
 QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«ë°üdG ájÉYô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T
 »°VÉ≤dG (Ω2004/05/05 ≥aGƒŸG) `g1425/03/16 ïjQÉJh 2554 ºbôH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e øY QOÉ°üdG …QGRƒdG
 (Ω2004/05/25 ≥aGƒŸG) `g1425/04/06 ïjQÉJh 4030149460 ºbQ …QÉŒ πé°ùH ácô°ûdG äó«bh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH
 ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^040^000) ójó°ùJ ” ,…Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJh áFÉª°ùªN (590^000^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH
 …Oƒ©°S ∫É`jQ ∞dCG  Úà°Sh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á©Ñ°Sh áFÉª°ùªN (547^960^000)h kGó≤f ¬æe …Oƒ©°S ∫É`jQ ∞dCG  Ú©HQCGh
 ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) IOhóëŸG á«Ñ£dG »LÎÑdG â«H ácô°T ¢ù°SDƒŸG ºgÉ°ùŸG πÑb øe áeó≤e á«æ«Y ¢ü°üM ≥jôW øY kÉ«æ«Y
 ≈Ø°ûà°ùŸGh (É¡«∏Y áeÉ≤ŸG ÊÉÑŸGh ¢VQC’G ¬«a ÉÃ) áæjóŸG - ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸÉH â∏ã“ »àdGh (z»LÎÑdG â«H ácô°T{`H
 â«H ácô°T ‘ (%80) á¨dÉÑdG »LÎÑdG â«H ácô°T á°üMh (É¡«∏Y áeÉ≤ŸG ÊÉÑŸGh ¢VQC’G ¬«a ÉÃ) Ò°ùY – ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG
 `g1435/02/02 ïjQÉàHh  ,(¢VÉjôdG  - ÊÉŸC’G  …Oƒ©°ùdG  ≈Ø°ûà°ùª∏d  kÉ≤HÉ°S  á∏¨°ûŸGh  áµdÉŸG) á«Ñ£dG  »YÉÑ°ùdG  ÒgRh »LÎÑdG
 (590^000^000) øe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2013/12/05 ≥aGƒŸG)
 IOÉjõdG  á«£¨J  ”h …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e Úà°Sh  á©Ñ°Sh  áFÉª©Ñ°S  (767^000^000) ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh  áFÉª°ùªN
 …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°Sh áFÉe (177^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘
 ∫OÉ©J áÑ°ùfh IóL – ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸG »gh ,ácô°û∏d IójóL á«æ«Y ¢ü°üM Ëó≤àH º¡eÉ«b øY èàf …òdGh ÚªgÉ°ùª∏d
 …QGOEG ±Gô°TEG Oƒ≤Yh á«æWƒdG πFÉM ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%39^96)h á«ªæà∏d »LÎH º«gGôHEG π«∏÷GóÑY O’hCG ácô°T øe (%98)
 Îe (30^000) áMÉ°ùÃ AÉ°†a ¢VQCGh  »YÉÑ°ùdG  ÒgRh »LÎÑdG â«H ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%20)h áµ∏ªŸG êQÉN äÉ«Ø°ûà°ùŸ
 Iôe á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) `g1436/07/28 ïjQÉàHh .ΩÉeódG ‘ ™Hôe
 áFÉª©°ùJ (920^400^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Úà°Sh á©Ñ°Sh áFÉª©Ñ°S (767^000^000) øe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y iôNCG
 áKÓKh áFÉe (153^400^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ‘ IOÉjõdG  á«£¨J ”h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG  áFÉª©HQCGh  ¿ƒ«∏e øjô°ûYh
 ¢SCGQ äGQƒ£J øY π«°UÉØàdG øe ójõª∏dh) .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

.(Iô°ûædG √òg øe z¬«∏Y äCGôW »àdG äGOÉjõdGh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Qƒ£J{ 3-4  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ácô°ûdG ∫Ée

 ≈`̀dEG  º°ù≤ oe  …Oƒ©°S  ∫É`̀ jQ  ∞`̀ dCG  áFÉª©HQCGh  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  áFÉª©°ùJ  (920^400^000)  kÉ«dÉM  ácô°ûdG  ∫É`̀e  ¢``̀SCGQ  ≠∏Ñjh
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ∞dCG Ú©HQCGh ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh ÚæKG (92^040^000)

 á©Ñ°S (27^612^000) Oó©d (zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{`H ó©H Éª«a ¬«dEG QÉ°ûjh) ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
 áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ É¡æe πch zÜÉààc’G º¡°SCG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) …OÉY º¡°S ∞dCG ô°ûY »æKGh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh
 º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (•) ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQGó≤e πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG
 Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe

 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°U  É¡æª°V  øeh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  áYƒª›  áëjô°ûdG  √òg  πª°ûJh  :áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  :(CG)  áëjô°ûdG
 zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏dh ,záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸGz`H Ú©ªà› kÉ©e º¡«dEG QÉ°ûjh)
 ∞dCG øjô°ûYh á©Ñ°S (27^612^000) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh .(Iô°ûædG √òg øe
 ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ‹ÉªLEG øe (%100) πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S ∞dCG ô°ûY »æKGh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e
 ó©H  ,äÉ°ù°SDƒª∏d  ÜÉààc’G  πé°S  ôjóŸ  ≥ëj  ,ÜÉààc’G  º¡°SCG  ‘  ÜÉààc’ÉH  (√ÉfOCG  (Ü)  áëjô°ûdÉH  ¿ƒaô©ŸG)  OGôaC’G  ÚÑààµŸG
 áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dGz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%70) πã“ »àdGh º¡°S áFÉª©HQCGh ∞dCG øjô°ûYh á«fÉªKh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©°ùJ (19^328^400) ≈dEG
 áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààc’G
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb

 .(%90) º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M ,…Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG
 ÖààµŸGz`H  øjOôØæeh  zOGôaC’G  ÚÑààµŸGz`H  Ú©ªà› ó©H  Éª«a  º¡«dEG  QÉ°ûj)  ,ô°ü≤dG  O’hCÓd  É¡àeƒeCG  âÑãj  Éeh  á∏eQCG  hCG  á≤∏£e
 øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸGz`H áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG QÉ°ûjh ,zOôØdG
 ÚfÉªKh áKÓKh ÚàFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^283^600) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààc’G Ö∏W Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg
 OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ÚÑààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%30) πã“ »àdGh º¡°S áFÉªà°Sh ∞dCG
 º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH

.º¡∏Ñb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG

 Iô°ûædG √òg øe (∑) áëØ°üdG ‘ º¡FÉª°SCG áLQóŸG Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ŸG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 ó©Hh  .ÜÉààc’G  πÑb  ácô°ûdG  º¡°SCG  øe  (%100)  Ú©ªà›  ¿ƒµ∏àÁ  øjòdGh  (zÚ©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG{`H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûjh)
 ¿ƒ¶Øàëj ±ƒ°ùa ‹ÉàdÉHh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%70) Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àÁ ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG
 ‘É°U{`H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh) ÜÉààc’G  ∞«dÉµJ  º°üN ó©H  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe ™jRƒJ  ºà«°Sh  .ácô°ûdG  ‘ Iô£«°ùe á°üëH
 äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG
 πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ” ób ¬fCG kÉª∏Y ,zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9  ºbQ º°ù≤dG ‘ ¬°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G
 ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 13  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe
 ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùf IQƒcòŸG á«dhódG πjƒªàdG á°ù°SDƒeh »LÎÑdG â«H ácô°T ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG ácô°ûdG
 ±ô°üàdG Iô°ûædG √òg ‘ ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .Iô°ûædG √òg øe (…) áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée
 Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ ácô°ûdG  º¡°SCG  ∫hGóJ  AóH  ïjQÉJ  øe  kGô¡°T  ô°ûY  á«fÉªK  (18)  IóŸ  º¡ª¡°SCG  ‘
 á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{`H ó©H

 .(Iô°ûædG √òg øe (∑) ºbQ áëØ°üdG ™LGQ kÓ°†a ,ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øY π«°UÉØàdG øe ójõª∏dh)

 ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2016/02/03 ≥aGƒŸG) `g1437/04/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 å«M ,(zÜÉààc’G IÎaz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) (Ω2016/02/09 ≥aGƒŸG) `g1437/04/30 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G
 ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷Gz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W êPÉ‰ Ëó≤J øµÁ
 º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (•) h (ì) äÉëØ°üdG
 πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16  ºbQ

OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG

 (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d  ≈`̀fOC’G  ó◊G ¿EG  .≈`̀fOCG  óëc º¡°SCG  Iô°ûY (10)``̀H  ÜÉààc’G OGô`̀aC’G  ÚÑààµŸG  øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .º¡°S  ∞dCG  ¿ƒ°ùªNh  ¿ÉàFÉe  (250^000)  ƒg  ¢ü«°üîà∏d  ≈°übC’G  ó◊G  Éªæ«H  ,Öààµe  πµd  º¡°SCG  Iô°ûY
 ‹ÉªLEG  ≈dEG  Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf  ≈∏Y kAÉæH  »Ñ°SÉæJ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G  øe »≤ÑàŸG  Oó©dG
 Úà°Sh áFÉªKÓKh ∞dCG øjô°ûYh á«fÉªKh áFÉ‰ÉªK (828^360) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G
 ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh Öààµe πµd º¡°SCG Iô°ûY (10) ≠dÉÑdGh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe
 ∞dCG ÚfÉªKh áKÓKh ÚàFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^283^600) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH
 (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG OôJ ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°ùa ,Öààµe áFÉªà°Sh
 OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG
 »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) .(Ω2016/02/16 ≥aGƒŸG) ``̀g1437/05/07 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG  óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG

.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16  ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG OQh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ{

 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG  ” óbh ,É¡LGQOEG  ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d  Ö∏£H ácô°ûdG  âeó≤J óbh
 zIô°ûædG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ Éªc ÜÉààc’G á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG
 ¢ü«°üîJ  á«∏ªY  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb  âbh  ‘  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  º¡°SC’G  ∫hGóJ  CGóÑj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  .(zQGó°UE’G  Iô°ûf{  hCG
 ó©Hh .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G
 ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ù oj ±ƒ°S ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùJ
 ¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh
 QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh .á«dÉŸG
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 áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G
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.(Ω2004/05/25 ≥aGƒŸG) `g1425/04/06 ïjQÉJh 4030149460 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2004/05/05 ≥aGƒŸG) `g1425/03/16 ïjQÉJh 2554 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ,á«ë°üdG ájÉYô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T
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(óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’É`jQ Iô°ûY (10) ÉgQóbh πeÉµdÉH

فترة االكتتاب:

(Ω2016/02/09 ≥aGƒŸG) `g1437/04/30 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/02/03 ≥aGƒŸG) `g1437/04/24 AÉ©HQC’G Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG 7 
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إشعار مهم

حتتوي هذه الن�سرة على معلومات تف�سيلية �ساملة عن ال�سركة واالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي منوذج طلب االكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب، �ستتم معاملة امل�ستثمرين من 
املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني من االأفراد على اأ�سا�س اأن مناذج طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة اأو 

.)www.cma.org.sa( اأو موقع هيئة ال�سوق املالية ،)www.meahco.sa( مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة اأو عن طريق زيارة موقع ال�سركة

عينت ال�سركة �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سامبا كابيتال«( كم�ست�سار مايل )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»امل�ست�سار املايل«(، ومديرًا لالكتتاب 
)وي�سار اإليها فيما بعد بـ»مدير االكتتاب«(، ومديرًا ل�سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، ومتعهد التغطية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»متعهد التغطية«( فيما يتعلق بعملية طرح اأ�سهم االكتتاب 

املو�سحة يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  13 »التعهد بتغطية االكتتاب« من هذه الن�سرة(.

حتتوي هذه الن�سرة على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية. ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة 
الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة ) د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، وبعد اإجراء جميع 
الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق 
املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، وال تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن 

اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها.

وعلى الرغم من اأن جمل�س االإدارة قد اأجرى كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ �سدورها، اإال اأن جزءًا كبريًا من املعلومات 
الواردة يف هذه الن�سرة املتعلقة بال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية. وبالرغم من اأنه لي�س لدى جمل�س االإدارة اأو اأي من م�ست�ساري 
ال�سركة الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحات )و(، و)ز( من هذه الن�سرة )وي�سار اإليهم فيما بعد بـ»امل�ست�سارون«( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع 
تعترب غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه املعلومات من قبل جمل�س االإدارة اأو اأي من امل�ست�سارين. وعليه فاإنه ال يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان 

ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

بالتطورات  �سلبًا  تتاأثر  اأن  والتي ميكن  االأ�سهم  وقيمة  لل�سركة  املايل  بالو�سع  يتعلق  فيما  وجه اخل�سو�س  وعلى  للتغيري،  الن�سرة عر�سة  عليها هذه  التي حتتوي  املعلومات  اإن 
امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم  2 »عوامل املخاطرة« 
من هذه الن�سرة(. وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية اأو مطبوعة متعلقة باالكتتاب اأو تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل من االأ�سكال على 

اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار بتحقق االإيرادات اأو النتائج اأو االأحداث امل�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه الن�سرة على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني البائعني اأو م�ست�ساريهم للم�ساركة يف عملية االكتتاب. تعترب املعلومات التي 
حتتوي عليها هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون االأخذ بعني االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س 
الراغب يف اال�ستثمار باأ�سهم االكتتاب. وقبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار، على كل م�ستلم لهذه الن�سرة احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من قبل م�ست�سار مايل مرخ�س له 
من قبل هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�س االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة به. ويجب 
عليه االعتماد على مراجعته اخلا�سة لل�سركة ومدى مالئمة فر�سة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات املالية اخلا�سة به، مبا يف 
ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باال�ستثمار يف هذا االكتتاب. قد يكون اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب منا�سبًا لبع�س امل�ستثمرين دون غريهم، ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم 
االعتماد على قرار طرف اآخر باال�ستثمار اأو عدم اال�ستثمار كاأ�سا�س للدرا�سة املفرت�س قيامهم بها فيما يخ�س فر�ستهم لال�ستثمار اأو على الظروف الفردية الأولئك امل�ستثمرين.

يقت�سر هذا االكتتاب على )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل عددًا من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« 
ر من زوج  من هذه الن�سرة( و)ب( املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، 

واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم طلب االكتتاب.

كما يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل من م�ستلمي 
هذه الن�سرة االطالع على القيود النظامية التي تتعلق بطرح اأو بيع اأ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن السوق والقطاع

لال�ست�سارات  بريغر  روالند  �سركة  والقطاع،  ال�سوق  اأبحاث  م�ست�سار  قبل  من  الن�سرة  هذه  والواردة يف  ال�سركة  فيه  تعمل  الذي  والقطاع  بال�سوق  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  مت 
اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو اإل اإل  )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»م�ست�سار ال�سوق«(، وهي �سركة ا�ست�سارية م�ستقلة موؤ�س�سة يف البحرين وتابعة ل�سركة روالند بريغر االأملانية 
والتي تاأ�س�ست يف ميونخ يف عام 1967م كمقدم خلدمات ال�سوق واال�ست�سارات الدولية ولها مكاتب يف عدة دول حول العامل. وهي تعد اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال تقدمي 

اخلدمات املهنية حول العامل.

يعتقد جمل�س االإدارة اأن املعلومات والبيانات التي مت احل�سول عليها اأو ا�ستخراجها من تقرير درا�سة ال�سوق الذي اأعده م�ست�سار ال�سوق موثوقة بحد ذاتها، ولي�س ملجل�س االإدارة 
علم باأي ق�سور اأو نق�س جوهري يف تلك املعلومات والبيانات ب�سكل يوؤثر على قرار امل�ستثمرين باالكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة، اإال اأن جمل�س االإدارة اأو اأي من امل�ست�سارين مل يقم 

بالتحقق من �سحة تلك املعلومات والبيانات ب�سكل م�ستقل وبالتايل ال ميكنهم تقدمي اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو �سحتها اأو اكتمالها.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق ال ميلك هو اأو اأي من م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو �سركتها التابعة. 
وقد اأعطى م�ست�سار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات اأبحاث ال�سوق بال�سكل وال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة. ومل ي�سحب املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.



ج

المعلومات المالية

اإن القوائم املالية املوحدة واملراجعة واملعاد اإ�سدارها لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، باالإ�سافة اإلى القوائم املالية املوحدة واملراجعة لل�سركة 
املالية  القوائم  اإلى  باالإ�سافة  بها  املرفقة  واالإي�ساحات  2015م   يونيو   30 املنتهية يف  اأ�سهر  ال�ستة  لفرتة  االأولية  املالية  والقوائم  دي�سمرب2014م   31 املنتهية يف  املالية  لل�سنة 
االفرتا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف اأجزاء اأخرى من هذه الن�سرة قد مت اإعدادها ومراجعتها وفقًا 
للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�سركة، الدار لتدقيق احل�سابات )عبداهلل الب�سري 

و�سركاه( – ع�سو جرانت ثورنتون الدولية. وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريـال ال�سعودي.

اأقرب عدد �سحيح. وعليه، فاإنه يف حال مت جمع االأرقام الواردة يف  اإلى  اإن بع�س املعلومات املالية واالإح�سائية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة مت تقريبها من خالل جربها 
اجلداول، قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�سرة.

اإن جميع املعلومات املالية املدرجة يف هذه الن�سرة للعام 2012م و2013م هي معلومات مالية مبنية على القوائم املالية املوحدة االفرتا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2012م و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها ما مل ين�س على خالف ذلك.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق باالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة. وقد 
تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة 

باأن االإفادات متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

متثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« 
و»يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سوف« اأو »ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد«، اأو �سيغ النفي لتلك الكلمات اأو امل�سطلحات امل�سابهة اأو املعاك�سة لها يف املعنى. وتعك�س هذه االإفادات وجهة نظر 
جمل�س اإدارة ال�سركة واإدارتها فيما يتعلق باالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اختالف كبري يف النتائج 
الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا يف االإفادات املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن 
اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأمر ب�سور اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة (ف�ساًل راجع الق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة(. ويف حالة حتقق اأي واحد 
اأو اأكرث من املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة، اأو يف حالة ثبت عدم دقة اأي من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، اأو عدم �سحتها، فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف ب�سكل 

جوهري عن تلك املو�سوفة اأو املتوقعة اأو املقدرة اأو املخطط لها يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت بعد ن�سر هذه الن�سرة وقبل االإدراج يف ال�سوق املالية ما 
يلي: )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )ب( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها 
يف ن�سرة االإ�سدار. وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة لظهور 
معلومات جديدة اأو وقوع اأحداث م�ستقبلية، اأو غري ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر االأخرى واالأمور غري املوؤكدة واالفرتا�سات، فاإن توقعات االأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة 
يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي يتوقعه جمل�س االإدارة اأو قد ال حتدث على االإطالق. وعليه، يجب على املكتتبني درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه 

التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�سكل اأ�سا�سي.

التعريفات والمصطلحات

لالطالع على تف�سري بع�س العبارات وامل�سطلحات الواردة يف هذه الن�سرة، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه الن�سرة.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

مأع�ضاء جمل�س ملإدمدةل امقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكية ملغري ن�ضبة ممللكية مملبا�ضرة*عرد ملأ�ضهلمل�ضفةملعمرمقن�ضيةممثاًل لـمملن�ضبمل�ضلم.

مبا�ضرة*
تاديخ 

ملع�ضوية**

بعر جبل ملطرح
ملطرح

جبل 
ملطرح

بعر 
ملطرح

بعر ملطرحجبل ملطرح

�سبحي 1
عبداجلليل 

برتجي

رئي�س 
املجل�س

غري تنفيذي 65�سعودي-
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ 1.267.180887.026٪1.3768٪0.9637٪46.7230٪32.7061
)املوافق 

2014/09/17م(

وليد عبدالعزيز 2
فقيه

البنك ع�سو
االإ�سالمي 

للتنمية

غري تنفيذي 58�سعودي
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ------
)املوافق 

2014/09/17م(

خالد 3
عبداجلليل 

برتجي

غري تنفيذي 61�سعودي-ع�سو
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ 1.4301.001٪0.0016٪0.0011٪15.2988٪10.7092
)املوافق 

2014/09/17م(

حممد 4
عبدالرحمن 
موءمنه ***

م�ستقل وغري 43�سعودي-ع�سو
تنفيذي

1436/08/03هـ --1.4301.001٪0.0016٪0.0011
)املوافق 

2015/05/21م(

�سالح اأحمد 5
حفني ***

م�ستقل وغري 57�سعودي-ع�سو
تنفيذي

1436/08/03هـ --1.4301.001٪0.0016٪0.0011
)املوافق 

2015/05/21م(

ر�سوان خالد 6
برتجي

غري تنفيذي 30�سعودي-ع�سو
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ 1.4301.001٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

مكارم �سبحي 7
برتجي 

غري تنفيذي 37�سعودي-ع�سو 
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ 1.4301.001٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

�سلطان �سبحي 8
برتجي

غري تنفيذي 31�سعودي-ع�سو
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ 1.4301.001٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

علي 9
عبدالرحمن 
القويز ***

م�ستقل وغري 56�سعودي-ع�سو
تنفيذي

1436/08/03هـ --1.4301.001٪0.0016٪0.001
)املوافق 

2015/05/21م(

امل�سدر: ال�سركة
* مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة ا�سمية قدرها )10.000( ع�سرة اآالف ريال �سعودي على االأقل )وي�سار اإليها فيما بعد 
بـ»اأ�سهم �سمان الع�سوية«( يتم اإيداعها لدى اأحد البنوك املحلية. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة ميلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهم �سمان الع�سوية با�ستثناء وليد عبدالعزيز فقيه، ممثل  البنك االإ�سالمي 

للتنمية والذي �سيقوم البنك بتخ�سي�س جزء من اأ�سهمه وحجزها يف نظام تداول بعد االإدراج مبثابة �سمان لع�سويته يف املجل�س.
** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ تعيني اأع�ساء جمل�س االإدارة للدورة احلالية ملجل�س االإدارة. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ تعيني كل منهم يف املجل�س )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل 

راجع الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة(.
*** بتاريخ 1436/08/03هـ )املوافق 2015/05/21م(، مت تعيني حممد عبدالرحمن موءمنه و�سالح اأحمد حفني وعلي عبدالرحمن القويز كاأع�ساء جدد بداًل من االأع�ساء امل�ستقيلني وذلك للمدة املتبقية من الدورة 
احلالية للمجل�س. و�سوف يتم عر�س هذه التعيينات على اجلمعية العامة يف اجتماعها القادم الإقرارها وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة ومل يتم بعد حتديد موعد االجتماع القادم للجمعية 

العامة.
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عنوان الشركة

�ضركة مل�ضرق ملأ �ضط للرعاية مل�ضحية

�سارع البرتجي، حي الزهراء

�س ب 2550 

جدة 21461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 260 )12( 966+

فاك�س: 3874 683 )12( 966+

 www.meahco.sa :املوقع االإلكرتوين

 info@sghgroup.com.sa :الربيد االإلكرتوين

ممثلي الشركة

�ضبحي عبرمقليل برتجي 

رئي�س جمل�س االإدارة

�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية

�سارع البرتجي، حي الزهراء

�س ب 2550 ، جدة 21461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 260 )12( 966+ 

فاك�س: 5038 690 )12( 966+

  www.meahco.sa :املوقع االإلكرتوين

president@sghgroup.net :الربيد االإلكرتوين

حممر ماأمون ملنجاد 

الرئي�س التنفيذي

�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية

�سارع البرتجي، حي الزهراء

�س ب 2550 ، جدة 21461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 05037 269 )12( 966+

فاك�س: 3874 683 )12( 966+

   www.meahco.sa :املوقع االإلكرتوين

dr.mamoun@sghgroup.net :الربيد االإلكرتوين

سكرتير مجلس اإلدارة

معاذ حممر ملزدكان

�سكرتري جمل�س االإدارة 

�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية

�سارع البرتجي، حي الزهراء

�س ب 2550 ، جدة 21461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 260 )12( 966+

فاك�س: 5038 690 )12( 966+

  www.meahco.sa :املوقع االإلكرتوين

 president4@sghgroup.net :الربيد االإلكرتوين

سوق األسهم

�ضركة مل�ضوق مملالية مل�ضعودية )ترم ل(

اأبراج ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين

700 طريق امللك فهد

�س ب 60612 ، الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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المستشارون

 ممل�ضت�ضاد مملايل  مرير �ضجل مكتتاب مملوؤ�ض�ضات  مرير ملكتتاب  متعهر ملتغطية

�ضركة �ضامبا لالأ�ضول  مإدمدة مل�ضتثماد )�ضامبا كابيتال(

برج اململكة، الدور 14

�س.ب 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+ 

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

ممل�ضت�ضاد ملقانوين لالكتتاب

مكتب مملحامي �ضلمان بن متعب مل�ضريري بالتعا ن مع ليثل مآنر  متكنز مإل مإل بي

طريق امللك فهد

اأبراج التطوير، الربج رقم 1، الدور ال�سابع

�س.ب 17411

الريا�س 11474

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2500 207 )11( 966+

فاك�س: 2577 207 )11( 966+

 www.lw.com :املوقع االإلكرتوين

inforiyadh@lw.com :الربيد االإلكرتوين

LLP

Law Office of Salman M. Al-Sudairi in association with

م�ضت�ضاد ملعناية مملالية مملهنية 

برمي�س  ترها �س كوبرز 

طريق امللك فهد برج اململكة

�س.ب 13933 

الريا�س 11414

هاتف: 0400 211 )11( 966+

فاك�س: 0401 211 )11( 966+

اململكة العربية ال�سعودية

 www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

omar.alsagga@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

م�ضت�ضاد مل�ضوق

د لنر بريغر لال�ضت�ضادمت مل�ضرتمتيجية مل�ضرق ملأ �ضط دبليو مإل مإل 

برج املوؤيد، الدور 12

�س.ب 18259

املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 950 567 )17( 973+

فاك�س: 703 566 )17( 973+

 www.rolandberger.com :املوقع االإلكرتوين

office~bahrain@rolandberger.com :الربيد االإلكرتوين
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مملحا�ضب ملقانوين ل�ضركة مل�ضرق ملأ �ضط للرعاية مل�ضحية

ملرمد لترجيق محل�ضابات )عبرمهلل ملب�ضري  �ضركاه( – ع�ضو جرمنت ثودنتون ملر لية

بناية ال�سالون االأخ�سر، الدور الثاين

�سارع العليا، الريا�س

�س. ب 2195 

الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0680 463 )11( 966+

فاك�س: 5939 464 )11( 966+

 www.aldaraudit.com :املوقع االإلكرتوين

infor@aldaraudit.com :الربيد االإلكرتوين

مملحا�ضب ملقانوين ل�ضركة حائل ملوطنية للخرمات مل�ضحية )�ضركة تابعة ل�ضركة مل�ضرق ملأ �ضط للرعاية مل�ضحية(

برمي�س  ترها �س كوبرز 

طريق التحلية 

�س.ب 16415 

جدة 21464

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4400 610 )12( 966+

فاك�س: 4411 610 )12( 966+

 www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

omar.alsagga@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: قدم امل�ست�سارون املذكورون اأعاله موافقتهم الكتابية لن�سر اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل يقم اأي منهم 
ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة. هذا وال ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو ال�سركة 

التابعة لها كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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مقهات ممل�ضتلمة

البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 3555، جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين
 contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س
طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 22622 
الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

م�ضرف ملرمجحي
�سارع العليا

�س. ب 28، الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 )11( 966+
فاك�س: 0705 460 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

ملبنك ملعربي ملوطني
�سارع امللك في�سل

�س. ب 56921، الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+
فاك�س: 7747 402 )11( 966+

 www.anb.com.sa  :املوقع االإلكرتوين
abinayba@anb.com.sa  :الربيد االإلكرتوين

ملبنك مل�ضعودي ملربيطاين
�سارع االأمري عبدالعزيز من م�ساعد بن جلوي

�س. ب 9084، الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+
فاك�س: 4356 276 )11( 966+

www.sabb.com  :املوقع االإلكرتوين
sabb@sabb.com  :الربيد االإلكرتوين

ملبنك مل�ضعودي ملفرن�ضي
طريق املعذر

�س. ب 56006 ، الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاك�س: 2211 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين
 communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين



ط

مقهات ممل�ضتلمة

جمموعة �ضامبا مملالية
الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421 
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 )11( 966+ 
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

    www.samba.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة

جمموعة �ضامبا مملالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 )11( 966+ 

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

 customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

م�ضرف ملإمناء

�س ب 66674 الريا�س 1586

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5555 218 )11( 966+

فاك�س: 5000 218 )11( 966+

 www.alinma.com :املوقع االإلكرتوين

info@alinma.com :الربيد االإلكرتوين



ي 

ملخص الطرح

يهدف هذا امللخ�س اإلى تقدمي معلومات عامة عن معلومات االكتتاب الواردة يف هذه الن�سرة، اإال اأنه ال يت�سمن جميع املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني، لذا ينبغي على 
املكتتبني قراءة هذه الن�سرة بالكامل قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب من عدمه، وخ�سو�سًا الق�سم اخلا�س بـ»اإ�سعار مهم« وكذلك الق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« 

من هذه الن�سرة.

التجارة ال�سركة  وزير  معايل  عن  ال�سادر  الوزاري  القرار  مبوجب  موؤ�س�سة  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  هي  ال�سحية  للرعاية  االأو�سط  ال�سرق  �سركة 
وال�سناعة برقم 2554 وتاريخ 1425/03/16هـ )املوافق 2004/05/05م( القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وقيدت ب�سجل جتاري رقم 
4030149460 وتاريخ 1425/04/06هـ )املوافق 2004/05/25م(. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين 
مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي ُمق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية قدرها )10( 

ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

اإن الن�شاط الرئي�شي الذي تزاوله ال�شركة حاليًا هو متلك واإدارة وت�شغيل و�شيانة امل�شت�شفيات. ومتتلك وت�شغل وتدير ال�شركة حاليًا اأربعة ن�شاط ال�شركة 
)4( م�ست�سفيات حتمل اال�سم التجاري »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« وتقع يف كل من مدينة جدة ومدينة الريا�س واملدينة املنورة ومدينة 
خمي�س م�سيط )ع�سري( يف اململكة العربية ال�سعودية، وجميعها مملوكة من قبلها بالكامل. كما متتلك ال�سركة ن�سبة 32.33٪ من راأ�س مال 
�سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة حائل، والتي تقوم حاليًا باإقامة م�ست�سفى جديد يف 
مدينة حائل والذي �سيحمل ا�سم »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« والذي �ستقوم ال�سركة بتويل مهام اإدارته وت�سغيله. ومتتلك ال�سركة اأي�سًا 
فرع »اأوالد عبداجلليل برتجي«، وهو فرع تابع ومملوك من قبلها بالكامل ويتمثل ن�ساطه الرئي�سي يف �سراء وتوريد االأدوات واالأجهزة الطبية 
واملواد اال�ستهالكية الطبية. كما ترتبط ال�سركة بعدد من اتفاقيات االإ�سراف االإداري املتعلقة بعدد من امل�ست�سفيات اململوكة من اأطراف 
ثالثة خارج اململكة والتي تقع يف كل من اإمارة دبي/دولة االإمارات العربية املتحدة ومدينة القاهرة/جمهورية م�سر العربية ومدينة �سنعاء/

اجلمهورية اليمنية.

وتتمثل اأغرا�س ال�سركة الرئي�سية وفقًا لنظامها االأ�سا�سي مبا يلي:

• التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وخمتربات 	 امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملراكز واملعاهد ومراكز  واإدارة وت�سغيل و�سيانة  اإن�ساء 
التحليل واالأ�سعة وال�سيدليات.

• ال�سركة 	 الأغرا�س  الالزمة  امل�سانع  واإن�ساء  الطبية  امل�ساريع  يف  ال�سركة  ل�سالح  وا�ستثمارها  عليها  مباين  الإقامة  االأرا�سي  �سراء 
وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من مكائن واآالت مبا يف ذلك م�سانع االأدوية واملعدات وامل�ستلزمات ومتلك براءات االخرتاع واال�ستفادة 

منها يف حتقيق اأغرا�س ال�سركة داخل وخارج اململكة.

• جتارة اجلملة والتجزئة يف االأدوية واالأدوات واملعدات وامل�ستلزمات الطبية واأدوات التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وكل ما يتعلق 	
بامل�ست�سفيات واملراكز الطبية.

• واملراكز 	 وامل�ست�سفيات  ال�سحية  بالرعاية  تتعلق  التي  وبراجمها  غيارها  وقطع  االآيل  احلا�سب  اأجهزة  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 
ال�سحية.

• الوكاالت التجارية يف املجاالت ال�سحية واالأدوية.	

• اإقامة مراكز تدريب العمالة اخلا�سة باأن�سطة ال�سركة.	

امل�ساهمون الكبار وعدد اأ�سهمهم ون�سب 
ملكيتهم قبل وبعد الطرح

اإن امل�ساهمني الكبار الذين ميلك كل منهما خم�سة باملائة )5٪( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة هما: �سركة بيت البرتجي، وموؤ�س�سة التمويل 
الدولية. ويو�سح اجلدول التايل عدد االأ�سهم التي ميلكونهما يف ال�سركة ون�سب امللكية املبا�سرة لكل منهما يف ال�سركة قبل وبعد الطرح.

ممل�ضاهمون ملكباد  عرد مأ�ضهمهل  ن�ضب ملكيتهل جبل  بعر ملطرحل امقر ل دجل 

بعر ملطرحجبل ملطرحم�ضل ممل�ضاهل

دمأ�س مملال عرد ملأ�ضهل
)بالريال مل�ضعودي(

ن�ضبة ممللكية 
مملبا�ضرة

دمأ�س مملال عرد ملأ�ضهل
)بالريال مل�ضعودي(

ن�ضبة ممللكية 
مملبا�ضرة

54.6916٪78.130850.338.127503.381.270٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي*

8.4280٪12.04007.757.13177.571.310٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية

* قامت �سركة بيت البرتجي برهن )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية رهن االأ�سهم املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ 
)املوافق 2014/07/16م( مقابل ت�سهيالت مقدمة من موؤ�س�سة التمويل الدولية ل�سالح �سركة بيت البرتجي. وكما يبني �سجل م�ساهمي ال�سركة، فاإن كافة اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة مقيدة بتنازل 
�سركة بيت البرتجي عن اأرباحها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية التنازل عن االأرباح املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(. و�سوف تبقى هذه االتفاقية 
�سارية املفعول بعد االكتتاب حيث �سيكون ملوؤ�س�سة التمويل الدولية حق اال�ستحواذ على )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة يف حال اأخلت �سركة بيت البرتجي 

ببنود االتفاقية بعد احل�سول على املوافقات النظامية املطبقة يف هذا ال�ساأن.



ك

امل�ساهمون البائعون

ممل�ضاهمون ملبائعونل امقر ل دجل 

بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

ملقيمة مل�ضمية عرد ملأ�ضهل
)ديال �ضعودي(

ملقيمة مل�ضمية عرد ملأ�ضهلن�ضبة ممللكية
)ديال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

-54.6916٪50.338.127503.381.270-78.1308٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي*

-8.4280٪7.757.13177.571.310-12.0400٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

-3.2634٪3.003.67130.036.710-4.6621٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

-1.4532٪1.337.53513.375.350-2.0760٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

-1.1379٪1.047.31310.473.130-1.6256٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

32.7061٪0.9637٪46.7230887.0268.870.260٪1.3768٪1.267.18012.671.800�سبحي عبداجلليل برتجي

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة �سبحي برتجي الطبية

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

10.7092٪0.0011٪15.29881.00110.010٪0.0016٪1.43014.300خالد عبداجلليل برتجي

مكارم �سبحي عبداجلليل 
برتجي 

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005

�سلطان �سبحي عبداجلليل 
برتجي 

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005

ر�سوان خالد عبداجلليل 
برتجي

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300�سالح اأحمد حفني 

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300علي عبدالرحمن القويز

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300حممد عبدالرحمن موءمنه 

3.3881٪0.0006٪4.84025185.180٪0.0008٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 

2.5185٪0.0006٪3.59795185.180٪0.0008٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

عبداجلليل خالد عبداجلليل 
برتجي

7407.400٪0.0008٪0.00085185.180٪0.0006٪0.0005

-0.0003٪2602.600-0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

-30.000٪27.612.000276.120.000----اجلمهور

100٪10092.040.000920.400.000٪92.040.000920.400.000املجموع

* قامت �سركة بيت البرتجي برهن )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية رهن االأ�سهم املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ 
)املوافق 2014/07/16م( مقابل ت�سهيالت مقدمة من موؤ�س�سة التمويل الدولية ل�سالح �سركة بيت البرتجي. وكما يبني �سجل م�ساهمي ال�سركة، فاإن كافة اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة مقيدة بتنازل 
�سركة بيت البرتجي عن اأرباحها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية التنازل عن االأرباح املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(. و�سوف تبقى هذه االتفاقية 
�سارية املفعول بعد االكتتاب حيث �سيكون ملوؤ�س�سة التمويل الدولية حق اال�ستحواذ على )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة يف حال اأخلت �سركة بيت البرتجي 

ببنود االتفاقية بعد احل�سول على املوافقات النظامية املطبقة يف هذا ال�ساأن.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي.راأ�س مال ال�سركة

)92.040.000( اثنان وت�سعون مليون واأربعون األف �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. اإجمايل عدد اأ�سهم ال�سركة امل�سدرة

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة اال�سمية لل�سهم

طرح )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام بقيمة ا�سمية قدرها االكتتاب
اأ�سهم  ومتثل  الواحد.  لل�سهم  �سعودي  ريال   )	( االكتتاب  �سعر  و�سيكون  بالكامل.  مدفوعة  الواحد  لل�سهم  �سعودية  رياالت  ع�سرة   )10(

االكتتاب مبجملها 30٪ من راأ�س مال ال�سركة. 

)27.612.000( �سبعة وع�سرون مليون و�ستمائة واثنى ع�سر األف �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل مبوجب قرار جمل�س اإدارة ال�سركة عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ال�سادر بتاريخ 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(.

ن�سبة االأ�سهم املطروحة من راأ�س مال 
ال�سركة

متثل اأ�سهم االكتتاب 30٪ من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة احلايل. ولن توؤدي عملية الطرح اإلى اأي زيادة اأو تغيري يف قيمة راأ�س مال ال�سركة 
احلايل اأو عدد االأ�سهم امل�سدرة من قبلها.

)	( ريال �سعودي لل�سهم العادي الواحد.�سعر الطرح 



ل 

)	( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة ))	(( ريال �سعودي )وذلك بعد خ�سم م�ساريف االكتتاب التي تقدر بحوايل 55 مليون ا�ستخدام متح�سالت الطرح
ريـال �سعودي تقريبًا( على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س عدد ون�سبة ملكية كل منهم من االأ�سهم املباعة من خالل عملية الطرح. ولن 
حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت الطرح )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  9 »ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب« 

من هذه الن�سرة(.

)27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واإثنى ع�سر األف �سهم.عدد اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

)	( ريـال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

ال�سريحة )اأ( - املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني 
الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه الن�سرة(.

ال�سريحة )ب( – املكتتبون االأفراد: ي�سمل ذلك االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها 
اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت 
اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم 

الطلب. 

اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

)27.612.000( �سبعة وع�سرون مليون و�ستمائة واثنا ع�سر األف �سهم عادي، علمًا باأنه يف حال اكتتاب امل�ستثمرين االأفراد )املعرفون يف ال�سريحة عدد االأ�سهم املطروحة للموؤ�س�سات املكتتبة 
»ب« اأعاله( يف اأ�سهم االكتتاب، فاإنه يحق ملدير االكتتاب، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة 

اإلى )19.328.400( ت�سعة ع�سر مليون وثالثمائة وثمانية وع�سرين األف واأربعمائة �سهم �سهم، والتي متثل 70٪ من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب.

�سوف يخ�س�س للمكتتبني االأفراد ما مقداره )8.283.600( ثمانية ماليني ومائتني وثالثة وثمانني األف و�ستمائة �سهم عادي كحد اأق�سى عدد االأ�سهم املطروحة للمكتتبني االأفراد 
مبا يعادل 30٪ من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للموؤ�س�سات 
املكتتبة

التقدم بطلب لالكتتاب، و�سوف يوفر مدير �سجل  »التعريفات وامل�سطلحات«  الق�سم رقم  1  املكتتبة كما هي معرفة يف  للموؤ�س�سات  يحق 
اكتتاب املوؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل االأوامر.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للمكتتبني 
االأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف 
الق�سم رقم  16 »�شروط وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�شرة. وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين �شبق لهم امل�شاركة يف اإحدى عمليات االكتتاب 
ال�سابقة االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف االآيل، اأو من خالل اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه 
اخلدمة لعمالئها، �شرط اأن يكون للمكتتب ح�شاب م�شريف لدى اجلهة امل�شتلمة التي تقدم هذه اخلدمة، واأال يكون قد طراأت اأي تغريات على 

املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات املكتتبة

)100.000( مائة األف �سهم من اأ�سهم االكتتاب.

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني االأفراد

)10( ع�سرة اأ�سهم من اأ�سهم االكتتاب.

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات املكتتبة

)	( ريـال �سعودي.

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني االأفراد

)	( ريـال �سعودي.

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات املكتتبة

)4.601.999( اأربعة ماليني و�ستمائة وواحد األف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب.

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني االأفراد

)250.000( مائتني وخم�سني األف �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب.

قيمة احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها بالن�سبة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

قيمة احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للموؤ�س�سات املكتتبة

)	( ريـال �سعودي.

قيمة احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن 
االكتتاب فيها بالن�سبة للمكتتبني االأفراد

)	( ريـال �سعودي.

تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
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تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للموؤ�س�سات 
املكتتبة

خ�س�س للموؤ�س�سات املكتتبة )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهم، متثل 100٪ من اإجمايل عدد االأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب، علمًا باأنه يف حال اكتتاب املكتتبني االأفراد يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد 
احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )19.328.400( ت�سعة ع�سر مليون وثالثمائة 
وثمانية وع�سرين األف واأربعمائة �سهم والتي متثل 70٪ من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد اإمتام عملية اكتتاب االأفراد. و�سيتم 
اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم  تخ�سي�س ن�سبة 90٪ من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق االإ�ستثمار على 

اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية 10٪ اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم ٪90.

)املوافق تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للمكتتبني االأفراد 1437/05/07هـ  الثالثاء  يوم  اأق�ساه  موعد  يف  الفائ�س  ورد  االكتتاب  اأ�سهم  تخ�سي�س  عملية  عن  االإعالن  يتم  �سوف 
اأ�سهم لكل مكتتب، بينما احلد االأق�سى للتخ�سي�س هو )250.000(  اإن احلد االأدنى للتخ�سي�س هو )10( ع�سرة  2016/02/16م(. 
مائتان وخم�سون األف �سهم. و�سيتم تخ�سي�س العدد املتبقي من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب )اإن وجد( على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة 
ما طلبه كل مكتتب من اإجمايل االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد )828.360( ثمامنائة وثمانية وع�سرين 
األف وثالثمائة و�ستني مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن تخ�سي�س احلد االأدنى والبالغ )10( ع�سرة اأ�سهم لكل مكتتب، ويف هذه احلالة �سيتم 
تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب بالت�ساوي بني املكتتبني االأفراد. واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد )8.283.600( ثمانية ماليني ومائتني وثالثة 

وثمانني األف و�ستمائة مكتتب، ف�سيتم توزيع االأ�سهم املطروحة على �سريحة املكتتبني االأفراد وفقًا ملا يقرتحه امل�سدر ومدير االكتتاب.

�سوف يتم اإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، اإلى املكتتبني دون خ�سم اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب اأو اجلهات رد فائ�س اأموال االكتتاب
امل�ستلمة. و�سوف يتم االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي واإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1437/05/07هـ 
)املوافق 2016/02/16م( )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  16 »�شروط وتعليمات االكتتاب – تخ�سي�س االأ�سهم ورد الفائ�س« من هذه الن�سرة(.

تبداأ فرتة االكتتاب يف يوم االأربعاء 1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م(، وت�ستمر ملدة )7( اأيام �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب، فرتة االكتتاب
لتنتهي بنهاية يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(.

ت�ستحق اأ�سهم االكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة ولل�سنوات املالية التي تليها )للمزيد من املعلومات، توزيع االرباح
ف�ساًل راجع الق�سم رقم  8 »�سيا�سة توزيع االأرباح« من هذه الن�سرة(.

اأ�سهم ال�سركة اأ�سهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية، حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، حقوق الت�سويت
ويحق لكل م�ساهم ميتلك 20 �سهمًا على االأقل ح�سور اجتماع اجلمعية العامة والت�سويت على قراراتها )ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم 
 12-5 »ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة« والق�سم الفرعي »و�سف االأ�سهم – حقوق الت�سويت« من الق�سم رقم  12 »املعلومات القانونية« 

من هذه الن�سرة(.

يحظر على امل�ساهمني الذين تظهر ملكيتهم يف ال�سركة يف هذه الن�سرة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )18( ثمانية ع�سر �سهرًا من تاريخ بدء فرتة احلظر / القيود املفرو�سة على االأ�سهم
تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«فرتة احلظر«(، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة 

اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة. 

م ي�سبق اإدراج اأ�سهم ال�سركة �سواء داخل اململكة اأو يف اأي مكان اآخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل اإدراج وتداول االأ�سهم
االأ�سهم وقبول اإدراجها، وقد مت الوفاء باملتطلبات كافة. كما مت احل�سول على كافة املوافقات النظامية الالزمة للقيام بعملية الطرح. ومن 
املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب واالنتهاء من ا�ستيفاء جميع 

املتطلبات النظامية ذات العالقة )ف�ساًل راجع ق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب« من هذه الن�سرة(.

ال�شركة عوامل املخاطرة تتعلق باال�شتثمار يف هذا االكتتاب. وميكن ت�شنيف هذه املخاطر كما يلي: )اأ( املخاطر املرتبطة بن�شاط  هناك خماطر معينة 
باأ�سهم االكتتاب. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم رقم  2  وعملياتها، )ب( املخاطر املتعلقة بال�سوق، و)ج( املخاطر املرتبطة 

»عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب.

تقدر امل�ساريف اخلا�سة باالكتتاب بحوايل 55 مليون ريـال �سعودي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، ومدير االكتتاب، ور�سوم التعهد بالتغطية م�ساريف االكتتاب
واجلهات امل�ستلمة، واأتعاب امل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املالية املهنية وم�ست�سار ال�سوق، وم�ساريف الت�سويق والرتتيب والرتجمة 
اإلى ر�سوم اأخرى ترتبط بعملية الطرح. و�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون تلك امل�ساريف بالكامل والتي  والطباعة والتوزيع، باالإ�سافة 

�سيتم خ�سمها من متح�سالت االكتتاب.

