�ست�شفيني التابعني لل�شركة و�أن ت�ساعد � ً
أي�ضا على تخفيف
العبء على العيادات اخلارجية وزيادة كفاءة امل�ست�شفيني.
(ب) رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
تتولى هذه الوحدة بيع الأدوية واللوازم الطبية باجلملة ومتثيل �شركات �أدوية عاملية .و قد بد�أت هذه الوحدة عملياتها التجريبية خالل العام 1432هـ (املوافق 2011م) ،و�سوف
تتولى مبهام التوا�صل التجاري مع املوزعني املحليني وال�شركات امل�صنعة املحلية .و�سوف تكون قاعدة عمالئها امل�ستهدفة �صيدليات التجزئة و�صيدليات م�ستو�صفات الرعاية
الأولية وامل�ست�شفيات� .أما ق�سم الوكاالت يف الوحدة ،ف�سيدخل ال�شركة يف �شراكات مع �شركات �أدوية عاملية قد تكون ال�شركة املوزع الوحيد لها يف اململكة .وقد بد�أت هذه الوحدة
فعليا �أعمالها بعمليات مبيعات اجلملة والتوزيع املحلي.
كما قامت ال�شركة يف 1431/12/18هـ (املوافق 2010/11/24م) باال�ستحواذ على موجودات م�ستودع يف املدينة ال�صناعية ،حي ال�سلي ،يف مدينة الريا�ض والتي كانت مملوكة
لأحد امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة مببلغ  85.000ريال �سعودي.
�إال �أن نقل ملكية مراكز وم�ستودعات امل�ستلزمات الطبية ي�ستلزم �أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو ما مت �إ�صداره فعال مبوجب خطاب املدير التنفيذي للرتاخي�ص
لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ذو الرقم /4361ع وتاريخ 1432/2/20هـ (املوافق 2011/1/24م).
كما مت م�ؤخر ًا �إ�صدار الرتخي�ص النهائي للم�ستودع ذو الرقم  060100175وتاريخ 1433/9/11هـ (املوافق 2012/7/30م) وملدة خم�س �سنوات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتتوقع ال�شركة �أن تتمكن مب�ساعدة وحدة الأعمال هذه من اال�ستفادة من االقت�صاد الكمي يف �شراء الأدوية واللوازم الطبية مبا يف ذلك م�شرتيات امل�ست�شفيني التابعني لها .وال
يزال الفرع يعمل على �إمتام �إجراءات احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة.
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 : 5 - 3رسالة الشركة ورؤيتها وإسرتاتيجيتها
(�أ) ر�سالة ال�شركة
ر�سالة ال�شركة هي اال�ستثمار يف ن�شاط الرعاية ال�صحية ومزاولتها بطريقة تتيح لها ا�ستغالل مواردها بكفاءة وتوفري القيمة الإيجابية لعمالئها وموظفيها وامل�ستثمرين واملجتمع.
(ب) ر�ؤية ال�شركة
ر�ؤية ال�شركة هي �أن تكون من رواد مقدمي اجلودة للخدمات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية.
(ج) ا�سرتاتيجية ال�شركة
كان الهدف من ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية هو زيادة وحدات الت�شغيل التابعة وحت�سني كفاءتها من خالل التكامل فيما بينها وحتويل ال�شركة �إلى مزود خلدمات
الرعاية الطبية املتكاملة.
( )1منو وتو�سعة �شبكة امل�ست�شفيات
تقوم ال�شركة حال ًيا ب�إدارة وت�شغيل م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني يف مدينة الريا�ض .وتهدف ا�سرتاتيجيتها على املدى الطويل �إلى زيادة انت�شارها يف مناطق
�أخرى من اململكة ،وخا�صة مدينتي جدة والدمام ،وذلك من خالل النمو الطبيعي للعمليات الأ�سا�سية لل�شركة و�إن�شاء م�ست�شفيات جديدة �أو اال�ستحواذ على م�ست�شفيات �أخرى.
كما تنوي ال�شركة افتتاح مراكز لطب العائلة و التي تهدف �إلى تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية للجمهور .وتق�ضي خطة ال�شركة ب�أن يتم افتتاح مراكز متعددة يف جميع
�أنحاء اململكة .وقد قامت ال�شركة ببدء هذه اخلطة خالل العام 1433هـ (املوافق 2012م) مبركز واحد ،ثم زيادة عدد املراكز تدريج ًيا �إلى �أربعة بحلول العام 1436هـ (املوافق
2015م) .و�سوف تقدم هذه املراكز خدمات الرعاية ال�صحية الأولية �شامل ًة طب العائلة والطب العام وطب الأ�سنان وطب الأطفال وطب الن�ساء والوالدة واجلراحة العامة وغ�سيل
الكلى� ،إ�ضافة �إلى خدمات املخترب والت�صوير بالأ�شعة .و�سوف ي�ضم كل مركز �صيدلية داخلية وخارجية لتلبية احتياجات املر�ضى.
وبالإ�ضافة �إلى التو�سع �إلى مناطق �أخرى يف اململكة ،تعمل ال�شركة � ً
أي�ضا على تو�سعة مرافقها احلالية .وقد مت الإنتهاء من اعمال الإن�شاء يف تو�سعة امل�ست�شفى الوطني ،التي
�ست�ضيف �إلى امل�ست�شفى � 200سرير ،و �سيتم بدء ت�شغيلها تدريجيا يف خالل العام 1434هـ (املوافق 2013م).
( )2نوعية اخلدمات
�إحدى �أهم ركائز ا�سرتاتيجية ال�شركة هي �أن ت�شتهر كمقدم خلدمات الرعاية الطبية املتميزة يف اململكة .ولهذا ح�صل م�ست�شفى رعاية الريا�ض على �شهادة اعتماد من الهيئة
الدولية امل�شرتكة العتماد جودة اخلدمات ال�صحية ( ، )JCIكما ح�صل امل�ست�شفى الوطني يف �شهر دي�سمرب 2011م على �شهادة الإعرتاف من املجل�س املركزي لإعتماد املن�ش�آت
ال�صحية .تتولى �إدارة ال�شركة حت�سني اجلودة النوعية بال�شركة م�س�ؤولية الت�أكد من االلتزام مبعايري اجلودة النوعية يف تقدمي اخلدمات للمر�ضى ويف �أعمال ال�شركة الأخرى.
ويهدف برنامج حت�سني اجلودة �إلى مراقبة وتقييم وحت�سني نوعية رعاية املر�ضى والأداء ال�سريري وكفاءة خدمة الرعاية ال�صحية .كما تت�أكد �إدارة حت�سني اجلودة النوعية � ً
أي�ضا
من �صحة تبادل املعلومات بني الأق�سام واخلدمات واللجان فيما يتعلق بتح�سني اجلودة النوعية.
( )3الكفاءة
و�ضعت ال�شركة هيك ًال تنظيمي ًا فعا ًال ي�ساعدها على حتقيق �أهدافها املن�شودة والو�صول �إلى �أعلى م�ستويات الكفاءة الت�شغيلية .ويف هذا الإطار ،قامت ال�شركة بتنفيذ �إجراءات
و�أنظمة لتعريف م�ؤ�شرات الأداء الأ�سا�سية وامل�ساعدة على قيا�س الأداء املحقق بهدف موا�صلة و�ضع و�إدارة الأهداف اال�سرتاتيجية بعيدة املدى.
 : 6 - 3العمالء املستهدفون واملناطق اجلغرافية املستهدفة
ي�شمل عمالء ال�شركة امل�ستهدفون ما يلي:
(�أ) �شركات الت�أمني
طورت ال�شركة عالقات قوية مع معظم �شركات الت�أمني الكربى مثل ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين و�شركة ميد غلف و�شركة بوبا وغريها .وحت�صل ال�شركة على جزء هام من
�إيراداتها من خالل عقودها مع �شركات الت�أمني.
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ب) ال�شركات املتعاقدة
�أبرمت ال�شركة عقودًا مع �شركات �سعودية كربى منها �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة ال�سعودية للكهرباء تقدم مبوجبها ال�شركة اخلدمات الطبية ملن�سوبي تلك ال�شركات.
(ج) امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
مت جتديد عقدي تقدمي اخلدمات العالجية والطبية ملر�ضى جمموعة الأخطار املهنية مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ح�صري ًا يف مدينة الريا�ض ملدة خم�س ()5
�سنوات �إلى تاريخ 1437/3/16هـ (املوافق 2015/12/31م) ،بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ ب 1432/3/19هـ (املوافق 2011/2/22م) .وهما عقدان يتم مبوجبهما حتويل
مر�ضى يف مدينة الريا�ض امل�شمولني �ضمن نطاق جمموعة الأخطار املهنية �إلى �شبكة م�ست�شفيات ال�شركة .وتعترب هذه العالقة مهمة لل�شركة نظ ًرا للعدد الكبري من العمال الذين
يعملون يف املدن ال�صناعية و امل�شاريع العمرانية يف مدينة الريا�ض.
(د) م�ست�شفيات القطاع العام الأخرى
ترتبط ال�شركة بعقود مع م�ست�شفيات قطاع عام �أخرى ،مثل م�ست�شفى احلر�س الوطني ،تقدم ال�شركة مبوجبها خدمات الرعاية ال�صحية
وال�سريرية للمر�ضى املحولني من تلك امل�ست�شفيات.
(هـ) وزارة ال�صحة
�أقر وزير ال�صحة قواعد �أ�سا�سية لعالج احلاالت الإ�سعافية ،والتي تلتزم مبوجبها امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة با�ستقبال احلاالت الإ�سعافية التي ت�صل �إليها وتقدم العالج
الإ�سعايف لها حلني ا�ستقرار احلالة بغ�ض النظر عن اجلن�سية �أو جهة العمل .ويقوم امل�ست�شفى اخلا�ص بعدها بالتقدم بطلب تعوي�ض �إلى مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة.
ويتم بعد ذلك رفع كامل املعاملة �إلى �إدارة الهيئات الطبية بوزارة ال�صحة لدرا�ستها و�إكمال الالزم نحو �صرف تعوي�ض امل�ست�شفى اخلا�ص بعد تدقيق املعاملة من اجلهات املالية
املخت�صة ،والتي ميكن �أن ت�ستغرق وقتا طويال ت�صل �إلى ثالثة �سنوات يف كثري من الأحيان.
(و) املر�ضى امل�ستقلون
هم املر�ضى غري امل�شمولني بغطاء ت�أمني لدى �شركات الت�أمني �أو غري التابعني لأي من ال�شركات العميلة .ويدفع ه�ؤالء املر�ضى ب�أنف�سهم لقاء اخلدمات الطبية التي يح�صلون
عليها .ومن املتوقع �أن تبقى العوائد من هذه ال�شريحة على ما هي عليه.
(ز) امل�ست�شفيات /امل�ستو�صفات الأخرى
توا�صل ال�شركة العمل على تطوير عالقات مع م�ست�شفيات �أخرى وم�ستو�صفات لكي تتمكن من تقدمي خدمات �إحالة من مقدمي الرعاية ال�صحية الذين ال ي�ستطيعون تلبية
احتياجات مر�ضاهم يف مرافقهم اخلا�صة.

42

 : 7 - 3املزايا التنافسية
لقد متكن م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني نتيجة خلرباتهما ال�سابقة يف مدينة الريا�ض من التحول �إلى ا�سمني معروفني يف �سوق اخلدمات الطبية .وفيما يلي بع�ض
املزايا التناف�سية التي ا�ستطاعت ال�شركة تطويرها مقارن ًة ب�شركات الرعاية ال�صحية الأخرى التي تقدم خدمات م�شابهة:
(�أ) تاريخ جيد و�سمعة مرموقة
متتاز ال�شركة بخربة عريقة يف مدينة الريا�ض يف تقدمي خدمات عالية اجلودة كواحدة من �أكرب �شبكات امل�ست�شفيات يف مدينة الريا�ض .وبعد حتويل ملكية امل�ست�شفيني �إلى
م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص وتغيري ا�سم م�ست�شفى الت�أمينات االجتماعية (رعاية الريا�ض حاليا) ،حافظ امل�ست�شفيان على �سمعتهما وقاما بتطوير خدماتهما يف ظل ملكية
ال�شركة وحتت �إ�شرافها.
(ب) بيئة ت�شغيلية واقت�صادية �إيجابية
لقد �أدى الدعم احلكومي الهادف �إلى ت�شجيع وزيادة م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية �إلى حتقيق املنفعة لل�شركة من خالل متكنها من جذب مزيد
من املر�ضى �إلى م�ست�شفييها .و�سوف ي�ستمر امل�ست�شفيان يف اال�ستفادة من القطاع العام مع تنامي ال�ضغط على الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�شفيات احلكومية �إلى �أق�صى مداها
وا�ستمرار العمل على فر�ض الت�أمني ال�صحي الإلزامي اخلا�ص بالن�سبة للمقيمني.
كما يتوقع ان ي�ستمر ارتفاع االنفاق احلكومي على ال�صحة خالل ال�سنوات القادمة حيث قامت وزارة ال�صحة م�ؤخرا ب�إعداد امل�شروع الوطني للرعاية ال�صحية و الذي يهدف
�إلى تطوير اخلدمات ال�صحية يف اململكة خالل ال�سنوات الثمان القادمة .و مع ذلك فال يتوقع �أن ي�ؤثر هذا االنفاق املتزايد �سلب ًا على �أرباح امل�ست�شفيات اخلا�صة ب�سبب انخفا�ض
عدد اال�سرة لكل  1000ن�سمة عن املعدالت العاملية.
(ج) �أداء مايل قوي
�شهدت ال�شركة من ًوا كب ًريا يف �إيراداتها نتيجة حت�سن مرافق الرعاية ال�صحية وا�ستمرار حت�سن نوعية اخلدمات منذ حتويل ملكية امل�ست�شفيني �إلى م�ستثمرين من القطاع
اخلا�ص .ومتكنت الإدارة � ً
أي�ضا من حت�سني هوام�ش الأرباح والأرباح ال�صافية من خالل الإدارة الأف�ضل للعمليات ورفع م�ستوى الكفاءات الت�شغلية .ومن املتوقع �أن ي�ستمر ذلك
يف ظل خطط التو�سع وزيادة الطلب يف منطقة الريا�ض على خدمات ومرافق رعاية �صحية �أف�ضل.
(د) ا�سرتاتيجية الرتكيز على النمو
تعمل ال�شركة على تو�سعة مرافقها احلالية لتقدمي خدمات �إ�ضافية ،غ�سيل الكلى ،جراحة املخ والأع�صاب وغريها ،وتعزيز قدرتها على معاجلة املزيد من املر�ضى .وقد مت
الإنتهاء من اعمال الإن�شاء للمرفق الإ�ضايف ب�سعة � 200سرير وامللحق بامل�ست�شفى الوطني يف نهاية العام 143٣هـ (املوافق 20١٢م) ،و �سيتم بدء ت�شغيلة تدريجيا خالل العام
1434هـ (املوافق 2013م).
تعمل ال�شركة كذلك على تو�سعة مواردها من خالل وحدات الت�شغيل اجلديدة وهي مراكز طب العائلة ورعاية لتوزيع الأدوية و امل�ستلزمات الطبية ،وهذا ما �سيح�سن من منو
خطط التو�سع ،علما ب�أن ال�شركة تنوي افتتاح �أول هذه املراكز وهو مركز طب العائلة يف خالل العام ٢٠١٣م.
و فيما يلي جدول يو�ضح الفرتة الزمنية املتوقعة النتهاء امل�شاريع املذكورة اعاله:
جدول  :34الفرتة الزمنية املتوقعة إلنتهاء املشاريع اجلديدة للشركة الوطنية للرعاية الصحية
الشرح

توسعة املستشفى الوطني

إنشاء مراكز طب العائلة

املدة املتوقعة للتنفيذ

قد مت الإنتهاء من �أعمال �إن�شاء تو�سعة
مرافق امل�ست�شفى الوطني بنهاية العام
2012م ،و�سيتم بدء ت�شغيل التو�سعة
تدريجي ًا بحلول العام 1434هـ املوافق
2013م.

يتوقع �أن ينتهي �إن�شاء املركز الأول من م�شروع
مراكز طب العائلة خالل � 18شهر ًا من تاريخ
ت�سليم املوقع و هو (2011/7/1م)على �أن يتم
بناء م�ستو�صف واحد كل عام من الأعوام الأربعة
القادمة.

رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية

مت البدء التجريبي للن�شاط خالل الربع الثالث من العام
2011م .ومت العمل على تر�سيخ عمليات الن�شاط و حتقيق
االهداف يف العام 2012م.

(هـ) قاعدة م�ساهمني قوية
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية م�ساهم �أ�سا�سي يف ال�شركة و�سوف توا�صل امل�ؤ�س�سة ،طبق ًا لنظام ال�شركات والأنطمة الأخرى ،العمل على متكني ال�شركة من اال�ستفادة من
هذه العالقة واملحافظة على �شهرة ال�شركة ك�أ�سم قوي يف قطاع الرعاية ال�صحية.
بالإ�ضافة �إلى كون امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية م�ساهم �أ�سا�سي ،فقد جددت ال�شركة عقديها معها الذي تقدم ال�شركة مبوجبهما اخلدمات العالجية والطبية ملر�ضى
جمموعة الأخطار املهنية لدى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ح�صري ًا يف مدينة الريا�ض ملدة خم�س (� )5سنوات تنتهي يف 1437/3/16هـ (املوافق 2015/12/31م)،
بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ ب 1432/3/19هـ (املوافق 2011/2/22م).
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(و) عمالء كبار وعالقات متينة مع �شركات الت�أمني
طورت ال�شركة عالقات قوية مع معظم �شركات الت�أمني الكربى مثل ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين و�شركة ميدغلف و�شركة بوبا وغريها .كما ترتبط بعقود مع �شركات كربى
متتاز بقوى عاملة �ضخمة (على �سبيل املثال �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة ال�سعودية للكهرباء) والتي تقدم ال�شركة مبوجبها الرعاية ال�صحية ملوظفي تلك ال�شركات.
(ز) مزود خدمات طبية معتمد دولي ًا
ر�سالة ال�شركة هي موا�صلة تقدمي �أف�ضل خدمات ومرافق الرعاية ال�صحية ،وقد �أتاح لها ذلك احل�صول على االعتماد مل�ست�شفييها من الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد جودة
اخلدمات ال�صحية ل�ضمان اجلودة ،ما يعزز �سمعة ال�شركة كمزود معروف خلدمات الرعاية ال�صحية.
فقد ح�صل م�ست�شفى رعاية الريا�ض على �شهادة �إعتماد الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد جودة اخلدمات ال�صحية ( )JCIمنذ عام 2008م.
كما ح�صل امل�ست�شفى الوطني على �شهادة االعرتاف من املجل�س املركزي لإعتماد املن�ش�أت ال�صحية.
(ح) خدمات طبية وا�سعة النطاق
تقدم ال�شركة من خالل م�ست�شفييها ت�شكيلة من اخلدمات الطبية يف جماالت متتاز ب�أعلى حجم للطلب يف املنطقة ،ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر �أمرا�ض القلب وال�شرايني
ومر�ض ال�سكر وغ�سيل الكلى وعالج العقم و�أطفال الأنابيب ،وغريها.
(ط) خربة فريق الإدارة
ميلك فريق الإدارة خربة وا�سعة يف جمال الرعاية ال�صحية ويلتزم بتنفيذ ا�سرتاتيجية النمو ل�ضمان ا�ستمرار تطور ال�شركة وحتويلها �إلى �إحدى �أكرب �شركات تقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية يف اململكة .وقد �أثبتت الإدارة مهارات �أ�سا�سية منها الدراية بكيفية �إدارة مقدمي الرعاية ال�صحية والإدارة املبا�شرة وتنفيذ كفاءات العمليات وتركيز اجلهود
على بناء ا�سم ال�شركة والتعريف بها وااللتزام بالتو�سعة والتطور من خالل بناء وتو�سعة املرافق وتنفيذ �أحدث بنية حتتية تقنية طبية.
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 .4هيكل الشركة
 : 1 - 4جملس اإلدارة
يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة حاليا من �سبعة مقاعد ي�شغل ممثلو امل�ساهمون �سبعة منها كما هو مو�ضح باجلدول �أدناه .وتعتزم ال�شركة التقدم بطلب لوزارة التجارة وال�صناعة
لعقد جمعية عامة غري عادية لإعادة ت�شكيل �أع�ضاء املجل�س مبا يتما�شى مع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات خالل مدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر من طرح ال�شركة لالكتتاب ،من
خالل �إ�ضافة مقعدين جديدين وا�ستبدال �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني بع�ضو م�ستقل لي�صبح جمموع عدد �أع�ضاء املجل�س ت�سعة �أع�ضاء ،حيث ي�صبح عدد الأع�ضاء
امل�ستقلني ثالث �أع�ضاء ما ميثل ثلث عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والذين �سيكون غالبيتهم من غري التنفيذيني.
جدول  : 35جملس إدارة الشركة
العمر

املنصب

اجلنسية

االسم

ممثال لــ

رئي�س جمل�س
الإدارة

�سعودي

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى

�شركة ما�سك القاب�ضة

58

�سعودي

بدر بن فهد بن حممد العذل

�شركة فال العربية القاب�ضة

29

ع�ضو

�أديب بن عبد الرحمن ال�سويلم

�شركة فال العربية القاب�ضة
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ع�ضو

�سعودي

عبدالعزيز بن �سيف ال�سيف

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

55

ع�ضو

�سعودي

عادل بن حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

36

ع�ضو

�سعودي

الدكتور �شوميي بن هوميل ال فويز

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

47

ع�ضو

�سعودي

يا�سر بن �صقر العتيبي

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

42

ع�ضو

�سعودي

احلالة

غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي
غري
م�ستقل/
غري تنفيذي

امللكية
املباشرة
للممثل

امللكية
غرياملباشرة
للممثل

٪0

٪0٫2

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

٪0

�أمني �سر جمل�س الإدارة هو �أ�سامة مرزوق املبارك .وهو ال ميلك �أي �أ�سهم يف ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وميكن الإطالع على ملخ�ص ال�سرية الذاتية لأ�سامة
مرزوق املبارك يف الق�سم املعنون «نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة».
 : 2 - 4نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة
(�أ) املهند�س عبد اهلل بن حممد العي�سى ،رئي�س جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر58 :
ي�شغل املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي لكل من �شركة ما�سك القاب�ضة و�شركة �أ�صيلة للإ�ستثمار منذ عام 2010م  .كما ي�شغل املهند�س العي�سى
من�صب رئي�س جمل�س �إدارة مكتب عبداهلل حممد العي�سى مهند�سون ا�ست�شاريون منذ العام 1981م  ،ومن�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اال�سمنت العربية منذ العام 1990م ،
ومن�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أميا�س القاب�ضة منذ العام 2006م  ،كما هو ع�ضو يف جمل�س �إدارة يف ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) منذ العام 1990م ،
وع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية منذ العام 2004م  ،و�أخري ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة بنك الريا�ض منذ العام 2007م .
كما �شغل املهند�س العي�سى � ً
أي�ضا ع�ضوية جمال�س �إدارة العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأخرى ومنها مدار�س امللك في�صل منذ العام 1994م  ،وال�شركة اخلليجية للمناطق
ال�سياحية يف الفرتة من 2000م �إلى 2008م  ،وال�شركة الوطنية للنقل البحري يف اململكة العربية ال�سعودية من 1984م �إلى 1995م  ،و�شركة جدوى لال�ستثمار يف الفرتة من
2006م �إلى 2007م .
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عمل املهند�س العي�سى كمحلل مايل من عام 1980م �إلى عام 1981م لدى بنك �إندو�سويز التي كانت �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية الفرن�سية الرائدة  .ويف عام 1981م انتقل املهند�س
العي�سى للعمل يف ال�شركة ال�سعودية للمقاوالت الإن�شائية كرئي�س وحتى العام 2006م وهو حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة امل�شروعات الهند�سية من جامعة �ساذرن
ميثودي�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1980م وبكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية من نف�س اجلامعة عام 1978م .
(ب) بدر بن فهد بن حممد العذل
اجلن�سية� :سعودي
العمر29 :
بدر العذل حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات اخلا�صة ب�إدارة الأعمال من جامعة بورت الند – والية �أوريجون – الواليات املتحدة الأمريكية يف العام 2007م.
عمل العذل يف ق�سم خدمات اال�ستثمار البنكي ب�شركة فالكم للخدمات املالية من عام 2007م �إلى عام 2009م .وعمل كم�ساعد الرئي�س وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة فال العربية
القاب�ضة املحدودة من عام 2009م �إلى عام 2011م .كما عمل كمدير تنفيذي لل�شركة العربية لالمدادات الطبية ولوازم امل�ست�شفيات (ام�سكو) من عام 2010م �إلى عام 2011م.
وي�شغل العذل حاليا من�صب نائب �أول للرئي�س ونائب املدير التنفيذي ل�شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة منذ عام 2011م.
ي�شغل العذل � ً
أي�ضا بع�ض املنا�صب احلالية يف �شركات �أخرى كما يلي :مدير عام �شركة الأنظمة املتطورة املحدودة ،ومدير عام �شركة نوفوفالت العربية ال�سعودية املحدودة ،ومدير
فرع �شركة فال ال�سعودية املحدودة ،ومدير فرع �شركة فال العاملية لل�شحن اجلوي.
كما يتقلد بدر العذل عدة ع�ضويات منها ع�ضو جمل�س ادارة يف جميع �شركات فال العربية القاب�ضة ،ع�ضو جمل�س االدارة ب�شركة الأمثل للتمليك والت�أجري التمويلي ،ع�ضو جمل�س
ادارة ب�شركة فالكم للخدمات املالية ،ع�ضو جمل�س ادارة ب�شركة ديتكون ال�سعودية املحدودة ،ع�ضو جمل�س ادارة ب�شركة الكادر العربي لتطوير التعليم ،وع�ضو جمل�س ادارة �شركة
البالد كاتل�ست.
(ج) �أديب بن عبد الرحمن ال�سويلم ،ع�ضو جمل�س �إدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر45 :
�أديب ال�سويلم حا�صل على دبلوم عايل من جامعة هوت�شول فورتوانقن يف �أملانيا يف عام 2011م ،ودبلوم عايل يف �إدارة االعمال من جامعة اليمامة عام 2010م ،و�أي�ضا حا�صل
على درجة البكالوريو�س يف القانون من جامعة امللك �سعود يف عام 1990م.
كما �أنه ي�شغل العديد من ع�ضويات املجال�س وهي ع�ضو جمل�س االدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية والرئي�س التنفيذي ب�شركة فالكم للخدمات املالية ،ع�ضو جمل�س ادارة وع�ضو
اللجنة التنفيذية ب�شركة النايفات للتق�سيط ،ع�ضو جمل�س االدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية ب�شركة ت�صنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) ،ع�ضو جمل�س االدارة بال�شركة ال�سعودية
ل�صناعة الورق ،وع�ضو جمل�س االدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية ب�شركة �أمانة للت�أمني التعاوين ،ع�ضو جمل�س الأعمال ال�سعودي الكندي وع�ضو اللجنة التنفيذية ،وع�ضو جلنة
اال�ستثمار ب�شركة اخلدمات اللوج�ستية.
عمل ال�سويلم يف الأعمال البنكية واال�ستثمار وذلك من خالل عمله يف جمموعة �سامبا املالية ما بني 1992م �إلى 1993م و لدى �شركة فال العربية القاب�ضة ما بني 1993م و
1998م والبنك ال�سعودي الفرن�سي ما بني 1998م �إلى 2003م وفالكم للخدمات املالية من عام 2004م و حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.
(د) عبدالعزيز بن �سيف ال�سيف ،ع�ضو جمل�س �إدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر55 :
عبدالعزيز ال�سيف حا�صل على درجة املاج�ستري يف الإدارة العامة من جامعة �ساجنامون �ستيت بالواليات املتحدة الأمريكية يف العام 1985م ودرجة البكالوريو�س يف علم النف�س
من جامعة امللك �سعود يف العام 1979م.
وي�شغل ال�سيف حالي ًا من�صب مدير عام مكتب الت�أمينات الإجتماعية مبنطقة الريا�ض  ،وقد عمل ً
مفت�شا لدى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف الفرتة من 1980م �إلى
1983م ،و�شغل من�صب مدير �إدارة التفتي�ش ,و�ش�ؤون �أ�صحاب العمل بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف الفرتة من 1986م �إلى 2005م .و�شغل ال�سيف من�صب م�ساعد
مدير عام مكتب الت�أمينات االجتماعية مبنطقة الريا�ض منذ العام 2005م حتى 2011م .
كذلك ي�شغل ال�سيف من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الق�صيم للخدمات الطبية منذ العام 2003م.
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(هـ) عادل بن حممد بن عبداهلل اخلرا�شي ،ع�ضو جمل�س �إدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر36 :
املهند�س عادل اخلرا�شي حا�صل على درجة املاج�ستري يف ادارة امل�شاريع بجامعة كوينزالند تكنولوجيا ب�أ�سرتاليا يف العام 2007م وحا�صل على درجة االمتياز للأطروحة املتعلقة
ب�أ�سباب ت�أخر امل�شاريع احلكومية بال�سعودية .والبكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية بجامعة امللك �سعود يف العام 2000م.
كما ي�شغل اخلرا�شي حالي ًا من�صب مدير م�شروع ابراج العليا ملرحلة التنفيذ واملكون من برجني  34/36دور .ومدير فريق الت�صميم مل�شروع هيلتون الريا�ض  ،وع�ضو بفريق متابعة
�أعمال ت�صميم م�شروع �أبراج العليا مبدينة الريا�ض .
التحق اخلرا�شي بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف عام 2001م  ،وبالإ�ضافة �إلى عدة ع�ضويات ومنها ع�ضو مر�شح من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ملتابعة
�أعمال تنفيذ امل�ست�شفى الوطني بالريا�ض ،وع�ضو مبجل�س ادارة اخلزف للأنابيب وامل�شاركة ب�أعمال ت�أ�سي�س ال�شركة الى �أن مت البدء مبرحلة االنتاج التجاري .و�أي�ضا ع�ضو
مبجل�س املديرين ملركز غرناطة التجاري من العام 2009م حتى عام 2011م
(و) الدكتور �شوميي بن هوميل ال فويز ،ع�ضو جمل�س �إدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر47 :
الدكتور �شوميي �آل فويز حا�صل على درجة املاج�ستري يف الطب وال�صحة املهنية من جامعة كاليفورنيا ،لو�س �أجنلو�س يف العام 2001م ،ودرجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة
من جامعة امللك �سعود يف العام 1996م.
ي�شغل الدكتور ال فويز من�صب مدير الإدارة الطبية و�إعادة الت�أهيل وال�سالمة يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية منذ العام 2005م  ،وقد �شغل الدكتور �شوميي يف الفرتة
من 1996م �إلى 2004م املنا�صب التالية :طبيب مقيم مب�ست�شفى اليمامة ،وع�ضو يف اللجنة الطبية الإ�ستئنافية بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
وهو �أي�ض ًا ع�ضو املركز الوطني ملعايري الت�أمني ال�صحي وع�ضو الكلية الأمريكية للطب املهني والبيئي منذ عام 2011م .وبالإ�ضافة �إلى ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية
للرعاية الطبية منذ عام 2006م.
(ز) يا�سر بن �صقر العتيبي ،ع�ضو جمل�س �إدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر42 :
يا�سر العتيبي حا�صل على درجة املاج�ستري يف االقت�صاد من جامعة امللك �سعود يف العام 2006م والبكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة امللك �سعود يف العام 1998م ،وحا�صل
على دبلوم املحا�سبة التجارية من معهد الإدارة العامة يف العام 1992م ،كما ي�شغل حال ًيا من�صب مدير �إدارة احل�سابات بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية منذ مايو 1998م،
كما عمل العتيبي بوظيفة حملل مايل يف م�صرف الراجحي يف الفرتة من 1992م �إلى 1998م.
(ح) �أ�سامة املبارك� ،سكرتري جمل�س الإدارة
اجلن�سية� :سعودي
العمر37 :
�أ�سامة املبارك حا�صل على الثانوية العامة وي�شغل من�صبه احلايل بال�شركة منذ �أغ�سط�س 2005م .وقد التحق بال�شركة يف العام 1998م بوظيفة �سكرتري مكتب املدير العام
مب�ست�شفى رعاية الريا�ض حتى العام 2005م .وعمل قبل ذلك لدى م�ؤ�س�سة الق�صي للإن�شاءات وم�ؤ�س�سة امللك في�صل اخلريية .وقد اجتاز دورات تدريبية خمتلفة منها دورة
مدير مكتب و�سكرتري تنفيذي لدى مركز الطويل للتدريب ،ودورة يف �إعادة تنظيم مكاتب ال�سكرتارية التنفيذية واملديرين.
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* ت�سعى ال�شركة حالي ًا للبحث عن مدير �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي والت�سويق والعالقات العامة ومدير للخدمات امل�شرتكة حيث تتوقع ال�شركة �شغل هذه املنا�صب خالل العام 2013م.
** حر�ص ًا من ادارة ال�شركة على حت�سني و تطوير اداء ادارة املراجعة الداخلية بال�شركة ،قامت ال�شركة بتعيني كي بي �أم جي الفوزان و ال�سدحان لغر�ض تنظيم و تطوير الإجراءات الداخلية لإدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة،
بالأ�ضافة الى حتديد �إحتياجات هذه الأدارة من م�ساعدة ال�شركة على ا�ستقطاب كفاءات منا�سبة لهذه الأدارة .علم ًا ب�أن �أعمال كي بي �أم جي الفوزان و ال�سدحان �ستكون حتت �أ�شراف مبا�شر من جلنة املراجعة املنبثقة عن
جمل�س الإدارة.

(�أ) عثمان عبداهلل �أباح�سني ،الرئي�س التنفيذي
اجلن�سية� :سعودي
العمر58 :
عثمان �أباح�سني حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة امل�ست�شفيات من جامعة امللك �سعود يف العام 1987م ،ودرجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال وامل�ست�شفيات من جامعة
كونكورديا كولدج بالواليات املتحدة االمريكية عام 1982م ،ويحمل كذلك �شهادة االحرتاف يف الت�أمني من املعهد القانوين للت�أمني يف لندن منذ عام 1996م.
قبل �إن�ضمامه �إلى ال�شركة يف �أبريل من عام 2009م �شغل عثمان �أباح�سني من�صب مدير عام ال�شركة العربية للوازم الطبية (�إحدى �شركات جمموعة العليان) منذ العام 1997م.
وعمل قبل ذلك بوظيفة م�ساعد مدير الق�سم الطبي يف ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين بني العامني 1995م و1997م .كما عمل يف م�ست�شفى امللك فهد باحلر�س الوطني يف
الفرتة من 1983م �إلى 1994م �شغل خاللها عدد ًا من الوظائف منها م�ساعد من�سق خدمات الإدارة وم�ساعد �إداري للمدير الطبي وم�ساعد مدير ال�ش�ؤون الطبية ومدير م�شارك
للخدمات الطبية امل�ساندة .وقد بد�أ م�سريته العملية كمدير لعيادة العليا اخلارجية حديثة الت�أ�سي�س التابعة مل�ست�شفى احلر�س الوطني يف الفرتة من 1982م �إلى 1983م.
(ب) يا�سر بن حممد القهيدان ،مدير الإدارة املالية
اجلن�سية� :سعودي
العمر41 :
يا�سر القهيدان حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة �أم القرى يف العام 1995م ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة الأكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا يف العام 2005م ،و�شهادة التحليل املتقدم من جامعة كورنيل يف العام 2001م.و �شهادة اال�سرتاتيجيات املالية لل�شركات يف اال�سواق املالية من جامعة ان�سياد يف
العام 2011م.
عمل يا�سر القهيدان بوظيفة حما�سب تكاليف لدى �شركة اخلزف ال�سعودي من العام 1995م �إلى العام 1996م ثم حما�سبا لدى ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملنتجعات ال�سياحية
من العام 1996م �إلى العام 1999م ،ثم مراق ًبا مال ًيا بال�شركة ال�سعودية للفنادق واملنتجعات ال�سياحية يف الفرتة من 1999م �إلى 2006م .وبعد ذلك ،وقبل التحاقه بال�شركة
الوطنية للرعاية الطبية كمدير مايل يف عام 2009م ،عمل بوظيفة مدير لل�ش�ؤون املالية والإدارية بال�شركة العربية للوازم الطبية (�إحدى �شركات جمموعة العليان) من العام
2006م �إلى العام 2009م.
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(ج) طالل عويد الكود ،مدير املوارد الب�شرية
اجلن�سية� :سعودي
العمر40 :
طالل الكود حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة املن�صورة مب�صر يف العام 1992م ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة املوارد الب�شرية من اجلامعة الأمريكية
بلندن يف �شهر �أبريل من العام 2012م.
عمل طالل الكود لدى البنك ال�سعودي الهولندي من العام 1993م �إلى العام 2000م وعمل لدى البنك كمدير التوظيف من العام � 1997إلى العام 2000م ،ثم مدير ًا للموارد
الب�شرية لدى جمموعة العليان من العام 2000م �إلى العام 2004م ،ثم مدير منطقة للموارد الب�شرية ب�شركة بيكر هيوز العاملية يف الفرتة من 2005م �إلى 2006م .وعمل بوظيفة
مدير م�شرف تنفيذي للموارد الب�شرية ومدير م�شروع باململكة القاب�ضة – ق�سم قناة روتانا من العام 2006م �إلى العام 2008م .وبعد ذلك عمل كمدير تنفيذي للموارد الب�شرية
ب�شركة رويال �سان اليان�س من �شهر يناير من العام � 2009إلى �شهر دي�سمرب من العام 2011م .وبعد ذلك ،وقبل التحاقه بال�شركة الوطنية للرعاية الطبية كمدير املوارد الب�شرية
من �شهر �سبتمرب من العام 2012م ،عمل ككبري مديري املوارد الب�شرية لدى جمموعة الراجحي لال�ستثمار من �شهر يناير من العام 2012م الى �شهر �أغ�سط�س من العام 2012م.
(د) �سليمان بن فهد الوهيبي ،مدير �إدارة امل�شاريع
اجلن�سية� :سعودي
العمر37 :
�سليمان الوهيبي حا�صل على درجة املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية والتخطيط من جامعة امللك �سعود يف العام 2009م ودرجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية والتخطيط
من جامعة امللك �سعود يف العام 2000م.
عمل �سليمان الوهيبي بوظيفة مهند�س معماري لدى �شركة الزيد اال�ست�شارية من العام 2000م �إلى العام 2003م ثم بوظيفة مدير تخطيط وتطوير لدى �شركة الإمنلة العقارية
من العام 2003م �إلى العام 2008م .ويعمل الوهيبى لدى ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية منذ مار�س 2010م.
(هـ) حممود حرب ،مدير تقنية املعلومات
اجلن�سية� :أردين
العمر49 :
يحمل حممود حرب درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة الريموك يف الأردن يف العام 1985م .وقبل ان�ضمامه �إلى ال�شركة يف العام 2008م عمل بوظيفة مدير
تقنية املعلومات يف م�ست�شفى دلة من 1998م �إلى 2008م وبوظيفة حملل ومربمج كوبول يف الفرتة من 1987م �إلى 1998م.
(و) فهد بن خالد بن خنني ،مدير �إدارة املواد
اجلن�سية� :سعودي
العمر45 :
فهد بن خنني حا�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد والإدارة من جامعة امللك عبدالعزيز يف العام 2000م ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة اخلليج يف
البحرين يف 2010م.
قبل ان�ضمامه �إلى ال�شركة كمدير �إدارة املواد يف عام 2006م ،عمل فهد بن خنني يف مركز الأمري �سلطان للقلب كمدير م�شرتيات املواد واملخزون .وقبل ذلك عمل يف مدينة
امللك عبدالعزيز الطبية (احلر�س الوطني) حيث تقلد عدة منا�صب منها امل�شرف املايل (2001م2002-م) وحملل مناف�سات �أول (1995م2001-م) وحملل مناف�سات
(1993م1995-م) .وقد بد�أ عمله يف مراقبة اجلرد يف وزارة العدل يف العام 1987م �إلى العام 1990م.
(ز)جمعة فرحان العنزي ،مدير عام م�ست�شفى رعاية الريا�ض
اجلن�سية� :سعودي
العمر48 :
جمعة فرحان العنزي حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز فى عام  1991ودرجة املاج�ستري يف الإدارة ال�صحية وامل�ست�شفيات من
جامعة امللك �سعود يف عام 1996م ودرجة املاج�ستري التنفيذي يف االدارة ال�صحية من جامعة وا�شنطن يف عام 2008م.
عمل جمعة يف م�ست�شفى القوات امل�سلحة بالريا�ض من عام 1996م �إلى عام 2005م كمدير للت�شغيل وال�سجالت الطبية وخالل فرتة عمله كلف بالعمل كمحا�ضر يف معهد الإدارة
العامة يف �إدارة امل�ست�شفيات للفرتة امل�سائية يف عامي 2000م و 2001م  ،وعمل لدى مدينة امللك فهد الطبية من عام 2005م �إلى عام 2011م كمدير تنفيذي خلدمات املر�ضى
ثم كمدير للتخطيط والتطوير الإداري والأ�ستاذ جمعة ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ال�سعودية للإدارة ال�صحية.
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(ح) الدكتور حماد عثمان ال�شايع ،كبري الأطباء مب�ست�شفى رعاية الريا�ض
اجلن�سية� :سعودي
العمر51 :
ح�صل الدكتور حماد على درجة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة من جامعة امللك عبدالعزيز يف عام 1986م ثم ح�صل على �شهادة الدبلوم يف طب الأطفال من جامعة دنربه
يف عام 1991م .
التحق الدكتورحماد بالعمل يف م�ست�شفى امللك عبدالعزيز اجلامعي يف جدة ك�أخ�صائي يف م�ست�شفى الأطفال يف عام 1992م ثم ك�إ�ست�شاري يف الق�سم يف عام 2004م ثم
ك�إ�ست�شاري يف �أمرا�ض الكلى للأطفال يف نف�س امل�ست�شفى يف عام 2001م  ،ويف عام 2006م التحق مبدينة امللك فهد الطبية ك�إ�ست�شاري لأمرا�ض كلى الأطفال يف م�ست�شفى
الأطفال باملدينة ،و يف العام 2012م التحق الدكتور ال�شايع بال�شركة الوطنية للرعاية الطبية ككبري �أطباء م�ست�شفى رعاية الريا�ض.
(ط) عبدالرحمن �إبراهيم الفار�س ،مدير عام امل�ست�شفى الوطني
اجلن�سية� :سعودي
العمر66 :
عبدالرحمن الفار�س حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال واالقت�صاد من جامعة الب�صرة يف العراق يف العام 1972م ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال والعلوم
املالية من جامعة �إي�سرتن نيومك�سيكو يف العام 1982م.
عمل حما�س ًبا يف الفرتة من 1974م �إلى 1979م ثم رئي�س حما�سبة من 1982م �إلى 1992م بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية .عمل لدى ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
بوظيفة مدير ال�ش�ؤون املالية والإدارية من 1992م �إلى 1996م ثم مدي ًرا للميزانية والتخطيط بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف الفرتة من 1997م �إلى 2005م .ويف العام
2005م عاد والتحق بال�شركة الوطنية للرعاية الطبية.
(ي) الدكتور �أحمد حممد �أبو عباة ،كبري �أطباء امل�ست�شفى الوطني
اجلن�سية� :سعودي
العمر45 :
ح�صل الدكتور �أحمد �أبو عباة على درجة البكالوريو�س يف الطب و اجلراحة من كلية الطب بجامعة امللك �سعود يف الريا�ض عام 1993م .ثم ح�صل على �شهادة الدبلوم يف طب
الأطفال من جامعة �أدنربة عام 1995م واجتاز امتحان الهيئة العربية وال�سعودية لطب الأطفال ،ثم التحق بعد ذلك بربنامج الزمالة يف الأمرا�ض ال�صدرية لدى الأطفال يف
م�ست�شفى طب الأطفال يف تورنتو وح�صل على الزمالة يف عام 2003م .ومن ثم ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف الإدارة ال�صحية من جامعة وا�شنطن ،كلية الطب عام 2008م.
التحق الدكتور �أحمد �أبو عباة بالعمل يف مدينة امللك فهد الطبية عام 2003م حيث عمل م�ست�شارا بق�سم طب الأطفال و�أمرا�ض الرئة .كما عمل يف ت�أ�سي�س الق�سم الرئي�سي
للأمرا�ض ال�صدرية لدى الأطفال ويف ق�سم ال�ش�ؤون الأكادميية و التدريبية كمدير م�ؤ�س�س لق�سم التعليم الطبي امل�ستمر حتى عام 2005م .و�شغل من�صب رئي�س ق�سم طب الأطفال
يف م�ست�شفى الأطفال يف مدينة امللك فهد الطبية حتى �شهر يناير من عام 2008م.
ويف مطلع عام 2008م مت تعيني الدكتور �أحمد �أبو عباة مبن�صب املدير التنفيذي امل�ساعد لل�ش�ؤون الطبية .ويف �شهر يوليو من عام 2008م ،مت تعيينه كمدير تنفيذي م�شارك
لل�شئون الطبية .و قبل ان�ضمامه �إلى ال�شركة يف العام 2011م� ،شغل من�صب م�ست�شار املدير التنفيذي يف مدينة امللك فهد الطبية.
(ك) مراد ال�سقاف  ،مدير عام رعاية لتوزيع االدوية وامل�ستلزمات الطبية
اجلن�سية :ميني
العمر41 :
مراد ال�سقاف حا�صل على درجة البكالوريو�س فى علوم احلا�سب الآيل من جامعة اريزونا فى الواليات املتحدة االمريكية عام 1996م ودرجة املاج�ستري من اجلامعة االمريكية
فى القاهرة عام 1999م.
قبل �إن�ضمامه �إلى ال�شركة يف عام 2012م كمدير عام ل�شركة رعاية لتوزيع االدوية وامل�ستلزمات الطبية عمل ال�سيد ال�سقاف فى �شركة باناجة من عام 2007-1999م كم�ساعد
مدير التخطيط ثم جمموعة م�ست�شفيات بخ�ش كم�ساعد مدير املواد والتوزيع فى عام 2008م  ,ثم جمموعة الفي�صيلية كمدير لالمدادات والتوزيع من عام  2008الى  2010م ،
ثم كمدير عام ل�شركة اوبتمال العربية من عام 2010م وحتى 2012م.
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(ل) عبدالعزيز عبداملح�سن ال�سيف  ،امل�ست�شار القانوين
اجلن�سية� :سعودي
العمر34 :
ال�سيد عبدالعزيز ال�سيف حا�صل على بكالوريو�س قانون من جامعة امللك �سعود فى عام 2003م وحا�صل على ماج�ستري نظم املعلومات من جامعة ليدز فى اململكة املتحدة عام
2010م .
قبل ان�ضمامه لل�شركة فى عام  2012م كم�ست�شار قانوين عمل فى �شركة االت�صاالت ال�سعودية فى االدارة القانونية كم�ست�شار قانوين من عام  2003م الى عام  2012م .
 : 4 - 4املصالح املباشرة وغري املباشرة ألعضاء جملس اإلدارة وكبار املسئولني التنفيذيني يف الشركة
با�ستثناء ما هو مذكور يف ق�سم االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة ،و ملكية امل�ساهمني البائعني لأ�سهم ال�شركة ،ال توجد لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ممثليهم �أو لأي من
كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أو ل�سكرتري املجل�س �أو لأي من �أقاربهم وتابعيهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة �أو املجموعة كما يف تاريخ ن�شرة
الإ�صدار هذه.
 : 5 - 4ضوابط حوكمة الشركات
تلتزم ال�شركة ب�أعلى معايري احلوكمة .وقد ا�ستوفت جميع ال�شروط الإلزامية املن�صو�ص عليها يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من الهيئة با�ستثناء املادة ( 10ب) ،واملادة
(12هـ) من تلك الالئحة (والتي �سرتد مناق�شتها بالتف�صيل يف ق�سم «احلوكمة» و «اال�ستقاللية»).
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد التزمت ال�شركة مبعظم ال�شروط االختيارية يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من الهيئة على التف�صيل الوارد يف النموذج رقم ( )8والذي متت
تعبئته و�إر�ساله للهيئة.
احلوكمة (املادة ( 10ب))
تدرك ال�شركة �أن هيئة ال�سوق املالية كانت قد قررت �إلزامية الفقرة (ب) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات والتي تق�ضى ب�أن ت�ضع ال�شركة �أنظمة و�ضوابط للرقابة
الداخلية والإ�شراف العام عليها .من �ضمنها ،و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لأع�ضاء جمل�س الإدارة .وتتعهد ال�شركة بااللتزام
بهذه املادة بعد وقت قريب من موافقة الهيئة على الطرح حيث �سيوافق جمل�س الإدارة على هذه ال�سيا�سة املكتوبة امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة
ال�شركات كما هو مبني �أعاله.
اال�ستقاللية (املادة (12هـ))
تدرك ال�شركة �أن الئحة حوكمة ال�شركات ت�شرتط حد ًا �أدنى لعدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني .وتتعهد ال�شركة بااللتزام بهذا ال�شرط بعد االكتتاب ،خالل فرتة ال تتجاوز
 180يوما من تاريخ طرح ال�شركة للإكتتاب العام.
النظام الرقابي لل�شركة
تتبنى ال�شركة معايري و�سيا�سات رقابية حمددة بهدف تطبيق نظام رقابي يت�سم بالفعالية والكفاءة .ويتم ذلك من خالل و�ضع وتطبيق و�صف وا�ضح مل�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية .ومن �أهم ما ي�ضطلع به جمل�س الإدارة من مهام هو حتديد ر�سالة ال�شركة و�أهدافها وغاياتها اال�سرتاتيجية وو�ضع اخلطوط العري�ضة التي ت�ضمن حتقيق تلك
الأهداف على �أر�ض الواقع بكفاءة عالية �ضمن الإطار العام خلطط ال�شركة.
وقد و�ضعت ال�شركة نظاما رقابيا يغطي كافة �أق�سامها الداخلية والذي يت�ضمن ت�شكيل ثالث جلان منبثقني من جمل�س الإدارة هم :اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة الداخلية
وجلنة املكاف�آت والرت�شيحات وذلك بهدف مراجعة عمليات ال�شركة ،كل �ضمن امل�س�ؤوليات املنوطة بها ،ومن ثم رفع التقارير واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة.
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 : 6 - 4اللجنة التنفيذية
جدول  :37أعضاء اللجنة التنفيذية
االسم

الوظيفة

املسمى

عثمان عبداهلل �أباح�سني
عبدالرحمن ابراهيم الفار�س
الدكتور جمعة فرحان العنزي
مراد ال�سقاف
الدكتور �أحمد حممد �أبو عباة
الدكتور حماد عثمان ال�شايع
حممود حرب
يا�سر حممد القهيدان
فهد خالد بن خنني
�سليمان فهد الوهيبي

الرئي�س التنفيذي
مدير امل�ست�شفى الوطني
مديرعام م�ست�شفى رعاية الريا�ض
مدير �إدارة رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
كبري الأطباء يف امل�ست�شفى الوطني
كبري الأطباء مب�ست�شفى رعاية الريا�ض
مدير تقنية املعلومات
مدير الإدارة املالية
مدير �إدارة املواد
مدير �إدارة امل�شاريع

الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

ت�شرف اللجنة التنفيذية بالنيابة عن جمل�س الإدارة و �ضمن ال�صالحيات املمنوحة لها من قبله على ما يلي:
• مراجعة الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�شركة و تعديلها عند اللزوم
• تر�شيح الأ�شخا�ص املنا�سبني ل�شغل الوظائف ال�شاغرة
• ت�أكيد تنفيذ اخلطط و امليزانبة التقديرية و حتليل �أ�سباب الإنحرافات �أن وجدت
• الت�أكد من �إعداد البيانات املالية الربع �سنوية ،و التقارير الدورية لل�شركة
نبذة عن �أع�ضاء اللجنة التنفيذية:
 )1عثمان عبداهلل �أباح�سني ،رئي�س اللجنة (�سبق تعريفه كالرئي�س التنفيذي لل�شركة) يف �صفحة ()٤٨
 )2عبدالرحمن ابراهيم الفار�س ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير امل�ست�شفى الوطني) يف �صفحة ()٥٠
 )3جمعة فرحان العنزي ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمديرعام م�ست�شفى رعاية الريا�ض) يف �صفحة ()٤٩
 )4مراد ال�سقاف ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير �إدارة رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية) يف �صفحة ()٥٠
 )5الدكتور �أحمد حممد �أبو عباة ،ع�ضو (�سبق تعريفه ككبري الأطباء يف امل�ست�شفى الوطني) يف �صفحة ()٥٠
 )6الدكتور حماد عثمان ال�شايع ،ع�ضو (�سبق تعريفه ككبري الأطباء مب�ست�شفى رعاية الريا�ض) يف �صفحة ()٥٠
 )7حممود حرب ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير تقنية املعلومات) يف �صفحة ()٤٩
 )8يا�سر حممد القهيدان ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير الإدارة املالية) يف �صفحة()٤٨
 )9فهد خالد بن خنني ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير �إدارة املواد) يف �صفحة ()٤٩
� )10سليمان فهد الوهيبي ،ع�ضو (�سبق تعريفه كمدير �إدارة امل�شاريع) يف �صفحة ()٤٩
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 : 7 - 4جلنة املراجعة
جدول  :38أعضاء جلنة املراجعة
االسم

املسمى

�أديب بن عبد الرحمن ال�سويلم
الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم احلميد
عبدالعزيز فايز ال�سويد

الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو

ت�شرف جلنة املراجعة ،والتي مت اعتماد ميثاق عملها وقواعد اختيار �أع�ضائها من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتاريخ 1432/4/14هـ (املوافق  2011 / 3 /22م) ،على
النواحي املالية و�إدارة املخاطر والرقابة الداخلية لعمليات ال�شركة .وت�شمل م�س�ؤولياتها مراجعة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية بال�شركة ونظم معلومات املحا�سبة وكفاءات
وقدرات �إدارة ال�ش�ؤون املالية مبا ي�ضمن االلتزام باملعايري املحا�سبية املتعارف عليها .وت�شمل اخت�صا�صات جلنة املراجعة وم�س�ؤولياتها � ً
أي�ضا:
• اقرتاح تعيني مدققي ح�سابات خارجيني وتقدمي التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تعوي�ضاتهم؛
• مراجعة القوائم املالية ال�سنوية ومالحظات املدققني اخلارجيني ومتابعة القرارات التي مت اتخاذها حول تلك املالحظات
• مراجعة القوائم املالية قبل تقدميها �إلى جمل�س الإدارة.
نبذة عن أعضاء جلنة املراجعة:
(�أ) �أديب بن عبد الرحمن ال�سويلم  ،الرئي�س (�سبق تعريفه كع�ضو جمل�س �إدارة يف �صفحة ()44
(ب) الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم احلميد ،ع�ضو
اجلن�سية� :سعودي
العمر60 :
الدكتور عبدالرحمن احلميد حا�صل على درجة الدكتوراه يف املحا�سبة يف العام 1981م من جامعة لويزيانا ودرجة املاج�ستري يف املحا�سبة يف العام 1975م من جامعة ميزوري
ودرجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود يف العام 1973م.
عمل الدكتور عبدالرحمن احلميد ً
مفو�ضا للجنة املعايري املحا�سبية لدى الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني من العام 1994م �إلى العام 2004م .وهو حال ًيا �شريك يف بيت
اال�ست�شارات الوطني وال�شركة اال�ست�شارية الوطنية وع�ضو يف عدد من الهيئات احلكومية و�شبه احلكومية والهيئات واملجال�س واللجان الأهلية.
(ج) عبدالعزيز فايز ال�سويد ،ع�ضو
اجلن�سية� :سعودي
العمر38 :
عبدالعزيز ال�سويد حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة يف العام 1994م من جامعة امللك �سعود ،وبد�أ م�شواره الوظيفي بوظيفة �إداري رئي�سي حل�سابات اال�ستثمار
بامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية منذ يناير 1996م .وعمل �ساب ًقا لدى �شركة �سعودي �أوجيه املحدودة يف الإدارة املالية من 1995م �إلى 1996م ،وهو ع�ضو جمل�س �إدارة
يف مركز غرناطة مول.
 : 8 - 4جلنة املكافآت والرتشيحات
جدول  :39أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات
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االسم

املسمى

املهند�س عبداهلل حممد العي�سى
بدر بن فهد العذل
عبدالعزيز بن �سيف ال�سيف
الدكتور �شوميي بن هوميل الفويز

الرئي�س
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

تتولى جلنة املكاف�آت والرت�شيحات ،والتي مت اعتماد ميثاق عملها وقواعد اختيار �أع�ضائها من قبل اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتاريخ 1432/4/14هـ (املوافق 2011/3/22م)،
م�س�ؤولية اتخاذ القرارات حول كيفية تقييم �أداء املجل�س واقرتاح معايري �أداء مو�ضوعية والعمل مع املجل�س لتحديد الكفاءات واملهارات التي يعترب املجل�س امتالكها �ضروري ًا
للمجل�س ككل ،وتبحث �سبل حت�سني جمل�س الإدارة لربحية ال�شركة على املدى الطويل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتولى اللجنة م�س�ؤولية جميع �ش�ؤون املوارد الب�شرية مبا يف ذلك
مراجعة نظم �إدارة املوارد الب�شرية واخلرائط التنظيمية لتحديد املجاالت التي حتتاج �إلى حت�سني ،وم�س�ؤولية مراجعة ن�سبة ال�سعودة بال�شركة للت�أكد من االلتزام بالأنظمة
املعمول بها .وت�شمل اخت�صا�صات اللجنة الأخرى ما يلي:
• �إعادة تر�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع الأخذ يف االعتبار م�ساهمة ع�ضو جمل�س الإدارة يف �أداء ال�شركة؛
• حتديد ا�ستقاللية ع�ضو جمل�س الإدارة ،على �أ�سا�س �سنوي؛
• تقييم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك قدرتهم على القيام بواجباتهم وحتديد مدى التزام كل منهم ب�أداء واجباته كع�ضو يف جمل�س الإدارة؛
• التو�صية ملجل�س الإدارة بهيكلة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني التنفيذيني؛
• مراجعة ال�شروط وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة واختيار املر�شحني املقرتحني؛
• مراجعة هيكلة جمل�س الإدارة والتو�صية بالتغيريات ال�ضرورية �إذا كانت مطلوبة؛ و
• �إعداد �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بنا ًء على معايري الأداء.
نبذة عن �أع�ضاء جلنة املكاف�آت والرت�شيحات
(�أ) املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى ،الرئي�س (�سبق تعريفه كرئي�س جمل�س �إدارة) يف �صفحة ()43
(ب) بدر بن فهد العذل ،ع�ضو(�سبق تعريفه كع�ضو جمل�س �إدارة) يف �صفحة ()44
(ج) عبدالعزيز بن �سيف ال�سيف ،ع�ضو(�سبق تعريفه كع�ضو جمل�س �إدارة) يف �صفحة ()44
(د) الدكتور �شوميي بن هوميل ال فويز ،ع�ضو (�سبق تعريفه كع�ضو جمل�س �إدارة) يف �صفحة ()45
 : 9 - 4السعودة
تعتزم ال�شركة توظيف املواطنني ال�سعوديني يف خمتلف الوظائف لديها و�صو ًال �إلى الن�سبة النظامية املقررة لل�سعودة والتي تفر�ض على املن�ش�آت العامة يف اململكة ،مبا فيها
ال�شركة ،تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم .و يتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدري ًبا على ر�أ�س العمل و�أحيا ًنا يف ف�صول درا�سية ل�ضمان جناح ال�شركة
يف جذب املوظفني واحلفاظ عليهم ،كما �سيتم التن�سيق مع املعاهد املهنية ال�ستقطاب ال�سعوديني ل�شغل وظائف فنية ،بالإ�ضافة �إلى الرتكيز على امل�شاركة يف فعاليات يوم الوظيفة
التي تقام يف املراكز العلمية واملنا�سبات التعليمية .ولكن التحدي امل�ستمر يف توظيف املواطنني ال�سعوديني هو احل�صول على املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم .وقد ي�شكل ذلك
خماطرة ناجتة عن عدم القدرة على االلتزام امل�ستمر ب�سيا�سات ال�سعودة.
مت اعتماد برنامج حتفيز املن�ش�آت لتوطني الوظائف «نطاقات» مبوجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ ،واملبني على قرار جمل�س الوزراء رقم ()50
وتاريخ 1415/5/21هـ ،وتقرر �أن يبد�أ تطبيق برنامج نطاقات من تاريخ 1432/10/12هـ .وبرنامج نطاقات هو برنامج و�ضعته وزارة العمل لتحفيز املن�شئات على توطني
الوظائف ويق ّيم �أداء املن�ش�آت وي�صنفها �إلى نطاقات ممتاز و�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر ،بحيث يكايفء النطاقني املمتاز والأخ�ضر الأعلى توطينا ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل
توطين ًا ويعطي مهلة �أطول للمن�ش�آت يف النطاق الأ�صفر .وتعتمد �آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ش�آت (�شركات وم�ؤ�س�سات) بح�سب ن�شاط �أو �أن�شطة املن�ش�أة ،ف�إذا
كانت املن�ش�أة تعمل يف ن�شاطني خمتلفني ف�إن وزارة العمل �ستتعامل مع تلك املن�ش�أة وك�أن لها كيانني م�ستقلني بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�ش�أة الرئي�سي �أو عدد فروعها .فالكيان
هو �صفة املن�ش�أة الذي �ستتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع املت�شابهة يف الن�شاط.
وقد �صنفت وزارة العمل ال�شركة على �أنها مع م�ست�شفييها كيان خدمات �صحية ومن املتوقع �أن يتم ت�سجيل فرع رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية على �أنه كيان �صيدليات
�أو جتارة اجلملة والتجزئة .ومع �أن ال�شركة ح�صلت على �شهادات �سعودة ملقرها الرئي�سي وم�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني ،ت�سعى ال�شركة للح�صول على �شهادة
�سعودة لفرع رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية .وال تزال ال�شركة تعمل على �أجراءات تعديل �سجالت ال�شركة يف برنامج نطاقات لت�سجيل جميع موظفيها و توزيعهم بني
فروعها .وبح�سب تقدير �إدارة ال�شركة ،ف�إن ال�شركة واقعة �ضمن النطاق الأخ�ضر يف كيان اخلدمات ال�صحية ،اي تعترب ال�شركة ملتزمة بن�سبة ال�سعودة الدنيا احلالية لعدد
العاملني فيها يف قطاع ن�شاط اخلدمات ال�صحية( .راجع ق�سم «ال�شركة» الفقرة « 8-4ال�سعودة») ملعلومات عن برنامج «نطاقات».
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ذكره يف الفقره ال�سابقة� ،أ�صدرت وزارة العمل م�ؤخر ًا تعليمات جديدة تطبيق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ والذي يق�ضي
بتح�صيل مقابل مايل من جميع من�ش�آت القطاع اخلا�ص قدره مئتي ريال �شهريا ( 2,400ريال �سنوي ًا) مل�صلحة �صندوق املوارد الب�شرية عن كل عامل وافد يزيد على متو�سط عدد
العمالة الوطنية يف هذه املن�ش�آت ،على �أن يكون ذلك مقدم ًا وب�شكل �سنوي عند �إ�صدار رخ�صة العمل �أو جتديدها.
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وكون �أن متو�سط عدد العمالة الوطنية يف ال�شركة �أقل من العاملني الوافدين ،فيمكن �أن تدفع ال�شركة مبلغ يقارب الثالثة ماليني ريال �سنوي ًا �إذا انطبقت عليها هذه التعليمات.
ومع ذلك ،ال تعتقد ال�شركة �أن يكون ملجموع هذه الر�سوم احلالية ت�أثري �سلبي جوهري على موقف ال�شركة املايل ،ولكن ال توجد هناك �ضمانات ب�أال تقوم وزارة العمل بفر�ض
ر�سوم �أعلى �أو الإلزام ب�شروط تكون بطبيعتها �أكرث �صرامة مما هي علي االن� ،أو �أن يقل متو�سط عدد العمالة الوطنية ،مما قد يعر�ض ال�شركة لت�أثري �سلبي على موقفها املايل
ونتائج عملياتها.
وفيما يلي عر�ض موجز لت�صنيف املن�ش�آت العاملة يف جمال اخلدمات ال�صحية و التي يزيد عدد موظفيها عن  499ويقل عن  3000ح�سب كل نطاق من برنامج نطاقات مو�ضح ًا
فيه مركز ال�شركة احلايل:
نشاط اخلدمات الصحية
ن�سبة التوطني املطلوبة من ال�شركة

ن�سبة التوطني احلالية لل�شركة (على ح�سب تقدير �إدارة ال�شرك

٪20

٪21.9

توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل

النطاق الأحمر

من
٪0

�إلى
٪9

النطاق اال�صفر

من
٪10

�إلى
٪19

النطاق االخ�ضر

من
٪20

�إلى
٪34

النطاق املمتاز

من
٪35

�إلى
٪100

وكما يبني اجلدول �أعاله ،بعد تطبيق برنامج نطاقات� ،أن املن�ش�آت العاملة يف جمال اخلدمات ال�صحية و التي يزيد عدد موظفيها عن  499ويقل عن � ،3000ألزمت بن�سبة
�سعودة مقدارها  %20على الأقل يف �سبيل الدخول �ضمن النطاق الأخ�ضر ،وهو النطاق الذي ميثل احلد الأدنى من ن�سبة ال�سعودة املطلوبة .ي�سمح هذا النطاق الأخ�ضر لل�شركة
خروج نهائي من اململكة.
بالتقدم بطلب ت�أ�شريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�شركة ت�أ�شريات بديلة لعامليها بد ًال من العاملني املغادرين بت�أ�شرية ٍ
ومتكنت ال�شركة من حتقيق ن�سبة ال�سعودة املطلوبة نتيجة جلهود �إدارة ال�شركة من خالل جلنة �إدارية قامت ال�شركة بت�شكيلها لتتولى و�ضع اخلطط والربامج التي ت�ضمن رفع
ن�سبة توطني الوظائف ،حيث و�ضعت هذه اللجنة خطوات �أ�سا�سية فورية و�أخرى م�ستقبلية ملحاولة رفع ن�سبة توطني الوظائف يف جمال اخلدمات ال�صحية �إلى ن�سبة  %30بنهاية
عام 2012م .و�شملت تلك اخلطوات توقيع اتفاقية مع �صندوق املوارد الب�شرية (هدف) لدعم:
 -1برنامج التدريب املنتهي بالتوظيف للوظائف ال�صحية عن طريق تدريب طالب املعاهد ال�صحية خالل فرتة الدرا�سة وحتى التخرج؛ و
 -2التدريب املبا�شر للوظائف الإدارية والفنية.
�أما املن�ش�آت العاملة يف جمال ال�صيدليات والتي لديها عدد موظفني ي�ساوي �أو يزيد عن  10موظفني ويقل عن  50موظف ،يكون توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي
معلنة من وزارة العمل:
نشاط الصيدليات
توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل
النطاق الأحمر

من
٪0

النطاق اال�صفر

�إلى
٪4

من
٪5

النطاق االخ�ضر

�إلى
٪6

من
٪7

النطاق املمتاز

�إلى
٪19

�إلى
٪100

من
٪20

�أما املن�ش�آت العاملة يف جمال جتارة اجلملة و التجزئة والتي لديها عدد موظفني ي�ساوي �أو يزيد عن  10موظفني ويقل عن  50موظف ،يكون توزيع النطاقات ح�سب ن�سب
التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل:
نشاط جتارة اجلملة و التجزئة
توزيع النطاقات ح�سب ن�سب التوطني كما هي معلنة من وزارة العمل
النطاق الأحمر

من
٪0

النطاق اال�صفر

�إلى
٪4

من
٪5

النطاق االخ�ضر

�إلى
٪9

من
٪10

النطاق املمتاز

�إلى
٪26

وت�سعى ال�شركة للح�صول على �شهادة �سعودة لفرع رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية وت�سجيل ن�شاطها لدى وزارة العمل.
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من
٪27

�إلى
٪100

 : 10 - 4إقرارات أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس واإلدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وكبار التنفيذين و�سكرتري ال�شركة مبا يلي:
• �أنهم مل ي�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س؛
• �أنهم ال ميلكون هم �أو �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم او �أدوات دين ال�شركة؛
• فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف ق�سم «العقود مع الأطراف ذات العالقة» يف الق�سم املعنون بـ «املعلومات القانونية» من ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن الرئي�س التنفيذي
واملدير املايل و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ال ميلكون هم �أو �أي قريب لهم �أو �أي طرف ذي عالقة �أي م�صلحة يف �أي عقد �أو ترتيب يكون مهم ًا لأعمال ال�شركة� ،سارية املفعول �سواء
حمررة �أو غري حمررة كتابة �أو عقود �أو ترتيبات مزمع ابرامها ،لها ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة
• �أنه قد مت �إعداد امليزانية العامة ومراجعتها وف ًقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ()SOCPA؛ وي�ؤكد جمل�س الإدارة �أنه مت االف�صاح
عن كافة املعلومات ب�صورة عادلة.
• �أن ال�شركة مل متنح �أي قر�ض نقدي لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب ،ومل تقم ب�ضمان ولن تقوم ب�ضمان �أي قر�ض متعاقد عليه بني �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارتها
وطرف ثالث ،وذلك تطبيق ًا للمادة  71من نظام ال�شركات؛
• �أنه مل حت�صل �أي تغيريات �سلبية جوهرية يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني للإدراج �أو خالل الفرتة من ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
• كما ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة االلتزام باملادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:
• يتم الت�صويت على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة يف اجلمعية العامة العادية.
• ي�ؤكد امل�ساهمون وامل�ؤ�س�سون و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س جتارية �صرفة.
• �إن م�ستندات ال�شركة الت�أ�سي�سية ال تعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو مدير تنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيه م�صلحة جوهرية ،وال تعطي
�أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
• كما وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف اجتماعها املنعقد يف يوم الثالثاء بتاريخ  30ذو القعده من عام 1433هـ (املوافق � 16أكتوبر  )2012على زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة مبا جمموعه (� )67.500.000سبعة و �ستون مليون و خم�سمائة �ألف ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )6.750.000ستة ماليني و �سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم عادي بقيمة
ا�سمية قدرها ( )10رياالت �سعودية ليكتتب بها امل�ساهمون اجلدد وفو�ضت جمل�س �إدارة ال�شركة بالتقدم للهيئة ال�ستكمال �إجراءات الطرح ،كما وافق امل�ساهمون احلاليون على
التنازل عن حقهم يف الأولوية باالكتتاب بالأ�سهم اجلديدة.
• كما يقر جمل�س الإدارة ب�أنه مل يتم منح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض �آخر غري نقدي من ال�شركة �أو نيابة عنها يف ال�سنتني اللتني ت�سبقان مبا�شرة
تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية �صادرة عن ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء جمموعتها.
• كما يقر �أع�ضاء جمل�س االدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.
• كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة.
وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
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 : 11 - 4عقود اخلدمة ،ومكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة من قبل اجلمعية العامة ،ويقدم �أع�ضاء املجل�س خدماتهم لل�شركة مبوجب بنود النظام الأ�سا�سي.ويح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،مبن فيهم رئي�س املجل�س لقاء �أداء واجباته على �أتعاب بقيمة  200.000ريال �سعودي �سنوي ًا .كما يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبن فيهم رئي�س
املجل�س ،على مبلغ  3.000ريال �سعودي عن ح�ضور كل اجتماع ملجل�س الإدارة ومبلغ  3000ريال �سعودي عن ح�ضور كل اجتماع للجان املنبثقة عن جمل�س االدارة .كما تدفع
ال�شركة �أي�ض ًا لرئي�س جمل�س الإدارة ولأع�ضاء جمل�س الإدارة جميع امل�صاريف الفعلية التي يتكبدونها حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة �أو اجتماعات جلان املجل�س� ،شامل ًة
م�صاريف ال�سفر والإقامة .ولكن ي�شرتط �أن ال يزيد املبلغ الإجمايل املدفوع يف �أي حال من الأحوال للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %10من �صايف �أرباح ال�شركة .ويجب �أن
تتم املوافقة على �شروط مكاف�آت وتعوي�ضات جمل�س الإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة �أنه ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة احلق يف الت�صويت على هذه ال�شروط،
كما مل يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء �إدارتها العليا �أية مكاف�آت �أو تعوي�ضات عينية ،وفيما يلي ،تف�صيل ملا تقا�ضاه �أع�ضاء جمل�س الإدارة و خم�سة
من كبار التنفيذيني ال�شركة مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة للطرح على التف�صيل االتي:
جدول  :40مكافآت و أتعاب جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2009م 2011 -م
البيــــان

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
جلنة املراجعة
كبار التنفيذيني مبا فيهم املدير التنفيذي و املدير املايل *
املجموع

2009م

2010م

2011م

1.658.000
67.500
3.179.436
4.904.936

1.641.000
69.000
3.984.127
5.694.127

1.698.000
69.000
4.837.378
6.604.378

* تعود الزيادة فى مكاف�آت كبارالتنفيذيني خالل الفرتة ما بني عامي  2010م و 2011م نتيجة عن توظيف مدير ادارة التخطيط اال�سرتاتيجي والت�سويق والعالقات العامة فى عام  2011م ،وكذلك الزيادة ال�سنوية يف الأجور
واحلوافز املرتبطة بربنامج قيا�س الأداء.
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 : 12- 4الوظائف التشغيلية واملساندة
 : 1 - ١٢ - 4الهيكل التنظيمي

جلنة املكاف�آت والرت�شيحات
عبد اهلل العي�سى  -رئي�س اللجنة
بدر بن فهد العذل
عبد العزيز ال�سيف
د� .شوميي الفويز

املراجع الداخلي
كي بي �أم جي
الفوزان وال�سدحان

مدير �إدارة امل�شاريع
�سليمان الوهيبي

�إدارة تطوير
االعمال والت�سويق
(�شاغر)

جمل�س االدارة
عبد اهلل العي�سى  -رئي�س جمل�س
االدارة
بدر بن فهد العذل
�أديب ال�سويلم
عبد العزيز ال�سيف
عادل اخلرا�شي
د� .شوميي الفويز
يا�سر �صقر العتيبي

جلنة املراجعة
�أديب ال�سويلم  -رئي�س اللجنة
د .عبد الرحمن احلميد
عبد العزيز ال�سويد

املدير العام التنفيذي
عثمان �أبا ح�سني

امل�ست�شار القانوين
عبد العزيز ال�سيف

�إدارة رعاية لتوزيع
الأدوية وامل�ستلزمات
الطبية
مراد ال�سقاف

�إدارة اخلدمات
امل�شرتكة
(�شاغر)

مدير االدارة املالية
يا�سر القهيدان

مدير عام م�ست�شفى
رعاية الريا�ض
جمعة العنزي

مدير عام
امل�ست�شفى الوطني
عبد الرحمن الفار�س

مدير املوارد الب�شرية
طالل الكود

مدير �إدارة املعلومات
حممود حرب

مدير �إدارة املوارد
فهد بن خنني

كبري الأطباء
حماد ال�شايع

كبري الأطباء
�أحمد �أبو عباة

امل�صدر � :إدارة ال�شركة

�أقامت ال�شركة هيكال عاما للوظائف الت�شغيلية وامل�ساندة يت�ضمن الإدارات الداخلية التي تتولى �إدارة العمليات الت�شغيلية وتقدمي امل�ساندة الالزمة مل�ست�شفيات ال�شركة .و�سيعمل
يف كل �إدارة من الإدارات فريق يتمتع بخربة وا�سعة ومهنية عالية يرفع تقاريره ب�شكل منتظم للرئي�س التنفيذي ،وذلك بح�سب ما يقت�ضيه الهيكل التنظيمي املعتمد يف ال�شركة.
 : 2 - ١٢ - 4وصف إلدارات الشركة
املدير العام التنفيذي :وهو امل�س�ؤول عن ت�سيري و�إدارة العمل ب�صورة عامة يف ال�شركة وتنفيذ التوجهات اال�سرتاتيجية وحتديد الأولويات وقيادة فريق الإدارة التنفيذية ومراقبة
الأداء يف وحدات العمل ووحدات الت�شغيل.
�إدارة املراجعة الداخلية:
يتبع املراجع الداخلي الإجراءات الداخلية ب�صورة م�ستقلة حيث ت�شمل �صالحياته مراجعة الأداء املايل لكافة �إدارات ال�شركة والوحدات التابعة لها ويرفع تقاريره مبا�شر ًة �إلى
جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع جلنة املراجعة الداخلية .و تتميز �إدارة املراجعة الداخلية بدور مهم يف ال�شركة ميكن تلخي�صه فيما يلي:
• �ضمان تفعيل �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها مع الرتكيز ب�شكل رئي�سي على املعامالت املالية والإدارية ونظم املعلومات.
• التحقق من تطبيق كافة الإجراءات وال�سيا�سات الداخلية املتعلقة بالنواحي املالية لل�شركة مبا فيها احل�سابات العامة والرواتب والأجور واملخزون ،وكذلك ت�سجيل ايرادات
ال�شركة وعمليات الت�سعري واملديونية وح�سابات الدائنني  ،وكذلك �إجراءات �إقفال ح�سابات ال�شركة.
• االت�صال مبراجعي احل�سابات اخلارجيني لت�سهيل عملية التدقيق ال�سنوية و�ضمان �أخذ تو�صياتهم بعني االعتبار بالن�سبة جلميع �أق�سام ال�شركة.
• رفع تقارير دورية �إلى جمل�س الإدارة من خالل جلنة املراجعة الداخلية تلخ�ص الفروقات اجلوهرية يف الأداء املايل والت�شغيلي.
• امل�ساهمة يف عمليات حتليل ا�ستخدام امل�صادر واملوارد املتاحة لل�شركة.
• قيا�س درجة املخاطر املرتبطة بعمليات وحدات الت�شغيل واجلودة و�إدارات اخلدمات امل�شرتكة.
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الإدارة املالية:
ت�شمل م�س�ؤوليات هذا الق�سم �إدارة ال�ش�ؤون املالية واملحا�سبة لكافة العمليات املالية والرقابية بال�شركة ووحدات الت�شغيل التابعة لها ،مبا يف ذلك ما يلي:
• الأداء املايل لل�شركة وا�ستغالل املوارد املالية بكفاءة.
• �صياغة وتطوير �إجراءات حما�سبية �شاملة وحمددة ل�ضمان حتديث النظام املحا�سبي وت�سجيل كافة التعامالت �أوال ب�أول وب�صورة تتفق مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها.
• تزويد م�ساهمي ال�شركة بكافة املعلومات التي يجب �إطالعهم عليها �أو ًال ب�أول وب�أق�صى درجة من ال�شفافية ،مبا يف ذلك تعامالت ال�شركة ب�شكل عام.
• التحقق من �إطالع كافة اجلهات املعنية على �ش�ؤون ال�شركة ب�شكل عام وكذلك املعلومات املتعلقة ب�سري �أعمال ال�شركة �أوال ب�أول.
• التحقق من قيام ال�شركة بتطبيق �إجراءات مالية داخلية مالئمة لظروف العمل وال�سوق الذي تعمل به ومبا يعك�س الإجراءات املتعارف عليها يف القطاع الذي تعمل به.
• التحقق من القيام باملعاجلات املحا�سبية مبا يتفق مع معايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
• رفع التقارير املالية لإدارة ال�شركة ب�شكل منتظم ويف الوقت املنا�سب.
• رفع تقارير �سنوية لإدارة ال�شركة لت�سهيل اتخاذ القرارات الالزمة يف الوقت املنا�سب.
�إدارة تطوير الأعمال اال�سرتاتيجية والت�سويق:
تتولى هذه الإدارة كافة الأن�شطة املتعلقة بتطوير الأعمال والتخطيط اال�سرتاتيجي والبحث عن الفر�ص التي تدعم الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة وتقدمي كافة الدرا�سات ال�سوقية
واالقت�صادية ،بالإ�ضافة �إلى تطوير �إجراءات العمليات املوحدة بني املن�ش�آت التابعة لل�شركة لرفع م�ستوى كفاءة الأداء العام لل�شركة.
كما ت�شرف هذه الإدارة على الأن�شطة الت�سويقية الداخلية واخلارجية جلميع وحدات الت�شغيل ل�ضمان اال�ستفادة من املوارد الداخلية ملراكز املبيعات ب�أق�صى درجة ممكنة.
�إدارة امل�شاريع:
هذا الق�سم م�سئوول ب�صورة �أ�سا�سية عن الإ�شراف على ت�صميم وت�شييد وحتديث و�إدارة امل�سائل الت�شغيلية املتعلقة بكافة املباين التابعة لل�شركة من خالل التن�سيق مع املقاولني
اخلارجيني ل�ضمان �سري امل�شروعات وفق اخلطط املو�ضوعة.
مدير عام م�ست�شفى رعاية الريا�ض:
هو امل�س�ؤول عن ت�شغيل امل�ست�شفى و�إدارته ب�صورة عامة وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة له وعن حتديد توجهات امل�ست�شفى و�أولوياته ومراقبة �أداء اخلدمات الطبية و االجراءات
االدارية وكذلك �ضمان تقدمي �أرقى م�ستوى من اخلدمات بتكلفة معقولة وفق ًا للآتي:
• �أخالقيات املهنة ومعايريها
• اللوائح الداخلية للم�ست�شفى
• الأنظمة واللوائح املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية
كبري �أطباء م�ست�شفى رعاية الريا�ض:
هو امل�س�ؤول عن �إدارة الكادر الطبي ب�صورة عامة ب�صورة عامة وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة له من مدير عام امل�ست�شفى و هو م�س�ؤول �أمام مدير عام امل�ست�شفى عن مراقبةجودة
�أداء اخلدمات الطبية و االجراءات االدارية وكذلك �ضمان تقدمي �أرقى م�ستوى من اخلدمات.
مدير عام امل�ست�شفى الوطني:
هو امل�س�ؤول عن ت�شغيل امل�ست�شفى و�إدارته ب�صورة عامة وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة له وعن حتديد توجهات امل�ست�شفى و�أولوياته ومراقبة �أداء اخلدمات الطبية و االجراءات
االدارية وكذلك �ضمان تقدمي �أرقى م�ستوى من اخلدمات بتكلفة معقولة وفق ًا للآتي:
• �أخالقيات املهنة ومعايريها
• اللوائح الداخلية للم�ست�شفى
• الأنظمة واللوائح املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية
كبري �أطباء م�ست�شفى رعاية الريا�ض:
هو امل�س�ؤول عن �إدارة الكادر الطبي ب�صورة عامة وفق ًا لل�صالحيات املمنوحة له من مدير عام امل�ست�شفى و هو م�س�ؤول �أمام مدير عام امل�ست�شفى عن مراقبةجودة �أداء اخلدمات
الطبية و االجراءات االدارية وكذلك �ضمان تقدمي �أرقى م�ستوى من اخلدمات .

59

�إدارة اخلدمات امل�شرتكة:
تتولى �إدارة اخلدمات امل�شرتكة مهام الإ�شراف على عمليات الإدارات امل�ساندة للت�شغيل يف جميع وحدات الأعمال التابعة لل�شركة ،وهذه الإدارات ت�ؤدي مهامها حتت �إ�شراف
املركز الرئي�سي لل�شركة وت�شمل �إدارة املواد و�إدارة املوارد الب�شرية و�إدارة تقنية املعلومات.
�إدارة املواد:
تتولى �إدارة املواد تقدمي اخلدمات اللوج�ستية لوحدات الأعمال مبا يف ذلك عمليات امل�شرتيات و�إدارة املخزون وتو�صيل املواد ،بالإ�ضافة �إلى امل�س�ؤوليات التالية:
• و�ضع وتطوير الإجراءات املنا�سبة لعملية �إعداد طلبات ال�شراء
• �إمتام طلبات �شراء املواد والت�أكد من اال�ستخدام الأمثل للمواد التي يتم �شرا�ؤها
• التحقق من توفر املواد الطبية ل�ضمان تقدمي �أف�ضل خدمات الرعاية ال�صحية ب�صورة م�ستمرة
• اعتماد �إجراءات حمددة ت�ضمن وجود رقابة فاعلة وجودة عالية تتما�شى مع املعايري ال�صحية والتحقق من �أن عملية ال�شراء تتم من موردين م�ؤهّ لني لت�أمني احل�صول على
امل�ساندة الفنية املطلوبة عند ال�ضرورة
• الإ�شراف على رقابة املخزون ونظام امل�ستودعات
�إدارة املوارد الب�شرية:
تتولى �إدارة املوارد الب�شرية مهمة �ضمان تقدمي اخلدمات املنا�سبة لكافة من�سوبي ال�شركة يف ظل بيئة عمل مالئمة ،ومن �أهم م�س�ؤولياتها ما يلي:
• العمل على توظيف كوادر طبية وممر�ضني وموظفني �إداريني من ذوي الكفاءة واخلربة والت�أهيل املنا�سب
• �إعداد الو�صف الوظيفي لكافة �إدارات ال�شركة ومراجعته ب�صورة دورية لإجراء التحديث الالزم له
• الإ�شراف على برنامج تقييم �أداء املوظفني املرتبط بنتائج برنامج بطاقة الأداء املتوازن()Balanced ScoreCard
• التحقق ب�صورة مبا�شرة من كافة ال�شهادات وامل�ستندات ذات العالقة باخلربات وامل�ؤهالت املقدمة من الكوادر الطبية واملوظفني مبا ي�ؤكد م�شروعية االعتماد عليها يف عملية
التوظيف
• الت�أكد من ح�صول كافة الكوادر الطبية واملمر�ضني على تراخي�ص �سارية املفعول من اجلهات املخت�صة ملمار�سة املهنة
• املحافظة على �سرية كافة املعلومات اخلا�صة باملوظفني وتطبيق �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها الداخلية
�إدارة تقنية املعلومات:
تعد �إدارة تقنية املعلومات يف ال�شركة جز ًءا ال يتجز�أ من عنا�صر الكفاءة الت�شغيلية وتتولى عدد ًا من امل�س�ؤوليات البالغة الأهمية يف ال�شركة ومن �أبرزها تطوير خطة معلوماتية
لإدارة ال�شركة وحتديثها ،بالإ�ضافة �إلى �إدارة برامج املعلومات الطبية والإدارية وحت�سينها ،و�إدارة املعلومات نحو ت�سهيل تطبيق الإجراءات وحت�سني �أداء ال�شركة يف جمال
الرعاية ال�صحية وعمليات الرقابة ككل وعملية �إدارة اخلدمات من خالل ت�سهيل احل�صول على معلومات ميكن االعتماد عليها وب�شكل ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة بهدف
امل�ساعدة على اتخاذ القرارات املنا�سبة.
الإدارة القانونية:
وهي التي �ستكون م�س�ؤولة عن تقدمي امل�شورة القانونية لل�شركة والوحدات الأعمال التابعة لها ب�ش�أن الق�ضايا املرفوعة من ال�شركة �أو عليها ،بالأ�ضافة �إلى حتليل وتف�سري جميع
�أنواع العقود التجارية التي تكون ال�شركة طرف ًا فيها
رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية:
هي فرع لل�شركة تعنى بن�شاط مبيعات اجلملة والتجزئة ومبيعات املنتجات العاملية للأدوية وامل�ستلزمات واملعدات الطبية .وتقدم هذه الوحدة خدماتها لت�أمني احتياجات وحدات
الت�شغيل من خالل ال�شراء املوحد ،بالإ�ضافة �إلى املبيعات يف ال�سوق املحلية.
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املوظفني :
وفيما يلي تف�صيل توزيع املوظفني على خمتلف �أق�سام �إدارة ال�شركة (دون ح�ساب �إدارة م�ست�شفى رعاية الريا�ض ،وامل�ست�شفى الوطني �أو موظفيهما) ،ون�سبة ال�سعوديني يف كل
ق�سم:
جدول  :41توزيع املوظفني يف رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية بحسب االقسام و نسبة السعودة
البيــــان

�إدارة املوارد الب�شرية
�إدارة تقنية املعلومات
�إدارة الت�سويق و العالقات العامة
�إدارة املواد
مكتب املدير العام
الإدارة املالية
�إدارة توزيع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية و اللوازم الطبية
�إدارة التطوير الإ�سرتتيجي للأعمال و الت�سويق
�إدارة املراجعة الداخلية
�إدارة امل�شاريع
�إدارة اخلدمات امل�شرتكة
املجموع
ن�سبة ال�سعودة
امل�صدر  :ال�شركة
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السعوديون منهم

عدد املوظفني
2008م

2009م

2010م

2011م

2008م

2009م

2010م

2011م

37
26
11
44
5
4
10
1
2
1
141
47.5%

39
27
12
44
7
7
11
1
1
1
150
%46.0

36
26
10
45
7
8
16
1
2
151
%43.7

34
24
45
5
8
9
13
1
2
141
%46.8

25
9
4
19
4
1
2
1
1
1
67
-

24
9
5
18
6
3
2
1
1
69
-

22
9
3
17
6
4
2
1
2
66
-

21
9
17
4
4
2
6
1
2
66
-

 .5مناقشة وحتليل اإلدارة للمركز املايل ونتائج العمليات
 : 1 - 5مقدمة
لقد مت �إعداد ق�سم عر�ض و حتليل املركز املايل و نتائج العمليات ا�ستنادا على القوائم املالية املدققة التالية ،والذي يجب قراءته باالقرتان مع هذه القوائم املالية:
• القوائم املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،واملدققة بوا�سطة �أرن�ست و يونغ.
• القوائم املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م واملدققة بوا�سطة «كي بي �أم جي».
• القوائم املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م واملدققة بوا�سطة �أرن�ست و يونغ.
• القوائم املالية الفعلية املنتهية يف  30يونيو 2012م بوا�سطة ديلويت �آند تو�ش.
قامت ال�شركة يف العام 2010م كجزء من ا�ستعدادها لالكتتاب بتعيني �شركة كي بي ام جي مراجع ًا خارجي ًا بد ًال من �شركة املديهيم و العتني و الذين قامو مبراجعة ح�سابات
ال�شركة خالل العام 2009م ،وحيث لوحظ يف تقرير العناية املهنية املايل لل�شركة املعد من قبل �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز وجود بع�ض الإختالفات الطفيفة و التي تتعلق بدقة
ت�صنيف �سيا�سة االعرتاف باملبيعات يف عامي 2008م و 2009م ،فقد قامت ال�شركة ب�إعادة مراجعة وتدقيق النتائج املالية لعامي 2008م و 2009م حر�ص ًا من �إدارة ال�شركة على
زيادة م�ستوى الدقة و ال�شفافية لل�شركة حيث اجنزت هذه الإعادة من قبل �شركة ارن�ست و يونغ ،و يف اواخر العام 2011م قامت �شركة فال العربية القاب�ضة بتعيني ال�سيد �أديب
ال�سويلم ممث ًال لها يف جمل�س الإدارة من ما �أدى �إلى وجود ت�ضارب يف امل�صالح مع �شركة ارن�ست ويونغ ال�سعودية باعتبار �أن ال�سيد عبدالعزيز ال�سويلم (ع�ضو جمل�س الإدارة)
ي�شغل حالي ًا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ارن�ست و يونغ ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا ،مما �أدى �إلى قيام ال�شركة بتعيني �شركة ديلويت �آند تو�ش كمدقق حل�ساباتها يف العام
2012م لتجنب هذا التعار�ض.
يحتوي ق�سم مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ونتائج العمليات على توقعات تنطوي على خماطر وحاالت احتمالية غري م�ؤكدة .وعليه ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة ميكن �أن
ت�أتي خمتلفة اختال ًفا جوهر ًيا عن تلك التوقعات نتيجة لعوامل خمتلفة منها العوامل الواردة �أدناه ويف موا�ضع �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه.
 : 2- 5إقرار جملس اإلدارة حول القوائم املالية
يقر جمل�س الإدارة ب�أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار م�ستخرجة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة و�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة وف ًقا
كاف لفرتة االثني ع�شر �شه ًرا
للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية .كذلك ،تقر ال�شركة ب�أن ر�أ�س مالها العامل ٍ
التي تلي تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
كذلك يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وقوع �أي تغيريات �سلبية جوهرية يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة للإدراج �أو خالل الفرتة
املن�صرمة من ال�سنة املالية املنتهية وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة ال تنوي �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
 : 3 - 5الهيكل القانوين  -نبذة عن األنشطة
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية هي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم  4186وتاريخ  2رم�ضان 1424هـ (املوافق � 27أكتوبر 2003م)
القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ومتلك وب�سجل جتاري رقم � ،1010194785صادر بتاريخ  9حمرم 1425هـ (املوافق  29فرباير 2004م) ،وتعود ملكيتها بالكامل للم�ساهمني البائعني
و هم �شركات و �أ�شخا�ص �سعوديون ومتلك امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية قبل االكتتاب  %50.3من قيمة ر�أ�س املال.
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 : 4-5هيكل رأس املال قبل االكتتاب
جدول  :42هيكل رأس املال قبل اإلكتتاب
االسم

عدد األسهم

قيمة السهم

اجملموع

اجملموع %

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�شركة فال العربية القاب�ضة
�شركة ما�سك القاب�ضة
حممد �إبراهيم العي�سى
حممد عبدالعزيز الرميزان
املجموع

19.145.250
14.509.750
1.270.000
1.270.000
1.905.000
38.100.000

10
10
10
10
10
10

191.452.500
145.097.500
12.700.000
12.700.000
19.050.000
381.000.000

%50.3
%38.1
%3.3
%3.3
%5.0
%100.0

امل�صدر  :تقارير الإدارة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز

الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة هي «امتالك وجتهيز امل�ست�شفيات والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها؛ وجتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية
ومتثيل �شركاتها؛ وامتالك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء عملها؛ وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات والأعمال التي ت�ساعد
ال�شركة على حتقيق �أغرا�ضها �أو تكون مكملة لها؛ ومتلك الأرا�ضي والعقارات وتطويرها و�صيانتها وا�ستثمارها ل�صاحلها يف حدود �أغرا�ضها ،علما ب�أن ال�شركة لن تزاول ن�شاطها
�إال بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهة االخت�صا�ص».
الن�شاط الأ�سا�سي احلايل الذي تقوم به ال�شركة هو ت�شغيل و�إدارة م�ست�شفيني يف مدينة الريا�ض هما م�ست�شفى رعاية الريا�ض (والذي كان يعرف �ساب ًقا با�سم «م�ست�شفى
الت�أمينات االجتماعية») وامل�ست�شفى الوطني .وبنا ًء على ما هو متاح ملعاينة ال�شركة من �أنظمة وتعليمات عدا ما هو مذكور يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن كال امل�ست�شفيني ملتزمان
مبعايري وزارة ال�صحة اجلوهرية وجاري العمل على ترخي�ص الوحدات و الأعمال اجلديدة من اجلهات املخت�صة.
كان م�ست�شفى رعاية الريا�ض �ساب ًقا مل ًكا للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،وقد مت افتتاحه يف �شهر رجب من العام 1412هـ (املوافق �أكتوبر 1991م) .ومت تقدمي �أ�صوله
كم�ساهمة عينية يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها بعدما ا�شرتى امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون الآخرون  %20من �أ�صول هذا امل�ست�شفى من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية و
�ساهمو مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية بهذه الأ�صول لتكوين ر�أ�س مال ال�شركة ليح�صلوا على �أ�سهم عينية يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها يف العام 1424هـ (املوافق
2003م) .وي�ضم امل�ست�شفى � 320سريرا ويغطي � ً
أر�ضا م�ساحتها  107.280مرتا مربعا يف حي الريان مبدينة الريا�ض.
امل�ست�شفى الوطني هو �أول م�ست�شفى خا�ص يف مدينة الريا�ض ،ومت افتتاحه يف العام1386هـ (املوافق 1967م) .ومت تقدمي �أ�صوله كم�ساهمة عينية يف ر�أ�س مال ال�شركة عند
ت�أ�سي�سها بعدما ا�شرتى امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون الآخرون  %20من �أ�صول هذا امل�ست�شفى من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية و �ساهمو مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
بهذه الأ�صول ليح�صلو على �أ�سهم عينية يف ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها يف العام 1424هـ (املوافق 2003م) .وي�ضم هذا امل�ست�شفى � 100سرير ،ويقع يف و�سط مدينة الريا�ض.
 : 5-5ملخص السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وف ًقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليه ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية وبطريقة التكلفة
التاريخية با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق بالن�سبة للدخل وامل�صاريف وعلى افرتا�ض ا�ستمرارية املن�ش�أة .وفيما يلي ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة:
(�أ) ت�سجيل الإيرادات:
تقيد الإيرادات فو ًرا عند اكت�سابها ،ويتم اكت�سابها عند ا�ستكمال جميع الأن�شطة  /اخلدمات.
(ب) تقيد تكلفة املبيعات �ضمن فئتني رئي�سيتني للتكاليف ،هما اخلدمات الطبية وخدمات ال�صيدلية.
وتت�ألف تكلفة مبيعات اخلدمات الطبية من:
• تكاليف املوظفني ،والتي تتمثل يف تكاليف املوظفني الطبيني (الأطباء والفنيني واملمر�ضني ،الخ) بالإ�ضافة �إلى ن�سبة من بع�ض تكاليف املوظفني العمومية والإدارية (على
�سبيل املثال الق�سم املايل وق�سم التح�صيل ومن�سقي الت�أمني وق�سم الإدارة العامة ،الخ).
• م�صاريف الأق�سام ،والتي تتمثل يف املواد والأدوات امل�ستخدمة يف العمليات الطبية (على �سبيل املثال ،املخترب وبنك الدم وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�ستخدمة داخل ًيا
يف العنابر الطبية وق�سم الإ�سعاف وغرف العمليات ،الخ).
• تكاليف �أخرى (مثل اال�ستهالك وخدمات املرافق العامة وم�صاريف اخلدمات ،الخ).
وتتمثل تكاليف خدمات ال�صيدلية يف م�شرتيات الأدوية وتكاليف موظفي ال�صيدلية (على �سبيل املثال ال�صيادلة والفنيني والكتبة).
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(ج) امل�صاريف الت�شغيلية:
تتمثل امل�صاريف الت�شغيلية يف م�صاريف البيع والت�سويق وامل�صاريف العمومية والإدارية ،فيما تتمثل الفئات الرئي�سية للم�صاريف العمومية والإدارية الظاهرة يف قوائم الدخل
املدققة يف ما يلي:
• تكاليف موظفي م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني� ،ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية ،وت�شمل التعوي�ضات املدفوعة �أو واجبة ال�سداد ،وت�شمل التكلفة
الإجمالية للموظفني يف الق�سم املايل والتدقيق الداخلي والتح�صيل اخلارجي بالإ�ضافة �إلى ن�سبة من امل�صاريف العمومية والإدارية لأق�سام �أخرى (على �سبيل املثال ق�سم
الإدارة العامة وق�سم ح�سابات املر�ضى ،الخ) لكال امل�ست�شفيني ،ويتم �سداد هذه التعوي�ضات للموظفني عن �أعمالهم اليومية والتي ت�شمل التكاليف املتعلقة مبكاف�آت نهاية
اخلدمة و�أي تكاليف �إ�ضافية متعلقة باملوظفني (على �سبيل املثال تذاكر ال�سفر وبدالت ال�سكن واملوا�صالت والإجازات ،الخ) �أو �أي تعوي�ضات �أخرى تدفع للموظفني ممن
يتم تغيري عقودهم �أو �إنها�ؤها يف �إطار اخلطة العامة لإعادة هيكلة الأعمال.
• تكاليف الت�شغيل املبا�شرة لل�شركة الوطنية للرعاية الطبية – جميع التكاليف التي تتكبدها ال�شركة يف �إطار عملياتها اليومية ووحدات �أعمالها.
• اال�ستهالك – ت�ستخدم طريقة الق�سط الثابت يف اال�ستهالك لتوزيع التكلفة التاريخية �أو القيمة ال�سوقية العادلة لكل من بنود املمتلكات واملعدات والآالت ب�شكل مت�سا ٍو
على كل فرتات التقارير املالية على مدى العمر النافع املتوقع لكل من املوجودات.
ويتم �إجراء مقا�صة جلميع امل�صاريف حيثما ينطبق احلال مقابل الإيرادات ذات العالقة خالل نف�س الفرتة املحا�سبية.
(د) الذمم املدينة:
تتبع ال�شركة �سيا�سة قيد الإيرادات عندما يتم تقدمي اخلدمات و�إ�صدار فواتري بها للعميل ولي�س عند ا�ستالم املبلغ املعني .وقد مت بيان الذمم املدينة يف القوائم املالية �صافية
بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
(هـ) املخزون ال�سلعي:
يتم ت�سجيل املخزون ال�سلعي �إما بالتكلفة �أو بالقيمة ال�سوقية العادلة� ،أيهما �أقل .وحتدد تكلفة املخزون ال�سلعي على �أ�سا�س الو�سط املرجح فيما عدا الأدوية والعقاقري حيث يتم
حتديد التكلفة بطريقة الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال وذلك تبعا للعمر النافع للأدوية والعقاقري.
(و) املمتلكات والآالت واملعدات:
يتم قيد املمتلكات والآالت واملعدات ب�صايف القيمة الدفرتية (التكلفة التاريخية ناق�ص اال�ستهالك املجمع) .ويتم قيد امل�صروفات املتعلقة بال�صيانة والإ�صالح يف ال�سنة ذات
العالقة .ولكن يتم حتويل م�صاريف التجديد والتح�سني �إلى م�صروفات ر�أ�سمالية طاملا كانت لها منفعة اقت�صادية م�ستقبلية.
بالن�سبة للأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ فهي متثل جميع فئات املوجودات الثابتة وامل�صروفات الر�أ�سمالية امل�ؤجلة والتي ت�ستخدم يف �أعمال البناء �أو اال�ستحواذ التي مل يتم
قبولها لال�ستخدام الإنتاجي.
(ز) اخلدمات غري املفوترة:
الإيرادت غري املفوترة متثل الإيرادات املقيدة من اخلدمات املقدمة للعمالء ومل يتم �إ�صدار فواتري بها كما يف تاريخ االنتهاء الفرتة املالية املعنية.
(ح) خ�صومات الت�سوية واملخ�ص�صات:
عند ت�سوية املطالبات ،يتم منح خ�صومات �إ�ضافية ل�شركات الت�أمني نتيجة رف�ض بع�ض املطالبات .وقد بد�أت ال�شركة امل�ست�شفيان بتجنيب خم�ص�ص خل�صومات الت�سوية هذه
اعتبارا من العام املايل 2010م وما بعده.
(ط) الذمم الدائنة وامل�صروفات امل�ستحقة:
يتم قيد املطلوبات للمبالغ الواجب �سدادها يف امل�ستقبل لقاء الب�ضائع التي مت ا�ستالمها �أو اخلدمات التي �سيتم تقدميها.
(ي) الزكاة
تخ�ضع ال�شركة للزكاة مبوجب نظام الزكاة و�ضريبة الدخل .وت�سجل الزكاة كمخ�ص�ص يف امليزانية العمومية وكم�صروفات يف قائمة الدخل.
(ك) تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يتم جتميع خم�ص�ص نهاية خدمة لفرتات خدمة املوظفني حتى تاريخ امليزانية العمومية وف ًقا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية .ويتم قيد احلركة يف املخ�ص�ص
كم�صروفات يف قائمة الدخل.
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(ل) االحتياطي النظامي
يتم ح�ساب احتياطي نظامي ي�ساوي  %10من �صايف الدخل .ويجوز لل�شركة �إيقاف جتنيب االحتياطي النظامي عندما ت�صل قيمته �إلى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة.