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(متعهد التغطية

برج اململكة، الدور 14

�س.ب: 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+ 

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: يجب درا�سة ق�سم »اإ�سعار مهم« �سفحة ) ب( والق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب مبوجب 
هذه الن�سرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

مقر ل ملزمني لالكتتابل امقر ل دجل 

مقر ل ملزمني لالكتتاب

ملتومديخمحلرث

يبداأ االكتتاب اعتبارًا من يوم االأربعاء 1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م( وي�ستمر ملدة )7( فرتة االكتتاب 
�سبعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(

يوم الثالثاء 1437/04/16هـ )املوافق 2016/01/26م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم االأحد 1437/04/28هـ )املوافق 2016/02/07م(اآخر موعد ل�سداد قيمةاالكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني االأفراد

يوم الثالثاء 1437/05/07هـ )املوافق 2016/02/16م( االإعالن عن التخ�سي�س النهائي الأ�سهم االكتتاب

يوم الثالثاء 1437/05/07هـ )املوافق 2016/02/16م( اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�سة للمكتتبني )يف حال جتاوز حد االكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع التاريخ املتوقع لبدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية
االإجراءات النظامية ذات العالقة. و�سيتم االعالن عن بدء تداول االأ�سهم يف ال�سحف املحلية وموقع 

.)www.tadawul.com.sa( تداول االإلكرتوين

مالحظة: يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�سار اإليها اأعاله تقريبية، و�سوف يتم االإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة 
.)www.tadawul.com.sa( العربية ال�سعودية والتي ت�سدر باللغة العربية وعلى موقع تداول االإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة: وتت�سمن عددًا من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه 
االكتتاب  �سجل  مدير  من  االكتتاب  طلبات  مناذج  على  احل�سول  وميكن  الن�سرة.  هذه  يف  ورد  ملا  وفقًا  لالكتتاب  طلبات  بنماذج  التقدم  امل�ستثمرين  لهوؤالء  ويحق  الن�سرة(. 

للموؤ�س�سات املكتتبة اأثناء فرتة عملية بناء �سجل االأوامر لل�سركة.

اأوالد ق�سر من زوج غري  اأو االأرملة التي لها  ال�سريحة )ب(: املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة 
�سعودي، حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، 
واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط من مدير االكتتاب وفروع 
اجلهات امل�ستلمة. وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �سريطة 

ا�شتيفاء ال�شروط التالية:

اأن يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة.- 1
اأال يكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.- 2

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم رقم  16 »�شروط وتعليمات االكتتاب« وعلى كل مقدم طلب اأن يوافق على جميع بنود منوذج 
طلب االكتتاب ذات العالقة. وحتتفظ ال�شركة وامل�شاهمون البائعون باحلق يف رف�ض اأي طلب اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�شتيفائه الأي من �شروط وتعليمات 
االكتتاب. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاًقا ملزًما بني مقدم الطلب وال�سركة (ف�ساًل 

راجع الق�سم رقم  16 »�شروط وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�شرة(.



�س

ملخص المعلومات األساسية

يهدف هذا امللخ�س اإلى تقدمي معلومات عامة عن الطرح الواردة يف هذه الن�سرة، اإال اأنه ال يت�سمن جميع املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني. لذا يجب على املكتتبني قراءة 
ن�سرة االإ�سدار بالكامل قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب من عدمه، وخ�سو�سًا ق�سم »اإ�سعار مهم« والق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة.

1- الشركة

1-1 نظرة عامة

�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية هي �سركة م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة مبوجب القرار الوزاري ال�سادر عن معايل وزير التجارة وال�سناعة برقم 2554 وتاريخ 1425/03/16هـ 
2004/05/25م(  )املوافق  1425/04/06هـ  وتاريخ   4030149460 برقم  التجاري  ال�سجل  يف  قيدها  ومت  ال�سركة،  تاأ�سي�س  باإعالن  القا�سي  2004/05/05م(  )املوافق 
األف ريـال �سعودي منه نقدًا  براأ�س مال مقداره )590.000.000( خم�سمائة وت�سعون مليون ريـال �سعودي، حيث مت ت�سديد )42.040.000( اثنني واأربعني مليون واأربعني 
و)547.960.000( خم�سمائة و�سبعة واأربعني مليون وت�سعمائة و�ستني األف ريـال �سعودي عينيًا عن طريق ح�س�س عينية مقدمة من قبل امل�ساهم املوؤ�س�س �سركة بيت البرتجي 
الطبية املحدودة والتي متثلت بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة )مبا فيه االأر�س واملباين املقامة عليها( وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري )مبا فيه االأر�س واملباين 

املقامة عليها( وح�سة �سركة بيت البرتجي البالغة )80٪( يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي الطبية )املالكة وامل�سغلة �سابقًا للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س(.

وبتاريخ 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )590.000.000( خم�سمائة وت�سعني 
مليون ريـال �سعودي اإلى )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها )177.000.000( مائة و�سبعة و�سبعون مليون ريـال 

�سعودي عن طريق ر�سملة احل�ساب اجلاري للم�ساهمني والذي نتج عن قيامهم بتقدمي ح�س�س عينية جديدة لل�سركة، وهي:

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة،  �
ن�سبة تعادل )98٪( من احل�س�س يف راأ�س مال �سركة اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية، �
)39.96٪( من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية، �
عقود اإ�سراف اإداري مل�ست�سفيات مملوكة من قبل اأطراف ثالثة خارج اململكة والتي تقع يف يف كل من اإمارة دبي/دولة االإمارات العربية املتحدة ومدينة القاهرة/ �

جمهورية م�سر العربية ومدينة �سنعاء/ اجلمهورية اليمنية.
ن�سبة )20٪( من احل�س�س يف راأ�س مال �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )والتي نتج عنها متلك ال�سركة لل�سركة املذكورة بالكامل، وبالتايل متلكها امل�ست�سفى  �

ال�سعودي االأملاين – الريا�س باأكمله، وقد نتج عن متلك ال�سركة لل�سركة املذكورة بالكامل اأن قامت بتحويلها اإلى فرع تابع ومملوك بالكامل من قبلها وم�سجل لدى 
وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010162269 وتاريخ 1421/07/24هـ )املوافق 2000/10/21م(

اأر�س ف�ساء مب�ساحة )30.000( مرت مربع يف الدمام.  �

ال�سركة من )767.000.000(  راأ�س مال  زيادة  املوافقة على  اأخرى  لل�سركة مرة  العادية  العامة غري  وبتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، قررت اجلمعية 
البالغ مقدارها  املال  راأ�س  الزيادة يف  ريـال �سعودي ومت تغطية  األف  واأربعمائة  ت�سعمائة وع�سرين مليون  اإلى )920.400.000(  ريـال �سعودي  �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون 

)153.400.000( مائة وثالثة وخم�سون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي عن طريق ر�سملة ح�ساب االأرباح املبقاة.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي ُمق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعني مليون �سهمًا عاديًا بقيمة 
ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد. وفيما يلي هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح:

هيكل ملكية مأ�ضهل مل�ضركة جبل  بعر ملطرحل امقر ل دجل 
بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

عرد
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية
)ديـال �ضعودي(

عرد ن�ضبة ممللكية
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية 
)ديـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

-54.6916٪50.338.127503.381.270-78.1308٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي*

-8.4280٪7.757.13177.571.310-12.0400٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

-3.2634٪3.003.67130.036.710-4.6621٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

-1.4532٪1.337.53513.375.350-2.0760٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

-1.1379٪1.047.31310.473.130-1.6256٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

32.7061٪0.9637٪46.7230887.0268.870.260٪1.3768٪1.267.18012.671.800�سبحي عبداجلليل برتجي

�سركة �سبحي برتجي 
الطبية

34.554345.540٪0.0375-24.188241.880٪0.0263-

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

10.7092٪0.0011٪15.29881.00110.010٪0.0016٪1.43014.300خالد عبداجلليل برتجي

مكارم �سبحي عبداجلليل 
برتجي 

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005

�سلطان �سبحي عبداجلليل 
برتجي 

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005



ع 

بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

عرد
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية
)ديـال �ضعودي(

عرد ن�ضبة ممللكية
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية 
)ديـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

ر�سوان خالد عبداجلليل 
برتجي

1.43014.300٪0.0016٪0.00081.00110.010٪0.0011٪0.0005

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300�سالح اأحمد حفني 

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300علي عبدالرحمن القويز

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300حممد عبدالرحمن موءمنه 

3.3881٪0.0006٪4.84025185.180٪0.0008٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 

2.5185٪0.0006٪3.59795185.180٪0.0008٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

عبداجلليل خالد عبداجلليل 
برتجي

7407.400٪0.0008٪0.00085185.180٪0.0006٪0.0005

-0.0003٪2602.600-0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

-30.000٪27.612.000276.120.000----اجلمهور

100٪10092.040.000920.400.000٪92.040.000920.400.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
* قامت �سركة بيت البرتجي برهن )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية رهن االأ�سهم املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 
2014/07/16م( مقابل ت�سهيالت مقدمة من موؤ�س�سة التمويل الدولية ل�سالح �سركة بيت البرتجي. وكما يبني �سجل م�ساهمي ال�سركة، فاإن كافة اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة مقيدة بتنازل �سركة بيت 
البرتجي عن اأرباحها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية التنازل عن االأرباح املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(. و�سوف تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول 
بعد االكتتاب حيث �سيكون ملوؤ�س�سة التمويل الدولية حق اال�ستحواذ على )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة يف حال اأخلت �سركة بيت البرتجي ببنود االتفاقية بعد 

احل�سول على املوافقات النظامية املطبقة يف هذا ال�ساأن.

اإن الن�شاط الرئي�شي الذي تزاوله ال�شركة حاليًا هو متلك واإدارة وت�شغيل و�شيانة امل�شت�شفيات، ومتتلك وت�شغل وتدير ال�شركة حاليًا )4( اأربعة م�ست�سفيات يف اململكة بالكامل وتقع 
يف كل من مدينة جدة )وي�سار اإليه فيما بعد بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة«( ومدينة الريا�س )وي�سار اإليه يف هذه الن�سرة بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س«( 
واملدينة املنورة )وي�سار اإليه يف هذه الن�سرة بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة«( ومدينة خمي�س م�سيط )ع�سري( )وي�سار اإليه يف هذه الن�سرة بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- ع�سري«( يف اململكة. كما متتلك ال�سركة ن�سبة 32.33٪ من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة حائل، والتي 
تقوم حاليًا باالنتهاء من اإقامة م�ست�سفى جديد يف مدينة حائل، وقد اأ�سند لل�سركة مهمة اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى املذكور مبوجب اتفاقية اإدارة اأبرمتها مع �سركة حائل الوطنية 
بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( )ملزيد من التف�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6-2 »اتفاقية االإدارة مع �سركة حائل الوطنية« من هذه الن�سرة(. ومتتلك 
ال�شركة اأي�شًا فرع اأوالد عبداجلليل برتجي بالكامل والذي يزاول ب�شكل رئي�شي ن�شاط �شراء وتوريد االأدوات واالأجهزة الطبية واملواد اال�شتهالكية الطبية، كما ترتبط باتفاقيات 
اإ�سراف اإداري لعدد من امل�ست�سفيات اململوكة من قبل اأطراف ثالثة خارج اململكة والتي تقع يف اإمارة دبي/دولة االإمارات العربية املتحدة ومدينة القاهرة/جمهورية م�سر العربية 

ومدينة �سنعاء/ اجلمهورية اليمنية.

1-2 األنشطة الرئيسية للشركة

تتمثل االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة وفقًا لنظامها االأ�سا�سي فيما يلي: 

اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملراكز واملعاهد ومراكز التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وخمتربات التحليل واالأ�سعة وال�سيدليات. �
�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة يف امل�ساريع الطبية واإن�ساء امل�سانع الالزمة الأغرا�س ال�سركة وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من مكائن  �

واآالت مبا يف ذلك م�سانع االأدوية واملعدات وامل�ستلزمات ومتلك براءات االخرتاع واال�ستفادة منها يف حتقيق اأغرا�س ال�سركة داخل وخارج اململكة.
جتارة اجلملة والتجزئة يف االأدوية واالأدوات واملعدات وامل�ستلزمات الطبية واأدوات التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وكل ما يتعلق بامل�ست�سفيات واملراكز الطبية. �
جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة احلا�سب االآيل وقطع غيارها وبراجمها التي تتعلق بالرعاية ال�سحية وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. �
الوكاالت التجارية يف املجاالت ال�سحية واالأدوية. �
اإقامة مراكز تدريب العمالة اخلا�سة باأن�سطة ال�سركة. �

2- رؤية الشركة ورسالتها 

2-1 رؤية الشركة

اأن تكون ال�سركة الرائدة اإقليميًا يف جمال الرعاية ال�سحية من خالل اأكرب منظومة من امل�ست�سفيات وتقدمي خدمات رعاية �سحية ذات جودة عالية وحتقيق قيمة م�سافة جلميع 
املتعاملني معها.

2-2 رسالة الشركة

اأن تقدم رعاية �سحية عالية اجلودة يف جميع التخ�س�سات الطبية باأعلى م�ستوى من الرعاية املتخ�س�سة واملعايري املهنية لتحقيق اأف�سل نتائج طبية تنال ر�سا عمالئها.



ف

3- المزايا التنافسية ونواحي القوة

3-1 المزايا التنافسية

تتميز ال�سركة عن غريها من �سركات الرعاية ال�سحية االأخرى مبزايا التناف�سية التالية والتي متنحها فر�سًا كبرية يف تنمية اأعمالها:

ال�سمعة املكت�سبة يف قطاع اخلدمات ال�سحية. �
ات�ساع التغطية اجلغرافية التي ت�سملها خدمات ال�سركة. �
طبيعة ت�سميم مباين امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة واإمكانية التو�سع فيها. �
اخلربة االإدارية والفنية واملالية للموؤ�س�سات امل�ساهمة يف ال�سركة. �
برنامج اال�ست�ساريني الزائرين الدوليني املطبق من قبل ال�سركة. �
�سمولية اخلدمات ال�سحية املقدمة من قبل ال�سركة. �
الرتكيز على جودة اخلدمات ال�سحية كاأحد اأولويات ال�سركة. �
اأنظمة املعلومات. �
كادر طبي موؤهل. �
اأداء مايل جيد وم�ستقر. �
العالقة مع �سركات التاأمني. �
عالقة التحويل الطبي ملر�سى وزارة ال�سحة. �
قاعدة متنوعة من العمالء. �
حجم العمليات الت�سغيلية لل�سركة. �

3-2 االستراتيجية واآلفاق المستقبلية 

عر�س  يلي  وفيما  الوقت.  ذات  يف  واملالية  الت�سغيلية  كفاءتها  ورفع  لها،  التابعة  امل�ست�سفيات  يف  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  جودة  حت�سني  اإلى  دومًا  ال�سركة  ت�سعى 
لال�سرتاتيجيات الرئي�سية التي تتبناها ال�سركة لتحقيق اأهدافها: 

التو�سع يف مدن جديدة. �
تو�سعة املباين احلالية للم�ست�سفيات. �
حت�سني م�ستوى الربحية وزيادة حجم اال�ستفادة من االأ�سّرة املتاحة. �
زيادة الدخل من العيادات اخلارجية. �

4- ملخص عوامل المخاطرة 

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها  1-4

جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة. �
االعتماد على الكوادر الطبية واملهنية املوؤهلة. �
االعتماد على االإدارة التنفيذية. �
العمالء الرئي�سيون من ال�سركات واملوؤ�س�سات. �
العالقة مع وزارة ال�سحة. �
العالقات مع �سركات التاأمني والتغطية التاأمينية للمر�سى. �
املخاطر املتعلقة باملطالبات املرفو�سة. �
املخاطر املرتبطة بالت�سريعات واالأنظمة املنظمة لقطاع الرعاية ال�سحية والرتاخي�س. �
�سدور نظام ال�سركات اجلديد. �
االأخطاء الطبية. �
كفاية التاأمني. �
املخاطر املتعلقة بحوادث خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.  �
تركز االإيرادات. �
نظم اإدارة املعلومات. �
عيوب واأعطال االأجهزة واملعدات واحلاجة اإلى ا�ستبدالها. �
ا�سم ال�سركة وعالماتها التجارية و�سمعتها. �
املخاطر املتعلقة بامل�ساريع اجلديدة. �
خماطر التمويل. �
ال�سيطرة على �سركة حائل الوطنية. �
الدعاوى الق�سائية. �
الربط الزكوي. �
اخلربة املتعلقة باإدارة ال�سركات امل�ساهمة. �
حداثة تكوين اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة. �



�س 

معامالت االأطراف ذات العالقة. �
خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. �

المخاطر المتعلقة بالسوق  2-4

البيئة التناف�سية. �
االندماجات داخل القطاع. �
خماطر تذبذب ن�سب الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت وتكاليف التمويل. �
ال�سعودة. �
عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�سادي يف منطقة ال�سرق االأو�سط. �

4-3  المخاطر المرتبطة بأسهم االكتتاب

توزيع االأرباح. �
ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني. �
عدم وجود �سوق �سابقة الأ�سهم االكتتاب. �
بيع االأ�سهم وطرح االأ�سهم م�ستقباًل لالكتتاب. �

5- معلومات عن السوق والقطاع 

�شهدت اململكة على مدار ال�شنوات املا�شية منوًا م�شطردًا يف الن�شاط االقت�شادي، مما اأدى اإلى منو كبري يف االإنفاق على خدمات الرعاية ال�شحية يف جميع اأنحاء اململكة مبعدل 
منو �سنوي مركب قدره 6.2٪ خالل فرتة االأربع �سنوات ما بني 2010م و2014م. وكان التزايد ال�سكاين عن�سر اأ�سا�سي وراء هذا االرتفاع، باالإ�سافة اإلى مبادرات اأخرى لتح�سني 

البنية التحتية لقطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة. 

فيما يلي نظرة عامة موجزة لعدد من ال�سمات الرئي�سية التي يت�سف بها قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة:

الزيادة يف تغطية التاأمني ال�سحي. �
االرتفاع يف معدل االإ�سابة باالأمرا�س املزمنة. �
النمو ال�سكاين وزيادة معدل االأعمار. �
الزيادة يف اخلربات الطبية. �
النق�س املتزايد يف الكوادر الطبية. �
النق�س يف الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية. �
التنمية املحدودة للقدرات ال�سحية يف املدن الثانوية. �

بعد فر�س نظم ولوائح نظام التاأمني ال�سحي التعاوين يف اململكة، ارتفع اإجمايل عدد االأفراد املوؤمن عليهم يف القطاع اخلا�س يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب قدره ٪11.8 
من 4.8 مليون �سخ�س يف عام 2008م اإلى ما يقدر بنحو 8.4 مليون �سخ�س يف عام 2013م. ونظرًا ل�سمل هوؤالء االأفراد بالتاأمني ال�سحي فقد اأ�سبحت م�ستويات االأ�سعار يف 
م�ست�سفيات القطاع اخلا�س من معايري االختيار الثانوية للمر�سى، كما اأ�سبحت جودة املرافق وال�سمعة وكذلك اخلربة التي يتمتع بها االأطباء وطاقم التمري�س متثل االأولوية 
الق�سوى يف اختيار امل�ست�سفيات من جانب �سريحة كبرية من املر�سى. كما اأن هناك معايري اأخرى هامة من �ساأنها التاأثري على اختيار املري�س مل�ست�سفى معني عو�سًا عن غريه 
منها توفر تخ�س�سات طبية دقيقة وكذلك القدرات التقنية وحداثة االأجهزة الطبية ملقدمي الرعاية ال�سحية. ونظرًا لهذا التغرُي يف املعايري التف�سيلية الختيار امل�ست�سفى من 

قبل املري�س، فقد ارتفع عدد املر�سى يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�س بينما ظل منو عدد مر�سى امل�ست�سفيات احلكومية ثابتًا ن�سبيًا.

ووفقًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�سار ال�سوق )روالند بريغر(، فقد �سهدت جميع قطاعات ال�سوق ال�سعودي منوًا ملحوظًا خالل االأعوام ال�سابقة. ففي قطاع امل�ست�سفيات 
مبدينة الريا�س، ارتفع عدد امل�ست�سفيات من 71 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 83 م�ست�سفى يف عام 2014م، وزاد عدد االأ�سّرة من 9.859 �سريرًا يف عام 2009م اإلى 

ما يقّدر بـ 12.879 �سرير يف عام 2014م، وارتفع عدد العيادات الطبية من 469 عيادة يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 550 عيادة يف عام 2014م.

اأما يف قطاع امل�ست�سفيات مبدينة جدة، ارتفع عدد امل�ست�سفيات من 39 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 46 م�ست�سفى يف عام 2014م، وزاد عدد اأ�سّرة امل�ست�سفيات من 
5.498 �سرير يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 6.477 �سرير يف عام 2014م، وارتفع عدد العيادات الطبية من 193 عيادة يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 219 عيادة يف عام 2014م.

ويف قطاع امل�ست�سفيات باملدينة املنورة، فقد ارتفع عدد امل�ست�سفيات من 31 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 35 م�ست�سفى يف عام 2014م، وزاد عدد االأ�سّرة من 3.298 
�سرير يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 4.482 �سرير يف عام 2014م، وارتفع عدد العيادات الطبية من 171 عيادة يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 189 عيادة يف عام 2014م.

كما يف قطاع امل�ست�سفيات يف ع�سري، فقد ارتفع عدد امل�ست�سفيات من 32 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 40 م�ست�سفى يف عام 2014م، وزاد عدد االأ�سّرة من 3.365 
�سرير يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 4.169 �سرير يف عام 2014م، وارتفع عدد العيادات الطبية من 325 عيادة يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 353 عيادة يف عام 2014م.

ويف قطاع امل�ست�سفيات يف حائل، فقد ارتفع عدد امل�ست�سفيات من 10 م�ست�سفيات يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 12 م�ست�سفى يف عام 2014م، وزاد عدد االأ�سّرة من 1.005 �سرير 
يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 1.357 �سرير يف عام 2014م، وارتفع عدد العيادات الطبية من 102 عيادة يف عام 2009م اإلى ما يقّدر بـ 115 عيادة يف عام 2014م.



ق

ملخص المعلومات المالية

2014م  2013م،  2012م،  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنوات  لل�سركة  واملراجعة  املوحدة  املالية  القوائم  مع  جنب  اإلى  جنبًا  اأدناه  الواردة  املالية  املعلومات  قراءة  يجب 
واالإي�ساحات املرفقة بها والقوائم االأولية لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م، باالإ�سافة اإلى القوائم املالية االفرتا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م 

و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف اأجزاء اأخرى من هذه الن�سرة.

اإن جميع املعلومات املالية املدرجة يف هذه الن�سرة للعام 2012م و2013م هي معلومات مالية مبنية على القوائم املالية املوحدة االفرتا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2012م و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها ما مل ين�س على خالف ذلك.

مأبرز ملبيانات مملالية ل امقر ل دجل 

0ا يونيو 
اا0ام

0ا يونيو 
اا0ام

اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

مملرمجعة غري مملرمجعة مملرمجعة ملفرتم�ضية مملرمجعة ملفرتم�ضية مملرمجعة

قائمة الدخل

763.646 706.253 1.398.752 1.157.828 828.360 930.583 542.222 اإيرادات الت�سغيل

)350.779( )320.986( )648.988( )569.460( )397.875( )498.119( )293.858( تكلفة االإيرادات  

412.867 385.267 749.764 588.368 430.485 432.464 248.364 جممل الربح

)216.871( )218.830( )429.899( )393.511( )280.483( )294.677( )168.136( اإجمايل امل�ساريف الت�سغيلية

7.534 11.092 23.163 21.397 12.567 11.311 5.758 اإيرادات اأخرى

)2.620( )1.391( )4.129( )1.281( )1.142( )15.055( - اأعباء مالية

- )197( )585( )7.760( )3.534( )7.140( )2.504( زكاة ال�سركات التابعة

132 183 343 609 609 140 )6.699( ح�سة حقوق االأقلية

197.180 172.960 331.969 192.549 137.198 132.390 61.994 �سايف دخل ال�سنة

قائمة املركز املايل

930.224 900.106 846.265 724.671 734.174 581.341 401.236 جمموع االأ�سول املتداولة

1.900.438 1.779.992 1.778.374 1.578.080 1.587.583 1.323.305 889.809 جمموع االأ�سول

414.717 390.693 357.378 363.565 363.565 225.534 131.161 جمموع اخل�سوم املتداولة

217.007 161.778 163.445 160.903 160.903 77.333 65.485 جمموع القرو�س

262.783 265.664 234.088 269.618 269.618 211.557 114.009 جمموع اخل�سوم غري املتداولة

1.166.281 1.076.319 1.139.753 896.592 906.096 842.473 612.460 حقوق امل�ساهمني

قائمة التدفقات النقدية 

93.544 59.538 349.282 225.535 128.505 71.811 )2.431( �سايف النقد املورد من االأن�سطة الت�سغيلية

)63.459( )47.603( )123.246( )161.460( )158.084( )26.063( )12.363( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

)108.345( )17.274( )133.800( )46.080( 59.288 )48.188( 18.342 �سايف النقد )امل�ستخدم يف( املورد من االأن�سطة 
التمويلية

57.966 38.651 136.226 34.487 43.991 16.492 14.282 ر�سيد النقد يف اآخر ال�سنة

موؤ�سرات االأداء املايل  

٪54.1 ٪54.6 ٪53.6 ٪50.8 ٪52.0 ٪46.5 ٪45.8 هام�س الربح االإجمايل )٪(

٪25.8 ٪24.5 ٪23.7 ٪16.6 ٪16.6 ٪14.2 ٪11.4 هام�س �سايف دخل ال�سنة )٪(

٪18.6 ٪15.0 ٪14.3 ٪17.9 ٪17.8 ٪9.2 ٪10.7 اإجمايل الديون اإلى حقوق امل�ساهمني )٪(

٪16.9 ٪16.1 ٪29.1 ٪21.5 ٪15.1 ٪15.7 ٪10.1 العائد على حقوق امل�ساهمني )٪(

٪10.4 ٪9.7 ٪18.7 ٪12.2 ٪8.6 ٪10.0 ٪7.0 العائد على جمموع االأ�سول )٪(

2.14 1.88 3.61 2.09 1.49 1.44 0.67 العائد على ال�سهم )ريـال(1

٪14.0 - ٪142.0 ٪45.4 ٪121.3 - - معدل منو �سايف دخل ال�سنة )٪(2

٪8.1 - ٪68.9 ٪24.4 ٪52.8 - - معدل منو اإيرادات الت�سغيل )٪(3

٪35.6 ٪36.9 ٪33.3 ٪40.1 ٪39.9 ٪33.0 ٪27.6 ن�سبة جمموع اخل�سوم اإلى جمموع االأ�سول )٪(

1  مت اإحت�ساب العائد على ال�سهم بناءًا على عدد االأ�سهم احلالية لل�سركة كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه
2  مت اإحت�ساب النمو يف �سايف الدخل ال�سنة للعام 2014م بناءًا على القوائم املالية املراجعة للعام 2013م

مت اإحت�ساب النمو يف اإيرادات الت�سغيل للعام 2014م بناءًا على القوائم املالية املراجعة للعام 2013م  3



ر 

0ا يونيو 
اا0ام

0ا يونيو 
اا0ام

اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

مملرمجعة غري مملرمجعة مملرمجعة ملفرتم�ضية مملرمجعة ملفرتم�ضية مملرمجعة

2.2 2.3 2.4 2.0 2.0 2.6 3.1 معدل راأ�س املال العامل )مرة(

23.031 23.224 45.063 43.558 31.374 39.644 23.555 عدد املر�سى املنومني

577.484 554.328 1.093.816 1.032.178 642.949 958.514 458.268 عدد الزيارات اخلارجية

788 771 778 740 740 696 505 عدد االأ�سرة

969 916 1.798 1.565 1.386 1.337 1.074 العائد على ال�سرير

194 188 183 195 287 204 261 اأيام الذمم املدينة )اأيام(

95 120 112 128 144 115 68 اأيام املخزون )اأيام(

209 224 220 209 249 228 101 اأيام الذمم الدائنة  )اأيام(

80 84 75 114 182 91 228 دورة حتويل النقد
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160 اجلدول رقم 197: االإيرادات ح�سب الق�سم ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م 

163 اجلدول رقم 198:  تكلفة االإيرادات ح�سب النوع، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

164 اجلدول رقم 199:  اإجمايل الربح ح�سب فروع ال�سركة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

165 اجلدول رقم 200:  م�ساريف البيع والت�سويق، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

166 اجلدول رقم 201:  امل�ساريف العمومية واالإدارية ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

166 اجلدول رقم 202: امل�ساريف العمومية واالإدارية االأخرى ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

167 اجلدول رقم 203:  االإيرادات االأخرى، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  



168 اجلدول رقم 204:  حتليل �سايف الدخل، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م 

169 اجلدول رقم 205:  قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

171 اجلدول رقم 206:  راأ�س املال العامل الت�سغيلي ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

172 اجلدول رقم 207:  مدينون جتاريون، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

173 اجلدول رقم 208:  مدينون جتاريون بح�سب فروع ال�سركة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

174 اجلدول رقم 209: اأعمار املدينون التجاريون، كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

174 اجلدول رقم 210: اأعمار املدينون التجاريون ح�سب العميل، كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

اجلدول رقم 211: التغريات يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 
175 دي�سمرب 2014م 

175 اجلدول رقم 212:  �سيا�سة املخ�س�سات املنفذة حديثًا مف�سلة اأدناه: 

176 اجلدول رقم 213: املخزون بح�سب طبيعته، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  

176 اجلدول رقم 214:  املخزون بح�سب فروع ال�سركة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

177 اجلدول رقم 215: اأعمار املخزون، كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

178 اجلدول رقم 216:  مبالغ مدفوعة مقدمًا و ذمم مدينة اأخرى ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م 

178 اجلدول رقم 217:  مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

179 اجلدول رقم 218:  دائنون جتاريون بح�سب فروع ال�سركة ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

180 اجلدول رقم 219:  م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

180 اجلدول رقم 220:  مبالغ م�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

181 اجلدول رقم 221:  االأ�سول غري متداولة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

181 اجلدول رقم 222:  املمتلكات واملعدات، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

181 اجلدول رقم 223:  املمتلكات واملعدات بح�سب فروع ال�سركة، لل�سنة املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 

181 اجلدول رقم 224:  معدالت اال�ستهالك 

182 اجلدول رقم 225:  �سايف املمتلكات واملعدات، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

182 اجلدول رقم 226:  االإ�سافات، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

183 اجلدول رقم 227: امل�ساريع حتت التنفيذ ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

183 اجلدول رقم 228: املطلوبات الغري متداولة، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

184 اجلدول رقم 229: القرو�س البنكية ق�سرية االأجل والقرو�س طويلة االأجل ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

اجلدول رقم 230:  القرو�س البنكية ق�سرية االأجل والقرو�س طويلة االأجل بح�سب البنك اأو اجلهة احلكومية، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية 
184 يف31 دي�سمرب 2014م  

185 اجلدول رقم 231: تفا�سيل الت�سهيالت االئتمانية ح�سب اجلهة املقر�سة 

186 اجلدول رقم 232:  مبالغ الت�سهيالت االئتمانية ح�سب اجلهة املقر�سة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

187 اجلدول رقم 233: جدول �سداد القرو�س كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

187 اجلدول رقم 234:  هيكل التمويل، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

187 اجلدول رقم 235: حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني ، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

189 اجلدول رقم 236:  قوائم التدفقات النقدية، لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م  

190 اجلدول رقم 237: قائمة الدخل املوحدة، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

191 اجلدول رقم 238: االإيرادات ح�سب نوع امل�سدر، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

191 اجلدول رقم 239: �سايف االإيرادات ح�سب نوع اخلدمة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

192 اجلدول رقم 240: �سايف االإيرادات ح�سب نوع اخلدمة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

192 اجلدول رقم 241: �سايف االإيرادات ح�سب نوع اخلدمة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

193 اجلدول رقم 242:  �سايف االإيرادات ح�سب نوع اخلدمة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

194 اجلدول رقم 243:  �سايف االإيرادات ح�سب نوع العميل، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

194 اجلدول رقم 244: اخل�سومات، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

195 اجلدول رقم 245: االإيرادات ح�سب الق�سم ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

196 اجلدول رقم 246: تكلفة االإيرادات ح�سب النوع، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

196 اجلدول رقم 247: اإجمايل الربح ح�سب امل�ست�سفى لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

197 اجلدول رقم 248: م�ساريف البيع والت�سويق، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

197 اجلدول رقم 249: امل�ساريف العمومية واالإدارية ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

198 اجلدول رقم 250: االإيرادات االأخرى، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

199 اجلدول رقم 251: قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

200 اجلدول رقم 252:  راأ�س املال العامل الت�سغيلي ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

200 اجلدول رقم 253: مدينون جتاريون ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 



201 اجلدول رقم 254:  مدينون جتاريون، لل�سنة املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سبمر 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

201 اجلدول رقم 255: اأعمار املدينون التجاريون ح�سب العميل، كما يف 30 يونيو 2015م 

201 اجلدول رقم 256: التغريات يف خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

202 اجلدول رقم 257: اعمار املدينون التجاريون ح�سب فروع ال�سركة ، كما يف 30 يونيو 2015م 

202 اجلدول رقم 258: املخزون بح�سب طبيعته، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

202 اجلدول رقم 259: مبالغ مدفوعة مقدمًا و ذمم مدينة اأخرى لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

203 اجلدول رقم 260: مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة ، لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

203 اجلدول رقم 261:  دائنون جتاريون بح�سب فروع ال�سركة لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

204 اجلدول رقم 262:  م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

204 اجلدول رقم 263:  مبالغ م�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

204 اجلدول رقم 264: املوجودات غري املتداولة لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

204 اجلدول رقم 265: املمتلكات واملعدات لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 

205 اجلدول رقم 266: �سايف املمتلكات واملعدات لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م 
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التعريفات والمصطلحات. 1

اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�سركة ومتعهد التغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية اال�ست�سارات املربمة بني ال�سركة و�سركة بيت البرتجي بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(.اتفاقية اال�ست�سارات

)املوافق اتفاقيات االإ�سراف االإداري ـــــ  1436/07/14ه بتاريخ  ال�سحية  الرعاية  لتنمية  االإمـــارات  �سركة  من  وكــل  ال�سركة  بني  املربمة  االإداري  االإ�ــســراف  اتفاقيات 
2015/05/03م( )وهي �سركة مملوكة من قبل اأطراف ثالثة واملالكة للم�ست�سفى امل�سمى بـ »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« الواقع يف اإمارة دبي/ 
دولة االإمارات العربية املتحدة( وال�سركة امل�سرية ال�سعودية للرعاية ال�سحية 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( )وهي �سركة مملوكة 
من قبل اأطراف ثالثة واملالكة للم�ست�سفى امل�سمى بـ »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« الواقع يف مدينة القاهرة/ جمهورية م�سر العربية(، واجلزء 
بتاريخ 1436/08/06هـــ )املوافق 2015/05/24م( من االتفاقية املربمة بني �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة وال�سركة  لل�سركة  املحول 
ال�سعودية اليمنية للرعاية ال�سحية )وهي �سركة مملوكة من قبل اأطراف ثالثة واملالكة للم�ست�سفى امل�سمى بـ »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« الواقع 

يف مدينة �سنعاء/ اجلمهورية اليمنية(. 

االتفاقية املربمة بتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( بني كل من ال�سركة و�سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل برتجي وخالد اتفاقية اإعادة الهيكلة
عبداجلليل برتجي والبنك االإ�سالمي للتنمية وال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي وزهري اأحمد ال�سباعي وذلك من اأجل تقدمي 

ح�س�س عينية مملوكة من قبل بع�س امل�ساهمني اإلى ال�سركة واإعادة هيكلة ملكيتها فيما بني امل�ساهمني فيها.

اأع�ساء االإدارة التنفيذية لل�سركة الذين مت اإدراج اأ�سماوؤهم يف الق�سم رقم  5-4 »االإدارة التنفيذية« من هذه الن�سرة.االإدارة التنفيذية

اإدراج اأ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية، وحيث ي�سمح �سياق الن�س بذلك، تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج.االإدراج

االأر�س الواقعة يف مدينة الدمام مب�ساحة 30.000 مرت مربع التي تنازل امل�ساهم، �سبحي برتجي، عن ملكيتها كجزء من احل�س�س العينية اأر�س الدمام
التي مت تقدميها لل�سركة من قبل بع�س امل�ساهمني يف عام 2013م والتي �سيتم ا�ستخدامها من قبل ال�سركة الإقامة واإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – الدمام. 

منوذج الطلب امل�ستخدم لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب.منوذج طلب االكتتاب

)92.040.000( اثنان وت�سعون مليون واأربعني األف �سهم يف ال�سركة واملدفوعة قيمتها بالكامل والتي تبلغ قيمتها اال�سمية )10( ع�سرة ريـاالت االأ�سهم 
�سعودية لل�سهم الواحد.

)27.612.000( �سبعة وع�سرون مليون و�ستمائة واثنا ع�سر األف �سهم عادي يف ال�سركة.اأ�سهم االكتتاب

االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل 
عنها

احل�س�س العينية التي تنازل عنها بع�س امل�ساهمني يف ال�سركة مقابل اإ�سدار اأ�سهم جديدة لهم مقابل قيمتها والتي مت بناء عليها زيادة راأ�س مال 
ال�سركة وفقًا لزيادة راأ�س املال االأولى التي جرى تو�سيحها يف جدول 60 من هذه الن�سرة.

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة.اأع�ساء املجل�س 

الزوج والزوجة واالأوالد الق�سر.االأقارب

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية اأو ح�سب ال�سياغة النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سعودية.تداول

اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة. اجلمعية العامة غري العادية

ي�سمل املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني االأفراد الذين يحق لهم االكتتاب باأ�سهم االكتتاب.اجلمهور

اجلهات امل�شتلمة املذكورة اأ�شماوؤها يف ال�شفحات )ح( و )ط( من هذه الن�شرة.اجلهات امل�ستلمة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

وفقًا للمادة )27( من نظام مزاولة املهن ال�سحية، يعد من قبيل اخلطاأ املهني ال�سحي ما يلي: اخلطاأ يف العالج، اأو نق�س املتابعة، اأو اجلهل خطاأ طبي
باأمور فنية يفرت�س فيمن كان يف مثل تخ�س�س املمار�س ال�سحي االإملام بها، اأو اإجراء العمليات اجلراحية التجريبية وغري امل�سبوقة على االإن�سان 
باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك، اأو اإجراء التجارب اأو البحوث العلمية غري املعتمدة على املري�س، اأو اإعطاء دواء للمري�س على �سبيل االختبار، 
اأو ا�ستعمال اآالت اأو اأجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة ا�ستعمالها اأو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع حدوث �سرر من جراء هذا اال�ستعمال، 

اأو التق�سري يف الرقابة واالإ�سراف، او عدم ا�ست�سارة املمار�س ال�سحي من ت�ستدعي حالة املري�س اال�ستعانة به.

الريـال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ريـال اأو ر.�س.

زيادة راأ�س مال ال�سركة التي متت بتاريخ 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م( من )590.000.000( خم�سمائة وت�سعني مليون ريـال زيادة راأ�س املال االأولى
�سعودي اإلى )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال �سعودي، وذلك عن طريق ر�سملة ح�ساب جاري امل�ساهمني البالغ مقداره 
الأر�س  ال�سوقية  )والقيمة  عنها  املتنازل  لالأ�سول  الدفرتية  القيمة  ميثل  والذي  �سعودي  ريـال  مليون  و�سبعني  و�سبعة  مائة   )177.000.000(

الدمام( من قبل بع�س امل�ساهمني ل�سالح ال�سركة.

)	( ريـال �سعودي لل�سهم الواحد.�سعر االكتتاب

ال�سوق املالية ال�سعودية.ال�سوق املالية 
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يق�سد به وفقًا لقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها بالقدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ال�سيطرة
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من االآتي:

)اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30٪ اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة.

)ب( حق تعيني 30٪ اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز االإداري.

وتف�سر كلمة ‘’امل�سيطر’’ وفقًا لذلك.

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري.ال�سخ�س

�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية.ال�سركة

�سركة اأرامكو ال�سعودية اأو اأرامكو 
ال�سعودية

�سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو(.

�سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة موؤ�س�سة وقائمة يف اإمارة دبي باالإمارات العربية املتحدة وهي املالكة �سركة االإمارات
للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي.

�سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة، وهي �سركة موؤ�س�سة وقائمة يف اململكة العربية ال�سعودية ومتتلك ن�سبة 78.13٪ من راأ�س مال ال�سركة.�سركة بيت البرتجي

وهدى �سركة بيت البرتجي للتعليم برتجي  عبداجلليل  وخالد  برتجي  عبداجلليل  و�سبحي  البرتجي  بيت  �سركة  قبل  من  اململوكة  والتدريب،  للتعليم  البرتجي  بيت  �سركة 
عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداملجيد عبداجلليل برتجي ووليد عبداجلليل برتجي.

�سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية، وهي �سركة موؤ�س�سة وقائمة يف اململكة العربية ال�سعودية ومملوكة بن�سبة 32.33٪ من قبل ال�سركة.�سركة حائل الوطنية

اإبراهيم برتجي و�سركاه لال�ستثمارات الطبية، وهي �سركة موؤ�س�سة وقائمة يف اململكة العربية ال�سعودية ومتتلك ن�سبة �سركة خالد برتجي الطبية �سركة خالد عبداجلليل 
0.00375٪ من راأ�س مال ال�سركة.

ال�سركة ال�سعودية اليمنية للرعاية ال�سحية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة وقائمة يف اجلمهورية اليمنية وهي املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي ال�سركة ال�سعودية اليمنية
االأملاين – �سنعاء.

�سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية املحدودة، وهي �سركة موؤ�س�سة وقائمة يف اململكة العربية ال�سعودية ومتتلك �سركة �سبحي برتجي الطبية
ن�سبة 0.00375٪ من راأ�س مال ال�سركة.

ال�سركة امل�سرية ال�سعودية للرعاية ال�سحية وهي �سركة م�ساهمة موؤ�س�سة وقائمة يف جمهورية م�سر العربية وهي املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي ال�سركة امل�سرية ال�سعودية
االأملاين – القاهرة.

برتجي �سركة النخبة عبداجلليل  وخالد  برتجي  عبداجلليل  و�سبحي  البرتجي  بيت  �سركة  قبل  من  واململوكة  القاهرة،  يف  الطبي  للتخ�س�س  النخبة  �سركة 
وعبداجلليل اإبراهيم برتجي وثريا حميي الدين ناظر وهدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي.

ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي، وهي موؤ�س�سة مالية اإقليمية عربية موؤ�س�سة من قبل الدول االأع�ساء يف جامعة الدول العربية ال�سندوق العربي
ويقع مقرها يف دولة الكويت، وميتلك ن�سبة 1.6256٪ من راأ�س مال ال�سركة.

مال الطرح اأو االكتتاب راأ�س  اأ�سهم  من   ٪30 والتي متثل  عادي  �سهم  األف  ع�سر  واثني  و�ستمائة  مليون  وع�سرين  �سبعة  االكتتاب مبا جمموعه )27.612.000( 
ال�سركة.

يق�سد به يف قواعد الت�سجيل واالإدراج وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ويف هذه الن�سرة ما يلي:طرف ذو عالقة

تابعي امل�سدر )ال�سركة(. ويق�سد بالتابع ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س االآخر، اأو ي�سرتك معه   .1
يف كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س ثالث، ويف اأي مما �سبق تكون ال�سيطرة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة( الذين ميلكون 5٪ اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.    .2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف امل�سدر )ال�سركة(.   .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر )ال�سركة(.   .4

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة(.   .5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر )ال�سركة(.   .6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرات )1، 2، 3، 4 اأو 5( اأعاله.   .7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6 اأو 7( اأعاله.   .8

عميل امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل املوافق عليه وفقًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة ال�سادرة عن العميل املوافق عليه
جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )املوافق 2015/05/04م(.

الإغالق فرتة االكتتاب يوم  اآخر  �ساملة  اأيام  �سبعة   )7( ملدة  وت�ستمر  2016/02/03م)،  )املوافق  1437/04/24هــــ  االأربعاء  يوم  يوم  من  تبداأ  التي  الفرتة 
االكتتاب، وتنتهي بنهاية يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(.

الفرتة التي يخ�سع خاللها امل�ساهمون البائعون حلظر على الت�سرف يف اأ�سهم ال�سركة التي ميتلكونها والتي تنتهي بعد مرور )18( ثمانية ع�سر فرتة احلظر
�سهرًا من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية.

اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية، وهو فرع تابع ومملوك من قبل ال�سركة وم�سجل لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري فرع اأوالد عبداجلليل برتجي
رقم 4030181710 وتاريخ 1429/08/04هـ )املوافق 2008/08/05م( )والذي كان �سابقًا م�سجل ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة با�سم »�سركة 

اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية« مملوكة من قبل ال�سركة بالكامل(.
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امللكي رقم قواعد الت�سجيل واالإدراج املر�سوم  ال�سادر مبوجب  املالية  ال�سوق  املادة )6( من نظام  املالية مبقت�سى  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  واالإدراج  الت�سجيل  قواعد 
وتاريخ   2012-36-1 رقم  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  قــرار  مبوجب  وتعديالتها  2003/7/31م(  )املوافق  1424/6/2هــــ  وتاريخ  )م/30( 

1434/1/11هـ )املوافق 2012/11/25م(.

القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات 
املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم 

املدرجة

القواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية يف االأ�سهم املدرجة ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم )2015-42-1( 
وتاريخ 1436/7/15هـ )املوافق 2015/5/4م( بناًء على نظام ال�سوق املالية.

�سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا واململوكة من قبل �سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي.كلية البرتجي الطبية

)املوافق الئحة حوكمة ال�سركات 1427/10/21هـــــ  وتاريخ   2006-212-1 رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  ال�سركات  حوكمة  الئحة 
2006/11/12م(، واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ )املوافق 2010/03/16م(.

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال( والتي عينتها ال�سركة كمتعهد تغطية ح�سري لالكتتاب.متعهد التغطية 

املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون االأفراد.املتقدمون بطلبات االكتتاب

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س االإدارة

�سركة الدار لتدقيق احل�سابات )عبداهلل الب�سري و�سركاه( – ع�سو جرانت ثورنتون الدولية.املحا�سب القانوين ومراجع احل�سابات

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(.مدير االكتتاب

حملة اأ�سهم ال�سركة يف اأي وقت.امل�ساهمون

�سخ�س ميلك خم�سة باملائة )5٪( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.م�ساهم كبري

امل�ساهمون احلاليون يف ال�سركة بتاريخ هذه الن�سرة املدرجة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ي( من هذه الن�سرة.امل�ساهمون البائعون

م�ستثمر اأجنبي م�سجل لدى هيئة ال�سوق املالية وفقًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية االأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة ال�سادرة امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل
عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-42-2015 وتاريخ 1436/07/15هـ )املوافق 2015/05/04م( وذلك لال�ستثمار يف االأ�سهم 

املدرجة.

روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو اإل اإل.م�ست�سار ال�سوق اأو روالند بريغر

مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري بالتعاون مع ليثم اآند واتكنز اإل اإل بي.امل�ست�سار القانوين

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(.امل�ست�سار املايل

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات من ) و( اإلى ) ز( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون

ال�سجل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة مبوجب  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لدى  ال�سركة  قبل  من  بالكامل  مملوك  كفرع  وامل�سجل  جدة  مدينة  يف  االأملــاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى 
التجاري رقم 4030124187 وتاريخ 1419/02/05هـ )املوافق 1998/05/31م(.