نتائج العمليات
 : 6-5قائمة الدخل
جدول  :43قائمة الدخل
مليون ريال سعودي

الإيرادات
تكلفة الإيرادات
�إجمايل الأرباح
امل�صروفات
البيع و الت�سويق
العمومية والإدارية
الدخل من عمليات الت�شغيل
�إيرادت �أخرى
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
�صايف الدخل

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

372.8
()296.7
76.2

426.2
()322.4
103.8

458.3
()335.8
122.4

()1.8
()19.1
55.2
6.0
61.2
()4.5
56.7

()1.7
()20.1
82.1
8.4
90.5
()5.8
84.75

النصف األول

النصف األول

2011م فعلية

2012م مراجعة

233٫4
()164٫5
68.9
()0٫4
()11.9
56٫6
4٫5
61٫1
()3٫9
57٫2

()1.3
()26.0
95.2
5.9
101.1
()6.3
94.7

266٫1
()193٫0
73.1
()0.3
()13٫7
59٫1
3٫1
62٫2
()3٫8
58٫5

معدل النمو السنوي
املركب السنوات
املالية 2009م2011-م

%10.9
%6.4
%26.8

 %15.9٪16٫4
%31.3
 %0.8٪28٫5
%19.2
%29.2

امل�صدر  :القوائم املالية املراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية
النمو ال�سنوي للإيرادات
الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب
�إ�ستهالك املوجودات الثابتة
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب واال�ستهالكات والإطفاءات
هام�ش الربح الإجمايل %
هام�ش الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب
هام�ش الأرباح قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب واال�ستهالكات والإطفاءات
%
هام�ش الأرباح قبل ال�ضرائب %
هام�ش �صايف الدخل %
امل�صدر  :تقارير الإدارة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز
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النصف األول

النصف األول

2011م فعلية

2012م مراجعة

نقطة مالية
2009م 2011 -م

٪23٫4
٪22٫0

%5.7
%5.5

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

%24.3
55.2
22٫4
0٫7
78.3
%20.4
%14.8
%22.6

%14.3
82.1
24٫1
0٫8
107
%24.2
%19.3
%27.0

%7.5
95.2
26٫2
0٫3
121.7
%26.7
%20.8
%26.0

56٫6
12٫4
0٫2
69٫2
٪29٫5
٪24٫3
٪29٫6

%16.4
%15.2

%21.2
%19.9

%22.1
%20.7

٪26٫2
٪24٫5

٪14٫0
59٫1
13٫5
0٫1
72٫7
٪27٫5
٪22٫2
٪27٫3

 %16.8%31.3
٪3٫8
 ٪0٫4%23.0
%6.3
%6.0
%3.4

ارتفعت الإيرادات من  372.8مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  458.3مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م� ،أي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  .%10.9وقد
نتجت هذه االرتفاعات ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف عدد مر�ضى العيادات اخلارجية واملر�ضى املنومني نتيجة التو�سع يف الأن�شطة الت�شغيلية الداخلية للم�ست�شفيات وا�ستيعاب
تزايد الطلب على اخلدمات ال�صحية وت�أثري نظام الت�أمني ال�صحي الإلزامي الذي بد�أ تطبيقه يف �أواخر العام املايل 2008م ومت العمل به ل�سنة كاملة بد ًءا من العام املايل 2009م
وما بعده ،وكذلك نتيجة للزيادة يف �أ�سعار اخلدمات الطبية ال�صيدالنية املقدمة من ال�شركة .ومبقت�ضى نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين ،يجب على جميع ال�شركات اخلا�صة توفري
الت�أمني طبي جلميع موظفيها لدى �إحدى �شركات الت�أمني املرخ�ص لها� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام 2012م فقد ارتفعت االيرادات من  233.4مليون ريال �سعودي �إلى
 266.1مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%14وذلك نتيجة للزيادة فى عدد املر�ضى املنومني وايرادات اخلدمات
ال�سريرية والزيادة فى ايرادات خدمات املخترب واال�شعة والعالج الطبيعي .
كما ارتفعت تكلفة الإيرادات من  296.7مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  335.8مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،و مبعدل منو �سنوي مركب بلغ
 .%6.4وقد نتجت هذه االرتفاعات ب�شكل رئي�سي عن زيادة بند الرواتب والأجور نتيجة الزيادة يف عدد العاملني ،و�إرتفاع معدل رواتب الكادر الطبي وتوطني العديد من الوظائف
بكفاءات �سعودية  ،وكذلك منو يف م�شرتيات ال�صيدلية على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام 2012م فقد ارتفعت تكلفة االيرادات من
 164.5مليون ريال �سعودي �إلى  193مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%17.3وذلك كنتيجة طردية لنمو االيرادات
باال�ضافة الى الزيادة فى رواتب الكوادر الطبية من اطباء وممر�ضيني متا�شيا مع ارتفاع معدالت الرواتب فى �سوق العمل املحلية وتعيني مدير طبي لكل من م�ست�شفى رعاية
الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني.
كما ارتفعت ن�سبة هام�ش الربح الإجمايل من  %20.4يف العام املايل 2009م �إلى  %26.7يف العام املايل 2011م ،حيث تعود هذه االرتفاعات �إلى ارتفاع االيرادات مبا جمموعه
 85.5مليون ريال �سعودي؛ ب�سبب منو �إيرادات اخلدمات الطبية و فاعلية اال�ستفادة من الأطباء واملرافق على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة .بينما انخف�ضت ن�سبة هام�ش
الربح الإجمايل للن�صف الأول من العام 2012م حيث بلغت  %27.5مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م حيث كان هام�ش الربح الإجمايل  %29.5وذلك نتيجة ارتفاع
م�صروفات الت�شغيل ب�سبب الزيادة فى رواتب الكوادر الطبية من �أطباء وممر�ضيني متا�شي َا مع منو معدالت الرواتب يف �سوق العمل املحلية ،وكذلك نتيجة لزيادة يف الوظائف
التي �شغلها موظفني �سعوديني مبعدل رواتب �أعلى من الغري �سعوديني وفق ًا خلطة ال�شركة يف رفع ن�سبة توطني الوظائف ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع يف بع�ض م�صروفات الت�شغيل يف
امل�ست�شفيني تنا�سب َا طردي َا مع النمو املحقق يف الإيرادات للن�صف الأول.
كما ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية بقيمة  6.9مليون ريال �سعودي على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة ،اي مبعدل منو �سنوي مركب مقدارة  .%16.4وقد نتجت
االرتفاعات يف امل�صروفات العمومية و االدارية ب�شكل رئي�سي من زيادة يف بند الرواتب والأجور نتيجة الزيادة يف عدد العاملني و�إرتفاع معدل الرواتب بعد توطني العديد من
الوظائف بكف�آت �سعودية  ،وكذلك تطبيق برنامج احلوافز للموظفني املرتبط بربنامج بطاقة الأداء املتوازن� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام 2012م فقد ارتفعت امل�صروفات
العمومية والإدارية بقيمة  1.8مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%15.1وذلك نتيجة الرتفاع معدل الرواتب ال�سنوية
باال�ضافة الى احت�ساب خم�ص�ص ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة �شهريا الذي مت البدء يف تكوينه يف الربع الثاين من العام 2011م.
كما انخف�ضت م�صروفات البيع و الت�سويق من 1.8مليون ريال �سعودي يف العام 2009م �إلى  1.3مليون ريال �سعودي يف العام 2011م� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل
2012م فقد انخف�ضت م�صروفات البيع والت�سويق بن�سبة  %25حيث بلغت  0.3مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م.
كما ارتفعت م�صروفات اال�ستهالك من  22.4مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  26.2مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،ومبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة
 ،%7.1وتعود هذه االرتفاعات �إلى الإ�ضافات �إلى املوجودات الثابتة وب�شكل رئي�سي يف املعدات الطبية وجتديد املباين ،والتي بلغت قيمتها الإجمالية  32.3و  21.4مليون ريال
�سعودي على التوايل على مدى الفرتة ما بني العامني 2009م و 2011م .وقد نتجت الزيادة يف هام�ش الربح ال�صايف من  %15.2يف العام املايل 2009م �إلى  % 20.7يف العام
املايل  2011متنا�سب ًا مع الزيادات يف هام�ش الأرباح الت�شغيلية ب�شكل رئي�سي يف كال امل�ست�شفيني� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت م�صروفات
اال�ستهالك �أي�ضا �إلى  13.5مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م حيث كانت  12.4مليون ريال �سعودي �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%8.9وذلك نتيجة
لإ�ضافة اهالكات الأ�صول الثابتة والأ�صول امل�شرتاة خالل العام  2011م .
يتعلق الدخل من العوائد املالية ب�شكل رئي�سي من العوائد لل�شركة على الودائع لأجل لدى البنوك وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املطبقة من تلك البنوك ،والتي بلغت قيمتها
 61٫2مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،وذلك من خالل اال�ستثمار يف �صندوق املتاجرة بال�سلع بالريال ال�سعودي لدى الريا�ض املالية ،حيث حت�صل ال�شركة على دخل
�أ�سبوعي من هذه اال�ستثمارات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية املطبقة من تلك البنوك مبعدل �سنوي متو�سط يرتاوح ما بني  %1و .%4علم ًا ب�أنه يف نوفمرب 2009م ،قامت ال�شركة
بتحويل ودائعها من خمتلف ح�ساباتها امل�صرفية �إلى هذا احل�ساب الإ�ستثماري مع بنك الريا�ض.
ارتفع الدخل من العوائد من  0.12مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  0.49مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م نتيجة الزدياد حجم الودائع من  50مليون
ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  61مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،وتبني الإدارة �أن معدل العائد يتفاوت على الودائع وال توجد �أي اتفاقيات مربمة مع
م�صارف اخرى ،علم ًا ب�أن الإ�ستمرار يف الودائع مرتبط بتوفر ال�سيولة املخ�ص�صة لتمويل م�شاريع ال�شركة وقد الت�ستمر ال�شركة يف ا�ستثمار الودائع يف حال انتفت احلاجة لذلك
حيث من املتوقع �أن يتم ت�سييل هذه الودائع خالل العام 2012م تزامن ًا مع ت�سارع معدالت �إجناز �أعمال م�شاريع ال�شركة.
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( )1اإليرادات لكل مستشفى
� )1إيرادات م�ست�شفى رعاية الريا�ض لكل ق�سم
جدول  :44إيرادات مستشفى رعاية الرياض حسب االقسام
مليون ريال سعودي

العيادات اخلارجية
الأق�سام الطبية
اجلراحة
�إجمايل الإيرادات الطبية
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات الطبية
�إيرادات ال�صيدلية
�صايف الإيرادات
 %من �صايف الإيرادات
العيادات اخلارجية
الأق�سام الطبية
اجلراحة
�إجمايل الإيرادات الطبية
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات الطبية
�إيرادات ال�صيدلية
�صايف الإيرادات

النصف األول

النصف األول

2011م فعلية

2012م فعلية

23٫2
127٫0
24٫7
174٫8
()33٫2
141٫6
35٫4
177٫0
13٫1
٪71٫7
٪13٫9
٪98٫7
٪18٫8٪80٫0
٪20٫0
%100.0

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

42.2
185.3
41.8
269.3
()55.6
213.7
60.8
274.5

46.2
201.7
45.5
293.4
()62.0
231.4
67.3
298.6

48.1
231.5
45.1
324.7
()75.1
249.6
65.1
314.7

25٫5
118٫1
23٫5
167٫1
()39٫0
128٫1
33٫3
161٫4

%15.4
%67.5
%15.2
%98.1
%20.3%77.9
%22.1
%100.0

%15.5
%67.6
%15.2
%98.3
%20.8%77.5
%22.5
%100.0

%15.3
%73.6
%14.3
%103.2
%23.9%79.3
%20.7
%100.0

٪15٫8
٪73٫1
٪14٫6
٪103٫5
٪24٫2٪79٫4
٪20٫6
%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
السنوات املالية
2009م2011-م

%6.8
%11.8
%3.9
%9.8
%16.2
%8.1
%3.5
%7.1
املتو�سط
%15.4
%69.6
%14.9
%99.9
%21.7%78.2
%21.8
%100.0

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

م�ست�شفى رعاية الريا�ض هو �أكرب م�صدر لإيرادات ال�شركة حيث �أ�سهم بن�سبة  %65من �إجمايل الإيرادات يف عام 2011م.
ارتفع �صايف الإيرادات يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض من  274.5مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  314.7مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م نتيجة النمو يف
�صايف الإيرادات الطبية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %8.1و�صايف �إيرادات ال�صيدلية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ � %3.5إثر التو�سع الداخلي يف الأن�شطة الت�شغيلية للم�ست�شفى
وا�ستيعاب تزايد الطلب على اخلدمات الطبية ملر�ضى نظام الت�أمني الطبي� .أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفعت �صايف �إيرادات م�ست�شفى
رعاية الريا�ض بقيمة  15.6مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %9.6نتيجة لالرتفاع فى االيرادات الطبية واخلدمات
ال�سريرية املقدمة للمر�ضي املنومني.
ارتفعت �إيرادات العيادات اخلارجية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض من  42.2مليون ريال �سعودي يف العام 2009م لت�صل �إلى  48.1مليون ريال �سعودي يف العام 2011م �أي مبعدل
منو �سنوي مركب قدرة  %6.8خالل فرتة الدرا�سة ،ونتج ذلك ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف متو�سط الإيرادات لكل مري�ض من  135.3ريال �سعودي �إلى  154.5ريال �سعودي،
وكان عدد مر�ضى العيادات اخلارجية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض مبا جمموعه � 311ألف مري�ض ،وتعزي الزيادة فى متو�سط االيرادات لكل مري�ض �إلى طبيعة و�أ�سعار اخلدمات
الطبية وال�صيدالنية املقدمة على مدى نف�س الفرتة ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف بع�ض اخلدمات الطبية� .أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد انخف�ضت
�إيرادات العيادات اخلارجية مل�ست�شفى رعاية الريا�ض بقيمة  2.3مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  %9.0ب�سبب
االنخفا�ض يف ن�شاط بع�ض التخ�ص�صات يف العيادات اخلارجية ( االقلب ,االنف واالذن ,العيون ,الأ�سنان  ,الن�ساء ) .ويرجع هذا الإنخفا�ض ب�صفة خا�صة �إلى مواجهة نق�ص
يف بع�ض الكوادر الطبية
ارتفعت �إيرادات الأق�سام الطبية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض (التنومي ،املخترب ،الأ�شعة) من  185.3مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م لت�صل �إلى  231.5مليون ريال
�سعودي يف العام 2011م �أي مبعدل منو �سنوي مركب قدرة  %11.8على مدى فرتة الدرا�سة .وقد نتج ذلك ب�شكل رئي�سي عن زيادة عدد املر�ضى املنومني  ،ما �أدى �إلى زيادة يف
�إيرادات التنومي بن�سبة  % 59.9وزيادة يف متو�سط الأجور للت�صوير بالأ�شعة بن�سبة  %6.7وزيادة يف متو�سط �أجور ق�سم الإ�سعاف بن�سبة  %79.3على مدى نف�س الفرتة .و�أي�ضا
بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفعت �إيرادات الأق�سام الطبية مب�ست�شفى رعاية الريا�ض بقيمة  8.9مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من
العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %7.5وذلك ب�شكل رئي�سي نتيجة زيادة اخلدمات الطبية ذات الأتعاب املرتفعة للمر�ضى املنومني .واخلمات ال�سريرية املقدمة
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للمر�ضى املنومني باال�ضافة الى ارتفاع ايرادات العالج الطبيعي والتنف�سي.
ارتفعت �إيرادات اجلراحة يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض من  41.8مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م لت�صل �إلى  45.1مليون ريال �سعودي يف العام 2011م ،وقد نتجت
هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي عن ارتفاع عدد حاالت جراحة العظام� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت ايرادات اجلراحة ب�شكل طفيف مبقدار 1.2
مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  .%5٫1ب�سبب ارتفاع عدد العمليات اجلراحية يف ق�سم العظام وكذلك زيادة العمليات
ذات الأتعاب املرتفعة ب�شكل عام.
ارتفعت اخل�صومات الطبية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض التي تتعلق باملطالبات اخلا�صة ب�شركات الت�أمني بن�سبة ب�سيطة من الإيرادات من  %20.3يف العام املايل 2009م �إلى
 %23.9يف العام املايل 2011م كنتيجة مبا�شرة للتغيري يف �سيا�سة اخل�صم والعقود املربمة مع تلك ال�شركات والتي ت�ضمنت خ�صومات ترتاوح مابني � %1إلى  %6مقابل �إعرتا�ضات
طبية يتم ت�سويتها خالل العام .وقبل العام املايل 2010م ،كانت ال�شركة حت�سب خ�صم الإعرتا�ضات الطبية على �أ�سا�س الأ�شهر االثني ع�شر ال�سابقة بد ًءا من �سبتمرب� /أكتوبر
فما قبل .واعتبا ًرا من العام املايل 2010م والأعوام التالية ،بد�أت ال�شركة بتقدير خ�صومات املطالبات املعرت�ض عليها لل�سنة الكاملة وفق ًا لتقديرات �شهرية مرتبطة بالإيرادات
الفعلية .وبالن�سبة للعام 2011م ،فقد بلغت اخل�صومات الطبية  75.1مليون ريال �سعودي ،وتعود هذة االرتفاع �إلى زيادة ن�سبة اخل�صم املمنوح ل�شركة �أرامكو ب�أكرث من %22
مقارنة بالعام 2010م ،و فيما يلي جدول يو�ضح �أهم عمالء م�ست�شفى رعاية الريا�ض من حيث القيمة:
جدول  :45ايرادات مستشفى رعاية الرياض حسب نوع العمالء
مليون ريال سعودي

�شركات الت�أمني
�شركة �أرامكو ال�سعودية
العمالء النقديون
ال�شركات الغري متعاقدة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�إجمايل الإيرادات
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات
كن�سبة من �إجمايل الإيرادت
�شركات الت�أمني
�شركة �أرامكو ال�سعودية
العمالء النقديون
ال�شركات الغري متعاقدة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�إجمايل الإيرادات

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

115.8
82.1
54.7
44.6
45.8
343.0
68.5
274.5

127.2
87.6
59.2
46.9
54.0
374.9
76.3
298.6

127.8
103.2
48.8
54.7
70.8
405.3
90.6
314.7

65٫0
52٫6
26٫1
28٫9
35٫9
208٫56
47٫1
161٫4

73٫6
37٫9
27٫4
33٫8
42٫6
215٫3
38٫3
177٫0

%33.7
%23.9
%16.0
%13.0
%13.4
%100.0

%33.9
%23.4
%15.8
%12.5
%14.4
%100.0

%31.5
%25.5
%12.0
%13.5
%17.5
%100.0

٪31٫2
٪25٫2
٪12٫5
٪13٫9
٪17٫2
%100.0

٪34٫2
٪17٫6
٪12٫7
٪15٫7
٪19٫8
%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
السنوات املالية
2009م2011-م

%4.7
%11.2
%4.8%10.1
%26.6
%8.7
%15.0
%7.1
املتو�سط
%33.8
%18.1
%12.7
%16.1
%19.2
%100.0

امل�صدر  :تقارير �إدارة ال�شركة

�أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو فقد انخف�ضت اخل�صومات الطبية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض من  39.0مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م �إلى  33.2مليون
ريال �سعودي يف العام املايل 2012م� ،أي ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  %14.9ب�سبب تغيري �سيا�سة اثبات ايرادات مر�ضى �شركة ارامكو وذلك بت�سجيل االيرادات بالقيمة ال�صافية
بعد ا�ستبعاد اخل�صم املمنوح طبق ًا للعقد.
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جدول  :46عدد الزيارات اخلارجية ملستشفى رعاية الرياض حسب القسم
مليون ريال سعودي

عيادات الأ�سنان
طب باطني
ن�ساء و والدة
عظام
عيون
�أطفال
قلب
جلدية و تنا�سلية
�أنف و �أذن و حنجرة
جراحة عامة
عيادات �أخرى
املجموع

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

15.629
39.319
33.258
33.009
15.572
45.771
16.454
14.501
12.475
6.143
79.920
312.051

16.128
56.297
27.289
39.351
15.412
39.655
15.693
13.592
12.182
6.460
88.454
330.513

13.057
53.124
24.475
33.629
12.490
38.157
14.624
11.445
12.181
6.944
91.322
311.448

11٫362
2٫484
16٫236
19٫363
8٫508
13٫768
9٫684
7٫670
7٫470
4٫815
46٫179
147٫539

7٫535
15٫544
11٫795
17٫970
6٫245
19٫832
4٫613
5٫794
6٫701
3٫560
40٫436
140٫025

معدل النمو السنوي
املركب السنوات
املالية 2009م2011-م

 %8.6%16.2
 %14.2%0.9
 %10.4 %8.7 %5.7 %11.2 %1.2%6.3
٪6٫9
%0.1 -

امل�صدر  :تقارير �إدارة ال�شركة

بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لعدد زيارات املر�ضى يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض مبا ن�سبته� %0.1سالبة خالل الفرتة ما بني 2009م2011 -م ،و يعود هذا االنخفا�ض الطفيف
�إلى تراجع عدد الزيارات يف ق�سم الن�ساء والوالدة مبعدل �سنوي مركب مقداره  %14.2خالل الفرتة ،و انخفا�ض عدد الزيارات يف ق�سم اجللدية والتنا�سلية مبا ن�سبته ،%11.2
و انخفا�ض عدد الزيارات يف ق�سم العيون مبا ن�سبته � .%10.4أما بالن�سبة للفرتة املنتهة يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد انخف�ض عدد زيارات املر�ضى �إلى � 140ألف زيارة
مقارنة بـ � 147.5ألف زيارة يف نف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  ،%5.1وذلك نتيجة النخفا�ض عدد زيارات ق�سم القلب بن�سبة  ،%52.4و�أي�ض ًا
انخفا�ض عدد زيارات عيادات الأ�سنان بن�سبة  %33.7ويعود ال�سبب وراء هذه االنخفا�ضات �إلى النق�ص يف عدد الأطباء لبع�ض التخ�ص�صات النادرة وتخ�ص�ص الأ�سنان يف تلك
الفرتة.
جدول  :47مستوى تشغيل األسرة وأعداد مرضى العيادات الداخلية ملستشفى رعاية الرياض
األسرة املشغولة/أعداد مرضى العيادات الداخلية

عدد الأ�سرة امل�شغولة
عدد مر�ضى العيادات الداخلية

2009م

2010م

2011م

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

204
11.961

181
12.478

204
11.495

211
6.131

225
5٫773

معدل النمو
السنوي املركب
2009م2011-م

%0.0
%2.0 -

امل�صدر  :تقارير �إدارة ال�شركة

�إن م�ستوى ت�شغيل الأ�سرة يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض كان م�ستقر ًا خالل الفرتة من العام 2009م الى 2011م .كما انخف�ض عدد املر�ضى يف العيادات الداخلية من 11.961
زائر يف العام 2009م �إلى  11٫495زائر من العام 2011م� .أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفع م�ستوى ت�شغيل الأ�سرة �إلى � 225سرير مقارنة
بـ � 211سرير يف نف�س الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%6.6بينما انخف�ض عدد مر�ضى العيادات الداخلية من  6.131مري�ض يف الن�صف الأول من
العام املايل 2011م �إلى  5.773مري�ض يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م �أي ما يعادل انخفا�ض بن�سبته . %5.8
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جدول  :48إيرادات صيدلية مستشفى رعاية الرياض
مليون ريال سعودي

مبيعات الأدوية
خ�صومات ال�صيدلية
�أخرى
�صايف �إيرادات ال�صيدلية
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
احل�سم كن�سبة مئوية من مبيعات الأدوية
عدد الوحدات املباعة (بالآالف)
متو�سط الإيرادات لكل وحدة مباعة

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

74.1
()12.9
()0.4
60.8

81.6
()14.4
67.3

80.6
()15.5
65.1

41٫4
()8٫1
33٫3

40٫4
()5٫1
35٫4

%17.40
1.9
37.6

%17.70
2.0
40.3

%19.23
2.7
30.3

٪19٫6
26٫2

٪12٫5
1٫1
36٫7

معدل النمو
السنوي املركب
2009م2011-م

%4.3
%9.6
%3.5
املتو�سط
%18.1
2.2
36.1

امل�صدر  :تقارير �إدارة ال�شركة

ارتفعت �صايف �إيرادات ال�صيدلية من  60.8مليون ريال �سعودي يف العام 2009م لت�صل �إلى  65.1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �أي بعدل منو �سنوي مركب مقدارة  .%3.5وقد نتج هذا
االرتفاع ب�شكل رئي�سي عن زيادة عدد الوحدات املباعة من � 1.9ألف يف العام املايل 2009م �إلى � 2.7ألف يف العام املايل 2011م ومتو�سط مبيعات لكل وحدة مباعة مبا جمموعه  30.3ريال
�سعودي نتيجة لتغري كمية مبيعات بع�ض الأ�صناف ذات الأ�سعار املرتفعة .وقد ازدادت �أي�ضا خ�صومات ال�صيدلية خالل فرتة الدرا�سة ويرجع �سبب هذه الزيادة �إلى اخل�صومات املمنوحة
ل�شركات الت�أمني من خالل العقود املوقعة معهم� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت �صايف ايرادات ال�صيدلية �إلى  35.4مليون ريال �سعودي من  33.3مليون
ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %6.1وذلك نتيجة النخفا�ض خ�صومات ال�صيدلية بقيمة  3.0مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من
العام املايل 2012م و�أي�ضا ارتفاع متو�سط االيرادات لكل وحدة مباعة �إلى  36.7ريال �سعودي يف نف�س الفرتة.
 : 2إيرادات املستشفى الوطني لكل قسم
جدول  :49إيرادات املستشفى الوطني حسب االقسام
مليون ريال سعودي

العيادات اخلارجية
الأق�سام الطبية
اجلراحة
�إجمايل الإيرادات الطبية
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات الطبية
�إيرادات ال�صيدلية
�صايف الإيرادات
 %من �صايف الإيرادات
العيادات اخلارجية
الأق�سام الطبية
اجلراحة
�إجمايل الإيرادات الطبية
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات الطبية
�إيرادات ال�صيدلية
�صايف الإيرادات

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

22.3
48.6
14.4
85.3
()12.6
72.7
25.6
98.3

25.2
66.0
21.4
112.6
()15.5
97.1
30.5
127.6

27.0
73.4
26.5
126.9
()18.2
108.7
31.8
140.5

13٫9
37٫7
12٫6
64٫2
()8٫6
55٫6
16٫3
71٫9

15٫2
45٫0
15٫8
76٫0
()10٫5
65٫5
18٫5
84٫0

%22.7
%49.4
%14.6
%86.8
%12.8%74.0
%26.0
%100.0

%19.8
%51.7
%16.8
%88.2
%12.2%76.1
%23.9
%100.0

%19.2
%52.2
%18.9
%90.3
%13.0%77.4
%22.6
%100.0

٪19٫3
٪52٫4
٪17٫5
٪89٫3
٪12٫0٪77٫3
٪22٫7
%100.0

٪18٫1
٪53٫5
٪18٫8
٪90٫5
٪12٫5٪78٫0
٪22٫0
%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
2009م2011-م

%10.0
%22.9
%35.7
%22.0
%20.2
%22.3
%11.5
%19.6
املتو�سط
%20.6
%51.1
%16.8
%88.4
%12.7%75.8
%24.2
%100.0

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة
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�أ�سهم امل�ست�شفى الوطني بن�سبة  %34.7من �إجمايل الإيرادات على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية.
ارتفع �صايف الإيرادات يف امل�ست�شفى الوطني بني العامني املاليني 2009م و2011م نتيجة النمو يف �صايف الإيرادات الطبية مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة  %19.6على مدى
الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية و �إيرادات ال�صيدلية يف امل�ست�شفى الوطني مبعدل �سنوي مركب بن�سبة  %11.5على مدى نف�س الفرتة .ويعود ارتفاع الإيرادات يف امل�ست�شفى
الوطني على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية �إلى عاملني رئي�سيني هما التطوير الداخلي يف الأن�شطة الت�شغيلية للم�ست�شفى وا�ستيعاب تزايد الطلب على اخلدمات الطبية
ملر�ضى الإ�صابات املهنية (عمالء الت�أمينات االجتماعية) ومر�ضى نظام الت�أمني الطبي  ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف �أ�سعار خدمات امل�ست�شفى (وب�شكل رئي�سي لعمالء الت�أمينات
االجتماعية) يف العام 2009م� .أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفعت �صايف �إيرادات م�ست�شفى رعاية الريا�ض بقيمة  12.1مليون ريال �سعودي
مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل � ،2011أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %16.8ب�سبب ازدياد اخلدمات الطبية ملر�ضي اال�صابات املهنية .
حقق ق�سم العيادات اخلارجية يف امل�ست�شفى الوطني  %19.2من جمموع الإيرادات الإجمالية يف العام املايل 2011م .وارتفعت �إيرادات العيادات اخلارجية يف امل�ست�شفى الوطني
من  22.3مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  27مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م� ،أي مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة  .%10وقد نتج النمو يف �إيرادات
العيادات اخلارجية يف امل�ست�شفى الوطني ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف �أتعاب بع�ض اال�ست�شارات الطبية يف بع�ض الأق�سام يف العام املايل 2009م والزيادة يف �أ�سعار بع�ض
اخلدمات الطبية والزيادة يف �إجمايل عدد مر�ضى العيادات اخلارجية من � 181.7ألف مري�ض يف العام املايل 2009م �إلى � 188.6ألف مري�ض يف العام املايل 2011م ،مبعدل
منو �سنوي مركب بن�سبة � .%1.9أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفعت �إيرادات العيادات اخلارجية للم�ست�شفى الوطني بقيمة  1.5مليون
ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %9.5وذلك ب�سبب زيادة يف مراجعى العيادات اخلارجية ب�شكل عام وخا�صة يف �أق�سام
(الأ�سنان  ،اجلراحة العامة  ،الأطفال و القلب ).
ارتفعت �إيرادات الأق�سام الطبية يف امل�ست�شفى الوطني مبا جمموعه  17.4مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2010م ،وقد نتجت هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف عدد
التحاليل املخربية من � 142.7ألف حتليل يف العام املايل � 2009إلى � 163.8ألف حتليل يف العام املايل  2010والزيادة يف متو�سط الأجور للت�صوير الطبي من  180.6ريال �سعودي
يف العام املايل 2009م �إلى  191.8ريال �سعودي يف العام املايل  2010وذلك بالتنا�سب مع منو �إيرادات العيادات اخلارجية.
ويف العام املايل 2011م ،ارتفعت �إيرادات الأق�سام الطبية يف امل�ست�شفى الوطني مبا جمموعه  7.4مليون ريال �سعودي .وقد نتجت هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف عدد
التحاليل املخربية  %21.9وعدد الأ�سرة امل�شغولة (� 100سرير) والزيادة يف متو�سط �أجور الت�صوير الطبي  %2ومتو�سط �أجور ق�سم الإ�سعاف  %15.8نتيجة للنمو يف �إيرادات
العيادات اخلارجية �إثر ا�ستيعاب زيادة الطلب على اخلدمات ال�صحية  ،بالإ�ضافة �إلى الزيادات يف متو�سط �أ�سعار الأ�سرة امل�شغولة .ولذلك ارتفعت �إيرادات الق�سم الطبي كن�سبة
مئوية من �إجمايل الإيرادات من  %49.4يف العام املايل 2009م �إلى  %52.2يف العام املايل 2011م .و�أي�ضا بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفعت
�إيرادات الأق�سام الطبية بامل�ست�شفى الوطني مبا جمموعه  7.3مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %19.3وذلك نتيجة
للزيادة فى �إيرادات املخترب والعالج التنف�سي والعالج الطبيعي.
كما زادت �إيرادات الق�سم اجلراحي يف امل�ست�شفى الوطني مبا جمموعه  12.1مليون ريال �سعودي مرتفعة من  14.4مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  26.5مليون
ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،وقد نتج ذلك ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف عدد مر�ضى الت�أمينات االجتماعية بحوايل  %20نتيجة النمو يف �أعداد العمالة امل�شاركة يف قطاع
البناء يف مدينة الريا�ض ،وهو ما نتج عنه زيادة عدد �إ�صابات العمل الناجمة عن �أعمال هذه امل�شاريع الإن�شائية ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف �أ�سعار خدمات امل�ست�شفى التي يتم
حتديثها ب�صفة �سنوية و�إ�شعار العمالء بها .و فيما يلي جدول يو�ضح �أهم عمالء امل�ست�شفى الوطني من حيث القيمة:

71

جدول  :50إيرادات املستشفى الوطني حسب نوع العمالء
مليون ريال سعودي

�شركات الت�أمني
�شركة �أرامكو ال�سعودية
العمالء النقديون
ال�شركات الغري متعاقدة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�إجمايل الإيرادات
اخل�صومات الطبية
�صايف الإيرادات
كن�سبة من �إجمايل الإيرادت
�شركات الت�أمني*
�شركة �أرامكو ال�سعودية
العمالء النقديون
ال�شركات الغري متعاقدة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�إجمايل الإيرادات

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

35.9
13.8
14.5
4.9
45.8
115.1
16.8
98.3

46.6
14.2
13.1
2.5
71.2
147.6
20٫0
127.6

55.1
13.9
11.6
0.9
82.3
163.8
()23.3
140.5

27٫0
6٫6
6٫1
0٫5
43٫0
83٫2
()11٫3
71٫9

34٫8
7٫1
7٫1
0٫4
48٫3
97٫7
()13٫7
84٫0

%31.2
%12.0
%12.6
%4.3
%39.9
%100.0

%34٫5
%9٫6
٪8٫9
%1.7
%48٫3
%100.0

%33.6
%8.5
%7.1
%0.5
%50.2
%100.0

٪32٫5
٪7٫9
٪7٫3
٪0٫6
٪51٫7
%100.0

٪35٫6
٪7٫3
٪7٫3
٪0٫4
٪49٫4
%100.0

معدل النمو
السنوي املركب
2009م2011-م

%22.4
%0.7
 %10.2 %57.1%34.8
%19.3
٪19٫6
املتو�سط
%31.2
%10.7
%9.6
%2.2
%46٫4
%100.0

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة
* تعود االنخفا�ضات يف ن�سبة مبيعات �شركات الت�أمني �إلى ارتفاع عدد زيارات املر�ضى من قبل عمالء جمموعة الأخطار املهنية من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.

�أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت ايرادات اجلراحة مبقدار  3.2مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع
ن�سبته  %25.4وذلك نتيجة الرتفاع عدد ونوعية العمليات اجلراحية فى اق�سام اجلراحة التجميلية والعظام واملخ واالع�صاب.
جدول  :51زيارات املرضى للمستشفى الوطني حسب األقسام
زيارات املرضى حسب
األقسام

عظام
عيون
عيادات الأ�سنان
طب باطني
قلب
�أنف و �أذن و حنجرة
�أطفال
جراحة عامة
ن�ساء و والدة
جلدية و تنا�سلية
عيادات �أخرى
املجموع

2009م

2010م

2011م

24.641
14.628
6.611
21.057
6.516
12.860
12.593
8.919
10.037
8.362
55.458
181.682

30.251
14.470
6.498
20.813
6.891
11.530
10.488
9.608
8.721
7.625
66.565
193.460

29.455
12.894
6.435
20.799
6.182
10.789
9.928
8.861
9.192
7.563
66.549
188.647

النصف األول
2011م فعلية

5٫502
13٫196
6٫466
18٫176
7٫866
6٫762
3٫248
4٫575
6٫718
6٫276
37٫521
116٫306

النصف األول
2012م فعلية

4٫784
13٫324
7٫119
16٫035
8٫453
6،577
4٫762
5٫002
6٫474
5٫955
43٫119
121٫604

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%9.3
 %6.1 %1.3 %0.6 %2.6 %8.4 %11.2 %0.3 %4.3 %4.9%9.5
%1.9

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

�إرتفع �أعداد املر�ضى يف امل�ست�شفى الوطني مبا ن�سبته  %1.9خالل الفرتة ما بني 2009م2011-م ،وتعود هذه الزيادات �إلى ارتفاع عدد زيارات املر�ضى يف عيادة العظام مبعدل �سنوي
مركب مقدارة  %9.3وارتفاع عدد الزيارات يف ق�سم العيادات الأخرى مبا ن�سبته � .%9.5أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفع �أعداد املر�ضى يف امل�ست�شفى الوطني
مبا ن�سبته  %4.6مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م وتعود هذه الزيادة الى ارتفاع عدد زيارات املر�ضى يف عيادة الأطفال بن�سبة  %46.6وارتفاع عدد الزيارات يف ق�سم العيادات
الأخرى مبا ن�سبته .%14.9
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جدول  :52مستوى تشغيل األسرة /أعدد مرضى العيادات الداخلية الملستشفى الوطني
األسرة املشغولة/أعداد مرضى العيادات الداخلية

2009م

2010م

2011م

عدد الأ�سرة امل�شغولة
عدد مر�ضى العيادات الداخلية

73
4.330

89
5.884

100
6.916

النصف األول
2011م فعلية

105
3٫674

النصف األول
2012م فعلية

107
3٫669

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%17.0
%26.4

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

�إرتفع عدد اال�سرة امل�شغولة يف امل�ست�شفى الوطني خالل الفرتة من العام 2009م الى 2011م مبعدل �سنوي مركب مقداره  ،%17و يعود هذا االرتفاع الى ارتفاع عدد مر�ضى
العيادات الداخلية من � 4.3ألف مري�ض يف العام 2009م الى � 6.9ألف مري�ض يف العام 2011م و مبعدل �سنوي مركب مقداره  ،%26.4والتي تعود �إلى ارتفاع عدد الزيارات من
قبل مر�ضى جمموعة الأخطار املهنية� .أما بالن�سبة للفرتة املنتهة يف  31يونيو للعام املايل 2012م فقد ارتفع م�ستوى ت�شغيل الأ�سرة �إلى � 107سرير مقارنة بـ � 105سرير يف نف�س
الفرتة من العام املايل 2011م �أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  ،%1.9بينما انخف�ض عدد مر�ضى العيادات الداخلية من  3,674مري�ض يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م �إلى
 3.669مري�ض يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م.
جدول  :53إيرادات صيدلية املستشفى الوطني
مليون ريال سعودي

مبيعات الأدوية
خ�صومات ال�صيدلية
�أخرى
�صايف �إيرادات ال�صيدلية
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
اخل�صم كن�سبة مئوية من مبيعات الأدوية
عدد الوحدات املباعة (بالآالف)
متو�سط الإيرادات لكل وحدة مباعة

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

30.9
()4.1
()1.2
25.6

35.0
()4.5
30.5

37.0
()5.2
31.8

النصف األول
2011م فعلية

19٫0
()2٫7
16٫3

النصف األول
2012م فعلية

%13.3
6.6
47.1

%12.9
7.7
45.7

%13.99.8
37.5

٪14٫00٫5
36٫2

٪14٫70٫5
45٫9

21٫7
()3٫2
18٫5

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%9.4
%12.1
%11.5
املتو�سط
%4.1
8.0
43.4

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

نتجت الزيادة يف الإيرادات من مبيعات الأدوية يف امل�ست�شفى الوطني على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية نتيجة الزيادة يف عدد الوحدات املباعة من � 6.6ألف وحدة
يف العام املايل 2009م �إلى � 9.8ألف وحدة يف العام املايل 2011م كنتيجة لنمو الإيرادات الطبية ب�شكل عام نتيجة للنمو يف �إيرادات العيادات اخلارجية يف امل�ست�شفى الوطني
�إثر ا�ستيعاب زيادة الطلب على اخلدمات ال�صحية ،بالإ�ضافة �إلى الزيادات يف متو�سط �أ�سعار الأ�سرة امل�شغولة ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف مر�ضى الت�أمينات بن�سبة  %89على
مدى نف�س الفرتة نتيجة تنفيذ تو�سع امل�ست�شفى .وترجع الزيادة يف خ�صومات ال�صيدلية خالل فرتة الدرا�سة �إلى جتنيب امل�ست�شفى ن�سبة ت�صل �إلى  %5من اجمايل املبيعات
للخ�صومات املمنوحة �إلى �شركات الت�أمني من خالل العقود املوقعة معهم خالل الفرتة� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت �صايف ايرادات ال�صيدلية
�إلى  18.5مليون ريال �سعودي من  16.3مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %13.3وذلك نتيجة الرتفاع متو�سط الإيرادات
لكل وحدة مباعة من  36.2ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م �إلى  45.9ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م .بالإ�ضافة �إلى ارتفاع مبيعات
الأدوية يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م مبا جمموعه  2.7مليون ريال �سعودي.
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 : 3إيرادات رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية
لقد مت الت�شغيل التجريبي لوحدة توزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية يف عام 2011م .وقد مثلت مبيعات هذه الوحدة  3مليون ريال �سعودي.
جدول  :54إيرادات وحدة مبيعات وتوزيع االدوية واملستلزمات الطبية
مليون ريال سعودي

مبيعات الأدوية
خ�صومات ال�صيدلية
�أخرى
�صايف �إيرادات ال�صيدلية
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
اخل�صم كن�سبة مئوية من مبيعات الأدوية

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2012م فعلية

-

-

3.0
0.0
0.0
3.0

-

5٫2
()0.1
5٫1

معدل النمو السنوي
املركب السنوات املالية
2009م2011-م

-

-

-

%0.96 -

-

٪1٫31 -

-

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

كما بلغ هام�ش الربح الإجمايل لهذه الوحدة  %2.5بنهاية عام 2011م� .أما بالن�سبة لتكلفة مبيعات هذه الوحدة فقد كانت  0.6مليون ريال �سعودي يف نف�س العام.
جدول  :55تكاليف وحدة مبيعات وتوزيع االدوية واملستلزمات الطبية
مليون ريال سعودي

م�شرتيات وحدة توزيع االدوية
االجمايل
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
اخل�صم كن�سبة مئوية من مبيعات الأدوية

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2٫12م فعلية

-

-

2.6
2.6
-

-

4٫4
4٫4
-

معدل النمو السنوي
املركب السنوات املالية
2009م2011-م

-

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

�أما بالن�سبة للن�صف الأول للعام املايل 2012م فقد بلغت �صايف ايرادات رعاية لتوزيع االدوية وامل�ستلزمات الطبية  5.1مليون ريال �سعودي نتيجة لزيادة الن�سبة ال�سوقية لعمالء
الوحدة مقارنة بالعام 2011م ،بينما بلغت تكلفة مبيعات هذه الوحدة  4.4مليون ريال �سعودي.
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(ت) تكلفة اإليرادات
جدول  :56تكلفة إيرادات مستشفى رعاية الرياض
ألف ريال سعودي

التكلفة الطبية
تكلفة املوظفني
م�صروفات الأق�سام
اال�ستهالك
خدمات املرافق العامة
ال�صيانة
م�صاريف اخلدمات
�أخرى
�إجمايل التكلفة الطبية
تكلفة ال�صيدلية
م�شرتيات ال�صيدلية
تكلفة املوظفني
اال�ستهالك
�إجمايل تكلفة ال�صيدلية
�إجمايل تكلفة الإيرادات

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2٠12م فعلية

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

104.5
28.5
17.7
11.6
6.5
3.9
0.2
172.9

114.5
25.7
18.9
10.8
5.5
3.4
0.5
179.2

119.0
25.5
19.8
11.0
4.3
4.0
1.3
184.9

58٫6
12٫5
9٫5
4٫3
2٫2
2٫0
0٫9
90٫1

64٫9
14٫5
9٫9
4٫7
3٫0
2٫0
1٫0
100٫1

%6.7
 %5.4%5.7
 %2.5 %18.6%1.0
%154.9
%3.4

44.3
2.3
46.6
219.5

51.7
3.5
55.3
234.5

48.2
3.5
51.6
236.5

24٫8
1٫8
26٫6
116٫7

26٫7
2٫3
29٫0
129٫1

%4.3
%23.0
%5.3
%3.8

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

بالن�سبة للزيادة يف �إجمايل تكلفة �إيرادات م�ست�شفى رعاية الريا�ض مبا جمموعه  17مليون ريال �سعودي ومعدل منو �سنوي مركب قدره  %3.8بني العامني املاليني 2009م
و2011م ،فقد نتجت ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف التكلفة الطبية من  172.9مليون ريال �سعودي (معدل منو �سنوي مركب قدره � )%3.4إلى  184.9مليون ريال �سعودي �إثر
الزيادة يف تكلفة املوظفني مبا جمموعه  14.5مليون ريال �سعودي (معدل منو �سنوي مركب  .)%6.7وتكلفة ال�صيدلية مبقدار  5مليون بني العامني 2009م و2011م مبعدل
منو مركب � .%5.3أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفع �إجمايل تكلفة الإيرادات مبا جمموعه  12.4مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة يف العام
املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %10.6وذلك ب�سبب الزيادة التكلفة الطبية من  90.1مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م �إلى  100.1مليون
ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م �إثر الزيادة امللحوظة يف تكلفة املوظفني مبقدار  6.3مليون ريال �سعودي وزيادة م�صروفات الأق�سام مبقدار  2.0مليون
ريال �سعودي.
جدول  :57تكلفة إيرادات املستشفى الوطني
ألف ريال سعودي

التكلفة الطبية
تكلفة املوظفني
م�صروفات الأق�سام
اال�ستهالك
خدمات املرافق العامة
ال�صيانة
م�صاريف اخلدمات
�أخرى
�إجمايل التكلفة الطبية
تكلفة ال�صيدلية
م�شرتيات ال�صيدلية
تكلفة املوظفني
�إجمايل تكلفة ال�صيدلية
�إجمايل تكلفة الإيرادات
امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة
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2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

النصف األول
2011م فعلية

النصف األول
2٠12م فعلية

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

40٫1
6٫6
5٫0
2٫2
1٫2
1٫1
0٫5
56٫7

46٫6
6٫8
5٫6
1٫8
1٫6
1٫6
0٫7
64٫7

55٫5
7٫0
6٫4
1٫8
1٫7
1٫9
1٫0
75٫2

26٫3
3٫6
3٫0
0٫6
0٫6
0٫9
0٫5
35٫5

32٫4
5٫0
2٫8
0٫5
0٫7
1٫1
0٫7
44٫1

٪17٫7
٪2٫9
٪13٫0
٪8٫7٪18٫1
٪30٫1
٪38٫6
٪15٫2

18٫0
2.3
20٫4
77٫1

21٫0
2٫7
23٫7
88٫4

21٫4
2٫1
23٫5
98٫7

11٫1
1٫19
12٫28
47٫8

13٫1
1٫06
14٫20
58٫3

٪8٫7
٪5٫1٪7٫3
٪13٫1

بالن�سبة للزيادة يف تكلفة �إيرادات امل�ست�شفى الوطني مبا جمموعه  21.6مليون ريال �سعودي من  77.1مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  98.7مليون ريال �سعودي
يف العام املايل 2011م (معدل منو �سنوي مركب قدره  ،)%13.1فقد نتجت ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف التكاليف الطبية مبا جمموعه  18.5مليون ريال �سعودي (معدل منو
�سنوي مركب قدره � ،)%15.2إثر الزيادة يف تكلفة املوظفني مببلغ  15.4مليون ( معدل منو �سنوي مركب  )%17.7وم�صاريف اخلدمات مبا جمموعه  0.8مليون ريال �سعودي
(معدل منو �سنوي مركب قدره � .)%30.1أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفع �إجمايل تكلفة الإيرادات مبا جمموعه  10.5مليون ريال �سعودي مقارنة
بنف�س الفرتة يف العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %21.9وذلك ب�سبب الزيادة يف التكلفة الطبية من  35.5مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل
2011م �إلى  44.1مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م �إثر الزيادة امللحوظة يف تكلفة املوظفني مبقدار  6.1مليون ريال �سعودي وزيادة م�صروفات
الأق�سام مبقدار  2.2مليون ريال �سعودي.
جدول  :58هامش الربح اإلجمايل لكل من مستشفى رعاية الرياض و املستشفى الوطني
مليون ريال سعودي

م�ست�شفى رعاية الريا�ض
امل�ست�شفى الوطني
وحدة مبيعات وتوزيع االدوية وامل�ستلزمات الطبية
جمموع �صايف الإيرادات
الهام�ش الإجمايل %
م�ست�شفى رعاية الريا�ض
امل�ست�شفى الوطني
وحدة مبيعات وتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

54.9
21.2
76.1

64.1
39.2
103.3

78.3
41.8
0.4
120.5

النصف األول
2٠11م فعلية

44.7
24.1
68.9

النصف األول
٢٠١٢م مراجعة

%72.1
%27.9
-

%62.1
%38.0
-

%65.0
%34.7
-

%65.0
%35.0
-

%64.4
%34.6
%1.0

47.9
25.7
0.7
74.4

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%19.4
%40.5
%25.8
نقطة مالية
 %7.1%6.8
%0.3

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

ارتفع هام�ش الربح الإجمايل مل�ست�شفى رعاية الريا�ض من  54.9مليون ريال يف العام املايل 2009م �إلى  78.3مليون ريال يف العام املايل 2011م ،وتعود هذه االنخفا�ضات �إلى
زيادة الأ�سعار يف امل�ست�شفى وحت�سن معدالت اال�ستفادة من املوظفني يف جميع الأق�سام ،ونتج ذلك ب�شكل رئي�سي ال�ستيعاب زيادة الطلب على اخلدمات ال�صحية ب�شكل عام� .أما
بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد بلغ هام�ش الربح الإجمايل مل�ست�شفى رعاية الريا�ض  44.7مليون �أي بارتفاع مقداره  0.2مليون عن نف�س الفرتة من العام
املايل 2011م.
بينما ارتفع هام�ش الربح الإجمايل للم�ست�شفى الوطني من  21.2مليون ريال يف العام املايل 2009م �إلى  41.8مليون ريال يف العام املايل 2011م نتيجة التح�سن يف معدالت
اال�ستفادة من �إنتاجية املوظفني يف جميع الأق�سام من خالل التدريب وك�سب اخلربات العملية على مدار �سنوات العمل ،ونتيجة الزيادة يف عدد املر�ضى امل�صاحب ال�ستيعاب
زيادة الطلب على اخلدمات ال�صحية بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف الأ�سعار يف جميع �أق�سام امل�ست�شفى� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام 2012م فقد بلغ هام�ش الربح الإجمايل
للم�ست�شفى الوطني  25.7مليون ريال �أي بارتفاع مقداره  1.6مليون ريال عن نف�س الفرتة من العام املايل 2011م نتيجة الحت�ساب ن�سبة من رواتب اخلدمات امل�شرتكة �ضمن
امل�صروفات العمومية واالدارية.
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جدول  :59املصروفات البيع العمومية و اإلدارية
مليون ريال سعودي

تكلفة املوظفني
املبيعات والت�سويق
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أتعاب مهنية وا�ست�شارية
قرطا�سية
ا�ستهالك
�أخرى
�إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية
كن�سبة مئوية من املجموع
تكلفة املوظفني
املبيعات والت�سويق
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أتعاب مهنية وا�ست�شارية
قرطا�سية
ا�ستهالك
�أخرى

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

()8.5
()1.8
()8.0
()1.8
()0.4
()0.4
()20.9

()10.2
()1.5
()5.0
()1.5
()0.9
()0.4
()2.2
()21.7

()12.8
()1.3
()5.9
()2.2
()1.7
()0.3
()3.2
()27.3

النصف األول
2٠11م فعلية

()5.8
()0٫4
()3٫6
()1٫0
()0٫7
()0٫1
()0٫8
()12.3

النصف األول
2٠12م مراجعة

%40.6
%8.8
%38.2
%0.0
%8.6
%1.9
%1.9

%47.0
%6.9
%23.0
%6.9
%4.2
%1.8
%10.1

%46.9
%4.8
%21.5
%7.9
%6.1
%1.2
%11.6

٪46٫6
٪3٫0
٪29٫4
٪7٫75
٪5٫9
٪0٫9
٪6٫5

٪51٫4
٪2٫1
٪25٫0
٪4٫3
٪5٫0
٪6٫4
٪8٫6

()7٫2
()0٫3
()3٫5
()0٫6
()0٫7
()0٫7
()0٫9
()14٫0

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%22.7
 %14.8%14.4 %3.7 %9.6%181.5
%14.2
املتو�سط
%44.8
%6.8
%27.6
%4.9
%6.3
%1.6
%7.9

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

ارتفعت امل�صروفات العمومية والإدارية يف العام املايل 2009م نتيجة زيادة تكلفة املوظفني �إثر دفع مكاف�آت �سنوية للموظفني بلغت قيمتها  1.5مليون ريال �سعودي وزيادة يف
الرواتب ال�سنوية تراوحت بني  %3و  ،%5يف حني �أن االرتفاع يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2009م كان نتيجة الرتفاع الذمم املدينة الذي تزامن مع منو
الإيرادات .كما كان هناك انخفا�ض يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف العام املايل 2010م ( 0.9مليون ريال �سعودي) باملقارنة مع العام املايل 2011م نتيجة
االنخفا�ض يف الذمم املدينة التجارية يف ظل �سيا�سة االئتمان ال�صارمة التي اعتمدتها ال�شركة على مدى نف�س الفرتة باال�ضافة الى تعرث بع�ض الديون فى العاميني 2010م و
2011م� .أما يف العام املايل 2011م فقد ا�ستمر االرتفاع يف امل�صروفات العمومية والإدارية �إلى  27.3مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،ويعود هذا االرتفاع �إلى الزيادة
يف تكلفة املوظفني مبقدار  4.3مليون ريال �سعودي (موظفي اخلدمات امل�شرتكة بال�شركة ورعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية) خالل فرتة الدرا�سة� .أما بالن�سبة للن�صف
الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفع �إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية مبا جمموعه  1.7مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل
ارتفاع ن�سبته  %13.8وذلك ب�شكل رئي�سي نتيجة لزيادة تكلفة املوظفني بن�سبة  %24.1مقارنة بنف�س الفرتة يف العام املايل 2011م.
ت�شمل تكاليف موظفي ال�شركة تكاليف جميع املوظفني العاملني باملركز الرئي�سي لل�شركة وح�صة ال�شركة ( )%5من تكلفة رواتب و�أجور �أق�سام اخلدمات امل�شرتكة والتي ت�ضم
�إدارة املوارد الب�شرية  ،تقنية املعلومات ،التخطيط الإ�سرتاتيجي والت�سويق  ،و�إدارة املواد ،حيث حت�سب م�صاريف اخلدمات امل�شرتكة مركز ًيا على م�ستوى ال�شركة وتوزع
امل�صاريف بني م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني وال�شركة بن�سبة  %60و %35و %5على التوايل.
متثل �أتعاب اال�ست�شارات املهنية �أتعاب مدققي احل�سابات و�أتعاب اال�ست�شارات املالية والقانونية ،الخ ،والتي تتعلق بعملية االكتتاب .وقد نتجت الزيادة يف �أتعاب اال�ست�شارات
املهنية �إلى  2.2مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م عن التكاليف املتعلقة بعملية االكتتاب� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد انخف�ضت الأتعاب
املهنية واال�ست�شارية مبا جمموعه  0.4مليون ريال �سعودي مقارنة بالن�صف الأول من العام املايل 2011م.
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جدول  :60اإليرادات األخرى
مليون ريال سعودي

م�ست�شفى رعاية الريا�ض
امل�ست�شفى الوطني
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
جمموع الإيرادات الأخرى

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

4.5
1.2
0.1
5.9

6.4
2.0
0.2
8.7

5.4
1.8
0.6
7.8

النصف األول
2٠11م فعلية

3٫2
1٫0
0٫3
4٫5

النصف األول
2٠12م فعلية

2٫3
0٫6
0٫2
3٫1

معدل النمو السنوي
املركب 2009م2011-م

%9.2
%23.2
%146.8
%14.9

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

تت�ألف الإيرادات الأخرى ب�شكل رئي�س من الدخل من اال�ستثمارات والدخل من �إيرادات �سكن املوظفني والدخل من الإيجارات وغرامات الت�أخري والإيرادات املتنوعة.
�إرتفاع الإيرادات الأخرى مب�ست�شفى رعاية الريا�ض بني العامني املاليني 2009م و 2011م ناجت عن زيادة الإيرادات املتنوعة والتي ا�شتملت على بند ايرادات تدريب بقيمة 0.84
مليون ريال �سعودي يتعلق بغرامات مت ا�ستالمها من متدربني �سعوديني (ممر�ضني وفنيني) ب�سبب �إخاللهم ب�شروط العقود املوقعة معهم خالل فرتة تدريبهم الدرا�سي ،بالإ�ضافة
�إلى زيادة يف متح�صالت الدعم العلمي الذي ت�ساهم به بع�ض اجلهات ال�صحية وكذلك ارتفاع يف ايرادات بع�ض عقود الإيجار� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م
فقد بلغت االيرادات الأخرى  2.3مليون ريال �سعودي �أي بانخفا�ض ن�سبته  %27.8عن نف�س الفرتة من العام املايل 2011م.
وقد نتجت الزيادة يف الإيرادات الأخرى بامل�ست�شفى الوطني يف الفرتة بني العام املايل 2009م والعام املايل 2011م ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف الإيرادات املتنوعة مبا جمموعه
 1.5مليون ريال �سعودي �إثر الزيادة يف �إيرادات التدريب بالإ�ضافة �إلى �أرباح من بيع موجودات ثابتة� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد انخف�ضت الإيرادات
الأخرى �أي�ضا وبلغت  0.6مليون ريال �سعودي �أي بانخفا�ض ن�سبته  %42.1مقارنة بالن�صف الأول من العام املايل 2011م.
معظم الإيرادات االخرى تنح�صر يف غرامات اال�ستالم املت�أخر والتي يتكبدها املوردون عند الإخالل يف �شروط التوريد ،باال�ضافة �إلى الإيرادات الأخرى وااليرادات الناجتة
من اال�ستثمار املايل يف الريا�ض املالية.

78

 : 7-5قائمة املركز املايل
جدول  :61قائمة املركز املايل
ألف ريال سعودي

املوجودات
املوجودات املتداولة

نقدية و �شبة النقدية
مدينون
خمزون
�إيرادات م�ستحقة و �أر�صدة مدينة �آخرى
�إجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
�أ�صول ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
م�شاريع حتت التنفيذ
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
دائنون جتاريون
م�صاريف م�ستحقة و �أر�صدة دائنة �آخرى
خم�ص�ص الزكاة
�إجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
احتياطي ر�أ�سمايل
�أرباح مبقاة
توزيعات �أرباح مقرتحة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات و حقوق امل�ساهمني

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

79

2011م مراجعة

النصف األول
2٠11م فعلية

النصف األول
2٠12م مراجعة

57.6
142.7
18.2
7.9
226.6

112.3
123.9
23.6
17.7
277.5

89.6
165.5
27.8
35.2
318.1

107٫2
135٫5
28٫7
20٫2
291٫6

28٫7
206٫1
33٫5
46٫0
314٫4

249.2
0.7
43.8
293.7
520.3

239.6
0.4
88.6
328.5
606.1

242.5
0.6
123.4
366.5
684.6

246٫4
0٫2
94٫3
340٫9
632٫5

234٫2
0٫9
170٫5
405٫6
720٫0

43.1
17.7
4.5
65.2

38.0
34.9
5.7
78.6

48.9
33.1
7.2
89.2

44٫0
28٫3
4٫8
77٫1

56٫3
30٫6
501
91٫9

38.2
103.4

40.8
119.5

42.6
131.8

40٫1
117٫2

44٫5
20٫0
156٫4

300.0
13.6
1.5
86.8
15.0
416.9
520.3

381.0
22.1
1.5
53.5
28.6
486.6
606.1

381.0
31.6
1.5
91.1
47.6
552.8
684.6

381٫0
22٫1
1٫5
0٫0
110٫7
515٫3
632٫5

381٫0
31٫6
1٫5
0٫0
149٫5
563٫6
720٫0

2009م مراجعة

2010م مراجعة

مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشرات األداء الرئيسية

متو�سط عدد �أيام حت�صيل املبيعات
متو�سط عدد �أيام املخزون ال�سلعي
متو�سط عدد �أيام �سداد الذمم الدائنة

 2009مراجعة

 2010مراجعة

 2011مراجعة

154
70
101

134
82
96

140
97
80

النصف األول
2٠11م فعلية

128
100
94

النصف األول
2٠12م مراجعة

160
94
93

امل�صدر :تقارير الإدارة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز

جدول  : 62املوجودات غري املتداولة
مليون ريال سعودي

املوجودات الثابتة
الأعمال قيد التنفيذ
املوجودات غري امللمو�سة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
كن�سبة من �إجمايل املوجودات غري املتداولة
املوجودات الثابتة
الأعمال قيد التنفيذ
املوجودات غري امللمو�سة

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

249.2
43.8
0.7
293.7

239.6
88.6
0.4
328.5

242.5
123.4
0.6
366.5

النصف األول
2٠11م فعلية

246٫4
94٫3
0٫2
340٫9

النصف األول
2٠12م مراجعة

%84.8
%14.9
%0.3
%100

%72.9
%27.0
%0.1
%100

%66.2
%33.7
%0.1
%100

٪72٫3
٪27٫7
٪0٫1
%100

٪57٫8
٪42٫0
٪0٫2
%100

234٫2
170٫5
0٫9
405٫6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة ،تقارير �إدارة ال�شركة

�إرتفعت قيمة املوجودات غري املتداولة ،والتي تت�ألف ب�شكل رئي�سي من املوجودات الثابتة ،يف الفرتة بني العامني 2009م و2011م ،ويعود ال�سبب الرئي�سي وراء ذلك �إلى زيادة
الأعمال قيد التنفيذ مبا جمموعه  79.6مليون ريال �سعودي .وتعك�س امل�ستويات املرتفعة ن�سبي ًا للموجودات غري املتداولة مدى كثافة ر�أ�س املال يف �أعمال ال�شركة� .أما بالن�سبة
للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفعت قيمة املوجودات غري املتداولة بن�سبة  %19عن الن�صف الأول من العام املايل 2011م وذلك نتيجة لزيادة الأعمال قيد التنفيذ
مبا جمموعه  76.2مليون ريال �سعودي عن 2011م وذلك نتيجة لزيادة املبالغ املدفوعة للمقاول للأعمال املنفذة مل�شروعات ال�شركة.
وتت�ألف املوجودات الثابتة ب�شكل رئي�سي من املباين والأرا�ضي والتي ت�شكل  %77.9من �إجمايل املوجودات الثابتة يف العام 2011م .وقد انخف�ضت املوجودات غري امللمو�سة يف
العام 2010م نتيجة لإعادة تبويب يف بند التح�سينات والتعديالت ملباين العيادات اخلارجية يف كل من امل�ست�شفى الوطني وم�ست�شفى رعاية الريا�ض حتت بند املوجودات الثابتة
بد ًال من بند املوجودات غري امللمو�سة بنا ًء على تقرير الإدارة وتو�صية املراجع اخلارجي .وقد بلغت قيمة املوجودات غري امللمو�سة املعاد تبويبها نحو  0.4مليون ريال �سعودي يف
2010م ،نتيجة �إطفاء ر�سوم الهيئة الدولية امل�شرتكة العتماد جودة اخلدمات ال�صحية .ومل يتم �إجراء �أي �إ�ضافات �أخرى على املوجودات غري امللمو�سة يف العام 2010م .كما
بلغت املوجودات غري امللمو�سة  0.6مليون ريال يف العام 2011م� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد انخف�ضت املوجودات الغري ملمو�سة �أي�ضا مبا جمموعه
 0.4مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م ،وذلك ب�سبب احت�ساب ق�سط االهالك ال�شهري للأ�صول املوجودة والأ�صول امل�شرتاة خالل العام 2011م.
ارتفعت قيمة الأعمال قيد التنفيذ من  43.8مليون ريال �سعودي يف العام 2009م �إلى  123.4مليون ريال �سعودي يف العام 2011م ،حيث بد�أت ال�شركة بتنفيذ ثالثة م�شاريع
جديدة هي املبنى اجلديد يف امل�ست�شفى الوطني ،وتبلغ قيمته الإجمالية املتوقعة  286.7مليون ريال �سعودي مت �صرف  108.1مليون ريال منها حتى نهاية العام 2011م ،و�أول
مركز لطب العائلة لل�شركة ،و تبلغ قيمته الإجمالية املتوقعة  17.8مليون ريال �سعودي مت �صرف  5.6مليون ريال منها حتى نهاية العام 2011م  ،و ومبنى �إداري جديد لل�شركة
مبدينة الريا�ض  ،وتبلغ تكلفته الإجمالية املتوقعة  11مليون ريال �سعودي مت �صرف  9.6مليون ريال منها حتى نهاية العام 2011م ،و رعاية لتوزيع الأدوية و امل�ستلزمات الطبية
وتبلغ تكلفته الإجمالية املتوقعة  1.8مليون ريال �سعودي مت �صرف  0.5مليون ريال منها حتى نهاية العام 2011م.
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جدول  :63املوجودات الثابتة
مليون ريال سعودي

�أرا�ضي ومباين
معدات و�أجهزة طبية
جتديد وتو�سعة
�أثاث وتركيبات
�أجهزة كمبيوتر
م�صاعد و�أجهزة ات�صاالت
�سيارات
�أخرى
�إجمايل املوجودات الثابتة

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

193.5
35.5
12.6
3.1
1.8
1.8
0.9
249.2

185.0
33.8
10.8
2.7
1.8
2.0
0.9
2.7
239.6

189.0
33.3
8.0
3.3
3.5
1.7
1.2
2.5
242.5

النصف األول
2٠11م فعلية

194٫1
33٫5
9٫2
2٫4
1٫7
1٫8
1٫4
2٫3
246٫4

النصف األول
2٠12م مراجعة

184٫0
31٫5
6٫6
3٫1
3٫7
1٫6
1٫6
2٫1
234٫2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز

تت�ألف املوجودات الثابتة ب�شكل رئي�سي من املباين والأرا�ضي .وقد نتج االنخفا�ض يف املوجودات الثابتة ب�شكل رئي�سي عن اال�ستهالك وانخفا�ض القيمة الدفرتية ال�صافية للمباين
والأرا�ضي مبا جمموعه  189مليون ريال �سعودي قابلتها زيادة يف الإنفاق على التجديد والتو�سعة.
�شكلت القيمة الدفرتية ال�صافية للمباين والأرا�ضي والبالغة  185.0مليون ريال �سعودي يف العام 2010م ن�سبة  %77.2من �إجمايل املوجودات الثابتة .وقد زدت القيمة الدفرتية
ال�صافية للمباين �إلى  189مليون ريال �سعودي يف العام 2011م .وكانت املوجودات الثابتة تتعلق ب�شكل رئي�سي مببنيي امل�ست�شفيني (وللإطالع على كافة العقارات اململوكة
لل�شركة يرجى الإطالع على الق�سم العقارات  5-11ال�صفحة  .)100ومتثل املعدات والأجهزة الطبية املعدات الت�شخي�صية والعالجية والدعم ال�صحي ،واملعدات املخربية غري
اال�ستهالكية ،والتي ت�شمل �أجهزة الت�صوير الطبي وم�ضخات حقن ال�سوائل و�أجهزة الليزر و�أجهزة التنف�س و�أجهزة التخدير و�أجهزة فح�ص القلب والرئتني.
�إنخف�ضت القيمة الدفرتية ال�صافية للمعدات والأجهزة الطبية من  35.5مليون ريال �سعودي يف العام 2009م �إلى  33.3مليون ريال �سعودي يف العام 2011م ،ويعود ال�سبب
الرئي�سي يف ذلك �إلى ا�ستبعادات بع�ض الأ�صول املتقادمة والتالفة فى امل�ست�شفى الوطني مببلغ  1.5مليون ريال خالل العام  2011قابلها ا�ضافات خالل نف�س العام يف م�ست�شفى
رعاية الريا�ض  5.8مليون ريال و  3.3مليون ريال فى امل�ست�شفى الوطني.
�أما فيما يتعلق بالن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد انخف�ضت املوجودات الثابتة �إلى  234.2مليون ريال �سعودي من  246.4مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام
املايل 2011م� ،أي ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  %4.9وذلك نتيجة لالنخفا�ض يف القيمة الدفرتية ال�صايف للمباين والأرا�ضي مبا جمموعه  10.1مليون ريال �سعودي ،و�أي�ضا نتيجة
لالنخفا�ض يف القيمة الدفرتية للتجديد والتو�سعة مبا جمموعه  2.6مليون ريال �سعودي.
جدول  :64رأس املال العامل
مليون ريال سعودي

الذمم املدينة التجارية
املخزون ال�سلعي
امل�صروفات املدفوعة م�سب ًقا والأر�صدة املدينة الأخرى
الذمم الدائنة التجارية
امل�صروفات امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة الأخرى
ر�أ�س املال العامل
امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة
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2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

142.7
18.2
7.9
()43.1
()17.7
108.0

123.9
23.6
17.7
()38.0
()34.9
92.3

165.5
27.8
35.2
()48.9
()33.1
146.5

النصف األول
2٠11م فعلية

135٫5
28٫7
20٫2
()44٫0
()28٫3
112٫1

النصف األول
2٠12م فعلية

206٫1
33٫5
46٫0
()56٫3
()30٫6
198٫8

الذمم املدينة التجارية والدفعات املقدمة
ارتفعت الذمم املدينة التجارية على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية من  142.7مليون ريال �سعودي يف العام 2009م �إلى  165.5مليون ريال �سعودي يف العام 2011م� ،أي
مبقدار  22.8مليون ريال �سعودي ،تنا�سب ًا مع الزيادة يف �إيرادات الت�شغيل واملبيعات و ب�سبب الزيادة يف الأعمال قيد التنفيذ� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م
فقد ارتفعت الذمم املدينة التجارية �إلى  206.1مليون ريال �سعودي من  135.5مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته %52.1
وذلك ب�سبب زيادة االيرادات بامل�ست�شفيات بالإ�ضافة �إلى مبيعات رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية خالل الن�صف الأول من العام املايل 2012م.
انخف�ض متو�سط عدد �أيام حت�صيل املبيعات من  154يوم ًا يف العام 2009م �إلى  140يوما يف العام 2011م ،ما يعك�س �سيا�سة االئتمان ال�صارمة التي اعتمدتها ال�شركة جتاه
�شركات الت�أمني وذلك بو�ضع �آلية لإجراء ت�سويات مالية دورية ورقابة فرتات االئتمان املتفق عليها يف العقود مع تلك ال�شركات� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م
فقد ارتفع عدد �أيام حت�صيل املبيعات �إلى  160يوما مقارنة بـ  128يوما يف الن�صف الأول من العام املايل  2011وذلك ن�سبة لزيادة الذمم املدينة الناجمة عن زيادة املبيعات
والإيرادات بامل�ست�شفيات.
تت�ألف امل�صروفات املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة الأخرى ب�شكل رئي�سي من �إيرادات غري مفوترة ،حوايل  ،%29متثل �إيرادات مقيدة من اخلدمات الطبية امل�ستمرة واملقدمة
للمر�ضى املنومني ومر�ضى العيادات اخلارجية ،ومل يتم �إ�صدار فواتري بها كما يف تاريخ نهاية الفرتة .وقد نتجت الزيادة يف امل�صروفات املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة
الأخرى ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف الإيرادات غري املفوترة ،مبقدار  10.1مليون ريال �سعودي ،نتيجة لعدم حلول موعد �إ�صدار فواتري اخلدمات املقدمة ملر�ضى جمموعة
الأخطار املهنية التابعني للت�أمينات االجتماعية كما يف تاريخ �إغالق امليزانية العمومية ،ومر�ضى العيادات اخلارجية الذين مل يتم �إنهاء �إجراءاتهم الطبية ،واملر�ضى املنومني
الذين كانوا ال يزالون يف امل�ست�شفى كما يف  31دي�سمرب 2011م .هذا � ً
أي�ضا بالإ�ضافة �إلى الإيرادات غري املفوترة املتعلقة مبر�ضى �شركات الت�أمني والأفراد الآخرين .وقد ارتفعت
امل�صروفات املدفوعة مقدما والأر�صدة املدينة الأخرى ب�شكل ملحوظ من  20.2مليون ريال �سعودي يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م �إلى  46مليون ريال �سعودي يف
الن�صف الأول من العام املايل 2012م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %127.7حيث ت�ضمنت دفعة مقدمة مببلغ  20.2مليون ريال مقابل عقد مع �أحد ال�شركات ل�شراء وتركيب
اجهزة ومعدات خا�صة بق�سم اال�شعة مب�ست�ش�سفى رعاية وامل�ست�شفي الوطني اجلديد باال�ضافة الى دفعة مقدمة للربنامج الآيل اجلديد مببلغ  1.2مليون ريال وايرادات غري
مفوترة (املر�ضى املنومني) بزيادة  2.9مليون فى العام ال�سابق.
اخملزون السلعي
توجد �أربع فئات رئي�سية من م�ستودعات ال�شركة التي حتتفظ فيها مبخزونها ال�سلعي :امل�ستودع العام والذي ي�شمل جميع اللوازم العامة مثل مواد النظافة وال�صيانة والقرطا�سية
واملواد الأخرى غري الطبية؛ وم�ستودع طبي ي�شمل جميع املواد الطبية واملعدات والأجهزة الطبية؛ وم�ستودع �أدوية وم�ستح�ضرات �صيدالنية ي�شمل جميع العقاقري والأدوية
امل�ستخدمة للخدمات الطبية وال�صيدالنية؛ وم�ستودعات يف ال�صيدليات املوجودة يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني.
ال�شركة ت�سعى لعدم االحتفاظ مبخزون �سلعي متقادم مبوجب اتفاقيات �إعادة املنتجات عند انتهاء �صالحيتها ،حيث مي �إعادة وا�ستبدال جميع الأدوية وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
منتهية ال�صالحية �إلى املوردين.
كان متو�سط عدد �أيام املخزون ال�سلعي م�ستقر ًا ن�سبي ًا على مدى الفرتة مو�ضوع الدرا�سة التحليلية وقد تراوح بني  70و 97يوم ًا .ونتج االرتفاع يف عدد �أيام املخزون ال�سلعي من
يوما يف دي�سمرب 2011م ب�شكل رئي�سي عن الزيادة يف معدل دوران املخزون ال�سلعي من  7.4مرة �إلى  8.5مرة على مدى الفرتة كنتيجة
يوما يف دي�سمرب 2009م �إلى ً 97
ً 70
مبا�شرة للزيادة يف حجم مبيعات ال�صيدليات بن�سبة  %11.9فيما يعادل  12.6مليون ريال �سعودي على مدى نف�س الفرتة وكفاءة �إدارة املخزون ال�سلعي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
�إن�شاء م�ستودعات طبية فرعية داخل امل�ست�شفيات لتلبية احتياجات الت�شغيل وتزايد عدد العمليات اجلراحية خا�ص ًة عمليات جراحة العظام.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد ارتفع املخزون ال�سلعي مبا جمموعه  4.8مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل
ارتفاع ن�سبته  %16.7وذلك ب�سبب البدء يف تكوين خم�ص�ص للمخزون بطيء احلركة فى نهاية ال�سنة املالية 2011م.
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الذمم الدائنة التجارية واالستحقاقات
نتجت الزيادة يف �إجمايل الذمم الدائنة التجارية كما يف  31دي�سمرب 2011م و البالغة  48.9مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  43.1مليون ريال يف عام 2009م ب�شكل رئي�سي عن
احتجاز مبلغ � %5ضمان ح�سن تنفيذ اعمال امل�شاريع قيد التنفيذ مببلغ  9.2مليون ريال �سعودي� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م ف�إن �إجمايل الذمم الدائنة
التجارية ارتفعت �إلى  56.3مليون ريال �سعودي من  44مليون ريال �سعود يف الن�صف الأول من العام املايل 2011م� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %28وذلك ب�سبب م�ستحقات
املوردين واحتجاز ن�سبة � %5ضمان ح�سن تنفيذ للعمال قيد التنفيذ مع كل م�ستخل�ص.
ومتثل ال�شركات املوردة الع�شر الكربى لل�شركة الوطنية للرعاية الطبية  %93من �إجمايل ر�صيد الذمم الدائنة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2011م؛ بينما مثلت ال�شركات املوردة
الع�شر الكربى مل�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني  %7من �إجمايل مورديها على مدى نف�س الفرتة ،وفيما يلي جدول يو�ضح �أهم املوردين لل�شركة:
جدول  :65أهم املوردين للشركة  -حركة املوردين
املـــورد
مليون ريال سعودي

فاروق وم�أمون متر
�شركة الناغي واخوانه
�شركة احلياة الطبية
�شركة باناجه
الق�صيبي الطبية
فايزر
جمموعة �سقاله
ال�سعودية العاملية للتجارة
�شركة الدوائية ال�سعودية
مكتب الكمال لال�سترياد
�شركة عبدالرحمن الق�صيبي
م�ؤ�س�سة ال�صاحلية
تبوك لل�صناعات الدوائية
ال�شركة العربية الطبية للت�سويق
�شركة اخلليج الطبية
الأدوية وامل�ستلزمات الطبية وخدماتها
�شركة ع�صام االقت�صادية
�سمري ملعدات الت�صوير
ق�صر املعاجلة للأدوية العالجية
ال�سيف للخدمات الطبية
�شركة اجليل الطبية
�أراك للرعاية ال�صحية
�آخرون
جمموع موردي ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة
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2009م

2010م

2011م

النصف األول
2٠11م فعلية

النصف األول
2٠12م فعلية

10٫3
8٫2
4٫8
8٫1
2٫8
3٫7
3٫2
5٫9
2٫2
3٫4
3٫1
4٫4
2٫8
3٫6
1٫5
0٫8
1٫5
1٫0
0٫6
1٫7
1٫7
33٫6
108٫8

15٫4
7٫6
5٫1
8٫3
4٫3
4٫6
3٫7
5٫1
3٫7
2٫6
3٫2
3٫8
3٫1
2٫3
0٫4
1٫5
2٫9
0٫7
0٫7
0٫7
1٫3
43٫1
124٫0

15٫2
8٫3
5٫1
8٫7
5٫0
4٫3
4٫6
5٫5
4٫2
3٫5
3٫4
3٫0
4٫5
2٫0
1٫3
0٫8
0٫6
0٫1
1٫1
1٫8
40٫4
123٫4

2٫8
2٫1
1٫5
1٫5
1٫3
1٫1
1٫2
1٫1
0٫9
0٫8
0٫8
0٫8
0٫8
0٫7
0٫7
0٫6
0٫3
18٫5
37٫3

6٫2
3٫2
2٫3
2٫9
2٫0
1٫5
2٫2
2٫2
1٫8
1٫5
1٫3
1٫6
0٫6
1٫7
0٫7
19٫3
51٫0

املصروفات املستحقة
�إرتفعت امل�صروفات امل�ستحقة مبا جمموعه  15.4مليون ريال �سعودي بني دي�سمرب 2009م ودي�سمرب 2011م ،وقد نتج ذلك ب�شكل رئي�سي عن الزيادة فى بند املكاف�آت واحلوافز
امل�ستحقة للموظفني ومكاف�أت �أع�ضاء جمل�س االدارة مبقدار  1.4مليون ريال �سعودي باال�ضافة الى الزيادة فى خم�ص�صات اجازات العاملني والتذاكر مببلغ  1.1مليون ريال
�سعودي .بينما ارتفعت امل�صروفات امل�ستحقة يف الن�صف الأول من العام املايل 2012م مبا جمموعه  2.3مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م� ،أي
ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %8.1وذلك نتيجة منو خم�ص�ص حوافز املوظفني تنا�سب ًا مع منو الإيرادات باال�ضافة الى ازدياد خم�ص�ص االجازات والتذاكر الذي يتم تكوينه وفق ًا
للتغري يف عدد املوظفني.
متثل املكاف�آت امل�ستحقة مكاف�آت مل يتم دفعها للموظفني .وتقيد ال�شركة ا�ستحقاقات املكاف�آت �شهر ًيا وت�سددها يف ال�سنة التالية ،وتعتمد ب�شكل رئي�سي على قرار جمل�س الإدارة.
جدول  :66صايف املديونية واإللتزامات
مليون ريال سعودي

خم�ص�صات الزكاة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
قرو�ض طويلة الأجل
جمموع املديونية
النقد يف ال�صندوق ويف البنوك
�صايف (املديونية)  /النقد

2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

()4.5
()38.2
()42.7
54.6
11.9

()5.7
()40.8
()46.6
112.3
65.7

()7.2
()42.6
()49.9
89.6
39.7

النصف األول
2٠11م فعلية

()4٫8
()40٫1
()45٫0
107٫2
62٫2

النصف األول
2٠12م فعلية

()5٫1
()44٫5
()20٫0
()69٫5
28٫7
()40٫8

امل�صدر :تقارير �إدارة ال�شركة

ال تعتمد ال�شركة على االقرتا�ض لتمويل عملياتها خالل الفرتة مو�ضوع الدرا�سة .وتت�ألف مديونية ال�شركة من مطلوبات غري جتارية طويلة وق�صرية الأجل ،وهي تتكون ب�شكل
رئي�سي من خم�ص�صات للزكاة وتعوي�ضات نهاية اخلدمة ونقد يف ال�صندوق ويف البنوك .و قد ارتفع �صايف النقد من  15مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م �إلى
 39.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2011م ،مبا مقداره  24.7مليون ريال �سعودي ،نتيجة الزيادة يف النقد يف ال�صندوق ويف البنوك بف�ضل حت�سن �أداء الت�شغيل
وحت�سن التغريات يف ر�أ�س املال العامل (كفاءة حت�صيل الذمم التجارية) يف العام 2011م .كما ارتفعت تعوي�ضات نهاية اخلدمة لت�صل �إلى  42.6مليون ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب 2011م نتيجة زيادة العدد الإجمايل ملوظفي ال�شركة ،وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة متويل من بنك الريا�ض مببلغ  286مليون ريال لتنفيذ �أعمال الإن�شاءات يف
تو�سعة امل�ست�شفى الوطني و قد قامت ال�شركة بالإ�ستفادة من  20مليون ريال من هذا التمويل حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2011م فقد انخف�ض �صايف النقد من  62.2ملون ريال �سعودي �إلى  40.8مليون ريال �سعودي �سالبة يف الن�صف الأول من العام املايل
2012م� ،أي ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  %165.6وذلك نتيجة النخفا�ض النقد يف ال�صندوق ويف البنوك مبا جمموعه  78.5مليون ريال �سعودي ،علم ًا ب�أنه قد مت �سحب ال�شريحة
االولى من القر�ض مببلغ  20مليون ريال خالل �شهر يونيو 2012م ملقابة التزامات ال�شركة ودفع م�ستحقات مقاول البناء مل�شروع امل�ست�شفى الوطني اجلديد.
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 : 8-5التدفقات النقدية
(أ) التدفقات النقدية التشغيلية
جدول  :67التدفقات النقدية لالنشطة التشغيلية
مليون ريال سعودي

الأرباح قبل الزكاة وال�ضرائب

ت�سوية �صايف الأرباح �إلى �صايف التدفقات النقدية
ا�ستهالك املوجودات الثابتة
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
خم�ص�ص لتعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكا�سب (خ�سائر) بيع �أ�صول ثابتة
التغري يف ر�أ�س املال العامل
الذمم املدينة
املخزون ال�سلعي
ذمم مدينة �أخرى وم�صروفات مدفوعة م�سب ًقا
ذمم دائنة
امل�صروفات امل�ستحقة والذمم الدائنة الأخرى
�إجمايل ر�أ�س املال العامل
تعوي�ضات نهاية خدمة املوظفني املدفوعة
الزكاة املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

61.2

90.5

101.0

النصف األول
2٠11م فعلية

61٫1

النصف األول
2٠12م مراجعة

22.4
0.7
8.5
8.0
()0.4
100.4

24.1
0.8
8.6
5٫0
()0.1
123.9

26.2
0.3
9.4
5٫9
144.3

12٫4
0٫2
4٫5
78٫2

13٫5
0٫1
5٫3
81٫1

()42.8
3.3
11.5
3.1
()24.9
()4.4
()4.0
67.1

19.2
()5.4
()8.8
()6.1
16.9
15.8
()6.0
()4.5
129.2

()47.5
()5.7
()17.4
10.9
()1.8
()61.5
()7.6
()4.8
70.4

()10٫0
()5٫1
()0٫8
2٫8
()6٫6
()19٫8
()5٫2
()4٫7
48٫4

()40٫6
()5٫7
()10٫9
7٫4
()2٫5
()52٫3
()3٫4
()5٫9
19٫4

62٫2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز

كانت الزيادة يف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية من  67.1مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2009م �إلى  70.4مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ناجتة ب�شكل رئي�سي عن
الزيادة يف تغريات ر�أ�س املال العامل .وقد ارتفعت تغريات ر�أ�س املال العامل من  24.9مليون ريال �سعودي �سلب ًا يف العام املايل 2009م �إلى  61.5مليون ريال �سعودي �سلب ًا يف
العام املايل 2011م ،نتيجة الزيادة يف الذمم املدينة التجارية مبا جمموعه  41.6مليون ريال �سعودي والزيادة يف امل�صروفات امل�ستحقة والذمم الدائنة الأخرى الأخرى مبقدار
 17.4مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2011م ،نتيجة �إ�ضافة م�ستحقات مكاف�آت موظفني (تطبيق النظام التحفيزي املرتبط بربنامج بطاقة االداء املتوازن) وحوافز جمل�س
الإدارة� .أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فكان هناك انخفا�ض يف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية مبا جمموعه  29مليون ريال �سعودي� ،أي ما يعادل انخفا�ض
ن�سبته  %59.9وذلك ب�سبب ت�سديد حوافز املوظفني وت�سديد امل�صروفات امل�ستحقة ودفع توزيعات االرباح للم�ساهمني.
(ب) التدفقات النقدية االستثمارية
جدول  :68التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية
مليون ريال سعودي

�شراء موجودات ثابتة
�أعمال قيد التنفيذ
حتويالت م�ؤجلة مل�صروفات املبيعات
موجودات غري ملمو�سة
بيع موجودات ثابتة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
امل�صدر :القوائم املالية املدققة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرته براي�س وترهاو�س كوبرز
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2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

()19.0
()36.2
()0.1
0.7
()54.6

()15.0
()44.8
0.2
()59.6

()29.2
()34.8
()0.6
0.0
()64.5

النصف األول
2٠11م فعلية

()19٫3
()5٫7
()24٫9

النصف األول
2٠12م مراجعة

()5٫2
()47٫1
()0٫3
()52٫7

تت�ألف امل�صروفات الر�أ�سمالية من م�شرتيات املوجودات الثابتة ،والأعمال قيد التنفيذ ،واملوجودات غري امللمو�سة ،وح�صيلة بيع املوجودات الثابتة.
• تتعلق الزيادة يف امل�صروفات يف الفرتة من العام املايل 2009م �إلى نهاية الن�صف الأول من العام املايل 2012م ب�شكل رئي�سي ب�أربعة م�شاريع تو�سعية هي م�شروع تو�سعة
امل�ست�شفى الوطني ،بتكلفة تقديرية قدرها 129.7مليون ريال ،و�إن�شاء مركز طب العائلة ،بتكلفة تقديرية قدرها  6.9مليون ريال ،و�إن�شاء مبنى �إدارة جديد لل�شركة ،بتكلفة
تقديرية قدرها  8.7مليون ريال ,و تو�سعة رعاية لتوزيع الإدوية و امل�ستلزمات الطبية بتكلفة تقديرية قدرها  0.5مليون ريال.
• يف العام املايل 2011م ،تتعلق الزيادة يف امل�صروفات ب�شكل رئي�سي مل�شروع مبنى امل�ست�شفى الوطني .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ا�شرتت ال�شركة عدد ثالثة مباين بقيمة  14مليون
ريال �سعودي يف حي امللز مبدينة الريا�ض بالقرب من امل�ست�شفى الوطني عبارة عن مباين م�ساندة لأغرا�ض �سكن العاملني واالطباء التابعني المل�ست�شفى الوطني.
�أما بالن�سبة للن�صف الأول من العام املايل 2012م فقد بلغ �صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية  52.7مليون ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من العام املايل 2011م بارتفاع
مقداره  27.8ملون رال �سعودي� ،أي ما يعادل ارتفاع ن�سبته  %111.2وذلك ب�سبب الزيادة يف الأعمال قيد التنفيذ مبا جمموعه  41.4مليون ريال �سعودي.
(ج) التدفقات النقدية التمويلية
جدول  :69التدفقات النقدية لالنشطة التمويلية
مليون ريال سعودي

قرو�ض طويلة الأجل
ت�سويات ال�سنوات ال�سابقة
تربعات املعدات الطبية
الأرباح املوزعة املدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

امل�صدر :القوائم املالية املدققة ،تقرير العناية املهنية التي �أجرتها براي�س وترهاو�س كوبرز

2009م مراجعة

2010م مراجعة

2011م مراجعة

-

()15.0
()15.0

()28.6
()28.6

النصف األول
2٠11م فعلية

()28٫6
()28.6

النصف األول
2٠12م مراجعة

20٫0
()47٫6
()27.6

حت�صل ال�شركة على النقد ب�شكل رئي�سي من الأن�شطة الت�شغيلية وال تعتمد على االقرتا�ض �أو الت�سهيالت لتمويل عملياتها حتى نهاية الفرتة مو�ضوع الدرا�سة .وقد ح�صلت ال�شركة
على موافقة متويل من بنك الريا�ض مببلغ  286مليون ريال لتنفيذ �أعمال الإن�شاءات يف تو�سعة امل�ست�شفى الوطني و قد قامت ال�شركة بالإ�ستفادة من  20مليون ريال من هذا
التمويل حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.
أرباحا بقيمة  15مليون ريال �سعودي يف العام املايل 2010م  ،و 28.6مليون ريال يف العام املايل 2011م و هي �أرباح تخ�ص العامني 2009م و 2010م� .أما بالن�سبة
وزعت الإدارة � ً
للن�صف الأول من العام املايل 2012م فكانت هناك توزيعات للأرباح مببلغ  47.6مليون ريال �سعودي ،حيث قامت ال�شركة بتوزع ارباح عن العام 2011م فى �شهر ابريل 2012م .
 : ٩-5الزكـــاة
قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي للأعوام حتى 2010م ،و�سددت الزكاة امل�ستحقة عليها وح�صلت على ال�شهادات النهائية للزكاة من م�صلحة الزكاة والدخل حتى نهاية العام
2011م.
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 .6سياسة توزيع األرباح
تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح لتعزيز قيمة العائد للم�ساهمني وذلك مبا يتنا�سب مع دخل ال�شركة وو�ضعها املايل وحالة ال�سوق واملناخ االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل مبا
فيها حتليل الفر�ص اال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية والتوقعات التجارية وت�أثري �أي توزيعات من هذا القبيل على الو�ضع الزكوي لل�شركة
و االعتبارات القانونية والنظامية .و�سوف يتم توزيع الأرباح �إن حققت بالريال ال�سعودي.
ومع �أن ال�شركة تنوي توزيع �أرباح على امل�ساهمني� ،إال �أنه لي�س هناك �أي �ضمانات ب�ش�أن التوزيع الفعلي للأرباح ،وال بالن�سبة للمبالغ التي �سيتم توزيعها يف �أي �سنة يف امل�ستقبل� ،إذا
ما تقرر ذلك .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن توزيع الأرباح يخ�ضع ل�شروط معينة وردت يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة�( .أنظر الق�سم املعنون «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة»).
يجوز لل�شركة توزيع الأرباح من �صايف دخل ال�شركة والذي يتم ح�سابه كما يلي:
• دفع اخل�سائر عن الفرتات ال�سابقة؛
• جتنيب  %10من �صايف �أرباح ال�شركة �إلى االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي ن�صف ر�أ�س مال
ال�شركة؛ و
• خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل وجميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى.
يجوز للجمعية العامة العادية �إيقاف التحويل �إلى االحتياطي القانوين عندما ت�صبح قيمته م�ساوية لن�صف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع .وتقوم ال�شركة بالتن�سيق مع ال�سلطات
الإ�شرافية واحل�صول على موافقتها قبل �أي �إعالن عن توزيع �أي �أرباح.
ويحق لأ�سهم االكتتاب احل�صول على ح�ص�ص الأرباح املوزعة التي تعلن عنها ال�شركة بعد فرتة االكتتاب يف ال�سنوات املالية الالحقة.
		
وفيما يلي ملخ�صا بالأرباح التي قامت ال�شركة بتوزيعها يف ال�سنوات الأخرية:
جدول  :70االرباح املوزعة خالل الفرتة ما بني 2009م 2011 -م (آالف الرياالت)

امل�صدر :ال�شركة
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السنة املالية

األرباح املعلن توزيعها عن السنة

األرباح املدفوعة خالل السنة

2009م
2010م
2011م
2012م

15٫000
28.575
47.625
-

15.000
28.575
47٫625

 .7هيكلة رأس املال واملديونية
ميلك امل�ساهمون البائعون ( )31.350.000واحد وثالثني مليون وثالثمائة وخم�سون �ألف �سهم عادي متثل  %69.9من ر�أ�س املال املدفوع بعد االكتتاب .وتخطط ال�شركة
لزيادة ر�أ�س مالها مببلغ (� )67.500.000سبعة و �ستون مليون و خم�سمائة �ألف ريال �سعودي ب�إ�صدار (� )6.750.000ستة ماليني و �سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم جديد متثل
 %15.05من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب عن طريق طرح تلك الأ�سهم لالكتتاب العام .وكجزء من عملية االكتتاب ،وافق امل�ساهمون البائعون على بيع (� )6.750.000ستة
ماليني و �سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم وي�شار �إليهم فيما بعد بـ (امل�ساهمون البائعون) .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف االجتماع املنعقد يف يوم الثالثاء بتاريخ 30
ذو القعدة من العام 1433هـ (املوافق � 16أكتوبر  )2012على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبا جمموعه (� )67.500.000سبعة و �ستون مليون و خم�سمائة �ألف ريال �سعودي مق�سمة
�إلى (� )6.750.000ستة ماليني و �سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10رياالت ،بينما يتم جمع قيمة الأ�سهم الأخرى البالغ عددها ()13.500.000
ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم والتي متثل  %30.1من ر�أ�س املال الكلي بعد االكتتاب من خالل الطرح العام.
�سوف يكون ر�أ�س مال ال�شركة بعد �إدراجها (� )448.500.000أربعمائة و وثمانية واربعون مليون وخم�سمائة الف ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )44.850.000أربعة و�أربعون
مليون وثمامنائة وخم�سون الف �سهم عادي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودي لل�سهم الواحد.
ويو�ضح اجلدول �أدناه ر�سملة ال�شركة كما يف القوائم املالية املراجعة يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م .ويجب قراءة هذه البيانات املالية والقوائم املالية املراجعة لل�شركة
جنب ًا �إلى جنب مبا فيها من �إي�ضاحات مرفقة( .راجع ق�سم «تقرير مراجعي احل�سابات»).
جدول  : 71رسملة الشركة
السنة املنتهية يف  31ديسمرب
2011م

النصف األول
2012م

65.209.395
38.226.428
103.435.823

78.602.257
40.848.653
119.450.910

89.194.409
42.638.168
131.832.577

91٫890٫098
64٫484٫591
156٫374٫689

300.000.000
13.635.005
1.469.435
86.753.966
15.000.000
416.858.406
520.294.229

381.000.000
22.109.960
1.469.435
53.453.561
28.575.000
486.607.956
606.058.866

381.000.000
31.581.729
1.469.435
91.074.481
47.625.000
552.750.645
684.583.222

381٫000٫000
31٫581٫729
1٫469٫435
149٫543٫036
563٫594٫200
719٫968٫889

2009م

املطلوبات

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
�إجمايل اخل�صوم
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
احتياطي ر�أ�سمايل
�أرباح مبقاة
توزيعات �أرباح مقرتحة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل ر�سملة ال�شركة

2010م

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

هذا وت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لها �أي ر�أ�س مال م�شمو ًال بحق خيار .وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أدوات دين با�ستثناء ما ورد يف ق�سم «القرو�ض» من
«مناق�شة و حتليل الإدارة للمركز املايل.

88

 .8استخدام متحصالت االكتتاب
 : 1 - 8القيمة التقديرية لصايف متحصالت االكتتاب
يقدر �أن ي�صل �إجمايل متح�صالت االكتتاب ( )٣٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ثالثمائة و�أربعة و�ستون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي .ومن املتوقع �أن تبلغ م�صاريف ال�شركة املتعلقة
باالكتتاب وامل�صاريف الأخرى ملا قبل الت�شغيل (� )14٫000٫000أربعة ع�شر مليون ريال �سعودي .وت�شمل هذه التكلفة �أتعاب كل من امل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شارين القانونيني
واملحا�سبني القانونيني واجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق وم�صاريف الطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب وغري ذلك .و�سوف يتحمل كل من امل�ساهمني
البائعني وال�شركة منا�صفة هذه امل�صاريف ،وتقوم ال�شركة ب�سداد هذه امل�صاريف مبا�شرة.
كما تلتزم ال�شركة بتقدمي تقرير ًا ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب �إلى الهيئة و�أن يتم الإعالن عن تطورات ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب للجمهور ب�شكل
ربع �سنوي.
�سيتم توزيع �إجمايل متح�صالت االكتتاب والبالغة ( )٣٦٤٫٥٠٠٫٠٠٠ثالثمائة و�أربعة و�ستون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي كالتايل:
• مبلغ ( )١٨٢٫٢٥٠٫٠٠٠مائة واثنان وثمانون مليون ومئتان وخم�سون �ألف ريال �سعودي �سيح�صل عليه امل�ساهمون البائعون.
• مبلغ ( )182٫250٫000مائة واثنان وثمانون مليون ومئتان مليون ومئتان وخم�سون �ألف يال �سعودي �ستح�صل عليه ال�شركة الناجت من زيادة ر�أ�س املال و�سيتم
ا�ستخدامه كما يلي:
جدول  :72استخدامات متحصالت اإلكتتاب
املشروع واالنفاق السنوي (مليون ريال سعودي)

�إن�شاء مراكز طب العائلة
تو�سعة امل�ست�شفى الوطني
تو�سعة رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
�إن�شاء مقر ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
�إ�ستخدامات التمويل مل�شاريع م�ستقبلية لل�شركة
الإنفاق على م�شاريع ال�شركة من �صايف متح�صالت الإكتتاب
التمويل عن طريق االقرتا�ض
التمويل عن طريق م�صادر التمويل االخرى
م�صادر متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لل�شركة

املصروف على
مشروع الشركة
حتى 2012/6/30م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

االجمايل

6٫9
152٫9

14٫2
229٫1

24٫6
163٫7

24٫6
-

24٫6
-

3٫5
-

98٫4
545٫7

0٫5
8٫7

1٫0
2٫3

0٫3
-

-

0٫2
-

0.3
-

2٫3
11٫0

169٫0
٢٠٫0
1٤9٫0

246٫6
10.0

188٫6
175.2
138.5

24٫6
-

24٫8
-

3٫8
-

657٫4
175.2
168.5

236.6

()125.1

24.6

24.8

3.8

168.5

169٫0

246٫6

188٫6

24٫6

24٫8

3٫8

657٫4

تتطلب ال�شركة  488.4مليون ريال �سعودي لتمويل م�شاريعها امل�ستقبلية .و�سيبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب ( )١٧٥٫٢٥٠٫٠٠٠مائة وخم�سة و�سبعون مليون ومئتان وخم�سون
�ألف ريال �سعودي عن طريق الطرح الأويل لعدد  6٫75مليون �سهم لالكتتاب العام للجمهور.
وبلغ الر�صيد النقدي لل�شركة يف امليزانية العمومية للربع الثاين لعام 2012م  28.7مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى مبلغ  170مليون ريال قيمة جزء القر�ض املقدم من قبل
بنك الريا�ض و الذي قامت ال�شركة ب�إ�ستغالل  20مليون ريال منه حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وتتوقع ال�شركة �أن حتقق تدفقات نقدية ت�شغيلية �إيجابية يف الأعوام  2012و  2013و
 2014و  2015لتمويل �أي عجز.
 : 2-8استخدام متحصالت االكتتاب وتكلفة املشاريع املتوقعة
�سوف يتم ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب (�إجمايل متح�صالت االكتتاب ناق�ص َا م�صاريف الإ�صدار) يف متويل امل�شاريع اال�ستثمارية التالية:
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 : 1-2-8إنشاء مراكز طب العائلة
جدول  :73خطة تكاليف إنشاء مراكز طب العائلة
البيـــــان

اعمال االن�شاءات م�ستو�صف طب العائلة 1
اعمال االن�شاءات م�ستو�صف طب العائلة 2
اعمال االن�شاءات م�ستو�صف طب العائلة 3
اعمال االن�شاءات م�ستو�صف طب العائلة 4
االجمايل
ن�سبة �إجناز امل�شروع كما يف نهاية كل �سنة

م�صادر متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لل�شركة

املبلغ امل�ستخدم لتمويل امل�شروع من متح�صالت الإكتتاب
ن�سبة تكاليف امل�شروع من �صايف متح�صالت االكتتاب
التمويل عن طريق م�صادر التمويل الأخرى عدا متح�صالت الإكتتاب
�إجمايل تكلفة امل�شروع

املصروف على
مشروع الشركة
حتى 2012/6/30م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

اإلجمايل

14٫2
14٫2
%16.7

3.5
21.1
24.6
%26.5

3.5
21.1
24.6
%26.5

3.5
21.1
24.6
%26.5

3.5
3.5
%100

24٫6
24.6
24.6
24.6
98٫4
-

-

-

6٫9
6٫9

14.2
14٫2

14.2
% 7.8
10.4
24.6

-

-

-

24.6
24.6

24.6
24.6

3.5
3.5

14.2
% 7.8
٨٤٫2
98٫4

6٫9
6٫9
-

تعمل ال�شركة حالي ًا على �إن�شاء مراكز طب العائلة وهي عبارة عن مراكز تقدم خدمات الرعاية ال�صحية الأولية للجمهور .ومن املقرر افتتاح مراكز متعددة يف جميع �أنحاء
اململكة .وتنوي ال�شركة بدء هذه اخلطة يف العام 2013م مبركز واحد ،ثم زيادة عدد املراكز تدريجي ًا �إلى �أربعة بحلول العام 2016م .و�سوف تقدم هذه املراكز خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية �شامل ًة طب العائلة والطب العام وطب الأ�سنان وطب الأطفال وطب الن�ساء والوالدة واجلراحة العامة وغ�سيل الكلى ،الخ .و�ستقدم � ً
أي�ضا خدمات املخترب
والت�صوير بالأ�شعة ،و�ست�ضم �صيدلية داخلية و�أخرى خارجية لتلبية احتياجات املر�ضى.
وقعت ال�شركة اتفاقية مع �شركة طروق ال�سعودية للمقاوالت املحدودة كمقاول لتنفيذ �أعمال الإن�شاءات مببنى مركز طب العائلة الأول الذي تعتزم ال�شركة �إن�شاءه بقيمة 17.8
مليون ريال �سعودي يف 1430/7/8هـ ،املوافق 2009/7/1م .وقد مت �إجناز ما ن�سبته  %41.4من �أعمال الإن�شاء حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .كما تعتزم ال�شركة �إبرام
اتفاقيات مماثلة لإن�شاء ثالثة مراكز �أخرى يف مدينة الريا�ض خالل الأعوام الأربعة القادمة .وقد مت ت�سليم موقع امل�ستو�صف االول ملقاول امل�شروع (�شركة املقايي�س املتحدة)
يف �شهر يوليو من عام 2011م ،و من املتوقع �أن ينتهي �إن�شاء امل�ستو�صف الأول من م�شروع مراكز طب العائلة خالل � 18شهر ًا من تاريخ ت�سليم املوقع على �أن يتم بناء م�ستو�صف
واحد كل عام من الأعوام الأربعة القادمة .وفما يلي نبذة عن التكلفة الإجمالية للم�شروع:
 يتكون م�شروع ان�شاء م�ستو�صفات طب العائلة من �أربع م�ستو�صفات بتكلفة اجمالية مقدارها  98.4مليون ريال �سعودي و �سيتم �إنهاء بناء الأول منها يف عام ٢٠١٣م. قامت ال�شركة ب�صرف ما مقدارة  6٫9مليون ريال �سعودي ما ميثل  %7٫0من اجمايل تكلفة امل�شروع. تبلغ التكلفة االجمالية لأن�شاء امل�ستو�صف الواحد  24.6مليون ريال. �سيتم بناء م�ستو�صف كل عام ابتداء من العام ٢٠١٣م. �ستدعم ال�شركة هذا امل�شروع مببلغ ( )٧٧٫٣مليون ريال �سعودي من التدفقات النقدية من العمليات ،خالل ال�سنوات االربعة املقبلة.� -ستدعم ال�شركة هذا امل�شروع مببلغ ( )١٤٫٢مليون ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب يف زيادة ر�أ�س املال.
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 : 2- 2-8توسعة املستشفى الوطني
جدول  :74خطة تكاليف توسعة املستشفى الوطني (التكلفة اإلجمالية ومكونات املرحلة)
البيان

�أعمال الإن�شاءات
الأثاث و املعدات
املجموع
ن�سبة �إجناز امل�شروع كما يف نهاية كل �سنة

م�صادر متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لل�شركة

املبلغ امل�ستخدم لتمويل امل�شروع من متح�صالت الإكتتاب
ن�سبة تكاليف امل�شروع من �صايف متح�صالت االكتتاب
التمويل عن طريق م�صادر التمويل االخرى عدا متح�صالت الإكتتاب
التمويل عن طريق االقرتا�ض
�إجمايل تكلفة امل�شروع

املصروف على
مشروع الشركة
حتى 2012/6/30م

152٫9
152٫9
٪28٫0
1٣2٫9
٢٠٫٠
152٫9

2012م

2013م

2014م

2015م

االجمايل

53٫3
175.7
229٫0
٪70٫0

88.4
75.3
163.7
٪100

-

-

294٫6
251
545٫6
-

219.1
10.0
229٫0

158.6
%87.1
()133.4
138.5
163.7

-

-

158.6
%87.1
218.6
168.5
545٫6

تعمل ال�شركة حالي ًا على تو�سعة مرافق امل�ست�شفى الوطني والذي يعد �أول م�ست�شفى خا�ص يف مدينة الريا�ض ،والذي مت افتتاحه يف العام 1386هـ (املوافق 1967م) .وي�ضم
هذا امل�ست�شفى حالي ًا � 100سرير ،ويقع يف و�سط مدينة الريا�ض .وتنوي ال�شركة �إ�ضافة � 200سرير يف مبنى �إ�ضايف جديد للم�ست�شفى و قد مت االنتهاء من اعمال الإن�شاء يف هذه
التو�سعة يف نهاية العام 1433هـ (املوافق 2012م) و �سيتم بدء ت�شغيل التو�سعة تدريجي ًا يف العام 1434هـ (املوافق 2013م).
وقعت ال�شركة اتفاقية مع �شركة طروق ال�سعودية للمقاوالت املحدودة كمقاول لتنفيذ �أعمال الإن�شاءات مببنى تو�سعة امل�ست�شفى الوطني بقيمة  278مليون ريال �سعودي يف
1430/7/9هـ ،املوافق 2009/7/1م ،وكذلك توقيع اتفاقية مع �شركة االحتاد الهند�سي ال�سعودية (اخلطيب والعلمي) للإ�شراف املهني على تنفيذ امل�شروع بقيمة  8.7مليون
ريال ،وقد مت �إجناز �أعمال الإن�شاءيف نهاية العام ٢٠١٢م .حيث مت ت�سليم موقع تو�سعة امل�ست�شفي الوطني ملقاول امل�شروع يف �شهر يوليو من عام ٢٠٠٩م .وفيما يلي نبذة عن
التكلفة الإجمالية للم�شروع:
 يتكون م�شروع تو�سعة امل�ست�شفى الوطني من ان�شاء مبنى جديد مكون من � 200سرير بتكلفة اجمالية مقدارها  545.7مليون ريال قامت ال�شركة ب�صرف  152.9مليون ريالمنها ما ميثل  %28.0من اجمايل تكلفة امل�شروع.
 تتكون تكلفة م�شروع تو�سعة امل�ست�شفى الوطني من عاملني رئي�سني هما :تكلفة الأن�شاء ( 294.7مليون ريال) و تكلفة االثاث واملعدات ( 251مليون ريال). من املقدر �أن تبلغ التكلفة الإجمالية للأثاث واملعدات لتو�سعة امل�ست�شفى الوطني يف عام 2012م  175.7مليون ريال ،ما يعادل  %70ويف عام 2013م  75.3مليون ريال ،مايعادل  %30من �إجمايل تكلفة الأثاث واملعدات.
 من املقدر �أن تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإن�شاءات يف العام 2012م و 2013م  186.5مليون ريال ،ما يعادل  %63.3من �إجمايل تكلفة الإن�شاءات للم�شروع ،وقد ح�صلتال�شركة على موافقة متويل لتنفيذ �أعمال الإن�شاءات من بنك الريا�ض مببلغ  170مليون ريال قامت ال�شركة بالإ�ستفادة  20مليون ريال حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة ،و�سيتم
ا�ستخدامة املتبقي من هذا التمويل المتام اجلزاء املتبقي من اعمال االن�شاء يف امل�ست�شفى.
 �سيتم متويلها عن طريق متويل ممنوح من بنك الريا�ض مببلغ 170مليون ريال �سعودي (قامت ال�شركة ب�إ�ستغالل  20مليون ريال حتي تاريخ �صدور هذه الن�شرة) من �أ�صل مبلغالتمويل االجمايل والبالغ  ٢٨٦مليون ريال �سعودي .ويف حال ارتفاع التكاليف الر�أ�سمالية ف�إن ال�شركة ت�ستطيع �سحب املبلغ املتبقي من التمويل االجمايل.
 �صدرت موافقة وزارة املالية على منح ال�شركة متوي ًال مقداره  154.1مليون ريال �سعودي و�سيتم �صرف املبلغ لل�شركة بعد حتقيق ال�شركة لقواعد �إقرا�ض امل�شاريع ال�صحيةبع�ضها مف�صل يف الق�سم املعنون بـ «�أدوات املديونية والقرو�ض طويلة الأجل وااللتزامات املتوقعة» من هذه الن�شرة .وعند �إمتام ال�شركة الوفاء بهذه ال�شروط وقيام
الوزارة ب�صرف مبلغ التمويل ف�ستقوم ال�شركة مبراجعة هيكلة و�شروط التمويل املمنوح من بنك الريا�ض واملذكور يف الفقرة ال�سابقة بعد الت�شاور مع بنك الريا�ض ومبا يحقق
م�صلحة ال�شركة.
� -سيدعم م�ساهمو ال�شركة التو�سعة مببلغ ( )158.6مليون ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب يف زيادة ر�أ�س املال.