م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة حائل اململوك من قبل �سركة حائل الوطنية واململوكة بن�سبة 32.33٪ من قبل ال�سركة.امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف اإمارة دبي، االإمارات العربية املتحدة واململوك بالكامل من قبل �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية.امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي

م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة الدمام، والذي �سيتم اإن�ساوؤه من قبل ال�سركة كفرع تابع ومملوك من قبلها بالكامل مبوجب ال�سجل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام
التجاري رقم 2050105713 وتاريخ 1436/07/18هـ )املوافق 2015/05/07م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة �سنعاء، اجلمهورية اليمنية واململوك بالكامل من قبل ال�سركة ال�سعودية اليمنية للرعاية ال�سحية.امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة الريا�س وامل�سجل كفرع مملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س
التجاري رقم 1010162269 وتاريخ 1421/07/24هـ )املوافق 2000/10/21م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة خمي�س م�سيط )ع�سري( وامل�سجل كفرع مملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري
مبوجب ال�سجل التجاري رقم 5855019364 وتاريخ 1420/12/28هـ )املوافق 2000/04/03م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف املدينة املنورة وامل�سجل كفرع مملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 
التجاري رقم 4650032396 وتاريخ 1423/02/18هـ )املوافق 2002/05/01م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة القاهرة، جمهورية م�سر العربية واململوك بالكامل من قبل ال�سركة امل�سرية ال�سعودية للرعاية ال�سحية.امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة
- ع�سري وامل�سجلة كفروع تابعة لل�سركة ومملوكة من قبلها بالكامل.

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم االكتتاب.املكتتب

اأن املكتتبون االأفراد اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها  اأو االأرملة التي لها  االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة 
تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها.
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يق�صد مب�صطلح املمار�س ال�صحي وفقًا للمادة )1( من نظام مزاولة املهن ال�صحية »كل من يرخ�س له مبزاولة املهن ال�صحية التي ت�صمل ممار�س �صحي
الفئات الآتية: الأطباء الب�صريني، واأطباء الأ�صنان، وال�صيادلة الإخ�صائيني، والفنيني ال�صحيني يف: الأ�صعة، والتمري�س، والتخدير، واملخترب، 
وال�صيدلية، والب�صريات، والوبائيات، والأطراف ال�صناعية، والعالج الطبيعي، ورعاية الأ�صنان وتركيبها، والت�صوير الطبقي، والعالج النووي، 
واأجهزة الليزر، والعمليات، والأخ�صائيني النف�صيني والجتماعيني، واأخ�صائيي التغذية وال�صحة العامة، والقبالة، والإ�صعاف، ومعاجلة النطق 
وال�صمع، والتاأهيل احلريف، والعالج احلريف، والفيزياء الطبية، وغري ذلك من املهن ال�صحية الأخرى التي يتم التفاق عليها بني وزيري ال�صحة 

واخلدمة املدنية والهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات ال�صحية.

اململكة العربية ال�صعودية.اململكة اأو ال�صعودية

ت�صمل جمموعة من املوؤ�ص�صات، وهي كالتايل:املوؤ�ص�صات املكتتبة

• �صناديق ال�صتثمار املوؤ�ص�صة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا والتي ت�صتثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�صوق املالية ال�صعودية اإذا كانت 	
�سروط واأحكام ال�سندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�سو�ص عليها يف الئحة �سناديق اال�ستثمار.

• الأ�صخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة اأ�صيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية.	

• البنوك 	 قطاعي  و�صركات  لهم.  مرخ�س  اأ�صخا�س  يديرها  التي  حمافظها  خالل  من  ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  املدرجة  ال�صركات 
اأي  اإلى  ال�صركة  م�صاركة  توؤدي  ل  اأن  على  الهيئة،  اأ�صدرتها  التي  لل�صوابط  وفقًا  وذلك  ال�صعودية،  املالية  ال�صوق  يف  املدرجة  والتاأمني 

تعار�س يف امل�صالح.

• ال�سركات ال�سعودية غري املدرجة بعد تاأكد مدير االكتتاب من ا�ستيفائها ال�سروط االآتية:	

• اأن ل تكون تابعة ل�صركة مدرجة.	

• اأن ل تقل حقوق امل�صاهمني عن )50.000.000( خم�صني مليون ريال �صعودي ح�صب قوائمها املالية ال�صنوية )لأحدث �صنة مالية 	
مراجعة واأن ل تكون القوائم املالية املراجعة املعنية اأقدم من �صنتني(.

• اأن يكون لديها حمفظة ا�صتثمارية ن�صطة مبوجب اإفادة من ال�صخ�س املرخ�س له الذي لديه املحفظة.	

• اأن ل توؤدي م�صاركة ال�صركة اإلى اأي تعار�س بامل�صالح مع ال�صركة املراد طرح اأ�صهمها. 	

• اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات العامة يف اململكة، على اأن ي�صمل ذلك ال�صركات اململوكة بالكامل من قبل حكومة اململكة.	

موؤ�ص�صة التمويل الدولية وهي ع�صو يف جمموعة البنك الدويل اأن�صاأت مبوجب اتفاقية الإن�صاء بني الدول الأع�صاء مبا فيها اململكة ومتلك ن�صبة موؤ�ص�صة التمويل الدولية
12.04% من راأ�س مال ال�صركة.

هذه الوثيقة والتي اأعدتها ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب.ن�صرة الإ�صدار اأو الن�صرة

النظام الأ�صا�صي لل�صركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامة.النظام الأ�صا�صي 

نظام ال�صوق املالية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(، وتعديالته.نظام ال�صوق املالية

نظام ال�صركات ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ، وتعديالته.نظام ال�صركات

نظام مزاولة املهن ال�صحية ال�صادر مبوجب املر�صوم امللكي رقم )م/59( بتاريخ 1426/11/4هـنظام مزاولة املهن ال�صحية

هيئة ال�صوق املالية يف اململكة العربية ال�صعودية.الهيئة

)JCI( هيئة م�صتقلة غري ربحية وتعتمد اأكرث من 20.000 منظمة وبرامج رعاية �صحية يف الوليات املتحدة بالإ�صافة اإلى العديد من مراكز الرعاية الهيئة الدولية امل�صرتكة
ال�صحية حول العامل.

وزارة التجارة وال�صناعة ال�صعودية.وزارة التجارة وال�صناعة

)ERP( نظام.)نظام تخطيط موارد املن�صاآت )لتنفيذ الأعمال حتت نظام حا�صب اآيل موحد ومتكامل
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عوامل المخاطرة. 2

تنويه:

يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية، مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ 
قرار �سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اأنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية 
لي�شت معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل والتي من �شاأنها التاأثري على عملياتها، كما ال يعلم اأع�شاء جمل�ض االإدارة عن اأي خماطر جوهرية اأخرى قد توثر �شلبًا على ن�شاط ال�شركة 

واأدائها املايل والت�سغيلي خالف املخاطر املبينة اأدناه كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

قد يتاأثر ن�شاط ال�شركة وما ورد يف هذه الن�شرة والظروف املالية والتوقعات امل�شتقبلية ونتائج العمليات والتدفقات النقدية �شلبًا وب�شورة جوهرية اإذا ما حدثت اأو حتققت اأي 
من املخاطر التالية التي ترى ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية اأو اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س االإدارة اأو ي�سنفها حاليا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح 

جوهرية. 

ال يكون اال�ستثمار يف االأ�سهم مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأي خ�سارة قد تنجم عن ذلك 
اأن ي�ست�سري �سخ�س مرخ�س له من قبل الهيئة يف تقدمي امل�سورة ب�ساأن �سراء  اال�ستثمار. ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن االإجراء الذي عليه اتخاذه 

االأ�سهم واالأوراق املالية االأخرى. 

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد االإدارة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية، اأو حدوث اأي خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها اأو التي تعتربها 
يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره يف هذه االأ�سهم اأو جزءًا منه. 

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه معرو�سة برتتيب ال يعرب عن مدى اأهميتها. كما قد يكون للمخاطر وال�سكوك االإ�سافية، مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب غري 
جوهرية، التاأثريات املبينة اأعاله. 

المخاطر المرتبطة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

جودة الخدمات الصحية المقدمة 2-1-1

اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على امل�ستوى املطلوب من خدمات الرعاية ال�سحية التي حتوز على ر�سا عمالئها �سوف يوؤثر �سلبًا على �سمعتها لديهم ويف ال�سوق و�سيوؤدي 
اإلى عزوفهم عن التعامل معها، اإ�سافة اإلى فقدانها لقدرة مناف�سة ال�سركات االأخرى العاملة يف ذات القطاع وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

االعتماد على الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة 2-1-2

يعد ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية والتمري�سية واملهنية املوؤهلة للعمل لدى ال�سركة من �سمن االإ�سكاالت التي تواجهها ال�سركة، نظرًا ملحدودية اأعداد االأطباء واملمر�سني 
املتوفرة يف ال�سوق ال�سعودي، اإذ اأن حجم الطلب على االأطباء واملمر�سني يزيد عن اأعدادهم املتوافرة يف قطاع الرعاية ال�سحية، �سواء على م�ستوى اململكة اأو خارجها.

لديها يف م�ست�سفياتها  للعمل  الطبية  واملعرفة  واملوؤهالت  وال�سهرة واخلربة  ال�سمعة  الطبية من ذوي  الكفاءات  اأف�سل  ا�ستقطاب وتوظيف  ال�سركة من  فاإن عدم متكن  وعليه، 
ومرافقها الطبية احلالية وامل�ستقبلية �سيوؤثر على عملياتها الت�سغيلية من حيث م�ستوى وجودة اخلدمات ال�سحية التي تقدمها، وبالتايل التاأثري على اأهدافها املهنية واملالية. كما 
ال ت�سمن ال�سركة مقدرتها على اال�ستمرار يف مناف�سة املن�ساآت ال�سحية االأخرى العاملة يف ذات القطاع وتقدمي حوافز مالية مناف�سة لهم، و�سيوؤثر هذا االأمر �سلبًا على نوعية 

اخلدمات ال�سحية التي تقدمها ال�سركة لعمالئها، كما �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

باالإ�سافة اإلى اأن النق�س يف اأعداد االأطباء واملمر�سني ال�سعوديني املتوافرين يف قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة )حيث �سكل االأطباء ال�سعوديني ن�سبة قدرها 24.0٪ تقريبًا من 
جمموع االأطباء يف اململكة يف عام 2014م( �سوف يوؤدي اإلى جلوء ال�سركة لتوظيف اأطباء غري �سعوديني وا�سطرارها لدفع اأجور ومزايا مناف�سة لتلك االأجور واملزايا التي تعر�سها 
اإلى زيادة النفقات الت�سغيلية  املن�ساآت ال�سحية املناف�سة العاملة داخل وخارج اململكة، خا�سة يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط، وهذا �سيوؤدي تباعًا 

لل�سركة والتاأثري �سلبًا على عملياتها الت�سغيلية واملالية. 

كما اأن ترك االأطباء غري ال�سعوديني العمل يف امل�ست�سفيات العاملة يف اململكة، مبا فيها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، للعمل يف بلدان اأخرى نتيجة العتبارات �سخ�سية اأو تف�سيلية 
يوؤدي اإلى حمدودية الكوادر الطبية املتاحة للتوظيف من قبل ال�سركة، مما �سيكون له تاأثري �سلبي يف قدرتها على تقدمي خدماتها ال�سحية بفعالية، وهو ما �سوف يوؤثر بدوره �سلبًا 

على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

االعتماد على اإلدارة التنفيذية 2-1-3

يعتمد جناح ال�سركة على القدرات واخلربات التي تتمتع بها اإدارتها التنفيذية �سواًء على م�ستوى اإدارة ال�سركة اأو امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»االإدارة 
التنفيذية«(. وتعتمد ال�سركة يف اإدارة اأعمالها باالإ�سافة اإلى اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات التابعة لها على فريق اإدارة تنفيذية موؤهل وقادر على اإدارة ومبا�سرة اأعمالها ب�سكل 
فعال. ويف حال انتهاء عمل اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية لدى ال�سركة الأي �سبب من االأ�سباب، فقد ال تتمكن من توظيف بديل موؤهل له يف الوقت املطلوب اأو بذات التكلفةـ وقد 

يوؤدي ذلك اإلى حدوث خلل يف اأعمال ال�سركة اأو بقدرتها على اأداء خدماتها على الوجه املطلوب، وهو ما �سوف يوؤثر بدوره �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.
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العمالء الرئيسيون من الشركات والمؤسسات 22222

التابعة لل�شركة من اجلهات وال�شركات التي يعملون  اإيرادات ال�شركة يف �شريحة العمالء املبا�شرين من ال�شركات واملوؤ�ش�شات )اأي فئة املر�شى املحالني للم�شت�شفيات  تعتمد 
لديها( ب�شكل اأ�شا�شي على الإيرادات الناجتة عن اتفاقيات اخلدمات ال�شحية املربمة مع �شركة الزيت العربية ال�شعودية )وي�شار اإليها فيما بعد بـ»اأرامكو ال�شعودية«( واملوؤ�ش�شة 
العامة للتاأمينات الجتماعية. وكما يف 30 يونيو 2015م، متثل الإيرادات الناجتة عن اتفاقيات اخلدمات ال�شحية مع اأرامكو ال�شعودية واملوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 
ال�شنوية  ال�شركة  اإيرادات  امل�شت�شفيات( من  اإيرادات  اإجمايل  واملوؤ�ش�شات( 70.9% )مما ميثل 7.7% من  لل�شركات  املبا�شرين  العمالء  ل�شريحة  الرئي�شيان  العميالن  )وهما 
الناجتة عن �شريحة العمالء املبا�شرين من ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف تلك الفرتة، علمًا اأن مدد هذه التفاقيات ترتاوح بني �شنة و�شنتني. كما ميثل العمالء الرئي�شيون )ارامكو 
واملوؤ�ش�شة العامة للتامينات الجتماعية( 64.5% و72.7% و64.6% من اإجمايل الإيرادات الناجتة عن �شريحة العمالء املبا�شرين يف الأعوام 2012م و2013م و2014م )مما 

ميثل 6.7% و7.4% و6.7% من اإجمايل اإيرادات امل�شت�شفيات(، على التوايل. 

اإن عدم متكن ال�شركة من املحافظة على عالقاتها مع اأي من عمالئها الرئي�شيني لأي �شبب �شوف يوؤثر �شلبًا على م�شتوى اأعمالها الت�شغيلية، وبالتايل على اأعمال ال�شركة واأدائها 
املايل. ومن امل�شائل التي قد توؤثر �شلبًا على اإيرادات ال�شركة من عمالئها الرئي�شيني ما يلي:

عدم مقدرة ال�شركة على جتديد عقودها مع عمالئها الرئي�شيني عند انتهائها اأو عدم رغبة العميل يف جتديدها. �
تعديل �شروط �لعقد ب�شورة ال حتقق �أف�شل م�شلحة مالية لل�شركة. �
عدم مقدرة �ل�شركة على �لوفاء ب�شروط عقد ما مبا يوؤدي �إلى �إنهائه �أو تغيري �شروطه. �
اإنهاء العقد بناًء على اإرادة الطرف الآخر. �
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ي�شكل املر�شى املحالون من قبل وزارة ال�شحة اإلى امل�شت�شفيات التابعة لل�شركة للمعاجلة جزءًا مهمًا من عمالء واإيرادات ال�شركة، حيث ي�شكل متو�شط اإيرادات حالت الإحالة 
من وزارة ال�شحة حوايل 26.1% من اإجمايل اإيرادات ال�شركة على مدى الأعوام من 2012م وحتى 2014م. فقد ارتفعت الإيرادات الناجتة عن اتفاقيات الإحالة مع وزارة 

ال�شحة من حوايل 22.8% من اإجمايل اإيرادات ال�شركة يف عام 2012م اإلى 30.9% يف عام 2014م.

بلغ �شايف الذمم املدينة لل�شركة 754.6 مليون ريال �شعودي كما يف 30 يونيو 2015م وت�شكل الذمم املدينة املتعلقة بوزارة ال�شحة 447.0 مليون ريال �شعودي والذي ميثل ن�شبة 
59.2% من �شايف الذمم املدينة لل�شركة. جتدر الالإ�شارة اإلى اأن ن�شبة 81.7% من �شايف الذمم املدينة املتعلقة بوزارة ال�شحة ل تزال حتت الدرا�شة واأن ن�شبة 23.5% من �شايف 
الذمم املدينة املتعلقة بوزارة ال�شحة م�شتحقة لأكرث من �شنة. وت�شكل خم�ش�شات وزارة ال�شحة 25.3% كن�شبة من الذمم املدينة امل�شتحقة من وزارة ال�شحة )للمزيد من 

التفا�شيل، ف�شاًل راجع الق�شم رقم  6 »مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ونتائج العمليات« من هذه الن�شرة(. 

كما جتدر الإ�شارة الى اأن تركز الإيرادات من اإحالت وزارة ال�شحة قد ارتفع خالل تلك الفرتة يف كافة امل�شت�شفيات التابعة لل�شركة )با�شتثناء امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - 
جدة( وفقًا ملا هو مو�شح يف اجلدول التايل:

ن�شبة ملإيرمدمت ملناجتة عن حالت ملإحالة من  زمدة مل�شحة مإلى ممل�شت�شفيات ملتابعة لل�شركة للفرتة ملومجعة ما بني 2012م  30 يونيو 2015مل امقر ل دجل 

30 يونيو 2015م 2014م 2013م 2012م نوع ممل�شرد

%8.7 %6.9 %6.1 %7.9 امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - جدة 

%40.9 %46.3 %38.8 %30.0 امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - الريا�ض 

%52.7 %37.1 %26.5 %28.8 امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - ع�شري 

%48.5 %49.2 %43.3 %45.5 امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين - املدينة 

امل�شدر: ال�شركة

اإن  امل�شتقبل.  ال�شركة يف  مع  الوزارة  تعامل  اإ�شتمرارية  على  ب�شكل جوهري  يعتمد  لل�شركة  امل�شتقبلي  النجاح  فاإن   ال�شحة  وزارة  اإحالت  من  ال�شركة  اإيرادات  لرتكز  ونظرًا 
التفاقيات املربمة مع وزارة ال�شحة حمدودة املدة بطبيعتها ويتم جتديدها ب�شكل دوري ، مع العلم اأن اتفاقية تقدمي اخلدمات الطبية املربمة مع وزارة ال�شحة لتقدمي خدمات 
الرعاية الطبية يف امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين – ع�شري �شوف تنتهي يف 1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م( )وللمزيد من التفا�شيل حول التفاقيات مع وزارة ال�شحة، 
ف�شاًل راجع الق�شم رقم  12-6 »التفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�شرة(. و�شوف تتاأثر اأعمال ال�شركة ب�شكل �شلبي اإذا اإنقطعت عالقتها مع وزارة ال�شحة لأي �شبب كان ، اأو اإذا 
مل تتمكن من املحافظة على م�شتوى مربح من ر�شوم اخلدمات ال�شحية التي تتقا�شاها مبوجب هذه التفاقيات. لذا فاإن اأي تراجع يف حالت الإحالة اأو اإنهاء اتفاقيات الإحالة 

مع وزارة ال�شحة �شوف يوؤثر �شلبًا على اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي.

اإن ال�شركة معر�شة ملخاطر تاأخر وزارة ال�شحة يف ت�شديد قيمة املطالبات التي تقدمها ال�شركة لقاء اخلدمات ال�شحية املقدمة للمر�شى املحالني من قبلها، حيث تقوم ال�شركة مبوجب الرتتيبات 
القائمة مع وزارة ال�شحة بعالج املر�شى املحالني منها ومن ثم اإ�شدار مطالبات يتم مراجعتها والتفاو�ض ب�شاأنها من قبل وزارة ال�شحة، ومن ثم تقوم وزارة ال�شحة من بعد ذلك بت�شديد 
املبالغ امل�شتحقة خالل مدة )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ املوافقة على الفواتري. اإن التاأخر يف ت�شديد م�شتحقات ال�شركة من �شاأنه التاأثري �شلبًا على تدفقاتها النقدية وحجم ال�شيولة التي تتمتع 
بها، وبالتايل التاأثري �شلبًا على راأ�ض املال العامل لل�شركة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه الأطراف الدائنة لها )كاملوردين واجلهات املمولة( مما قد يوؤدي اإلى اإلغاء عقود ال�شركة معهم. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، اإن مطالبات ال�شركة املالية املقدمة لوزارة ال�شحة معر�شة للرف�ض، �شواًء ب�شورة كاملة اأو جزئية، لعدة اأ�شباب، منها على �شبيل املثال ل احل�شر لعدم حاجة املري�ض 
املعالج للخدمات املقدمة له اأو غريها من الأ�شباب. اإن عدم قيام وزارة ال�شحة ب�شداد الدفعات امل�شتحقة يف ذمتها ل�شالح ال�شركة اأو تاأخرها يف ال�شداد لأي �شبب �شيكون له تاأثري �شلبي على 
اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي. ومن املمكن اأي�شا اأن تقوم وزارة ال�شحة مبراجعة �شيا�شة الإحالت يف امل�شتقبل مما �شيكون له تاأثري �شلبي على اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي.

وجتدر الإ�شارة انه يف حال قامت وزارة ال�شحة بتو�شعة م�شت�شفياتها احلالية اأو قامت ببناء م�شت�شفيات جديدة فذلك �شوف يوؤثر �شلبًا على اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي.
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العالقات مع شركات التأمين والتغطية التأمينية للمرضى 2-1-2

ترتبط ال�سركة بالعديد من االتفاقيات مع �سركات التاأمني ال�سحي التعاوين من اأجل تقدمي خدماتها ال�سحية والعالجية لعمالء هذه ال�سركات. وتعتمد اإيرادات ال�سركة ب�سورة 
جوهرية على مثل هذه االتفاقيات، حيث �سكلت ن�سبة االإيرادات الناجتة عنها حوايل 45.0٪ و44.6٪  و39.5٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة لالأعوام 2012م و2013م و2014م، 

على التوايل.

بلغ �سايف الذمم املدينة لل�سركة 754.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م وت�سكل الذمم املدينة املتعلقة ب�سركات التاأمني ال�سحي التعاوين 180.5 مليون ريال �سعودي 
والذي ميثل ن�سبة 23.9٪ من �سايف الذمم املدينة لل�سركة. جتدر االإ�سارة اإلى اأن ن�سبة 70.5٪ من اإجمايل الذمم املدينة املتعلقة ب�سركات التاأمني ال�سحي التعاوين ال تزال حتت 
الدرا�سة واأن ن�سبة 4.7٪من اإجمايل الذمم املدينة املتعلقة ب�سركات التاأمني ال�سحي التعاوين م�ستحقة الأكرث من �سنة. وت�سكل خم�س�سات �سركات التاأمني ال�سحي التعاوين 
15.9٪كن�سبة من الذمم املدينة امل�ستحقة من تلك ال�سركات )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  6 »مناق�سة وحتليل االإدارة للمركز املايل ونتائج العمليات« من 

هذه الن�سرة(.

التاأمني ما  واإعادة  للتاأمني  للتاأمني و�سركة املتو�سط واخلليج  التعاونية  التعاوين وال�سركة  للتاأمني  ال�سركة مع كل من �سركة بوبا  وت�سكل ن�سبة االإيرادات الناجتة من تعامالت 
جمموعه 32.9٪ من اإجمايل االإيرادات كما يف 31 دي�سمرب 2014م.  

وهذه االتفاقيات حمدودة املدة بطبيعتها ويتم جتديدها ب�سكل دوري، بحيث يتم اإعادة التفاو�س من قبل ال�سركة مع �سركات التاأمني على اأ�سعار اخلدمات ال�سحية املقدمة من 
قبل ال�سركة اإلى عمالء هذه ال�سركات )وللمزيد من التفا�سيل حول االتفاقيات مع �سركات التاأمني، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6 »االتفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�سرة(. 
و�سوف تتاأثر اأعمال ال�سركة ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على عالقاتها مع �سركات التاأمني ب�سكل عام، اأو اإذا مل تتمكن من احلفاظ على م�ستوى مربح من ر�سوم 

اخلدمات ال�سحية التي تتقا�ساها مبوجب هذه االتفاقيات اأو مل تلتزم هذه ال�سركات ب�سداد الدفعات امل�ستحقة لل�سركة.

كما يعتمد النجاح امل�ستقبلي لل�سركة ب�سكل جوهري على احلفاظ على عالقات جيدة مع �سركات التاأمني. وقد توؤثر املناف�سة مع جمموعة امل�ست�سفيات ومقدمي اخلدمات ال�سحية 
االآخرين يف اململكة على عالقة ال�سركة مع �سركات التاأمني، اأو على قدرتها على التفاو�س مع �سركات التاأمني بهدف زيادة اأ�سعار اخلدمات ال�سحية التي تقدمها اإلى عمالء هذه 

ال�سركات، وهو ما �سوف ينعك�س �سلبًا على اأداء ال�سركة املايل والت�سغيلي.

 وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة معر�سة ملخاطر قيام �سركات التاأمني برف�س اأو تاأخري دفع قيمة املطالبات التي تقدمها ال�سركة لقاء اخلدمات ال�سحية املقدمة لعمالء تلك 
ال�سركات.

اإن مثل هذه املخاطر قد تنتج عن خطاأ ب�سري اأو حا�سوبي اأو �سعوبات مالية قد تتعر�س لها �سركات التاأمني مثل القيود املفرو�سة على حدود ال�سيولة واملالءة املالية التي يتوجب 
عليها االلتزام بها وفقًا لالأنظمة املنظمة لها مما �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة 2-1-2

التاأمينية املمنوحة لهم من قبل �سركات  التغطية  اإلى املر�سى امل�ستفيدين من  ال�سركة بعقود تقدمي خدمات طبية للمر�سى املحولني لها من وزارة ال�سحة باال�سافة  ترتبط 
التاأمني املتعاقدة معهم ال�سركة. وتقوم ال�سركة مبوجب الرتتيبات القائمة مع وزارة ال�سحة و�سركات التاأمني بعالج املر�سى ذوو العالقة ومن ثم اإ�سدار مطالبات يتم مراجعتها 
والتفاو�س ب�ساأنها من قبل وزارة ال�سحة و/ اأو �سركات التاأمني، لكي يتم بعد ذلك ت�سديد املبالغ امل�ستحقة خالل مدة ال تتعدى �ستون يوما. نتيجًة لذلك تتعر�س ال�سركة دوريًا 
لرف�س ت�سديد جزء من املطالبات التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لها لقاء اخلدمات ال�سحية املقدمة لعمالء وزارة ال�سحة و/اأو �سركات التاأمني وذلك نتيجًة الأ�سباب اإدارية 

وفنية خمتلفة والتي يتمثل اأهمها مبا يلي:

عدم تقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة من امل�ست�سفى الى وزارة ال�سحة اأو �سركة التاأمني.  �
عدم قبول الوزارة اأو �سركة التاأمني لطبيعة اخلدمات التي مت تقدميها للمري�س ذات العالقة.  �
تاأخر ال�سركة با�سدار الفواتري التابعة للخدمات ال�سحية املقدمة ورفعها الى وزارة ال�سحة اأو �سركات التاأمني.  �
عدم متابعة املطالبات املتاأخرة اأو املرفو�سة مع وزارة ال�سحة اأو �سركات التاأمني.  �
املحافظة على ا�ستمرارية العالقة مع وزارة ال�سحة اأو �سركات التاأمني وقبول مالحظاتهم.  �

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املطالبات املرفو�سة يف كل م�ست�سفى من م�ست�سفيات ال�سركة تختلف من �سنة اإلى اأخرى كما تختلف املطالبات املرفو�سة يف كل م�ست�سفى من م�ست�سفيات 
ال�سركة من عميل اإلى اآخر.

وعليه بلغت املبالغ املرفو�سة من تلك املطالبات مبلغ 71.4 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م والتي مثلت ن�سبة 13.2٪ من ايرادات ال�سركة لذات العام ، ومبلغ 129 مليون 
ريال �سعودي خالل عام 2013م والتي مثلت ن�سبة 15.6٪ من ايرادات ال�سركة لذات العام، ومبلغ 145.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م والتي مثلت ن�سبة 10.4٪ من 
ايرادات ال�سركة لذات اللعام. بلغت املبالغ املطلوبة من وزارة ال�سحة 598.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م فيما بلغت املبالغ املطلوبة من �سركات التاأمني 215.7 

مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

بلغ اإجمايل املطالبات املرفو�سة كن�سبة من �سايف االإيرادات للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 
ع�سري وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة 10.4٪ و10.9٪ 4.8٪ و12.7٪على التوايل لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م.

وللمزيد من التف�سيل حول عالقة ال�سركة مع العمالء الرئي�سيني، ف�ساًل راجع الق�سم  4 -24 »طبيعة العالقة مع العمالء الرئي�سيني« من هذه الن�سرة، وللمزيد من التف�سيل حول 
ن�سب ومبالغ املطالبات املرفو�سة، ف�ساًل راجع الق�سم  6-5-1-4 »م�ساريف البيع والت�سويق« من هذه الن�سرة. املطالبات املرفو�سة من قبل وزارة ال�سحة و�سركات التاأمني لها 

تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.
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المخاطر المرتبطة بالتشريعات واألنظمة المنظمة لقطاع الرعاية الصحية والتراخيص  2-1-2

تخ�سع ال�سركة واأعمالها الإ�سراف ورقابة عدة جهات حكومية ت�سرف على قطاع الرعاية ال�سحية والتي ت�سمل وزارة ال�سحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وجمل�س ال�سمان 
ال�سحي التعاوين واملركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية، والتي جميعًا ت�سعى دومًا اإلى تطبيق اأف�سل معايري اجلودة والرقابة على اخلدمات ال�سحية التي تقدمها املن�ساآت 

ال�سحية ومراجعتها ب�سورة م�ستمرة، خا�سًة تلك االأنظمة والتعليمات واملعايري املطبقة على قطاع امل�ست�سفيات الذي تعمل فيه ال�سركة.

اإن عدم متكن ال�سركة من االلتزام بهذه االأنظمة والتعليمات واملعايري ب�سورة م�ستمرة قد يعر�سها اإلى خمالفات اأو غرامات اأو عقوبات تفر�سها اجلهات الرقابية عليها والتي 
�سوف توؤدي اإلى تعليق اأو �سحب الرتاخي�س الالزمة ملزاولة العمل، مما �سينعك�س �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

كما اأن من �ساأن التعديالت التي قد تطراأ على االأنظمة واللوائح والتعليمات التي ت�سعها وت�سرف عليها اجلهات الرقابية يف امل�ستقبل على قطاع الرعاية ال�سحية التي تعمل فيه 
ال�سركة، اأن جترب ال�سركة على اإجراء تعديالت على عملياتها الت�سغيلية اأو اأ�ساليب تقدمي خدماتها لت�سحيح اأو�ساعها وااللتزام مبتطلبات هذه التعديالت، االأمر الذي قد يوؤدي 

اإلى حتمل ال�سركة نفقات مالية اإ�سافية جراء ذلك، وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها واأدائها املايل والت�سغيلي.

اأو تعديل ال�شروط الالزم ا�شتيفائها  اأعمالها  اأو جتديد الرتاخي�ض والت�شاريح اجلوهرية الالزمة ملزاولة  اإ�شدار  اإلى ذلك، قد يوؤدي عدم التزام ال�شركة ب�شروط  باالإ�شافة 
لتجديدها اإلى عدم متكن ال�سركة من جتديد هذه الرتاخي�س والت�ساريح اأو جلوء اجلهات الرقابية املانحة لها لتعليقها اأو عدم املوافقة على جتديدها اأو اإلغائها، وهو ما �سوف 

ينعك�س �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

كما اأن جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة تخ�سع ل�سرورة احل�سول على اعتماد من قبل املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية، الذي اأ�سبح االآن الزاميًا ومطبق على جميع 
امل�ست�سفيات العاملة يف اململكة. وقد با�سرت ال�سركة باإجراءات احل�سول على اعتماد املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية للم�ست�سفيات التابعة لها، ومل يبا�سر املركز بعد 
باإجراءات اعتماد هذه امل�ست�سفيات، وبالتايل مل حت�سل ال�سركة على �سهادات اعتماد م�ست�سفياتها من قبل املركز املذكور حتى تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – جدة الذي ح�سل على �سهادة اعتماد من املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية ملدة ثالثة )3( �سنوات تبداأ يف 1437/01/06هـ )املوافق 2015/10/19م(. اإن 
اإخفاق اأي م�ست�سفى تابع لل�سركة يف احل�سول على االعتماد املذكور �سوف يوؤدي اإلى تعر�سه اإلى تبعات قانونية والتي ميكن اأن يفر�سها املركز املذكور كعدم متكن ال�سركة من 
جتديد الرتاخي�س ال�سادرة عن وزارة ال�سحة اخلا�سة والالزمة لت�سغيل واإدارة امل�ست�سفيات التابعة لها، والتي �سوف يكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة واأدائها 

املايل والت�سغيلي.   

ومن جهة اأخرى، اإن عدم التزام اأي من اأفراد الكوادر الطبية والتمري�سية واملهنية باحل�سول على الرتاخي�س والوثائق الالزمة ملزاولة اأعمالهم �سيعر�س ال�سركة اإلى عقوبات 
قد تفر�سها اجلهات الرقابية ذات العالقة عليها، والذي �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

كما اأن عدم ح�سول �سركة حائل الوطنية على الرتاخي�س اجلوهرية الالزمة ملزاولة اأعمالها اأو جتديد تلك الرتاخي�س مبا يف ذلك ترخي�س اال�ستثمار االأجنبي ال�سادر عن 
التنظيمية عقوبات  اإلى فر�س اجلهات  الوطنية  بعد، قد يعر�س �سركة حائل  للح�سول عليه ومل ي�سدر  الوطنية بطلب  والذي تقدمت �سركة حائل  العامة لال�ستثمار،  الهيئة 

وغرامات عليها، وهو ما �سوف ينعك�س �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

صدور نظام الشركات الجديد 2-1-2

اأ�سدر جمل�س الوزراء موؤخرًا نظام جديد لل�سركات يحل حمل نظام ال�سركات احلايل، والذي �سيدخل حيز التنفيذ بعد خم�سة اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية 
مثل  ي�ستلزم  وقد  بها.  التقيد  الوطنية  �سركة حائل  اأو  ال�سركة  على  يتوجب  التي  النظامية اجلديدة  املتطلبات  بع�س  النظام اجلديد  يفر�س  اأن  املمكن  ومن  القرى(.  )اأم 
هذا االأمر قيام ال�سركة و�سركة حائل الوطنية باتخاذ االإجراءات الالزمة لالمتثال ملثل هذه املتطلبات والتي ميكن اأن توؤثر على خطة اأعمالها اأو ت�ستغرق وقت طويل. كما 
اإلى مثل هذه  الوطنية  �سركة حائل  اأو  ال�سركة  تتعر�س  اأن  املمكن  فاإنه من  وبالتايل  االلزامية،  وقواعده  اأحكامه  اأ�سد �سرامة على خمالفة  النظام اجلديد عقوبات  فر�س 

العقوبات يف حال عدم التزامها بها.

األخطاء الطبية -2-1-1

اإن ال�سركة معر�سة لوقوع اأخطاء طبية يرتكبها طاقمها الطبي خالل ممار�سته لعمله، وال ت�سمن ال�سركة عدم وقوع مثل هذه االأخطاء يف امل�ستقبل.

تن�س املادة )41( من نظام مزاولة املهن الطبية على اأن يكون اال�سرتاك يف التاأمني التعاوين �سد االأخطاء املهنية الطبية اإلزاميًا على جميع االأطباء واأطباء االأ�سنان العاملني 
يف املوؤ�س�سات ال�سحية العامة واخلا�سة. وتعترب هذه املوؤ�س�سات م�سوؤولة قانونيًا عن دفع اأي مبالغ يحكم بها للمري�س املت�سرر كتعوي�س عن االأ�سرار التي تلحق به ب�سبب اخلطاأ 
الطبي املرتكب من قبل تابعيها من املمار�سني ال�سحيني اإذا مل تتوافر تغطية تاأمينية اأو مل تكِف لتغطية قيمة التعوي�س. ووفقًا للمادة )41( املذكورة، يحق للموؤ�س�سة الطبية 

الرجوع على املمار�س ال�سحي املحكوم عليه بارتكابه للخطاأ الطبي فيما دفعته عنه.

وعليه، فاإن ال�سركة ملزمة، وفقًا للمادة )41( من نظام مزاولة املهن الطبية، بتحمل التعوي�سات املالية التي يجب دفعها اإلى املري�س املت�سرر ب�سبب خطاأ طبي. ومن املمكن اأن ال 
تتمكن ال�سركة من الرجوع على �سركة التاأمني املوؤمن لديها عن االأخطاء الطبية لتعوي�سها عن املبالغ والتكاليف التي تتكبدها يف هذا ال�ساأن وذلك الأ�سباب قانونية اأو فنية )من 
بينها انتهاء العقد والتقادم(. كما واأنه من املمكن اأن تكون قيمة مبلغ التعوي�س الذي ميكن لل�سركة اأن حت�سله من �سركة التاأمني اأقل من اإجمايل قيمة مبلغ التعوي�س املطلوب 
دفعه من جانب ال�سركة للمري�س املت�سرر. وباالإ�سافة اإلى ذلك، قد تكون هنالك حاالت اأو اأحداث م�ستثناة ال ميكن التاأمني عليها. كما من املمكن اأن ال تنجح ال�سركة يف اإثبات 
اأ�سا�س مطالبتها ل�سركة التاأمني الأي �سبب اأمام اجلهة الق�سائية ذات العالقة. وبالتايل فاإن من �ساأن ذلك اأن يوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي

وباالإ�سافة لذلك، فاإن عدم اتباع الكوادر الطبية التابعة لل�سركة للقواعد واالإجراءات وال�سيا�سات التي يتم تدريبهم عليها يف ت�سخي�سهم للحاالت املر�سية وعالجها ومتابعتها، 
اأو عدم قيام ال�سركة بتوفري التدريب املنا�سب والكايف لهم، �سيعر�س ال�سركة الإمكانية وقوع اأخطاء طبية من قبل كوادرها الطبية يف امل�ستقبل. 
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كفاية التأمين 2-1-11

قد تن�ساأ دعاوى اأو مطالبات قانونية �سد ال�سركة والتي قد تت�سمن مطالبات مببالغ كبرية الأ�سباب خمتلفة، والتي بدورها ميكن اأن تت�سبب يف تكبد ال�سركة تكاليف قانونية باهظة. ومن 
املمكن اأن تتجاوز قيمة هذه املطالبات قيمة التاأمني الذي حتتفظ به ال�شركة، اأو اأن ال تكون خا�شعة للتغطية التاأمينية اأو قد يتم رف�ض مطالبات التعوي�ض املقدمة من قبل ال�شركة ل�شركة 
التاأمني ذات العالقة. وال ت�سمن ال�سركة اأن تتم تغطية جميع املطالبات التي يتم رفعها يف امل�ستقبل ب�سورة كاملة مبوجب وثائق التاأمني ذات العالقة. حيث اأن هناك حاالت واأحداث اإما 
ان تكون م�ستثناة من التغطية التاأمينية اأو اأن الغطاء التاأميني ال يكفي لتغطيتها اأو اأن تكون حاالت ال ميكن التاأمني عليها. كما من املمكن اأن ال تنجح ال�سركة يف اإثبات اأ�سا�س مطالبتها 

ل�سركة التاأمني الأي �سبب اأمام اجلهة الق�سائية ذات العالقة. ويف مثل تلك احلاالت، ف�سوف تتاأثر اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي �سلبًا.

وباالإ�شافة اإلى ذلك، فقد ال تتمكن ال�شركة من احل�شول على التغطية التاأمينية الكافية الأحداث وحاالت معينة نظرًا الرتفاع اأق�شاط التاأمني )�شواء كان ذلك ب�شبب طبيعة 
اخلطر املراد التاأمني �سده اأو تاريخ ال�سركة التاأميني وتعر�سها للمخاطر ب�سكل م�ستمر( اأو عدم توفرها اأ�ساًل. 

وال ت�سمن ال�سركة اأن التغطية التاأمينية التي تتمتع بها حاليًا �ستكون كافية، كليًا اأو جزئيًا، لتغطية جميع املخاطر امل�سار اإليها اأعاله، وبالتايل ميكن اأن تن�ساأ حوادث اأو خماطر ال 
ي�سملها الغطاء التاأميني املذكور، وبالتايل عدم اإمكانية الرجوع على �سركة التاأمني لتعوي�سها عن ال�سرر الناجم عنها، وهو ما �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل 

والت�سغيلي )للمزيد من التفا�سيل عن التغطية التاأمينية التي تتمتع بها ال�سركة حاليًا، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6-9 »التاأمني« من هذه الن�سرة(.

المخاطر المتعلقة بحوادث خارجة عن نطاق سيطرة الشركة 2-1-12

قد تتعر�س ال�سركة اأو امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة اإلى حوادث خارجة عن نطاق �سيطرتها والتي قد توؤثر على عملياتها، كاحلرائق والكوارث الطبيعية، وهو ما قد يوؤثر �سلبًا على 
ال�سركة اأو امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. حيث �سيوؤدي وقوع مثل هذه احلوادث اإلى تعليق العمل يف امل�ست�سفيات املت�سررة لفرتة من الزمن، وهو ما �سوف يوؤثر على دخل ال�سركة 
خالل تلك الفرتة. ويف مثل تلك احلاالت، �سوف ت�سطر ال�سركة اأي�سًا اإلى حتمل نفقات طارئة وعلى �سبيل املثال ال احل�سر تكاليف االإ�سالح واإعادة بناء وتاأهيل تلك امل�ست�سفيات 

املت�سررة الإعادتها اإلى ما كانت عليه، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

تركز اإليرادات 2-1-13

األطباء األساسيينأ. 

يعتمد جزء كبري من اإيرادات ال�سركة وامل�ست�سفيات التابعة لها على عدد من اأطبائها االأ�سا�سيني املتخ�س�سني يف جماالت معينة كطب االأطفال وطب العظام وطب الباطنية وطب 
الن�ساء والوالدة، التي �سكلت معًا ن�سبة 46.6٪ و50.3٪ و50.1٪ من اإجمايل اإيرادات امل�ست�سفيات لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، 
وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م على التوايل. اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على ا�ستمرارية عمل االأطباء االأ�سا�سيني العاملني يف االأق�سام الطبية 
املذكورة اأعاله الأي �سبب من االأ�سباب �سوف يوؤثر �سلبًا على اإقبال العمالء على التعامل معها، مما �سوف يوؤثر �سلبًا على اإيراداتها املرتبطة بهذه االأق�سام، اإذ تعول ال�سركة على 
�سمعتهم يف ال�سوق كعامل جذب للعمالء واملحافظة عليهم. كما قد ت�سطر ال�سركة اإلى زيادة اأجورهم واملزايا التي يتقا�سونها حاليًا للمحافظة عليهم واإقناعهم بعدم ترك العمل 
لديها اإذا ما تلقوا عرو�س من من�ساآت �سحية مناف�سة توفر لهم مزايا اأو حوافز اأف�سل من تلك التي متنحها ال�سركة، مما �سيزيد حجم نفقات ال�سركة والتي ميكن اأن تكون 
جوهرية نتيجة لزيادة هذه االأجور واحلوافز. كما ال ت�سمن ال�سركة باأنها �ستكون قادرة على ا�ستقطاب اأطباء بدالء موؤهلني ليحلوا حمل هوؤالء االأطباء يف حال قرر اأي منهم ترك 

العمل لدى ال�سركة، وهذا اأي�سًا يعترب عامل من �ساأنه التاأثري �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

العمالء الرئيسيينب. 

يعتمد جزء كبري من اإيرادات ال�سركة وامل�ست�سفيات التابعة لها على عمالئها اخلم�سة الرئي�سيني املتمثلني بوزارة ال�سحة و�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين وال�سركة التعاونية 
للتاأمني و�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين و�سركة الزيت العربية ال�سعودية، التي �سكلت على التوايل 32.9٪ و13.4٪ و10.5٪ و10.5٪ و4.8٪ من 
اإجمايل اإيرادات ال�سركة لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. اإن عدم متكن ال�سركة من املحافظة على ا�ستمرارية عالقاتها مع عمالئها الرئي�سيني ب�سكل عام اأو اأي 

تراجع يف االأ�سعار اأو اخلدمات املقدمة لهوؤالء العمالء اأو تاأثرها باملناف�سة مع مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية االآخرين �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اإيرادات ال�سركة.  

يو�سح اجلدول ادناه االيرادات الناجتة عن اأكرب خم�س عمالء لل�سركة:

مليرمدمت ملناجتة عن مأكرب خم�س عمالء لل�ضركةل 8مقر ل دجل 

0ا يونيو اا0امملعميل
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

251.102وزارة ال�سحة

102.387�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين

80.556ال�سركة التعاونية للتاأمني

80.535�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين

36.931�سركة الزيت العربية ال�سعودية

551.511املجموع 

كن�سبة مئوية من االإيرادات 
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30 يونيو 2015مالعميل
املراجعة

)األف ريـال �سعودي(

32.9%وزارة ال�صحة

13.4%�صركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين

10.5%ال�صركة التعاونية للتاأمني

10.5%�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين

4.8%�صركة الزيت العربية ال�صعودية

72.2%املجموع  

امل�صدر: ال�صركة

نظم إدارة المعلومات -22222

تعترب نظم املعلومات وقواعد البيانات من العنا�صر الرئي�صية يف ت�صغيل واإدارة مرافق الرعاية ال�صحية ب�صكل عام. وتظهر اأهمية االعتماد عليها ب�صكل اأكرب يف امل�صت�صفيات التي 
ت�صتقبل مئات احلاالت الطبية يوميًا، كامل�صت�صفيات التي تقوم ال�صركة بت�صغيلها. وال ت�صمن ال�صركة باأنها �صتكون قادرة على حتديث و�صيانة نظم اإدارة املعلومات ونظم الفوترة 
التي متتلكها وال�صرورية الإدارة وت�صغيل عملياتها الت�صغيلية واملالية ب�صورة م�صتمرة، نتيجة لعدة عوامل منها حاجة ال�صركة اإلى حتديد اأولويات نفقاتها، ومدى توفر التحديثات 

اأو التعديالت ال�صرورية لتلك النظم يف ال�صوق، اأو عدم ح�صولها على ا�صت�صارة فنية �صحيحة من اجلهات املوردة اأو امل�صغلة لها.

و�صوف يوؤدي عدم متكن ال�صركة من اال�صتخدام الفعال لنظم املعلومات وقواعد البيانات ونظم الفوترة اأو املحافظة عليها اإلى تعطل يف اخلدمات ال�صحية التي تقدمها ال�صركة 
و/اأو عدم متكن ال�صركة من حت�صيل املبالغ امل�صتحقة لها من عمالئها، وهو ما �صوف ينعك�س �صلبًا على اأعمال ال�صركة واأدائها املايل والت�صغيلي. 

عيوب وأعطال األجهزة والمعدات والحاجة إلى استبدالها -22222

تعتمد ال�صركة يف تقدمي خدماتها ال�صحية على ا�صتمرارية عمل االأجهزة واالآالت واملعدات الطبية والفنية التي متلكها بفعالية ودون انقطاع، واإن اأي عطل اأو تعطل جوهري يطراأ 
عليها �صوف يوؤدي اإلى التاأثري �صلبًا على مقدرة ال�صركة على اال�صتمرار يف تقدمي خدماتها ال�صحية لعمالئها خالل فرتة تعطلها و/اأو قيام ال�صركة با�صتبدالها، وهو ما �صيوؤثر 

�صلبًا على اأعمال ال�صركة واأدائها املايل والت�صغيلي.

على �صبيل املثال، اإن ما ن�صبته 56% من اأ�صول ومعدات امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين - جدة و54% من اأ�صول ومعدات امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين – الريا�س و44% من اأ�صول 
ومعدات امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين – ع�صري و49% من اأ�صول ومعدات امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين - املدينة تعد م�صتهلكة كما يف 31 دي�صمرب 2014م وبالتايل من املمكن اأن 
 )MRI( اأجهزة الت�صوير بالرنني املغناطي�صي اإلى ا�صتبدال البع�س من هذه االأ�صول واملعدات يف امل�صتقبل. وقد قامت ال�صركة خالل عام 2013م با�صتبدال  ت�صطر ال�صركة 

والت�صوير باالأ�صعة املقطعية )CT Scan( يف امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين – املدينة ب�صبب تعطلها بتكلفة اإجمالية قدرها )13.6( مليون ريـال �صعودي. 