91

 : 3 - 2-8توسعة رعاية لتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية
جدول  :75خطة تكاليف توسعة رعاية لتوزع األدوية واملستلزمات الطبية
البيـــــــان

املصروف على
مشروع الشركة
حتى 2012/6/30م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

االجمايل

0٫5
0٫5
-

1
1
%55.6

0.3
0.3
%72.2

-

0.2
0.2
%83.3

0.3
0.3
%100

2٫3
2٫3
-

0٫5
0٫5

1.0
1.0

1.0
%0.6
()0.7
0.3

-

0.2
0.2

0.3
0.3

1.0
%0.6
1.3
2٫3

تكلفة �إن�شاء الوحدة
االجمايل
ن�سبة �إجناز امل�شروع كما يف نهاية كل �سنة

م�صادر متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لل�شركة

املبلغ امل�ستخدم لتمويل امل�شروع من متح�صالت الإكتتاب
ن�سبة تكاليف امل�شروع من �صايف متح�صالت االكتتاب
التمويل عن طريق م�صادر التمويل الآخرى عدا متح�صالت الإكتتاب
�إجمايل تكلفة امل�شروع

تعمل ال�شركة حالي ًا على تو�سيع �أن�شطة وحدة بيع الأدوية واللوازم الطبية باجلملة ،والتي �ستكون من خاللها ممثلة ل�شركات �أدوية عاملية .وقد مت البدء يف الت�شغيل التجريبي
لهذه الوحدة و�إطالق عملياتها يف الربع الرابع من العام 2011م ،و قد اكتمل العمل التجريبي يف العام 2012م .و�ستعمل على التعامل التجاري مع املوزعني املحليني وال�شركات
امل�صنعة املحلية .و�ستكون قاعدة عمالئها امل�ستهدفة هي �صيدليات التجزئة ،و�صيدليات م�ستو�صفات الرعاية الأولية وامل�ست�شفيات...الخ .و�سوف ت�ضم الوحدة ق�سم التمثيل
التجاري الذي �سيكون م�س�ؤوال عن ال�شراكات التي تدخل فيها مع �شركات �أدوية عاملية قد تكون ال�شركة املوزع الوحيد لها يف اململكة .وتتوقع ال�شركة �أن تتمكن مب�ساعدة وحدة
الأعمال هذه من اال�ستفادة من ميزة االقت�صاد الكمي يف �شراء الأدوية واللوازم الطبية مبا يف ذلك م�شرتيات امل�ست�شفيني التابعني لها.
�سوف ت�ستخدم رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية مبنى م�ست�شفى رعاية الريا�ض كموقع ملمار�سة ن�شاطها ومواقع �أخرى لدعم اخلدمات اللوج�ستية.
تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا امل�شروع  2.3مليون ريال �سعودي ،وتتكون تكلفة �إن�شاء رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية من عاملني رئي�سيني هما :تكلفة الأثاث واملعدات
وتكلفة نظم تكنولوجيا املعلومات وال�صيانة .مت ا�ستخدام  0.5مليون ريال من �إجمايل تكلفة امل�شروع يف عام 2011م ل�شراء الأثاث واملعدات� .سيتم ا�ستخدام املتبقي من �إجمايل
تكلفة امل�شروع لإن�شاء نظم تكنولوجيا املعلومات وال�صيانة يف الأعوام 2013م و2014م 2015م و2016م على التوايل� .سيدعم م�ساهمو ال�شركة هذا امل�شروع مببلغ ( )1مليون
ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب.
 : 4 -2-8إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية
�أنهت ال�شركة يف عام 2011م �إن�شاء املبنى الإداري الواقع يف حي الروابي مبدينة الريا�ض  ،ويعد املبنى كمقر لالدارة العليا و�إدارات اخلدمات امل�شرتكة .يتكون من ثالث طوابق
�إدارية ت�ستوعب حوايل  90مكتب وقبو ملواقف �سيارات .بلغت التكلفة الإجمالية لبناء املبنى  11مليون ريال �سعودى مت �صرف ما قيمته  8.7مليون ريال �أو ما ميثل ()%79.1
من اجمالى تكلفة امل�شروع للأعمال املنجزة حتى نهاية الربع الثاين من العام 2012م.
و قد مت الإ�ستالم املبنى خالل الربع الأول من العام 2012م و �سيتم دفع املتبقي من املبلغ امل�ستحق للمقاول بعد انتهاء الفرتة التجريبية.
جدول  :76خطة تكاليف إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية
البيـــــــان

تكلفة �إن�شاء الوحدة
ن�سبة �إجناز امل�شروع كما يف نهاية كل �سنة
االجمايل
م�صادر متويل امل�شاريع امل�ستقبلية لل�شركة
املبلغ امل�ستخدم لتمويل امل�شروع من متح�صالت الإكتتاب
التمويل عن طريق م�صادر التمويل الآخرى عدا متح�صالت الإكتتاب
�إجمايل تكلفة امل�شروع

املصروف على
مشروع الشركة حتى
2012/6/30م

8٫7
٪80٫0
8٫7
8٫7
8٫7

2012م

2013م

2014م

2015م

االجمايل

2٫3
٪100
2٫3

-

-

-

11٫0
11٫0

٢٫٣
2٫3

1.4
()1.4
٠٫٠

-

-

1.4
9.6
11٫0
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 .9وصف األسهم
 : 1 - 9أسهم رأس املال
ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة قبل االكتتاب هو ( )381.000.000ثالثمائة وواحد وثمانون مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )38.100.000ثمانية وثالثني مليون ومائة �ألف �سهم
عادي و �سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة بعد الإكتتاب (� )448.500.000أربعمائة و ثمانية و �أربعون مليون و خم�سمائة الف ريال مق�سمة �إلى (� )44.850.000أربعة و �أربعون مليون
وثمان مائة وخم�سون �ألف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
بعد احل�صول على موافقة ال�سلطات املخت�صة وا�ستكمال درا�سة اجلدوى االقت�صادية ،ميكن �أن ت�صدر اجلمعية العامة غري العادية قرا ًرا بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة واحدة
�أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية� ،شرط �أن يكون قد مت دفع ر�أ�س املال الأ�صلي بالكامل ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات.
ويحدد هذا القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني حقوق الأولوية يف االكتتاب يف الأ�سهم النقدية اجلديدة .ويجب �إبالغ امل�ساهمني بحقهم يف الأولوية عن طريق
ن�شر الإعالن عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب يف جريدة يومية .ويجب على كل م�ساهم �أن يعلن عن رغبته يف ممار�سة حق الأولوية� ،إذا كان يرغب يف ذلك ،خالل
خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تاريخ ن�شر ذلك الإعالن.
يف حالة قيام امل�ساهمني احلاليني مبمار�سة �أي حقوق �أولوية ،يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بني امل�ساهمني الذين �أبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها ،وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�صلية
التي ميلكونها� ،شرط �أن ال يزيد عدد الأ�سهم املخ�ص�صة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوها .ويتم تخ�صي�ص بقية الأ�سهم اجلديدة بني امل�ساهمني احلاليني الذين طلبوا
االكتتاب ب�أكرث من ملكيتهم الن�سبية ،وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�صلية التي ميلكونها �شرط �أن ال يزيد �إجمايل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوا
االكتتاب بها .وتطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية على اجلمهور لالكتتاب العام.
يجوز لل�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س املال �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا تعر�ضت
ال�شركة خل�سائر .وال ي�صدر هذا القرار �إال بعد قراءة تقرير مراقبي احل�سابات الذي يبني مربرات ذلك التخفي�ض يف ر�أ�س املال وااللتزامات التي يجب على ال�شركة الوفاء بها
و�أثر التخفي�ض على تلك االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويجب �أن ين�ص القرار � ً
أي�ضا على طريقة �إجراء التخفي�ض .ف�إذا كان التخفي�ض يف ر�أ�س املال نتيجة
ً
زيادته عن احتياجات ال�شركة ،يجب دعوة دائني ال�شركة لإبداء اعرتا�ضاتهم على ذلك خالل �ستني ( )60يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية ت�صدر يف املدينة
التي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�شركة ،وهي مدينة الريا�ض .ف�إذا اعرت�ض �أي من الدائنني وقدم لل�شركة م�ستنداته التي تثبت دينه خالل الفرتة الزمنية املحددة ،وجب على
ال�شركة يف تلك احلالة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال� ،أو �أن تقدم �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان �آجال.
 : 2- 9حقوق املساهمني
يعطي كل �سهم حامله حقو ًقا مت�ساوية يف موجودات ال�شركة و�أرباحها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية واحلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية
العامة والت�صويت فيها ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وال تعطي هذه الأ�سهم
للم�ساهمني حق ًا باال�سرتداد.
 : 3- 9اجلمعيات العامة
اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب الأ�صول ممثلة جلميع امل�ساهمني ،وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري
العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�شركة.
• تعقد اجلمعية العامة العادية لل�شركة مرة واحدة على الأقل كل �سنة ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية �إ�ضافية
كلما دعت احلاجة.
• تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،فيما عدا الن�صو�ص التي ال يجيز نظام ال�شركات تعديلها .كذلك ،ويجوز للجمعية العامة غري
العادية اتخاذ القرارات يف الأمور الداخله يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط املقررة للأخرية.
يجب �أن يتم ن�شر دعوة بتاريخ وجدول �أعمال اجلمعية العامة العادية يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،وذلك قبل
يوما على الأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية .ويجب �أن يتم �إر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى اجلهات املخت�صة خالل املدة املحددة
خم�سة وع�شرين (ً )25
للن�شر .وعلى جمل�س الإدارة الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل ما ال يقل عن خم�سة يف املائة ( )%5من
ر�أ�س مال ال�شركة .وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�صاب �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب
يف االجتماع الأول ،وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل ثالثني ( )30يوم ًا بعد االجتماع الأول .ويجب ن�شر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع الأول .ويعترب
�صحيحا �إال �إذا ح�ضره عدد امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه� .أما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية العامة غري العادية ،فال يعترب
ً
يوما التالية .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا
عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر اكتمال الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ خالل الثالثني (ً )30
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�إذا كان عدد امل�ساهمني احلا�ضرين ميثلون ما ال يقل عن ربع ر�أ�س مال ال�شركة .وير�أ�س �إجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو يف حال غيابه ،من ينيبه من �أع�ضاء
جمل�س �إدارة .ويعني الرئي�س �سكرتريا لالجتماع وجامعا للأ�صوات .ويتم �إعداد حم�ضر لالجتماع يبني �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �شخ�صي ًا �أو املمثلني بالوكالة ،وعدد الأ�سهم
التي ميثلونها وعدد �أ�صوات تلك الأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع ،وعدد الأ�صوات امل�ؤيدة واملعار�ضة لكل قرار ،وخال�صة وافيه للمناق�شات التي جرت خالل
االجتماع .ويحفظ املح�ضر بعد كل اجتماع يف �سجل خا�ص يتم توقيعه من رئي�س اجلمعية العامة وال�سكرتري وجامع الأ�صوات.
 : 4 - 9حقوق التصويت
لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهم ًا �أو �أكرث احلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعيات العامة .وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهما �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي
ال�شركة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة نيابة عنه .وحت�سب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع .وت�صدر قرارات
اجلمعية العامة العادية بالغالبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعل ًقا بزيادة �أو خف�ض ر�أ�س املال� ،أو
�صحيحا
متديد مدة ال�شركة� ،أو حل ال�شركة قبل تاريخ االنتهاء املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون ذلك القرار
ً
�إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة البنود املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة �إلى �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ومراقبي احل�سابات حول تلك البنود .ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراقبي احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صالح ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم
�أن اجلواب على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية والتي يكون قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
 : 5 - 9األسهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف تلك احلالة تتم �إ�ضافة الفرق يف القيمة �إلى االحتياطي
النظامي حتى ولو بلغ حده الأق�صى ،وال ميكن جتزئة ال�سهم يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم اختيار �أحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق
املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم .ويخ�ضع نقل ملكية ال�سهم للنظام الذي ي�سري على ال�شركات املدرجة
يف تداول .ويعترب الغيا �أي نقل للملكية خمالف لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
 : 6 - 9مدة الشركة
مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة م�ساهمة وامل�ؤرخ يف  2رم�ضان 1424هـ (املوافق � 27أكتوبر
2003م) .ويجوز دائ ًما �إطالة مدة ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�صدر قبل انتهاء مدة ال�شركة ب�سنة واحدة على الأقل.
 : 7 - 9حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة� ،أو عند حلها قبل انتهاء مدتها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا واحدا �أو �أكرث
وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �صالحيات جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إنق�ضاء ال�شركة .غري �أن جمل�س الإدارة يبقى م�س�ؤو ًال عن �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفني .وتبقى
لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
 : 8 - 9نقل امللكية
يخ�ضع نقل ملكية الأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�شركات املدرجة �ضمن تداول .ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغيا .و�سيخ�ضع امل�ساهمون البائعون لفرتة حظر تبد�أ من
تاريخ البدء يف تداول الأ�سهم املطروحة يف ال�سوق لفرتة �ستة �أ�شهر يحظر عليهم خاللها الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي ميلكونها.

94

 : 9 - 9إعادة شراء األسهم
ال يجوز �أن ت�شرتي ال�شركة �أ�سهمها �إال يف الأحوال الآتية:
(� )1إذا كان الغر�ض من ال�شراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�شروط املبينة يف املادة ال�سابقة.
(� )2إذا كان الغر�ض من ال�شراء تخفي�ض ر�أ�س املال.
(� )3إذا كانت الأ�سهم �ضمن جمموعة من الأموال التي ت�شرتيها ال�شركة مبالها من �أ�صول وما عليها من خ�صوم وفيما عدا الأ�سهم املقدمة ل�ضمان م�سئولية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ال يجوز لل�شركة �أن ترتهن �أ�سهمها ،وال يكون للأ�سهم التي حتوزها ال�شركة �أ�صوات يف مداوالت جمعيات امل�ساهمني.
 : 10 - 9الزكاة
ت�ستحق الزكاة على امل�ساهمني وفق ًا لأنظمة الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية .و�سوف تقوم ال�شركة با�ستقطاع الزكاة من �إجمايل �صايف الأرباح قبل التوزيع.
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 .10ملخص لبعض بنود النظام األساسي للشركة
 : 1 - 10اسم الشركة
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية� ،شركة م�ساهمة �سعودية.
 : 2- 10أغراض الشركة
�إن �أغرا�ض ال�شركة هي ت�أ�سي�س وامتالك امل�ست�شفيات و املراكز والوحدات ال�صحية وجتهيزها و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها؛ وجتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملعدات
وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل �شركاتها؛ وامتالك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء عملها؛ وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وغريها من اخلدمات
والأعمال التي ت�ساعد ال�شركة على حتقيق �أغرا�ضها �أو تكون مكملة لها؛ ومتلك الأرا�ضي والعقارات وتطويرها و�صيانتها وا�ستثمارها ل�صالح ال�شركة يف حدود �أغرا�ضها ،وذلك
بعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهة االخت�صا�ص.
 : 3- 10املشاركة يف الشركات األخرى
يجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد ت�ساعدها على حتقيق �أغرا�ضها ،ولها
�أن تتملك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج �أو تدمج فيها �أو ت�شرتيها.
كما يجوز �أن تكون لل�شركة م�صلحة �أو ت�شارك ب�أي وجه من الوجوه يف ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة ( )%20من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة
( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العادية يف �أول �إجتماع لها.
 : 4 - 10املركز الرئيسي للشركة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية .ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ فروع ًا �أو مكاتب �أو وكاالت لل�شركة داخل اململكة �أوخارجها.
 : 5 - 10مدة الشركة
مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ويجوز دائ ًما �إطالة مدة ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري
العادية ي�صدر قبل �سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة ال�شركة.
 : 6 - 10رأس مال الشركة
ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع هو ( )381.000.000ثالثمائة وواحد وثمانون مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )38.100.000ثمانية وثالثني مليون ومائة �ألف �سهم عادي بقيمة
ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت �سعودي لل�سهم الواحد .وميلك امل�ساهمون البائعون ( )38.100.000ثمانية وثالثني مليون ومائة �ألف �سهم تبلغ قيمتها ( )381.000.000ثالثمائة
وواحد وثمانني مليون ريال �سعودي مدفوعة بالكامل.
 : 7- 10كيفية تداول األسهم
تتداول الأ�سهم الأ�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني يت�ضمن �أ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها وي�ؤ�شر بهذا القيد
على ال�سهم .وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات
الأ�سهم ،ويرتتب على االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة الأ�سا�سي والتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا النظام �سوا ًء
كان حا�ضر ًا �أو غائب ًا و�سوا ًء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو خمالف ًا لها.
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 : 8- 10زيادة رأس املال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وموافقة اجلهات املخت�صة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات عن طريق �إ�صدار �أ�سهم
جديدة بنف�س القيمة الأ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال
ويكون للم�ساهمني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم يف االكتتاب من خالل ن�شر قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب يف جريدة يومية ،ويبدي
كل م�ساهم رغبته يف ممار�سة حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شرة ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر.
وتوزع الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة
ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أن ال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من
الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
 : 9 - 10تخفيض رأس املال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجة ال�شركة �أو
�إذا ما منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض على هذه
االلتزامات ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبني القرار طريقة التخفي�ض ،و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء
اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم
�إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �أج ًال.
 : 10 - 10أسهم التأهيل
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ريال وتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو �أحد
البنوك التي يعينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة
ل�سماع دعوى امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى املذكورة .و�إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد
املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
 : 11- 10تكوين جملس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة (� )7أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات .وا�ستثناء من ذلك تكون مدة �أول جمل�س �إدارة خم�س
�سنوات تبد�أ من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
(�أ) �إنتهاء و�شغور الع�ضوية
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته �أو �إذا �أ�صبح غري �صالح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة ،و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء
املجل�س �أثناء ال�سنة جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا �آخر يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها لإقرار تعيينه،
ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفة ،و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوى اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني
العدد الالزم من الأع�ضاء.
(ب) �سلطات و�صالحيات جمل�س الإدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها داخل اململكة وخارجها ،وله على �سبيل املثال ال
احل�صر متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة و�أمام املحاكم والهيئات واللجان الق�ضائية وديوان املظامل وهيئات التحكيم والدخول يف املناق�صات
والقب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم نيابة عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها
وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ .كما للمجل�س حق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك فيها ال�شركة مع
كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت و�إ�صدار
الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع
لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات واملعامالت امل�صرفية ،كما له حق �إقرار التنظيمات واللوائح الالزمة لعمل ال�شركة.
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وللمجل�س يف حدود اخت�صا�صه �أن يوكل واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
على �أنه فيما يتعلق ببيع عقارات ال�شركة ،ف�إنه يجب �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره بالت�صرف مراعاة ال�شروط التالية:
� -1أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له؛
� -2أن يكون البيع مقارب ًا لثمن املثل؛
� -3أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف احلاالت التي يقدرها املجل�س وب�ضمانات كافية؛
� -4أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها التزامات �أخرى؛
ويجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي ،وله عقد القرو�ض التجارية التي ال تتجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة ،مع مراعاة ال�شروط التالية
بالن�سبة للقرو�ض التجارية التي تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات:
� -1أن يراعى يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني؛
� -2أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده؛
� -3أن ال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل �أية �سنة مالية واحدة عن ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة.
ويكون ملجل�س الإدارة ويف احلاالت التي يقدرها �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا ملا يحقق م�صلحتها ،على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة
ال�شروط التالية:
� -1أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة على ن�شوء الدين كحد �أدنى؛
� -2أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد؛
 -3الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
(ج) مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يجب �أن ال تتجاوز مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  %10من �صايف الأرباح ،بعد �أن يتم �أو ًال ح�سم ما ال يزيد عن  %25من �صايف الأرباح لأغرا�ض مثل توزيع �أرباح مبدئية للم�ساهمني
والوفاء باالحتياطي القانوين �أو امل�ساهمة ب�أي احتياطيات تعاقدية �أخرى ،مبوجب القرارات والتعليمات الر�سمية ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص ،و�ضمن احلدود املن�صو�ص عليها يف
نظام ال�شركات ويف الأنظمة واللوائح املكملة له .ويجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى ذلك احل�صول على مكاف�آت عن احل�ضور وم�صاريف االنتقال ح�سبما يحدده جمل�س
الإدارة ومبوجب الأنظمة والقرارات ال�صادرة يف اململكة العربية ال�سعودية يف هذا اخل�صو�ص .ويجب �أن يحتوي التقرير املقدم من جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية
على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية� ،شام ًال الرواتب وح�ص�ص الأرباح وبدل احل�ضور وامل�صاريف واملزايا الأخرى .ويجب �أن يحتوي
التقرير � ً
أي�ضا على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم موظفني �أو مديرين ،و�أي مدفوعات �سددت لقاء �أي مهام فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية قام بها �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �سبق �أن وافقت عليها اجلمعية العامة العادية.
(د) رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ،كما يجوز له �أن يعني من بني �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا ويجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز الع�ضو املنتدب ويكون
للرئي�س �صالحية دعوى جمل�س الإدارة لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س.
وميثل رئي�س جمل�س الإدارة ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء والإدارات احلكومية ويخول جمل�س الإدارة الرئي�س ال�صالحيات التي متكنه من �أداء مهمته مبا يف ذلك:
 -1حق التوقيع نيابة عن ال�شركة على كافة العقود واملعامالت التجارية واملالية والإدارية والتوقيع على عقود الت�أ�سي�س ومالحق التعديالت لل�شركات التي ت�ساهم �أو ت�شارك
فيها ال�شركة ويدخل يف ذلك مالحق عقود التعديالت لل�شركات التي ت�ساهم �أو ت�شارك فيها ومالحق عقود الت�أ�سي�س املتعلقة بزيادة �أو خف�ض ر�أ�س املال؛
 -2حق التوقيع نيابة عن ال�شركة على عقود وقرارات ووثائق �شراء الأرا�ضي والعقارات؛
 -3حق التوقيع نيابة عن ال�شركة على عقود وقرارات ووثائق البيع والإفراغ وقبوله والرهن وفك الرهن نيابة عن ال�شركة ومل�صلحتها وبا�سمها؛
 -4حق التوقيع عن ال�شركة لدى البنوك وال�سحب والإيداع وفتح احل�سابات و�إغالقها؛
 -5حق املطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة وال�صلح والتنازل ومتثيل ال�شركة �أمام الغري ولدى كافة املحاكم والهيئات واللجان الق�ضائية وديوان املظامل
وهيئات التحكيم وكتابات العدل واجلهات احلكومية الأخرى؛
 -6حق توكيل الغري يف عمل �أو �أعمال معينة تقع �ضمن �صالحياته.
ويتولى الع�ضو املنتدب تنفيذ ال�سيا�سة املحددة من قبل جمل�س الإدارة �أو مبا يكلفه به املجل�س �أو ينيبه فيه رئي�س املجل�س.
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يحدد جمل�س الإدارة وفق تقديره املكاف�أة اخلا�صة التي يح�صل عليها كل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب بالإ�ضافة �إلى املكافئة املقررة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما حدده
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ،ويحدد مكاف�آته ،ويخت�ص ال�سكرتري بت�سجيل حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وتدوين القرارات
ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها� ،إلى جانب ممار�سة االخت�صا�صات الأخرى التي يوكلها �إليه جمل�س الإدارة.
ال تزيد مدة ع�ضوية رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز دائم ًا �إعادة تعيينهم.
 : 12 - 10اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطية ،ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء.
(�أ) الن�صاب والتمثيل
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أربعة ( )4من �أع�ضاء املجل�س على الأقل .ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني �أن
تكون الإنابة طبق ًا لل�ضوابط التالية:
 -1ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع؛
� -2أن تكون الإنابة ثابتة كتابة؛
 -3ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
(ب) قرارات جمل�س الإدارة
ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة بالأغلبية املطلقة لآراء �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي منه رئي�س املجل�س �أو من ير�أ�س
املجل�س يف حال غيابه.
وملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على كافة الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها ،وتعر�ض هذه القرارات
على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له.
(ج) حما�ضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري ،وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
 : 13 - 10اللجنة التنفيذية
يجوز ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلان متخ�ص�صة ،ويحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل تلك اللجان واخت�صا�صاتها ومكاف�آتها.
 : 14 - 10اجلمعية العامة للمساهمني
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ولكل م�ساهم حائز لع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق
ح�ضور اجلمعية العامة .وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
 : 15 - 10طريقة الدعوة النعقاد اجلمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثل
خم�سة ( )%5يف املائة من ر�أ�س املال على الأقل.
تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل
وت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال ،على �أنه طاملا �أن الأ�سهم ا�سمية فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�سجلة فقط .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول
الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
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 : 16 - 10اجلمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجبت الدعوة �إلى
اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )25من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ويعترب االجتماع
الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
 : 17 - 10اجلمعية العامة غري العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى
اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
 : 18 - 10حساب األصوات
ويتم ح�ساب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم.
 : 19 - 10قرارات اجلمعية العامة
ت�صدر قرارات اجلمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،يف
حني ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل
ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى ،فحينئذ ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع.
 : 20 - 10مناقشة جدول األعمال
لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب جمل�س الإدارة �أو
مراقبي احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية والتي يكون قرارها
يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
 : 21- 10إجراءات اجلمعية العامة
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة �أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ،ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء
امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها �أو خالفتها
وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.
 : 22 - 10تعيني مراقبي احلسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا وحتدد مكاف�آته ويجوز لها �إعادة تعيينه مبا يتفق مع التعليمات والقرارات
ال�صادرة يف هذا ال�صدد.
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 : 23 - 10االطالع على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول عليها ،وله �أي�ض ًا
�أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
وعلى مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما يكون قد ك�شفه
من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
 : 24 - 10السنة املالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة .وتبد�أ ال�سنة الأولى لل�شركة من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف 31
دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية.
 : 25 - 10ميزانية الشركة
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور .كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة ب�ستني ( )60يوم ًا على الأقل وي�ضع املجل�س هذه
الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ
منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر
يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل
�صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
 : 26 - 10توزيع األرباح
توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
(�أ) جتنيب  %10من �صايف الأرباح لالحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال؛
(ب) يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة؛
(ج) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع؛
(د) يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ال تتجاوز ( )%10باملائة من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة بحيث ال تتعدى يف جميع الأحوال احلدود الق�صوى امل�سموح بها وفق ًا للقرارات
والتعليمات الر�سمية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
(هـ) يجوز للجمعية العامة العادية �أن تقتطع ن�سبة ( )%10من الأرباح املتبقية لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية ملوظفي ال�شركة �أو ال�ستخدامها ملنح موظفي ال�شركة �أ�سهم يف
ال�شركة كمكاف�أة لهم؛
(و) يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
 : 27 - 10خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ( )4/3ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني
يف نظامها الأ�سا�سي وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
 : 28 - 10حل الشركة
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

101

 .11املعلومات القانونية
 : 1 - 11هيكل امللكية
فيما يلي ح�ص�ص ملكية امل�ساهمني احلاليني قبل وبعد االكتتاب:
جدول  :77هيكل ملكية الشركة قبل و بعد اإلكتتاب
االسم

الصفة

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية
�شركة فال العربية القاب�ضة
املحدودة
�شركة ما�سك القاب�ضة

م�ساهم (ممثال يف جمل�س
الإدارة ب�أربعة مقاعد)
م�ساهم (ممثال يف جمل�س
الإدارة مبقعدين)
م�ساهم (ممثال مبقعد
واحد و حالي ًا برئي�س
جمل�س الإدارة)
م�ساهم
م�ساهم

حممد بن ابراهيم العي�سى
حممد بن عبدالعزيز
الرميزان
اجلمهور
املجموع

م�ساهم

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب
القيمة ر.س

عدد االسهم

النسبة

القيمة ر.س

امللكية
املباشرة

35.1%

157.533.750

٪35٫1

119.391.250

٪26٫6
٪203

عدد االسهم

النسبة

19.145.250

%50.3

15.753.375 191.452.500

14.509.750

%38.1

11.939.125 145.097.500

26.6%

1.270.000

%3.3

12.700.000

1.045.000

2.3%

10.450.000

1.270.000

%3.3

12.700.000

1.045.000

2.3%

10.450.000

٪2٫3

1.905.000

%5.0

19.050.000

1.567.500

3.5%

15.675.000

٪3٫5

-

-

-

13.500.000

30.1%

135.000.000

-

38.100.000

%100.0

44.850.000 381.000.000

%100.0

448.500.000

٪69٫9

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

 : 2- 11أدوات املديونية والقروض طويلة األجل وااللتزامات املتوقعة
يقر جمل�س الإدارة �أنه كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل تكن على ال�شركة �أي �أدوات مديونية �أو قرو�ض طويلة الأجل �أو التزامات متوقعة فيما عدا ما يلي:
• ت�سهيالت تورق طويلة االجل مربمة بني ال�شركة وبنك الريا�ض مببلغ  286.000.000ريال �سعودي ،بتاريخ  18يونيو 2010م .و فيما يلي ملخ�ص لأهم �شروط هذا القر�ض:
جدول  :78شروط أدوات املديونية و القروض طويلة األجل
البيان

الشرح

حدود املبلغ
�سعر اخلدمة
الغر�ض من القر�ض
مدة القر�ض
فرتة ال�سحب وال�سماح

 286.000.000ريال �سعودي
تكلفة الأموال بني البنوك ال�سعودية %2 +
متويل �إعادة بناء امل�ست�شفى الوطني
ثالث ع�شرة �سنة من تاريخ �أول عملية �سحب
فرتة ال�سحب وال�سماح ثالث �سنوات مع �إمكانية ال�سحب على دفعات على �أال تقل كل دفعة عن  5.000.000ريال �سعودي ،و مبا يتنا�سب مع ن�سبة
ال�صرف والإجناز يف امل�شروع.
ع�شر �سنوات من تاريخ انتها فرتة ال�سحب وال�سماح
يتم ال�سداد ب�أق�ساط �شهرية �أو ربع �سنوية �أو ن�صف �سنوية �أو �سنوية ،بحيث تكون الأق�ساط مت�ساوية القيمة وذالك ح�سب رغبة العميل
على �أ�سا�س ربع �سنوي خالل فرتة ال�سحب وال�سماح ،ومع الأق�ساط املقررة خالل فرتة ال�سداد.

فرتة ال�سداد
�أ�سلوب �سداد �أ�صل القر�ض
�أ�سلوب �سداد اخلدمة
ال�شروط

�سداد عمولة ترتيب ت�سهيالت بواقع  %0.3ي�ستوفى  %50من قيمتها عند �أول �سحب والباقي عند ا�ستخدام الدفعة املتبقية من مبلغ التمويل.
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• وافقت وزارة املالية على طلب ال�شركة للح�صول على قر�ض لتمويل �إقامة م�شروع امل�ست�شفى الوطني بالريا�ض مبقدار  154.1مليون ريال �سعودي مبوجب خطاب وكيل وزارة
املالية ل�ش�ؤون الإرادات ذو الرقم  9894وتاريخ 1433/2/15هـ (املوافق 2012/2/2م) .جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن �صرف مبلغ التمويل م�شروط بتحقيق �شروط قواعد �إقرا�ض
امل�شاريع ال�صحية ،منها:
 تقدمي �ضمان عيني على �شكل رهن عقاري ل�صالح وزارة املالية ل�ضمان ت�سديد قيمة التمويل ،وهو ما قامت ال�شركة بالبدء بتنفيذه حيث ا�ست�صدرت خطاب من وكيل وزارةاملالية ل�ش�ؤون الإرادات يحمل الرقم  56939وتاريخ 1433/8/25هـ (املوافق 2012/7/15م) موجه ًا �إلى ف�ضيلة رئي�س كتابة العدل الأولى بالريا�ض يطلب تعميد كاتب العدل
املخت�ص با�ستكمال �إجراءات الرهن بال�صيغة املعتمدة لدى كتابة العدل.
ن�ص خطاب وزارة املالية املوجه �إلى وزارة العدل على عقارات معينة ب�أرقامها وتواريخ �صكوكها ( وهي العقارات ال�ست الأولى املوجودة يف اجلدول رقم ( )80املعنون بـ «العقارات
اململوكة لل�شركة») .و قد مت �إلى الآن رهن ثالثة �أرا�ضي ذات الأرقام ( 1و  3و  )5يف اجلدول رقم ( )80من هذه الن�شرة .و�سيتم �إعالم الهيئة واجلمهور فور �إمتام رهن الأرا�ضي
الثالثة الباقية.
 تقدمي الدرا�سة االقت�صادية والفنية للم�شروع والت�صميمات الهند�سية املتعلقة به ،واالتفاقيات املربمة مع مقاول تنفيذ امل�شروع ،ومبا �أن امل�شروع حمل التمويل قد مت البدء بهف�إن هذه املتطلبات متوفرة لدى ال�شركة و�سيتم تقدميها للوزارة بعدد �إمتام عملية الرهن وقبل ا�ستالم مبلغ التمويل؛
 تعيني حما�سب قانوين �سعودي معتمد ملراجعة ح�سابات امل�شروع .و�ستقوم ال�شركة بتعيني حما�سب قانوين ا�ستجابة لهذا ال�شرط قبل �إ�ستالم مبلغ التمويل؛ و تقدمي تقارير ن�صف �سنوية تت�ضمن مراحل �سري عمل امل�شروع.بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ر�أ�س مال ال�شركة لي�س خا�ض ًعا لأي رهن �أو حق �أولوية باال�سرتداد �أو م�شمو ًال ب�أي حق خيار.
 : 3- 11الرهونات العقارية واحلقوق على عقارات الشركة
با�ستثناء الرهون املذكور يف الفقرة ال�سابقة ويف اجلدول رقم ( )78من هذه الن�شرة  ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد على ال�شركة �أي رهونات عقارية �أو حقوق �أولوية
باال�سرتداد �أو �أي حقوق �أخرى على عقاراتها كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
 : 4- 11التأمني
حتتفظ ال�شركة حالي ًا بعدة عقود ت�أمني تغطي عملياتها ت�شمل الت�أمني �ضد �أخطاء املهن الطبية والت�أمني العقاري ال�شامل وت�أمني ال�سيارات والت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املدنية وت�أمني
اخلزينة والت�أمني الطبي على املوظفني.
دخلت ال�شركة يف اتفاقيات ت�أمني مع ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين على موظفي ومن�ش�آت ال�شركة على التف�صيل االتي:
جدول  :79اتفاقيات التأمني
املستفيد
نطاق التغطية التأمينية

ال�سيارات
امل�س�ؤولية املدنية
املباين والعقارات
اخلزانة والأموال
امل�س�ؤلية �ضد الأخطاء الطبية

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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مستشفى رعاية الرياض (شام ًال إلدارة الشركة)
قيمة األصول املؤمن عليها ر.س

492.270
(احلد الأق�صى للتعوي�ض)
12.000.000
184.540.946
(احلد الأق�صى للتعوي�ض لكل حادثة
�سرقة) 100.000
احلد االق�صى للتعوي�ض عن كل حالة
 500الف وبحد اق�صي  2.5مليون
ريال

تاريخ انتهاء
التغطية

2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م

املستشفى الوطني
قيمة األصول املؤمن عليها ر.س

1.305.800
(احلد الأق�صى
للتعوي�ض)8.000.000
93.800.000
(احلد الأق�صى للتعوي�ض لكل حادثة
�سرقة) 50.000
احلد االق�صى للتعوي�ض عن كل حالة
 500الف وبحد اق�صي  2.5مليون
ريال

تاريخ انتهاء
التغطية

2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م
2012/12/31م

 : 5- 1١العقارات
متلك ال�شركة الوطنية للرعاية ال�صحية  12قطعة �أر�ض يف مدينة الريا�ض وي�شغل م�ست�شفيا رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني م�ساحة 107.280م مربع ًا
و  8.625م مربع ًا على التوايل .و فيما يلي جدول يو�ضح العقارات اململوكة لل�شركة:
جدول  :80العقارات اململوكة للشركة
م

3/26712
1421/8/4هـ
12/14605
1422/7/9هـ
310113009572
1428/7/9هـ
1/248
1383/06/12هـ
310103004210
1428/6/3هـ
1/1236
1386/11/06هـ

650م2

حي امللز

م�شروع اخلدمات
امل�ساندة

1.025.000

500م2

حي امللز

م�شروع اخلدمات
امل�ساندة

729.220

650م2

حي امللز

م�شروع اخلدمات
امل�ساندة

476.000

1.150م2

حي امللز

م�شروع اخلدمات
امل�ساندة

1.127.500

500م2

حي امللز

م�شروع اخلدمات
امل�ساندة

350.000

ار�ض امل�ست�شفى
الوطني

8.625م2

�شمال امللز

امل�ست�شفى الوطني

18.287.500

2/416ب
1395/06/17هـ

ار�ض م�ست�شفى
رعاية الريا�ض

107.280م2

حي الريان

م�ست�شفى رعاية
واخلدمات امل�ساندة
وال�سكن

14.295.060

�أر�ض ف�ضاء

1.200م2

حي الرو�ضة

�أر�ض ف�ضاء

1.500م2

حي الرو�ضة

عمارة �سكنية

رقم الصك وتاريخه

1
2
3
4
5
6
7

310106004272
1428/06/03هـ
310114001530
1427/10/21هـ

8
9
10

املساحة

املوقع

الوصف

اجمايل
القيمةالدفرتية
ر.س

 9/34290وجلد 345
1426/11/10هـ
710114001203
1427/09/18هـ
310110001460
1427/11/28هـ
910113037838
1431/09/20هـ

11
12
13
14

410111023871
1432/04/22هـ

15

210111023872
1432/04/22هـ

16

81008024157
1432/04/22هـ
املجموع

رقم الصك الرهن
وتاريخه

نوع العقار

410122020333
1433/9/11هـ

810118021592
1433/9/11هـ

مبنى اخلدمات
للم�ست�شفى الوطني
اجلديد

710118021593
1433/9/11هـ

عمارة �سكنية
للموظفني
عمارة �سكنية
للموظفني
�أر�ض ف�ضاء
عمائر �سكنية من
 3طوابق حتتوي
على � 13شقة
عمائر �سكنية من
 3طوابق حتتوي
على � 13شقة
عمائر �سكنية من
 3طوابق حتتوي
على � 13شقة

مركز طب العائلة

3.690.000

608.51م2

حي ال�ضباط خلف
م�ست�شفى قوى
الأمن

�سكن عمال
امل�ست�شفى الوطني

826.880

737.5م2

الربوة

�سكن متري�ض
امل�ست�شفى الوطني

800.000

690م2

حي الروابي

�سكن متري�ض رعاية

759.000

460م2

حي امللز

�أر�ض ف�ضاء

1.414.500

776.78م2

حي ال�ضباط

�سكن �أطباء
امل�ست�شفى الوطني

819.76م2

حي ال�ضباط

�سكن �أطباء
امل�ست�شفى الوطني

900.2م2

حي امللز

�سكن �أطباء
امل�ست�شفى الوطني

7.500.000

51.280.660

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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 : 6 - 11الشركات الزميلة والتابعة
متلك حالي ًا امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية و�شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة ما ن�سبته  %50.3و %38.1على التوايل من ر�أ�س مال ال�شركة.
لل�شركة ثالثة فروع هم :م�ست�شفى رعاية الريا�ض وامل�ست�شفى الوطني و رعاية توزيع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واللوازم الطبية.
وقد �أكدت الإدارة �أنه ال توجد �أي �شركات تابعة لل�شركة.
 :7- 11الرتاخيص واملوافقات األساسية
يقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات اال�سا�سية املطلوبة لعملياتها ،وهي كما يلي:
جدول  :81الرتاخيص و املوافقات املمنوحة للشركة
نوع الرتخيص

الغرض

رقم الرتخيص

�شهادة �سجل جتاري (ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية)

الت�أ�سي�س والت�سجيل

1010194785

�شهادة �سجل جتاري (م�ست�شفى رعاية الريا�ض)

ت�سجيل فرع

1010195325

�شهادة �سجل جتاري (امل�ست�شفى الوطني)

ت�سجيل فرع

1010195327

�شهادة �سجل جتاري (رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية)

ت�سجيل فرع

1010301247

�شهادة الغرفة التجارية (ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية)

ع�ضوية

142733

�شهادة الغرفة التجارية (م�ست�شفى رعاية الريا�ض)

ع�ضوية

143490

�شهادة الغرفة التجارية (امل�ست�شفى الوطني)

ع�ضوية

143480

ترخي�ص م�ست�شفى
خا�ص
ترخي�ص م�ست�شفى
خا�ص
�شهادة �إعتماد مقدم
خدمات رعاية �صحية
�شهادة �إعتماد مقدم
خدمات رعاية �صحية

012 00001
14 101

�شهادة وزارة ال�صحة (م�ست�شفى رعاية الريا�ض)
�شهادة وزارة ال�صحة (امل�ست�شفى الوطني)
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين (م�ست�شفى رعاية الريا�ض)
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين (امل�ست�شفى الوطني)
ترخي�ص م�ستودع �شركة رعاية لتوزيع الأدوية و امل�ستلزمات الطبية

ترخي�ص م�ستودع

10 12 00009
14 101
1001
1028
06 01 00175

تاريخ االنتهاء

اجلهة املصدرة

1435/01/08هـ
(املوافق 2013/11/11م)
1435/01/21هـ
(املوافق 2013/11/24م)
1435/01/21هـ
(املوافق 2013/11/24م)
 1437/02/14هـ
(املوافق 2015/11/26م)
1435/01/21هـ
(املوافق 2013/11/24م)
1434/02/18هـ
(املوافق 2012/12/31م)
1434/02/08هـ
(املوافق 2012/12/31م)
1437/02/12هـ
(املوافق 2015/11/24م)
1436/10/26هـ
(املوافق 2015/8/11م)
1434/06/01هـ
(املوافق 2013/04/11م)
1434/6/1هـ
(املوافق 2013/04/11م)
1438/9/10هـ
(املوافق 2017/06/04م)

وزارة التجارة
وال�صناعة
وزارة التجارة
وال�صناعة
وزارة التجارة
وال�صناعة
وزارة التجارة
وال�صناعة
الغرفة التجارية
ال�صناعية
الغرفة التجارية
ال�صناعية
الغرفة التجارية
ال�صناعية
وزارة ال�صحة
وزارة ال�صحة
جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين
جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين
الهيئة العامة للغذاء و
الدواء

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

 : 8 - 11االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة
االتفاقيات التي تعترب عمليات �أطراف ذات عالقة هي الإتفاقيات املربمة بني ال�شركة وبني كبار امل�ساهمني ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ممثليهم ،وكبار التنفيذيني يف ال�شركة،
والزوج والزوجة والأوالد الق�صر (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ «عائلة الفرد») ،و �أي �شركة تكون للفرد �أو لأي من �أفراد عائلته �أو لأكرث من فرد منهم جمتمعني� ،أو �أي م�صلحة يف
ر�أ�سمالها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مبا يتيح لهم القدرة على:
• الت�صويت �أو ال�سيطرة على �أ�صوات بن�سبة ت�ساوي �أو تزيد على  %30يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكامل �أو معظم امل�سائل؛ �أو
• تعيني �أو عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة املالكني لغالبية حقوق الت�صويت يف اجتماعات جمل�س الإدارة فيما يتعلق بكل �أو معظم امل�سائل.
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مت �شراء قطعتي (� )2أر�ض م�ؤقتا من قبل ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سابق عادل الزيد واملدير العام ال�سابق لل�شركة عبدالرحمن الفايز حل�ساب ال�شركة ولكن با�سميهما ال�شخ�صيني
وهما كاالتي:
• الأر�ض ذات ال�صك رقم ( 1/248رقم  1يف اجلدول � 80أدناه)؛
• الأر�ض ذات ال�صكوك رقم  310106004272و رقم ( 410108005350رقم  2و  3يف اجلدول � 80أدناه)،
و�أقر جمل�س الإدارة تلك ال�صفقتني ووافق عليهما ،ومتت املوافقة على نقل ملكية القطعتني لل�شركة يف اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ � 19سبتمرب 2007م .ومبا �أن القطعتني
قد مت �شرائهما من �أطراف ذوي عالقة بال�شركة مما ي�ستوجب موافقة امل�ساهمني ،فقد متت املوافقة على هاتان ال�صفقتان يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ
1432/4/17هـ (املوافق 2011/3/22م) و اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 1433/2/2هـ (املوافق2011/12/27م) ،وقد مت تو�ضيح هذه ال�صفقات يف اجلدول
التايل:
جدول  :82صفقات اجلهات ذات العالقة
م

رقم الصك/تاريخه

1/248
1
1383/06/12هـ

نوع العقار

املساحة

مبنى
اخلدمات
للم�ست�شفى
الوطني
اجلديد

1٫150م2

املوقع

حي امللز

الوصف

م�شروع
اخلدمات
امل�ساندة

310106004272
�أر�ض ف�ضاء

2

1٫200م2

مركز طب
العائلة

�شرق ًا

�شارع
عر�ض 8م
بطول 25م

غرب ًا

�شما ًال

القطعة
رقم 1108
بطول 40م

جنوب ًا

�شرق ًا

�شما ًال

410108005350
�أر�ض ف�ضاء
1428/06/03هـ

�شماال

جنوب ًا

حي الرو�ضة

1428/06/03هـ

3

حدود العقار

�أر�ض �صالح
بن �سيار
و�أخوانه
بطول  46م

1٫500م2

حي الرو�ضة
�شرق ًا

القطعتني
رقم
 1/1107و
2/1107
بطول 30م
القطعة رقم
3/1107
بطول 30م
القطعة رقم
4/1107
بطول 50م

غرب ًا

جنوبا
غرب ًا

االجمايل

�أر�ض �صالح
بن �سيار
بطول  46م
�شارع
عر�ض 20م
و بطول
25م
القطعة رقم
5/1107
و جزء من
القطعة رقم
4/1107
بطول 40م
�شارع
عر�ض 30م
بطول 30م

1.127.500

3.690.000

�شارع
عر�ض 30م
بطول 30م
�شارع
عر�ض 30م
بطول 50م

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

ال�شركة حالي ًا طرف يف عقدين مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وقد مت جتديدهما ح�صري ًا يف مدينة الريا�ض ملدة خم�س (� )5سنوات �إلى تاريخ 1437/3/16هـ (املوافق
2015/12/31م) بناء ًا عل خطاب التجديد امل�ؤرخ ب 1432/3/19هـ (املوافق 2011/2/22م) .هذان العقدان ي�شمالن تقدمي اخلدمات الطبية من ال�شركة ملر�ضى جمموعة الأخطار
املهنية املحولني من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مل�ست�شفيني ال�شركة؛ و قام ال�شركاء باملوافقة على العقدين ،باعتبارهما من العمليات مع الأطراف ذات العالقة ،عن طريق
اجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 1433/2/2هـ (املوافق2011/12/27م) و�سوف يتم اعتماد العقدين ،ب�صفتهما اتفاقيتان م�ستمرة ،من اجلمعية العامة ب�شكل �سنوي .وفيما يلي
القيمة التاريخية للعمليات حمل العقدين مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
القيمة الإجمالية للعمليات مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية �سنوي ًا (ح�سابات جمموعة الأخطار املهنية – امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية).
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جدول  :83عمليات الشركة مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
الرصيد يف 2009م

الرصيد يف 2010م

الرصيد يف 2011م

م�ست�شفى رعاية الريا�ض

13.961.813

17.835.966

45.913.830

امل�ست�شفى الوطني

22.606.217

31.947.391

46.964.717

املجموع

36.568.030

49.783.357

92.878.547

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

 : 9 - 11املواد و اإلنشاءات
(�أ) التوريد
ال�شركة تطلب توريد خمتلف �إحتياجاتها الطبية والغري الطبية من موردين خمتلفني .ومن �أبرز هذه االحتياجات ،ت�أمني الأدوية ،واللوازم الطبية لال�ستخدام ملرة واحدة،
والأدوات الطبية .هذا بالإ�ضافة الى خدمات امل�ساندة مثل الكهرباء واملاء ،وخدمات �أخرى متنوعة.
و يف ما يلي جدول يو�ضح �أهم موردي ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية:
جدول  :84أهم املوردين للشركة–حركة املوردين
املورد (مليون ريال سعودي)

فاروق وم�أمون متر
�شركة الناغي واخوانه
�شركة احلياة الطبية
�شركة باناجه
الق�صيبي الطبية
فايزر
جمموعة �سقاله
ال�سعودية العاملية للتجارة
�شركة الدوائية ال�سعودية
مكتب الكمال لال�سترياد
�شركة عبدالرحمن الق�صيبي
م�ؤ�س�سة ال�صاحلية
تبوك لل�صناعات الدوائية
ال�شركة العربية الطبية للت�سويق
�شركة اخلليج الطبية
الأدوية وامل�ستلزمات الطبية وخدماتها
�شركة ع�صام االقت�صادية
�سمري ملعدات الت�صوير
ق�صر املعاجلة للأدوية العالجية
ال�سيف للخدمات الطبية
�شركة اجليل الطبية
�آراك للرعاية ال�صحية
�آخرون
جمموع موردي ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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2009م فعلية

2010م فعلية

2011م فعلية

10٫3
8٫2
4٫8
8٫1
2٫8
3٫7
3٫2
5٫9
2٫2
3٫4
3٫1
4٫4
2٫8
3٫6
1٫5
0٫8
1٫5
0٫0
1٫0
0٫6
1٫7
1٫7
33٫6
108٫8

15٫4
7٫6
5٫1
8٫3
4٫3
4٫6
3٫7
5٫1
3٫7
2٫6
3٫2
3٫8
3٫1
2٫3
0٫4
1٫5
2٫9
0٫7
0٫7
0٫0
0٫7
1٫3
43٫1
124٫0

15٫2
8٫3
5٫1
8٫7
5٫0
4٫3
4٫6
5٫5
4٫2
3٫5
3٫4
3٫0
4٫5
2٫0
1٫3
0٫8
0٫6
0٫1
0٫0
0٫0
1٫1
1٫8
40٫4
123٫4

النصف األول
2٫11م فعلية

2٫8
2٫1
1٫5
1٫5
1٫3
1٫1
1٫2
1٫1
0٫9
0٫8
0٫8
0٫8
0٫8
0٫7
0٫7
0٫6
0٫3
18٫5
37٫3

النصف األول
2٫12م فعلية

6٫2
3٫2
2٫3
2٫9
2٫0
1٫5
2٫2
2٫2
0٫0
1٫8
1٫5
1٫3
1٫6
0٫6
0٫0
1٫7
0٫7
0٫0
19٫3
51٫0

(ب) اتفاقيات الإن�شاءات
يبني اجلدول التايل �أهم اتفاقيات البناء امل�ستمرة واملوقعة من ال�شركة لبناء مرافقها والإ�شراف عليها:
جدول  :85اتفاقيات البناء و اإلنشاءات
التاريخ

1430/7/8هـ
(املوافق  1يوليو 2009م)

1430/7/8ه
(املوافق  1يوليو 2009م)
1432/5/27هـ
(املوافق  1مايو 2011م)

املقاول

النطاق

�شركة طروق
ال�سعودية

�إن�شاء مبنى امل�ست�شفى الوطني اجلديد،
و�إن�شاء املبنى الإداري لل�شركة ،و�إن�شاء مركز
رعاية طب العائلة بحي الرو�ضة

�شركة الإنحاد
الهند�سي ال�سعودي
(خطيب وعلمي)

الإ�شراف على م�شاريع ال�شركة (مبنى
م�ست�شفى الريا�ض الوطني ،وترميم املبنى
احلايل للم�ست�شفى بامللز) ،ومركز طب العائلة
بحي الرو�ضة ،و املبنى الإداري لل�شركة)

�شركة املقايي�س
املتحدة

تنفيذ و�إمتام مركز رعاية لطب العائلة بحي
الرو�ضة يف مدينة الريا�ض

املدة

� 38شه ًرا ل �إن�شاء مبنى م�ست�شفى الريا�ض
الوطني اجلديد (� 30شهر للمرحلة الأولى و
 8للثانية)
� 18شهر ًا لإن�شاء مركز رعاية طب العائلة

القيمة
(ر.س)

املبنى اجلديد مل�ست�شفى الوطني%51.9 :
305.000.000

املبنى الإداري لل�شركة%79.1 :
مبنى رعاية طب العائلة%28.0 :

� 18شهر ًا للمبنى الإداري
� 30شه ًرا ملرحلة �إن�شاء امل�ست�شفى الوطني
� 8أ�شهر ملرحلة ترميم املبنى القائم للم�ست�شفى
الوطني
� 18شهر ًا ملركز رعاية طب العائلة

التقدم يف املشروع كما يف
ديسمرب 2011م*

8٫687٫500

الإ�شراف قائم

� 18شهر ًا للمبنى الإداري
� 18شهر ًا

16٫207٫480

ال يوجد تقدم

امل�صدر �:إدارة ال�شركة
*بلغ جمموع ما �أنفق على املبنى اجلديد للم�ست�شفى الوطني  152.9مليون ريال وميثل  %51.9من �إجمايل قيمة امل�شروع .وبلغ جمموع ما �أنفق على املبنى الإداري ل�شركة الرعاية الطبية  8٫7مليون ريال وميثل  %79٫1من �إجمايل
قيمة امل�شروع .وبلغ جمموع ما �أنفق على مبنى رعاية طب العائلة  6٫9مليون ريال وميثل  %28٫0من �إجمايل قيمة امل�شروع
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(ج) اتفاقيات ال�صيانة
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من اتفاقيات ال�صيانة مع موردي املعدات لتقدمي ال�صيانة والدعم الفني للمعدات الطبية والأجهزة الأخرى ،ويبني اجلدول التايل اتفاقيات ال�صيانة
الرئي�سية:
جدول  :86اتفاقيات الصيانة
القسم

مقدم ااخلدمة

وحدة الأ�شعة ال�سينية

�شركة �سيمنز العربية

�صيانة جهاز الت�صوير بالرنني املغناطي�سي

� 3سنوات من 1432/11/27هـ (املوافق  24اكتوبر  2011م )

وحدة الأ�شعة

�شركة �سيمنز العربية

�صيانة جهاز الأ�شعة املقطعية

� 3سنوات من 1432/11/27هـ ( املوافق  24اكتوبر  2011م )

ال�صيانة

�شركة �سيمنز العربية

�صيانة جهاز تفتيت احل�صى

� 3سنوات من1432/11/27هـ (املوافق  24اكتوبر  2011م)

معدات طب الأ�سنان

�شركة �سيمنز العربية

�صيانة �أجهزة الأ�شعة ال�سينية

يتجدد �سنوي ًا من 1428/1/4هـ (املوافق  1يناير  2009م)

ال�صيانة

�أريك�سون ال�سعودية

نظام الهاتف املركزي

�سنتان تتجدد تلقائي ًا من 1431/5/17هـ
(املوافق  1مايو 2010م)

ال�صيانة

ال�شركة الوطنية لتوطني التقنية

توريد وتركيب وتعديل وتطبيق و�صيانة نظام معلومات امل�ست�شفيات

� 16شهر ًا من 1432/4/28هـ (املوافق 2011/4/2م)

ال�صيانة

�شركة م�صاعد �أوتي�س العربية ال�سعودية

حتديث وتطوير و�صيانة م�صاعد ال�شركة

� 16شهر ًا من 1432/4/28هـ (املوافق 2011/4/2م)

وحدة الأ�شعة

�شركة �سيمنز العربية

�شراء �أجهزة خا�صة بخدمات الأ�شعة

�ستة �سنوات تبد�أ من تاريخ اال�ستالم النهائي للأجهزة

ال�شركة الوطنية للرعاية
الطبية

�شركة ت�ضاري�س جند للخدمات الأمنية

توفري رجال �أمن وحرا�سة

�سنة من 1432/10/17هـ (املوافق 2011/9/15م)

ال�صيانة

ال�شركة العربية الطبية للت�سويق املحدودة

توريد وتركيب وجتهيز �أجهزة املعدات الطبية

ثالثة �سنوات من 1433/5/29هـ (املوافق 2012/4/21م)

امل�ست�شفى الوطني

�شركة عبد اهلل ف�ؤاد خلدمات املختربات ال�صناعية املحدودة

ت�أثيث وجتهيز املختربات اخلا�صة مب�شروع تو�سعة امل�ست�شفى الوطني

ثالثة �سنوات من 1433/5/19هـ (املوفق 2012/4/11م)

ال�صيانة

امل�ؤ�س�سة ال�صاحلية التجارية

توريد وتركيب و�صيانة �أجهزة املعدات الطبية

ثالثة �سنوات من 1433/6/3هـ (املوافق 2012/4/25م)

ال�شركة الوطنية للرعاية
الطبية

�شركة التوريدات واخلدمات الطبية املحدودة  -ميدي �سريف

توريد �أجهزة قيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم

ثالثة �سنوات من 1431/4/15هـ (املوافق 2010/3/31م)

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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نطاق العقد

املدة

(د) تقدمي اخلدمات الطبية
ال�شركة طرف يف اتفاقيات كثرية لتقدمي اخلدمات الطبية للأطراف التالية:
جدول  :87اتفاقيات مستشفى رعاية الرياض
�أرامكو ال�سعودية

الطرف

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

تاريخ االنتهاء

1438/3/1هـ (املوافق  30نوفمرب 2016م)
1437/3/20هـ (املوافق 31دي�سمرب 2015م) (مدد
�إلى هذا التاريخ بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ بـ ـ
1432/03/19هـ (املوافق 2011/02/22م)

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

1431/8/12هـ (املوافق  24يوليو 2010م)

م�ست�شفى احلر�س الوطني (ت�أجري �أ�سرة وتوفري اخلدمة للمر�ضى املحوليني للعالج الطبي)
م�ست�شفى احلر�س الوطني (غ�سيل كلى)
م�ست�شفى احلر�س الوطني (جهاز التنف�س)

1434/2/18هـ (املوافق  31دي�سمرب 2012م)
1434/2/18هـ (املوافق  31دي�سمرب 2012م)
1434/2/18هـ (املوافق  31دي�سمرب 2012م)
1434/2/6هـ (املوافق  31دي�سمرب 2012م).
انتهى هذا العقد �سنة  1430ومت جتديدة تلقائي ًا حتى
التاريخ �أعاله.
1434/5/7هـ (املوافق  30مار�س 2013م).
انتهى هذا العقد �سنة  1419ومت جتديده تلقائي ًا حتى
التاريخ �أعاله.
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1434/1/5هـ (املوافق  30نوفمرب 2012م).
انتهى هذا العقد �سنة  1418ومت جتديده تلقائي ًا حتى
التاريخ �أعاله.
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1433/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2012م)
1433/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2012م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)

ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين
بوبا ال�شرق الأو�سط
غلوب ميد ال�سعودية
�شركة املتو�سط و اخلليج للت�أمني و �إعادة الت�أمني التعاوين
�أك�سا للت�أمني
ال�شركة الأمريكية للت�أمني واالدخار
ال�سعودية العربية للت�أمني
�أنظمة وو�سائل احلا�سب (وكيل ت�أمني)
ميدنيت ال�سعودية
ال�صقر للت�أمني
ال�سعودية الهندية للتامني التعاوين
�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
ال�شركة املتحدة للت�أمني (والء)
�أمانة للت�أمني التعاوين
ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
الدرع العربي للتامني
احتاد اخلليج للت�أمني
العناية ال�شاملة للت�أمني
االحتاد التجاري للت�أمني
مالذ للتامني
نيك�ست كري للت�أمني

التجديد

ال يوجد

ال يوجد
يجدد ملدة �سنة تلقائي ًا
من تاريخ االنتهاء
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي
تلقائي

امل�صدر� :إدارة ال�شركة
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جدول  :88اتفاقيات املستشفى الوطني

�أرامكو ال�سعودية

الطرف

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين
بوبا العربية للت�أمني
غلوب ميد ال�سعودية
�شركة املتو�سط و اخلليج للت�أمني و �إعادة الت�أمني التعاوين
ميدنت للت�أمني
�أك�سا للت�أمني
�شركة االحتاد التجاري للت�أمني و �إعادة الت�أمني التعاوين
ال�صقر التعاوين
مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني
�سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين
�شركة احتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
ال�شركة الأمريكية للت�أمني واالدخار
العناية ال�شاملة لت�سوية املطالبات الت�أمينية
�شركة الدرع العربي للتامني
نيك�ست كري ال�سعودية للت�أمني
�أك�سا للت�أمني
�شركة وقاية للت�أمني و �إعادة الت�أمني التكافلي
�شركة تكافل الراجحي
�أمانة للت�أمني التعاوين
ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين
ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين

تاريخ االنتهاء

1437/11/28هـ (املوافق � 31أغ�سط�س 2016م)
1437/3/20هـ (املوافق 31دي�سمرب 2015م)
(مدد �إلى هذا التاريخ بناء ًا على خطاب التجديد امل�ؤرخ
بـ ـ 1432/03/19هـ (املوافق 2011/02/22م)
1432/2/27هـ (املوافق  31يناير 2012م)
1433/4/6هـ (املوافق  28فرباير 2012م)

 1434/2/7هـ (املوافق  1يناير 2013م) انتهى هذا العقد �سنة  1427ومت جتديده تلقائي ًا حتى التاريخ �أعاله*.
1434/4/4هـ (املوافق  26فرباير 2013م) انتهى هذا العقد �سنة  1415ومت جتديده تلقائي ًا حتى التاريخ �أعاله.
1433/11/3هـ(املوافق � 1أكتوبر 2012م) انتهى هذا العقد �سنة  1416ومت جتديده تلقائي ًا حتى التاريخ �أعاله.
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
1432/8/12هـ (املوافق  13يوليو 2011م)
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امل�صدر� :إدارة ال�شركة

ملخ�ص لعقد مراجعة داخلية مع �شركة كي بي �إم جي:
تتولى �شركة كي بي ام جي تزويد م�ست�شفى ال�شركة الوطنية للرعاية بخدمات خمت�صة مل�ساعدة �إدارة امل�ست�شفى يف ت�أ�سي�س نظام املراجعة الداخلية .ت�شمل اخلدمات
املتعاقد عليها ت�أ�سي�س نظام مراجعة داخلية بالإ�ضافة �إلى تنفيذ بع�ض ن�شاطات املراجعة الداخلية وفقا للخطة املو�ضوعة للمراجعة الداخلية.وقد اتفق الطرفان على �أن
تقوم كي بي ام جي :بالتعرف على الفراغات و النواق�ص ،حتديث و حت�سني البنية التحتية لق�سم املراجعة الداخلية ،م�ساعدة امل�ست�شفى يف انتقاء النوعية املنا�سبة من
املوظفني ملهمة املراجعة الداخلية ،تدريب وتعليم موظفي امل�ست�شفى من خالل املراقبة املكثفة لهم عن قرب والتدريب املتوا�صل �أثناء العمل ،تفعيل املراجعة الداخلية و
و�ضعها كم�ست�شار عملي ،ترويج جو من النظام وال�سيطرة املحكمة يف امل�ست�شفى ،الت�أكد من فاعلية الهيكل النظامي ،وفهم ودرا�سة املخاطر اال�سرتاتيجية عرب الوحدات
العملية.
تبنت كي بي ام جي لتنفيذ مهامها خطة تتكون من ثالث مراحل:
املرحلة الأولى وتعنى مب�ساعدة امل�ست�شفى يف �إر�ساء �أ�س�س نظام املراجعة الداخلية و ت�شمل �أعمال هذه املرحلة مراجعة و حتديث نظام املراجعة الداخلية ،مراجعة وحتديث
دليل �سيا�سات و مناهج املراجعة الداخلية ،اقامة ور�ش للتوعية باملخاطر و املراجعة الداخلية ،تقييم موظفي املراجعة الداخلية احلاليني ،و حتديد حجم االحتياج لق�صم
املراجعة الداخلية من موظفني ومن ثم اقرتاح خطة طاقة ب�شرية لتلبية ذلك االحتياج.
املرحلة الثانية وتعنى بتنفيذ تقييم خماطرة و تطوير خطة املراجعة الداخلية ،و ت�شمل �أعمال هذه املرحلة تقييم خماطرة عالية امل�ستوى لكل من ال�شركة الوطنية للرعاية
الطبية ،امل�ست�شفى الوطني ،م�ست�شفى رعاية الريا�ض ،وفرع توزيع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية .كما تتطرق هذه املرحلة لتظوير نظام تقييم املخاطرة عالية امل�ستوى.
املرحلة الثالثة وتعنى ب�آليات بتنفيذ املراجعة الداخلية.
�أي�ض ًا عملت كي بي ام جي كم�شرف مل�ساعدة طاقم امل�ست�شفى يف تنفيذ بع�ض �أن�شطة املراجعة الداخلية بالتن�سيق مع �إدارة امل�ست�شفى وقد حددت املخازن ،املالية ،املوارد
الب�شرية ،تكنلوجيا املعلومات وامل�شرتيات كمجاالت الآتية للمراجعة الداخلية .كما �أن �أن�شطة املراجعة الداخلية �ستتم يف الريا�ض.
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 : 10- 11الدعاوى واملطالبات واإلجراءات النظامية
ال�شركة حالي ًا طرف يف عدد من الدعاوى الق�ضائية ،وال ت�ستطيع ال�شركة توقع النتيجة النهائية لتلك الدعاوى واملطالبات .وتكون ال�شركة يف �سياق �أعمالها املعتادة طر ًفا يف
دعاوى ق�ضائية ترفع �ضد الغري ،ودعاوى يرفعها الغري �ضدها .ولن يكون ،يف اعتقاد ال�شركة ،لتلك املطالبات ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل .وفيما يلي
و�صف موجز لو�ضع ال�شركة فيما يتعلق بالدعاوى املقدمة منها و�ضدها.
جدول  :89الدعاوى واملطالبات واإلجراءات النظامية املرفوعة من أو على الشركة
م

1

2
3
4

5
6

7

8

أطراف القضية

إيضاح

تلقت ال�شركة هذه الإدعاءات من قبل اجلهة القانونية املخت�صة بوزارة ال�صحة ومت تزويد املدعني برد ال�شركة على الإدعاءات وما
يوجد عدد ( )17ق�ضية مرفوعة لدى الهيئة
ال�صحية ال�شرعية بوزارة ال�صحة �ضد �أطباء عاملني يتعلق بها من تقارير وم�ستندات.
وقد �أ�صدرت الهيئة ال�صحية ال�شرعية قرارات ب�صرف النظر عن بع�ض من هذه الق�ضايا ،يف حني ال تزال بع�ض الق�ضايا قائمة وتتابع
مب�ست�شفيات ال�شركة ( 14منها تخ�ص م�ست�شفى
ال�شركة ح�ضور جل�سات املداولة وفق ًا للمواعيد املحددة.
رعاية الريا�ض و  3ق�ضايا منها تخ�ص م�ست�شفى
الوطني) تدور حول ادعاءات بالتعر�ض لأخطاء طبية يف حال انتهت جميع الق�ضايا امل�شار �إليها �أعاله ب�صدور �أحكام �ضد ال�شركة ،فال تتوقع ال�شركة �أن تفوق جمموع مبالغ التعوي�ضات
اخلا�صة بهذه الق�ضايا مليون ريال.

من قبل مر�ضى �سبق و�أن تلقوا العالج.
ق�ضية مرفوعة لدى وزارة العمل من قبل �أحد
املوظفني على م�ست�شفى رعاية الريا�ض
ق�ضية مرفوعة من قبل وزارة العمل على م�ست�شفى
رعاية الريا�ض بخ�صو�ص ت�شغيل  27موظف مل
تنتهي �إجراءات نقل كفاالتهم لل�شركة بعد.
ق�ضية مرفوعة لدى وزارة العمل من قبل موظفني
اثنني كانا يعمالن بامل�ست�شفى الوطني.

ق�ضية مرفوعة من قبل �شركة مايكرو�سوفت لوزارة
الثقافة والإعالم حول املطالبة بتعوي�ضات حقوق
ت�أليف.
ق�ضية مرفوعة من قبل  /م�ؤ�س�سة الأخ�صائي
للرعاية التنف�سية لدى املحكمة العامة بالريا�ض
�ضد م�ست�شفى رعاية الريا�ض باملطالبة بتعوي�ض عن
خدمات تعاقدية.
ق�ضية مرفوعة من ال�شركة �ضد �أحدى البنوك �أمام
جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية حول �سحب مبلغ
مايل من ح�ساب ال�شركة با�ستخدام �شيك وهوية
مزورتني.

زيارة تفتي�شية من وزارة ال�صحة

مت �شطب الق�ضية �ضد املوظف لعدم ح�ضوره يف موعد اجلل�سة لأكرث من مرة دون تقدمي عذر.
رفعت للحكم وحدد موعد ل�سماع احلكم يف 1433/8/14هـ (املوافق 2012/7/4م) حيث حكمت اللجنة االبتدائية برتحيل املوظفني.
مت ا�ستئناف احلكم لدى الهيئة العليا حيث �أن ال�شركة قامت بت�صحيح و�ضعهم ونقلت كفاالتهم �إلى ا�سم ال�شركة..
يف حال �صدور حكم نهائي �ضد ال�شركة ،فال تتوقع ال�شركة �أن تزيد قيمة التعوي�ض �أو الغرامة عن مبلغ  110,000ريال �سعودي.
كان املوظفان يعمالن بق�سم الطوارئ ومت ف�صلهما نظري ادعاء ال�شركة الختال�سات مت اكت�شافها من قبل اللجنة التي �شكلت
من قبل �إدارة ال�شركة .والق�ضية تنظر الآن يف الهيئة العليا لت�سوية اخلالفات العمالية ومت حتديد موعد جل�ستني لكل منهما
يف 1433/6/25هـ (املوافق 2012/5/16م) (الدعوى الأولى) و تاريخ 1433/8/20هـ (املوافق2012/7/10م)(الدعوى
الثانية).
�أما بالن�سبة الدعوى الأولى فقد انق�ضت بقرار نهائي بتعوي�ض املوظف مببلغ � 31ألف ريال
وبالن�سبة للدعوى الثانية فقد مت تقدمي مذكرة ا�ستئناف مدعمه بامل�ستندات التي تفيد �صحة قرار الف�صل ومبطالبة املدعى ب�إرجاع
املبالغ املختل�سة .وطلب املدعي مهله للرد على املذكرة وحددت اللجنة موعد ًا يف 1434/3/28هـ (املوافق 2013/2/9م).
�صدر حكم بتغرمي ال�شركة ما قيمته 129,000ريال �سعودي تدفع لوكيل ال�شركة املدعية ومبلغ  50,000ريال �سعودي ريال كحق عام.
ال�شركة ا�ست�أنفت �ضد هذا احلكم �أمام ديوان املظامل حيث مت حتديد موعد جل�سة يف  1433/8/4هـ (املوافق  2012/6/24م)
لكن مل يح�ضر املدعي (وزارة الإعالم) �أو من ميثله حل�ضور اجلل�سة  .ومل يحدد الديوان جل�سة �أخرى حتى الآن.
املدعي رفع ق�ضية بتاريخ 1432/2/13هـ (املوافق 17يناير 2011م) يطالب بتعوي�ض قدره  1,440,000ريال �سعودي عبارة عن قيمة
عقد خدمات ا�ست�شارية مربم مع امل�ؤ�س�سة .الق�ضية الزالت قيد املداولة وتنتظر ال�شركة حتديد موعد جل�سة جديد للنظر يف الدعوى
من قبل املحكمة العامة بالريا�ض .ال�شركة ترى �أن لي�س للمدعي احلق يف املطالبة بتعوي�ضات .ومت حتديد موعد اجلل�سة بتاريخ
.1434/01/28
متت يف تاريخ 1432/9/17هـ (املوافق 2011/8/17م) عملية �سرقة خلم�سة �شيكات من قبل �أحد الأ�شخا�ص ومت تزوير توقيع
املفو�ض لدى البنك عليها و�سحب مبلغ  550,000ريال �سعودي بوا�سطة هذه ال�شيكات املزورة.
متت بعد ذلك خماطبات بني ال�شركة والبنك تطلب فيها ال�شركة �إرجاع املبلغ امل�سحوب ا�ستناد ًا �إلى �أن التوقيعات على هذه ال�شيكات
وهوية امل�ستفيد من هذه ال�شيكات كلها مزورة .كان �آخر هذه اخلطابات هو خطاب من املدير التنفيذي لل�شركة ذي الرقم م �ش
 140/2011وتاريخ 1432/10/23هـ (املوافق 2011/9/31م) موجه ًا �إلى الرئي�س التنفيذي للبنك يطلب فيه رد املبلغ امل�سحوب من
ح�ساب ال�شركة ومل يتم الرد حتى تاريخ هذه الن�شرة.
قامت ال�شركة برفع دعوى على البنك تطالب برد املبلغ امل�سحوب عن طريق التزوير �أمام جلنة ت�سوية املنازعات امل�صرفية ،وال تزال
ال�شركة تنتظر حتديد موعد جل�سة للنظر يف املطالبة.
قامت جلنة من وزارة ال�صحة برئا�سة م�ساعد مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية للتموين بوزارة ال�صحة بزيارة م�ست�شفى رعاية الريا�ض
بتاريخ  2011/7/19للبحث عن لقاح ا�سمه «بريفينار» بناء على معلومات من ال�شركة املنتجة لهذا اللقاح ووكيلها باململكة بت�سرب
كميات من هذا اللقاح من وزارة ال�صحة �إلى بع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة يف اململكة .وقد وجدت اللجنة كمية من هذا اللقاح يف وحدة
تطعيم الأطفال وكمية �أخرى يف م�ستودع الأدوية مل�ست�شفى رعاية الريا�ض ،فطلبت اللجنة من امل�ست�شفى التحفظ على تلك الكميات
وعدم الت�صرف بها .ووعدت اللجنة با�ستدعاء مدير امل�ستودع ال�سابق ،والذي قدم ا�ستقالته لل�شركة يف  ،2011/4/20وا�ستجوابه
ملعرفة م�صدر هذه الكميات من لقاح «بريفينار» .ومل تطر�أ �أية م�ستجدات حتى تاريخ هذه الن�شرة مع العلم �أنه متت خماطبة
مدير �إدارة �ش�ؤون القطاع ال�صحي اخلا�ص بوزارة ال�صحة الطالع ال�شركة على �أية م�ستجدات حدثت بهذا اخل�صو�ص يف تاريخ
(1433/4/10املوافق 2012/3/3م)
جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن القيمة الإجمالية للقاح قيد التحفظ هي  545,354.15ريال �سعودي والتي من املمكن �أن ت�صادر يف
امل�ستقبل من وزارة ال�صحة .ومبا �أن هذه اللقاحات قد انتهت �صالحيتها ،فمن املمكن �أن يتم رف�ض ا�ستبدالها من املوردين الذين
زودوا ال�شركة بها� .أي�ض ًا ،من املمكن ان تتعر�ض ال�شركة لغرامات من وزارة ال�صحة نتيجة لتوريد هذه اللقاحات.
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وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة بتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي ادعاء �أو حتكيم ق�ضائي �أو �أي متابعات �أو ت�سويات �أخرى جمتمعة
�أو منفردة من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على و�ضع ال�شركة املايل �أو نتائج �أعمالها.
 : 11 - 11احملاسبون
تعني اجلمعية العامة العادية كل �سنة مدقق ح�سابات يتم اختياره من املدققيني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة التدقيق يف اململكة العربية ال�سعودية وحتدد �أتعابه ،ويجوز لها �إعادة
تعيني املدقق .ويكون للمدقق يف جميع الأوقات حرية االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وم�ستنداتها الأخرى واحلق يف التحقق من موجودات ومطلوبات ال�شركة .ويقدم
املدقق �إلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقرير عن مدى تعاون �إدارة ال�شركة يف متكينه من احل�صول على التفا�صيل والإي�ضاحات التي طلبها ،وما ميكن �أن يكون قد اكت�شفه
من خمالفات لأحكام نظام ال�شركة �أو �إخالل مب�ستندات ال�شركة الت�أ�سي�سية ،ور�أيه حول مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
 : 12- 11تعهدات املساهمني احلاليني
يتعهد امل�ساهمون احلاليني على امل�ساهمني مبا يلي:
• �أنهم �سوف يلتزمون ب�أحكام املادتني  69و 70من نظام ال�شركات ،واملادة 18من الئحة حوكمة ال�شركات؛
• �أن يتم الت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العامة العادية باملوافقة على جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة ب�شكل �سنوي؛
• �أنهم لن ي�شاركوا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شريف �أي �أعمال مناف�سة لأن�شطة ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية و�أنه �سوف يتم �إبرام جميع االتفاقيات مع الأطراف ذات
العالقة بال�شركة على �أ�س�س جتارية �صرفة وحيادية وبااللتزام ب�أحكام املادة  70من نظام ال�شركات.
 : 13 - 11العالمات التجارية
�إن �شعار ال�شركة وا�سمها التجاري هما عالمة و ا�سم جتاريني ح�صريني م�سجلني يف اململكة العربية ال�سعودية ،على النحو التايل:
جدول  :90العالمات التجارية اململوكة للشركة
الرقم

الفئة

مدة الصالحية

1

44

ع�شر �سنوات
من تاريخها

2

44

ع�شر �سنوات
من تاريخها

التاريخ

1425/11/19هـ
املوافق
(2004/12/31م)
 1428/6/12هـ
املوافق
(2007/6/27م)

رقم التسجيل

العالمة التجارية

االسم التجاري

الدولة

97/956

ال�شركة الوطنية
للرعاية الطبية

ال�سعودية

62/758

ال�شركة الوطنية
للرعاية الطبية

ال�سعودية

وتعمل ال�شركة حالي ًا على ا�ستكمال اجراءات ت�سجيل عالمتها التجارية املو�ضحة �أدناه لدى وزارة التجارة وال�صناعة ،وقد قامت ال�شركة باعالن عالمتها التجارية يف موقع وزارة
التجارة وال�صناعة .ويتوقع �إ�ستكمال �إجارءات ت�سجيل هذه العالمة لدى وزارة التجارة وال�صناعة خالل هذه ال�سنة.
�إن عدم قدرة ال�شركة على حماية هذه الأ�صول غري امللمو�سة� ،أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على ت�سجيل العالمة التجارية� ،أو يف بع�ض
احلاالت ،احلاجة لإتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلبي ًا على عالمات ال�شركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث كلفة وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج
�أعمال ال�شركة.
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 : 14- 11التعهد بتغطية أسهم االكتتاب
�أبرمت ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب (الريا�ض املالية) اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب لعدد ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم متثل كامل الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب وذلك قبل بداية فرتة االكتتاب.
 : 15 - 11بيع أسهم اإلكتتاب والتعهد بتغطية االكتتاب
فيما يلي عر�ض لأبرز ال�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بالتغطية:
( )1تتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب يف �أول يوم عمل بعد موافقة الهيئة على تخ�صي�ص الأ�سهم عقب نهاية فرتة االكتتاب ب�أن:
• تبيع وتخ�ص�ص �أ�سهم االكتتاب على جميع املكتتبني وامل�ؤ�س�سات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم لدى اجلهات امل�ستلمة ،و�/أو
• تبيع وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية الأ�سهم التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني وامل�ؤ�س�سات املكتتبة الذين قبلت طلباتهم.
( )2يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شرتي �أ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها.
وقد تعهدت ال�شركة مل�صلحة متعهد تغطية االكتتاب ب�أنها �ستلتزم بجميع ماورد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
 : 16- 11الرسوم واملصاريف
تدفع ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ر�سوم تغطية كن�سبة من �إجمايل متح�صالت االكتتاب.
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 .12شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث يعترب توقيع طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة �إقرار بالقبول ب�شروط
و�أحكام االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.
 : 1 - 12االكتتاب

�سيكون االكتتاب لعدد ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10رياالت �سعودي وب�سعر مع عالوة �إ�صدار قدرها (�)٢٧سبعة وع�شرون
ريال لل�سهم الواحد� ،أي ما ميثل  %30.1من �أ�سهم ر�أ�س املال ال�صادر لل�شركة بعد االكتتاب .ويقت�صر االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) :امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات :وت�شمل هذه ال�شريحة عددًا من امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني احلاليني
وبح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة .وقد ُخ�ص�ص للم�ؤ�س�سات املكتتبة عدد ( )13.500.000ثالثة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم م ،متثل ()%100
من �إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا ب�أنه يف حال اكتتاب الأفراد (املعرفون يف ال�شريحة (ب) �أدناه) يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،يحق ملدير �سجل اكتتاب
امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى (� )6.750.000ستة ماليني و�سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم متثل
خم�سني يف املائة ( )%50من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب.
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون من الأفراد :ت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري
�سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
و�سيخ�ص�ص للأفراد املكتتبني حتى (� )6.750.000ستة ماليني و�سبعمائة و خم�سون �ألف �سهم كحد �أق�صى متثل خم�سني يف املائة ( )%50من �أ�سهم االكتتاب .ويف حال عدم
اكتتاب الأفراد بكامل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم ،يحق ملدير �سجل االكتتاب ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتبني الأفراد لتتنا�سب مع
عدد الأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم .و�سيتم توزيع �صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صاريف االكتتاب على ال�شركة و امل�ساهمني البائعني ،علم ًا ب�أن هذا االكتتاب
قد مت التعهد بتغطيته بالكامل من قبل املتعهد بالتغطية.
�إن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب.
و�سيكون ب�إمكان املواطنني ال�سعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احل�صول على ن�شرة الإ�صدار ومناذج طلبات االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

بنك الرياض
الفرع الرئي�سي � ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  22622الريا�ض  1416اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  ،+966 1 4013030فاك�س +966 1 4042618

www.riyadbank.com

مصرف الراجحي
الفرع الرئي�سي � ،شارع العليا العام
�ص .ب  28الريا�ض  11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  ،+966 1 4629922فاك�س +966 1 4624311

www.alrajihibank.com.sa

البنك السعودي الفرنسي
الفرع الرئي�سي ،طريق املعذر
�ص.ب 56006.الريا�ض  11554اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  ، +966 1 2899999فاك�س +966 1 4042311
www.alfransi.com.sa
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البنك األهلي التجاري
الفرع الرئي�سي � ،شارع امللك عبد العزيز
�ص .ب  3555جدة  21481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  ، +966 2 6493333فاك�س +966 2 6437426

www.alahli.com

جمموعة سامبا املالية
الفرع الرئي�سي� ،شارع امللك عبدالعزيز
�ص .ب  833الريا�ض  11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  ،+966 1 4770477فاك�س +966 1 4799402
www.samba.com

كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق لهم االكتتاب يف
�إحدى االكتتابات التي طرحت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة الذي يقدم هذه اخلدمات ،و(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغريات على املعلومات
�أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.
تبد�أ فرتة االكتتاب من يوم الإثنني ١٤٣٤/٠٣/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٢/٠٤م) �إلى يوم الأحد  ١٤٣٤/٠٣/٢٩هـ(املوافق ٢٠١٣/٠٢/١٠م ) ،يتم خاللها تلقي طلبات االكتتاب
ل�شراء الأ�سهم املطروحة يف فروع اجلهات امل�ستلمة يف جميع �أنحاء اململكة ،ولل�شركة احلق يف اعتبار طلب االكتتاب الغي ًا جزئي ًا �أو كلي ًا �إذا مل يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات
واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب �أو مل يتحقق �أحد ال�شروط التالية ،وال يجوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة ب�أي تعوي�ض عن �أي �ضرر جراء هذا الإلغاء:
(�أ) تعبئة النماذج ب�شكل كامل و�صحيح ودقيق ،و�إقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف الأ�سهم املحدودة وامتالك ذلك العدد منها يف مناذج طلب االكتتاب املقدمة
من املكتتب مقابل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا ب�سعر الطرح (� )٢٧سبعة وع�شرون ريال �سعودي.
(ب) دفع كامل قيمة الأ�سهم التي طلب املكتتب االكتتاب فيها ،وهي متثل �إجمايل عدد الأ�سهم املطلوب �شرا�ؤها م�ضروب ًا يف �سعر ال�سهم الواحد (� )٢٧سبعة وع�شرون ريال
�سعودي حيث ي�سدد هذا املبلغ �إلى فروع �أي من اجلهات امل�ستلمة خ�صم ًا من ح�ساب املكتتب نف�سه ،و�إذا مل يكن للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة فيجب عليه �أن يفتح
ح�ساب ًا وذلك للقيام بت�سجيل اكتتابه وذلك ح�سب التعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
(ج)ختم الطلب من اجلهة امل�ستلمة.
(د) مراعاة احلد الأدنى لالكتتاب هو ( )10ع�شرة �أ�سهم� ،أو �أي عدد �أكرب من الأ�سهم ،واحلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب بها هو هو ( )250.000مائتان
وخم�سون �ألف �سهم لكل مكتتب.
(هـ) تقدمي �أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال املدنية �أو دفرت العائلة مع مناذج طلبات االكتتاب ،و�سيتم �إعادة الأ�صول �إلى املكتتب بعد مطابقتها مع ال�صور بوا�سطة املوظف
امل�سئول يف البنك.
(و) يف حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب للأوالد والأبوين فقط يراعى ما يلي:
( )1يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب.
( )2يجب �أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية املفعول ،و�سيتم �إعادة الأ�صول �إلى املكتتب بعد مطابقتها مع ال�صور بوا�سطة املوظف امل�سئول يف البنك.
( )3يجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية �أو من خالل ال�سفارات �أو القن�صليات ال�سعودية يف بلد املكتتب
للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية.
هذا ويكتفي بتعبئة منوذج اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س و�أفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي �سيتقدم املكتتب
الرئي�س بطلبها لنف�سه ويرتتب على ذلك ما يلي:
( )1ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�س.
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( )2تعاد جميع املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�س.
( )3يح�صل املكتتب الرئي�س على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س واملكتتبني التابعني.
و ي�ستخدم مناذج اكتتاب منف�صلة يف حالة:
(� )1إذا رغب يف ت�سجيل الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�س.
(�)2إذا اختلفت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن كمية الأ�سهم التي يرغب املكتتب الرئي�س االكتتاب بها.
(� )3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها ،ويف حال قيام الزوج باالكتتاب با�سمها ف�سوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم
منها و�إ�ضافة الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها.
و يعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي متت املوافقة على اكتتابه عند:
• تقدمي املكتتب لنموذج طلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة.
• دفع املكتتب القيمة الإجمالية للأ�سهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للجهة امل�ستلمة.
• تقدمي اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.
 : 2- 12التخصيص ورد الفائض
تقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح و�إدارة ح�ساب �أمانة ي�سمى «ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية – ح�ساب الطرح لالكتتاب العام» ،ويجب على كل بنك م�ستلم �أن يودع املبالغ التي قام
بتح�صيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور �أعاله.
�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الأحد 1434/04/07هـ املوافق (2013/02/17م) .ويف حال زاد عدد الأ�سهم املكتتب بها عن الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب ،ف�سيتم تخ�صي�ص ( )10ع�شرة �أ�سهم لكل مكتتب كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم االكتتاب� -إن وجدت -على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما
طلبه كل مكتتب �إلى �إجمايل الأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها .و�إذا جتاوز عدد امل�ستثمرون الأفراد (� )675٫000ستمائة وخم�سة و�سبعون �ألف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن
احلد الأدنى للتخ�صي�ص البالغ ( )10من �أ�سهم االكتتاب .ويف تلك احلالة ،يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني جميع املكتتبني .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني عدد �أ�سهم
االكتتاب ،ف�سيتم التخ�صي�ص بح�سب ما تقرره الهيئة.
�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة �إ�شعارات �إلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة واملبالغ التي �سيتم ردها لهم ،و�سرتد املبالغ بالكامل بدون ا�ستقطاع �أي ر�سوم
�أو اقتطاع �أي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة .ويجب على املكتتبني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب فيه للح�صول على
�أي معلومات �إ�ضافية.
 : 3- 12إقرارات
مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه ،ف�إن املكتتب:
• يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه؛
• يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها؛
• يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار؛
• يعلن �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة ،ولل�شركة احلق يف رف�ض �أي من �أو جميع طلباته يف حالة تكرار
طلب االكتتاب؛
• يقبل الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب ويوافق على كافة �شروط و�أحكام االكتتاب الواردة يف الطلب
• يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ و
• يتنازل عن حقه يف الرجوع �إلى ال�شركة ومطالبتها بالتعوي�ض عن �أي �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري كافية،
�أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية كانت �ست�ؤثر على قراره ب�ش�أن االكتتاب لو كانت مدرجة يف الن�شرة
 : 4 - 12أحكام متفرقة
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة لأطراف االكتتاب وخلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم
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ومديري تركاتهم وورثتهم ،وت�صب يف م�صلحتهم� ،شريطة عدم التنازل عن �أو �إحالة طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق واملنافع �أو االلتزامات املرتتبة عليه من قبل �أي طرف من
�أطراف االكتتاب �إلى الغري دون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .تخ�ضع هذه ال�شروط والتعليمات و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة
اململكة وتف�سر وتنفذ طب ًقا لها .وقد مت توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حالة التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي.
 : 5- 12سجل األسهم وترتيبات التعامل
حتتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمني يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم والأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة يف هذه الأ�سهم.
 : 6 - 12اإلدراج والتداول
�سيبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة مب�شيئة اهلل بعد االنتهاء من �إجراءات التخ�صي�ص ،و�سوف ت�ؤكد تداول بعد ذلك تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف تاريخ الحق ،حال �إنهاء جميع الإجراءات
النظامية ذات العالقة .وال ميكن تداول الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول ،و�إدراج ال�شركة يف القائمة الر�سمية .ويحظر التداول
امل�سبق حظر ًا تام ًا ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف الأن�شطة املحظورة حيث يتحملون هم امل�س�ؤولية الكاملة عنها.
ويكون التداول يف الأ�سهم يف تداول نافذ ًا فقط عن طريق القيد الدفرتي الإلكرتوين يف �سجل الأ�سهم يف تداول ،ولن يكون �أي تداول للأ�سهم نافذ ًا عن طريق �شهادات الأ�سهم،
ويحق للم�ساهمون مع ذلك طلب �شهادات للأ�سهم كدليل على امللكية فقط� ،إال �أن مثل هذه ال�شهادات ال ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التداول.
 : 7- 12السوق املالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام »تداول « �سنة  2001م كبديل لنظام معلومات الأ�سهم الإلكرتوين .وقد بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل �سنة  1990م .وبلغت القيمة ال�سوقية
لل�شركات املتداولة يف ال�سوق  1.47تريليون ريال �سعودي يف نهاية 2012/05/07م ويبلغ عدد ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف النظام يف تاريخه � 149شركة.
 : 8- 12إدخال األوامر
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام تداول من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع
على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح
ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح ) التي
تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا ( وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول .يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ومن ثم وقت الإدخال.
وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة ال�سعر ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول
بتوزيع نطاق �شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على االنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت
تزويد املعلومات مثل رويرتز .تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات
واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام تداول .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول
وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
ي�شرتط على ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم �أن تف�صح عرب ال�سوق عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين .كما تتولى ال�سوق م�س�ؤولية مراقبة حركة التداول
ب�صفتها الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،وذلك بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم بطريقة منظمة.
 : 9 - 12تداول أسهم الشركة يف السوق
يتوقع بدء التداول يف �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة ،و�سيتم الإعالن عن ذلك يف �سوق الأ�سهم تداول .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف
هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
عالوة على ذلك ،ال يجوز التداول يف �أ�سهم االكتتاب �إال بعد اعتماد تخ�صي�صها يف ح�سابات املكتتبني لدى تداول وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها يف �سوق
تاما ،ويتحمل كل من يفعل ذلك امل�س�ؤولية الكاملة ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
الأ�سهم ال�سعودية و يحظر تداول �أ�سهم االكتتاب قبل ذلك حظ ًرا ً
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 .13املستندات والوثائق املتاحة للمعاينة
امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض� ،شارع الإمام �أحمد بن حنبل ،وذلك بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا حتى ال�ساعة  5:00ع�صر ًا من يوم
ال�سبت حتى الأربعاء قبل �أ�سبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب :
عقد الت�أ�سي�س املوثق لل�شركة؛
•
النظام الأ�سا�سي لل�شركة مع تعديالته؛
•
موافقة هيئة ال�سوق املالية على ن�شرة الإ�صدار؛
•
املوافقة الكتابية من مدققي احل�سابات على ن�شر تقريرهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و 2010م و2011م،والن�صف الأول من العام
•
2012م؛
املوافقة الكتابية من م�ست�شاري ال�شركة لت�ضمني ا�سمهم كم�ست�شارين للطرح يف ن�شرة الإ�صدار هذه؛
•
ن�سخة من اتفاقية تقدمي اخلدمات الطبية ملجموعة الأخطار املهنية التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لكل م�ست�شفى و ن�سخة من خطاب التجديد
•
امل�ؤرخ يف 1432/03/19هـ (املوافق 2011/02/22م)؛
درا�سة �سوق القطاع ال�صحي املقدمة من يورو مونيتور �إنرتنا�شونال؛
•
القوائم املالية لل�سنوات املالية الثالث التي ت�سبق مبا�شرة �صدور ن�شرة الإ�صدار وللن�صف الأول من العام 2012م؛
•
تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�شار املايل؛
•
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب؛
•
اتفاقية فتح ح�ساب االكتتاب العام؛
•
خطاب طلب اال�ستثناء من هيئة ال�سوق املالية فيما يتعلق بعدم مطابقة بع�ض قواعد الت�سجيل واالدراج على ال�شركة.
•
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 .14تقرير مراجعي احلسابات
لقد متت مراجعة قوائم ال�شركة املالية لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2009م و2011م والإي�ضاحات املتعلقة بها املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار هذه من قبل ارن�ست �أند
يونغ ،وقوائم ال�شركة املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سيمرب 2010م من قبل كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان  ،و القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012م بوا�سطة
ديلويت �آند تو�ش كما هو وارد يف تقريرهم املرفق.
مت �إعداد هذه القوائم على �أ�سا�س موحد لت�شمل ال�سنتني املاليتني اللتني ت�سبقان مبا�شرة تاريخ تقدمي طلب الإدراج ،وت�شتمل هذه القوائم على معلومات مالية مقدمة ب�شكل يتفق
مع الأعراف املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية ال�سنوية للم�صدر.
هذا وال ميتلك ارن�ست �أند يونغ� ،أو كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان �أي �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة .وقد �أعطى ارن�ست �أند يونغ و كي بي �أم جي الفوزان
وال�سدحان موافقة خطية على ن�شر تقريرهم املرفق �ضمن ن�شرة الإ�صدار ب�صيغته ون�صه كما وردت ومل يتم �سحب تلك املوافقة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
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قائمة املركز املايل  -كما يف  31ديسمرب 2009

			
2009
						
		
ريال �سعودي
		
�إي�ضاح
				
								
املوجودات 				
					
املوجودات املتداولة
		
57.638.437
		
4
			
نقدية و�شبه نقدية
		
142.744.566
		
5
				
مدينون
		
18.232.278
		
7
				
خمزون
		
7.939.580
		
8
�إيرادات م�ستحقة و �أر�صدة مدينة �أخرى
		
226.554.861
				
�إجمايل املوجودات املتداولة
		
املوجودات غري املتداولة
		
249.209.231
		
9
				
�أ�صول ثابتة
			
700.824
		
10
			
موجودات غري ملمو�سة
		
43.829.313
		
19
			
م�شاريع حتت التنفيذ
		
293.739.368
				
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
		
520.294.229
					
�إجمايل املوجودات
					
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة
		
43.096.159
					
دائنون جتاريون
		
17.656.951
		
م�صاريف م�ستحقة الدفع و�أر�صدة دائنة �أخرى 11
		
4.456.285
		
12
زكاة م�ستحقة			
		
65.209.395
				
�إجمايل املطلوبات املتداولة
					
املطلوبات غري املتداولة
		
38.226.428
				
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
		
103.435.823
					
�إجمايل املطلوبات
					
حقوق امل�ساهمني
		
300.000.000
		
13
				
ر�أ�س املال
		
13.635.005
		
14
			
احتياطي نظامي
		
1.469.435
		
15
			
احتياطي ر�أ�سمايل
		
86.753.966
						
�أرباح مبقاة
		
15.000.000
		
23
			
�أرباح مقرتح توزيعها
		
416.858.406
					
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
		
520.294.229
				
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

2008
ريال �سعودي

45.158.001
107.950.793
18.252.076
11.203.679
		
182.564.549
253.522.186
972.846
7.039.848
261.534.880
		
444.099.429

31.554.821
13.178.798
4.030.071
48.763.690
		
34.113.614
82.877.304
300.000.000
7.964.432
1.138.885
52.118.808
			
361.222.125
444.099.429
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قائمة الدخل

				
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2009

			
2009
						
		
ريال �سعودي
		
�إي�ضاح
				
								
		
372.835.895
						
الإيرادات
(		 )296.650.237
					
تكلفة الإيرادات
		
76.185.658
					
�إجمايل الربح

299.903.331
()258.195.719
41.707.612

				
امل�صاريف
					
بيع و ت�سويق
		
16
			
عمومية و�إدارية

()1.217.739
()14.790.004

				
الدخل من العمليات الت�شغيلية
		
17
			
�إيرادات �أخرى

					
الدخل قبل الزكاة
		
12
				
الزكاة
					
�صايف دخل ال�سنة

()1.847.881
()19.145.936

		
		

2008
ريال �سعودي

		
55.191.841
		
5.970.175

25.699.869
5.250.415

		
61.162.016
		
()4.456.285
		
56.705.731

30.950.284
()4.030.071
26.920.213

				
ربح ال�سهم:
				
18
		
0.86
			
1.84
املتعلق بالدخل من العمليات الت�شغيلية			
0.90
			
1.89
املتعلق ب�صايف دخل ال�سنة				
								

123

قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2009

			
2009
			
			
						
ريال �سعودي
							

2008
ريال �سعودي

					
التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
		
61.162.016
					
الدخل قبل الزكاة
					
التعديالت ل ـ :
		