اإن عدم مقدرة ال�صركة على ر�صد التمويل الالزم لتغطية امل�صروفات الراأ�صمالية بهدف تطوير وجتديد تلك االأ�صول واملعدات قد يوؤدي اإلى تاأخر عملية تطوير وجتديد املعدات 
الطبية يف امل�صت�صفيات التابعة لل�صركة، االأمر الذي �صوف يوؤثر �صلبًا على العمليات الت�صغيلية يف امل�صت�صفيات املذكورة ونتائجها املالية يف حالة تعطل معداتها اأو اذا اأ�صبحت 
قدمية وال تفي بالغر�س املخ�ص�صة من اأجله. وباالإ�صافة اإلى ذلك، ف�صيوؤثر ا�صتخدام املناف�صني الأجهزة وتقنيات طبية اأكرث جودة على قدرة ال�صركة التناف�صية، وهو ما �صيحد 

من قدرتها على االحتفاظ بعمالئها، مما �صيوؤثر ب�صكل �صلبي على اأعمال ال�صركة واأدائها املايل والت�صغيلي. 

اسم الشركة وعالمتها التجارية وسمعتها -22222

يعترب اال�صم التجاري »امل�صت�صفى ال�صعودي االأملاين« اململوك من قبل ال�صركة والذي تتخذه جميع امل�صت�صفيات التابعة لل�صركة كا�صم جتاري لها اأحد اأهم العوامل التي تعول عليها 
ال�صركة يف تقدمي خدماتها ال�صحية.

وميكن اأن يتاأثر اال�صم والعالمة التجارية لل�صركة و�صمعتها بالعوامل واملخاطر التالية: 

عدم حماية العالمة التجاريةأ. 

التجارية يف قطاع الرعاية ال�صحية، باالإ�صافة  ال�صهرة املرتبطة بعالمتها  التي تت�صمن قدرتها على املحافظة على  العوامل  العديد من  لل�صركة على  التناف�صي  الو�صع  يعتمد 
اإلى حمايتها من اأي ا�صتخدام غري م�صروع. وقد قامت ال�صركة بت�صجيل عالمتها التجارية يف اململكة وجمهورية م�صر العربية، وتقوم ال�صركة حاليًا بت�صجيل �صعارها وعالمتها 
ت�صجيل  اإلى  باالإ�صافة  والكويت.  املغربية  واململكة  ولبنان  وليبيا  املتحدة  العربية  واالإمارات  واجلزائر  وال�صودان  وتون�س  واليمن  و�صوريا  واالردن  وعمان  البحرين  التجارية يف 
ال�صعارات والعالمات التجارية اخلا�صة بكل من م�صت�صفيات ال�صركة لدى وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة. وال ـتزال تلك االجراءات يف كافة هذه البلدان  حتت االإجراء 
)للمزيد من التفا�صيل عن العالمة التجارية لل�صركة، ف�صاًل راجع الق�صم رقم  12-9 »العالمات التجارية« من هذه الن�صرة(.  وعليه اإذا مل تتمكن ال�صركة من حماية عالمتها 
التجارية، اأو اإذا عجزت عن اتخاذ االإجراءات القانونية املنا�صبة يف �صبيل حمايتها، فقد يوؤثر ذلك �صلبًا على مقدرتها على ا�صتخدامها وهو ما يعني تاأثر اأعمال ال�صركة واأدائها 

املايل والت�صغيلي.
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اتفاقيات اإلدارة واالشراف االداري مع مستشفيات خارج المملكةب. 

اأبرمت �سركة بيت البرتجي اتفاقيات اإ�سراف اإداري مع كل من �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة االإمارات«(، وال�سركة امل�سرية ال�سعودية 
للرعاية ال�سحية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»ال�سركة امل�سرية ال�سعودية«(، وال�سركة ال�سعودية اليمنية للرعاية ال�سحية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»ال�سركة ال�سعودية اليمنية«(، ومت 
حتويل اتفاقيات االإ�سراف االإداري هذه بالكامل وب�سكل ر�سمي اإلى ال�سركة عرب اإبرام اتفاقيات اإ�سراف اإداري جديدة، با�ستثناء االتفاقية املربمة مع ال�سركة ال�سعودية اليمنية 
التي مت حتويل جزء منها اإلى ال�سركة دون اإمكانية اإبرام اتفاقية جديدة نظرًا لالأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية القائمة يف اليمن. ومبوجب هذه االتفاقيات ال تقوم ال�سركة بتقدمي 
خدمات الرعاية ال�سحية يف تلك امل�ست�سفيات بنف�سها وينح�سر دورها فقط يف االإ�سراف على اإدارة امل�ست�سفيات وتقدمي امل�سورة اإلى الطاقم االداري اخلا�س بكل م�ست�سفى 
باال�سافة اإلى ال�سماح لتلك امل�ست�سفيات با�ستخدام اإ�سم ال�سركة التجاري وعالمتها التجارية. ومن املمكن اأن تكون جودة خدمات الرعاية ال�سحية التي تقدمها هذه امل�ست�سفيات 
اأقل من جودة تلك اخلدمات التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، وهو اأمر ميكن اأن يوؤثر على ا�سم ال�سركة و�سمعتها وعالمتها التجارية. كما اأنه من املمكن اأن تقع حاالت 

يف هذه امل�ست�سفيات ترقى اإلى م�ستوى اخلطاأ الطبي، والتي �ستوؤثر بدورها على ا�سم ال�سركة وعالمتها التجارية، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمالها واأدائها املايل والت�سغيلي. 

هذا وباالإ�سافة الى اأن امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء ال يزال حتى تاريخ هذه الن�سرة ي�ستخدم اال�سم التجاري اخلا�س بال�سركة دون منح ترخي�س ر�سمي من قبل ال�سركة 
لل�سركة ال�سعودية اليمنية للرعاية ال�سحية ال�ستخدام العالمة التجارية اخلا�سة بها وذلك ب�سبب االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية القائمة يف اليمن. وميكن اأن يوؤدي ذلك اإلى �سوء 
ا�ستعمال اال�سم التجاري اأو التعدي عليه دون اأن تتمكن ال�سركة من اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة حلمايتها بال�سكل املطلوب، مما �سوف يوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة 

واأعمالها واأدائها املايل والت�سغيلي.

األخطاء الطبيةج. 

اإلى االإ�سرار ب�سمعة ال�سركة مهنيًا وعلى �سمعتها و�سهرتها الطبية يف ال�سوق ولدى  اأو املمر�سني العاملني لدى ال�سركة  اأن توؤدي االأخطاء الطبية التي يرتكبها االأطباء  ميكن 
عمالئها، مما قد يدفع بالكثري منهم اإلى وقف التعامل معها، وهذا �سيوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

االعتمادات الطبية غير اإللزاميةد. 

للقيا�س لتحديد  واأ�ساليب تقييم قابلة  الدولية امل�سرتكة )JCI(، وهي هيئة دولية حتدد معايري  الهيئة  لل�سركة على �سهادات االعتماد الطبي من  التابعة  امل�ست�سفيات   حازت 
جودة الرعاية ال�سحية املقدمة للمري�س، )للمزيد من التفا�سيل حول �سهادات االعتمادات الطبية التي ح�سلت عليها ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 16 »االعتمادات 
وال�شهادات« من هذه الن�شرة(. �شيوؤثر اإخفاق ال�شركة يف احلفاظ على و�شعها احلايل من حيث ا�شتيفاء ال�شروط التي متكنها من احل�شول على �شهادات االعتماد املذكورة على 

�سمعتها يف ال�سوق، وهو ما �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة 2-1-12

اإن ال�سركة م�ساهم رئي�سي يف �سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة حائل الوطنية«(، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مت تاأ�سي�سها برعاية الهيئة 
العليا لتطوير منطقة حائل الإقامة ومتلك م�ست�سفى يف مدينة حائل حتت ا�سم »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل«( 
الذي ما يزال قيد االإن�ساء منذ عام 2006م )وللمزيد من التف�سيل حول ملكية ال�سركة يف �سركة حائل الوطنية، ف�ساًل راجع الق�سم  4-8-1 »�سركة حائل الوطنية« من هذه 
الن�سرة(. كما تعمل ال�سركة حاليًا على و�سع املخططات الهند�سية الإقامة م�ست�سفى جديد يف مدينة الدمام على قطعة اأر�س مملوكة من قبلها والذي �سيتم اإ�سافته اإلى منظومة 
امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة يف اململكة )وي�سار اإليه فيما بعد بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام«(. وينطوي ا�ستثمار ال�سركة يف هذين امل�سروعني على عدة خماطر من 

بينها:

التأخر في تنفيذ المشاريعأ. 

با�سرت �سركة حائل الوطنية التابعة لل�سركة يف العمل على تنفيذ م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل، بينما ال تزال ال�سركة يف املراحل االأولى الإقامة امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - الدمام. وبالرغم من ذلك، توجد عدة عوامل خارجة عن �سيطرة �سركة حائل الوطنية وال�سركة يف تنفيذ امل�سروعني املذكورين والتي ميكن اأن توؤدي يف حال حتققها 
اإلى التاأخر يف تنفيذ واإكمال اأعمال البناء وت�سغيل هذين امل�سروعني وفقًا للجدول الزمني املحدد لهما. وت�سمل هذه العوامل، على �سبيل املثال ال احل�سر، التزام املقاولني املعينني 
من قبل ال�سركة باجلداول الزمنية املتعلقة باأعمال البناء اخلا�سة بامل�سروع وتوافر املواد واالآالت الالزمة الإجناز اأعمال البناء والظروف املناخية وتوافر االأيدي العاملة املدربة 
وغريها من العوامل ذات العالقة. واإذا مل تتمكن ال�سركة اأو �سركة حائل الوطنية من تنفيذ هذين امل�سروعني وفقًا للجدول الزمني املحدد لها، ف�سيوؤدي ذلك اإلى عدم متكنها من 
حتقيق الفائدة االقت�سادية املرجوة من امل�سروع طيلة مدة التاأخر يف اإجنازه وت�سغيله وهذا ما �سيوؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة الت�سغيلي واملايل )وملزيد من التف�سيل عن م�ساريع 

ال�سركة ون�سب اإجنازها، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 18 »امل�ساريع احلالية لل�سركة« من هذه الن�سرة(.

زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع عن المبالغ المتوقعةب. 

اإن تكاليف اإن�ساء وت�سغيل م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام الواردة يف هذه الن�سرة تقريبية فقط، ومن املمكن اأن تكون التكاليف 
الفعلية اأعلى من التكاليف املقدرة من جانب ال�سركة و�سركة حائل الوطنية. ويف حال زادت التكاليف الفعلية ب�سكل كبري عن التكاليف املتوقعة، ف�سوف ت�سطر ال�سركة و�سركة 
حائل الوطنية عندئٍذ اإلى اللجوء اإلى احل�سول على متويل جديد لتغطية هذه الزيادة، االأمر الذي �سيوؤدي اإلى حتمل ال�سركة و�سركة حائل الوطنية لتكاليف متويلية جديدة اإلى 
جانب تاأثريها املحتمل على ربحيتها وهذا ما �سيوؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة الت�سغيلي واملايل. كما اأن عدم متكن ال�سركة اأو �سركة حائل الوطنية من احل�سول على متويل خارجي 
)يف حال عدم كفاية م�سادر متويلها الذاتية اأو عدم متكنها من اإقرار زيادة راأ�س مالها ب�سبب عدد م�ساهميها الكبري( لتمويل م�ساريعها، �سيوؤثر بدوره على ربحية ال�سركة 
واأدائها الت�سغيلي واملايل )وللمزيد من التف�سيل عن التكاليف املقدرة والفعلية للم�سروعني املذكورين، ف�ساًل راجع الق�سم  4 - 18 »امل�ساريع احلالية لل�سركة« من هذه الن�سرة(. 

ربحية المشاريع ومحدودية البيانات الماليةج. 

ال ت�سمن ال�سركة و�سركة حائل الوطنية باأن التنبوؤات والتقديرات التي اأعدت على اأ�سا�سها درا�سات اجلدوى املتعلقة بامل�سروعني املذكورين دقيقة اأو �سحيحة. وبالتايل �سيكون 
عدم حتقيق تلك امل�ساريع االإيرادات والنتائج املالية املتوقعة منها اأو وقوع خ�سائر يف اأحد امل�سروعني اأو كليهما تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.
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كما قامت �سركة حائل الوطنية باحل�سول على م�سادر متويل خارجية )من خالل قر�س من وزارة املالية( لبناء واإقامة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل، واإذا مل تتمكن من 
حتقيق النتائج املالية املتوقعة من االأعمال الت�سغيلية له، فاإن ذلك قد يعر�سها اإلى عجزها عن ت�سديد امل�ستحقات املرتتبة بذمتها ل�سالح اجلهات املمولة لها، االأمر الذي ميكن 
اأن يدفع هذه اجلهات اإلى اتخاذ اإجراءات ق�سائية �سدها وفقًا لالأنظمة املطبقة يف هذا اخل�سو�س والتي �سوف ينجم عنها نتائج �سلبية وجوهرية على اأعمالها وبالتايل التاأثري 

على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

مقدرة الشركة على إدارة المشروعين تحت مظلة إدارية وتشغيلية واحدةد. 

اإن منو ال�سركة والتو�سع يف امل�ست�سفيات التابعة لها وربط العمليات الت�سغيلية واالإدارية للم�سروعني اجلديدين حتت مظلتها االإدارية والت�سغيلية احلالية يكتنفه خماطر عدة، 
ومن اأهمها:

القيام بها الإدارة هذين  � التي يتوجب عليها  اليومية  اإلى زيادة يف حجم االإ�سراف واملتابعة  ال�سركة  التنفيذية والت�سغيلية يف  اأن يتعر�س فريق االإدارة  من املمكن 
امل�ست�سفيني.

حتمل كل من ال�سركة و�سركة حائل الوطنية نفقات ت�سغيلية اإ�سافية فيما يتعلق بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل، والتي  �
ت�سمل رواتب املوظفني و�سراء االأجهزة و�سيانتها وامل�ستهلكات وامل�ستلزمات الطبية وغريها من النفقات االأخرى. واإذا مل يحقق امل�سروعان املذكوران اأعاله احلد 
املطلوب من االإيرادات لتغطية مثل هذه النفقات، فاإن ذلك قد يعر�س ال�سركة و/اأو �سركة حائل الوطنية اإلى تكبد خ�سائر جوهرية قد تت�سبب يف عدم متكنهما من 

الوفاء بالتزاماتهما املالية املرتتبة يف ذمتها للغري )مبا يف ذلك االأطراف املمولة(.
النفقات وامل�ساريف غري املتوقعة اأو الطارئة التي قد تكون �سرورية ل�سمان �سم م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام حتت ااالإدارة الت�سغيلية لل�سركة. �

واإذا مل تتمكن ال�سركة من حتقيق م�ستوى عاٍل من التكامل الت�سغيلي بني م�ست�سفياتها اجلديدة واحلالية، اأو اإذا مل تتمكن من حتقيق م�ستوى عايل من معايري اإدارة امل�ست�سفيات 
اجلديدة، فاإن ذلك قد يوؤثر على قدرة ال�سركة على تقدمي خدماتها ال�سحية لعمالئها بنف�س امل�ستوى من اجلودة يف م�ست�سفياتها االأخرى. كما قد يوؤثر ذلك على قدرتها على 

تعيني موظفني جدد اأو حتديد النفقات الت�سغيلية للم�ست�سفيات اأو غري ذلك من االإ�سكاالت التي قد توؤثر على االإدارة الفعالة لتلك امل�ست�سفيات.

وقد يكون لعدم متكن ال�سركة من اإدارة وت�سغيل هذين امل�سروعني �سمن عملياتها الت�سغيلية احلالية اأثر �سلبي يف جممل العمليات الت�سغيلية، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال 
ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

أرض الدمام	. 

متلك ال�سركة اأر�س ف�ساء تقع يف مدينة الدمام تبلغ م�ساحتها 30.000 مرت مربع )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«اأر�س الدمام«( التي تنازل �سبحي عبداجلليل برتجي عنها ل�سالح 
بتاريخ  لل�سركة  العادية  العامة غري  اأقرتها اجلمعية  التي  مالها  راأ�س  زيادة  والتي مت على �سوئها  لل�سركة  امل�ساهمني  بع�س  التي قدمها  العينية  ال�سركة كجزء من احل�س�س 
1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م(، وجاري العمل حاليًا على اإمتام اإجراءات اإفراغ ونقل ملكية هذه االأر�س من امل�ساهم، �سبحي عبداجلليل برتجي، اإلى ال�سركة لدى 
كاتب العدل املخت�س يف مدينة الدمام. و�سيتم ا�ستخدام اأر�س الدمام الإقامة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام عليها. اإن اأي تاأخري اأو تعطل يف اإجراءات نقل ملكية اأر�س 
الدمام من �سبحي عبداجلليل برتجي اإلى ال�سركة قد يوؤدي اإلى عدم متكنها من ا�ستخدامها واإقامة امل�ست�سفى املذكور عليها، مما �سيوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على م�سروع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – الدمام وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي. ويف حال تعذر نقل اأر�س الدمام اإلى ال�سركة فاإن ذلك لن يوؤثر على زيادة راأ�س 
املال حيث قام �سبحي عبداجلليل برتجي بتقدمي تعهد خطي لل�سركة باإعادة �سراء االأر�س )التي �ستخرج من قائمة اأ�سول ال�سركة( يف تلك احلالة ورد مبلغ يعادل قيمة االأر�س 

عند التنازل )التي بالتايل �ست�ساف اإلى اأ�سول ال�سركة( ومن ثم تاأجريها لل�سركة.
تراخيص البناء والتشغيلو. 

مل ت�سرع ال�سركة حتى االآن يف اإجراءات احل�سول على الرتاخي�س الالزمة الإقامة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام من اجلهات البلدية ذات العالقة، وال ت�سمن ال�سركة 
باأنها �سوف تتمكن من احل�سول على مثل هذه الرتاخي�س ب�سورة �سريعة ودون تاأخري، اإذ من املمكن اأن ت�ستغرق عملية احل�سول على هذه الرتاخي�س وقت طويل، وهو ما �سيوؤثر 

�سلبًا على قدرتها على اإجناز اأعمال بناء امل�ست�سفى وفقًا للجدول الزمني لهذا امل�سروع والذي �سيتم حتديده الحقًا من قبل ال�سركة.

– الدمام  اأن تقوم ال�سركة و�سركة حائل الوطنية باحل�سول على الرتاخي�س وال�سهادات الالزمة لت�سغيل م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  كما تتطلب االأنظمة املطبقة يف اململكة 
وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل، مبا يف ذلك الرتاخي�س الالزمة من وزارة ال�سحة وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين واملركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية والهيئة 
العامة للغذاء والدواء. يف حال مل تتمكن ال�سركة اأو �سركة حائل الوطنية من احل�سول على تلك الرتاخي�س الأي �سبب من االأ�سباب، فاإن ذلك �سوف يوؤثر �سلبًا على قدرتها على 

ت�سغيل هذين امل�ست�سفيني، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

عدم تمكن الشركة من توظيف الكوادر الطبية واإلداريةز. 

�سوف تقوم ال�سركة و�سركة حائل الوطنية با�ستقطاب وتوظيف الكوادر الطبية واالإدارية الالزمة لت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 
الدمام. و�سوف تتاأثر اأعمال هذين امل�ست�سفيني وجممل النتائج املالية والت�سغيلية لل�سركة و�سركة حائل الوطنية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكنا من ا�ستقطاب وتوظيف الكوادر من 

االأطباء واملمر�سني واالإداريني املوؤهلني لت�سغيل هذين امل�ست�سفيني وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

المخاطر المرتبطة بأعمال البناء	. 

يف حال عدم متكن ال�سركة و�سركة حائل الوطنية من اإكمال اأعمال البناء للم�سروعني املذكورين اأعاله وفقًا للت�ساميم املعتمدة من اجلهات املخت�سة، اأو يف حال حدوث عيوب 
جوهرية يف عملية بناء هذه املباين نتيجة خلطاأ ارتكبه املقاول، فاإن ذلك �سيجرب ال�سركتني على حتمل نفقات راأ�سمالية اإ�سافية غري متوقعة لعالج هذه امل�ساكل وبالتايل التاأثري 

�سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي. 

المخاطر التشغيلية األخرىط. 

اأي�سًا لعوامل املخاطرة املذكورة �سابقًا حتت عنوان »املخاطر املرتبطة باأن�سطة  يخ�سع م�سروعي امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام 
ال�سركة وعملياتها« من هذا الق�سم. وجتنبًا للتكرار، يرجى الرجوع اإلى هذه املخاطر عند قراءة هذا اجلزء من عوامل املخاطرة.
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المخاطر المرتبطة بالترتيبات المالية الحاليةأ. 

الت�سهيالت  عن  التفا�سيل  من  )للمزيد  املالية  �سامبا  وجمموعة  االإمناء  وم�سرف  املالية  وزارة  من  وقرو�س  ائتمانية  ت�سهيالت  على  الوطنية  حائل  و�سركة  ال�سركة  ح�سلت 
االئتمانية والقرو�س، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(. ويحق للمقر�سني يف بع�س عقود الت�سهيالت التي اأبرمتها ال�سركة 
و�سركة حائل الوطنية اإنهاء اأو اإلغاء تلك الت�سهيالت الأي �سبب. ويف حال قرر اأي دائن اإلغاء اأو اإنهاء الت�سهيالت ذات العالقة املمنوحة لل�سركة و�سركة حائل الوطنية ، فقد يطالب 

ذلك الدائن ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة على الفور والذي �سيكون له اأثر �سلبي على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

كما تت�شمن  �شروط الت�شهيالت االئتمانية والقرو�ض التي ح�شلت عليها ال�شركة و�شركة حائل الوطنية تقدمي عدة �شمانات وتعهدات والتي ت�شمل على �شبيل املثال ال احل�شر 
�سرورة ت�سديد مبالغ تلك القرو�س والت�سهيالت وفق جدول زمني حمدد اأو املحافظة على ن�سب معينة من اأ�سولها والتزاماتها وتقيد توزيع االأرباح على امل�ساهمني دون احل�سول 
على املوافقة امل�سبقة من املقر�س اأو منح �سمانات ا�سافية على اأ�سولها. ومن املمكن اأن ال تتمكن ال�سركة اأو �سركة حائل الوطنية من الوفاء بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقيات، 
فاذا ما اأخلت اأي منهما يف امل�ستقبل باأي من تلك االلتزامات فقد تطلب اجلهات املقر�سة تعجيل �سداد الدين امل�ستحق لها قبل حلول اأجله والتنفيذ على ال�سمانات املقدمة منهما 

واإنهاء كل االلتزامات بالتمويل االإ�سايف. �سوف يكون لوقوع اأي من هذه احلاالت اأثر �سلبي على توقعات اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

الضمانات الشخصيةب. 

اإن القرو�س املمنوحة من م�سرف االإمناء وجمموعة �سامبا املالية لل�سركة مرتبطة ب�سمانات �سخ�سية )للمزيد من التفا�سيل عن الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س، ف�ساًل راجع 
الق�سم رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(. لقد قامت ال�سركة مبخاطبة تلك البنوك للموافقة على طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام واإلغاء 
ال�سمانات املقدمة من قبل امل�ساهمني يف ال�سركة ك�سمان ل�سداد قيمة الت�سهيالت امل�ستحقة لهم وذلك اإعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول. وقد 
اأجابت البنوك بعدم ممانعتها بتحول ال�سركة اإلى م�ساهمة عامة وطرح اأ�سهمها لالكتتاب العام. وبخ�سو�س اإلغاء ال�سمانات املقدمة من قبل امل�ساهمني احلاليني يف ال�سركة، 
فقد قرر كل من م�سرف االإمناء وجمموعة �سامبا املالية املوافقة على اإلغاء هذه ال�سمانات اعتبارًا من تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول ك�سركة م�ساهمة 
عامة. ومن املمكن اأن تطلب هذه البنوك �سمانات اإ�سافية جديدة مقابل اإلغاء �سمانات امل�ساهمني وال تتمكن ال�سركة من تقدميها والذي �سوف يوؤثر على زيادة تكلفة التمويل 

الذي حتتاجه ال�سركة وبالتايل على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائجها املالية.

التمويل المستقبليج. 

باالإ�سافة اإلى اعتماد ال�سركة على م�سادر التمويل الذاتي، قد تعتمد ال�سركة اأي�سًا يف تغطية حاجاتها من راأ�س املال العامل على التمويل الذي حت�سل عليه من البنوك التجارية. 
ومن املمكن اأال تتمكن ال�شركة من احل�شول على تلك القرو�ض �شواء ب�شورة مطلقة اأو قد ال تتمكن من احل�شول عليها ب�شروط معقولة. وقد حتتاج ال�شركة كذلك اإلى احل�شول 
على متويل من البنوك التجارية لتنفيذ خططها التو�شعية. ال ت�شمن ال�شركة اأنها �شتتمكن من احل�شول على ذلك التمويل يف الوقت املنا�شب و/اأو ب�شروط تف�شيلية مقبولة 

وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

قرض وزارة المالية لشركة حائل الوطنيةد. 

تعهدت �سركة حائل الوطنية مبوجب اتفاقية القر�س املربمة مع وزارة املالية بتاريخ 1434/05/19هـ )املوافق 2013/03/31م( الإن�ساء م�ست�سفى خا�س يف حائل مببلغ اإجمايل 
قدره )69.650.000( ت�سعة و�ستون مليون و�ستمائة وخم�سون األف ريـال �سعودي، بالبدء يف �سداد القر�س املذكور بعد م�سي خم�س �سنوات من تاريخ االتفاقية )اأي خالل عام 
2018م(. ويف حال تعرث اأعمال امل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين - حائل بعد افتتاحه وعدم حتقيق �شركة حائل الوطنية لالإيرادات الكافية من اأجل �شداد اأق�شاط القر�ض املذكور 
يف موعدها ف�سوف تعترب وزارة املالية �سركة حائل الوطنية متعرثة يف �سداد قر�سها و�ستقوم باتخاذ االإجراءات القانونية املتاحة لها يف االتفاقية كاملطالبة باملبلغ امل�ستحق من 

القر�س وحت�سيله والتنفيذ على االأ�سل املرهون وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال �سركة حائل الوطنية مما �سيوؤثر بدوره على ربحية ال�سركة واأدائها الت�سغيلي واملايل.

السيطرة على شركة حائل الوطنية  2-1-12

– حائل بوا�سطة اتفاقية االإدارة التي  متثل ن�سبة ملكية ال�سركة يف �سركة حائل الوطنية )32.33٪( من راأ�س مالها، ولكن ت�سيطر ال�سركة على م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
اأبرمتها ال�سركة مع �سركة حائل الوطنية الإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل.

وينبغي التنبيه اإلى اأنه ال ميكن التاأكيد باأن ال�سركة �ست�ستمر يف ال�سيطرة على م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل وذلك لعدم امتالك ال�سركة ن�سبة امل�ساهم امل�سيطر يف �سركة 
حائل الوطنية. وهذا ينطبق على م�ستوى جمل�س االإدارة واجلمعية العامة ل�سركة حائل الوطنية. وعليه، فاإنه من املمكن اأن تتخذ �سركة حائل الوطنية قرارات على م�ستوى جمل�س 
االإدارة اأو اجلمعية العامة قد توؤثر اأو ت�سر باإ�ستثمار ال�سركة فيها اأو ال تتفق مع اإ�سرتاتيجيتها التجارية واال�ستثمارية من جهة، اأو على عقد االإدارة املربم فيما بينها وبني �سركة 
حائل الوطنية الإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل، كاإلغائه دون م�سوغ �سرعي اأو تعاقدي، من جهة اأخرى، االأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة 

واأدائها املايل والت�سغيلي ب�سكل عام.  

الدعاوى القضائية -2-1-2

اإن ال�سركة معر�سة للدعاوى واالإجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقام من قبلها اأو �سدها م�ستقباًل، مبا يف ذلك تلك الدعاوى واالإجراءات الق�سائية املتعلقة باالأخطاء الطبية 
اإقامة دعاوى ق�سائية �سد  اأن ت�سرع يف  ال�سري املعتاد الأعمالها  ال�سركة خالل  التعاقدية وغريها. وقد ت�سطر  العمالية والنزاعات  الفكرية والزكاة والنزاعات  وحقوق امللكية 
اأطراف اأخرى للحفاظ على حقوقها. وال ميكن التنبوؤ بنتائج الدعاوى واالإجراءات الق�سائية التي قد تقام من قبل اأو �سد ال�سركة بحكم طبيعتها، وقد يرتتب على كون ال�سركة 
طرفًا فيها )اأو يف ت�سويتها( تاأثري �سلبي على �سمعة ال�سركة واأعمالها واأدائها املايل والت�سغيلي. وللمزيد من املعلومات حول الدعاوى القائمة والتي ترتبط بها ال�سركة ب�سفتها 

طرف مدعي اأو مدعى عليه، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-10 »الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية« من هذه الن�سرة.
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الربط الزكوي 2-1-21

تدفع ال�شركة �شريبة الزكاة والدخل وفقًا ملا تفر�شه م�شلحة الزكاة والدخل. وقد ح�شلت ال�شركة على ربوط زكوية عن ال�شنوات 2009م و2010م و2013م و2014م )دون 
غريها من ال�سنوات( وهي غري نهائية. وال ت�ستطيع ال�سركة اأن تتنباأ باأن تقبل م�سلحة الزكاة والدخل تقديراتها الزكوية وال�سريبية عن كل �سنة مالية. وقد تفر�س م�سلحة 
الزكاة والدخل على ال�سركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن قيمة ما دفعته ال�سركة كزكاة ل�ساحلها، ف�ساًل عن غرامات التاأخري يف �سداد هذه املبالغ، وهو ما �سوف يوؤثر �سلبًا 
على النتائج املالية لل�سركة. وهذا ما قد يوؤثر على م�ساهمي ال�سركة، مبا يف ذلك امل�ساهمني احلاليني وامل�ساهمني امل�ستقبليني نظرًا لتحملهم قيمة تلك الفروقات ب�سكل غري 

مبا�سر ا�ستنادًا اإلى خم�س�سات الفروقات الزكوية يف القوائم املالية اخلا�سة بال�سركة.

مل حت�سل ال�سركة على اأي ربط زكوي نهائي منذ بدء اأعمالها التجارية يف �سنة 2005م. و بذلك، ال تزال ال�سنوات بني 2005م و2014م مفتوحة لتقييم م�سلحة الزكاة. ويبلغ 
اإجمايل املبالغ املطالب بها من قبل امل�سلحة 15.9 مليون ريال �سعودي ولقد قامت ال�سركة بتقدمي ملف اإعرتا�س على هذه املطالب. كما و مل تقوم ال�سركة باأخذ اأية خم�س�سات 

لتغطية مبالغ الزكاة املعرت�س عليها.

اإن وجود �سنوات ال تزال مفتوحة للتقييم قد ينتج عنه مطالبات اإ�سافية من قبل امل�سلحة اإلى حني �سدور الربط الزكوي النهائي لتلك ال�سنوات. اأما بالن�سبة لعدم ت�سوية جميع 
مبالغ الزكاة، فال يوجد اأثر لذلك على قدرة ال�سركة على �سرف م�ستحقاتها املرحلية من اجلهات احلكومية )وزارة ال�سحة، وزارة املالية( مبا اأنها قد ح�سلت على �سهادة زكاة 
مقيدة متكنها من اإمتام كافة تعامالتها التجارية مع تلك اجلهات، فيما عدى �سرف م�ستحقاتها النهائية حيث يتطلب احل�سول على خطاب عدم ممانعة من امل�سلحة ف�ساًل 

راجع الق�سم رقم  6-5-1-7 »حتليل �سايف الربح« من هذه الن�سرة. 

الخبرة المتعلقة بإدارة الشركات المساهمة 2-1-22

اإن موظفي االإدارة التنفيذية لديهم خربات حمدودة يف جمال اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة وكيفية التقيد باللوائح واالأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف 
ال�سوق املالية، اأو لي�س لديهم خربة على االإطالق يف هذا اخل�سو�س. ويتوجب على ال�سركة االلتزام بالقواعد التنظيمية املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية. ويف حال 
عدم التزام ال�سركة بهذه القواعد واإخاللها مبتطلبات ال�سفافية واالإف�ساح، فاإن ال�سركة �سوف تتعر�س خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبل اجلهات املخت�سة، االأمر الذي 

�سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 2-1-23

بتاريخ 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(، قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية للقيام باملهام وامل�سوؤوليات 
املحددة لكل منها التي مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة املنعقدة يف 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، ومبا يتوافق مع الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة 

)للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  5-11 »جلان جمل�س االإدارة وم�سوؤولياتها« من هذه الن�سرة(.

ونظرًا حلداثة تكوين هذه اللجان وتطبيق الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة فاإن عدم مقدرة اأع�ساء هذه اللجان على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لها واتباع منهجية عمل تكفل 
حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها قد يوؤثر على تطبيق الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة والتاأكد من رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان 
ب�سورة فعالة، االأمر الذي �سيعر�س ال�سركة اإلى احتمالية عدم التزامها بالقواعد التنظيمية املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( من جهة، واإلى 

خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية من جهة اأخرى. وبالتايل، �سيوؤدي ذلك اإلى التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

معامالت األطراف ذات العالقة 2-1-24

ترتبط ال�سركة حاليًا بعدد من االتفاقيات املربمة مع اأطراف ذات عالقة ت�سمل اتفاقيات �سيانة واأعمال واإن�ساء وترميم وتوريد و�سراء وا�ست�سارات، بلغت االيرادات الناجتة 
اإجمايل قدره 55.158.979 ريال �سعودي )للمزيد  لعام 2014م مبلغ  لها  التابعة  بلغت امل�ساريف  بينما  اإجمايل قدره 23.426.218 ريال �سعودي  لعام 2014م مبلغ  عنها 
ال�سركة  الن�سرة(. وال ت�سمن  العالقة« من هذه  االأطراف ذات  »التعامالت مع  الق�سم رقم  10-6-12  العالقة، ف�ساًل راجع  االأطراف ذات  التفا�سيل عن االتفاقيات مع  من 
ا�ستمرارية االتفاقيات واملعامالت التي ميتد تنفيذها على فرتة من الزمن يف امل�ستقبل، حيث قد ال يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة لل�سركة على جتديد هذه العقود 
واالتفاقيات، اأو اأال يوافق الطرف ذي العالقة على جتديد تلك العقود واالتفاقيات وفق ال�شروط التي حتددها ال�شركة مما �شيعر�ض ال�شركة اإلى خماطر عدم اإيجاد بديل لتلك 

العقود واالتفاقيات ب�شكل �شريع وبنف�ض ال�شروط وهو ما �شيوؤثر �شلبًا على اأعمال ال�شركة واأدائها املايل والت�شغيلي، ال �شيما واأنها تعتمد على تلك االتفاقيات يف ت�شيري اأعمالها.

مخصصات المخزون والديون المشكوك في تحصيلها 2-1-25

بداأت ال�سركة باتباع �سيا�سة جديدة لتجنيب خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها، اإ�سافة اإلى �سيا�سة لتجنيب خم�س�سات لتغطية املخزون التالف اأو املنتهي �سالحيته 
اعتبارًا من عام 2014م، وحيث مل يتم البدء يف تطبيق هذه ال�سيا�سات اإال موؤخرًا، فمن املمكن اأن تكون قيمة هذه املخ�س�سات اأقل من قيمة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 
فعليًا اأو من قيمة املخزون التالف اأو املنتهي �سالحيته، االأمر الذي ميكن اأن يوؤثر على معدل ربحية ال�سركة ونتائجها املالية. كما اأن اأي تغيري م�ستقبلي يف ال�سيا�سات املحا�سبية 
التي قد تتبناها ال�سركة قد ي�سطرها اإلى رفع قيمة املخ�س�سات التي يتوجب عليها جتنيبها لتغطية قيمة الديون امل�سكوك فيها اأو لتغطية املخزون التالف اأو املنتهي �سالحيته. 

اإلعتماد على اإليرادات اآلجلة 2-1-22

�سكلت االإيردات االآجلة 81.0٪ و82.8٪ و81.2٪ و83.0٪ من �سايف اإيرادات ال�سركة يف ال�سنوات املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و31 دي�سمرب 2013م و31 
دي�سمرب 2014م وال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م على التوايل. اإن ال�سركة معر�سة خلطر تخلف العمالء عن ت�سديد م�ستحقات ال�سركة اأو تاأخري ت�سديد تلك امل�ستحقات 
االأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي على التدفقات النقدية لل�سركة ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها جتاه االأطراف الدائنة لها )كاملوردين واجلهات املمولة( وهو ما �سيوؤثر ب�سكل 

�سلبي اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.
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المخاطر المتعلقة بالسوق 2-2

البيئة التنافسية 2-2-1

تعترب املناف�سة يف قطاع الرعاية ال�سحية من اأبرز خ�سائ�سها، حيث ت�ستد هذه املناف�سة بني مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية مبا يف ذلك امل�ست�سفيات. وُيعترب قطاع الرعاية 
ال�سحية من القطاعات املربحة التي جتذب اهتمام امل�ستثمرين ال�سعوديني واالأجانب على حد �سواء. ولذلك فاإن عدد مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية باململكة يف تزايد م�ستمر، 
باالإ�سافة اإلى عدد من �سركات خدمات الرعاية ال�سحية اخلا�سة الكبرية واملعروفة يف اململكة والتي تتناف�س معها ال�سركة. ومن �ساأن هذا التناف�س اأن يخلق حتديات ت�سغيلية 

ومالية �ست�سطر ال�سركة اإلى مواجهتها. وفيما يلي بع�س من تلك التحديات التي قد تواجهها ال�سركة:

اأ�سعار اخلدمات ال�سحية باملقارنة مع مقدمي اخلدمات ال�سحية االآخرين. �
االرتقاء بجودة املرافق ال�سحية التابعة لل�سركة وحت�سينها باالإ�سافة اإلى املعدات واالآالت الطبية التي ت�ستخدمها. �
تو�سيع قاعدة العمالء واملحافظة على ا�ستمرارية العالقة معهم. �

يندرج قطاع امل�ست�سفيات �سمن القطاعات التي ُي�سمح فيها للم�ستثمرين االأجانب باحل�سول على ملكية ت�سل اإلى ن�سبة 100٪. ومن املمكن اأن حتتدم املناف�سة نتيجة لدخول 
�سركات اأجنبية متخ�س�سة يف اإدارة امل�ست�سفيات وت�سغيلها ومناف�ستها مع �سركات الرعاية ال�سحية املحلية مبا يف ذلك ال�سركة.

عالوة على ذلك، ف�سوف يوؤثر التو�سع الذي تقوم به وزارة ال�سحة حاليًا يف قطاع الرعاية ال�سحية باالإ�سافة اإلى الزيادة يف عدد امل�ست�سفيات التابعة لها يف اململكة �سلبًا على 
م�ستوى الطلب على امل�ست�سفيات اخلا�سة مبا يف ذلك امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، مما �سيوؤثر بدوره �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي. وحيث اأن ال�سركة ت�ستفيد 

حاليًا من املر�سى الذين حتيلهم وزارة ال�سحة لها، ف�سوف يكون للزيادة يف عدد و�سعة امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة اأثر �سلبي على اأعمال ال�سركة. 

االندماجات داخل القطاع 2-2-2

اإن من �ساأن االندماجات اجلوهرية التي ميكن اأن تطراأ يف قطاع الرعاية ال�سحية فيما بني ال�سركات العاملة فيه الـتاأثري على معطيات ال�سوق وتركز اجلهات امل�سيطرة عليه. 
كما اأنه من املمكن اأن توؤثر هذه االندماجات على حجم قاعدة العمالء التي ترتبط بها وتتعامل معها ال�سركة و�سركة حائل الوطنية، ف�ساًل عن تاأثريها على اأ�سعار اخلدمات 

ال�سحية التي تقدمها لعمالئها. 

مخاطر تذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل 2-2-3

تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية على ال�سركة عندما تربطها عالقات جتارية مع موردين دوليني تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم عند توريد املنتجات واملعدات 
الطبية التي حتتاجها ال�سركة يف عملياتها اليومية، وذلك ب�سبب التغري يف قيمة املنتجات االأجنبية نتيجًة للتذبذبات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. وحيث اأن ال�سركة ت�سرتي 
منتجاتها بعمالت غري الريـال ال�سعودي وبعمالت ال يرتبط بها الريـال ال�سعودي، ف�سوف يوؤثر اأي تذبذب كبري غري متوقع يف اأ�سعار ال�سرف �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها 

املايل والت�سغيلي.

ويو�سح اجلدول التايل العمالت التي تتعامل بها ال�سركة وحجم تعامالتها يف عام 2014م:

ملعمالت ملتي تتعامل بها مل�ضركة  حجل تعامالتها يف عام اا0امل 9مقر ل دجل 
مملبلغملعملة

594.930دوالر اأمريكي

648.853يورو

233.719درهم اإماراتي

باالإ�سافة اإلى ذلك، قد يوؤدي اأي ارتفاع يف تكاليف التمويل اإلى تكبد ال�سركة تكاليف متويل عالية، وهو ما من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على ربحية ال�سركة امل�ستقبلية وقدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها املالية جتاه االأطراف املمولة و�سدادها.

ومن املمكن اأن يوؤدي اأي ارتفاع يف معدالت تكاليف التمويل �سواء الثابتة اأو املتغرية )اأي التكاليف التي تتخذ من �سعر االقرتا�س ما بني البنوك ال�سعودية اأ�سا�سًا الحت�سابه، اأو 
ما يعرف بـ»ال�سايبور« )SIBOR( اأو على اأ�سا�س �سعر االقرتا�س ما بني البنوك يف لندن اأو ما يعرف بـ»الاليبور« )LIBOR(، امل�ستحقة لالأطراف املمولة لل�سركة، اإلى زيادة يف 

تكاليف التمويل الذي حتتاجه ال�سركة لتمويل عملياتها، مما يوؤثر على معدالت اأرباحها ونتائجها املالية.

السعودة 2-2-4

فر�ست احلكومة يف ال�سنوات االأخرية متطلبًا على �سركات القطاع اخلا�س ين�س على اأن توظف كل �سركة ن�سبة معينة من املواطنني ال�سعوديني فيما ُيعرف بـ»ال�سعودة«. وترتاوح 
ل�سغل هذه  ال�سعوديني  املواطنني  وتوافر  الوظيفة  الأداء  الالزمة  واملوؤهالت  املهارات  )اأي  العمل وظروفه ومدى �سعوبته  اإلى طبيعة  ا�ستنادًا  اإلى ٪90  املطلوبة من ٪5  الن�سب 
الوظائف(. لذلك، يتباين احلد االأق�سى ملتطلبات ال�سعودة من كيان اإلى كيان على اأ�سا�س كل حالة على حدة. ويعترب االمتثال ملتطلبات ال�سعودة اأمرًا اإلزاميًا يف الوقت احلا�سر، 
ومبوجب التعميم ال�سادر عن وزارة العمل بتاريخ 1423/5/1هـ )املوافق 2002/08/10م( يجب على ال�سركة احل�سول على �سهادة �سعودة من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة 

العمل الحقًا فر�س �سيا�سات �سعودة اأكرث �سرامًة يف امل�ستقبل.

تاأ�س�س برنامج نطاقات، الذي ي�سنف امتثال ال�سركات ملتطلبات ال�سعودة، وفقًا للقرار الوزاري رقم )4040( بتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/9/10م( والقرار الوزاري 
رقم )50( بتاريخ 1415/05/21هـ )املوافق 1994/10/27م( والذي يهدف لزيادة م�ساركة القوة العاملة ال�سعودية يف �سوق العمل باململكة. ولي�س هناك ما ي�سمن قدرة ال�سركة 
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على االمتثال مبتطلبات برنامج »نطاقات« اأو االرتفاع عنها اأو احلفاظ عليها. و�سوف توؤدي عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات ال�سعودة اإلى ح�سولها على ت�سنيف �سعيف 
يف برنامج »نطاقات« باالإ�سافة اإلى تعر�سها لعدد من العواقب ال�سلبية، التي من �ساأنها اأن توؤثر �سلبًا على اأعمالها واأدائها املايل والت�سغيلي. للمزيد من املعلومات حول برنامج 

»نطاقات« )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  5-13 »االلتزام بال�سعودة« من هذه الن�سرة(. 

وال يوجد �سمان باأن ال تفر�س وزارة العمل عقوبات مالية اأعلى اأو لوائح اأكرث �سرامة، كما ال يوجد �سمان باأن ال ينخف�س عدد املوظفني ال�سعوديني املوؤهلني يف ال�سركة، مما 
�سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي.

�سوف تتاأثر قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قرو�س حكومية، واأدائها املايل وقدرتها على ا�ستقطاب اأعدادًا اإ�سافية الزمة من املوظفني االأجانب �سلبًا يف حال مل تلتزم 
ال�سركة ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة على النحو ال�سادر عن وزارة العمل واملطبق من جانبها. باالإ�سافة اإلى ذلك، �سوف يوؤدي عدم التزام ال�سركة ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة 
اإلى عدم قدرتها على ا�ستقطاب عدٍد كاٍف من غري ال�سعوديني للعمل يف م�ساريعها اجلديدة، وهو االأمر الذي �سيوؤثر بدوره �سلبًا على قدرة ال�سركة على ت�سغيل هذه امل�ساريع 

باالإ�سافة اإلى اأرباح ال�سركة ونتائجها املالية.

عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  2-2-5

ت�سهد بع�س الدول املحيطة باململكة يف منطقة ال�سرق االأو�سط والتي تعمل فيها ال�سركة حاالت متفاوتة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي. حيث تعاين اجلمهورية اليمنية من حالة 
واأمنية  �سيا�سية  البلدان عر�سة ملخاوف  تلك  اأن  التقلبات االخرية. ف�ساًل عن  بعد  ال�سيا�سي يف م�سر غري م�ستقر  امل�سهد  اأن  ال�سرعية، كما  للحكومة  وتغييب  ا�ستقرار  عدم 
اإدارة  على  االإ�سراف  مقابل  اأتعاب  على  ال�سركة  وحت�سل  هذا  االأحداث.  هذه  مثل  ت�سهد  التي  الدول  اقت�سادات  على  االأمد  طويل  �سلبي  تاأثري  له  يكون  قد  ما  وهو  م�ستمرة، 
م�ست�سفيات يف م�سر واليمن، لذا فاإن ا�ستمرار اأي من حاالت عدم اال�ستقرار بها �سوف يوؤثر على دخل ال�سركة من اتفاقيات اال�سراف االإداري هذه اإلى جانب تاأثريها على 
االأ�سواق املالية واالقت�ساد االإقليمي على نطاق وا�سع. وقد يتج�سد هذا التاأثري من خالل حدوث انخفا�س يف اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة يف املنطقة اأو يف تدفقات راأ�س املال 

اأو زيادة التقلبات يف االأ�سواق املالية العاملية واالإقليمية وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل والت�سغيلي. 

المخاطر المرتبطة بأسهم االكتتاب 2-3

توزيع األربا	 2-3-1

يعتمد قرار ال�سركة بتوزيع االأرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها: حتقيق االأرباح والو�سع املايل لل�سركة ومتطلبات راأ�س املال العامل واالأرباح القابلة للتوزيع ف�ساًل عن 
القيود املفرو�سة من اجلهات املمولة على قيام ال�سركة بتوزيع اأرباح وحدود االئتمان املتاحة لل�سركة اإلى جانب الظرف االقت�سادي العام وعوامل اأخرى ذات �سلة والتي تخ�سع 

لتقييم جمل�س االإدارة. لهذا ال�سبب، ال تقدم ال�سركة اأي �سمانات على االإطالق للم�ساهمني احلاليني اأو م�ساهميها امل�ستقبلني باأنه �سيتم توزيع اأي اأرباح يف امل�ستقبل. 

فيعتمد قرار توزيع االأرباح ب�سورة جوهرية على عدد من العوامل من بينها الو�سع املايل لل�سركة ومتطلبات راأ�سمالها العامل والتي قد توؤثر على قرارها باحلد من توزيع االأرباح 
يف امل�ستقبل. 

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 2-3-2

�سيظل امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف و�سع ميكنهم من ال�سيطرة على جميع االأمور التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، مبا ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة وزيادة راأ�س مال ال�سركة 
وتخفي�سه ودخولهم يف ن�ساطات متعلقة باالإندماج واال�ستحواذ وغريها من القرارات املوؤثرة. و�سيمتلك امل�ساهمون املوؤ�س�سون 70٪ من اأ�سهم ال�سركة بعد االنتهاء من االكتتاب. 
وعليه، �سيكون مبقدورهم جمتمعني التاأثري على كافة االأمور التي تتطلب موافقة امل�ساهمني وقد ي�ستخدمون ذلك بطريقة ميكن اأن توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل 

والت�سغيلي. وقد تت�سمن قرارات امل�ساهمني املوؤ�س�سني بع�س االأمور التي ال تتما�سى مع رغبة امل�ساهمني االآخرين. 

عدم وجود سوق سابقة ألسهم االكتتاب 2-3-3

ال توجد حاليًا اأي �سوق مالية لتداول اأ�سهم ال�سركة، وال يوجد تاأكيدات على وجود �سوق فاعلة وم�ستمرة لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد االكتتاب. وقد مت حتديد �سعر االكتتاب ا�ستنادًا 
اإلى عوامل متعددة، ت�سمل تاريخ ال�سركة واالآفاق امل�ستقبلية الأعمالها والقطاع الذي تتناف�س فيه وتقييم نتائج ال�سركة االإدارية والت�سغيلية واملالية. وقد توؤدي عوامل خمتلفة من 
بينها، النتائج املالية لل�سركة واالأو�ساع العامة للقطاع الطبي وحالة االقت�ساد الكلي والبيئة القانونية التي تزاول ال�سركة فيها اأعمالها وغريها من العوامل التي تكون خارج نطاق 

�سيطرة ال�سركة، اإلى تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره. 

بيع األسهم وطر	 األسهم لالكتتاب مستقباًل 2-3-4

قد يوؤثر بيع عدد كبري من اأ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية بعد اإمتام االكتتاب، اأو وجود اعتقاد بحدوث ذلك، ب�سكل �سلبي على �سعر االأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف ال�سوق املالية. 
�سيخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون لفرتة حظر حمددة يف الق�سم »ملخ�س الطرح« من هذه الن�سرة والتي ال يجوز لهم خاللها الت�سرف يف اأي من االأ�سهم التي ميلكونها. قد يوؤدي 
بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي منهم عددًا كبريًا من اأ�سهمهم بعد انتهاء فرتة احلظر اإلى التاأثري �سلبًا على �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية، وبالتايل انخفا�سها. وال تنوي 
ال�سركة حاليًا اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية فورًا بعد االنتهاء من االكتتاب. ومع ذلك، فاإن اإ�سدار ال�سركة الأ�سهم جديدة �سيوؤثر على القيمة ال�سوقية لل�سهم ويوؤدي اإلى انخفا�سها وعلى 
ن�سب متلك امل�ساهمون املوؤ�س�سون. و�سوف يوؤثر حدوث اأي من العوامل املذكورة على العوائد املتوقعة للمكتتبني ب�سكل �سلبي، اأو يوؤدي اإلى خ�سارتهم  ال�ستثمارهم يف ال�سركة، كليًا 

اأو جزئيًا. 
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نظرة عامة عن السوق والقطاع. 3

اإن م�سدر املعلومات الواردة يف هذا الق�سم »نظرة عامة عن ال�سوق« هو التقرير الذي اأعدته روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو اإل اإل )ي�سار اإليها 
يف هذه الن�سرة بـ»روالند بريغر«( ب�سكل ح�سري لل�سركة. وقد تاأ�س�ست روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية يف ميونخ، اأملانيا يف عام 1967م ب�سفتها مزودًا للخدمات 
اال�ست�سارية. ويعمل لدى روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ما يزيد عن 2.000 موظفًا يف اأكرث من 50 مكتبًا حول العامل. وملزيد من املعلومات حول م�ست�سار ال�سوق يرجى 

.)www.rolandberger.com( زيارة املوقع االإلكرتوين لروالند بريغر

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن روالند بريغر ال متلك هي اأو اأي من ال�سركات التابعة لها اأو �سركاتها ال�سقيقة اأو امل�ساهمني فيها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من اأقاربهم، اأي ح�سة اأو 
م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو �سركاتها التابعة. وقد اأعطت روالند بريغر موافقتها اخلطية على ا�ستخدام ا�سمها ومعلوماتها واأبحاثها ال�سوقية بالطريقة وال�سيغة الواردتني 

يف هذه الن�سرة.

يرى جمل�س اإدارة ال�سركة اأن املعلومات والبيانات املقدمة يف هذه الن�سرة من م�سادر اأخرى، مبا فيها التقرير املقدم من روالند بريغر، ذات م�سداقية. غري اأن تلك املعلومات مل 
يتم التحقق منها ب�سكل م�ستقل من قبل  ال�سركة، اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها، اأو م�ساهميها، اأو م�ست�ساريها، وبالتايل ال تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية عن دقة واكتمال هذه املعلومات.

مت ا�ستخراج جميع البيانات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بعام 2014م من تقرير روالند بريغر باالإ�سافة اإلى م�سادر اأخرى ت�سمل تقارير وزارة ال�سحة وخطة التنمية االقت�سادية 
التا�سعة ال�سادرة عن وزارة االقت�ساد والتخطيط وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وم�سلحة االإح�ساءات العامة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع املعلومات واالإح�ساءات الواردة يف 
هذه الدرا�سة ت�ستند على اأحدث البيانات املتوفرة عن االأ�سواق والقطاعات التي متت تغطيتها. وا�ستندت جميع البيانات املتعلقة بعام 2014م على افرتا�سات مبنية على بيانات 

تاريخية مت ا�ستنتاجها و�سقلها لت�سحيح و�سد ثغرات بيانات وزارة ال�سحة.

نظرة عامة على اإلقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية 3-1

�شهدت اململكة العربية ال�شعودية يف ال�شنوات االأخرية طفرة قوية يف الن�شاط االقت�شادي بف�شل منو الناجت املحلي االإجمايل والنمو ال�شكاين املرتفع. فقد قامت احلكومة ب�شكل 
منتظم برعاية خطط تنمية اقت�سادية خم�سية تركز على تن�سيط وتنمية القطاعات الرئي�سية. وعلى �سبيل املثال، كانت خلطة التنمية االقت�سادية لالأعوام ما بني 2010م و 
2015م ميزانية قيا�سية بلغت 1.500 مليار ريال �سعودي مع ميزانيات �سخمة لال�ستثمارات املعنية ببناء البنية التحتية االجتماعية، وخ�سو�سًا مرافق الرعاية ال�سحية. ومما 

�ساعد على تطوير قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة العربية ال�سعودية عددا من العوامل االقت�سادية والدميوغرافية الرئي�سية.

فعلى ال�سعيد االقت�سادي، حققت اململكة العربية ال�سعودية منوًا اقت�ساديًا قويًا خالل ال�سنوات االأخرية. و�ساعدت عائدات النفط وزيادة االإنفاق احلكومي خالل ال�سنوات 
اخلم�س املا�سية يف زيادة الناجت املحلي االإجمايل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ حوايل 10٪. وقد ازداد الناجت املحلي االإجمايل للفرد الواحد ب�سكل مطرد من 72.000 ريـال 
�سعودي يف عام 2010م اإلى 95.000 ريـال �سعودي يف عام 2014م، مما اأثر ب�سكل اإيجابي على م�ستويات الدخل والقوة ال�سرائية للفرد. باالإ�سافة اإلى ذلك، يتوقع اأن انخفا�س 

معدل الت�سخم يف عام 2014م )2.7٪( عند مقارنته باالعوام ال�سابقة، من �ساأنه اأن ي�ساهم يف تعزيز القوة ال�سرائية للم�ستهلكني يف جميع اأنحاء اململكة.

 موؤ�ضرمت ملإجت�ضاد ملكلي يف مململكة ملعربية مل�ضعودية ل 0امقر ل دجل 
اا0اماا0اماا0اماا0ام0ا0اممل�ضركة

1.9762.5112.7522.8072.917الناجت املحلي االإجمايل )مليار ريـال �سعودي(

7289949495الناجت املحلي االإجمايل للفرد الواحد )األف ريـال �سعودي(

2.7٪3.6٪4.7٪5.0٪5.3٪معدل الت�سخم )٪(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. تقرير روالند بريغر

وجتدر االإ�سارة اأن ما يقود الزيادة يف الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية هما القوة ال�سرائية وارتفاع م�ستوى املعي�سة، خا�سًة يف التخ�س�سات التي تقدم اجلراحة االختيارية 
)مثل اجلراحة التجميلية، برامج اإنقا�س الوزن(. وي�ستفيد مقدمي الرعاية ال�سحية اأي�سًا من ارتفاع الدخل لالأفراد لرفع الر�سوم وحتقيق هوام�س ربح كبرية. ونتيجة لذلك، 

فاإن النفقات على الرعاية ال�سحية يف ارتفاع متزايد مبعدالت �سنوية بلغت 6٪ للعام خالل اخلم�س �سنوات املا�سية. 

 نفقات ملرعاية مل�ضحية يف مململكة ملعربية مل�ضعودية ل اامقر ل دجل 
اا0اماا0اماا0اماا0ام0ا0اممل�ضركة

27.328.730.132.034.1االإنفاق اخلا�س )مليار ريـال �سعودي(

51.759.258.062.266.4االإنفاق العام )مليار ريـال �سعودي(

79.087.988.194.2100.5اإجمايل االإنفاق )مليار ريـال �سعودي(

امل�سدر: منظمة ال�سحة العاملية. تقرير روالند بريغر

اأما على ال�سعيد الدميوغرايف، فاإن تنامي عدد �سكان اململكة و بدء دخول الكثري من ال�سباب اإلى املراحل املتقدمة عمريًا يزيد الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية. اإن عدد 
ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية �سهد منوًا خالل ال�سنوات املا�سية مبعدل 2.8٪ �سنويا وبلغ عدد ال�سكان 30.8 مليون ن�سمة يف 2014م. وباالإ�سافة اإلى ذلك، زادت فئة 
ال�سكان االأكرب عمرًا يف اململكة تدريجيًا، فعلى �سبيل املثال فئة ال�سكان اأكرب من 60 عامًا �سكلت 5.5٪ من اإجمايل عدد ال�سكان يف عام 2014م باملقارنة مع 4.3٪ يف عام 

2010م.
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 توزيع مل�ضكان يف مململكة ملعربية مل�ضعوديةل اامقر ل دجل 
اا0اماا0اماا0اماا0ام0ا0اممل�ضركة

1.21.41.51.61.7اأكرب من 60 عام )مليون(

1517.918.519.019.620.2 عام – 60 عام )مليون(

08.58.58.78.88.9 عام – 14 عام )مليون(

27.628.429.230.030.8املجموع )مليون(

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

التطور الدميوغرايف االإيجابي كان �سبب رئي�سي يف زيادة الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تعد الزيادة يف عدد املغرتبني، والذين ي�سكلون ن�سبة كبرية 
من �سكان اململكة وت�سل حلوايل 33٪ من جمموع ال�سكان، يعد �سبب اإ�سايف رئي�سي يف زيادة الطلب على اخلدمات ال�سحية خ�سو�سًا مع فر�س حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

التاأمني ال�سحي االإلزامي على جميع العاملني يف القطاع اخلا�س.

قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية 3-2

مقدمة 3-2-1

�شهدت اململكة على مدار ال�شنوات املا�شية منوًا م�شطردًا يف الن�شاط االقت�شادي، ب�شبب خطط التنمية التي ترعاها احلكومة والنمو ال�شكاين املرتفع ن�شبيًا. وقد اأدى ذلك اإلى 
ارتفاع م�شتويات الرثوة وارتفاع م�شتويات الدخل والقوة ال�شرائية وارتفاع معدالت التمدن يف جميع اأنحاء اململكة. ومتا�شيًا مع النمو يف الن�شاط االقت�شادي، فقد �شهد االإنفاق 
على خدمات الرعاية ال�سحية يف جميع اأنحاء اململكة منوًا كبريًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.2٪ خالل فرتة االأربع �سنوات ما بني 2010م و2014م، حيث ارتفع االإنفاق 
من 79.0 مليار ريـال يف عام 2010م اإلى 100.5 مليار ريـال يف عام 2014م. وكان التزايد ال�سكاين عن�سر اأ�سا�سي وراء هذا االرتفاع، باالإ�سافة اإلى مبادرات اأخرى لتح�سني 

البنية التحتية لقطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة. 

فيما يلي نظرة عامة موجزة لعدد من ال�سمات الرئي�سية التي يت�سف بها قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة: 

الزيادة في تغطية التأمين الصحي 3-2-2

منا قطاع التاأمني ال�سحي التعاوين يف اململكة منوًا ملحوظًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية نتيجة للتنفيذ التدريجي للتغطية االإلزامية للتاأمني ال�سحي التعاوين على موظفي 
القطاع اخلا�س وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/71( بتاريخ 1420/4/27هـ )املوافق 1999/8/11م(. وبالرغم من اأن التاأمني 
ال�سحي التعاوين االإلزامي كان يغطي يف البداية العاملني غري ال�سعوديني يف ال�سركات الكبرية فقط، اإال اأنه مت تو�سيع نطاقه يف عام 2010م لي�سمل ال�سعوديني وغري ال�سعوديني 
الذين يعملون يف القطاع اخلا�ض. وعليه فقد ارتفعت اأق�شاط التاأمني ال�شحي مبعدل منو �شنوي مركب قدره 15.9٪ من 8.7 مليار ريـال يف عام 2010م اإلى 15.7 مليار ريـال 
يف عام 2014م. ويف الوقت احلايل، ت�ستاأثر ثالثة �سركات تاأمني على ما يقارب 79.0٪ من �سوق التاأمني ال�سحي يف اململكة، وت�ستحوذ �سركة »بوبا« على احل�سة االأكرب من 

ال�سوق بن�سبة قدرها 33.0٪ كما يبينه اجلدول اأدناه: 

 نبذة عن �ضركات ملتاأمني ملرمئرة يف مململكة ملعربية مل�ضعودية )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضوجية* كما يف �ضنة ملتاأ�ضي�سمل�ضركة

7ا/0ا/اا0ام
اإجمايل االأق�شاط 
مل�ضاددة )مإجمايل(

اإجمايل االأق�شاط 
مل�ضاددة

 )تاأمني �ضحي(

ح�ضة مل�ضركة من 
اإجمايل االأق�شاط 
مل�ضاددة يف مململكة

33.0٪19978.65.25.2مبوبا العربية للتاأمني التعاوين )بوبا العربية(

27.0٪19867.86.24.2مال�سركة التعاونية للتاأمني

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني 
التعاوين )ميدغلف(

19.0٪20092.64.43.0م

)AXA( 2.0٪20090.71.40.4م�سركة اك�سا

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين 
)�سايكو(

2.0٪20060.51.20.3م

83.0٪20.218.413.1املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر
* املبالغ باملليار ريـال �سعودي
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االرتفاع في معدل اإلصابة باألمراض المزمنة 3-2-3

يعترب تزايد انت�شار اأمناط املعي�شة غري ال�شحية يف اململكة من العوامل الرئي�شية لزيادة الطلب على خدمات الرعاية ال�شحية. ففي العام 2012م، �سكلت االأمرا�س غري املعدية 
ن�سبة قدرها 68.0٪ من اأ�سباب الوفاة يف جميع اأنحاء اململكة، وت�سمل االأمرا�س غري املعدية اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وداء ال�سكري واأمرا�س اجلهاز التنف�سي وال�سرطان، 
و�سكلت اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وحدها ن�سبة قدرها 42.0٪ من اأ�شباب الوفاة يف اململكة. كما اأدت اأمناط املعي�شة غري ال�شحية اإلى زيادة ن�شبة ال�شمنة، والتي تعد 
ال�سبب الرئي�سي للعديد من االأمرا�س املزمنة. ويعاين 30.0٪ من �سكان اململكة الذين تزيد اأعمارهم عن 15 �سنة من ال�سمنة. وقد تبني اأن ال�سمنة تزيد من خطر االإ�سابة 

مبر�س ال�سكري بن�سبة ت�سل اإلى 20 مرة مقارنة بال�سخ�س الطبيعي الذي ال يعاين من ال�سمنة. 

النمو السكاني وزيادة معدل األعمار 3-2-4

زاد عدد �سكان اململكة من 27.6 مليون يف عام 2010م اإلى 30.8 مليون يف عام 2014م. كما ارتفع املعدل العمري لل�سكان باململكة تدريجيًا حيث �سكلت �سريحة ال�سكان الذين 
تزيد اأعمارهم عن 60 �سنة ن�سبة قدرها 5.5٪ من جمموع ال�سكان يف عام 2014م مقارنة بن�سبة قدرها 4.3٪ يف عام 2010م، ومن املتوقع اأن توؤدي هذه التغريات الدميوغرافية 

اإلى ارتفاع االإنفاق على خدمات الرعاية ال�سحية ب�سبب زيادة اأعداد املر�سى وارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية لكل مري�س. 

 ملنمو مل�ضكاين يف مململكة ملعربية مل�ضعوديةل اامقر ل دجل 
ن�ضبة كباد مل�ضن فوق عمر 0ا عاماً )٪(عرد مل�ضكان )باملاليني(ملعام

201027.64.3م

201128.44.9م

201229.25.1م

201330.05.3م

201430.85.5م

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، م�سلحة االإح�ساءات العامة

الزيادة في الخبرات الطبية 3-2-5

اأ�سبحت امل�ست�سفيات يف اململكة العربية ال�سعودية اأكرث قدرة يف الوقت احلا�سر على القيام باإجراءات طبية متقدمة. فعلى �سبيل املثال، ارتفع عدد عمليات زرع �سمام القلب يف 
اململكة بني عامي 2009م و2013م بن�سبة وقدرها 26٪. ومن املتوقع اأن يكون لهذا التقدم تاأثري اإيجابي يف وفرة وجودة اخلدمات الطبية املقدمة يف جميع اأنحاء اململكة العربية 

ال�سعودية، وبالتايل خف�س عدد االإحاالت الطبية الى خارج البالد.

النقص المتزايد في الكوادر الطبية 3-2-2

اأدت زيادة الطاقة اال�ستيعابية وافتتاح مرافق جديدة للرعاية ال�سحية يف اململكة، ف�ساًل عن الطلب القوي على خدمات الرعاية ال�سحية اإلى زيادة الطلب على الكادر الطبي 
ب�سكل عام واالأطباء ب�سكل خا�س. اإال اأنه ال زال هناك قلة يف عدد خريجي كليات الطب باململكة حيث اأن االأطباء ال�سعوديني �سكلو ن�سبة قدرها 24.0٪ تقريبًا من جمموع االأطباء 
يف اململكة يف عام 2014م. وبالتايل، فاإن االعتماد على اأخ�سائيي الرعاية ال�سحية من غري ال�سعوديني يف كل من القطاعني العام واخلا�س ال يزال ي�سكل حتديًا رئي�سيًا ملقدمي 

الرعاية ال�سحية يف اململكة حيث اأن االعتماد على الكوادر غري ال�سعودية من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى:

االرتفاع يف التكاليف: �سوف يجرب النق�س يف عدد االأطباء ال�سعوديني يف اململكة مقدمي الرعاية ال�سحية على التناف�س مع دول جمل�س التعاون اخلليجي من خالل  �
تقدمي رواتب ومزايا اأعلى من اأجل جذب االأطباء غري ال�سعوديني وبالتايل زيادة التكاليف التي يتحملها مقدمو الرعاية ال�سحية.

االرتفاع يف معدالت ترك العمل: يعود الكثري من االأطباء غري ال�سعوديني يف نهاية املطاف اإلى ممار�سة مهنتهم يف بلدانهم االأ�سلية اأو ي�سعون للح�سول على رواتب  �
اأعلى وم�ستوى معي�سي اأف�سل يف مكان اآخر. ونتيجة لذلك، قد يعاين مقدمو الرعاية ال�سحية من نق�س الكوادر الطبية مما يوؤثر �سلبًا على جودة اخلدمات الطبية 

املقدمة.

النقص في الطاقة االستيعابية السريرية 3-2-2

تواجه م�ست�سفيات وزارة ال�سحة نق�س يف الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية مقارنًة بدول منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD(، مما ا�ستدعى الوزارة اإلى تطوير نظام 
اإحالة الكرتوين ميّكن امل�ست�سفيات اخلا�سة املوؤهلة من قبول بع�س احلاالت للمر�سى املحالني من امل�ست�سفيات احلكومية اأو عن طريق وزارة ال�سحة. وعلى الرغم من اجلهود 
احلثيثة املبذولة من قبل الدولة لزيادة الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية من خالل م�ساريع التو�سعة للمرافق ال�سحية القائمة وبناء م�ساريع �سحية جديدة، اإال اأنه من املتوقع اأن 

ي�ستمر النق�س يف الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف اململكة خالل ال�سنوات القادمة.

التنمية المحدودة للقدرات الصحية في المدن الثانوية 3-2-2

ترتكز اأغلب املرافق ال�سحية التي مت اإن�ساءها حديثًا واملخطط اإن�ساءها قريبًا يف املدن الرئي�سية يف اململكة حيث يتم بناء حوايل 60.0٪ من امل�ست�سفيات اجلديدة يف املدن 
الرئي�سية والتي تتكون من الريا�س وجدة واملنطقة ال�سرقية، االأمر الذي يفاقم من م�سكلة تغطية الرعاية ال�سحية املحدودة يف املدن الثانوية. ونظرًا لذلك، ت�سعى وزارة ال�سحة 
اإلى تعوي�س هذا النق�س يف املدن الثانوية. وبالتايل، فاإنه من املتوقع اأن ت�ستمر مرافق وزارة ال�سحة منفردة يف تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية لتلك املدن الثانوية دون مناف�سة 

تذكر من قبل القطاع اخلا�س.
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بعد فر�س نظم ولوائح نظام التاأمني ال�سحي التعاوين يف اململكة يف عام 2008م، ارتفع اإجمايل عدد االأفراد املوؤمن عليهم يف القطاع اخلا�س يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب 
قدره 11.8٪ من 4.8 مليون �سخ�س يف عام 2008م اإلى ما يقدر بنحو 8.4 مليون �سخ�س يف عام 2013م. ونظرًا ل�سمل هوؤالء االأفراد بالتاأمني ال�سحي فقد اأ�سبحت م�ستويات 
االأ�سعار يف امل�ست�سفيات اخلا�سة من معايري االختيار الثانوية للمر�سى، كما اأ�سبحت جودة املرافق وال�سمعة وكذلك اخلربة التي يتمتع بها االأطباء وطاقم التمري�س متثل االأولوية 
الق�سوى يف اختيار امل�ست�سفيات من جانب �سريحة كبرية من املر�سى. كما اأن هناك معايري اأخرى هامة من �ساأنها التاأثري على اختيار املري�س مل�ست�سفى معني عو�سًا عن غريه 

منها توفر تخ�س�سات طبية دقيقة وكذلك القدرات التقنية وحداثة االأجهزة الطبية ملقدمي الرعاية ال�سحية.

ونظرًا لهذا التغرُي يف املعايري التف�سيلية الختيار امل�ست�سفى من قبل املري�س، فقد ارتفع عدد املر�سى يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�س بينما ظل منو عدد مر�سى امل�ست�سفيات 
احلكومية ثابتًا ن�سبيًا. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية للم�ست�سفيات اخلا�سة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 7.4٪ خالل الفرتة من 2010م 
اإلى 2014م، يف حني ظل منو زيارات مر�سى العيادات اخلارجية مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة حمدودًا. وخالل هذه الفرتة، ارتفعت زيارات املر�سى املنومني اإلى م�ست�سفيات القطاع 

اخلا�س مبعدل منو �سنوي مركب قدره 10.1٪، يف حني ظل عدد زيارات املر�سى املنومني اإلى مرافق وزارة ال�سحة دون تغيري يذكر.

وعلى الرغم من هذه الزيادة يف حركة املر�سى، فاإن البنية التحتية للرعاية ال�سحية قد مت تطويرها بوترية اأبطاأ ن�سبيًا حيث ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف اململكة من 369 م�ست�سفى 
يف عام 2009م اإلى 406 م�ست�سفى يف عام 2013م. ويقدر عدد هذه امل�ست�سفيات بـ415 م�ست�سفى يف عام 2014م.

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مململكة ملعربية مل�ضعودية ل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات
244249251259268274م�ست�سفيات وزارة ال�سحة3

125127130137138141م�ست�سفيات القطاع اخلا�س4

369376381396406415املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

66.0٪66.0٪65.4٪65.9٪66.2٪66.1٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

34.0٪34.0٪34.6٪34.1٪33.8٪33.9٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2.2٪3.5٪3.2٪0.8٪2.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

2.2٪0.7٪5.4٪2.4٪1.6٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

2.2٪2.5٪3.9٪1.3٪1.9٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

اأما بالن�سبة للطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة، فقد ارتفع عدد االأ�سّرة من 44،904 �سرير يف عام 2009م اإلى 53.280 �سرير يف عام 2013م. ويقدر عدد االأ�سّرة بـ55.611 �سرير يف 
عام 2014م. وخالل هذه الفرتة، ارتفعت ح�سة اأ�سّرة م�ست�سفيات القطاع اخلا�س تدريجيًا من 25.9٪ يف عام 2009م اإلى 26.9٪ يف عام 2013م مقارنة باإجمايل عدد االأ�سّرة 
يف اململكة وتقدر تلك احل�سة بـ27.1٪ يف عام 2014م. وقد قامت وزارة ال�سحة باإن�ساء برنامج الرعاية ال�سحية املنزلية يف عام 2010م لتخفي�س معدالت اإ�سغال االأ�سّرة يف 

امل�ست�سفيات احلكومية من قبل املر�سى ذوي االأمرا�س املزمنة، وبالتايل اإتاحة ا�ستخدام اأ�سّرة امل�ست�سفيات احلكومية من قبل مر�سى اآخرين. 

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مململكة ملعربية مل�ضعوديةل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

33.27734.37034.48535.82838.97040.539م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

11.62712.81713.32114.16514.31015.072م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

44.90447.18747.80649.99353.28055.611املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

72.9٪73.1٪71.7٪72.1٪72.8٪74.1٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

27.1٪26.9٪28.3٪27.9٪27.2٪25.9٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

4.0٪8.8٪3.9٪0.3٪3.3٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

5.3٪1.0٪6.3٪3.9٪10.2٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

4.4٪6.6٪4.6٪1.3٪5.1٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

جميع امل�ست�سفيات التي متلكها وت�سغلها وزارة ال�سحة.  4
جميع امل�ست�سفيات التي يقوم القطاع اخلا�س بت�سغيلها )با�ستثناء امل�ست�سفيات احلكومية االأخرى على �سبيل املثال م�ست�سفيات وزارة الداخلية وم�ست�سفى احلر�س الوطني(.  5
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هذا وقد ارتفع عدد العيادات الطبية باململكة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.1٪ من 2.498 عيادة يف عام 2009م اإلى 2.719 عيادة يف عام 2013م نتيجة لنمو م�ست�سفيات 
وزارة ال�سحة والتي �سكلت ن�سبة قدرها 92.9٪ من جمموع العيادات باململكة يف عام 2013م، وتقدر هذه الن�سبة بـ93.3٪ يف عام 2014م. 

 عرد ملعيادمت ملطبية يف مململكة ملعربية مل�ضعودية ل 7امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة5

2.2812.3432.3602.5182.5272.593

217199198198192186العيادات اخلا�سة6

2.4982.5422.5582.7162.7192.779املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة

٪91.3٪92.2٪92.3٪92.7٪92.9٪93.3

6.7٪7.1٪7.3٪7.7٪7.8٪8.7٪العيادات اخلا�سة

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة

-٪2.7٪0.7٪6.7٪0.4٪2.6

-3.1٪-3.0٪0.0٪-0.5٪-8.3٪-العيادات اخلا�سة

2.2٪0.1٪6.2٪0.6٪1.8٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر 
*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

ال�سعودية ال يزال منخف�سًا مقارنة  العربية  اململكة  ال�سحية يف  الرعاية  االإنفاق يف قطاع  اأن معدل  اإال  االأخرية،  ال�سنوات  الكبرية يف  الرغم من اال�ستثمارات احلكومية  على 
مبعدل االإنفاق يف الدول املتقدمة، حيث اأنفقت اململكة ما ن�سبته 3.3٪ من ناجتها املحلي االإجمايل على الرعاية ال�سحية يف عام 2013م، مقارنة مبتو�سط قدره 9.2٪ للبلدان 
املتقدمة التي تنتمي اإلى منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )OECD(، وجت�سد ذلك يف انخفا�س الطاقة اال�ستيعابية من حيث كل من، عدد االأ�سّرة لالأ�سخا�س و ن�سبة االأطباء 
لالأ�سخا�س يف اململكة حيث بلغ املتو�سط 22 �سريرًا و26.8 طبيبًا لكل 10.000 �سخ�س يف اململكة يف عام 2013م، مقارنة مبتو�سط وقدره 48 �سريرًا و32 طبيبًا لكل 10.000 

.)OECD( سخ�س يف البلدان التي تنتمي اإلى منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية�

تاأ�س�ست منظمة التعاون االقت�سادية والتنمية )OECD( يف عام 1961م، ويقع مقرها يف العا�سمة الفرن�سية، باري�س، وتهدف هذه املنظمة اإلى تقوية ال�سيا�سات التي ت�ساهم يف 
حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�سادية يف جميع اأنحاء العامل. 

الدول املنتمية ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

• اأ�سرتاليا 	

• النم�سا	

• بلجيكا	

• كندا	

• ت�سيلي	

• اجلمهورية الت�سيكية 	

• الدمنارك	

• اإ�ستونيا	

• فرن�سا	

• اأملانيا	

• اليونان	

• املجر	

• اأي�سلندا	

• اإيرلندا	

• اإيطاليا	

• اليابان	

• كوريا اجلنوبية	

• لوك�سمبورغ	

• املك�سيك	

• هولندا	

• نيوزيلندا	

• الرنويج	

• بولندا	

• الربتغال	

• �سلوفاكيا	

• �سلوفينيا	

• اإ�سبانيا	

• ال�سويد	

• �سوي�سرا	

• تركيا	

• اململكة املتحدة	

• الواليات املتحدة االأمريكية	

• فنلندا	

مراكز الرعاية ال�سحية التي ت�سغلها وزارة ال�سحة  6
مراكز الرعاية ال�سحية التي يقوم بت�سغيلها القطاع اخلا�س  7
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قطاع الرعاية الصحية في الرياض  3-3-1

ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف الريا�س من 71 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى 79 م�ست�سفى يف عام 2013م متا�سيًا مع التطورات االقت�سادية على ال�سعيد الوطني ب�سكل عام وقطاع 
الرعاية ال�سحية على وجه التحديد، ويقدر هذا العدد بـ83 م�ست�سفى يف عام 2014م. كما ارتفع عدد امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة خالل هذه الفرتة من 44 م�ست�سفى يف 

عام 2009م اإلى 47 م�ست�سفى يف عام 2013م، ويقدر هذا العدد بـ 48 م�ست�سفى يف عام 2014م

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ملريا�سل 8امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات

444445464748م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

273031323235م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

717476787983املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

57.8٪59.5٪59.0٪59.2٪59.5٪62.0٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

42.2٪40.5٪41.0٪40.8٪40.5٪38.0٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2.1٪2.2٪2.2٪2.3٪0.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

9.4٪0.0٪3.2٪3.3٪11.1٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

5.1٪1.3٪2.6٪2.7٪4.2٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة، فقد زاد عدد االأ�سّرة يف الريا�س من 9.859 �سريرًا يف عام 2009م اإلى 12.306 �سريرًا يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ12.879 
�سرير يف عام 2014م. وتاأتي هذه الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة يف الريا�س يف كل من م�ست�سفيات القطاع اخلا�س واحلكومية، غري اأن ن�سبة اأ�سّرة م�ست�سفيات القطاع 
اخلا�س زادت تدريجيًا من 29.2٪ يف عام 2009م اإلى 35.5٪ يف عام 2013م وتقدر هذه الن�سبة بـ37.1٪ يف عام 2014م. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن معدل النمو يف الطاقة 
اال�ستيعابية لالأ�سّرة اأعلى من معدل النمو يف عدد امل�ست�سفيات حيث اأن معظم امل�ست�سفيات القائمة تقوم بزيادة الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة من خالل تو�سعة من�ساآتها اأو تطوير 
من�ساآت جديدة على نطاق اأو�سع. وهناك اجتاه مماثل يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة، حيث تدعم الوزارة م�ساريع الرعاية ال�سحية ال�سخمة اخلا�سة بها، والتي ي�ستغرق زمن 
تنفيذها مدة طويلة نظرًا لكرب حجمها. وملعاجلة تاأخر هذه امل�ساريع ال�سخمة، تقوم وزارة ال�سحة بخطط تو�ُسعية �سمن مرافقها احلالية يتم تنفيذها خالل مدة زمنية اأق�سر 

لتلبية الطلب املتزايد وتخفيف تاأثري ا�ستمرار نق�س االأ�سّرة يف امل�ست�سفيات.

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ملريا�سل 9امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

6.9817.1717.3227.4737.9378.095م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

2.8783.6453.8524.1094.3694.784م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

9.85910.81611.17411.58212.30612.879املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

62.9٪64.5٪64.5٪65.5٪66.3٪70.8٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

37.1٪35.5٪35.5٪34.5٪33.7٪29.2٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2.0٪6.2٪2.1٪2.1٪2.7٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

9.5٪6.3٪6.7٪5.7٪26.7٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

4.7٪6.3٪3.7٪3.3٪9.7٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

وقد ارتفع عدد العيادات الطبية يف الريا�س من 469 عيادة يف عام 2009م اإلى 532 عيادة يف عام 2013م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 3.2٪. ويقدر هذا العدد بـ550 
عيادة يف عام 2014م.
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 عرد ملعيادمت ملطبية يف ملريا�سل 0امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة

421443446481482499

484646475051العيادات اخلا�سة

469489492528532550املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة

٪89.8٪90.6٪90.7٪91.1٪90.6٪90.7

9.3٪9.4٪8.9٪9.3٪9.4٪10.2٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 
التابعة لوزارة ال�سحة

-٪5.2٪0.7٪7.8٪0.2٪3.5

2.0٪6.4٪2.2٪0.0٪-4.2٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

3.4٪0.8٪7.3٪0.6٪4.3٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر
*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

اأما من حيث الطلب على اخلدمات ال�سحية، فقد ارتفع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الريا�س مبعدل منو 
�سنوي مركب قدره 4.5٪ من 13.3 مليون زيارة يف عام 2009م اإلى 15.9 مليون زيارة يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ16.7 مليون زيارة يف عام 2014م. وت�سكل زيارات 
الطب الباطني وطب االأ�سنان اجلزء االأكرب من الزيارات مبا جمموعه 3.2 مليون و1.9 مليون زيارة على التوايل يف عام 2013م. ويعزى ارتفاع الطلب على الطب الباطني اإلى 
ارتفاع معدل انت�سار االأمرا�س املزمنة يف اململكة. فعلى �سبيل املثال، وفقًا لتقرير »اأطل�س االإحتاد الدويل لداء ال�سكري«، وهو تقرير دوري يتم ن�سره من قبل االحتاد الدويل لداء 
ال�سكري ويحتوي على اح�ساءات وبيانات عاملية خمت�سة بداء ال�سكري، بلغ معدل انت�سار مر�س ال�سكري يف اململكة ن�سبة قدرها 23.9٪ يف عام 2013م مقارنة مبعدل قدره 

8.3٪ للمتو�سط العاملي. من ناحية اأخرى، ي�سكل طب االأطفال اأعلى معدل منو �سنوي مركب بواقع 7.3٪ خالل الفرتة من عام 2009م حتى عام 2013م.

 زيادمت ملعيادمت مخلادجية مل�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ملريا�سل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

6.0٪943.521984.7321.067.6871.161.5711.193.2851.234.199طب العيون

7.3٪1.210.1191.350.7681.465.7541.554.3671.601.7271.662.159طب االأطفال

5.7٪1.322.6971.419.4301.526.4311.568.4721.650.4331.755.017التوليد واالأمرا�س الن�سائية

1.6٪1.381.3431.358.7001.372.5161.427.5821.469.2411.518.875جراحة العظام

3.2٪1.528.4071.557.8311.560.8401.670.0081.735.4091.810.008اأذن واأنف وحنجرة

4.3٪1.641.4811.655.3411.719.0251.867.7081.940.4902.023.173طب االأ�سنان

5.4٪2.568.9182.697.1822.837.6492.992.2313.174.5453.398.391الطب الباطني

3.5٪2.751.8563.019.1893.057.1623.076.9433.156.1613.253.535اأخرى

4.5٪13.348.34214.043.17314.607.06415.318.88215.921.29116.655.357املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

من ناحية اأخرى، ارتفع عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الريا�س مبعدل منو �سنوي مركب قدره 3.6٪ حيث زاد العدد من 
464.921 مري�س يف عام 2009م اإلى 535.854 مري�س يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ555.263 مري�س يف عام 2014م. وحاز طب االأطفال واأمرا�س الن�ساء والتوليد 

على اأعلى ن�سبة من املر�سى املنومني مبا ميثل 44.0٪ من جمموع املر�سى املنومني يف عام 2013م.
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 عرد مملر�ضى مملنومني يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ملريا�سل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد مملر�ضى مملنومني

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

10.7٪24.23624.78324.46332.86336.39436.916طب العيون

1.7٪31.81932.02931.12430.49134.05334.876جراحة العظام

1.9٪39.03440.84239.54637.27442.04243.461اأذن واأنف وحنجرة

2.8٪44.16344.39743.29544.32849.28550.306جراحة عامة

2.6٪96.069109.544104.24193.112106.401111.685الطب الباطني

3.4٪98.581105.994105.35398.801112.571118.140التوليد واالأمرا�س الن�سائية

4.8٪102.221118.015125.573110.379123.440126.733طب االأطفال

2.4٪28.79830.84631.41427.92331.66833.146اأخرى

3.6٪464.921506.450505.009475.171535.854555.263املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

قطاع الرعاية الصحية في جدة  3-3-2

ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف جدة من 39 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى 46 م�ست�سفى يف عام 2013م. ويقدر اأن هذا العدد بقي ثابتًا عند 46 م�ست�سفى يف عام 2014م. وقد ارتفع 
عدد امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة من 12 م�ست�سفى يف 2009م الى 13 م�ست�سفى يف عام 2013م، ويقدر اأن هذا العدد بقي ثابتًا عند 13 م�ست�سفى يف عام 2014م.

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف جرةل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات

121212121313م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

272629313333م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

393841434646املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

28.3٪28.3٪27.9٪29.3٪31.6٪30.8٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

71.7٪71.7٪72.1٪70.7٪68.4٪69.2٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

0.0٪8.3٪0.0٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

0.0٪6.5٪6.9٪11.5٪-3.7٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

0.0٪7.0٪4.9٪7.9٪-2.6٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية، فقد زاد عدد اأ�سّرة امل�ست�سفيات يف جدة من 5.498 �سرير يف عام 2009م اإلى 6.032 �سرير يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ6.477 
�سرير يف عام 2014م. 
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 عرد مأ�ضّرة م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف جرةل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

2.6502.8652.4102.5672.9932.843م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

2.8482.5402.9333.0533.0393.634م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

5.4985.4055.3435.6206.0326.477املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

43.9٪49.6٪45.7٪45.1٪53.0٪48.2٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

56.1٪50.4٪54.3٪54.9٪47.0٪51.8٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

-5.0٪16.6٪6.5٪-15.9٪8.1٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

19.6٪-0.5٪4.1٪15.5٪-10.8٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

7.4٪7.3٪5.2٪-1.1٪-1.7٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

وقد ارتفع عدد العيادات الطبية يف جدة من 193 يف عام 2009م اإلى 212 يف عام 2013م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.4٪. ويقدر هذا العدد بـ219 عيادة يف عام 2014م.

 عرد ملعيادمت ملطبية يف جرة*ل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

92105105120121130امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

1019193929189العيادات اخلا�سة

193196198212212219املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

59.4٪57.1٪56.6٪53.0٪53.6٪47.7٪امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

40.6٪42.9٪43.4٪47.0٪46.4٪52.3٪العيادات اخلا�سة

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

7.4٪0.8٪14.3٪0.0٪14.1٪-امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

-2.2٪-1.1٪-1.1٪2.2٪-9.9٪-العيادات اخلا�سة

3.3٪0.0٪7.1٪1.0٪1.6٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات
امل�سدر: تقرير روالند بريغر 

*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

اأما فيما يتعلق بالطلب، فقد ارتفعت زيارات العيادات اخلارجية يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف جدة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 4.9٪، من 
6.7 مليون زيارة يف عام 2009م اإلى 8.2 مليون زيارة يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ8.6 مليون زيارة يف عام 2014م. و�سكلت زيارات الطب الباطني والتوليد واأمرا�س 

الن�ساء اأكرب عدد من الزيارات م�سجلة 1.092.454 و 1.014.696 زيارة على التوايل يف عام 2013م.

 زيادمت ملعيادمت مخلادجية مل�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف جرةل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

4.1٪582.764603.654630.891658.837684.795712.020جراحة العظام

5.5٪687.903737.044772.697811.993852.202894.359اأذن واأنف وحنجرة

6.2٪725.685765.575831.392872.694924.096986.009طب االأ�سنان

4.2٪842.205875.488917.827962.702994.4421.025.244طب اجللدية

4.2٪857.246888.505929.241971.4581.011.8981.051.490طب االأطفال

4.3٪856.822885.354923.885964.8651.014.6961.064.410التوليد واالأمرا�س الن�سائية
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معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

6.1٪862.479914.794976.5241.021.9181.092.4541.173.819الطب الباطني

4.7٪1.319.8901.410.9061.466.7671.531.1291.586.5461.658.478اأخرى

4.9٪6.734.9947.081.3207.449.2247.795.5968.161.1298.565.829املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

من ناحية اأخرى، ارتفع عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف جدة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 1.4٪، من 374.508 مري�س 
يف عام 2009م اإلى 396.473 مري�س يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ402.904 مري�س يف عام 2014م. وقد �سّكل مر�سى كل من طب الن�ساء والتوليد وطب االأطفال اأعلى 

ن�سبة من املر�سى املنومني يف عام 2013م مبا ميثل 3.46٪ من اإجمايل عدد املر�سى املنومني.

 عرد مملر�ضى مملنومني يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف جرةل 7امقر ل دجل 
اا0ام اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد مملر�ضى مملنومني

)تقريرية(
معرل ملنمو 
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

17.8٪16.28519.47326.21730.96031.34231.704طب العيون

-2.0٪22.77321.64721.13620.75821.00821.145جراحة العظام

-1.3٪28.95927.18326.94726.89527.49127.936اأذن واأنف وحنجرة

-0.1٪44.17344.57843.90943.44144.01044.484اجلراحة العامة

0.5٪57.94956.13257.47057.06159.16061.223الطب الباطني

3.4٪80.37686.93786.41389.69291.92993.471التوليد واالأمرا�س الن�سائية

-2.0٪99.24793.22191.07290.21791.54392.165طب االأطفال

4.9٪24.74628.54727.80329.56429.99030.776اأخرى

1.4٪374.508377.718380.967388.588396.473402.904املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

قطاع الرعاية الصحية في المدينة المنورة 3-3-3

ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف املدينة املنورة من 31 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى 32 م�ست�سفى يف عام 2013م. وبقي عدد م�ست�سفيات وزارة ال�سحة ثابتًا عند 20 م�ست�سفى خالل 
الفرتة ذاتها بناًء على اح�سائيات وزارة ال�سحة، و يقدر عدد امل�ست�سفيات يف املدينة املنورة بـ35 م�ست�سفى يف عام 2014م.

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مملرينة مملنودةل 8امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات 

202020202021م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

111212121214م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

313232323235املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

60.0٪62.5٪62.5٪62.5٪62.5٪64.5٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

40.0٪37.5٪37.5٪37.5٪37.5٪35.5٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

5.0٪0.0٪0.0٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

16.7٪0.0٪0.0٪0.0٪9.1٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

9.4٪0.0٪0.0٪0.0٪3.2٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة، فقد زاد عدد االأ�سّرة يف املدينة املنورة من 3.298 �سرير يف عام 2009م اإلى 4.002 �سرير يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ4.482 
�سرير يف عام 2014م. وياأتي هذا االرتفاع ب�سبب زيادة عدد االأ�سّرة يف كل من م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س. وارتفعت ن�سبة م�ست�سفيات القطاع اخلا�س 

من اإجمايل عدد االأ�سّرة يف املدينة املنورة من 30.0٪ يف عام 2009م اإلى 34.8٪ يف عام 2014م.
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 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مملرينة مملنودةل 9امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

2.3082.3572.5802.6472.7682.921م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

9907287991.0351.2341.561م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

3.2983.0853.3793.6824.0024.482املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

65.2٪69.2٪71.9٪76.4٪76.4٪70.0٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

34.8٪30.8٪28.1٪23.6٪23.6٪30.0٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

5.5٪4.6٪2.6٪9.5٪2.1٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

26.5٪19.2٪29.5٪9.8٪-26.5٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

12.0٪8.7٪9.0٪9.5٪-6.5٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

وقد ارتفع عدد العيادات الطبية يف املدينة املنورة من 171 يف عام 2009م اإلى 185 يف عام 2013م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.0٪، ويقدر هذا العدد بـ189 عيادة يف 
عام 2014م

 عرد ملعيادمت ملطبية يف مملرينة مملنودةل 0امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

154163163174174179امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

171717111110العيادات اخلا�سة

171180180185185189املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

94.7٪94.1٪94.1٪90.6٪90.6٪90.1٪امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

5.3٪5.9٪5.9٪9.4٪9.4٪9.9٪العيادات اخلا�سة

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2.9٪0.0٪6.7٪0.0٪5.8٪-امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

-9.1٪0.0٪-35.3٪0.0٪0.0٪-العيادات اخلا�سة

2.2٪0.0٪2.8٪0.0٪5.3٪-معدل النمو ال�سنوي لكل امل�ست�سفيات
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

ومن حيث الطلب، فارتفع عدد زيارات العيادات اخلارجية يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف املدينة املنورة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 5.2٪ من 
3.6 مليون زيارة يف عام 2009م اإلى 4.4 مليون زيارة يف عام 2013م. ويقدر عدد زيارات العيادات اخلارجية يف املدينة املنورة بـ4.7 مليون زيارة يف عام 2014م. و�سكلت 
زيارات الطب الباطني والتوليد واالأمرا�س الن�سائية الن�سيب االأكرب من عدد الزيارات حيث بلغ عدد الزيارات املرتبطة بالطب الباطني والتوليد واالأمرا�س الن�سائية 669.623 

و554.019 زيارة على التوايل خالل عام 2013م. 