23.112.628
					
ا�ستهالك و �إطفاء
		
8.046.003
				
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
8.480.704
			
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
(		)387.700
					
مكا�سب بيع �أ�صول ثابتة
		
100.413.651
						
					
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
		
()42.839.776
						
مدينون
			
19.798
						
خمزون
		
3.264.099
			
�إيرادات م�ستحقة و �أر�صدة مدينة �أخرى
		
11.541.338
						
دائنون
		
3.078.153
			
م�صاريف م�ستحقة الدفع و�أر�صدة دائنة �أخرى
		
75.477.263
				
النقدية الناجتة من العمليات
					
		
()4.030.071
					
زكاة مدفوعة
		
()4.367.890
			
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
		
67.079.302
�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية			

()3.495.587
(		)3.440.824
		
21.660.402

					
التدفقات النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية
			
()78.392
					
موجودات غري ملمو�سة
		
()19.001.389
					
�شراء �أ�صول ثابتة
		
()36.176.287
					
م�شاريع حتت التنفيذ
			
657.202
				
متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة
		
()54.598.866
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية		

()972.846
()26.526.431
()3.556.221
			
(		)31.055.498

30.950.284
19.545.925
4.767.399
7.648.596
			
62.912.204
()30.927.870
()1.149.429
833.331
()5.509.790
		
2.438.367
28.596.813

			
الزيادة (النق�ص) يف النقدية و�شبه النقدية
				
النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

		
12.480.436
		
45.158.001

()9.395.096
		
54.553.097

			
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة
					
معامالت غري نقدية
					
�أرباح مقرتح توزيعها

		
57.638.437

		
45.158.001

		
15.000.000

-
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2009

�أرباح مقرتح توزيعها
		
الإحتياطي الر�أ�سمايل الأرباح املبقاة
الإحتياطي النظامي
		
ر�أ�س املال
			
		
ريال �سعودي
		
ريال �سعودي
		
ريال �سعودي
		
ريال �سعودي
		
ريال �سعودي
			

الإجمايل

ريال �سعودي

												
		
-

334.301.912

		
1.138.885
		
5.272.411
		
300.000.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2007

		
27.890.616

�صايف دخل ال�سنة		

		
-

		
-

		
-

26.920.213

		
-

26.920.213

		
حمول �إلى الإحتياطي النظامي

		
-

2.692.021

		
-

()2.692.021

		
-

-

												
		
1.138.885
		
7.964.432
		
300.000.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2008

		
52.118.808

		
-

361.222.125

		
330.550

		
-

		
-

330.550

		
معدات طبية ممنوحة

-

		
-

�صايف دخل ال�سنة

		
-

		
-

		
-

		
56.705.731

		
-

حمول �إلى الإحتياطي النظامي

		
-

		
5.670.573

		
-

()5.670.573

		
-

		
-

		
-

()1.400.000

		
-

()1.400.000

		
-

		
-

()15.000.000

15.000.000

-

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها

		
-

56.705.731
-

												
		
15.000.000
		
86.753.966
		
1.469.435
		
13.635.005
		
300.000.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2009

416.858.406

												

							
إيضاحات حول القوائم املالية
 31ديسمرب 2009

 - 1النشاطات
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية (ال�شركة) هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010194785ال�صادر بتاريخ 9
حمرم 1425هـ (املوافق  29فرباير  .)2004يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أ�سي�س و متلك و جتهيز امل�ست�شفيات واملراكز والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها وجتارة اجلملة والتجزئة
يف الأدوية و املعدات وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل �شركاتها ومتلك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء وظيفتها وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات
والأعمال التي قد تعاونها يف حتقيق �أغرا�ضها �أو مكملة لها ومتلك الأرا�ضي والعقارات ال�صالح ال�شركة.
متار�س ال�شركة ن�شاطها عرب فروعها املذكورة �أدناه:
 م�ست�شفى رعاية الريا�ض م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195325ال�صادر بتاريخ  22حمرم 1425هـ (املوافق  14مار�س ،)2004 امل�ست�شفى الوطني م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195327ال�صادر بتاريخ  22حمرم 1425هـ (املوافق  14مار�س .)2004 - 2أسس إعداد القوائم املالية
مت �إعداد هذه القوائم املالية املرفقة من قبل �إدارة ال�شركة لأغرا�ض ا�ستخدامها يف الطرح الأويل لالكتتاب العام يف �أ�سهم ال�شركة.
 - 3السياسات احملاسبية الهامة
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
 العرف املحا�سبي تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية. ا�ستخدام التقديراتيتطلب �إعداد القوائم املالية  ،طبق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح عنها ،والإف�صاح عن املوجودات
وااللتزامات املحتملة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ،ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها لل�سنة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �إعداد هذه االفرتا�ضات والتقديرات
وفق ًا ملعرفة الإدارة للعمليات و الأحداث اجلارية ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
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النقدية و�شبة النقدية
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة يف البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها
ثالثة �شهور �أو �أقل ،من تاريخ �شرائها.
املدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل.
ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
الإيرادات امل�ستحقة
متثل الإيرادات امل�ستحقة الإيرادات املكت�سبة عن اخلدمات املقدمة ومل يقدم بها فواتري للعمالء� .سيتم املطالبة بهذه املبالغ الحق ًا.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض
يف قائمة الدخل .يحدد االنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ  -بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
ب  -بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العائد احلايل
ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
ج  -بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطف�أة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة با�ستخدام معدل العمولة
الفعلية الأ�صلية.
املخــزون
يقيم املخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل ،بعد جتنيب خم�ص�ص منا�سب لأية بنود متقادمة �أو بطيئة احلركة .يتم حتديد تكلفة املخزون على �أ�سا�س طريقة
املتو�سط املرجح فيما عدا الأدوية والعقاقري ،حيث يتم حتديد تكلفتها على �أ�سا�س الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال و التي تتما�شى مع التطبيق العملي و تعترب الأن�سب لظروف و طبيعة ن�شاط ال�شركة .ال
تعتقد الإدارة بوجود فرق جوهري يف تكلفة الأدوية والعقاقري فيما لو مت �إتباع طريقة املتو�سط املرجح.
امل�شاريع حتت التنفيذ
يتم �إثبات الأعمال حتت التنفيذ بالتكلفة.
الأ�صول الثابتة
تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للأ�صول الثابتة الأخرى
بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للأ�صول الثابتة .يتم مراجعة القيمة الدفرتية للأ�صول الثابتة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو
التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة
القابلة لال�سرتداد لها والتي متثل القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع والقيمة احلالية.تطف�أ حت�سينات املباين بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي للتح�سينات �أو
فرتة الإيجار � ،أيهما �أق�صر.حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
املوجودات غري امللمو�سة
متثل امل�صاريف امل�ؤجلة ،و التي اعتربت موجودات غري ملمو�سة� ،إجمايل التكاليف املتكبدة للح�صول على تراخي�ص طبية ،وتطف�أ على مدى ثالث �سنوات اعتبار ًا من تاريخ احل�صول على
الرتخي�ص.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املتداولة
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء مراجعة للت�أكد من عدم وجود دليل مو�ضوعي على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل �أو جمموعة من املوجودات غري املتداولة.
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة املوجودات بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد والقيمة
الدفرتية لذلك الأ�صل .تدرج خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل.
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الدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة
يجنب خم�ص�ص ًا للزكاة وفق ًا لنظام جباية الزكاة ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اخلدمات املقدمة من قبل ال�شركة خالل ال�سنة بعد تنزيل اخل�صم ،و كذلك قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة �إلى العمالء من قبل ال�شركة خالل ال�سنة .يتم �إثبات الإيرادات
الأخرى عند حتققها.
الإيجارات الت�شغيلية
يتم �إثبات املقبو�ضات و املدفوعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كدخل �أو م�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
امل�صاريف
ت�صنف تكاليف الت�شغيل وامل�صاريف املبا�شرة كتكلفة �إيرادات .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية عدا تلك املتعلقة بالرتويج و الت�سويق ،ف�إنها ت�صنف كم�صاريف
بيع وت�سويق.
العمالت الأجنبية
حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار
التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.
املعلومات القطاعية
يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم بتقدمي خدمات يف بيئة اقت�صادية معينة وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات
الأخرى .تتبع ال�شركة قطاع الأعمال فقط نظر ًا ملزاولة ن�شاطها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
 - 4النقدية و شبه النقدية
				

				

			
2009
		
ريال �سعودي

			
1.013.351
			
نقد يف ال�صندوق
			
6.566.921
			
�أر�صدة لدى البنوك
		
50.058.165
			
�صناديق �إ�ستثمارية
				
		
57.638.437
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2008
			
ريال �سعودي
750.810
5.998.200
38.408.991
45.158.001

- 5املدينون

					
					

2008
ريال �سعودي

			
2009
		
ريال �سعودي

				

				
مدينون جتاريون
مدينون جتاريون – جهات ذات عالقة (�إي�ضاح 		)6
			
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
				
					

		
117.556.684
		
36.568.031
		
()11.380.149

88.718.246
28.932.942
()9.700.395

		
142.744.566

107.950.793

ي�شتمل ر�صيد املدينني التجاريني على مبالغ قدرها  58.087.804ريال �سعودي ( 56.766.613 :2008ريال �سعودي) م�ستحقة من م�ؤ�س�سات حكومية و�شبه حكومية ،و متثل ن�سبة  %37تقريب ًا
من �إجمايل مديونية العمالء ( %48 :2008تقريبا ).
 – 6املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة الرئي�سية خالل ال�سنة و�أر�صدتها يف نهاية ال�سنة:

		
			
					
		
اجلهة ذات العالقة

طبيعة املعاملة

		
مبلغ املعامل ـ ـة
		 2008
2009
		
ريال �سعودي

		
ريال �سعودي

الر�ص ـ ــيد
2008
2009

		
ريال �سعودي

ريال �سعودي

					

م�ساهم
					
		
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية خدمات طبية

80.556.377

65.258.313

36.568.031

28.932.942

مت �إدراج الر�صيد امل�ستحق من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية �ضمن �أر�صدة املدينني يف قائمة املركز املايل (�إي�ضاح .)5

 -7اخملزون
				
				

		
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

				

15.297.616
15.669.044
			
�أدوية وعقاقري
2.141.304
		
1.869.793
			
م�ستلزمات طبية
		
813.156
		
693.441
			
مواد �صيانة ونظافة
				
18.252.076
18.232,278

				

 - 8اإليرادات املستحقة و األرصدة املدينة األخرى

				
				

		
2009
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

				

		
6.720.238
			
�إيرادات م�ستحقة
ً
		
388.294
			
م�صاريف مدفوعة مقدما
		
220.352
�سلف املوظفني			
		
10.000
			
ت�أمينات لدى الغري
				
�أخرى
		
600.696

7.665.422
374.436
420.375
949.130
1.794.316

		
7.939.580
				

11.203.679
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� 6إلى � 7سنوات
� 6إلى � 7سنوات
�سنوات
5

										
�صايف القيمة الدفرتية:
249.209.231
		
894.409
		
1.762.427
		
3.052.159
		
1.777.019
		
35.542.555
		
12.644.161
151.170.341
		
42.366.160
يف  31دي�سمرب 2009
																			
				
897.513
		
1.614.854
		
2.816.917
		
2.039.882
		
32.559.941
		
9.457.163
161.769.756
		
42.366.160
يف  31دي�سمرب 2008
																			

										
اال�ستهالك:
346.435.327
		
3.419.322
		
23.596.485
		
14.033.632
		
9.668.222
94.624.951
		 1.542.437
199.550.278
		
يف بداية ال�سنة
		
22.762.214
		
369.154
		
602.075
		
658.375
		
295.583
		
8.245.955
		
2.604.881
		
9.986.191
		
لل�سنة
()40.437.737( 		 )359.677( 		 )541.135
()2.627.553( 		 )136.076
()6.767.566( 		 )149.327
()29.856.403
		
اال�ستبعادات
																				
328.759.804
		
3.428.799
		
23.657.425
		
12.064.454
		
9.827.729
		
96.103.340
		
3.997.991
179.680.066
		
يف نهاية ال�سنة
																				

599.957.513
		
4.316.835
		
25.211.339
		
16.850.549
		
11.708.104
127.184.892
		
10.999.600
361.320.034
		
42.366.160
يف بداية ال�سنة
		
19.331.939
		
443.050
		
749.648
		
893.967
		
32.720
		
11.228.570
		
5.983.984
		
		
للإ�ضافات
()41.320.417( 		 )436.677( 		 )541.135
()2.627.903( 		 )136.076
()6.767.567( 		 )341.432
()30.469.627
		
لال�ستبعادات
																				
577.969.035
		
4.323.208
		
25.419.852
		
15.116.613
		
11.604.748
131.645.895
		
16.642.152
330.850.407
		
42.366.160
يف نهاية ال�سنة
																				

التكلفة:

�سائل النقل 		 الإجمـايل 2009
�أجهزة وبرامج
الأثاث والرتكيبات
		
امل�صاعد
		
املعدات
ح�سينات املباين
		
املبانيت
		
الأرا�ضي
و�أجهزة االت�صاالت
والتجهيزات الطبية
واملعدات املكتبية
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
احلا�سب الآيل
																				
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صول الثابتة لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
		
امل�صاعد و�أجهزة االت�صاالت
			
		 � 33سنة
املباين
الأثاث والرتكيبات و املعدات املكتبية
		 � 10سنوات		
حت�سينات املباين
املعدات والتجهيزات الطبية � 6سنوات 		�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل
		 � 5سنوات
و�سائل النقل

 - 9األصول الثابتة

253.522.186

346.435.327

327.984.776
19.545.925
()1.095.374

599.957.513

574.526.770
27.296.660
()1.865.917

ريال �سعودي

الإجمـايل 2008
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 - 9األصول الثابتة  .تتمة
قامت ال�شركة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009ب�إزالة �أحد املباين ب�صايف قيمة دفرتية قدرها � 613ألف ريال �سعودي بغر�ض �إن�شاء مبنى جديد .مت �إظهار التكلفة و اال�ستهالك
املرتاكم اخلا�ص بهذا املبنى �ضمن بند ا�ستبعادات املباين �أعاله.
حمل ق�سط اال�ستهالك لل�سنة على النحو التايل:

				
				

		
		
2009
			
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

				

			
22.390.486
				
تكلفة الإيرادات
				
371.728
م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح 		)16
				
			
22.762.214
				

19.255.154
290.771
19.545.925

			

 - 10املوجودات غري امللموسة
				
				

				
2009
			
ريال �سعودي

2008
ريال �سعودي

				

		
التكلفة
				
972.846
			
الر�صيد يف بداية ال�سنة
				
للإ�ضافات
				
78.392
				
				
1.051.238
				

972.846
972.846

				

		
الإطفاء
				
			
الر�صيد يف بداية ال�سنة
				
()350.414
لل�سنة 				
				
				
()350.414
				
				
700.824
			
القيمة الدفرتية

972.846

				

 - 11املصاريف املستحقة الدفع واألرصدة الدائنة األخرى
				
2009
				
			
ريال �سعودي
				
				
				
9.437.331
		
�إجازات وتذاكر �سفر م�ستحقة
				
5.841.981
				
م�صاريف م�ستحقة
				
1.400.000
		
مكاف�آت م�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
				
�أخرى
				
977.639
				
			
17.656.951
				

2008
ريال �سعودي
8.758.511
3.384.110
1.036.177
13.178.798

				

130

 - 12الزكاة
املحملة لل�سنة
تتكون الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  4.456.285ريال �سعودي ( )4.030.071 : 2008من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة وفق ًا للأ�سا�س التايل:

				
2009
					
				
ريال �سعودي
					

				

				
حقوق امل�ساهمني
		
املخ�ص�صات يف بداية ال�سنة وت�سويات �أخرى
			
القيمة الدفرتية للأ�صول طويلة الأجل
					
					

				
دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة
				
					
وعاء الزكاة

2008
ريال �سعودي

			
361.222.125
		
43.814.009
			
()293.739.414

355.481.147
12.823.919
()261.534.880

			
111.296.720
			
66.954.683

106.770.186
54.432.646

			
178.251.403

161.202.832

				

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند ح�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
حركة املخ�ص�ص خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة كما يلي:

				
2009
					
				
ريال �سعودي
					

2008
ريال �سعودي

				
4.030.071
				
الر�صيد يف بداية ال�سنة
				
4.456.285
				
جمنب خالل ال�سنة
			
()4.030.071
				
مدفوع خالل ال�سنة
				
				
4.456.285
				
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.495.587
4.030.071
()3.495.587

				

4.030.071

				

الربوط الزكوية
قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية و احل�صول على الربوط النهائية من م�صلحة الزكاة والدخل لكافة ال�سنوات املالية حتى عام  .2005كما ت�سلمت ال�شركة خالل �سنة  2010الربط
الزكوي من امل�صلحة لعامي  2006و  2007و الذي ت�ضمن مطالبات زكوية �إ�ضافية قدرها � 905ألف ريال �سعودي مل يتم قيدها بالدفاتر حيث قامت �إدارة ال�شركة بالإ�ستئناف لدي امل�صلحة و
تعتقد ال�شركة ب�إيجابية موقفها من الإ�ستئناف .قدمت ال�شركة �إقرارها الزكوي لعامي  2008و  2009وال تزال الربوط الزكوية قيد املراجعة لدى م�صلحة الزكاة والدخل.
 - 13رأس املال
يتكون ر�أ�س املال من  30مليون �سهم ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ( 30 :2008مليون �سهم).
 - 14االحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،مت حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف
ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع .
 - 15االحتياطي الرأسمايل
ميثل االحتياطي الر�أ�سمايل قيمة املعدات الطبية املمنوحة لل�شركة.
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 - 16املصاريف العمومية واإلدارية

				
2009
				
				
ريال �سعودي
				

2008
ريال �سعودي

				

				
8.503.606
			
رواتب ومزايا املوظفني
				
8.046.003
		
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
				
1.798.128
			
قرطا�سية ومطبوعات
				
ا�ستهالك
				
371.728
				
426.471
				
�أخـرى
				
			
19.145.936
				

7.770.848
4.767.399
1.592.239
290.771
368.747
14.790.004

			
 - 17اإليرادات األخرى

				
2009
				
				
ريال �سعودي
				

2008
ريال �سعودي

				
1.010.521
			
دخل �إيجارات
				
943.829
غرامات ت�أخري			
				
876.868
			
�إيرادات تدريب
				
622.932
		
�إيراد ت�سوية مطالبات �شركات ت�أمني
				
509.715
			
�إيرادات الدعم العلمي
			
�إيرادات البوفيه
				
501.271
				
371.335
			
�سكن العاملني
				
125.355
			
�أرباح ا�ستثمارات
				
1.008.349
				
�أخـرى
				
				
5.970.175
				

1.262.020
1.385.968
612.834
372.307
448.070
210.192
883.425
75.599

				

					

5.250.415

 - 18ربح السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة يف نهاية ال�سنة و البالغ  30مليون �سهم كما يف  31دي�سمرب  2009و .2008
 - 19االرتباطات الرأسمالية
وقعت ال�شركة خالل �سنة  2009اتفاقيات لبناء م�ست�شفى جديد ب�سعة � 200سرير و مباين �أخرى و الإ�شراف على هذه املباين مببلغ �إجمايل  313,7مليون ريال �سعودي� .سيتم التنفيذ خالل مدة
� 38شهرا .وقد بلغت قيمة الأعمال املنفذة حتى  31دي�سمرب  2009مبلغ  43,8مليون ريال �سعودي.
 - 20املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال ال�شركة والتي اعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة بها ولتم�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل نتائج وموجودات
القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س معقولة.
تتكون ال�شركة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 ق�سم التنومي و العمليات ال�صيدليات العيادات اخلارجية الإدارة العامة -الأق�سام الطبية الأخرى
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- 20املعلومات القطاعية – تتمة
						
 31دي�سمرب 2009

بالريال ال�سعودي

املجموع				
الإدارة العامة
ال�صيدليات
الأق�سام الطبية الأخرى
العيادات اخلارجية
ق�سم التنومي و العمليات
البيـ ـ ـ ــان
											
372.835.895
86.404.266
141.496.62
52.488.619
			
92.446.382
الإيرادات
76.185.658
22.318.359
26.804.825
8.751.410
			
18.311.064
�إجمايل الربح
249.209.231
13.080.198
116.793.405
42.429.183
			
76.906.445
�أ�صول ثابتة
520.294.229
120.115.743
92.616.907
151.977.768
56.113.179
			
�إجمايل املوجودات 99.470.632
103.435.823
42.867.511
14.099.240
22.933.915
8.640.455
			
�إجمايل املطلوبات 14.894.702

 31دي�سمرب 2008
			
69.478.893
الإيرادات
			
6.906.790
�إجمايل الربح
			
75.834.820
�أ�صول ثابتة
			
�إجمايل املوجودات 87.957.524
			
�إجمايل ا ظلمطلوبات 12.189.120

44.406.896
3.706.143
45.098.931
54.752.492
8.063.068

112.472.174
10.485.049
119.450.964
140.946.576
19.999.325

73.545.368
20.609.630
91.778.334
13.149.401

13.137.471
68.664.503
29.476.390

299.903.331
41.707.612
253.522.186
444.099.429
82.877.304

- 21القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من النقدية
و �شبه النقدية ،واملدينني و الإيرادات امل�ستحقة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني و امل�صاريف امل�ستحقة الدفع� .إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية.
 - 22إدارة اخملاطر
خماطر �أ�سعار العموالت
متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن موجوداتها
ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك الودائع البنكية ،والقرو�ض لأجل .ال يوجد لدى ال�شركة موجودات �أو مطلوبات مرتبطة ب�أ�سعار عموالت هامة ،وبالتايل ال تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار
العموالت.
خماطر الإئتمان
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر الإئتمان اخلا�صة بها واملتعلقة بالعمالء وذلك
بو�ضع �سقف �إئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .
وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى لل�شركة  ،مبا يف ذلك النقدية و�شبه النقدية ،تن�ش�أ خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة نتيجة لإخفاق الطرف الآخر
وبحد �أق�صى يعادل القيمة الدفرتية لهذه الأدوات.
خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أ�صل مايل ما ب�سرعة ومببلغ
يعادل قيمته العادلة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية.
خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع ال�شركة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل دورة �أعمالها
العادية .مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل ال�سنة.
 - 23توزيعات األرباح
�صادقت اجلمعية العمومية العادية للم�ساهمني ،خالل جل�ستها املنعقدة بتاريخ  22ربيع الثاين ( 1431املوافق � 7أبريل  )2010على ما يلي:
• توزيع �أرباح امل�ساهمني مببلغ  15مليون ريال �سعودي و ذلك بواقع  0.50ريال �سعودي لل�سهم.
• �صرف مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.400.000ريال �سعودي.
 - 24أرقام املقارنة
	�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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القوائم املالية
 31ديسمرب 2010م
مع تقرير مراجع احلسابات
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة املركز املايل كما يف  31ديسمرب 2010م بالريال السعودي
2010م 		

2009م

		
�إي�ضاح
					
						
املوجودات
موجودات متداولة						
57.638.437
		 112.272.669
		
4
				
النقد وما يف حكمه
143.064.851
		
123.886.280
		
5
				
ذمم مدينة� ،صايف
18.232.277
		 23.613.795
		
6
خمزون				
8.916.122
		
17.737.422
		
7
مدينون �آخرون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
227.851.687
		 277.510.166
				
جمموع املوجودات املتداولة
						
						
املوجودات غري املتداولة
1.180.824
		 350.412
						
موجودات غري ملمو�سة
43.829.359
		 88.616.643
		
8
				
م�شروعات حتت التنفيذ
248.729.231
		 239.581.645
		
9
�أ�صول ثابتة				
293.739.414
		 328.548.700
				
جمموع املوجودات غري املتداولة
521.591.101
		 606.058.866
جمموع املوجودات						
						
						
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
						
مطلوبات متداولة
44.072.753
		 37.976.744
دائنون جتاريون						
17,977,230
		 34,917,782
		
10
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
4,456,285
		 5,707,731
		
11
خم�ص�ص الزكاة				
66,506,268
		 78,602,257
					
جمموع املطلوبات املتداولة
						
مطلوبات غري متداولة
38,226,427
		 40,848,653
		
12
			
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
104,732,695
		 119,450,910
جمموع املطلوبات						
						
						
حقوق امل�ساهمني
300.000.000
		 381.000.000
		
13
ر�أ�س املال				
13.635.005
		 22.109.960
		
14
احتياطي نظامي				
1.469.435
		 1.469.435
		
15
احتياطي ر�أ�سمايل				
86.753.966
		 53.453.561
الأرباح املبقاة						
15.000.000
		
28.575.000
						
توزيعات �أرباح مقرتحة
416.858.406
		 486.607.956
						
جمموع حقوق امل�ساهمني
521.591.101
		 606.058.866
			
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2010م بالريال السعودي
2010م

					�إي�ضاح
				
			
426.219.114
					
الإيرادات واملبيعات
			
()322.910.886
			
تكلفة الإيرادات واملبيعات
103.308.228
				
�إجمايل الربح
			
()20.086.614
		
16
		
م�صروفات عمومية و�إدارية
			
()1,655,415
					
م�صاريف ت�سويق
81.566.199
					
ربح الت�شغيل
			
8.938.215
					
�إيرادات �أخرى
			
90.504.414
					
الربح قبل الزكاة
			
()5.754.864
		
11
خم�ص�ص للزكاة		
		 84.749.550
					
�صايف الربح
				
				
ربحية ال�سهم من:
				
2.22
		 17
�صايف الربح			
				
2.14
					
ربح الت�شغيل
				
0.23
					
الإيرادات الأخرى
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  21جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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2009م
374.460.132
()298.274.475
76.185.657
()19.145.936
()1,847,881
55.191.840
5.970.176
61.162.016
()4.456.285
56.705.731
1.49
1.45
0.16

الشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2010م بالريال السعودي

					
				
2010م
			
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
56.705.731
			
84.749.550
�صايف ربح ال�سنة 				
						
التعديالت لـ:
4.456.285
			
5.754.864
الزكاة 				
22.522.215
			
24.146.289
�إ�ستهالك �أ�صول ثابتة				
590.417
				
830.412
				
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
8.480.703
			
8.635.852
				
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
1.679.754
			
()145.307
			
(مكا�سب)/خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
94.435.105
			
123.971.660
					
				
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()36.639.733
			
19.178.571
ذمم مدينة� ،صايف 				
19.800
			
()5.381.518
خمزون 				
2.206.443
			
()8.821.300
		
مدينون �آخرون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
14.198.052
			
()6.096.009
				
دائنون جتاريون
1.590.346
			
16.940.552
		
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
()4.030.071
			
()4.503.418
				
الزكاة املدفوعة
()4.367.890
			
()6.013.626
				
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة
67.412.052
			
129.274.912
			
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
						
					
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
8.653.107
				
				
موجودات غري ملمو�سة
()27.873.287
			
()15.027.996
�شراء �أ�صول ثابتة 				
()36.789.511
			
()44.787.284
				
م�شروعات حتت التنفيذ
692.524
				
174.600
				
املح�صل من بيع �أ�صول ثابتة
()55.317.167
			
()59.640.680
		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
						
				
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
330.550
				
				
منح مقدمة ملعدات طبية
			
()15.000.000
				
توزيعات �أرباح مدفوعة
330.550
			
()15.000.000
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة التمويلية
						
12.425.435
			
54.634.232
			
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
45.213.002
			
57.638.437
			
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
57.638.437
			
112.272.669
			
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
				
				
تت�ضمن البنود غري النقدية لل�سنة:
				
81.000.000
�إ�صدار �أ�سهم جمانية				
تعترب الإي�ضاحات املرفقات من � 1إلى  21جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية		 .
2009م
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لشركة الوطنية للرعاية الطبية (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2010م بالريال السعودي

							 مبقاة
�إحتياطي نظامي �إحتياطي ر�أ�سمايل �أرباح
ر�أ�س املال
			
							
							
52.118.808
1.138.885
7.964.432
300.000.000
الر�صيد كما يف  1يناير 2009م
56.705.731
�صايف الربح
330.550
منح معدات طبية
()5.670.573
5.670.573
حمول �إلى الإحتياطي النظامي
()1.400.000
		
مكاف�آت جمل�س الإدارة
()15.000.000
		
توزيعات �أرباح مقرتحة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009م 300.000.000
		
�صايف الربح
81.000.000
�إ�صدار �أ�سهم جمانية
		
حمول �إلى االحتياطي النظامي
		
توزيعات �أرباح
توزيعات �أرباح مقرتحة

13.635.005
8.474.955
-

1.469.435
-

86.753.966
84.749.550
()81.000.000
()8.474.955
()28.575.000

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010م 381,000,000

22,109,960

1,469,435

53,453,561

توزيعات �أرباح مقرتحة

املجموع

15.000.000

361.222.125
56.705.731
330.550
()1.400.000
-

15.000.000
()15.000.000
28.575.000

416.858.406
84.749.550
()15.000.000
-

28.575.000

486.607.956

تعترب الإي�ضاحات املرفقات من � 1إلى  21جز ًءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

 -1الشركة وأنشطتها األساسية
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة ،م�سجلة يف الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010194785بتاريخ  9حم ّرم 1429هـ املوافق
 29فرباير 2004م .متار�س ال�شركة ن�شاطها من خالل م�ست�شفيني ،م�ست�شفى رعاية الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195325بتاريخ  22حم ّرم 1425هـ املوافق  14مار�س 2004م
وم�ست�شفى الريا�ض الوطني مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195325بتاريخ  22حم ّرم 1425هـ املوافق  14مار�س 2004م.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أ�سي�س ومتلك وجتهيز امل�ست�شفيات واملراكز والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل �شركاتها
ومتلك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء وظيفتها وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات والأعمال التي قد ت�ساعدها يف حتقيق �أغرا�ضها �أو مكملة
لها ومتلك الأرا�ضي والعقارات ل�صالح ال�شركة.
يقع املكتب ال�شركة امل�سجل يف العنوان التايل:
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
�ص.ب 29393 .الريا�ض 11457
اململكة العربية ال�سعودية
 -2أسس اإلعداد
املعايري املحا�سبية املط ّبقة
مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
�أ�س�س القيا�س
يتم �إعداد هذه القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ومفهوم اال�ستمرارية.
عملة العر�ض والن�شاط
مت عر�ض هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي الذي يعترب عملة الن�شاط الرئي�سية.
ا�ستخدام الأحكام والتقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة ا�ستخدام الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر يف تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املبينة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات.
قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر ،مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم �إظهارها يف فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بها.
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 - 3السياسات احملاسبية الهامة
ب�شكل مت�سا ٍو يف كل الفرتات املقدمة يف القوائم املالية .وقد متت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتما�شى مع عر�ض ال�سنة احلالية.
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املحددة �أدناه ٍ
النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من ال�صناديق النرثية والنقد لدى البنوك واال�ستثمارات العالية ال�سيولة الق�صرية الأجل� ،إن وجدت ،بتواريخ ا�ستحقاق �أ�صلية من ثالثة �أ�شهر �أو �أقل وهي متوفرة
لل�شركة من دون �أي قيود.
الذمم املدينة
يتم �إظهار الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص املخ�ص�صات التي متت للمبالغ التي ترى الإدارة عدم �إمكانية حت�صيله ،ويتم �شطب الديون املعدومة عند حتديدها.
املخزون
يقيم املخزون بالتكلفة �أو القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل وحتدد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح ،با�ستثناء الأدوية والعقاقري التي يتم حتديد تكلفتها با�ستخدام طريقة الوارد �أوالً
ي�صرف �أو ًال كونها ذات تاريخ �صالحية حمدود ،وبالتايل تعترب هذه الطريقة الأن�سب لتدفق املخزون وحتديد تكلفته.
الأ�صول الثابتة
تظهر املمتلكات واملعدات ب�سعر التكلفة ،بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة با�ستثناء الأرا�ضي التي ال يتم ا�ستهالكها .تت�ضمن التكلفة النفقات العائدة مبا�شرة
القتناء الأ�صل .تتم ر�سملة التكاليف املالية على االقرتا�ضات لتمويل بناء املوجودات خالل الفرتة الالزمة لإمتام و�إعداد الأ�صل ال�ستخدامه املق�صود.تتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما
تزيد املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية الكامنة يف بند املمتلكات والآالت واملعدات .يتم قيد كافة النفقات الأخرى يف قائمة الدخل عند تكبدها .يتم حتميل الإ�ستـهالك على قائمة الدخل با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل بند من املمتلكات والآالت واملعدات.
وفيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات للفرتة اجلارية وفرتات املقارنة:

مكونات الأ�صول الثابتة 			ال�سنوات
33.33
			
املباين
6.66
املعدات والأجهزة الطبية			
5
			
املعدات وجتهيزات خمتلفة
5
			
الأدوات الطبية
10
			
املولدات
10
			
امل�صاعد
5
التح�سينات والتو�سعات			
6.66
			
�أجهزة االت�صاالت وال�سنرتال
6.66
			
�أثاث
5
			
�أجهزة الكومبيوتر واملعلومات
5
			
معدات مكتبية
5
كتب ومراجع علمية 			
5
			
و�سائل نقل
م�شروعات حتت التنفيذ
يتم ر�سملة النفقات املتكبدة لإن�شاء �أو �شراء �أ�صول ثابتة كم�شاريع حتت التنفيذ حتى ت�صبح جاهزة لال�ستخدام وحينئذ حتول لبند الأ�صول الثابتة ،ويتم تقييم امل�شروعات حتت التنفيذ والتي
تثبت جدواها بالتكلفة ،كما ال يتم �إجراء �إهالك لها حتى ت�صبح جاهزة لال�ستخدام� ،أما امل�شروعات التي تثبت عدم جدواها فتحمل تكلفتها لقائمة الدخل.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تتم مراجعة املوجودات الثابتة واملوجودات غري اجلارية الأخرى للت�أكد من وجود خ�سارة ناجتة عن االنخفا�ض يف القيمة كلما �أ�شارت الأحداث �أو التغيريات الظرفية �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد
القيمة الدفرتية .ويتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة
العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل عند اال�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد
التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة.
دائنون جتاريون
تظهر املطلوبات باملبلغ الذي يجب دفعه يف امل�ستقبل مقابل ال�سلع �أو اخلدمات التي قدمها املوردون.
املخ�ص�صات
يتم �إثبات خم�ص�ص ما �إذا كان على ال�شركة نتيجة لأحداث �سابقة �إلتزام قانوين حايل �أو �ضمني ميكن تقديره ب�شكل موثوق ،مع احتمال وجود �ضرورة اقت�صادية ل�سداد ذلك االلتزام.
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفقا لنظام العمل والعمال باململكة العربية ال�سعودية وميثل مبلغ م�ستحق يقيد على قائمة الدخل .يتم احت�ساب هذه املكاف�أة على �أ�سا�س املزايا
املقررة التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل.
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حتقق الإيرادات
يتم ت�سجيل الإيرادات من اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمات للمر�ضى �أو العمالء .ويتم ت�سجيل الإيرادات من مبيعات الأدوية والعقاقري عند ت�سليمها للعمالء� .أما الدخل الآخر فيتم
ت�سجيله عند تكبده.
امل�صروفات
يتم ت�صنيف كافة امل�صروفات الأخرى با�ستثناء التكاليف املبا�شرة كم�صروفات عمومية و�إدارية �أو م�صروفات ت�سويقية..
الزكاة
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفقا لأنظمة الزكاة والدخل باململكة العربية ال�سعودية.
ترجمة العمالت الأجنبية
املعامالت التي تتم بعمالت �أجنبية تتم ترجمتها �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامالت .يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات ذات الطبيعة النقدية التي تتم
بالعمالت الأجنبية لتعك�س ما يعادلها بالريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج الفروقات الناجتة عن ترجمة العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل للفرتة
اجلارية.
توزيعات الأرباح
يتم قيد توزيعات الأرباح يف ال�سنة التي تعتمد فيها من خالل �إجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني.
ويتم قيد الأرباح املوزعة املقرتحة وتعر�ض �ضمن حقوق امل�ساهمني.
 -4النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه كما يف  31دي�سمرب مما يلي:

		
2010م
					

				
نقد بال�صندوق
				
نقد لدى البنوك
				
�صناديق اال�ستثمار
					

		
807.812
		
24.713.161
		
86.751.696
		
112.272.669

2009م

1.013.351
6.566.921
50.058.165
57.638.437

 -5الذمم املدينة ،صايف
تتكون الذمم املدينة التجارية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:

		
2010م
					

الذمم املدينة التجارية – �إجمايل 				
			
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
					
 -6اخملزون

		
135.404.991
		
()11.518.711
		
123.886.280

يتكون املخزون كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
		
2010م
					

�أدوية وعقاقري (				 )1-6
				
م�ستلزمات طبية
مواد �صيانة ونظافة 				
					

		
15.921.089
		
5.702.057
		
1.990.649
		
23.613.795

2009م

154.445.000
()11.380.149
143.064.851
2009م

15.669.044
1.869.793
693.440
18.232.277

 1-6مت ا�ستخدام طريقة الوارد �أو ًال ي�صرف �أو ًال يف حتديد تكلفة املخزون من الأدوية والعقاقري بد ًال من طريقة املتو�سط املرجح وهي الطريقة املعتمدة لإحت�ساب املخزون وفق ًا ملعيار املخزون
ال�سلعي .نظر ًا �إلى �أن طريقة الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال تتما�شى مع التطبيق العملي وتعترب الأن�سب لظروف وطبيعة ن�شاط ال�شركة ،حيث �أن هذا البند من املخزون له تواريخ �صالحية حمددة ،علم ًا
ب�أنه ال يوجد فرق جوهري بني ا�ستخدام �أي من الطريقتني لتحديد تكلفة املخزون.
 -7مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدمًا

تتكون املدينون الآخرون وامل�صروفات املدفوعة مقدم ًا كما يف  31دي�سمرب مما يلي:

								

					

				
�إيرادات م�ستحقة
�ضمانات بنكية للغري 				
				
م�صروفات مدفوعة م�سبقا
�سلف وقرو�ض للموظفني				
				
ذمم مدينة �أخرى
					
 -8مشروعات حتت التنفيذ

2010م		

		
14.115.236
		 1.709.200
		 954.363
		 427.975
		 530.648
		
17.737.422

2009م

6.720.238
10.000
388.296
220.352
1.577.236
8.916.122

تت�ضمن امل�شروعات حتت التنفيذ م�شروع تو�سعة امل�ست�شفى الوطني بالريا�ض والذي بلغت �إجمايل تكاليفه والدفعات املقدمة املرتبطة به  81.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2010م

(2009م 40.4 :ريال �سعودي) .علم ًا ب�أن الر�صيد الإجمايل للم�شروعات حتت التنفيذ يت�ضمن مبلغ  26مليون ريال �سعودي (2009م 29.7 :مليون ريال �سعودي) ميثل دفعات مقدمة للمقاولني.
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�أرا�ضي

مباين

معدات وجتهيزات طبية معدات �أخرى غري طبية

م�صاعد ومولدات

�سنرتال وات�صاالت

�أثاث وتركيبات

�أجهزة وبرامج حا�سب �آيل

معدات مكتبية

43,780,660

330,850,407

132,346,831

()1,832,090

()597,916
6,508,801

6,483,616

5,628,543

()3,940

()436,412
13,546,864

()252,750
25,825,607

1,655,374

()113,619

-

16,531,987

-

189,605,580

98,559,657

()1,831,981
4,114,711

()597,874

5,557,071

-

4,583,362

()3,938

10,896,667

()436,135

24,044,391

)252,706

 31دي�سمرب 2009

42,366,160

151,170,339

33,874,794

1,667,776

1,057,145

719,874

2,681,726

1,762,423

12,164,158 370,427

												

 31دي�سمرب 2010م

43,780,660

141,244,827

33,787,174

2,394,090

926,545

1,045,181

2,650,197

10,790,497 286,702

											
�صايف القيمة الدفرتية
1,781,216

-

5,741,490 1,368,672

()113,612

												

 31دي�سمرب 2010م

ا�ستبعادات

املحمل لل�سنة

 1يناير 2010
-

9,925,512

179,680,068
8,315,201

92,076,437

685,697

4,026,888

5,426,471
130,600

4,401,261
186,039

636,831

10,695,971

639,668

23,657,429

3,159,604 113,796

2,581,886 1,368,488

											
اال�ستهالك املرتاكم

												

 31دي�سمرب 2010م

ا�ستبعادات

�إ�ضافات

 1يناير 2010

42,366,160
1,414,500

-

330,850,407

8,227,690

125,951,231

1,412,053

5,694,664

-

6,483,616

5,121,135
511,348

605,579

13,377,697

658,505

25,419,852

30,078

1,738,915

1,785,943

14,746,044

												
التكلفة

حت�سينات وغريها

												

فيما يلي حتليل بحركة املمتلكات والآالت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م:

 -9املمتلكات واملعدات

894,409

894,556

3,514,652

()267,488

353,341

3,428,799

4,409,208

()296,300

248,729,231

239,581,645

347,986,253

()3,503,734

24,146,289

327,343,698

587,567,898

15,027,996

576,072,929

()3,533,027

382,300

4,323,208

و�سائل نقل

الإجمايل
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 .9املمتلكات واملعدات (تابع)

فيما يلي توزيع م�صاريف اال�ستهالك:
						
تكلفة الإيرادات واملبيعات 					
م�صروفات عمومية و�إدارية					
						

2010م		
		 23.755.729
		 390.560
		
24.146.289

2009م
22.150.487
371.728
22.522.215

 -10مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

تتكون امل�صاريف امل�ستحقة والأر�صدة الدائنة الأخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
						
				
م�ستحقات عن م�شروعات حتت التنفيذ
					
�إجازات وتذاكر �سفر م�ستحقة
					
حوافز املوظفني
					
م�صروفات م�ستحقة
					
مكاف�آت م�ستحقة ملجل�س الإدارة
					
مطلوبات �أخرى
						
 -11الزكاة

2010م		
		
9.732.260
		 9.425.709
		
6.833.326
		
6.148.628
		 1.400.000
		 1.377.859
		
34.917.782

2009م
9.437.331
3.305.991
2.535.990
1.400.000
1.297.918
17.977.230

 )1فيما يلي املكونات اجلوهرية للوعاء الزكوي اخلا�ص بال�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2010م		
						
		
416.858.406
					
حقوق ال�شركاء
		
93.206.452
					
�صايف الربح املعدل
		
61.793.073
املخ�ص�صات يف بداية ال�سنة					
						
يخ�صم:
()292.558.590
		
()328.198.288
					
ا�صول ثابتة وم�شروعات حتت التنفيذ
()1.180.824
		
()350.412
موجودات غري ملمو�سة 					
		
()15.000.000
					
توزيعات �أربح مدفوعة
178.251.403
		
228.309.231
					
وعاء الزكاة
 )2خم�ص�ص الزكاة
2009م
361.222.125
66.954.683
43.814.009

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
						
الر�صيد يف بداية ال�سنة 					
					
مكون خالل ال�سنة
					
م�سدد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة 					

2010م		
		 4.456.285
		 5.754.864
		
()4.503.418
		 5.707.731

2009م
4.030.071
4.456.285
()4.030.071
4.456.285

 )3موقف الربط
مت �إنهاء املوقف الزكوي لل�شركة مع م�صلحة الزكاة والدخل (امل�صلحة) واحل�صول على ربوط لل�سنوات حتى  31دي�سمرب 2005م .ح�صلت ال�شركة يف 2011م على الربط الزكوي من امل�صلحة
لل�سنتني 2006م 2007م والذي يت�ضمن مطالبة م�صلحة الزكاة والدخل مبلغ �إ�ضايف قدره  0.9مليون ريال �سعودي ،وال زالت ال�شركة تدر�س مطالبة امل�صلحة ومل يتم تكوين �أي خم�ص�ص
مقابل هذه املطالبة يف  31دي�سمرب 2010م .قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية عن ال�سنوات 2008م و2009م وقامت بدفع الزكاة امل�ستحقة مبوجبها.

 -12مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
فيما يلي احلركة يف خم�ص�صات مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني:
						
الر�صيد يف بداية ال�سنة 					
�إ�ضافات على املخ�ص�ص 					
الدفعات امل�سددة خالل ال�سنة					
الر�صيد يف نهاية ال�سنة 					
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2010م		
		 38.226.427
		 8.635.852
		
()6.013.626
		 40.848.653

2009م
34.113.614
8.480.703
()4.367.890
38.226.427

 -13رأس املال
�إن ر�أ�س مال ال�شركة مق�سم على  38.1مليون �سهم ( 30 :2009مليون �سهم) قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ميلكها امل�ساهمون يف ال�شركة على النحو التايل:

عدد احل�ص�ص		القيمة اال�سمية
ن�سبة امللكية 		
				
ريال �سعودي
								
191.452.500
		 19.145.250
		٪50.25
			
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
145.097.500
		 14.509.750
		٪38.09
			
�شركة فال العربية القاب�ضة املحدودة
19.050.000
		 1.905.000
		٪5
		
ال�سيد /حممد بن عبدالعزيز الرميزان
12.700.000
		 1.270.000
		٪3.33
			
ال�شيخ حممد بن �إبراهيم العي�سى
12.700.000
		 1.270.000
		٪3.33
			
�شركة حممد العي�سى و�أوالده
381.000.000
		 38.100.000
		٪100
				
 -14اإلحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ومبوجب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،على ال�شركة حتويل ما ال يقل عن  ٪10من �صايف الربح �إلى الإحتياطي النظامي حتى يبلغ ذلك الإحتياطي
 ٪50من ر�أ�س املال املدفوع .هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
 -15االحتياطي الرأسمايل
ميثل الإحتياطي الر�أ�سمايل القيمة العادلة للمعدات الطبية املمنوحة لل�شركة.