 زيادمت ملعيادمت مخلادجية يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مملرينة مملنودةل اامقر ل دجل 
اا0ام اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية

)تقريرية(
معرل ملنمو 
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

15.7٪188.657201.634283.844313.587338.410366.625طب العيون

5.0٪308.193319.971326.884351.065374.125394.720جراحة العظام

14.9٪228.374172.043321.852362.923397.614437.049اأذن واأنف وحنجرة

10.9٪306.329360.529402.953440.642464.093476.442طب االأطفال
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اا0ام اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية
)تقريرية(

معرل ملنمو 
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

7.9٪396.322435.682465.881506.555537.458557.199طب االأ�سنان

7.5٪414.085459.885481.267521.048554.019574.200التوليد واالأمرا�س الن�سائية

3.6٪581.658466.534559.431598.816669.623755.620الطب الباطني

-2.2٪1.156.5661.203.293907.256995.6901.056.7961.108.862اأخرى

5.2٪3.580.1843.619.5713.749.3684.090.3264.392.1384.670.717املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

اأما من حيث الطلب على اخلدمات ال�سحية، فقد ارتفع عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف املدينة املنورة مبعدل منو �سنوي 
مركب بلغ 8.5٪ من 165.669 مري�س يف عام 2009م اإلى 229.821 مري�س يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ254.194 مري�س يف عام 2014م. و�سكلت اأق�سام الطب 

الباطني والتوليد واالأمرا�س الن�سائية الن�سيب االأكرب من عدد مر�سى املنومني خالل عام 2013م حيث �سكلت 48.8٪ من اإجمايل عدد املر�سى املنومني يف املدينة املنورة.

 عرد مملر�ضى مملنومني يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف مملرينة مملنودةل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد مملر�ضى مملنومني

مل�ضنوي مملرّكب

9.1٪5.9746.7327.0727.5308.4629.352طب العيون
10.1٪14.43017.55615.95616.99021.21322.437جراحة العظام

8.7٪14.1599.97311.81214.59219.75521.479اأذن واأنف وحنجرة
14.7٪15.14216.65922.08022.27726.23727.973جراحة عامة
16.7٪15.71118.34021.40924.99229.17438.887طب االأطفال

8.6٪39.96841.75640.66440.74255.62859.172التوليد واالأمرا�س الن�سائية
2.0٪52.14244.82539.65142.06556.44360.995الطب الباطني

12.2٪8.14310.37011.42913.40212.90913.899اأخرى
8.5٪165.669166.211170.073182.590229.821254.194املجموع

امل�سدر: تقرير روالند بريغر

قطاع الرعاية الصحية في عسير 3-3-4

ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف ع�سري من 32 م�ست�سفى يف عام 2009م اإلى 39 م�ست�سفى يف عام 2013م. وارتفع عدد م�ست�سفيات وزارة ال�سحة من 23 م�ست�سفى اإلى 28 م�ست�سفى 
خالل الفرتة ذاتها. ويقدر عدد امل�ست�سفيات يف ع�سري بـ40 م�ست�سفى يف عام 2014م

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ع�ضريل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات

232323272828م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

999111112م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

323232383940املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

70.0٪71.8٪71.1٪71.9٪71.9٪71.9٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

30.0٪28.2٪28.9٪28.1٪28.1٪28.1٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

0.0٪3.7٪17.4٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

9.1٪0.0٪22.2٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

2.6٪2.6٪18.8٪0.0٪0.0٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة، فقد زاد عدد االأ�سّرة يف ع�سري من 3.365 �سرير يف عام 2009م اإلى 4.054 �سرير يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ4.169 �سرير يف 
عام 2014م. وتاأتي هذه الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة يف ع�سري يف كل من م�ست�سفيات القطاع اخلا�س واحلكومية.
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 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ع�ضريل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

2.5652.8142.7202.8703.1703.239م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

800800800841884930م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

3.3653.6143.5203.7114.0544.169املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

77.7٪78.2٪77.3٪77.3٪77.9٪76.2٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

22.3٪21.8٪22.7٪22.7٪22.1٪23.8٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

2.2٪10.5٪5.5٪-3.3٪9.7٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

5.2٪5.1٪5.1٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

2.8٪9.2٪5.4٪-2.6٪7.4٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

وقد ارتفع عدد العيادات الطبية يف ع�سري من 325 يف عام 2009م اإلى 347 يف عام 2013م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 1.7٪. ويقدر هذا العدد بـ353 عيادة يف عام 2014م

 عرد ملعيادمت ملطبية يف ع�ضريل اامقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

322326326344345351امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

332222العيادات اخلا�سة

325329328346347353املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

99.4٪99.4٪99.4٪99.4٪99.1٪99.1٪امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

0.6٪0.6٪0.6٪0.6٪0.9٪0.9٪العيادات اخلا�سة

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

1.7٪0.3٪5.5٪0.0٪1.2٪-امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

0.0٪0.0٪0.0٪-33.3٪0.0٪-العيادات اخلا�سة

1.7٪0.3٪5.5٪-0.3٪1.2٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

اأما من حيث الطلب على اخلدمات ال�سحية، فقد ارتفع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف ع�سري مبعدل منو 
�سنوي مركب قدره 1.0٪ من 1.7 مليون زيارة يف عام 2009م اإلى 1.8 مليون زيارة يف عام 2013م. ويقدر اأن هذا العدد قد ارتفع بحوايل 30.000 زيارة يف عام 2014م 
مقارنة بعام 2013م. و�سكلت زيارات الطب الباطني والتوليد واالأمرا�س الن�سائية الن�سيب االأكرب من عدد الزيارات حيث بلغت 292.601 و279.498 زيارة على التوايل خالل 

عام 2013م.

 زيادمت ملعيادمت مخلادجية يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ع�ضريل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

-5.6٪128.048126.550111.047105.448101.794102.780طب االأ�سنان

2.4٪113.353124.809122.742126.080124.509127.465طب العيون

1.3٪137.826141.973135.699142.031144.895146.719اأذن واأنف وحنجرة

-2.3٪172.632184.623175.509164.075157.146158.669جراحة العظام

1.2٪198.043228.315215.193216.947207.878210.412طب االأطفال
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معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت ملعيادمت مخلادجية
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

0.5٪274.254289.272279.092288.972279.498280.825التوليد واالأمرا�س الن�سائية

0.8٪283.945283.955278.657282.190292.601294.806الطب الباطني

3.8٪418.219479.359493.092504.599485.895504.460اأخرى

1.0٪1.726.3201.858.8561.811.0311.830.3421.794.2161.826.136املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

اأخرى، ارتفع عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف ع�سري، فارتفع عددهم مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 0.8٪ من  من ناحية 
اإلى 189.935 مري�س يف عام 2013م. ويقدر عدد املر�سى املنومني يف ع�سري بـ192.780 مري�س يف عام 2014م. و�سكل مر�سى الطب  183.626 مري�س يف عام 2009م 

الباطني وطب االأطفال الن�سيب االأكرب من عدد املر�سىى املنومني خالل عام 2013م حيث �سكلت 45.0٪ من اإجمايل عدد املر�سى املنومني يف ع�سري.

 عرد مملر�ضى مملنومني يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف ع�ضريل 7امقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد مملر�ضى مملنومني

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

-1.6٪3.8753.3823.6583.4423.6323.862طب العيون

4.2٪13.89614.97714.48315.43216.39917.443اأذن واأنف وحنجرة

0.6٪17.69519.82419.32817.82618.13317.953جراحة العظام

)6.1٪(24.26722.87619.46718.33218.84319.051اجلراحة العامة

0.5٪35.54837.61535.97235.28736.30136.228التوليد واالأمرا�س الن�سائية

5.4٪29.57737.01435.06935.75336.44436.034طب االأطفال

0.4٪48.14247.38245.85146.54748.99150.935الطب الباطني

1.3٪10.62610.83011.03610.89811.19211.274اأخرى

0.8٪183.626193.900184.864183.517189.935192.780املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

قطاع الرعاية الصحية في حائل 3-3-5

ارتفع عدد امل�ست�سفيات يف حائل من 10 م�ست�سفيات يف عام 2009م اإلى 12 م�ست�سفى يف عام 2013م. وارتفع عدد م�ست�سفيات وزارة ال�سحة من 9 م�ست�سفيات اإلى 11 م�ست�سفى 
خالل الفرتة ذاتها. ويقدر اأن عدد امل�ست�سفيات يف حائل بقي ثابتًا يف عام 2014م.

 عرد م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف حائلل 8امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ممل�ضت�ضفيات

91111111111م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

111111م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

101212121212املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

91.7٪91.7٪91.7٪91.7٪91.7٪90.0٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

8.3٪8.3٪8.3٪8.3٪8.3٪10.0٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

0.0٪0.0٪0.0٪0.0٪22.2٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

0.0٪0.0٪0.0٪0.0٪0.0٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

0.0٪0.0٪0.0٪0.0٪20.0٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة، فقد زاد عدد االأ�سّرة يف حائل من 1،005 �سرير يف عام 2009م اإلى 1،185 �سرير يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ1،357 �سرير يف عام 
2014م. وتاأتي هذه الزيادة يف الطاقة اال�ستيعابية لالأ�سّرة يف حائل يف كل من م�ست�سفيات القطاع اخلا�س واحلكومية. وقد ارتفعت ن�سبة م�ست�سفيات وزارة ال�سحة من اإجمايل 

عدد االأ�سّرة يف حائل من 93.4٪ يف عام 2009م اإلى 94.4٪ يف عام 2013م. وتقدر هذه الن�سبة بـ 94.4٪ يف عام 2014م.
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 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف حائلل 9امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملأ�ضّرة

9391.0621.0951.0951.1251.281م�ست�سفيات وزارة ال�سحة 

666060606076م�ست�سفيات القطاع اخلا�س 

1.0051.1221.1551.1551.1851.357املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع 

94.4٪94.9٪94.8٪94.8٪94.7٪93.4٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة 

5.6٪5.1٪5.2٪5.2٪5.3٪6.6٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س 

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي 

13.9٪2.7٪0.0٪3.1٪13.1٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة 

26.7٪0.0٪0.0٪0.0٪-9.1٪-م�ست�سفيات القطاع اخلا�س 

14.5٪2.6٪0.0٪2.9٪11.6٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

وقد ارتفع عدد العيادات الطبية يف حائل من 102 يف عام 2009م اإلى113 يف عام 2013م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.6٪ . ويقدر هذا العدد بـ115 عيادة يف عام 
2014م.

 عرد ملعيادمت ملطبية يف حائلل 0امقر ل دجل 
اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد ملعيادمت ملطبية

102104107111111113امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة

2222--العيادات اخلا�سة

102104109113113115املجموع

الن�سبة املئوية للمجموع

98.3٪98.2٪98.2٪98.2٪100.0٪100.0٪م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

1.7٪1.8٪1.8٪1.8٪0.0٪0.0٪م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

معدل النمو ال�سنوي

1.8٪0.0٪3.7٪2.9٪2.0٪-م�ست�سفيات وزارة ال�سحة

0.0٪0.0٪0.0٪---م�ست�سفيات القطاع اخلا�س

1.8٪0.0٪3.7٪4.8٪2.0٪-املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

*ال ت�سمل العيادات التابعة للم�ست�سفيات احلكومية االأخرى والعيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفيات اخلا�سة

اأما من حيث الطلب على اخلدمات ال�سحية، فقد ارتفع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف حائل مبعدل منو 
�سنوي مركب قدره 3.2٪ من 1.3 مليون زيارة يف عام 2009م اإلى 1.5 مليون زيارة يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ1.5 مليون زيارة يف عام 2014م. و�سكلت زيارات الطب 

الباطني والتوليد واالأمرا�س الن�سائية الن�سيب االأكرب من عدد الزيارات حيث بلغت 243.702 و195.541 زيارة على التوايل خالل عام 2013م. 

 عرد زيادمت ملعيادمت مخلادجية يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف حائلل اامقر ل دجل 
اا0ام اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت عيادمت مخلادجية

)تقريرية(
معرل ملنمو 
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

-12.2٪154.018175.79393.50288.37891.51993.441طب االأ�سنان

12.9٪60.21268.13697.99893.40097.940103.511طب العيون

1.0٪129.175144.217139.688130.720134.298136.327جراحة العظام

1.2٪130.344144.241134.441129.693136.630143.791اأذن واأنف وحنجرة

8.1٪129.072139.797182.230173.805176.468174.319طب االأطفال
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اا0ام اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امزيادمت عيادمت مخلادجية
)تقريرية(

معرل ملنمو 
مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

3.6٪169.873189.588205.585190.749195.541195.092التوليد واالأمرا�س الن�سائية

2.6٪220.020246.270237.829222.396243.702271.320الطب الباطني

7.0٪292.601328.617389.635375.011383.395388.806اأخرى

3.2٪1.285.3151.436.6591.480.9081.404.1521.459.4931.506.607املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

من ناحية اأخرى، ارتفع عدد املر�سى املنومني يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف حائل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 1.1٪ من 81.911 مري�س يف 
عام 2009م اإلى 85،514 مري�س يف عام 2013م. ويقدر هذا العدد بـ88.429 مري�س يف عام 2014م. و�سكل مر�سى الطب الباطني وطب االأطفال الن�سيب االأكرب من عدد 

املر�سىى املنومني خالل عام 2013م حيث �سكلت 53.3٪ من اإجمايل عدد املر�سى املنومني يف حائل.

 عرد مملر�ضى مملنومني يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف حائلل اامقر ل دجل 
معرل ملنمو اا0ام )تقريرية(اا0اماا0اماا0ام0ا0ام009امعرد مملر�ضى مملنومني

مل�ضنوي مملرّكب
009ام-اا0ام

4.8٪706816910856852868طب العيون

)1.3٪(5.7895.1715.0405.4325.4935.684اأذن واأنف وحنجرة

3.9٪5.0224.8175.3635.8455.8485.999اجلراحة العامة

1.6٪5.9225.7506.7306.2986.3016.448جراحة العظام

4.0٪12.30414.04813.55514.15014.36914.919التوليد واالأمرا�س الن�سائية

)0.7٪(19.52717.48018.67518.86818.96519.491طب االأطفال

0.7٪25.89827.70926.49326.07426.60127.759الطب الباطني

1.2٪6.7437.0066.9267.0767.0857.261اأخرى

1.1٪81.91182.79783.69284.59985.51488.429املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

المنافسة والحصة السوقية 3-4

 محل�ضة مل�ضوجية لل�ضركة ح�ضب مملر�ضى مملنومني )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
اا0ام مملرينة

٪1.7 الريا�س

٪4.2 جدة

٪3.3 املدينة املنورة

٪5.3 ع�سري

٪3.0 املجموع  

امل�سدر: ال�سركة

 محل�ضة مل�ضوجية لل�ضركة ح�ضب ملزيادمت مخلادجية )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
اا0ام مملرينة

٪1.2 الريا�س

٪6.5 جدة

٪3.1 املدينة املنورة

٪10.1 ع�سري

٪3.2 املجموع  

امل�سدر: ال�سركة
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المشهد التنافسي في الرياض  3-4-1

تغطي م�ست�سفيات الريا�س الكربى اأكرث من ن�سف اإجمايل عدد االأ�سّرة يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س. ونظرًا لعدم توفر املعلومات الفعلية لعام 
2014م، فقد مت احت�ساب احل�سة ال�سوقية بناءًا على معلومات عام 2013م.

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س ، ملريا�س )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملن�ضبة مملئوية عرد ملأ�ضّرةم�ضل ممل�ضت�ضفى

من ملإجمايل

12.2٪1.500مدينة امللك فهد الطبية

11.8٪1.446مدينة امللك �سعود الطبية

8.0٪982جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب الطبية

3.3٪403م�ست�سفى دّله

2.8٪340م�ست�سفى رعاية الريا�س

2.5٪310م�ست�سفى اليمامة

2.4٪300م�ست�سفى احلمادي

2.2٪275م�ست�سفى املركز التخ�س�سي الطبي

1.8٪220م�ست�سفى االإميان

1.7٪212امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

1.7٪210م�ست�سفى االأمري �سلمان

1.6٪200م�ست�سفى املوا�ساة

1.3٪160م�ست�سفى جند اال�ست�ساري

1.1٪140م�ست�سفى الدكتور عبدالرحمن امل�ساري

1.1٪130العيادات اال�ست�سارية يف م�ست�سفى اململكة

1.0٪124م�ست�سفى الريا�س الوطني

56.5٪6.952    م�ست�سفيات الريا�س الكربى

43.5٪5.354م�ست�سفيات الريا�س االأخرى

100٪12.306    اإجمايل م�ست�سفيات الوزارة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الريا�س
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

من حيث الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الريا�س، تغطي امل�ست�سفيات اخلا�سة الكربى ما يقارب ٪56.5 
من اإجمايل امل�ست�سفيات التابعة لوزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س بهذه املدينة، ويتمتع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س �ساد�س اأكرب �سعة �سريرية يف املدينة 

�سمن امل�ست�سفيات اخلا�سة كما يف 2013م. 

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س، ملريا�س )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملن�ضبة مملئوية عرد ملأ�ضّرةم�ضل ممل�ضت�ضفى

من ملإجمايل

22.5٪982جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب الطبية

9.2٪403م�ست�سفى دّله

7.8٪340م�ست�سفى رعاية الريا�س

6.9٪300م�ست�سفى احلمادي

6.3٪275م�ست�سفى املركز التخ�س�سي الطبي

4.9٪212امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

4.6٪200م�ست�سفى املوا�ساة

3.7٪160م�ست�سفى جند اال�ست�ساري

3.2٪140م�ست�سفى الدكتور عبد الرحمن امل�ساري

3.0٪130العيادات اال�ست�سارية يف م�ست�سفى اململكة

2.8٪124م�ست�سفى الريا�س الوطني

25.2٪1.103امل�ست�سفيات اخلا�سة االأخرى يف الريا�س

100٪4.369اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف الريا�س
امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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المشهد التنافسي في جدة 3-4-2

يغطي اأكرب 15 م�ست�سفى تابع لوزارة ال�سحة والقطاع اخلا�س يف جدة ن�سبة قدرها 71.2٪ من اإجمايل الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية للم�ست�سفيات اخلا�سة والتابعة لوزارة 
ال�سحة. ونظرًا لعدم توفر املعلومات الفعلية لعام 2014م، فقد مت احت�ساب احل�سة ال�سوقية بناءًا على معلومات عام 2013م. 

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س بجرة )اا0ام(ل 7امقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

14.9٪901م�ست�سفى امللك فهد

9.9٪600م�ست�سفى الدكتور �سليمان فقيه

8.0٪480م�ست�سفى امللك عبد العزيز ومركز االأورام

5.9٪355م�ست�سفى الوالدة واالأطفال

5.4٪325م�ست�سفى باقدو والدكتور عرفان العام

)IMC( 5.0٪300املركز الطبي الدويل

3.3٪200جممع االأمل ل�سحة االأ�سنان – جدة

3.3٪200م�ست�سفى الدكتور بخ�س

3.2٪191امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

2.3٪140م�ست�سفى جدة الوطني اجلديد

2.1٪125م�ست�سفى العزيزية للوالدة واالأطفال بجدة

2.0٪120م�ست�سفى االأطباء املتحدون

2.0٪120م�ست�سفى احلياة – جدة

2.0٪120م�ست�سفى بق�سان

2.0٪120م�ست�سفى امل�ستقبل

71.2٪4.297اأكرب 15 م�ست�سفى

28.8٪1.735م�ست�سفيات جدة االأخرى

100٪6.032اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س والتابعة لوزارة ال�سحة يف جدة
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

اأكرب 10 م�ست�سفيات خا�سة ما يقارب 73.6٪ من اإجمايل امل�ست�سفيات اخلا�سة بهذه  ومن حيث الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�س بجدة، يغطي 
املدينة. 

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف جرة )اا0ام(ل 8امقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

19.7٪600م�ست�سفى الدكتور �سليمان فقيه

10.7٪325م�ست�سفى باقدو والدكتور عرفان العام

)IMC( 9.9٪300املركز الطبي الدويل

6.6٪200م�ست�سفى الدكتور بخ�س

6.3٪191امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

4.6٪140م�ست�سفى جدة الوطني اجلديد

3.9٪120م�ست�سفى االأطباء املتحدون

3.9٪120م�ست�سفى احلياة 

3.9٪120م�ست�سفى بق�سان

3.9٪120م�ست�سفى امل�ستقبل

73.6٪2.236اأكرب 10 م�ست�سفيات

26.4٪803م�ست�سفيات جدة االأخرى

100.0٪3.039اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف جدة
امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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تقوم معظم امل�ست�سفيات اخلا�سة بتقدمي اأغلب خدمات الرعاية ال�سحية التي تقدمها م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات احلكومية االأخرى، حيث تغطي جمموعة وا�سعة 
من املجاالت العالجية وتقدم جمموعة �ساملة من اخلدمات للمر�سى. ومُتيز امل�ست�سفيات اخلا�سة نف�سها بدرجات متفاوتة من خالل التخ�س�س يف جماالت عالجية دقيقة 

والرتكيز على عيادات خارجية حمددة، باالإ�سافة اإلى ا�ستهدافها �سرائح خمتلفة من املر�سى.

المشهد التنافسي في المدينة المنورة 3-4-3

يغطي اأكرب 15 م�ست�سفى ما ن�سبته 74.9٪ من اإجمايل ال�سعة ال�سريرية يف املدينة يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�س ووزارة ال�سحة. ونظرًا لعدم توفر املعلومات الفعلية لعام 
2014م، فقد مت احت�ساب احل�سة ال�سوقية بناًء على معلومات عام 2013م. 

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س، مملرينة )اا0ام(ل 9امقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

12.5٪500م�ست�سفى الن�ساء والوالدة

12.5٪500م�ست�سفى املدينة الوطني

10.6٪423م�ست�سفى امللك فهد

7.0٪279م�ست�سفى ينبع العام

6.5٪261م�ست�سفى اأحد

5.0٪200م�ست�سفى الدار

4.0٪160م�ست�سفى االأمري عبداملح�سن

3.8٪154امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

3.0٪120م�ست�سفى املوا�ساة – املدينة املنورة

2.5٪100م�ست�سفى االأن�سار

1.8٪74م�ست�سفى ينبع الوطني

1.6٪65م�ست�سفى امليقات

1.5٪60م�ست�سفى �سمري اإبراهيم �سعيدي

1.2٪50م�ست�سفى خيرب العام

1.2٪50م�ست�سفى احلناكية العام

74.9٪2.996    اأكرب 15 م�ست�سفى

25.1٪1.006   م�ست�سفيات املدينة االخرى       

100.0٪4.002    اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س والتابعة لوزارة ال�سحة يف املدينة
امل�سدر: تقرير روالند بريغر 

يتمتع م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة بثالث اأكرب �سعة �سريرية يف املدينة �سمن امل�ست�سفيات اخلا�سة كما يف 2013م.

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س، مملرينة )اا0ام(ل 0امقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

40.5٪500م�ست�سفى املدينة الوطني

16.2٪200م�ست�سفى الدار

12.5٪154امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

9.7٪120م�ست�سفى املوا�ساة – املدينة املنورة

6.0٪74م�ست�سفى ينبع الوطني

15.1٪186 م�ست�سفيات املدينة اخلا�سة االأخرى

100.0٪ 1.234 اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف املدينة
امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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المشهد التنافسي في عسير  3-4-4

يغطي اأكرب 10 م�ست�سفيات يف ع�سري اأكرث من ن�سف اإجمايل ال�سعة ال�سريرية يف م�ست�سفيات القطاع اخلا�س ووزارة ال�سحة. ونظرًا لعدم توفر املعلومات الفعلية لعام 2014م، 
فقد مت احت�ساب احل�سة ال�سوقية بناًء على معلومات عام 2013م. 

 عرد ملأ�ضَرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س، ع�ضري )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

12.3٪500م�ست�سفى ع�سري املركزي
12.3٪500م�ست�سفى خمي�س م�سيط العام

5.2٪212م�ست�سفى احلياة الوطني
4.9٪200م�ست�سفى اأبها اخلا�س

4.9٪200م�ست�سفى الوالدة واالأطفال
4.5٪183امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

2.5٪100م�ست�سفى حمايل 
1.2٪50م�ست�سفى الربك

1.2٪50م�ست�سفى القحمة
1.2٪50م�ست�سفى الدكتور غ�سان جنيب فرعون العام

50.4٪2.045    اأكرب 10 م�ست�سفيات
49.6٪2.009   م�ست�سفيات ع�سري االخرى       

100.0٪4.054    اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س والتابعة لوزارة ال�سحة يف ع�سري
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

يتمتع م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري بثالث اأكرب �سعة �سريرية يف ع�سري �سمن امل�ست�سفيات اخلا�سة كما يف 2013م.

 عرد ملأ�ضّرة يف م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س، ع�ضري )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

24.0٪212م�ست�سفى احلياة الوطني

22.6٪200م�ست�سفى اأبها اخلا�س

20.7٪183م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

5.7٪50م�ست�سفى الدكتور غ�سان جنيب فرعون العام

1.6٪14م�ست�سفى مغربي للعيون واالأ�سنان

25.5٪225 م�ست�سفيات ع�سري اخلا�سة االأخرى

100.0٪884اإجمايل م�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف ع�سري
امل�سدر: تقرير روالند بريغر

المشهد التنافسي في حائل 3-4-5

تغطي اأكرب 5 م�ست�سفيات يف حائل 74.7٪ من اإجمايل ال�سعة ال�سريرية االإجمالية جلميع م�ست�سفيات القطاع اخلا�س واحلكومي يف حائل كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه. 

 عرد ملأ�ضَرة يف م�ضت�ضفيات  زمدة مل�ضحة  م�ضت�ضفيات ملقطاع مخلا�س يف حائل )اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملعرد ملتقريري م�ضل ممل�ضت�ضفى

لالأ�ضرة
ملن�ضبة مملئوية 

للمجموع

29.5٪350م�ست�سى امللك خالد

25.3٪300م�ست�سفى حائل العام

10.1٪120م�ست�سفى الن�ساء والتوليد

5.5٪65م�ست�سفى الرا�سد

4.2٪50م�ست�سفى ال�سحة النف�سية

74.7٪885    اأكرب 5 م�ست�سفيات

25.3٪300   م�ست�سفيات حائل االخرى       

100.0٪1.185    اإجمايل م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وم�ست�سفيات القطاع اخلا�س يف حائل
امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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نظرة عامة على قطاع المستلزمات واألجهزة الطبية 3-5

اأما من حيث الطلب على امل�ستلزمات واالأجهزة الطبية، فقد اأدى تطور البنية التحتية والتو�سع ال�سريع للم�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سحية يف جميع مدن اململكة اإلى تطور 
قطاع امل�ستلزمات واالأجهزة الطبية. كما اأ�سفر ازدياد عدد املن�ساآت ال�سحية الى جانب اإرتفاع التعداد ال�سكاين وال�سيخوخة يف اململكة عن اإرتفاع كبري يف الطلب على امل�ستلزمات 
واالأجهزة الطبية. ومع ذلك. فاإن االإنتاج املحلي يقت�سر على املنتجات االأ�سا�سية عن طريق عدد حمدود من ال�سركات امل�سنعة، اأما اجلزء االأكرب فال يزال يعتمد على اال�سترياد 

من خارج اململكة.

قيمة االأ�سناف املباعة يف قطاع امل�ستلزمات واالأجهزة الطبية كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه.

 تطود جطاع ممل�ضتلزمات  ملأجهزة ملطبيةل اامقر ل دجل 
اا0اماا0اماا0اماا0ام0ا0اممل�ضنف )مليون ديـال �ضعودي( 

239272411422463جراحة العظام و االأطراف ال�سناعية

298367451511563منتجات طب االأ�سنان

303449542629697اأدوات م�ساعدة املر�سى

7438891.1521.4301.570املواد الطبية اال�ستهالكية

1.0341.2251.4591.6221.763الت�سوير الت�سخي�سي

1.8041.9552.2812.5852.849منتجات اأخرى

4.4215.1576.2967.1997.905املجموع
امل�سدر: تقرير روالند بريغر
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 4

مقدمة 4-1

)املوافق  1425/03/16هـ  وتاريخ   )2554( رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  جدة  مدينة  يف  مقفلة  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سحية  للرعاية  االأو�سط  ال�سرق  �سركة  تاأ�س�ست 
�سارع  يف  الرئي�سي  مركزها  ويقع  2004/05/25م(  )املوافق  1425/04/06هـ  وتاريخ   4030149460 برقم  جدة  ملدينة  التجاري  ال�سجل  يف  مقيدة  وهي  2004/05/05م(، 
البرتجي بحي الزهراء يف مدينة جدة. ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )92.040.000( 
اثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا عاديًا بقيمة مت�ساوية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية مدفوعة القيمة بالكامل.  وقد متت تغطية اآخر زيادة يف راأ�س املال )من 
مبلغ  ر�سملة  خالل  من  �سعودي(  ريـال  األف  واأربعمائة  مليون  وع�سرين  ت�سعمائة   )920.400.000( اإلى  �سعودي  ريـال  مليون  و�ستني  و�سبعة  �سبعمائة   )767.000.000(

)153.400.000( مائة وثالثة وخم�سني مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ويو�سح اجلدول التايل اأهم التغيريات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة. 

 مأهل ملتغيريمت يف دمأ�ضمال مل�ضركة  نظامها ملأ�ضا�ضي ل اامقر ل دجل 
ملكيان ملقانوين ملتاديخ

لل�ضركة
دمأ�س مملال جبل 

ملتغيري
)ديـال �ضعودي(

دمأ�س مملال بعر 
ملتغيري

)ديـال �ضعودي(

ملقيمة مل�ضمية 
لل�ضهل

)ديـال �ضعودي(

مملبلغ مملرفوع
)ديـال �ضعودي(

�ضبب ملتغيري

1425/03/16هـ

)املوافق 2004/05/05م(

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

--590.000.00050 590.000.000
)نقدي وعيني(

تاأ�سي�س ال�سركة

1435/02/02هـ

)املوافق 2013/12/05م(

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

الهيكلة 590.000.000767.000.000107177.000.000 اإعـــــادة  عــمــلــيــة  اإمتـــــام 
)احل�س�س  االأ�سول  ملكية  ونقل 
العينية( املتنازل عنها من بع�س 
واإ�سدار  ال�سركة  اإلى  امل�ساهمني 
القيمة  تعادل  لهم  جديدة  اأ�سهم 
ر�سملة  طريق  عن  لها  الدفرتية 

ح�ساب امل�ساهمني

1436/07/28هـ

)املوافق 2015/05/17م(

�سركة م�ساهمة 
مقفلة

اإ�سدار اأ�سهم جمانية للم�ساهمني 767.000.000920.400.000108153.400.000
ر�سملة  طــريــق  عـــن  احلــالــيــني 

ح�ساب االأرباح املبقاة
امل�سدر: ال�سركة 

ويو�سح الق�سم رقم  4-3 »تطور راأ�س مال ال�سركة والزيادات التي طراأت عليه« من هذه الن�سرة تفا�سيل الزيادات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها يف عام 2004م 
وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

اإن الن�شاط الرئي�شي الذي تزاوله ال�شركة حاليًا هو متلك واإدارة وت�شغيل و�شيانة امل�شت�شفيات، ومتتلك ال�شركة حاليًا اأربعة )4( م�ست�سفيات تقع يف كل من مدينة جدة )امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة( ومدينة الريا�س )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س( واملدينة املنورة )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة( ومدينة خمي�س م�سيط )امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – ع�سري( يف اململكة العربية ال�سعودية واململوكة من قبلها بالكامل. كما متتلك ال�سركة ن�سبة 32.33٪ من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية، وهي �سركة م�ساهمة 
مقفلة م�سجلة يف مدينة حائل تعمل يف جمال اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات، والتي تقوم حاليًا باإقامة م�ست�سفى جديد يف مدينة حائل حيث بداأت اأعمال االإن�ساء 

يف امل�سروع بتاريخ 1427/07/21هـ )املوافق 2006/08/15م(، ومن املتوقع اأن يتم البدء يف ت�سغيله يف الربع الثاين من عام 2016م )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل(.

كما تقوم ال�سركة حاليًا باإعداد الت�ساميم واملخططات الالزمة الإن�ساء م�ست�سفى جديد يف مدينة الدمام )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام( والذي �سيتم اإن�ساوؤه على قطعة 
اأر�س مملوكة لل�سركة. ومل تبداأ ال�سركة اأعمال اإن�ساء امل�ست�سفى املذكور بعد، )وللمزيد من املعلومات حول امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-
18-2 »م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام« من هذه الن�سرة(. وترتبط ال�سركة باتفاقيات اإ�سراف اإداري لعدد من امل�ست�سفيات خارج اململكة يف دبي والقاهرة و�سنعاء 

)وللمزيد من املعلومات عن اتفاقيات االإ�سراف االإداري، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 20 »اتفاقيات االإ�سراف االإداري مل�ست�سفيات خارج اململكة« من هذه الن�سرة(.

وتتخذ جميع امل�ست�سفيات املذكورة اأعاله من اال�سم التجاري »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« ا�سمًا جتاريًا لها. وللمزيد من التف�سيل حول هذه امل�ست�سفيات، ف�ساًل راجع الق�سم 
رقم  4 - 12 »و�سف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة« من هذه الن�سرة.

كما متتلك ال�سركة اأي�سًا فرع »اأوالد عبداجلليل برتجي« التابع لها واململوك من قبلها بالكامل وامل�سجل لدى وزارة التجارة وال�سناعة با�سم »�سركة عبداجلليل اإبراهيم البرتجي 
واأوالده للتنمية«، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030181710 وتاريخ 1429/08/04هـ )املوافق 2008/08/05م(، ويزاول فرع اأوالد عبداجلليل برتجي ب�شكل رئي�شي ن�شاط 
�سراء وتوريد االأدوات واالأجهزة الطبية واملواد اال�ستهالكية الطبية. وللمزيد من التف�سيل حول هذا الفرع، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 13 »و�سف فرع اأوالد عبداجلليل برتجي« 

من هذه الن�سرة.

ويف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م، بلغت اإيرادات ال�سركة )763.645.666( �سبعمائة وثالثة و�ستون مليون و�ستمائة وخم�سة واأربعون األف و�ستمائة و�ستة و�ستون 
ريـال �سعودي وقد بلغت اأرباحها ال�سافية )197.180.249( مائة و�سبعة وت�سعون مليون ومائة وثمانون األف ومائتان وت�سعة واأربعون ريـال �سعودي. ويف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 يونيو 2015م ، بلغت الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة االأربعة املذكورة اأعاله 788 �سريرًا و281 عيادة. 
عن كيفية احت�ساب هذا املبلغ، ف�ساًل راجع اجلدول 59: قيمة وتاريخ نقل املنفعة وامللكية القانونية لالأً�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها عند زيادة راأ�س املال االأولى« من هذه الن�سرة.  8

للمزيد من املعلومات عن كيفية احت�ساب هذا املبلغ، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-3-1 »زيادة راأ�س املال الثانية يف عام 2015م« من هذه الن�سرة.  9



39

الهيكل القانوني للشركة وفروعها وشركتها التابعة 4-2

يو�سح ال�سكل البياين التايل الهيكل القانوين لل�سركة وفروعها و�سركتها التابعة:

مل�ضكل ال هيكل مل�ضركة ملقانوين
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امل�سدر: ال�سركة

وكما هو مو�سح يف ال�سكل اأعاله، متتلك ال�سركة حاليًا )4( اأربعة م�ست�سفيات عاملة داخل عدة مدن باململكة حتمل ا�سم »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين«، وهي كالتايل: 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة، وهو م�ست�سفى مت اإن�ساوؤه عام 1988م يف مدينة جدة، ومقام على قطعة اأر�س مملوكة من قبل ال�سركة، وم�سجل كفرع تابع  �
ومملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030124187 وتاريخ 1419/02/05هـ )املوافق 1998/05/31م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري، وهو م�ست�سفى مت اإن�ساوؤه عام 2000م يف مدينة خمي�س م�سيط، وم�سجل كفرع مملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة  �
التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 5855019364 وتاريخ 1420/12/28هـ )املوافق 2000/04/03م(.

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س، وهو م�ست�سفى مت اإن�ساوؤه عام 2000م يف مدينة الريا�س، ومقام على اأر�س مملوكة لل�سركة، وم�سجل كفرع تابع ومملوك  �
بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010162269 وتاريخ 1421/07/24هـ )املوافق 2000/10/21م(. 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة، وهو م�ست�سفى مت اإن�ساوؤه عام 2002م يف املدينة املنورة، وم�سجل كفرع تابع ومملوك بالكامل من قبل ال�سركة لدى وزارة  �
التجارة وال�سناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4650032396 وتاريخ 1423/02/18هـ )املوافق 2002/05/01م(.

وباالإ�سافة اإلى امل�ست�سفيات املذكورة اأعاله، متتلك ال�سركة ن�سبة 32.33٪ من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة حائل، والتي تقوم 
حاليًا باإقامة م�ست�سفى جديد جاري اإقامته يف مدينة حائل )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل(. وبتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( ، اأبرمت ال�سركة اتفاقية 
اإدارة مع �سركة حائل الوطنية الإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى املذكور، ومن املتوقع اأن يتم البدء يف ت�سغيله يف الربع الثاين من عام 2016م )وللمزيد من املعلومات حول امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين - حائل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-18-1 »م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل« من هذه الن�سرة(.

كما تقوم ال�سركة حاليًا باإعداد الت�ساميم واملخططات الالزمة الإن�ساء م�ست�سفى جديد يف مدينة الدمام )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام( والذي �سيتم اإن�ساوؤه على قطعة 
اأر�س مملوكة لل�سركة، وقد قامت ال�سركة بت�سجيل فرع جديد لها يف الدمام بغر�س اإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام بال�سجل التجاري رقم 2050105713 وتاريخ 
1436/07/18هـ )املوافق 2015/05/07م(. ومل تبداأ ال�سركة اأعمال اإن�ساء امل�ست�سفى املذكور بعد، )وللمزيد من املعلومات حول امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام، ف�ساًل 

راجع الق�سم رقم  4-18-2 »م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام« من هذه الن�سرة(. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، متتلك ال�سركة اأي�سًا فرع اأوالد عبداجلليل برتجي التابع واململوك من قبلها بالكامل وامل�سجل لدى وزارة التجارة وال�سناعة با�سم »اأوالد عبداجلليل اإبراهيم 
البرتجي للتنمية«، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 4030181710 وتاريخ 1429/08/04هـ )املوافق 2008/08/05م(، ويتمثل الن�شاط الرئي�شي للفرع املذكور يف �شراء وتوريد 
االأدوات واالأجهزة الطبية واملواد اال�ستهالكية الطبية )وملزيد من التف�سيل حول هذا الفرع، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 13 »و�سف فرع اأوالد عبداجلليل برتجي« من هذه 

الن�سرة(.

تطور رأس مال الشركة والزيادات التي طرأت عليه  4-3

رأس مال الشركة عند التأسيس في عام 4--2م 4-3-1

تاأ�س�ست ال�سركة ابتداًء يف عام 2004م براأ�س مال مقداره )590.000.000( خم�سمائة وت�سعني مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )11.800.000( اأحد ع�سر مليون وثمامنائة 
األف �سهمًا بقيمة ا�سمية قدرها خم�سون )50( ريـال �سعودي لل�سهم الواحد، منها )840.800( ثمامنائة واأربعني األف وثمامنائة �سهمًا نقديًا مت اإ�سدارها للم�ساهمني املوؤ�س�سني 
مقابل دفعهم ملبلغ )42.040.000( اثنان واأربعون مليون واأربعون األف ريـال �سعودي كجزء من راأ�س مال ال�سركة، يف حني مت اإ�سدار باقي االأ�سهم والبالغة )10.959.200( 
ع�سرة ماليني وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون األف ومائتان �سهمًا عينيًا للم�ساهم املوؤ�س�س، �سركة بيت البرتجي. ويو�سح اجلدول التايل احل�س�س العينية املقدمة من قبل �سركة 

البرتجي، والتي مت احت�ساب قيمتها بناًء على �سايف قيمتها الدفرتية املقيدة يف ح�سابات �سركة بيت البرتجي كما يف ذلك التاريخ، والتي تتمثل مبا يلي:
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 تفا�ضيل محل�ض�س ملعينية مملقرمة من �ضركة بيت ملبرتجي عنر تاأ�ضي�س مل�ضركة ل اامقر ل دجل 
ملأ�ضول مملقرمة لل�ضركة من جبل ممل�ضاهل، �ضركة بيت ملبرتجي، كح�ض�س عينية دجل

عنر تا�ضي�س مل�ضركة
ملتقييل على مأ�ضا�س �ضايف ملقيمة ملرفرتية لالأ�ضل )مليون ديـال �ضعودي( كما يف ا00ام 

مإجمايل مخل�ضوم مإجمايل ملأ�ضول
)مملطلوبات(

�ضايف ملقيمة

80٪ من احل�س�س يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي املالكة للم�ست�سفى 1
ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

300.268.9231.3

337.1249.188.0امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 2

308.780.0228.7امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة 3

946.0398.0548.0املجموع
امل�سدر: ال�سركة

ويو�سح ال�سكل البياين رقم )2( اأدناه هيكل ملكية االأ�سول التي متلكها ال�سركة عند التاأ�سي�س

مل�ضكل ال هيكل ملكية ملأ�ضول ملتي متلكها مل�ضركة عنر ملتاأ�ضي�س
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* تعك�س الن�سب املئوية الواردة يف ال�سكل البياين ن�سبة امللكية يف �سركة اأو فرع.

زيادة رأس المال األولى وإعادة هيلكة ملكية أسهم الشركة في عام 13-2م 4-3-2

قبل تاريخ 2013/09/30م، كان بع�س امل�ساهمون يف ال�سركة ميلكون االأ�سول املو�سحة يف اجلدول التايل والتي جرى الحقًا لهذا التاريخ التنازل عن ملكيتها من قبلهم ل�سالح 
ال�سركة )وي�سار اإليها فيما بعد باالأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها( كما �سيتم تو�سيحه يف الفقرات التالية من هذا الق�سم الفرعي:

 ملأ�ضول )محل�ض�س ملعينية( مملتنازل عنها  مململوكة من جبل بع�س ممل�ضاهمني يف مل�ضركة جبل تاديخ 0ا/09/اا0امل 7امقر ل دجل 
ملقيمة ملرفرتية لالأ�ضل بالريال مل�ضعودي كما يف ممل�ضاهل مملالك لالأ�ضلملأ�ضل

0ا/09/اا0ام )باإ�ضتثناء مأد�س ملرمام مملحرد جيمتها 
بالقيمة مل�ضوجية(

75.848.568�سركة بيت البرتجيامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين- جدة 

20٪ من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )املالكة للم�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين- الريا�س( 

25.000.000زهري ال�سباعي

39.96٪ من �سركة حائل الوطنية )املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين- حائل )قيد االن�ساء(( 

�سركة بيت البرتجي )بواقع 24.58٪( والبنك 
اال�سالمي للتنمية )بواقع ٪15.38(

25.980.000

7.971.432�سركة بيت البرتجي98٪ من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي للتنمية  

42.200.000�سبحي عبداجلليل برتجياأر�س الدمام )مب�ساحة 30.000 مرت مربع(

-�سركة بيت البرتجياتفاقيات االإ�سراف االإداري 

177.000.000املجموع
امل�سر: ال�سركة
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ويو�سح ال�سكل البياين رقم )3( اأدناه هيكل ملكية االأ�سول امل�سار اإليها اأعاله قبل تاريخ 2013/09/30م. 

مل�ضكل ال هيكل ملكية ملأ�ضول )محل�ض�س ملعينية( مملتنازل عنها من جبل بع�س ممل�ضاهمني جبل تاديخ 0ا/09/اا0ام
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وبتاريخ 2013/09/30م، قرر امل�ساهمون املذكورون يف جدول 57 اأعاله املوافقة على نقل ملكية االأ�سول امل�سار اإليها يف ذات اجلدول ل�سالح ال�سركة، بحيث ت�سبح هي اجلهة 
املالكة لهذه االأ�سول )»عملية اإعادة الهيكلة«( وذلك حت�سريًا الإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وطرح جزء من اأ�سهمها للجمهور. وحتقيقًا لهذا الهدف، وقع 
هوؤالء امل�ساهمون وال�سركة بتاريخ 2013/09/30م خطابات وافقوا مبوجبها على التنازل عن ملكية االأ�سول املذكورة اأعاله اإلى ال�سركة، على اأن تقوم ال�سركة بت�سديد قيمتها 
من خالل زيادة راأ�س مالها واإ�سدار اأ�سهم جديدة لهم، على اأن تعك�س ن�سبة ملكية كل منهم القيمة العادلة لالأ�سول املقدمة منه وقيمة االأ�سول اململوكة �سابقًا من قبل ال�سركة 

كمجموعة واحدة. وقد مت تنفيذ عملية اإعادة الهيكلة على مرحلتني: 

مملرحلة ملأ لىل مت نقل ملكية االأ�سول اإلى ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية )با�ستثناء االأر�س التي �سين�سئ عليها امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام )»اأر�س الدمام«( التي 
مت نقلها بقيمتها ال�سوقية كما يف تاريخ 1434/11/04هـ )املوافق 2013/09/30م، باالإ�سافة اإلى اتفاقيات االإ�سراف االإداري التي مت التنازل عنها دون حتديد قيمة مقابلة 
لها( بحيث ت�سبح ال�سركة مالكًا لهذه االأ�سول )مبا يف ذلك املنفعة واحلقوق وااللتزامات املرتبطة بها( اعتبارًا من ذلك التاريخ، وذلك مقابل اإ�سدار ال�سركة الأ�سهم جديدة 
املتنازل عنها بقيمتها  العينية(  االأ�سول )احل�س�س  انتقلت ملكية  التو�سيح، فقد  ال�سركة. وملزيد من  راأ�س مال  لن�سبة ملكية كل منهم يف  اأعاله وفقًا  للم�ساهمني املذكورين 
الدفرتية )فيما عدا اأر�س الدمام والتي مت نقل ملكيتها بقيمتها ال�سوقية واتفاقيات االإ�سراف االإداري التي مت التنازل عنها دون حتديد قيمة مقابلة لها(، يف حني وافق امل�ساهمون 
املذكورين اأعاله على اإعادة توزيع االأ�سهم اجلديدة الناجتة عن زيادة راأ�س املال فيما بينهم بالقيمة العادلة املتفق عليها لتلك االأ�سول، باالإ�سافة اإلى االأ�سول االأخرى اململوكة 
من قبل ال�سركة يف ذلك الوقت. ويو�سح الق�سم رقم  4-3-3 »تف�سيل االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها والتي �سكلت اأ�سا�سًا لزيادة راأ�س املال االأولى« من هذه الن�سرة 

االأ�سول املقدمة من قبل امل�ساهمني املذكورين اأعاله اإلى ال�سركة يف معر�س عملية اإعادة الهيكلة امل�سار اإليها اأعاله. 

وبناًء على موافقة امل�ساهمني املذكورة اأعاله، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة يف 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م( املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة 
من خم�سمائة وت�سعني مليون )590.000.000( ريـال �سعودي اإلى �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون )767.000.000( ريـال �سعودي، مق�سم اإلى �ستة و�سبعني مليون و�سبعمائة األف 
)76.700.000( �سهمًا مت�ساويًا بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريـاالت لل�سهم الواحد وذلك من خالل اإ�سدار ثالثة )3( اأ�سهم لكل ع�سرة )10( اأ�سهم مملوكة يف ال�سركة 
جلميع امل�ساهمني يف ال�سركة. كما قررت اجلمعية العامة غري العادية تخفي�س القيمة اال�سمية لل�سهم من خم�سني )50( ريـال �سعودي اإلى ع�سرة )10( ريـاالت �سعودية. وقد 
متت زيادة راأ�س املال من خالل ر�سملة مبلغ مائة و�سبعة و�سبعني مليون )177.000.000( ريـال �سعودي من ح�ساب امل�ساهمني اجلاري )الذي ميثل قيمة االأ�سول )احل�س�س 
العينية( املتنازل عنهاعلى النحو املو�سح اأعاله( اإلى ح�ساب راأ�س املال كما هو مبني يف �سهادة مراقب احل�سابات بتاريخ 1435/01/29هـ )املوافق 2013/12/02م( )وي�سار 

اإليها بـ»زيادة راأ�س املال االأولى«(.

مملرحلة ملثانيةل بعد اإ�سدار االأ�سهم املذكورة مبوجب زيادة راأ�س املال االولى، وافق امل�ساهمون املذكورين اأعاله كمرحلة ثانية على تعديل واإعادة توزيع ن�سبة ملكية كل منهم 
يف ال�سركة )عرب اإعادة توزيع االأ�سهم اجلديدة امل�سدرة من قبل ال�سركة فيما بينهم( مبا يتنا�سب مع القيمة العادلة املتفق عليها جلميع اأ�سول ال�سركة واالأ�سول )احل�س�س 

العينية( املتنازل عنها. 

وبناًء على زيادة راأ�س املال االأولى وبهدف تنفيذ االإجراءات الالزمة المتام عملية اإفراغ امللكية القانونية لالأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها، اأبرمت ال�سركة اتفاقية 
و�سبحي  البرتجي  بيت  �سركة  وهم  الهيكلة«(،  اإعادة  )»اتفاقية  الرئي�سيني  م�ساهميها  مع  2013/12/26م(  )املوافق  1435/02/23هـ  بتاريخ  الهيكلة  اإعادة  عملية  لتنفيذ 
الوارد يف اخلطابات  اتفاقهم  تنفيذ  على  وافقوا مبوجبها  والتي  ال�سباعي  وزهري  العربي  وال�سندوق  للتنمية  االإ�سالمي  والبنك  وخالد عبداجلليل برتجي  عبداجلليل برتجي 
املذكورة اأعاله واملوقعة منهم بتاريخ 2013/09/30م واتخاذ بع�س اخلطوات الإعادة توزيع اأ�سهم ال�سركة فيما بني امل�ساهمني بالتنا�سب مع القيمة العادلة املتفق عليها لالأ�سول 
اململوكة من قبل ال�سركة )مبا يف ذلك االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها من بع�سهم(، كما وافقوا اأي�سًا على املبا�سرة يف تنفيذ االإجراءات املرتبطة بعملية اإعادة 

الهيكلة.  

وقد مت ا�ستكمال بع�س االإجراءات القانونية املتعلقة باإفراغ امللكية القانونية لالأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها الى ا�سم ال�سركة خالل عامي 2014م و2015م، علمًا باأن 
املنفعة واحلقوق وااللتزامات املرتبطة بها قد اآلت اإلى ال�سركة اعتبارًا من 2013/09/30م )والتي �سكلت اأ�سا�س لعملية زيادة راأ�س املال االأولى(.
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ويو�سح اجلدول التايل تلخي�س للخطوات الرئي�سية التي قامت ال�سركة وم�ساهميها باتخاذها اعتبارًا من تاريخ 2013/09/30م يف اإطار زيادة راأ�س املال االأولى املذكورة اأعاله 
وما طراأ بعدها من اإعادة لتوزيع االأ�سهم الناجتة عن هذه الزيادة فيما بني امل�ساهمني يف ال�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة:

 ملخ�س ملإجرمءمت  مخلطومت جبل  بعر زيادة دمأ�س مملال ملأ لىل 8امقر ل دجل 
ملإجرمءمت  مخلطومتملتاديخ

وافق امل�ساهمون الواردة اأ�سماوؤهم اأدناه على التنازل عن ملكية االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها وعلى اأن يتم اإ�سدار اأ�سهم 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(
جديدة من قبل ال�سركة جلميع امل�ساهني يف ال�سركة، كل بن�سبة م�ساهمته يف ال�سركة:

• ملأ�ضول مملقرمة من جبل �ضركة بيت ملبرتجيل وافقت �سركة بيت البرتجي على التنازل ل�سالح ال�سركة عن ملكيتها يف:	

• 100٪ من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. 	

• 98٪ من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي.	

• 24.58٪ من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية.	

• عقود اإ�سراف اإداري متعلقة ببع�س امل�ست�سفيات اململوكة منها كليًا وجزئيًا خارج اململكة.	

• ملأ�ضول مملقرمة من جبل زهري مل�ضباعيل وافق زهري ال�سباعي على التنازل عن ح�سته يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي 	
)والتي كانت متلك امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س( والتي متثل ن�سبة 20٪ من راأ�س مالها ل�سالح ال�سركة، بحيث اأ�سبحت 

ال�سركة املذكورة، وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س اململوك من قبلها، مملوكة من قبل ال�سركة بالكامل.

• ملأ�ضول مملقرمة من جبل �ضبحي عبرمقليل برتجيل وافق �سبحي عبداجلليل برتجي على التنازل عن ملكيته لقطعة اأر�س 	
ف�ساء واقعة يف مدينة الدمام والبالغة م�ساحتها 30.000 مرت مربع ل�سالح ال�سركة.

•  ملأ�ضول مملقرمة من جبل ملبنك ملإ�ضالمي للتنميةل وافق البنك اال�سالمي للتنمية على التنازل عن ملكية جميع اأ�سهمه يف �سركة 	
حائل الوطنية والتي تعادل 15.38٪ من راأ�س مالها. 

كما وافق امل�ساهمون مبوجب خطابات موقعة من قبلهم على اأن تنتقل جميع احلقوق وااللتزامات املتعلقة باالأ�سول )احل�س�س العينية( 
املتنازل عنها اإلى ال�سركة اعتبارًا من تاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(.

بناًء على موافقة امل�ساهمني على نقل االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها، مت عقد اجتماع للجمعية العامة غري العادية لل�سركة 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م(
والتي وافقت على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )590.000.000( خم�سمائة وت�سعني مليون ريـال �سعودي اإلى �سبعمائة و�سبعة و�ستني 

مليون )767.000.000( ريـال �سعودي والتي نتج عنها اإ�سدار )17.700.000( �سبعة ع�سر مليون و�سبعمائة األف �سهم جديد 
للم�ساهمني يف ال�سركة بناًء على ن�سبة ملكية كل منهم يف ال�سركة بواقع )3( ثالثة اأ�سهم جمانية لكل )10( ع�سرة اأ�سهم مملوكة 

للم�ساهمني املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة. وقد مت ا�ستيفاء قيمة الزيادة عن طريق ر�سملة ح�ساب امل�ساهمني 
البالغ )177.000.000( مائة و�سبعة و�سبعون مليون ريـال �سعودي والذي ميثل القيمة الدفرتية لالأ�سول املتنازل عنها كما يف تاريخ 

1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م( )با�ستثناء اأر�س الدمام والتي مت نقلها بقيمتها ال�سوقية وعقود االإ�سراف االإداري التي مل 
يتم حتديد اأي قيمة لها يف معر�س زيادة راأ�س املال هذه(. 

تبعًا ملوافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال املذكورة، اأبرمت ال�سركة وامل�ساهمون الرئي�سيون فيها، مبا فيهم 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م(
امل�ساهمون الذين تنازلوا عن ملكيتهم لالأ�سول املتنازل عنها، اتفاقية تدعى بـ»اتفاقية اإعادة الهيكلة« والتي تهدف اإلى ما يلي:

•  اإعادة توزيع االأ�سهم يف ال�سركة فيما بني جميع امل�ساهمني وذلك بهدف اإعطاء كل م�ساهم ن�سبة امللكية التي ي�ستحقها يف ال�سركة 	
بناًء على القيمة العادلة )Fair Value( املتفق عليها من قبلهم جلميع اأ�سول ال�سركة )مبا فيها القيمة العادلة لالأ�سول املتنازل 
عنها( ون�سبة االأ�سول املقدمة من قبل كل منهم وذلك باعتماد طرق تقييم مت�سقة لالأ�سول املتنازل عنها باالإ�سافة اإلى االأ�سول 

اململوكة م�سبقًا من قبل ال�سركة. وللمزيد من املعلومات حول تقييم االأ�سول املتنازل عنها، ف�ساًل راجع الفقرة رقم 4-3-4 »تقييم 
االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها كجزء من عملية اإعادة الهيكلة« من هذا الق�سم من هذه الن�سرة.

• حتديد االإجراءات النظامية الالزم اتخاذها من قبل ال�سركة وامل�ساهمني املعنيني الإفراغ امللكية القانونية لكل اأ�سل متنازل عنه اإلى 	
ال�سركة.

مت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ ملكية اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف �سركة حائل الوطنية لل�سركة.1435/03/02هـ )املوافق 2014/01/03م(
مت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ ملكية اأ�سهم البنك االإ�سالمي للتنمية يف �سركة حائل الوطنية لل�سركة.1435/03/03هـ )املوافق 2014/01/04م(
مت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ ملكية ح�س�س زهري ال�سباعي يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )والتي كانت متلك امل�ست�سفى 1435/03/07هـ )املوافق 2014/01/08م(

ال�سعودي االأملاين – الريا�س( لل�سركة وحتويلها اإلى فرع تابع ومملوك بالكامل من قبل ال�سركة.
مت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ ملكية احل�س�س اململوكة من قبل �سركة بيت البرتجي يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لل�سركة.1435/03/07هـ )املوافق 2014/01/08م(
مت االنتهاء من اإجراءات نقل ملكية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة اإلى ال�سركة وحتويله اإلى فرع مملوك بالكامل لل�سركة.1435/05/11هـ )املوافق 2014/03/12م(
نقل ترخي�س وزارة ال�سحة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة اإلى ال�سركة. 1435/06/16هـ )املوافق 2014/04/16م(
تنازل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي عن ح�ستهما البالغة 2٪ يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي بقيمتها اال�سمية 1436/04/29هـ )املوافق 2015/02/18م(

لل�سركة وحتويلها اإلى فرع مملوك بالكامل لل�سركة.
نقل اتفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع �سركة االإمارات اإلى ال�سركة. 1436/07/14هـ )املوافق 2015/05/03م(
نقل اتفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع ال�سركة امل�سرية ال�سعودية وجزء من اتفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع ال�سركة ال�سعودية 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(

اليمنية اإلى ال�سركة.
اإبرام اتفاقية اال�ست�سارات بني ال�سركة و�سركة بيت البرتجي لتفعيل الرتتيب القائم بينهما اآنذاك والذي تقدم مبوجبه �سركة بيت 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(

البرتجي ا�ست�سارات لل�سركة )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»اتفاقية اال�ست�سارات«(. 
امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: ال تزال اإجراءات اإفراغ ملكية اأر�س الدمام من قبل �سبحي برتجي لل�سركة قيد التنفيذ.
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تفصيل األصول )الحصص العينية( المتنازل عنها والتي شكلت أساسًا لزيادة رأس المال األولى 4-3-3

يو�سح اجلدول التايل االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها والتي �سكلت اأ�سا�س لزيادة راأ�س املال االأولى:

 جيمة  تاديخ نقل مملنفعة  ممللكية ملقانونية لالأً�ضول )محل�ض�س ملعينية( مملتنازل عنها عنر زيادة دمأ�س مملال ملأ لىل 9امقر ل دجل 
ملتقييل بالريـال �ضعودي كما ملأ�ضل

يف 0ا/09/اا0ام
تاديخ نقل ممللكية ملقانونيةتاديخ نقل مملنفعةطريقة ملتقييل

القيمة 75.848.568امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين- جدة 
الدفرتية

1434/11/04هـ )املوافق 
2013/09/30م(.

1435/05/11هـ )املوافق 
2014/03/12م(

20٪ من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )املالكة 
للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين- الريا�س( 

القيمة 25.000.000
الدفرتية

1434/11/04هـ )املوافق 
2013/09/30م(.

1435/03/07هـ )املوافق 
2014/01/08م(

39.96٪ من �سركة حائل الوطنية )املالكة للم�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين- حائل )قيد االن�ساء(( 

القيمة 25.980.000
الدفرتية

1434/11/04هـ )املوافق 
2013/09/30م(.

1435/03/03هـ )املوافق 
2014/01/04م(

القيمة 987.971.432٪ من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 
الدفرتية

1434/11/04هـ )املوافق 
2013/09/30م(.

1435/03/07هـ )املوافق 
2014/01/08م(

1434/11/04هـ )املوافق القيمة ال�سوقية42.200.000اأر�س الدمام 
2013/09/30م(.

-

مت نقل هذه االتفاقيات دون اتفاقيات االإ�سراف االإداري 
عك�س اأي قيمة مقابلة لها

1434/11/04هـ )املوافق ال ينطبق
2013/09/30م(.

1436/08/06هـ )املوافق 
2015/05/24م(

--177.000.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

تقييم األصول )الحصص العينية( المتنازل عنها كجزء من عملية إعادة الهيكلة 4-3-4

و�سبحي  ال�سباعي  وزهري  للتنمية  االإ�سالمي  والبنك  البرتجي  بيت  �سركة  فيهم  )مبا  ال�سركة  يف  للم�ساهمني  االأولى  املال  راأ�س  زيادة  عن  الناجتة  العينية  االأ�سهم  اإ�سدار  مت 
وقام  الهيكلة.  اإعادة  عملية  من  �سكلت جزءًا  والتي  اأعاله  املو�سحة  عنها  املتنازل  العينية(  االأ�سول )احل�س�س  ملكية جميع  نقل  على  موافقتهم  مقابل  برتجي(  عبداجلليل 
امل�ساهمون بعد ذلك باإعادة توزيع هذه االأ�سهم فيما بينهم ح�سب القيمة العادلة لهذه االأ�سهم ولالأ�سول املتنازل عنها يف ال�سركة. ويو�سح اجلدول اأدناه القيمة العادلة جلميع 

االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها كما يف 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(. 

 ملقيمة ملعادلة لالأ�ضول مملتنازل عنها ل 0امقر ل دجل 
ملتقييل بالريـال مل�ضعودي كما يف ملأ�ضل

0ا/09/اا0ام
طريقة ملتقييل

التدفق النقدي املخ�سوم1.218.867.000امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

التدفق النقدي املخ�سوم20142.096.000٪ من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين- الريا�س( 

التدفق النقدي املخ�سوم39.9629.219.000٪ من �سركة حائل الوطنية )املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين- حائل )قيد االإن�ساء(( 

التدفق النقدي املخ�سوم9811.803.000٪ من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 

القيمة ال�سوقية42.200.000اأر�س الدمام )البالغة م�ساحتها 30.000 مرت مربع(

التدفق النقدي املخ�سوم142.346.000اتفاقيات االإ�سراف االإداري/خدمات ا�ست�سارية 

-1.586.531.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

الى  4-3-5 عنها  المتنازل  العينية(  )الحصص  باألصول  المتعلقة  وااللتزامات  الحقوق  جميع  لنقل  المالي  األثر  بدء  تاريخ 
الشركة

كما ذكر اأعاله، وافقت ال�سركة وامل�ساهمون الذين قاموا بنقل ملكية االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها �سمن عملية اإعادة الهيكلة، من خالل خطابات مر�سلة من 
امل�ساهمني اإلى ال�سركة ومن خالل اتفاقية اإعادة الهيكلة على اأن تنتقل كافة احلقوق وااللتزامات املتعلقة باالأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها الى ال�سركة اعتبارًا من 
العامني 2014م  ال�سركة ر�سميًا قد متت يف تواريخ الحقة خالل  با�سم  اإفراغ ملكية هذه االأ�سول وت�سجيلها  اأن عملية  اإال  تاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(، 
و2015م. وعليه، بداأ االأثر املايل لعملية نقل ملكية االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها اعتبارًا من تاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(. وكانت اجلمعية 
العامة غري العادية قد قررت املوافقة على زيادة راأ�س املال االأولى يف 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م( ثم اأبرم امل�ساهمون بعد ذلك اتفاقية اإعادة الهيكلة بتاريخ 

1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( لتوثيق ما اتخذوه من ترتيبات وخطوات يف معر�س عملية اإعادة الهيكلة.
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وصف تفصيلي لألصول )الحصص العينية( المتنازل عنها 4-3-2

فيما يلي و�سف لالأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها: 

المستشفى السعودي األلماني - جدة أ. 

وافقت �سركة بيت البرتجي على نقل ملكية فرع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة اململوك من قبلها اإلى ال�سركة يف معر�س زيادة راأ�س املال االأولى بقيمته الدفرتية كما يف 
1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م( والتي تعادل )75.848.568( خم�سة و�سبعني مليون وثمامنائة وثمانية واأربعني األف وخم�سمائة وثمانية و�ستني ريـال �سعودي. 

وقد تاأ�س�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف عام 1988م كموؤ�س�سة فردية، ومت ت�سجيله لدى وزارة التجارة وال�سناعة كاأحد فروع �سركة بيت البرتجي بتاريخ 1419/02/05هـ 
)املوافق 1998/05/31م(. وقد مت نقل ترخي�س وزارة ال�سحة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة اإلى ال�سركة بتاريخ 1435/06/16هـ )املوافق 2014/04/16م(. 

ويقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف �سارع البرتجي مبدينة جدة على اأر�س مملوكة لل�سركة، ويتكون من اأجنحة تنومي وعيادات خارجية وغرف عمليات وخمتربات طبية 
و�سيدليات واأق�سام خدمات م�ساندة و�سكن للموظفني. وكما يف 30 يونيو 2015م، تبلغ الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 191 �سريرًا و105 عيادة خارجية. 

شركة بيت البترجي وزهير السباعي/المستشفى السعودي األلماني - الرياضب. 

تاأ�س�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س بتاريخ 1421/07/24هـ )املوافق 2000/10/21م( كفرع تابع ومملوك من قبل »�سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي«. ويف عام 
2013م، وافق زهري ال�سباعي على التنازل عن كامل ح�س�سه البالغة 20٪ من راأ�س مال ال�سركة املذكورة اإلى ال�سركة يف معر�س زيادة راأ�س املال االأولى بقيمتها الدفرتية كما 

يف 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م( والتي تعادل )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون ريـال �سعودي. 

وقد تاأ�س�ست �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1421/07/26هـ )املوافق 2000/10/23م( وكانت مملوكة عند تاأ�سي�سها من قبل �سركة 
بيت البرتجي )بن�سبة 80٪( وزهري ال�سباعي )بن�سبة 20٪(، وقد حلت ال�سركة حمل �سركة بيت البرتجي ك�سريك رئي�سي يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي بعد متلكها 
80٪ من احل�س�س فيها نتيجة لتقدمي �سركة بيت البرتجي هذه احل�س�س كح�س�س عينية يف راأ�س مال ال�سركة عند تاأ�سي�سها يف عام 2004م. ومت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ 
– الريا�س( لل�سركة بتاريخ 1435/03/07هـ )املوافق  اآنذاك للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  ملكية ح�س�س زهري ال�سباعي يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )واملالكة 

2014/01/08م(.

ونتيجة لعملية اإعادة الهيكلة وحيث اأ�سبحت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي مملوكة بالكامل من قبل ال�سركة، قررت ال�سركة حتويل �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي 
املالكة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى فرع تابع ومملوك بالكامل من قبلها. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س على طريق امللك فهد مبدينة الريا�س، ويتكون من اأجنحة تنومي وعيادات خارجية وغرف عمليات وخمتربات طبية و�سيدليات واأق�سام 
خدمات م�ساندة و�سكن للموظفني. وكما يف 30 يونيو 2015م ، بلغت الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 219 �سريرًا و69 عيادة خارجية.

شركة حائل الوطنية ج. 

وافق البنك االإ�سالمي للتنمية و�سركة بيت البرتجي على نقل ملكية كامل اأ�سهمهما التي كانت متثل ن�سبة 39.96٪ يف راأ�س مال �سركة حائل الوطنية )التي متتلك امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - حائل )قيد االن�ساء(( اإلى ال�سركة عند زيادة راأ�س املال االأولى والتي تعادل )25.980.000( خم�سة وع�سرين مليون وت�سعمائة وثمانني األف ريـال �سعودي. 

مت االنتهاء من اإجراءات اإفراغ ملكية االأ�سهم املذكورة يف �سركة حائل الوطنية لل�سركة بتاريخ 1435/03/03هـ )املوافق 2014/01/04م(.

وقد تاأ�س�ست �سركة حائل الوطنية ك�سركة م�ساهمة مقفلة وفقًا للقرار الوزاري رقم �س/30 بتاريخ 1428/02/06هـ )املوافق 2007/02/24م( من قبل �سركة بيت البرتجي 
والبنك االإ�سالمي للتنمية وجمموعة من املوؤ�س�سات اال�ستثمارية االأخرى واالأفراد. وقد انخف�ست ن�سبة م�ساهمة ال�سركة يف �سركة حائل الوطنية بعد اأن قامت ال�سركة املذكورة 

بزيادة راأ�س مالها بتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م(، وقررت ال�سركة عدم امل�ساركة فيها، وبالتايل انخف�ست ن�سبة ملكية ال�سركة فيها اإلى ٪32.33. 

شركة أوالد عبدالجليل بترجيد. 

اأوالد عبداجلليل برتجي )الذراع التجاري لل�سركة واملخت�سة بتجارة االأجهزة  البالغة 98٪ من راأ�س مال �سركة  وافقت �سركة بيت البرتجي على نقل ملكية كامل ح�س�سها 
الطبية( اإلى ال�سركة وذلك يف معر�س زيادة راأ�س املال االأولى بقيمتها الدفرتية كما يف 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م( التي تعادل )7.971.432( �سبعة ماليني 

وت�سعمائة وواحد و�سبعني األف واأربعمائة واثنني وثالثني ريـال �سعودي. 

وقد تاأ�س�ست �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1429/08/04هـ )املوافق 2008/08/05م( وكانت مملوكة يف البداية من �سركة بيت البرتجي 
)بن�سبة 98٪( و�سبحي عبداجلليل برتجي )بن�سبة 1٪( وخالد عبداجلليل برتجي )بن�سبة 1٪(. وبتاريخ 1435/03/07هـ )املوافق 2014/01/08م(، مت االنتهاء من اإجراءات 
اإفراغ ملكية احل�س�س اململوكة من قبل �سركة بيت البرتجي يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لل�سركة. ومن ثم تنازل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي عن 
ح�س�سهم يف ال�سركة املذكورة والبالغ عددها )500( خم�سمائة ح�سة متثل 1٪ لكل منهما لل�سركة بقيمتها اال�سمية بتاريخ 1436/04/29هـ )املوافق 2015/02/18م(، وذلك 

بالتزامن مع حتويلها اإلى فرع مملوك بالكامل من ال�سركة بذات اال�سم التجاري. 

أرض الدمام 	. 

وافق �سبحي عبداجلليل برتجي على نقل ملكية قطعة اأر�س ف�ساء تقع يف مدينة الدمام تبلغ م�ساحتها 30.000 مرت مربع )»اأر�س الدمام«( اإلى ال�سركة وذلك يف معر�س زيادة 
راأ�س املال االأولى بقيمتها ال�سوقية املتفق عليها التي تعادل )42.200.000( اثنني واأربعني مليون ومائتني األف ريـال �سعودي بناًء على تقييمني قام باإجرائهما مقيمني عقاريني. 

وفيما يلي نبذة خمت�سرة عن كل من املقيمني:

�سركة ب�سمة الإدارة العقارات: وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة مت تاأ�سي�سها من قبل جمموعة من امل�ستثمرين العقاريني واملتخ�س�سة يف املجال العقاري،  �
وتهدف ال�سركة اإلى تقدمي خدمات وحلول عقارية متكاملة والتي ت�سمل ت�سويق جميع انواع العقارات التجارية وال�سكنية، واإدارة االمالك والرثوات، والعمل على 

تقييم وتثمني العقارات، وتقدمي الدرا�سات واال�ست�سارات والبحوث العقارية.
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اإلى تقدمي خدمات عقارية تتما�شى مع املعايري الدولية من جهة وتعتمد على  � �شركة �شنت�شري 21 ال�شع�دية: وهي �شركة �شع�دية ذات م�ش�ؤولية حمدودة وتهدف 
اخلربة املحلية من جهة اأخرى.  وتق�م ال�شركة بتقدمي منظ�مة من اخلدمات املتعلقة بالعقارات والتي ت�شمل على �شبيل املثال ال احل�شر خدمات الت�ش�يق والتاأجري 

والبيع للعقارات ال�شكنية والتجارية، واإدارة العقارات، وتثمني العقارات، وتقدمي الدرا�شات واال�شت�شارات والبح�ث العقارية.

حيث مت تقييم االأر�ض بح�شب التقييم االأول بقيمة )42.200.000( اثنني واأربعني ملي�ن ومائتني األف ريـال �شع�دي بتاريخ 1434/07/11هـ )امل�افق 2013/05/21م( وبح�شب 
التقييم الثاين بقيمة )60.000.000( �شتني ملي�ن ريـال �شع�دي بتاريخ 1434/12/05هـ )امل�افق 2013/10/10م( وذلك باأثر رجعي. و�شيتم ا�شتخدام اأر�ض الدمام الإقامة 
امل�شت�شفى ال�شع�دي االأملاين – الدمام اجلديد عليها واململ�ك من قبل ال�شركة بالكامل. ومن اجلدير بالذكر اأن اأر�ض الدمام امل�شار اإليها اأعاله ت�شكل جزء من اأر�ض ممل�كة من 
قبل امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي، والتي تبلغ م�شاحتها 90.000 مرت مربع واملثبتة ملكيتها مب�جب �شك واحد يحمل الرقم 230108011063 وتاريخ 1435/02/08هـ 

)امل�افق 2013/12/11م( ال�شادر با�شم امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي.  وقد اتفقت ال�شركة مع امل�شاهم املذك�ر على اأن يتم اإفراغ ملكية اأر�ض الدمام على مرحلتني:

املرحلة الأولى: يق�م امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي، باإفراغ كامل قطة االأر�ض البالغ م�شاحتها 90.000 مرت مربع با�شم ال�شركة. 

املرحلة الثانية: تق�م ال�شركة من بعد ذلك بالتنازل عن م�شاحة تعادل 60.000 مرت مربع با�شم امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي.

ويع�د ال�شبب يف حت�يل ملكية كامل قطعة االأر�ض وفقًا للطريقة امل��شحة يف املرحلتني االأولى والثانية اأعاله اإلى اأن كامل قطعة االأر�ض )مبا فيها اأر�ض الدمام( م�شم�لة ب�شك 
واحد على النح� امل��شح اأعاله ال�شادر با�شم امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي، واأن عملية اإفراز اأر�ض الدمام املتنازل عنها يف �شك م�شتقل �ش�ف ت�شتغرق وقتًا. وعليه، 
فقد اتفقت ال�شركة مع امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي، باأن يق�م بنقل ملكية كامل قطعة االأر�ض اإليها كمرحلة اأولى، ومن ثم املبا�شرة بفرز االأر�ض اململ�كة من قبله فعليًا 

كمرحلة ثانية. 

وال تزال اإجراءات اإفراغ ملكية كامل االأر�ض املذك�رة، مبا فيها اأر�ض الدمام، قيد التنفيذ. وقد قام �شبحي عبداجلليل برتجي بتقدمي تعهد خطي لل�شركة باإعادة �شراء اأر�ض 
الدمام من ال�شركة )التي �شتخرج من قائمة اأ�ش�ل ال�شركة( ورد قيمتها اإلى ال�شركة يف حال تعذر نقلها اإلى ال�شركة قبل تاريخ 1438/04/02هـ )امل�افق 2016/12/31م( ومن 

ثم تاأجريها لل�شركة لفرتة 30 �شنة يف حال طلبت ال�شركة ذلك.

اتفاقيات اإلشراف اإلداري المبرمة مع شركة بيت البترجي 	. 

وافقت �شركة بيت البرتجي على حت�يل والتنازل عن اتفاقيات االإ�شراف االإداري التي اأبرمتها مع �شركاتها التابعة وامل�ؤ�ش�شة خارج اململكة واملالكة للم�شت�شفيات التي تتخذ من 
»امل�شت�شفى ال�شع�دي االأملاين« كا�شم جتاري لها يف كل من مدينة القاهرة/جمه�رية م�شر العربية ومدينة �شنعاء/اجلمه�رية اليمنية واإمارة دبي/دولة االمارات العربية )وي�شار 
اإليها فيما بعد بـ»اتفاقيات االإ�شراف االإداري«( اإلى ال�شركة والتي حلت حملها يف االإ�شراف على اإدارة هذه امل�شت�شفيات، وبالتايل اأ�شبح من حق ال�شركة مب�جب هذه االتفاقيات 
احل�ش�ل على ر�ش�م االإدارة املرتبة مب�جبها. ومن اجلدير بالذكر اأنه مل يتم حتديد اأي قيمة التفاقيات االإ�شراف االإداري يف معر�ض زيادة راأ�ض املال االأولى، اإال اأنه، وعند اإعادة 
ت�زيع االأ�شهم فيما بني امل�شاهمني الحقًا، مت حتديد قيمة اتفاقيات االإ�شراف االإداري املربمة بني ال�شركة و�شركة بيت البرتجي باالإ�شافة اإلى اخلدمات اال�شت�شارية املقدمة من 

�شركة بيت البرتجي اإلى ال�شركة بقيمة �شافية قدرها )142.2( ملي�ن ريـال �شع�دي. 

األصول )الحصص العينية( المتنازل عنها بعد عملية إعادة الهيكلة

ي��شح ال�شكل البياين التايل هيكل ملكية اأ�ش�ل ال�شركة مبا فيها االأ�ش�ل )احل�ش�ض العينية( املتنازل عنها بعد عملية اإعادة الهيكلة: 

ال�صكل 4: هيكل ملكية اأ�صول ال�صركة مبا فيها الأ�صول )احل�ص�ص العينية( املتنازل عنها بعد عملية اإعادة الهيكلة*
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* تعك�ض الن�شب املئ�ية ال�اردة يف ال�شكل البياين ن�شبة امللكية يف �شركة اأو فرع. 
** انخف�شت ن�شبة ملكية ال�شركة يف �شركة حائل ال�طنية بعد الزيادة االأخرية يف راأ�ض مال �شركة حائل ال�طنية من 39.96٪ اإلى ٪32.33. 

*** اأ�شبحت م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولية م�شاهمًا يف ال�شركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة، اعتبارًا من 1436/07/15هـ )امل�افق 2015/05/04م(. 
**** ال تزال اإجراءات نقل ملكية اأر�ض الدمام من �شبحي عبداجلليل برتجي اإلى ال�شركة قيد التنفيذ.
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زيادة رأس المال الثانية في عام 15-2م 4-3-2

بتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مالها من )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني 
مليون ريـال �سعودي اإلى )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا مت�ساويًا 
بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد من خالل اإ�سدار �سهم )1( لكل )5( خم�سة اأ�سهم يف ال�سركة. وقد متت تغطية زيادة راأ�س املال الثانية من خالل 

ر�سملة مبلغ )153.400.000( مائة وثالثة وخم�سني مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

المساهمون الكبار 4-4

فيما يلي تفا�سيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون )ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر( 5٪ اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة قبل وبعد الطرح:

 تفا�ضيل ممل�ضاهمني ملكباد ملذين ميلكون )ب�ضكل مبا�ضر مأ  غري مبا�ضر( ا٪ مأ  مأكرث من دمأ�س مال مل�ضركة ل اامقر ل دجل 
بعر ملطرحجبل ملطرحم�ضل ممل�ضاهل

ملقيمة مل�ضمية عرد ملأ�ضهل
)بالريـال 
�ضعودي(

ن�ضبة ممللكية 
مملبا�ضرة

ن�ضبة ممللكية 
غري مملبا�ضرة

ن�ضبة ممللكية 
ملإجمالية

ملقيمة مل�ضمية عرد ملأ�ضهل
)بالريـال 
�ضعودي(

ن�ضبة ممللكية 
مملبا�ضرة

ن�ضبة ممللكية 
غري مملبا�ضرة

ن�ضبة ممللكية 
ملإجمالية

54.6916٪-54.6916٪78.130850.338.127503.381.270٪-78.1308٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي 

موؤ�س�سة التمويل 
الدولية

11.081.616110.816.160٪12.0400-٪12.04007.757.13177.571.310٪8.4280-٪8.4280

�سبحي عبداجلليل 
برتجي

1.267.18012.671.800٪1.3768٪46.7230٪48.0998887.0268.870.260٪0.9637٪32.7061٪33.6698

خالد عبداجلليل 
برتجي

1.43014.300٪0.0016٪15.2988٪15.30041.00110.010٪0.0011٪10.7092٪10.7103

امل�سدر: ال�سركة

التغييرات في ملكية الشركة  4-5

�سعودي،  ريـال  مليون  وت�سعني  خم�سمائة   )590.000.000( قدره  مال  براأ�س  مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  2004/05/05م(  )املوافق  1425/03/16هـ  بتاريخ  ال�سركة  تاأ�س�ست 
مق�سم اإلى )11.800.000( اأحد ع�سر مليون وثمامنائة األف �سهمًا مت�ساويًا، قيمة كل �سهم )50( خم�سون ريـال �سعودي، م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة جدة حتت رقم 

4030149460 وتاريخ 1425/04/06هـ )املوافق 2004/05/25م(. 

ويو�سح اجلدول اأدناه هيكل ملكية ال�سركة ب�سكل كامل عند تاأ�سي�سها: 

 هكيل ملكية مل�ضركة عنر تاأ�ضي�ضها بتاديخ ا0/ا0/ااااهـ )مملومفق ا0/ا0/ا00ام( ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل جمموع عرد ملأ�ضهلملأ�ضهل ملنقريةملأ�ضهل ملعينيةم�ضل ممل�ضاهل

)بالريال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

92.875٪10.959.200547.960.000-10.959.200�سركة بيت البرتجي

3.559٪420.000420.00021.000.000-البنك االإ�سالمي للتنمية 

ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي )وي�سار اإليه فيما 
بعد بـ»ال�سندوق العربي«(

-400.000400.00020.000.000٪3.390

�سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية 
املحدود )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة �سبحي برتجي الطبية«(

-9.4009.400470.000٪0.080

�سركة خالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لال�ستثمارات الطبية 
)وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة خالد برتجي الطبية«( 

-9.4009.400470.000٪0.080

0.002٪20020010.000-�سبحي عبداجلليل برتجي

0.002٪20020010.000-خالد عبداجلليل برتجي

0.002٪20020010.000-عبداجلليل اإبراهيم برتجي 

0.002٪20020010.000-ثريا حميي الدين ناظر 

0.002٪20020010.000-هدى عبداجلليل برتجي 

0.002٪20020010.000-�سباح عبداجلليل برتجي

0.002٪20020010.000-مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪20020010.000-�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 
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ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل جمموع عرد ملأ�ضهلملأ�ضهل ملنقريةملأ�ضهل ملعينيةم�ضل ممل�ضاهل
)بالريال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

0.002٪20020010.000-عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.002٪20020010.000-�سعود عبدالوهاب الف�سل 

100٪10.959.200840.80011.800.000590.000.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

االأ�سهم  اإبراهيم برتجي وهي  ال�سركة من عبداجلليل  بتاريخ 1425/06/28هـ )املوافق 2004/08/14م(، قامت �سركة خالد برتجي الطبية ب�سراء )200( مائتي �سهم يف 
ب�سراء )200( مائتي  الطبية  وبتاريخ 1435/01/16هـ )املوافق 2013/11/19م(، قامت �سركة �سبحي برتجي  اإلى ذلك،  باالإ�سافة  ال�سركة.  التي متثل كامل م�ساهمته يف 
�سهم يف ال�سركة من ثريا حميي الدين ناظر وهي االأ�سهم التي متثل كامل م�ساهمتها يف ال�سركة، بينما قام الدكتور ال�سباعي ب�سراء )100( مائة �سهم يف ال�سركة من �سعود 
عبدالوهاب الف�سل )الذي امتلك يف البداية )200( مائتي �سهمًا يف ال�سركة(. ونتيجة لعمليات نقل ملكية االأ�سهم هذه، اأ�سبح هيكل امللكية لل�سركة يف 1435/01/16هـ )املوافق 

2013/11/19م( على النحو التايل:

 هيكل ملكية مل�ضركة بتاديخ اا/ا0/ااااهـ )مملومفق 9ا/اا/اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

92.875٪10.959.200547.960.000�سركة بيت البرتجي

3.559٪420.00021.000.000البنك االإ�سالمي للتنمية 

3.390٪400.00020.000.000ال�سندوق العربي 

0.081٪9.600480.000�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.081٪9.600480.000�سركة خالد برتجي الطبية 

0.002٪20010.000�سبحي عبداجلليل برتجي

0.002٪20010.000خالد عبداجلليل برتجي

0.002٪20010.000هدى عبداجلليل برتجي 

0.002٪20010.000�سباح عبداجلليل برتجي

0.002٪20010.000مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪20010.000�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪20010.000عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪1005.000�سعود عبدالوهاب الف�سل 

0.001٪1005.000زهري اأحمد ال�سباعي 

100٪11.800.000590.000.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )590.000.000( خم�سمائة وت�سعني مليون 
ريـال �سعودي اإلى )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )76.700.000( �ستة و�سبعني مليون و�سبعمائة األف �سهمًا مت�ساويًا بقيمة ا�سمية 
العامة  تاريخ اجلمعية  اأ�سهم مملوكة من جميع امل�ساهمني كما يف  اأ�سهم لكل ع�سرة )10(  اإ�سدار ثالثة )3(  الواحد من خالل  لل�سهم  قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية 
غري العادية. وقد مت تخفي�س القيمة اال�سمية لكل �سهم من )50( خم�سني ريـال �سعودي اإلى )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية. وقد متت زيادة راأ�س املال من خالل حتويل مبلغ 
)177.000.000( مائة و�سبعة و�سبعني مليون ريـال �سعودي من ح�ساب امل�ساهمني اإلى ح�ساب راأ�س املال. ويو�سح اجلدول اأدناه هيكل امل�ساهمة الناجت كما يف 1435/02/20هـ 

)املوافق 2013/12/23م(: 

 هيكل ملكية مل�ضركة بعر زيادة دمأ�س مملال ملأ لى بتاديخ 0ا/ا0/ااااهـ )مملومفق اا/اا/اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

92.875٪71.234.800712.348.000�سركة بيت البرتجي

3.559٪2.730.00027.300.000البنك االإ�سالمي للتنمية 

3.390٪2.600.00026.000.000ال�سندوق العربي 

0.081٪62.400624.000�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.081٪62.400624.000�سركة خالد برتجي الطبية 
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ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل
)بالريـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

0.002٪1.30013.000�سبحي عبداجلليل برتجي

0.002٪1.30013.000خالد عبداجلليل برتجي

0.002٪1.30013.000هدى عبداجلليل برتجي 

0.002٪1.30013.000�سباح عبداجلليل برتجي

0.002٪1.30013.000مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪1.30013.000�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪1.30013.000عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪6506.500�سعود عبدالوهاب الف�سل 

0.001٪6506.500زهري اأحمد ال�سباعي 

100٪76.700.000767.700.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

 وبتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإعادة الهيكلة والتي اأدت اإلى اإحداث تغيريات يف هيكل ملكية ال�سركة بعد اإمتام عمليات نقل ملكية 
االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها الواردة يف ق�سم  4 - 3 »تطور راأ�س مال ال�سركة والزياداة التي طراأت عليه« اأعاله واإعادة توزيع االأ�سهم اجلديدة فيما بني امل�ساهمني 
والناجتة عن زيادة راأ�س املال االأولى من خالل عمليات نقل داخلية لالأ�سهم بني كل من �سركة بيت البرتجي والبنك االإ�سالمي للتنمية وزهري ال�سباعي و�سبحي عبداجلليل برتجي 
ب�سورة تنا�سبية مع قيمة االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها من قبل كل منهم يف معر�س عملية اإعادة الهيكلة. ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة بعد اإمتام 

عملية اإعادة الهيكلة يف 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( واإعادة التوزيع الالحقة لالأ�سهم فيما بني امل�ساهمني يف ال�سركة: 

 هيكل ملكية مل�ضركة بعر تنفيذ عملية مإعادة ملهيكلة بتاديخ اا/ا0/ااااهـ )مملومفق اا/اا/اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

90.171٪69.161.020691.610.200�سركة بيت البرتجي

4.662٪3.575.79835.757.980زهري اأحمد ال�سباعي 

2.076٪1.592.30415.923.040البنك االإ�سالمي للتنمية 

1.626٪1.246.80212.468.020ال�سندوق العربي 

1.385٪1.062.47510.624.750�سبحي عبداجلليل برتجي

0.038٪28.795287.950�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.038٪28.795287.950�سركة خالد برتجي الطبية 

0.001٪6176.170خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪6176.170هدى عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170�سباح عبداجلليل برتجي

0.001٪6176.170مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.0004٪3093.090�سعود عبدالوهاب الف�سل 

100٪76.700.000767.000.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

وبتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(، اأبرمت كل من ال�سركة و�سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي جمموعة من االتفاقيات 
مع موؤ�س�سة التمويل الدولية )اأحد امل�ساهمني يف �سركة بيت البرتجي اآنذاك( الإمتام عملية تبادل لالأ�سهم واحل�س�س فيما بني موؤ�س�سة التمويل الدولية )ب�سفتها �سريك يف �سركة 
بيت البرتجي( و�سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي، بحيث تقاي�س موؤ�س�سة التمويل الدولية ح�س�سها يف �سركة بيت البرتجي باأ�سهم يف 
ال�سركة. ووفقًا لالتفاقيات املذكورة، وافقت موؤ�س�سة التمويل الدولية على متلك )9.234.680( ت�سعة ماليني ومائتني واأربعة وثالثني األف و�ستمائة وثمانني �سهمًا والتي متثل 
12.04٪ يف راأ�س مال ال�سركة عن طريق تنازل �سركة بيت البرتجي عن هذه االأ�سهم لها، مقابل متلك ال�سركاء يف �سركة بيت البرتجي للح�س�س التي متلكها موؤ�س�سة التمويل 
الدولية يف �سركة بيت البرتجي. وبعد اأن قامت كل من موؤ�س�سة التمويل الدولية وال�سركة باحل�سول على املوافقات الالزمة لتنفيذ عملية تبادل ومقاي�سة االأ�سهم واحل�س�س 
امل�سار اإليها اأعاله، متت عملية نقل ملكية )9.234.680( ت�سعة ماليني ومائتني واأربعة وثالثني األف و�ستمائة وثمانني �سهمًا يف ال�سركة من �سركة بيت البرتجي اإلى موؤ�س�سة 
التمويل الدولية وتخارجها عن كامل ح�س�سها يف �سركة بيت البرتجي ل�سالح كل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي، وذلك اعتبارًا من 1436/07/15هـ 

)املوافق 2015/05/04م(. 
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ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة بعد دخول موؤ�س�سة التمويل الدولية كم�ساهم جديد فيها كما يف 1436/07/15هـ )املوافق 2015/05/04م(.

 هيكل ملكية مل�ضركة بعر دخول موؤ�ض�ضة ملتمويل ملر لية كم�ضاهل جرير بتاديخ اا/07/ااااهـ )مملومفق ا0/ا0/اا0ام(ل اامقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

78.131٪59.926.340599.263.400�سركة بيت البرتجي

12.040٪9.234.68092.346.800موؤ�س�سة التمويل الدولية 

4.662٪3.575.79835.757.980زهري اأحمد ال�سباعي 

2.076٪1.592.30415.923.040البنك االإ�سالمي للتنمية 

1.626٪1.246.80212.468.020ال�سندوق العربي 

1.385٪1.062.47510.624.750�سبحي عبداجلليل برتجي

0.038٪28.795287.950�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.038٪28.795287.950�سركة خالد برتجي الطبية 

0.001٪6176.170خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪6176.170هدى عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170�سباح عبداجلليل برتجي

0.001٪6176.170مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪6176.170عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.0004٪3093.090�سعود عبدالوهاب الف�سل 

100٪76.700.000767.000.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

وبتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال من )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال 
�سعودي اإلى )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا مت�ساويًا بقيمة 
ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودي لل�سهم الواحد من خالل اإ�سدار )1( �سهم جماين لكل )5( خم�سة اأ�سهم يف ال�سركة. وقد متت تغطية زيادة راأ�س املال الثانية من 

خالل ر�سملة مبلغ )153.400.000( مائة وثالثة وخم�سني مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي من ح�ساب االأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

ويو�سح اجلدول اأدناه هيكل ملكية ال�سركة بعد زيادة را�س املال املذكورة كما يف 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(: 

 هيكل ملكية مل�ضركة بعر زيادة دمأ�س مملال ملثانية بتاديخ 8ا/07/ااااهـ )مملومفق 7ا/ا0/اا0ام(،ل 7امقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

78.131٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي

12.040٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

4.662٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

2.076٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

1.626٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

1.385٪1.274.97012.749.700�سبحي عبداجلليل برتجي

0.038٪34.554345.540�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.038٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

0.001٪7407.400خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 

0.001٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

0.001٪7407.400مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪7407.400�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪7407.400عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

100٪92.040.000920.400.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة
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بتاريخ 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/27م(، نقل �سبحي عبداجلليل برتجي ملكية )7.790( �سبعة اآالف و�سبعمائة وت�سعني �سهمًا من اأ�سهمه يف ال�سركة اإلى كل من 
خالد عبداجلليل برتجي ومكارم �سبحي عبداجلليل برتجي و�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي باالإ�سافة اإلى اأربعة اأع�ساء جمل�س اإدارة جدد يف ال�سركة، وهم �سالح اأحمد 

حفني وعلي عبدالرحمن القويز وحممد موءمنة ور�سوان برتجي كاأ�سهم �سمان الع�سوية. 