 -16مصروفات عمومية وإدارية
ت�شمل امل�صروفات العمومية والإدارية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب التايل:
2010م		
					
		
9.221.474
رواتب ومزايا موظفني
		
5.037.300
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
1.515.440
				
�أتعاب خدمات مهنية وا�ست�شارية
		
1.492.210
قرطا�سية ومطبوعات 				
		
1.400.000
مكاف�آت جمل�س الإدارة 				
		
390.560
ا�ستهالك
		
1.029.630
�أخرى
		
20.086.614
					

2009م
8.412.188
8.046.003
89.600
1.798.128
371.728
428.289
19.145.936

 -17ربحية السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م وب�إعتبار �أن الأ�سهم
املجانية مت توزيعها من بداية ال�سنة ( 1يناير 2010م) ليكون عدد الأ�سهم  38.1مليون �سهم.
مت �إحت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة بعد �أخذ توزيعات الأ�سهم املجانية خالل �سنة 2010م بالإعتبار ليكون
عدد الأ�سهم  38.1مليون �سهم.
.18املعامالت مع اجلهات ذات العالقة واألرصدة الناجتة منها
 )1تتمثل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة يف املعامالت التي تتم مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية من خالل تقدمي خدمات طبية عن �إ�صابات العمل وخالفها للعاملني يف القطاع
اخلا�ص وفق ًا لنظام الت�أمينات الإجتماعية ،وتقدم تلك اخلدمات وفق ًا لل�شروط املتفق عليها بني الطرفني واملعتمدة من قبل �إدارة ال�شركة .وفيما يلي بيان بهذه املعامالت والأر�صدة الناجتة
عنها:

ر�صيد الإقفال (مدين)
			
		قيمة املعامالت خالل ال�سنة
طبيعة املعاملة
		
2009م
2010م
2009م			
2010م		
36.568.030
49.783.357
			 80.556.377 105.171.926
اخلدمات الطبية
مت �إدارج الر�صيد امل�ستحق من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية �ضمن �أر�صدة الذمم املدينة يف قائمة املركز املايل.
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 -19اإللتزامات

يف عام 2009م ،وقعت ال�شركة على عقدين منف�صلني :الأول لتو�سيع امل�ست�شفى الوطني بالريا�ض ،مبنى مركز الرعاية الطبية العائلية واملبنى الإداري لل�شركة الوطنية للرعاية الطبية ،والثاين
لتويل الإ�شراف على �أعمال البناء .وتبلغ القيمة الإجمالية لهذين العقدين  313.70مليون ريال �سعودي وقيمة الأعمال املنجزة يف امل�شاريع  87.70مليون ريال �سعودي � -إي�ضاح 2009( 8م:
 42.92مليون ريال �سعودي).
 -20األدوات املالية وإدارة اخملاطر

تت�ضمن الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل النقد وما يف حكمه� ،أر�صدة مدينة جتارية وغريها ،الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى ،ومكاف�آت نهاية
اخلدمة.
خماطر االئتمان هي املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف خ�سائر مالية للطرف الآخر .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان .تقوم
ال�شركة ب�إيداع النقد وما يف حكمه لدى بنوك حملية تعرف مبعدالتها االئتمانية ال�سليمة .وت�ستحق الأر�صدة املدينة التجارية وغريها من عمالء وجهات ذات عالقة حملية ويتم �إدراجها بقيمتها
التقديرية القابلة للتحقق.
خماطر ال�سيولة تتمثل يف عدم قدرة املن�ش�أة على توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عند عدم القدرة على بيع �أ�صل مايل ب�سرعة ومببلغ
يقارب قيمته العادلة.
تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزامات ال�شركة امل�ستقبلية
خماطر العمالت تتمثل يف �إحتمال تذبذب قيمة �أداة مالية ما نظر ًا للتغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم معامالت ال�شركة ب�صورة �أ�سا�سية بالريال ال�سعودي .وال توجد معامالت
جوهرية �أخرى بعمالت �أجنبية .ولي�ست ال�شركة معر�ضة ملخاطر العمالت.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها امكانية تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى .وحيث يتم �إعداد القوائم املالية
املرفقة على �أ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية ،ف�إنه ميكن �أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة املالية
ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
 -21إعتماد القوائم املالية

مت اعتماد القوائم املالية لل�شركة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م من قبل جمل�س الإدارة يف جل�سته رقم 2011/1املنعقدة بتاريخ  26ربيع الأول 1432هـ املوافق  1مار�س 2011م وقد
�أو�صى املجل�س مبا يلي:
• توزيع �أرباح للم�ساهمني مببلغ  28.575.000ريال �سعودي على �أ�سا�س 0.75ريال �سعودي� /سهم.
• مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.400.000ريال �سعودي.
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم املالية
 31ديسمرب 2011
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قائمة املركز املايل

			
كما يف  31ديسمرب 2011

			 		
			 �إي�ضاح 		

		
2011
		
ريال �سعودي

2010
ريال �سعودي

								

املوجودات				
					
املوجودات املتداولة
112.272.669
		
89.575.037
		
		 3
نقدية و�شبه نقدية
123.886.280
		
165.515.947
		
		 4
مدينون
23.613.795
		
27.813.226
		
		 6
خمزون
17.737.422
		
35.153.686
		
�إيرادات م�ستحقة و�أر�صدة مدينة �أخرى		 7
							
277.510.166
		
318.057.896
�إجمايل املوجودات املتداولة 				
							
املوجودات غري املتداولة
					
239.581.645
		
242.527.205
		
		 8
�أ�صول ثابتة
88.616.643
		
123.376.267
		
		 18
م�شاريع حتت التنفيذ
350.412
		
621.854
		
		 9
موجودات غري ملمو�سة
							
328.548.700
		
366.525.326
				
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
							
606.058.866
		
684.583.222
				
�إجمايل املوجودات
							
					
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
					
املطلوبات املتداولة
37.976.744
		
48.853.332
				
دائنون جتاريون
34.917.782
		
33.115.029
		
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى		 10
5.707.731
		
7.226.048
		
		 11
زكاة م�ستحقة
								
78.602.257
		
89.194.409
�إجمايل املطلوبات املتداولة 				
					
					
املطلوبات غري املتداولة
40.848.653
		
42.638.168
				
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
									
119.450.910
		
131.832.577
				
�إجمايل املطلوبات
							
					
حقوق امل�ساهمني
381.000.000
		
381.000.000
		
		 12
ر�أ�س املال
22.109.960
		
31.581.729
		
		 13
احتياطي نظامي
1.469.435
		
1.469.435
		
		 14
احتياطي ر�أ�سمايل
53.453.561
		
91.074.481
				
�أرباح مبقاة
28.575.000
		
47.625.000
		
		 22
�أرباح مقرتح توزيعها
							
486.607.956
		
552.750.645
�إجمايل حقوق امل�ساهمني 				
							
606.058.866
		
684.583.222
				
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
								
قائمة الدخل
				
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2011

2010
		
2011
					
ريال �سعودي
		
ريال �سعودي
			 �إي�ضاح 		
								
426.219.114
		
458.284.657
				
الإيرادات
()322.387.944
		
()335.840.319
				
تكلفة الإيرادات
							
103.831.170
		
122.444.338
				
�إجمايل الربح
					
					
امل�صاريف
()1.655.415
		
()1.307.446
				
بيع وت�سويق
()20.086.614
		
()25.955.361
		 		 15
عمومية و�إدارية
							
82.089.141
		
95.181.531
				
الدخل من العمليات الت�شغيلية
					
8.415.273
		
5.872.609
		
		 16
�إيرادات �أخرى
							
90.504.414
		
101.054.140
الدخل قبل الزكاة 				
()5.754.864
		
()6.336.451
		 		 11
الزكاة
							
84.749.550
		
94.717.689
�صايف دخل ال�سنة 				
								
					
				
		 17
ربح ال�سهم:
2.15
		
2.50
				
املتعلق بالدخل من العمليات الت�شغيلية
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2011

					
					

		
2011
		
ريال �سعودي

							

2010
ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية 					
90.504.414
		
101.038.755
				
الدخل قبل الزكاة
					
					
التعديالت ل ـ :
24.146.289
		
26.167.174
				
	�إ�ستهالك
830.412
		
350.412
				
	�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
5.037.300
		
5.856.641
				
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
		
1.489.006
				
خم�ص�ص خمزون بطئ احلركة
8.635.852
		
9.382.086
			
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
()145.307
		41.061
				
خ�سائر (مكا�سب) بيع �أ�صول ثابتة
							
129.008.960
		
144.325.135
					
					
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
14.141.271
(		)47.486.308
				
مدينون
()5.381.518
		
()5.688.437
				
خمزون
()8.821.300
		
()17.416.264
				
	�إيرادات م�ستحقة و�أر�صدة مدينة �أخرى
()6.096.009
		10.891.972
				
دائنون جتاريون
16.940.552
(		)1.802.753
				
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
							
139.791.956
		
82.823.345
النقدية الناجتة من العمليات				
					
()4.503.418
		
()4.818.134
				
الزكاة املدفوعة
()6.013.626
		
()7.592.571
				
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
							
129.274.912
		
70.412.640
				
�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
							
					
التدفقات النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية
()15.027.996
		
()29.171.994
				
�شراء �أ�صول ثابتة
()44.787.284
		
()34.759.624
				
م�شاريع حتت التنفيذ
(		)621.854
موجودات غري ملمو�سة 				
174.600
		
18.200
				
متح�صالت من بيع موجودات ثابتة
							
()59.640.680
		
()64.535.272
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات اال�ستثمارية 		
							
				
التدفقات النقدية من الن�شاطات التمويلية
()15.000.000
		
()28.575.000
				
توزيعات �أرباح مدفوعة
							
()28.575.000
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات التمويلية 				
							
					
54.634.232
(		)22,697,632
			
(النق�ص) الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية
57.638.437
		
112.272.669
				
النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة
							
112.272.669
		
89.575.037
		
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة 		 3

		

()15.000.000
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2011
			ر�أ�س املال	الإحتياطي النظامي	الإحتياطي الر�أ�سمايل	الأرباح املبقاة
ريال �سعودي
ريال �سعودي
			ريال �سعودي ريال �سعودي

�أرباح مقرتح توزيعها	الإجمايل
ريال �سعودي
ريال �سعودي

											

416.858.406
15.000.000
86.753.966 1.469.435
13.635.005
الر�صيد يف  31دي�سمرب 300.000.000 2009
84.749.550
84.749.550
		
�صايف دخل ال�سنة
()81.000.000
81.000.000
�إ�صدار �أ�سهم جمانية
()8.474.955
8.474.955
		
حمول �إلى الإحتياطي النظامي
()15.000.000( )15.000.000
توزيعات �أرباح مدفوعة
(28.575.000 )28.575.000
�أرباح مقرتح توزيعها
												
486.607.956
28.575.000
53.453.561 1.469.435
22.109.960
الر�صيد يف  31دي�سمرب 381.000.000 2010
94.717.689
94.717.689
�صايف دخل ال�سنة
()9.471.769
9.471.769
		
حمول �إلى الإحتياطي النظامي
()28.575.000( )28.575.000
توزيعات �أرباح مدفوعة
(47.625.000 )47.625.000
�أرباح مقرتح توزيعها
												
552.750.645
47.625.000
91.074.481 1.469.435
31.581.729
الر�صيد يف  31دي�سمرب 381.000.000 2011
1
											

النشاطات

-

ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية (ال�شركة) هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010194785ال�صادر بتاريخ 9
حمرم 1425هـ (املوافق  29فرباير  .)2004يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أ�سي�س و متلك و جتهيز امل�ست�شفيات واملراكز والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها وجتارة اجلملة والتجزئة
يف الأدوية و املعدات وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل �شركاتها ومتلك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء وظيفتها وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات
والأعمال التي قد تعاونها يف حتقيق �أغرا�ضها �أو مكملة لها ومتلك الأرا�ضي والعقارات ال�صالح ال�شركة.
متار�س ال�شركة ن�شاطها عرب فروعها املذكورة �أدناه:
م�ست�شفى رعاية الريا�ض م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195325ال�صادر بتاريخ  22حمرم 1425هـ (املوافق  14مار�س ،)2004امل�ست�شفى الوطني م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195327ال�صادر بتاريخ  22حمرم 1425هـ (املوافق  14مار�س .)2004رعاية لتوزيع الأدوية و امل�ستلزمات الطبية م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010301247ال�صادر بتاريخ � 14صفر 1432هـ (املوافق  19يناير .)2011بد�أت ال�شركة يف �إجراءات طرح جزء من �أ�سهمها لالكتتاب العام و مازالت الإجراءات النظامية املتعلقة بهذا الطرح جارية.
- 2السياسات احملاسبية الهامة
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
ا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم املالية ،طبق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�صرح عنها ،والإف�صاح عن املوجودات
وااللتزامات املحتملة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ،ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها للفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �إعداد هذه االفرتا�ضات والتقديرات
وفق ًا ملعرفة الإدارة للعمليات والأحداث اجلارية ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
النقدية و�شبة النقدية
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية و�شبة النقدية من الأر�صدة يف البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة ا�ستحقاقها
ثالثة �شهور �أو �أقل ،من تاريخ �شرائها.
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املدينون
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أية مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند عدم �إمكانية حت�صيل املبلغ بالكامل.
ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
املخــزون
يقيم املخزون على �أ�سا�س �سعر التكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل ،بعد جتنيب خم�ص�ص منا�سب لأية بنود متقادمة �أو بطيئة احلركة .يتم حتديد تكلفة املخزون على �أ�سا�س طريقة
املتو�سط املرجح فيما عدا الأدوية والعقاقري ،حيث يتم حتديد تكلفتها على �أ�سا�س الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال و التي تتما�شى مع التطبيق العملي و تعترب الأن�سب لظروف و طبيعة ن�شاط ال�شركة .ال
تعتقد الإدارة بوجود فرق جوهري يف تكلفة الأدوية والعقاقري فيما لو مت �إتباع طريقة املتو�سط املرجح.
الإيرادات امل�ستحقة
متثل الإيرادات امل�ستحقة الإيرادات املكت�سبة عن اخلدمات املقدمة ومل يقدم بها فواتري للعمالء .يتم املطالبة بهذه املبالغ الحقاً.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض
يف قائمة الدخل .يحدد االنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل-:
�أ ) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
ب) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العائد احلايل
ال�سائد يف ال�سوق لأ�صل مايل م�شابه.
ج) بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطف�أة – ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة با�ستخدام معدل العمولة
الفعلية الأ�صلية.
الأ�صول الثابتة
تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة .الأرا�ضي اململوكة ال ت�ستهلك .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية للأ�صول الثابتة الأخرى
بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للأ�صول الثابتة.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للأ�صول الثابتة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية .ويف حالة
وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد ،عندئذ تخف�ض املوجودات �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها والتي متثل القيمة الأعلى للقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف
البيع والقيمة احلالية.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.
امل�شاريع حتت التنفيذ
يتم �إثبات امل�شاريع حتت التنفيذ بالتكلفة.
املوجودات غري امللمو�سة
متثل امل�صاريف امل�ؤجلة ،و التي اعتربت موجودات غري ملمو�سة� ،إجمايل التكاليف املتكبدة للح�صول على تراخي�ص طبية ،وتطف�أ على مدى ثالث �سنوات اعتبار ًا من تاريخ احل�صول على
الرتخي�ص.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املتداولة
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء مراجعة للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وقوع �أي خ�سارة ناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل �أو جمموعة من املوجودات غري املتداولة .ويف
حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة املوجودات بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد والقيمة الدفرتية
لذلك الأ�صل .تدرج خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل.
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الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء ًا قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،و�أن تكاليف �سداد االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
الزكاة
ً
ً
يجنب خم�ص�صا للزكاة وفقا جلباية الزكاة ال�سعودي ،ويحمل على قائمة الدخل.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني عن فرتات خدماتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي.
�إثبات الإيرادات
متثل الإيرادات قيمة اخلدمات املقدمة من قبل ال�شركة خالل ال�سنة بعد تنزيل اخل�صم ،و يتم االعرتاف بها عند تقدمي اخلدمة .متثل املبيعات قيمة فواتري الب�ضاعة املوردة �إلى العمالء من
قبل ال�شركة خالل ال�سنة ،و يتم �إثباتها عند انتقال املخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إلى امل�شرتي وقيا�س مبلغ الإيرادات ب�شكل موثوق به عند ت�سليم الب�ضاعة للعميل .يتم
�إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.
الإيجارات الت�شغيلية
يتم �إثبات املقبو�ضات و املدفوعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية كدخل �أو م�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
امل�صاريف
ت�صنف تكاليف الت�شغيل وامل�صاريف املبا�شرة كتكلفة �إيرادات .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية عدا تلك املتعلقة خ�صي�ص ًا مبندوبي املبيعات وم�صاريف الت�سويق،
ف�إنها ت�صنف كم�صاريف بيع وت�سويق.
العمالت الأجنبية
حت ّول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة حني �إجراء املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار
التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل.
املعلومات القطاعية
يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي خدمات �أو بيع منتجات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم بتقدمي خدمات �أو بيع منتجات يف بيئة اقت�صادية معينة (قطاع جغرايف) وتختلف
�أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى .تتبع ال�شركة قطاع الأعمال فقط نظر ًا ملزاولة ن�شاطها داخل اململكة العربية ال�سعودية.

 -3النقدية وشبه النقدية
			
				
				
			
نقد يف ال�صندوق
			
�أر�صدة لدى البنوك
			
�صناديق �إ�ستثمارية
				
				

2011
ريال �سعودي

2010
ريال �سعودي

807.812
8.415.277
24.713.161 19.916.300
86.751.696 61.243.460

112.272.669 89.575.037
ي�شتمل �إجمايل ر�صيد املدينني التجاريني على مبالغ قدرها  124.940.753ريال �سعودي ( 80.780.707 :2010ريال �سعودي) م�ستحقة من م�ؤ�س�سات حكومية و�شبة حكومية ،و متثل ن�سبة
 %69تقريب ًا من �إجمايل مديونية العمالء ( %60 :2010تقريب ًا).
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 -4املدينون
2010
2011
				
ريال �سعودي ريال �سعودي
				
				
85.621.634 87.901.480
			
مدينون جتاريون
مدينون جتاريون – جهات ذات عالقة (�إي�ضاح 49.783.357 92.878.546 )5
()11.518.711( )15.264.079
			
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
				
123.886.280 165.515.947
				
			
 – 5املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت مع اجلهات الرئي�سية ذات العالقة خالل ال�سنة و�أر�صدتها يف نهاية ال�سنة:
الر�ص ـ ــيد
مبلغ املعاملـ ــة
2010
2011
2010
2011
ريال �سعودي
ريال �سعودي ريال �سعودي
ريال �سعودي
49.783.357 92.878.546 105.171.926 140.913.351

طبيعة املعاملة
اجلهة ذات العالقة
				
			
م�ساهم
خدمات طبية
امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية			
مت �إدراج الر�صيد امل�ستحق من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية �ضمن �أر�صدة املدينني يف قائمة املركز املايل (�إي�ضاح .)4
 -6اخملزون

			
				
				
			
�أدوية وعقاقري

			
م�ستلزمات طبية
			
مواد �صيانة ونظافة
				
				
			
خم�ص�ص خمزون بطئ احلركة
				
				

2011
ريال �سعودي

2010
ريال �سعودي

15.921.089 18.677.714
5.702.057 8.704.012
1.990.649 1.920.506
23.613.795 29.302.232
()1.489.006
23.613.795 27.813.226

				
 -7اإليرادات املستحقة و األرصدة املدينة األخرى

			
				
				
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا 			
			
�إيرادات م�ستحقة
			
�سلف املوظفني
ت�أمينات �ضمانات بنكية 			
			
�أخرى
				
				

2011
ريال �سعودي

2010
ريال �سعودي

954.363 23.165.159
14.115.236 10.075.958
427.975
357.230
1.709.200
10.000
530.648
1.545.339
17.737.422 35.153.686
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� 6إلى � 7سنوات
� 6إلى � 7سنوات

		

			
1.588.101

-

7.500.000
-

6.522.500
-

		
9.717.278 		 500.316

		 ()13.200( 		 )1.604.090

		
101.849
		

()275.599

			

()53.628

		
-

		
29.171.994
		
721.920
		
2.520.030

15.027.996

()3.533.027( 		)1.946.517

يف نهاية ال�سنة

51.280.660

		
146.968.820 		 17.032.303 337.372.907

		
12.200.808

			
16.514.740

		
614.793.375
		
5.131.128
		
28.292.009

-

-

10.048.422
-

		
10.401.737 		 3.294.069

		 ()13.189( 		 )1.549.843

		
363.984
		

()273.135

			
850.552
			

()51.090

		
-

		
26.167.174
		
416.567
		
791.843

24.146.289

يف نهاية ال�سنة

-

		
111.526.262 		 9.035.559 199.654.002

		
10.491.228

			
12.842.756

يف  31دي�سمرب 43.780.660 2010

		
36.181.264 		 10.790.497 185.025.487

		
1.971.726

2.936.899

		

		
1.781.216

		
894.556

																			

		
-

																			

يف  31دي�سمرب 51.280.660 2011

		
35.442.558 		 7.996.744 137.718.905

		
1.709.580

										
�صايف القيمة الدفرتية
			
3.671.984

		
1.199.909
		
3.506.865

242.527.205

-

239.581.645

																				

		
372.266.170
		
3.931.219
		
24.785.144

347.986.253

()3.503.734( 		)1.887.257

																		

لال�ستبعادات

لل�سنة

يف بداية ال�سنة

-

		
102.674.368 		 5.741.490 189.605.580

		
10.140.433

			
12.265.339

		
347.986.253
		
3.514.652
		
24.044.391

327.343.698

										
الإ�ستهالك

																				

587.567.898

																				

للإ�ستبعادات

للإ�ضافات

يف بداية ال�سنة

43.780.660

		
138.855.632 		 16.531.987 330.850.407

		
12.112.159

										
التكلفة
			
15.202.238

		
587.567.898
		
4.409.208
		
25.825.607

576.072.929

ريال �سعودي

		
احلا�سب الآيل

ريال �سعودي

ريال �سعودي

		
الإجمـايل 2011
		
و�سائل النقل

ريال �سعودي

الإجمـايل2010

	�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل 5
5
و�سائل النقل

�سنوات
�سنوات

		
		املعدات والتجهيزات الطبية امل�صاعد و�أجهزة االت�صاالت 		الأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية
حت�سينات املباين
املباين
الأرا�ضي
		
�أجهزة وبرامج
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
ريال �سعودي
�سعودي
ريال
																				

املعدات والتجهيزات الطبية

6

�سنوات

			

�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صول الثابتة لأغرا�ض ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:
		 امل�صاعد و�أجهزة ات�صاالت
� 33سنة
		
املباين
الأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية
� 10سنوات
حت�سينات املباين

 - 8األصول الثابتة
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 -8املمتلكات واملعدات – تتمة

مت ت�سجيل ق�سط اال�ستهالك لل�سنة على النحو التايل:
2010 			 2011
			
ريال �سعودي 			 ريال �سعودي
				
				
23.755.729			 25.793.819
تكلفة الإيرادات			

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاح )15
				
				

 -9املوجودات غري امللموسة
			
				
				
		
التكلفة

390.560 			 373.355
24.146.289			 26.167.174

2010 			 2011
ريال �سعودي 			 ريال �سعودي
1.180.824 			 1.180.824
			 621.854
1.180.824 			 1.802.678

الر�صيد يف بداية ال�سنة 		
للإ�ضافات			
				
			
		
الإطفاء
(			)830.412
الر�صيد يف بداية ال�سنة 		
()830.412( 			 )350.412
			
لل�سنة
				 ()830.412( 			 )1.180.824
				
350.412 			 621.854
			
القيمة الدفرتية
				
 -10املصاريف املستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

		 			2011
			
			ريال �سعودي
				
			
		11.873.303
م�ستحقات املوظفني
			
10.576.519
�إجازات وتذاكر �سفر م�ستحقة
			
		6.881.244
م�صاريف م�ستحقة
			
مكاف�آت م�ستحقة ملجل�س الإدارة 		1.400.000
			
م�ستحقات عن م�شاريع حتت التنفيذ 709.500
			
		1.674.463
�أخرى
				
			
			33.115.029
				

2010
ريال �سعودي
6.833.326
9.425.709
6.148.628
1.400.000
9.732.260
1.377.859
34.917.782
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 -11الزكاة
 )1املحملة لل�سنة
تتكون الزكاة املحملة لل�سنة وقدرها  6.336.451ريال �سعودي ( )5.754.864 : 2010من املخ�ص�ص لل�سنة احلالية.
مت ح�ساب خم�ص�ص الزكاة وفق ًا للأ�سا�س التايل:
		 2011
ريال �سعودي 		

2010
ريال �سعودي

			
			
				
401.858.406
		
458.032.956
			
حقوق امل�ساهمني
61.793.073
		
43.568.504
املخ�ص�صات يف بداية ال�سنة وت�سويات �أخرى
()328.548.700
		
()366.525.326
			
القيمة الدفرتية للأ�صول طويلة الأجل
				
135.102.779
		
135.076.134
				
93.206.452
		
117.766.488
دخل ال�سنة اخلا�ضع للزكاة 			
				
228.309.231
		
252.842.622
وعاء الزكاة
				
ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند ح�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.

 )2حركة املخ�ص�ص خالل ال�سنة
كانت حركة خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة كما يلي:
2010
		 2011
				
ريال �سعودي
ريال �سعودي 		
				
				
4.456.285
		
5.707.731
الر�صيد يف بداية ال�سنة 			
5.754.864
		
6.336.451
			
جمنب خالل ال�سنة
()4.503.418
		
()4.818.134
			
مدفوع خالل ال�سنة
				
5.707.731
		
7.226.048
الر�صيد يف نهاية ال�سنة 			
				
جـ) الربوط الزكوية
قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية لكافة ال�سنوات املالية حتى عام  2010و�سددت الزكاة امل�ستحقة وفق ًا لهذه الإقرارات ،وقد ت�سلمت ال�شركة ربوط م�صلحة الزكاة والدخل لل�سنوات
املالية حتى عام  2007بينما ال تزال الربوط الزكوية للأعوام من � 2008إلى  2010قيد املراجعة لدى م�صلحة الزكاة والدخل.
 - 12رأس املال
يتكون ر�أ�س املال من  38.1مليون �سهم ( 38.1 :2010مليون �سهم) ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
 - 13االحتياطي النظامي
طبق ًا لنظام ال�شركات ال�سعودي ،مت حتويل  %10من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي .ويجوز لل�شركة التوقف عن �إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ جمموع هذا االحتياطي ن�صف
ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
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 - 14االحتياطي الرأسمايل
ميثل االحتياطي الر�أ�سمايل قيمة بع�ض املعدات الطبية املمنوحة لل�شركة.
 - 15املصاريف العمومية واإلدارية

			
				
				
رواتب ومزايا املوظفني 			
			
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
			
�أتعاب خدمات مهنية وا�ست�شارات
قرطا�سية ومطبوعات 			
مكاف�آت جمل�س الإدارة 			
ا�ستهالك (�إي�ضاح 			 )8
			
�أخـرى
				
			

		 2011
ريال �سعودي 		

2010
ريال �سعودي

		
12.668.036
		
5.856.641
		
2.150.935
		
1.669.743
		
1.400.000
		
373.355
		
1.836.651

9.221.474
5.037.300
1.515.440
1.492.210
1.400.000
390.560
1.029.630

		
25.955.361

20.086.614

				
 - 16إيرادات أخرى

			
				
				
			
غرامات ت�أخري
			
�إيرادات تدريب
�إيرادات الدعم العلمي 			
			
دخل �إيجارات
			
�أرباح ا�ستثمارات
�إيراد �سكن العاملني 			
			
�أخـرى
				
				

2011
ريال �سعودي 		

2010
ريال �سعودي

		
1.383.662
		
1.239.885
		
773.752
		
625.945
		
491.764
		
467.080
		
890.521

992.408
2.766.283
1.439.601
594.083
274.444
374.628
1.973.826

		
5.872.609

8.415.273

				
 - 17ربح السهم
مت احت�ساب ربح ال�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011على �أ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة يف نهاية ال�سنة و البالغ  38.1مليون �سهم كما يف  31دي�سمرب  2011و .2010

 - 18االرتباطات الرأسمالية
وقعت ال�شركة خالل عام  2009عقدين منف�صلني� ،أحدهما لتو�سعة امل�ست�شفي الوطني بالريا�ض وبناء مركز طب العائلة و املبنى الإداري لل�شركة ،بينما يتعلق العقد الثاين بالإ�شراف على
�أعمال البناء املذكورة .وتبلغ القيمة الإجمالية للعقدين  313.7مليون ريال �سعودي ،بينما بلغ �إجمايل املن�صرف منهما حتى  31دي�سمرب  2011مبلغ  123.4مليون ريال �سعودي (88.6 :2010
مليون ريال �سعودي).
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 - 19املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال ال�شركة والتي اعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة بها ولتما�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل نتائج وموجودات
القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س حمددة.
تتكون ال�شركة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 ق�سم التنومي و العمليات العيادات اخلارجية الأق�سام الطبية الأخرى ال�صيدليات الإدارة العامة 31دي�سمرب :2011

		

		

					
ق�سم التنومي و العمليات

العيادات اخلارجية الأق�سام الطبية الأخرى

بالريال ال�سعودي
ال�صيدليات

الإدارة العامة

املجموع

													

الإيرادات
�إجمايل الربح
�أ�صول ثابتة
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

99.246.656
25.776.602
65.013.916
95.966.674
14.750.151

 31دي�سمرب :2010
الإيرادات
�إجمايل الربح
�أ�صول ثابتة
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

91.599.666
21.862.984
62.789.839
83.594.596
13.523.089

60.092.930
15.763.526
39.346.515
58.468.041
8.911.434

57.744.163
14.232.346
38.423.129
52.480.021
8.510.374

199.018.725
51.193.325
130.431.844
191.292.703
29.640.883

179.125.470
42.750.910
124.141.480
163.725.740
26.461.730

96.949.864
29.311.027
93.774.988
14.407.211

97.749.815
24.984.930
89.140.573
14.426.598

2.976.482
399.858
7.734.930
245.080.816
64.122.896

14.227.197
217.117.936
56.529.119

458.284.657
122.444.338
242.527.205
684.583.222
131.832.575

426.219.114
103.831.170
239.581.645
606.058.866
119.450.910

 -20القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة متثل القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من النقدية
و�شبه النقدية واملدينني و الإيرادات امل�ستحقة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني و امل�صاريف امل�ستحقة الدفع� .إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية.
 -21إدارة اخملاطر
خماطر �أ�سعار العموالت
متثل خماطر �أ�سعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن موجوداتها
ومطلوباتها املرتبطة بعمولة ،مبا يف ذلك ال�صناديق اال�ستثمارية .ال يوجد لدى ال�شركة موجودات �أو مطلوبات مرتبطة ب�أ�سعار عموالت هامة ،وبالتايل ال تخ�ضع ال�شركة ملخاطر �أ�سعار
العموالت.

157

خماطر الإئتمان
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر الإئتمان اخلا�صة بها واملتعلقة بالعمالء وذلك
بو�ضع �سقف �إئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى لل�شركة ،مبا يف ذلك النقدية و�شبه النقدية ،تن�ش�أ خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة
تيجة لإخفاق الطرف الآخر وبحد �أق�صى يعادل القيمة الدفرتية لهذه الأدوات .نعلى بيع �أ�صل مايل ما ب�سرعة ومببلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالت�أكد
من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية.
خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة
خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تخ�ضع ال�شركة للتقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي خالل دورة �أعمالها
العادية .مل تقم ال�شركة ب�أية معامالت هامة بعمالت عدا الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل ال�سنة.
 -22إعتماد القوائم املالية
مت اعتماد القوائم املالية لل�شركة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011من قبل جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  29ربيع الأول 1433هـ (املوافق  21فرباير  )2012وقد �أو�صى املجل�س
مبا يلي:
 توزيع �أرباح للم�ساهمني مببلغ  47.625.000ريال �سعودي بواقع  1.25ريال �سعودي لل�سهم. �صرف مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.400.000ريال �سعودي. -23أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة املا�ضية مبا يتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
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ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
القوائم املالية وتقرير مراجعي احل�سابات
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو2012
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قائمة املركز املايل
كما يف  30يونيو2012
( بالريال السعودي )
		
٢٠١٢
			�إي�ضاحات		

(غري مراجعة)
٢٠١١

								

				
املوجودات املتداولة
		
28.722.235
		
		 3
نقد وما يف حكمه
		
206.138.071
		
		 4
مدينون جتاريون � ،صايف
		
46.016.437
		
�إيرادات م�ستحقة و�أر�صدة مدينة �أخرى		 ٥
		
33.528.732
		
		 ٦
خمزون
							
291.623.159
		
314.405.475
جمموع املوجودات املتداولة 				
							
املوجودات غري املتداولة
					
94.272.612
		
170.807.219
		
		 ١٤
م�شروعات حتت التنفيذ
246.411.031
		
234.226.709
		
		 ٧
ممتلكات ومعدات  ،ال�صايف
175.206
		
529.486
		
		 ٨
موجودات غري ملمو�سة
							
340.858.849
		
405.563.414
				
جمموع املوجودات غري املتداولة
							
632.482.008
		
719.968.889
				
جمموع املوجودات
							
					
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
					
املطلوبات املتداولة
43.968.056
		
56.260.625
		
		 ٩
دائنون جتاريون
28.293.847
		
30.579.279
		
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى		 10
4.835.387
		
5.050.194
		
		 11
خم�ص�ص الزكاة
								
77.097.290
		
91.890.098
جمموع املطلوبات املتداولة 				
					
					
املطلوبات غري املتداولة
40.132.321
		
44.484.591
تعوي�ضات نهاية اخلدمة 				
		
20.000.000
		
		 ١٢
قر�ض طويلة االجل
									
40.132.321
		
64.484.591
				
جمموع املطلوبات غري املتداولة
						
117.229.611
		
156.374.689
				
جمموع املطلوبات
					
حقوق امل�ساهمني
381.000.000
		
381.000.000
		
		 1
ر�أ�س املال
22.109.960
		
31.581.729
		
		 13
احتياطي نظامي
1.469.435
		
1.469.435
		
		 14
احتياطي ر�أ�سمايل
110.673.002
		
149.543.036
				
�أرباح مبقاة
							
515.252.397
		
563.594.200
جمموع حقوق امل�ساهمني 				
							
632.482.008
		
719.968.889
				
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
								
قائمة الدخل
( بالريال ال�سعودي )
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو2012
				
						
٢٠١١
٢٠١٢
			�إي�ضاحات		
		
233.373.936
		
266.138.974
				
الإيرادات واملبيعات
()164.496.782
		
()193.008.596
تكلفة الإيرادات واملبيعات 				
							
68.877.154
		
73.130.378
				
الربح الإجمايل
					
					
امل�صاريف
()11.934.610
		
()13.665.590
		 		 ١٥
م�صاريف عمومية و�إدارية
()375.405
		
()328.157
م�صاريف بيع وت�سويق 				
							
56.567.139
		
59.136.631
الربح من الأعمال 				
					
4.526.051
		
3.094.084
		
		 16
�إيرادات �أخرى
							
61.093.190
		
62.230.715
الربح قبل الزكاة 				
()3.873.749
		
()3.762.160
		 		 11
الزكاة
							
57.219.441
		
58.468.555
الربح ال�صايف للفرتة 				
								
					
				
		 17
ربحية ال�سهم من :
1.48
		
1.55
الربح من االعمال للفرتة				
107.203.263
135.526.298
20.161.215
28.732.383

							
		
1.53
الربح ال�صايف للفرتة 				

		

1.50
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قائمة التدفقات النقدية
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو2012

					

( بالريال ال�سعودي )

		
٢٠١٢

٢٠١١

							

					
الأن�شطة الت�شغيلية
		
62.230.715
ربح الفرتة قبل الزكاة 				
					
تعديالت ل ـ :
		
13.528.003
				
	�إ�ستهالكات
		
92.368
				
�إطفاءات
		
5.289.592
تعوي�ضات نهاية اخلدمة 				
				
			
					
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
(		)40.622.124
				
مدينون جتاريون
(		) 10.862.751
				
�إيرادات م�ستحقة و�أر�صدة مدينة �أخرى
		
()5.715.506
				
خمزون
		
7.407.293
				
دائنون جتاريون
(		) 2.535.750
				
م�صروفات م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
( 		) 3.443.169
				
تعوي�ضات نهاية اخلدمة مدفوعة
(		) 5.938.014
				
الزكاة املدفوعة
							
		
19.430.657
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية 		
							
					
الأن�شطة اال�ستثمارية
		
()47.430.952
م�شروعات حتت التنفيذ 				
		
()5.227.507
�شراء ممتلكات ومعدات 				
		 ٠
موجودات غري ملمو�سة				
		
()52.658.459
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية		
		
				
الأن�شطة التمويلية
		
20.000.000
				
قرو�ض طويلة االجل
		
()47.625.000
				
توزيعات �أرباح مدفوعة
		
()27.625.000
		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطةالتمويلية
					
		
()60.852.802
		
التغري يف النقد وما يف حكمه
		
89.575.037
النقد وما يف حكمه يف  1يناير				
		
28.722.235
				
النقد وما يف حكمه يف  30يونيو
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61.093.190
12.448.713
797.060
4.480.277
()10.049.082
()832.858
()5.118.588
2.809.440
				
( ) 6.623.935
				
( ) 5.196.609
()4.746.093
49.061.515
() 5.655.969
() 19.278.098
( ) 621.854
( ) 25.555.921

						

()28.575.000
(					 )28.575.000
( ) 5.069.406
				
112.272.669
107.203.263

قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو2012
( بالريال ال�سعودي )

			ر�أ�س املال	الإحتياطي النظامي	الإحتياطي الر�أ�سمايل	الأرباح املبقاة
		

توزيعات �أرباح 	املجموع

											

552.750.645
47.625.000
91.074.481 1.469.435
31.581.729
381.000.000
الر�صيد يف  1يناير 2012
58.468.555
58.468.555
		
�صايف ربح الفرتة
() 47.625.000( )47.625.000
توزيعات �أرباح مدفوعة
												
563.594.200
149.543.036 1.469.435
31.581.729
381.000.000
الر�صيد يف  30يونيو2012
486.607.956
82.028.561 1.469.435
22.109.960
381.000.000
الر�صيد يف  1يناير 2011
57.219.441
57.219.441
�صايف ربح الفرتة
()28.575.000
()28.575.000
توزيعات �أرباح مدفوعة
						
515.252.397
110.673.002 1.469.435
22.109.960
381.000.000
الر�صيد يف  30يونيو2011
											
إيضاحات حول القوائم املالية
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو 2012

- 1التكوين والنشاط
�إن ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية (« ال�شركة «) هي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010194785ال�صادر
بتاريخ  9حمرم 1425هـ ( املوافق  29فرباير  .) 2004متار�س ال�شركة ن�شاطها عرب فروعها التالية :
م�ست�شفى رعاية الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195325ال�صادر بتاريخ  22حمرم 1425ه ـ ( املوافق  14مار�س ) 2004
امل�ست�شفى الوطني مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010195327بتاريخ  22حمرم 1425ه ـ ( املوافق  14مار�س .) 2004
�شركة رعاية لتوزيع الأدوية وامل�ستلزمات الطبية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010301247بتاريخ � 14صفر  1432هـ ( املوافق  19يناير ) 2011
�إن ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  381مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى  38.1مليون �سهم ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف ت�أ�سي�س ومتلك وجتهيز امل�ست�شفيات واملراكز والوحدات ال�صحية و�إدارتها و�صيانتها وت�شغيلها وجتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية ومتثيل
�شركاتها ومتلك ال�سيارات املجهزة طبي ًا وغري املجهزة الالزمة لأداء وظيفتها وتقدمي اخلدمات ال�صحية يف كافة املجاالت وكذلك اخلدمات والأعمال التي قد تعاونها يف حتقيق �أغرا�ضها �أو
مكملة لها ومتلك الأرا�ضي والعقارات ل�صالح ال�شركة.
- 2ملخص ألهم السياسات احملاسبية
لقد مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
املتبعة من قبل ال�شركة يف �إعداد القوائم املالية هي على النحو التايل :
العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات و�إي�ضاحات املوجودات واملطلوبات
املحتملة بتاريخ القوائم املالية � ،إ�ضافة �إلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات خالل تلك الفرتة .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبن ّية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة
�إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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الإيرادات واملبيعات
تتحقق الإيرادات عند تقدمي اخلدمات و�إ�صدار الفواتري �إلى العمالء من قبل ال�شركة خالل الفرتة وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم.
تتحقق املبيعات عند ت�سليم الب�ضاعة �إلى العمالء و�إ�صدار الفواتري.
الإيرادات امل�ستحقة
متثل الإيرادات امل�ستحقة الإيرادات املكت�سبة عن اخلدمات املقدمة ومل يقدم بها فواتري للعمالء .
النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه من الأر�صدة يف البنوك والنقد يف ال�صندوق واال�ستثمارات القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وفرتة �إ�ستحقاقها ثالثة �شهور �أو �أقل من تاريخ �شرائها.
امل�صاريف
تتكون م�صاريف البيع والت�سويق ب�شكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لت�سويق خدمات ال�شركة وت�سويق وبيع الب�ضاعة.
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة املبيعات وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم
توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة املبيعات على �أ�سا�س ثابت.
امل�شروعات حتت التنفيذ
يتم �إثبات الأعمال حتت التنفيذ بالتكلفة وتتمثل ب�شكل رئي�سي يف تو�سعات للم�ست�شفيات القائمة و�إن�شاء مراكز طبية واملبنى الإداري لل�شركة.
املخزون
يظهر املخزون ب�سعر الكلفة �أو ال�سوق� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد الكلفة للمخزون على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح فيما عدا الأدوية والعقاقري ،حيث مت حتديد تكلفتها على �أ�سا�س الوارد �أو ًال
�صادر �أو ًال .ال تعتقد الإدارة بوجود فرق جوهري يف تكلفة الأدوية والعقاقري فيما لو مت �إتباع طريقة املتو�سط املرجح.

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل الإ�ستهالكات املرتاكمة .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ًا �إيرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري
احت�ساب الإ�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت� .إن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه الأ�صول هي :
ال�سنوات
								
33
							
مباين
10
حت�سينات مباين 							
6
							
معدات وجتهيزات طبية
7 6
							
م�صاعد و�أجهزة �إت�صاالت
7 6
							
�أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
5
							
�أجهزة وبرامج حا�سب �آيل
5
و�سائل نقل 							
موجودات غري ملمو�سة
تتمثل ب�إجمايل التكاليف املتكبدة للح�صول على تراخي�ص طبية وتطف�أ على مدى ثالث �سنوات اعتبار ًا من تاريخ احل�صول على الرتخي�ص.
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االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تقوم ال�شركة يف نهاية كل فرتة ب�إجراء مراجعة للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة هذه املوجودات ،ويف حالة وجود مثل هذا الدليل،
يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد قيمة اخل�سارة الناجتة عن تدين قيمة الأ�صل ( �إن وجدت ).
�إذا قدرت قيمة الأ�صل القابلة لال�سرتداد ب�أقل من قيمتها الدفرتية ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد وحتميل فرق تدين قيمة الأ�صل �إلى قائمة الدخل.
�إذا زادت القيمة القابلة لال�سرتداد الحق ًا ،يتم تعديل القيمة الدفرتية للأ�صل مبقدار هذه الزيادة  ،على �أن ال تزيد عن القيمة الدفرتية الأ�صلية للأ�صل .ويتم ت�سجيل فرق زيادة قيمة الأ�صل
�إلى قائمة الدخل.
تكاليف االقرتا�ض
�إن تكاليف الإقرتا�ض واخلا�صة مبا�شرة بتملك �أو بناء املوجودات امل�ؤهلة ،والتي حتتاج �إلى فرتة من الوقت لت�صبح جاهزة للغر�ض املراد ا�ستخدامه فيه �أو بيعه  ،مت �إ�ضافتها على كلفة تلك
املوجودات حتى ت�صبح جاهزة للإ�ستخدام �أو البيع � ،إن تكاليف الإقرتا�ض الأخرى يتم حتميلها على قائمة الدخل يف الفرتة التي تكبدت فيها .
حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعاملة .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية العام� .إن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل.
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفق ًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة.
الزكاة
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم اال�ستدراك للزكاة وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق .يتم احت�ساب خم�ص�ص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ،يجري ت�سجيل
�أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي حني يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص.

- 3النقد وما يف حكمه
يتمثل ر�صيد النقد وما يف حكمه كما يف  30يونيو مبا يلي :
بالرياالت ال�سعودية
							
2011
		
2012
						
522.828
		
365.880
					
النقد يف ال�صندوق
19.690.522
		
28.350.106
					
نقد لدى البنوك
86.989.913
		
6.249
�صناديق ا�ستثمارية 					
107.203.263
		
28.722.235
						
متثل ال�صناديق اال�ستثمارية �أعاله ا�ستثمارات منخف�ضة املخاطر وعالية ال�سيولة.
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 - 4املدينـون  ،صايف
( بالريال ال�سعودي )
							
2011
2012
							
88.861.610
119.462.405
						
مدينون جتاريون
61.287.389
106.971.931
			
مدينون جتاريون جهة ذات عالقة (فقرة ب)
( ) 14.622.701 ( ) 20.296.265
					
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
135.526.298 206.138.071
						
ي�شتمل اجمايل ر�صيد املدينني التجاريني علي مبالغ قدرها  151.666.516ريال �سعودي ( 94.425.217 :2011ريال �سعودي) م�ستحقة من م�ؤ�س�سات حكومية و �شبة حكومية ،و متثل ن�سبة
 %74تقريبا من اجمايل مديونية العمالء ( %70 :2011تقريبا)
�أ� -إن حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها هي كا يلي :
( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
11.518.711
15.264.079
 1يناير
7.480.772
9.520.183
املخ�ص�ص للفرتة
ديون معدومة خالل للفرتة ( ) 4.376.782 ( ) 4.487.997
14.622.701
20.296.265
 31دي�سمرب
ب -معامالت مع جهة ذات عالقة
نورد فيما يلي تفا�صيل املعامالت مع اجلهة ذات العالقة الرئي�سية خالل الفرتة و�أر�صدتها كما يف  30يونيو :
بالرياالت ال�سعودية
						
الر�صيد
		
مبلغ املعاملة
				
2011
2012
2011
2012
		
		طبيعة املعاملة
اجلهة ذات العالقة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
61.287.389
106.971.931 67.204.033 71.566.404
		
		خدمات طبية
( م�ساهم )

-5االيرادات املستحقة واالرصدة املدينة األخرى
							
							
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا 					
						
ايرادات م�ستحقة
موردين دفعات مقدمة 						
					
�أخرى
						

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
1.198.983
23.974.304
15.324.036
18.202.133
1.590.936
2.305.120
2.047.260
1.534.880
20.161.215
46.016.437

-6اخملــزون
							
							
						
ادوية وعقاقري
						
م�ستلزمات طبية
مواد �صيانة و نظافة 						
							
						
خم�ص�ص خمزون بطئ احلركة
							

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
18.375.140
23.661.333
8.299.219
9.314.094
2.058.024
2.042.311
28.732.383
35.017.738
( ) 1.489.006
28.732.383
33.528.732
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ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

ريال �سـعودي

		
		 ريال �سـعودي

ريال �سـعودي 		

ريال �سـعودي			

		
		املعدات والتجهيزات الطبية امل�صاعد و�أجهزة االت�صاالت 		الأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية

51.280.660

		
150.356.057 		 17.284.357 337.372.907

		
12.256.755

			
16.687.314

		
5.740.628
		
29.042.204

620.020.882

 1يناير 2012
-

		
116.869.944 		 10.728.708 204.685.986

		
10.677.955

			
13.329.242

		
385.794.173
		
4.146.289
		
25.356.049

 30يونيو ٢٠١٢

		
33.486.113 		 6.555.649 132.686.921

		
1.578.800

			
3.358.072

		
1.594.339
		
3.686.155

234.226.709

 30يونيو 2011

51.280.660

		
35.542.977 		 9.223.263 142.769.005

		
1.800.657

2.668.849

		

																			

		
246.411.031
		
1.388.173
		
1.737.447

																			

51.280.660

القيمة الدفرتية ال�صافية

										

																				

 30يونيو ٢٠١٢

املحمل على ال�سنة

-

5.031.984

		
5.343.682 		 1.693.149

		
111.526.262 		 9.035.559 199.654.002

		
186.727

		
10.491.228

			
486.486

		
3.931.219
		
24.785.144

372.266.170

		
13.528.003
		
215.070
		
570.905

			
12.842.756

										
اال�ستهالكات املرتاكمة

																				

 30يونيو ٢٠١٢

اال�ضافات

 1يناير 2012

51.280.660
			

		
146.968.821 		 17.032.302 337.372.907
		
3.387.236 		 252.055

		
12.200.808
		
55.947

			
172.574

614.793.375

		
ريال �سـعودي

ريال �سـعودي		

		
5.131.128
		
28.292.009

		
ريال �سـعودي

اجهزة و برامج حا�سب �آيل

		
و�سائل النقل

		
املجموع  ٣٠يونيو ٢٠١٢

		
5.227.507
		
609.500
		
750.195

			
16.514.740

										
الكلفة

		

		

الأرا�ضي

مباين

حت�سينات املباين

-7املمتلكات واملعدات  ،صايف
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-8املوجودات غري امللموسة
							
							
التكلفة
الر�صيد يف بداية ال�سنة 						
						
اال�ضافات
						
		
االطفاء
الر�صيد يف بداية ال�سنة 						
للفرتة 						
							
						
القيمة الدفرتية

1.802.678
1.802.678

1.180.824
621.854
1.802.678

( )1.180.824
( ) 92.368
( )1.273.192
529.486

( ) 830.412
( ) 797.060
( ) 1.627.472
175.206

 -9الدائنـــون التجاريون
							
							
						
دائنون جتاريون
						
م�ست�شفيات وعيادات
مقاولون						
							

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
30.266.751
42.906.068
5.880.023
5.231.138
7.821.282
8.123.419
43.968.056
56.260.625

 -10املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
							
							
						
م�صروفات م�ستحقة
م�ستحقات املوظفني 						
						
مكافاة م�ستحقة ملجل�س االدارة
�أخرى 						
							

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
16.954.320
16.078.959
9.953.491
11.781.206
1.350.000
1.386.036
1.369.114
28.293.847
30.579.279

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012

 -11الزكاة
�إن العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة لل�شركة هي كما يلي :
( بالريال ال�سعودي )
							
2011
2012
						
486.607.956
505.125.645
حقوق امل�ساهمني  -الر�صيد الإفتتاحي					
61.093.190
62.230.715
					
الربح قبل الزكاة
()340.858.848
()405.563.413
					
موجودات غري متداولة
40.132.321
64.484.591
					
مطلوبات غري متداولة
مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول الى وعاء الزكاة للفرتة.
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�إن حركة خم�ص�ص الزكاة لل�شركة هي كما يلي :
							
							
						
الر�صيد يف  1يناير
املدفوعات خالل الفرتة 						
						
املخ�ص�ص للفرتة
						
الر�صيد يف  30يونيو

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
5.707.731
7.226.048
()4.746.093( )5.938.014
3.873.749
3.762.160
4.835.387
5.050.194

يتم حتميل قائمة الدخل مببلغ تقريبي للزكاة وفق ًا لتقديرات الإدارة ويتم ت�سوية �أية فروقات عند احت�ساب الزكاة يف نهاية ال�سنة.
قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية لكافة ال�سنوات املالية حتى عام  2011و�سددت الزكاة امل�ستحقة وفق ًا لهذه الإقرارات .وقد �إ�ستلمت ال�شركة ربوط م�صلحة الزكاة والدخل لل�سنوات
املالية حتى عام  2005ومت احل�صول على �شهادات الزكاة النهائية حتى عام .2011
ح�صلت ال�شركة على الربط الزكوي من م�صلحة الزكاة والدخل لل�سنتني  2006و 2007والذي ت�ضمن مطالبة امل�صلحة لل�شركة بدفع مبلغ �إ�ضايف قدرة  0.9مليون ريال �سعودي .وقد قامت
ال�شركة بتكوين خم�ص�ص �إ�ضايف مببلغ  1.3مليون ريال �سعودي ملقابلة �أي التزام يف امل�ستقبل.
-12قرض طويل األجل
بناء على اتفاقية التمويل املوقعة مع البنك يف  18يوليو  2010والبالغ حدود التمويل فيها  286مليون ريال �سعودي ،خالل عام  2012ح�صلت ال�شركة على متويل تورق طويل الأجل من بنك
الريا�ض مببلغ  20مليون ريال �سعودي � .إن تكلفة التمويل هي �سايبور زائد  ، %2يتم �سداد اخلدمة على � 8أق�ساط ربع �سنوية يبد�أ �سداد الق�سط الأول منها يف � 25سبتمرب  2012وعلى �أن ي�سدد
�أول ق�سط من �أ�صل القر�ض يف �سبتمرب � .2014إن هذا التمويل م�ضمون ب�أي �ضمانات يطلبها البنك من وقت لأخر .
-13الحتياطي النظامي
مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام اال�سا�سي لل�شركة يتم حتويل  10باملئة من الربح ال�صايف ال�سنوي الى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  50باملئة من ر�أ�س املال .ان
هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع حاليا على امل�ساهمني.
 -14اإلرتباطات الرأسمالية
وقعت ال�شركة خالل عام  2009عقدين� ،أحدهما لتو�سعة امل�ست�شفى الوطني بالريا�ض وبناء مركز طب العائلة واملبنى الإداري لل�شركة والآخر يتعلق بالإ�شراف على �أعمال البناء املذكورة
بقيمة �إجمالية للعقدين بلغت  313.7مليون ريال �سعودي ،وقد بلغ �إجمايل امل�صروف حتى  30يونيو 2012مبلغ  170.8مليون ريال �سعودي (  30يونيو  94.3 : 2011مليون ريال �سعودي ).

-15املصاريف العمومية واإلدارية
						
							
رواتب ومزايا املوظفني 						
					
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
						
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
						
ا�ستهالك ( اي�ضاح ) 7
						
قرطا�سية
						
�أعباء مالية
م�صروفات االكتتاب العام						
م�صروفات �صيانة 						
م�صروفات دعاية واعالن 					
�أخرى 					
						

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
4.541.366
5.611.935
3.624.025
3.546.626
140.500
835.500
510.793
813.953
725.639
744.175
6.167
409.774
752.176
328.752
212.730
249.860
309.488
176.265
1.111.726
948.750
11.934.610
13.665.590
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-16إيرادات أخرى
						
							
						
�إيراد �إيجارات
						
ايرادات التدريب
						
غرامات ت�أخري
					
ايراد �سكن العاملني
ايراد دورات ودعم علمي 					
						
ايراد املغ�سلة
						
�أرباح ا�ستثمارات
�أخرى 						
							

( بالريال ال�سعودي )
2011
2012
349.881
728.439
447.290
638.360
328.154
272.285
229.785
211.591
127.830
206.121
135.397
131.492
238.217
115.094
2.669.497
790.702
4.526.051
3.094.084

 -17ربحية األسهم
مت احت�ساب ربح ال�سهم بق�سمة ك ًال من الربح من الأعمال والربح ال�صايف للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012و 2011والبالغة  38.1مليون �سهم.

 -18املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال ال�شركة والتي اعتمدتها الإدارة ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة بها ولتما�شيها مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .ت�شتمل نتائج وموجودات
القطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س حمددة.
تتكون ال�شركة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية :
التنومي والعمليات
العيادات اخلارجية
الأق�سام الطبية الأخرى
ال�صيدليات
الإدارة العامة  /وحدة توزيع الأدوية

�إن املعلومات القطاعية للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2012و 2011هي على النحو التايل :
بالريال ال�سعودي
					
2012
لأق�سام
ق�سم
ق�سم
التنومي والعمليات العيادات اخلارجية الطبية الأخرى ال�صيدليات
53.869.146 113.368.612 31.919.422
61.848.238
الإيرادات واملبيعات
14.039.340 32.346.704 9.238.009
17.644.154
الربح الإجمايل
124.185.803 34.685.318
67.755.097
املمتلكات واملعدات
100.980.637 212.320.492 59.920.100 115.828.650
�إجمايل املوجودات
14.497.946 30.538.408 8.578.646
16.660.614
�إجمايل املطلوبات
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الإدارة العامة /
وحدة توزيع الأدوية
5.133.556
( ) 137.829
7.600.491
230.919.010
86.099.075

املجموع
266.138.974
73.130.378
234.226.709
719.968.889
156.374.689

2011

الإيرادات واملبيعات
الربح الإجمايل
املمتلكات واملعدات
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

					
لأق�سام
ق�سم
ق�سم
التنومي والعمليات العيادات اخلارجية الطبية الأخرى
102.201.206 31.602.014
49.910.766
30.463.501 9.624.197
15.042.419
134.686.415 41.610.102
65.745.431
184.416.844 57.522.491
90.464.320
28.325.041 8.714.619
13.797.283

بالريال ال�سعودي
ال�صيدليات
49.659.950
13.747.037
90.030.621
13.726.107

الإدارة العامة /
وحدة توزيع الأدوية
4.369.083
210.047.732
52.666.561

املجموع
233.373.936
68.877.154
246.411.031
632.482.008
117.229.611

-19األدوات املالية وإدارة اخملاطر والقيمة العادلة
ت�شتمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ،ب�شكل رئي�سي ،على �أر�صدة لدى البنوك والذمم املدينة واملوجودات الأخرى والت�سهيالت البنكية والذمم الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة
واملطلوبات االخرى.
خماطر �أ�سعار العموالت
متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة التقلبات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .لي�س لدى ال�شركة موجودات �أو مطلوبات هامة مرتبطة ب�أ�سعار العموالت كما يف
 30يونيو  2011ب�إ�ستثناء الت�سهيالت البنكية ،وتعتقد الإدارة �أن خماطر التغري يف �أ�سعار العموالت الناجتة عن الت�سهيالت البنكية� ،إن وجدت ،غري جوهرية كما يف  30يونيو.2012
خماطر االئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته  ،مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خ�سارة مالية  .لي�س لدى ال�شركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان .يتم مراجعة ذمم
العمالء املدينة با�ستمرار كما يتم حتليل �أعمار تلك الذمم وتكوين املخ�ص�صات الالزمة ملقابلة �أية ذمم م�شكوك يف حت�صيلها ،و يتم �إظهار ر�صيد الذمم املدينة بعد خ�صم الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها .حتتفظ ال�شركة بالأموال النقدية لدى بنوك حملية ذات ت�صنيف ائتماين جيد.
خماطر ال�سيولة
هي خماطر عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها نتيجة لعدم توفر ال�سيولة .تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية ملقابلة �أية التزامات
م�ستقبلية.
خماطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تراقب الإدارة تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتعتقد �أن ال�شركة لي�ست عر�ضة ملخاطر
العمالت بدرجة جوهرية نظر ًا لأن املعامالت الأ�سا�سية لل�شركة هي بالريال ال�سعودي و الدوالر الأمريكي.
القيمة العادلة
متثل القيمة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل� ،أو �سداد التزام ما بني �أطراف لديها معرفة ورغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة .وحيث يتم �إظهار الأدوات املالية لل�شركة وفق ًا ملبد�أ التكلفة
التاريخية ،ف�إنه ميكن �أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها
الدفرتية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات يف �شركات �شقيقة.
 -20أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام فرتة املقارنة لتتما�شى مع عر�ض �أرقام الفرتة احلالية.
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تم ترك هذه الصفحة فارغة عمدًا
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