ويو�سح اجلدول اأدناه هيكل امللكية بعد عمليات نقل ملكية االأ�سهم املذكورة كما يف 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/27م(:

 هيكل ملكية مل�ضركة 08/09/ااااهـ )مملومفق 7ا/ا0/اا0ام(ل 8امقر ل دجل 
ملقيمة مل�ضمية لالأ�ضهل عرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

)بالريـال �ضعودي(
ن�ضبة ممللكية

78.131٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي

12.040٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

4.662٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

2.076٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

1.626٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

1.377٪1.267.18012.671.800�سبحي عبداجلليل برتجي

0.038٪34.554345.540�سركة �سبحي برتجي الطبية

0.038٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

0.002٪1.43014.300خالد عبداجلليل برتجي

0.002٪1.43014.300ر�سوان خالد برتجي

0.002٪1.43014.300�سالح اأحمد حفني 

0.002٪1.43014.300علي عبدالرحمن القويز

0.002٪1.43014.300حممد عبدالرحمن موءمنه 

0.002٪1.43014.300مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.002٪1.43014.300�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪7407.400عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 

0.001٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

100٪92.040.000920.400.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة



51

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطر	 4-2

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهم 
بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد. و�سيبقى راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب كما هو دون تغيري، و�سيمثل عدد االأ�سهم التي �سيتم بيعها من قبل 
امل�ساهمني البائعني من خالل عملية الطرح )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهمًا والتي ت�سكل ن�سبة 30٪ من راأ�س مال ال�سركة. وال متنح 

ال�سركة اأي حقوق تف�سيلية للم�ساهمني احلاليني اأو الأي �سخ�س اآخر. وفيما يلي هيكل ملكية ال�سركة قبل وبعد الطرح: 

 هيكل ملكية مل�ضركة جبل  بعر ملطرحل 9امقر ل دجل 
بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

ملقيمة مل�ضميةعرد ملأ�ضهل
)ديـال �ضعودي(

ملقيمة مل�ضميةعرد ملأ�ضهلن�ضبة ممللكية
)ديـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

-54.6916٪50.338.127503.381.270-78.1308٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي*

-8.4280٪7.757.13177.571.310-12.0400٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

-3.2634٪3.003.67130.036.710-4.6621٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

-1.4532٪1.337.53513.375.350-2.0760٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

-1.1379٪1.047.31310.473.130-1.6256٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

32.7061٪0.9637٪46.7230887.0268.870.260٪1.3768٪1.267.18012.671.800�سبحي عبداجلليل برتجي

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة �سبحي برتجي الطبية

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

10.7092٪0.0011٪15.29881.00110.010٪0.0016٪1.43014.300خالد عبداجلليل برتجي

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300ر�سوان خالد عبداجلليل برتجي

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300�سالح اأحمد حفني 

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300علي عبدالرحمن القويز

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300حممد عبدالرحمن موءمنه 

3.3881٪0.0006٪4.84025185.180٪0.0008٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 

2.5185٪0.0006٪3.59795185.180٪0.0008٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

عبداجلليل خالد عبداجلليل 
برتجي

7407.400٪0.0008٪0.00085185.180٪0.0006٪0.0005

-0.0003٪2602.600-0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

-30.000٪27.612.000276.120.000----اجلمهور

100٪10092.040.000920.400.000٪92.040.000920.400.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

* قامت �سركة بيت البرتجي برهن )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية رهن االأ�سهم املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 
2014/07/16م( مقابل ت�سهيالت مقدمة من موؤ�س�سة التمويل الدولية ل�سالح �سركة بيت البرتجي. وكما يبني �سجل م�ساهمي ال�سركة، فاإن كافة اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة مقيدة بتنازل �سركة بيت 
البرتجي عن اأرباحها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية التنازل عن االأرباح املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(. و�سوف تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول 
بعد االكتتاب حيث �سيكون ملوؤ�س�سة التمويل الدولية حق اال�ستحواذ على )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًا من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة يف حال اأخلت �سركة بيت البرتجي ببنود االتفاقية بعد 

احل�سول على املوافقات النظامية املطبقة يف هذا ال�ساأن.
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نبذة عن الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة 4-2

ت�ساهم حاليًا )6( �ستة �سركات وموؤ�س�سات دولية يف ال�سركة، وهي كالتايل: 

�سركة بيت البرتجي. �
موؤ�س�سة التمويل الدولية.  �
البنك االإ�سالمي للتنمية.  �
ال�سندوق العربي. �
�سركة �سبحي برتجي الطبية. �
�سركة خالد برتجي الطبية. �

وفيما يلي نبذة عن هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات الدولية.

شركة بيت البترجي 4-2-1

�سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة ب�سجل جتاري رقم 4030088663 وتاريخ 1413/02/03هـ )املوافق 1992/08/02م( 
براأ�س مال وقدره )1.036.000.000( مليار و�ستة وثالثون مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )103.600.000( مائة وثالثة ماليني و�ستمائة األف ح�سة، بقيمة ا�سمية وقدرها 

)10( ع�سرة ريـاالت �سعودية للح�سة الواحدة. 

ال�سعودي  »امل�ست�سفى  مل�ست�سفياتها  التجاري  اال�سم  وتعزيز  وتطويرها  ال�سركة  تاأ�سي�س  رئي�سيًا يف  دورًا  ولعبت  ال�سركة  املوؤ�س�سني يف  امل�ساهمني  اأحد  البرتجي  بيت  �سركة  تعد 
االأملاين«. وقد بلغت ملكية �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة عند تاأ�سي�سها )10.959.200( ع�سرة ماليني وت�سعمائة وت�سعة وخم�سني األف ومائتني �سهمًا، بقيمة ا�سمية قدرها 
)50( خم�سون ريـال �سعودي لل�سهم الواحد وهو ما ميثل 92.875٪ من راأ�س مالها. ومتلك �سركة بيت البرتجي حاليًا )71.911.610( واحد و�سبعني مليون وت�سعمائة واإحدى 

ع�سر األف و�ستمائة وع�سرة �سهمًا والتي متثل ما ن�سبته 78.13٪ من راأ�س مال ال�سركة. 

وبعد اإمتام عملية االكتتاب، �شتحتفظ �شركة بيت البرتجي بـ)50.338.127( خم�سني مليون وثالثمائة وثمانية وثالثني ومائة و�سبعة وع�سرين �سهمًا وهو ما ميثل 54.691٪ من 
راأ�سمال ال�سركة. وعليه، �ستبقى �سركة بيت البرتجي امل�ساهم االأكرب يف ال�سركة بعد اإمتام عملية االكتتاب. 

وال متار�س �سركة بيت البرتجي حاليًا اأي اأن�سطة مناف�سة الأن�سطة ال�سركة داخل اململكة. وبعد اأن قامت �سركة بيت البرتجي بنقل ملكيتها الأ�سول الرعاية ال�سحية التي متلكها يف 
اململكة اإلى ال�سركة، فاإن ن�ساطها التجاري احلايل يقت�سر على امتالك ح�س�س يف جمموعة من �سركات الرعاية ال�سحية خارج اململكة، باالإ�سافة اإلى �سركات التعليم الطبي 

داخل اململكة. ومن بني هذه ال�سركات: 

�ضركة ملإمادمت لتنمية ملرعاية مل�ضحية، وهي �سركة تاأ�س�ست يف اإمارة دبي ومتتلك امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف اإمارة دبي/ االإمارات العربية املتحدة )وي�سار  �
اإليه فيما بعد بـ»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي«( وتتولى ت�سغيله. ومتتلك �سركة بيت البرتجي 99.97٪ من �سركة االإمارات، بينما تعود ملكية الن�سبة املتبقية 

منها والبالغة 0.030٪ لكل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ومكارم �سبحي عبداجلليل برتجي. 
مل�ضركة ممل�ضرية مل�ضعودية للرعاية مل�ضحية، وهي �سركة تاأ�س�ست يف جمهورية م�سر العربية ومتتلك امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف مدينة القاهرة/جمهورية  �

م�سر العربية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة«( و�سوف تتولى ت�سغيله بدًء من الربع االأول من عام 2016م. ومتتلك �سركة بيت 
البرتجي 77.176٪ من ال�سركة امل�سرية ال�سعودية، يف حني ميتلك الن�سبة املتبقية منها والبالغة 22.824٪ كل من �سركة مناء للتنمية العقارية و�سبحي عبداجلليل 

برتجي و�سعد الدين عبداهلل �سالم واأ�سامة عبداملنعم عبداهلل وعبداحلميد عبدالفتاح عبداحلميد. 
– �سنعاء وتتولى ت�سغيله. متتلك  � مل�ضركة مل�ضعودية مليمنية للرعاية مل�ضحية، وهي �سركة تاأ�س�ست يف اجلمهورية اليمنية ومتتلك امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

�سركة بيت البرتجي 62.922٪ من ال�سركة ال�سعودية اليمنية، يف حني ميتلك الن�سبة املتبقية منها والبالغة 37.078٪ كل من اخلطوط اجلوية اليمنية و�شندوق 
التقاعد يف وزارة الداخلية اليمنية واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية اليمنية وبيت اال�ستثمار العاملي )الكويت(. 

بتاريخ  � تاأ�س�ست  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  الطبية«(،  البرتجي  بـ»كلية  بعد  فيما  اإليها  )وي�سار  ملطبية  ملتكنولوجيا  للعلوم  ملبرتجي  كلية  �ضركة 
1426/03/01هــ )املوافق 2005/04/10م( يف اململكة، ومتتلك كلية طب وتتولى ت�سغيلها. وتعود ملكية كلية البرتجي الطبية اإلى �سركة بيت البرتجي و�سبحي 

عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي.
�ضركة بيت ملبرتجي للتعليل  ملترديب )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة بيت البرتجي للتعليم«(، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست بتاريخ 1425/05/10هــ  �

)املوافق 2004/06/28م( يف اململكة، ومتتلك مركز تدريب وتتولى ت�سغيله. تعود ملكية �سركة بيت البرتجي للتعليم اإلى �سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل 
برتجي وخالد عبداجلليل برتجي وهدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداملجيد عبداجلليل برتجي ووليد عبداجلليل برتجي.

�ضركة ملنخبة للتخ�ض�س ملطبي يف ملقاهرة )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»�سركة النخبة«(، وهي �سركة م�ساهمة م�سرية تاأ�س�ست بتاريخ 1426/01/08هـ )املوافق  �
2005/02/17م( يف جمهورية م�سر، ومتتلك عيادات ومراكز ت�سخي�سية وتتولى ت�سغيلها. تعود ملكية �سركة النخبة اإلى �سركة بيت البرتجي و�سبحي عبداجلليل 

برتجي وخالد عبداجلليل برتجي وعبداجلليل اإبراهيم برتجي وثريا حميي الدين ناظر وهدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي.
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ويو�سح اجلدول التايل هيكل امللكية احلايل ل�سركة بيت البرتجي وال�سركاء فيها: 

 هيكل ملكية �ضركة بيت ملبرتجيل 70مقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكيةعرد محل�ض�سم�ضل مل�ضريك

59.777٪61.929.221�سبحي عبداجلليل برتجي

19.557٪20.261.279خالد عبداجلليل برتجي

7.473٪7.742.003وليد عبداجلليل برتجي 

6.195٪6.417.617هدى عبداجلليل برتجي 

4.605٪4.770.366�سباح عبداجلليل برتجي

2.389٪2.475.290عبداملجيد عبداجلليل برتجي 

0.001٪1.056مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.001٪1.056ر�سوان خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪1.056عبداجلليل خالد عبداجلليل برتجي

0.001٪1.056�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

100٪103.600.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

مؤسسة التمويل الدولية  4-2-2

اأن�ساأت موؤ�س�سة التمويل الدولية يف عام 1956م وهي موؤ�س�سة دولية وع�سو يف جمموعة البنك الدويل ومملوكة من الدول االأع�ساء بالبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري )املعروف 
اأي�سًا بالبنك الدويل( البالغ عددهم )184( مائة واأربع وثمانون دولة مبا فيهم اململكة، والذين يعدون مبثابة م�ساهمني فيها. تعد موؤ�س�سة التمويل الدولية كيانًا قانونيًا م�ستقاًل 
عن البنك الدويل لالإن�ساء والتعمري وباقي جمموعة البنك الدويل، مبوجب اتفاقية اإن�ساءها املربمة بني الدول االأع�ساء وراأ�سمالها، وهيكلتها املالية واإدارتها وموظفيها. كما يف 

�سهر يونيو من عام 2015م، متتلك موؤ�س�سة التمويل الدولية اأ�سواًل بقيمة تزيد عن )87.000.000.000(�سبعة  وثمانني مليار دوالر اأمريكي. 

اأن�ساأت موؤ�س�سة التمويل الدولية من اجل تعزيز النمو االقت�سادي يف البلدان االأع�ساء النامية من خالل ترويج تطوير القطاع اخلا�س. وهي منظمة دولية ال تتبع اأي دولة وتتمتع 
بني  وهي جتمع  الدولية.  التمويل  ملوؤ�س�سة  والتابعة  النامية  االأع�ساء  البلدان  للقطاع اخلا�س يف  املالية  واخلدمات  التمويل  توفري  تفوق اخلم�سني )50( عام يف جمال  بخربة 

خ�سائ�س م�سرف تنمية متعدد االأطراف وخ�سائ�س املوؤ�س�سات املالية اخلا�سة. 

بداأت موؤ�س�سة التمويل الدولية يف التعامل مع �سركة بيت البرتجي الأول مرة يف عام 2007م كمقر�س لفرع �سركة بيت البرتجي يف اليمن وال�سركة ال�سعودية اليمنية، ثم كمقر�س 
مبا�سر وم�ساهم يف �سركة بيت البرتجي يف عام 2009م من خالل متلكها لن�سبة 5.17٪ من راأ�س مالها. ومن خالل ت�سهيل قر�س اإجارة قابلة للتحويل مقدم ل�سركة بيت البرتجي 
يقدر بـ)25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون دوالر اأمريكي. وبعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة، قررت موؤ�س�سة التمويل الدولية ممار�سة حقوق التحويل اخلا�سة بها مبوجب 
ت�سهيل قر�س االإجارة املذكور اأعاله ومقاي�سة ن�سبة م�ساهمتها يف �سركة بيت البرتجي مقابل )9.234.680( ت�سعة ماليني ومائتني واأربعة وثالثني األف و�ستمائة وثمانني �سهمًا 
يف ال�سركة وهو ما ميثل 12.04٪ من راأ�س مال ال�سركة. وقد مت ا�ستكمال جميع عمليات نقل ملكية االأ�سهم يف �سركة بيت البرتجي وال�سركة واإمتام النقل الفعلي مللكية موؤ�س�سة 

التمويل الدولية من �سركة بيت البرتجي اإلى ال�سركة بتاريخ 1436/07/15هـ )املوافق 2015/05/04م(. 

البنك اإلسالمي للتنمية  4-2-3

البنك االإ�سالمي للتنمية هو موؤ�س�سة مالية دولية تاأ�س�ست وفقًا الإعالن النوايا ال�سادر عن موؤمتر وزراء مالية الدول االإ�سالمية الذي ُعقد يف مدينة جدة يف �سهر ذي القعدة 
1393هـ )املوافق دي�سمرب 1973م(. وقد ُعقد االجتماع االفتتاحي ملجل�س املحافظني يف �سهر رجب 1395هـ )املوافق يوليو 1975م( و بداأ البنك اأعماله ب�سفة ر�سمية اعتبارًا 

من 1395/10/15هـ )املوافق 1975/10/20م(. 

ويعد الهدف من اإن�ساء البنك االإ�سالمي للتنمية هو تعزيز التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي للدول االأع�ساء واجلاليات االإ�سالمية ب�سكل فردي وم�سرتك مبا يتوافق مع 
مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية. 

وتتلخ�س وظيفة البنك االإ�سالمي للتنمية يف امل�ساركة يف ملكية روؤو�س االأموال وتقدمي املنح وخمتلف اأنواع التمويل للم�ساريع واالأعمال جتارية املثمرة واملجدية اإلى جانب تقدمي 
م�ساعدات مالية للدول االأع�ساء بطرق اأخرى لتحقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية. كما ي�سرتك البنك االإ�سالمي للتنمية اأي�سًا يف اإن�ساء �سناديق خا�سة وت�سغيلها الأغرا�س 
خا�سة من بينها �سندوق مل�ساعدة اجلاليات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء باالإ�سافة اإلى اإن�ساء ال�سناديق االتئمانية. كما ميكن للبنك االإ�سالمي للتنمية قبول الودائع واإدارة 
موارده املالية من خالل و�سائل متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، اإ�سافة لكونه م�سوؤول عن م�ساعدة دوله االأع�ساء يف الرتويج للتجارة الدولية، ال�سيما ال�سلع الراأ�سمالية، 

وتقدمي امل�ساعدات التقنية وتقدمي ت�سهيالت التدريب للموظفني الذين ي�ساركون يف اأن�سطة التنمية يف الدول االإ�سالمية والتي تتوافق مع ال�سريعة االإ�سالمية. 
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الصندوق العربي  4-2-4

تاأ�س�س ال�سندوق العربي لالإمناء االقت�سادي واالجتماعي مبوجب اتفاقية التاأ�سي�س اخلا�سة به والتي اأقرتها اجلامعة العربية يف 1406/09/07هـ )املوافق 1968/05/16م(. 
ويعترب ال�سندوق العربي موؤ�س�سة مالية اإقليمية عربية تتمتع بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة ومقرها يف دولة الكويت. وتقت�سر ع�سويته على الدول العربية والتي ت�سمل اململكة. 
اإن الهدف الرئي�شي لل�شندوق العربي امل�شاهمة يف متويل التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف جميع اأنحاء العامل العربي من خالل تقدمي قرو�ض ب�شروط مي�شرة للموؤ�ش�شات 

وال�سركات احلكومية والعامة بالدول االأع�ساء. 

واإدراكًا ل�سرورة تعزيز الدور التنموي الذي يلعبه القطاع اخلا�س يف الدول االأع�ساء، مت موؤخرًا تعديل اتفاقية التاأ�سي�س اخلا�سة بال�سندوق العربي لت�سمح لل�سندوق تو�سيع 
نطاق اأعماله التمويله لت�سمل م�ساريع القطاع اخلا�س. وميكن اأن يتخذ هذا التمويل اأ�سكااًل خمتلفة، من بينها القرو�س املبا�سرة واال�ستثمار يف ملكية روؤو�س االأموال وال�سمانات 

وخطوط االئتمان واأ�شكال التمويل االأخرى، ف�شاًل عن الدعم املوؤ�ش�شي واخلدمات اال�شت�شارية. 

شركة صبحي بترجي الطبية 4-2-5

تاأ�س�ست �سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية املحدودة بتاريخ 1424/03/27هـ )املوافق 2003/05/28م( ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتت 
�سجل جتاري رقم 4030143093، ويبلغ راأ�سمالها )1.000.000( مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )100( مائة ح�سة قيمة كل منها )10.000( ع�سرة اآالف ريـال �سعودي. 
وميتلك ال�سركاء يف �سركة �سبحي برتجي الطبية وهم كل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي )50( خم�سني ح�سة لكل منهما وهو ما يعادل )500.000( 

خم�سمائة األف ريـال �سعودي. 

 مل�ضركاء يف �ضركة �ضبحي برتجي ملطبية ل ا7مقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكيةم�ضل مل�ضريك

50٪�سبحي عبداجلليل برتجي

50٪خالد عبداجلليل برتجي
امل�سدر: ال�سركة

شركة خالد بترجي الطبية  4-2-2

تاأ�س�ست �سركة خالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لال�ستثمارات الطبية بتاريخ 1424/03/27هـ )املوافق 2003/05/28م( ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتت �سجل 
جتاري رقم 4030143092، ويبلغ راأ�سمالها )1.000.000( مليون ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )100( مائة ح�سة قيمة كل ح�سة )10.000( ع�سرة اآالف ريـال �سعودي. وميتلك 
ال�سركاء يف �سركة خالد برتجي الطبية وهم كل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي )50( خم�سني ح�سة لكل منهما وهو ما يعادل )500.000( خم�سمائة 

األف ريـال �سعودي. 

 مل�ضركاء يف �ضركة خالر برتجي ل ا7مقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكيةم�ضل مل�ضريك

50٪خالد عبداجلليل برتجي

50٪�سبحي عبداجلليل برتجي
امل�سدر: ال�سركة

الشركة التابعة  4-2

شركة حائل الوطنية 4-2-1

�سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست وفقًا للقرار الوزاري رقم �س/30 بتاريخ 1428/02/06هـ. )املوافق 2007/02/24م( وهي 
م�سجلة يف ال�سجل التجاري حتت رقم 3350019735 وتاريخ 1428/07/02هـ )املوافق 2007/07/16م( متار�ض ن�شاط واإدارة وت�شغيل و�شيانة امل�شت�شفيات وكما يف تاريخ هذه 
الن�سرة لي�س لدى �سركة حائل الوطنية اأي نية يف تغيري طبيعة ن�ساطها ب�سكل جوهري. بلغ راأ�س مال �سركة حائل الوطنية عند تاأ�سي�سها )65.000.000( خم�سة و�ستني مليون 
ريـال �سعودي، مق�سم اإلى )1.300.000( مليون وثالثمائة األف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )50( خم�سون ريـال �سعودي لل�سهم الواحد. ويقع مقر �سركة حائل الوطنية الرئي�سي 

يف مدينة حائل. 

وبتاريخ 1435/05/08هـ )املوافق 2014/03/09م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية ل�سركة حائل الوطنية على زيادة راأ�س مالها من )65.000.000( خم�سة و�ستني مليون 
ريـال �سعودي اإلى )80.350.000( ثمانني مليون وثالثمائة وخم�سني األف ريـال �سعودي وتخفي�س القيمة اال�سمية لل�سهم من )50( خم�سني ريـال اإلى )10( ع�سرة ريـاالت، 
وق�سم راأ�س املال اإلى )8.035.000( ثمانية ماليني وخم�سة وثالثني األف �سهمًا بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد مت تغطية هذه الزيادة 
نقدًا من قبل امل�ساهم اجلديد، الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، التي دخلت كم�ساهم جديد يف �سركة حائل الوطنية عن طريق زيادة راأ�س املال، يف حني تنازل امل�ساهمون يف 
�سركة حائل الوطنية، مبا فيهم ال�سركة، عن حق االأولوية املمنوح لهم باالكتتاب باأ�سهم الزيادة ل�سالح الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.  وفيما يلي هيكل ملكية �سركة حائل 

الوطنية بعد زيادة راأ�س املال امل�سار اإليها اأعاله. 



55

 هيكل ملكية �ضركة حائل ملوطنية ل ا7مقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكيةعرد ملأ�ضهلم�ضل ممل�ضاهل

32.334٪12.598.000- ال�سركة

21.431٪21.722.000- علي حممد اجلميعة 

19.104٪31.535.000- الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل

6.223٪4500.000- موؤ�س�سة االأمري �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود )اخلريية( 

3.734٪5300.000- نا�سر اإبراهيم الر�سيد 

1.867٪6150.000- �سليمان حممد �سالح القري�سي 

1.493٪7120.000- �سعد �سالح عبداهلل الباحوث 

1.245٪8100.000- عليان را�سد احلربي 

1.245٪9100.000- خالد بن حممد بن علي املطلق 

1.245٪10100.000- فهد عبداهلل حممد الطخيم 

10.081٪11810.000- م�ساهمون اآخرون

100٪8.035.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

 تقوم �سركة حائل الوطنية حاليًا باإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل ومن املتوقع اأن تتولى ت�سغيله عند اكتماله )وللمزيد من التفا�سيل عن م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - حائل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-18-1 »م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل« من هذه الن�سرة(.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها  4-2

رؤية الشركة  4-2-1

اأن تكون ال�سركة الرائدة اإقليميًا يف جمال الرعاية ال�سحية من خالل اأكرب منظومة من امل�ست�سفيات وتقدمي خدمات رعاية �سحية ذات جودة عالية وحتقيق قيمة م�سافة جلميع 
املتعاملني معها. 

رسالة الشركة  4-2-2

اأن تقدم رعاية �سحية عالية اجلودة يف جميع التخ�س�سات الطبية باأعلى م�ستوى من الرعاية املتخ�س�سة واملعايري املهنية لتحقيق اأف�سل نتائج طبية تنال ر�سا عمالئها. 

المزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية  -4-1

المزايا التنافسية 1--4-1

تتميز ال�شركة عن غريها من �شركات الرعاية ال�شحية االأخرى بنقاط القوة التناف�شية التالية والتي متنحها فر�شًا كبرية يف تنمية اأعمالها: 

السمعة المكتسبة في قطاع الخدمات الصحية أ. 

تتمتع م�ست�سفيات ال�سركة ب�سمعة جيدة لدى املر�سى واملتخ�س�سني والعاملني يف قطاع الرعاية ال�سحية على حد �سواء نظرًا جلودة خدماتها ال�سحية، التي حر�ست على بنائها 
على مدار ال�سنوات الـ)26( �ستة وع�سرون ال�سابقة، مما انعك�س اإيجابيًا على و�سع ال�سركة التناف�سي يف قطاع الرعاية ال�سحية. هذا وقد طورت ال�سركة �سمعتها يف قطاع الرعاية 
ال�سحية من خالل تركيز جهودها على ا�ستقطاب واملحافظة على اأطباء وممر�سني موؤهلني من ذوي ال�سمعة احل�سنة، ف�ساًل عن التزامها باملعايري الطبية املهنية واالأخالقية يف 
تقدمي خدماتها لعمالئها ومواكبتها للتطورات التي تطراأ يف جمال التقنية الطبية والعالجات املقدمة للمر�سى ب�سورة م�ستمرة. وقد �ساعدت كل هذه العوامل ال�سركة على اأن 
ت�سبح اإحدى ال�سركات املتميزة يف قطاع الرعاية ال�سحية يف اململكة، حيث عاجلت امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة خالل عام 2014م نحو 45.063 من املر�سى املنومني وحوايل 

1.093.816 من مر�سى العيادات اخلارجية، وهذا دليل اإ�سايف على ال�سمعة اجليدة التي تتمتع بها ال�سركة يف قطاع الرعاية ال�سحية. 

وقد و�سعت ال�سركة نظام يهدف اإلى التاأكد من ر�سى عمالئها عن م�ستوى وجودة اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم يف جميع املرافق والعيادات اخلارجية التابعة لل�سركة، ويجيز 
هذا النظام الأي مري�س غري را�ٍس عن م�ستوى اخلدمات املقدمة له ا�سرتداد كامل املبلغ الذي دفعه لل�سركة مقابل هذه اخلدمات . ويهدف هذا النظام اإلى التاأكيد على اأهمية 

ر�سى العمالء من جهة وم�ستوى اخلدمات ال�سحية التي تقدمها ال�سركة من جهة اأخرى. 

كما يحق الأي من عمالء ال�سركة االت�سال مبا�سرة باالإدارة التنفيذية العليا لكل م�ست�سفى تابع لها على اأرقام هواتفهم املن�سورة اأرقامها يف مواقع خمتلفة من مرافق امل�ست�سفيات 
التابعة لل�سركة. 
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اتساع التغطية الجغرافية التي تشملها خدمات الشركة ب. 

تعد ال�سركة واحدة من �سركات الرعاية ال�سحية املحدودة التي متتلك م�ست�سفيات ومرافق �سحية يف العديد من املدن الرئي�سية يف اململكة والتي ت�سمل مدينة الريا�س وجدة 
واملدينة املنورة وع�سري. و�ستتمكن ال�سركة من الو�سول اإلى ما يقارب 82٪ من �سكان اململكة بعد االنتهاء من اإن�ساء م�ست�سفيني جديدين يف مدينتي حائل والدمام. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، جنحت ال�سركة يف ت�سغيل واإدارة امل�ست�سفيات التابعة لها يف عدة مناطق يف اململكة من خالل فريق اإدارة موؤهل وتطبيق ال�سركة الأنظمة املعلومات االإدارية 
وال�سيا�سات واالإجراءات والربوتوكوالت الطبية التي تكفل اإدارة هذه امل�ست�سفيات حتت مظلة اإدارية واحدة بفاعلية. 

طبيعة تصميم مباني المستشفيات التابعة للشركة وإمكانية التوسع فيهاج. 

اإذ ي�سمح الت�سميم املعتمد لهذه امل�ست�سفيات باإ�سافة مباٍن  مت ت�سميم كافة مباين امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة بطريقة متكنها من اإجراء تو�سعات م�ستقبلية عليها ب�سهولة، 
جديدة للمباين القائمة وربطها ببع�سها البع�س، وكذلك اإ�سافة طوابق جديدة على املباين احلالية دون اأي تاأثري على الت�سغيل املنتظم للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة خالل فرتة 
االأعمال االن�سائية لها. وعالوة على ذلك، تبلغ امل�ساحة االإجمالية لالأرا�سي املقام عليها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة )والتي ت�سمل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل( حوايل 
281.407 مرت مربع، بينما تبلغ امل�ساحة املطورة وامل�ستغلة منها 62.531 مرت مربع فقط، مما يعني وجود 152.206 مرت مربع ميكن ا�ستغاللها للتو�سعات امل�ستقبلية من اإجمايل 

218.876 مرت مربع غري املطورة.

وباالإ�سافة اإلى ما تقدم، يتبع لكل م�ست�سفى تابع لل�سركة �سكن للكوادر الطبية والذي يقع �سمن حرم امل�ست�سفى اأو يف منطقة قريبة منه، وهذا ما ي�سهل �سرعة و�سول االأطباء 
والكوادر الطبية للم�ست�سفيات التي يعملون بها للتعامل مع احلاالت املر�سية الطارئة. كما ي�ساعد ذلك على رفع الكفاءة الت�سغيلية واملالية لل�سركة. 

الخبرة اإلدارية والفنية والمالية للمؤسسات المساهمة في الشركة د. 

ت�سمل جمموعة م�ساهمي ال�سركة عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات الدولية التي تتمتع بخربة طويلة يف اإدارة ال�سركات واالإ�ستثمارات، ومن بني هوؤالء امل�ساهمني �سركة بيت البرتجي 
)والتي تعد م�ساهمًا موؤ�س�سًا يف ال�سركة ولعبت دورًا رئي�سيًا يف تطوير وحت�سني اأن�سطة الرعاية ال�سحية التي تقوم بها ال�سركة(، وموؤ�س�سة التمويل الدولية )والتي تاأ�س�ست عام 
1956م وهي ع�سو يف جمموعة البنك الدويل ومملوكة من قبل الدول االأع�ساء بالبنك الدويل البالغ عددهم 184 دولة مبا يف ذلك اململكة وهم مبثابة م�ساهمني فيها(، والبنك 
االإ�سالمي للتنمية )وهو موؤ�س�سة مالية دولية اإ�سالمية تاأ�س�ست عام 1973م يف مدينة جدة بهدف تعزيز التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي يف دوله االأع�ساء واجلاليات 
اإقليمية تاأ�س�ست عام 1968م من قبل 17 دولة عربية مبا فيها اململكة لتعزيز التنمية االقت�سادية يف كافة اأنحاء العامل  االإ�سالمية(، وال�سندوق العربي )وهو موؤ�س�سة مالية 
العربي(. اإن وجود مثل هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات كم�ساهمني وممثلني يف جمل�س اإدارة ال�سركة مينحها القدرة على اال�ستفادة من خرباتهم يف جميع املجاالت االإدارية واملالية 

والت�سغيلية واحلوكمة . 

برنامج االستشاريين الزائرين الدوليين المطبق من قبل الشركة	. 

لدى ال�سركة عالقات تعاون وطيدة مع العديد من اال�ست�ساريني العاملني يف م�ست�سفيات اأملانية واأوروبية، ف�ساًل عن كليات طب رائدة يف تلك الدول متكن ال�سركة من اإمكانية 
الو�سول اإلى اإجراءات طبية قد ال تكون متاحة حمليًا وبالتايل ا�ستفادة عمالء ال�سركة من هذه اخلربات. ولدى ال�سركة حاليًا اتفاقيات مع 40 ا�ست�ساري زائر بتخ�س�سات طبية 
خمتلفة وبلغ عدد زياراتهم للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة 148 زيارة خالل عام 2014م. ويقوم اال�ست�ساريون الزائرون بتبادل خرباتهم مع الكادر الطبي لل�سركة املتعلقة باأحدث 
االإجراءات واالأ�ساليب الطبية، ف�ساًل عن قيامهم بفح�س واإجراء عمليات جراحية للمر�سى واإلقاء املحا�سرات الطبية للعاملني يف املجال الطبي. كما ي�سمل الربنامج اأي�سًا 

زيارات يقوم بها اأطباء ال�سركة اإلى الكليات الطبية وامل�ست�سفيات يف اأملانيا من اأجل ت�سهيل عملية تبادل اخلربات واملعرفة. 

شمولية الخدمات الصحية المقدمة من قبل الشركة و. 

تقدم ال�سركة من خالل امل�ست�سفيات التابعة لها خدمات رعاية �سحية �ساملة والتي ت�سمل على �سبيل املثال ال احل�سر اخلدمات ال�سحية التالية: 

• طب القلب واالأوعية الدموية	

• جراحة التجميل	

• طب االأطفال واخلدج 	

• جراحة القلب وال�سدر	

• جراحة املخ واالأع�ساب	

• طب الن�ساء والتوليد	

• طب اأمرا�س الروماتيزم	

• طب اجللدية 	

• جراحة االأطفال	

• طب االأمرا�س الع�سبية	

• طب العيون	

• طب الطوارئ	

• طب امل�سالك البولية	

• طب وجراحة االأ�سنان والوجه والفكني 	

• طب االأمرا�س الباطنية	

• جراحة العظام 	

• اجلراحة العامة	

• طب االأذن واالأنف واحلنجرة 	

• طب االأورام والطب النووي	

• طب االأمرا�س النف�سية	

ومن بني اخلدمات املذكورة اأعاله، ت�ستهر ال�سركة على وجه اخل�سو�س بخربتها يف جمال جراحة العظام، خا�سة العمليات اجلراحية الت�سحيحية املتقدمة للجنف وا�ستبدال 
املفا�سل، باالإ�سافة اإلى برنامج فح�س االأطفال حديثي الوالدة لتحديد واكت�ساف اأي مر�س خلقي يف مف�سل الفخذ. وقد ح�سل ق�سم العظام بال�سركة على جائزة »التميز يف 

اجلراحة« من معر�س وموؤمتر �سحة العرب يف ال�سرق االأو�سط للعام 2014م. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، تقدم جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة خدمات االأ�سعة وال�سيدلة واملختربات الطبية ووحدات العناية املركزة، باالإ�سافة اإلى وحدات متخ�س�سة لعالج 
االأورام وغ�سيل الكلى والعالج الطبيعي. 

وقد �ساهمت �سمولية اخلدمات ال�سحية املتوافرة يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة يف قدرتها على املحافظة على عمالئها. 

التركيز على جودة الخدمات الصحية كأحد أولويات الشركة ز. 

ت�سعى ال�سركة اإلى تقدمي خدمات رعاية �سحية ذات جودة عالية، وقد ح�سلت امل�ست�سفيات التالية التابعة لل�سركة على اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(، وفيما يلي تفا�سيل 
�سهادات االعتماد املمنوحة لهم: 
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 مل�ضهادمت  ملعتمادمت ملتي ح�ضلت عليها ممل�ضت�ضفيات ملتابعة لل�ضركة من ملهيئة ملر لية ممل�ضرتكة )JCI(ل ا7مقر ل دجل 
مقهة 

مملرخ�ضة 
فرتة معتماد ممل�ضت�ضفى ملتفا�ضيل 

مل�ضعودي ملأملاين - جرة 
فرتة معتماد ممل�ضت�ضفى 
مل�ضعودي ملأملاين - 

ملريا�س 

فرتة معتماد ممل�ضت�ضفى 
مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري 

فرتة معتماد ممل�ضت�ضفى 
مل�ضعودي ملأملاين - 

مملرينة 

الهيئة 
الدولية 

امل�سرتكة 
)JCI(

تقدم الهيئة الدولية امل�سرتكة معايري واأ�ساليب 
تقييم قابلة للقيا�س لتحديد جودة الرعاية 
املقدمة للمري�س. ويحق ملوؤ�س�سات الرعاية 

ال�سحية من خالل اعتمادات و�سهادات الهيئة 
الدولية امل�سرتكة، الو�سول اإلى جمموعة متنوعة 

من املوارد واخلدمات التي تربطهم باملجتمع 
الدويل كنظام دويل لقيا�س اجلودة واختبار 

االأداء وا�سرتاتيجيات احلد من املخاطر واأف�سل 
املمار�سات واأ�ساليب احلد من االآثار اجلانبية 

وبرامج االإحاطة ال�سنوية للم�سوؤولني التنفيذيني. 

من 1436/07/26هـ 
)املوافق 

2015/05/15م( 
اإلى 1439/08/28هـ 

)املوافق 
2018/05/14م(

من 1436/11/24هـ 
)املوافق 

2015/09/08م( 
اإلى 1439/12/27هـ 

)املوافق 
2018/09/07م(

من 1436/08/04هـ 
)املوافق 

2015/05/22م( 
حتى 1439/09/06هـ 

)املوافق 
2018/05/21م(

من 1434/02/13هـ 
)املوافق 

2014/12/26م( 
اإلى 1439/04/07هـ 

)املوافق 
2017/12/25م(

امل�سدر: ال�سركة

أنظمة المعلومات 	. 

ت�ستخدم ال�سركة نظام اأوراكل املتقدم لتخطيط موارد ال�سركات )ERP(، وذلك لت�سهيل تدفق املعلومات ودعم االإدارة يف اتخاذ القرارات من خالل توفري البيانات املالية يف 
الوقت املنا�سب. عالوة على ذلك، تعمل جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة وفق نظام معلومات متكامل خا�س بامل�ست�سفيات ونظام اأر�سفة ال�سور واملرا�سالت، ميكن من خاللها 
الو�سول اإلى �سجالت و�سور طبية اإلكرتونية للمر�سى عن بعد اإلى جانب م�ساركتها بطريقة �سهلة و�سريعة وم�سمونة. وي�ستمل هذا النظام على معلومات مدجمة لتقدمي حتذيرات 
يف حال جتاوز النتائج املختربية واالإ�سعاعية حلد معني يتطلب اإجراًء فوريًا. وقد طورت ال�سركة اأي�سًا تطبيقًا هاتفيًا يوفر عدة خدمات لعمالء ال�سركة والتي ت�سمل حتديد مواعيد 

مراجعة لهم مع االأطباء واحل�سول على معلومات الطبية. 

كادر طبي مؤهل ط. 

توؤمن ال�سركة باأن العامل الرئي�سي لنجاحها يف تقدمي خدمات رعاية �سحية ذات جودة عالية يكمن يف مهارات اأطبائها، كما ترى ال�سركة اأن جوهر التنفيذ الناجح لروؤيتها ينبع 
من ا�ستقطاب اجلراحني واالأطباء الذين اكت�سبوا �سهرة بتفوقهم يف التخ�س�سات الطبية املختلفة. كما يتمتع روؤ�ساء االأق�سام يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة مبعدل خربة متتد 
حتى 15 عامًا يف جماالت تخ�س�ساتهم. هذا ومتنح امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة اأي�سًا اأجورًا تناف�سية الأطبائها، كما تبنت اآليات حوافز متنوعة �ساعدت ال�سركة على ا�ستقطاب 

اأطباء بارزين واملحافظة عليهم. 

عالوة على ذلك، فاإن جميع اال�ست�ساريني العاملني يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة حا�سلني على �سهادات الزمالة )البورد( اأو ما يعادلها. 

أداء مالي جيد ومستقري. 

ارتفعت اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 22.2٪ يف الفرتة الواقعة ما بني عامني 2012م و2014م، كما ارتفعت اأرباحها مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته ٪56.7 
خالل ذات الفرتة نتيجة للزيادة يف عدد املر�سى والكفاءة الت�سغيلية لل�سركة املرتبطة بحجم عملياتها. ونظرًا النخفا�س ن�سبة االقرتا�س )leverage( لل�سركة وقاعدة راأ�س 
املال القوية، ترى ال�سركة باأنها قادرة على متويل تو�سعاتها امل�ستقبلية من خالل تدفقاتها النقدية الذاتية والقرو�س من اجلهات املمولة. ويف �سوء النمو امل�سطرد وربحية ال�سركة 
واأدائها املايل امل�ستقر، فاإن ال�سركة ت�ساهم حاليًا، من خالل �سركة حائل الوطنية، يف بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل، كما تعتزم اإقامة م�ست�سفى جديد يف مدينة 
الدمام لتعزيز مكانتها ب�سكل اأكرب يف قطاع الرعاية ال�سحية. وللمزيد من املعلومات حول اإيرادات ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  6-5 » مناق�سة وحتليل االدارة للمركز املايل 

ونتائج العمليات للقوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م« من هذه الن�سرة. 

العالقة مع شركات التأمين ك. 

تتمتع ال�سركة بعالقات جيدة مع �سركات التاأمني الرائدة يف اململكة، مما ي�سمح لها بتحقيق احتياجات عمالئها املر�سى يف الوقت املنا�سب. كما ي�سرف طاقم اإداري على درجة 
جيدة من الكفاءة يف كل م�ست�سفى على اإدارة مطالبات التاأمني وفرتة حت�سيل امل�ستحقات. وقد بلغ متو�سط مدة عالقة ال�سركة مع �سركات التاأمني الرائدة اأكرث من 15 عامًا، 

)وللمزيد من املعلومات حول االتفاقيات مع �سركات التاأمني، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6-1 »اتفاقيات تقدمي اخلدمات الطبية« من هذه الن�سرة(. 

عالقة التحويل الطبي لمرضى وزارة الصحة ل. 

تقدم ال�سركة خدمات عالجية للمر�سى الذين حتيلهم لها وزارة ال�سحة منذ عام 2005م. وتعترب امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة اإحدى م�ست�سفيات االإحالة الرئي�سية الكربى لدى 
وزارة ال�سحة فيما يتعلق باحلاالت التي تتطلب الرعاية احلرجة حيث تعتقد ال�سركة اأن حوايل 90٪ من احلاالت التي اأحالتها وزارة ال�سحة لها خالل عام 2014م تطلبت �سكاًل 

ما من الرعاية احلرجة، وهو ما يدل على م�ستوى جودة اخلدمات الطبية املقدمة يف هذه امل�ست�سفيات. 

قاعدة متنوعة من العمالءم. 

ت�سمل �سرائح عمالء ال�سركة جميع عمالء �سركات التاأمني ال�سحي التعاوين الرئي�سية ووزارة ال�سحة و�سركة اأرامكو وال�سركة ال�سعودية للكهرباء واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
االجتماعية وغريهم من العمالء من املوؤ�س�سات، )وللمزيد من املعلومات حول االتفاقيات التي اأبرمتها ال�سركة مع العمالء الرئي�سيني، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6 »االتفاقيات 

اجلوهرية« هذه الن�سرة(. 
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حجم العمليات التشغيلية للشركةن. 

كما يف 31 دي�سمرب 2014م، بلغ عدد االأ�سّرة يف امل�ست�ستفيات التابعة لل�سركة 778 �سريرًا، وخالل عام 2014م قد بلغ عدد املر�سى املنومني يف هذه امل�ست�سفيات حوايل 45.063 
مري�س منوم، وبلغ عدد العمليات اجلراحية حوايل 24.663 عملية جراحية، كما بلغ عدد املر�سى املراجعني للعيادات اخلارجية حوايل 1.093.816 مري�سًا، وهو ما يجعلها 
من �شمن اأكرب مقدمي خدمات الرعاية ال�شحية يف اململكة. كما اأن حجم وا�شتقرار املركز املايل لل�شركة ي�شاهم يف رفع مقدرة ال�شركة على احل�شول على �شروط تف�شيلية مع 

عمالئها من املوردين الحتياجاتها من االأدوات واملواد اال�ستهالكية الطبية. 

االستراتيجية والخطط المستقبلية 2--4-1

عر�س  يلي  وفيما  الوقت.  ذات  يف  واملالية  الت�سغيلية  كفاءتها  ورفع  لها،  التابعة  امل�ست�سفيات  يف  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  جودة  حت�سني  اإلى  دومًا  ال�سركة  ت�سعى 
لال�سرتاتيجيات الرئي�سية التي تتبناها ال�سركة لتحقيق اأهدافها:

التوسع في مدن جديدةأ. 

تعتقد ال�سركة باأن زيادة م�ستوى الرفاهية االقت�سادية والتطور والوعي باأهمية خدمات الرعاية ال�سحية باالإ�سافة اإلى نظام التاأمني ال�سحي االإلزامي �ستوؤدي جميعها اإلى زيادة 
الطلب على هذه اخلدمات يف اململكة. وتت�سمن خطط ال�سركة العمل على التو�سع يف حجم اأعمالها الت�سغيلية من خالل اإن�ساء م�ست�سفيات جديدة يف مدينتي حائل والدمام. 
وقد اعتمد قرار ال�سركة يف التو�سع يف اأعمالها لت�سمل هاتني املدينتني على عدة عوامل منها الرتكيبة ال�سكانية يف املدينتني وفر�س حتقيق اإيرادات اإيجابية من املتعاملني مع 
هذه امل�ست�سفيات من �سكانهما، وحجم املناف�سة املرتبطة بعدد وحجم مقدمي اخلدمات ال�سحية املناف�سني واملوقع املحدد الإقامة امل�ست�سفيات وتكلفة االإن�ساء. وفيما يلي عر�س 

الأهم مالمح هذه امل�ساريع: 

�سوف تبلغ �سعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 150 �سريرًا و35 عيادة خارجية. من املتوقع االنتهاء من بناء هذا امل�ست�سفى خالل الربع االأول من عام 2016م،  �
بينما يتوقع اأن يبداأ العمل فيه خالل الربع الثاين من عام 2016م. 

�سوف تبلغ �سعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام 150 �سريرًا و100 عيادة خارجية. من املتوقع البدء يف اإن�ساء هذا امل�ست�سفى يف عام 2016م.  �

للمزيد من املعلومات حول امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 18 »امل�ساريع احلالية لل�سركة« من هذه 
الن�سرة.

توسعة المباني الحالية للمستشفياتب. 

يف �سوء الطلب املتزايد على اخلدمات التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، تعتزم ال�سركة تنفيذ خطط لزيادة عدد االأ�سّرة يف هذه امل�ست�سفيات بحوايل 85 �سريرًا اإ�سافيًا 
)امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة 32 �سريرًا اإ�سافيًا، امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س 30 �سريرًا اإ�سافيًا، امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – مدينة 23 �سريرًا اإ�سافيًا( 
على مدار ال�سنوات الثالث )3( املقبلة. وعالوة على ذلك، تنوي ال�سركة اأي�سًا افتتاح 62 عيادة خارجية جديدة )امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة 22 عيادة خارجية جديدة، 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري 40 عيادة خارجية جديدة( خالل ذات الفرتة. وتقوم ال�سركة حاليا بدرا�سة تو�سعة ق�سم العيادات اخلارجية يف جدة والريا�س. 

تحسين الربحية وزيادة حجم االستفادة من األسّرة المتاحةج. 

تنوي ال�سركة اال�ستمرار يف حت�سني معدل ربحيتها عن طريق زيادة متو�سط الدخل لكل �سرير و/اأو خف�س متو�سط مدة االإقامة للمر�سى املنومني حيثما ت�سمح احلاالت بذلك. 
كما تنوي ال�سركة اأي�سًا الرتكيز على توجيه خدماتها ال�ستقبال احلاالت املر�سية االأكرث تعقيدًا والتي ت�ستلزم عالجات باأ�ساليب متطورة، ف�ساًل عن حت�سني معدالت اال�ستفادة 
من االأ�سّرة املتاحة بهدف زيادة متو�سط الدخل لكل �سرير. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تنوي ال�سركة اال�ستمرار يف التو�سع يف ممار�سة التقنيات اجلراحية االأقل تدخاًل التي ت�سمن اأقل 
تدخل جراحي ممكن مع احل�سول على نتائج جراحية اأف�سل. كما اأن وقت تعايف املر�سى يعد اأق�سر ن�سبيًا يف مثل هذه العمليات، وهو ما �سيقلل مدة التنومي للمر�سى وبالتايل 

اتاحة االأ�سرة للمر�سى االآخرين الذين يحتاجون اإلى وقت اأطول للمعاجلة اأو املتابعة اأو التعايف، مما �سي�ساعد ال�سركة على زيادة متو�سط اإيراداتها من كل �سرير. 

زيادة الدخل من العيادات الخارجية د. 

تهدف ال�سركة اإلى تعزيز ن�ساطها املتعلق بالعيادات اخلارجية وذلك من خالل زيادة عددها وا�ستقطاب املزيد من االأطباء باالإ�سافة اإلى حت�سني اخلدمات املقدمة يف العيادات 
اخلارجية مثل خدمات فح�س ال�سرطان وعيادة اأمرا�س الثدي وعيادات القدم ال�سكري وبرامج الفح�س ال�سحية وخف�س الوزن وعيادات التغذية. 

أهم التطورات التي طرأت على الشركة ومستشفياتها التابعة و رأسمالها منذ تأسيسها 4-11

تعود ن�ساأة ال�سركة اإلى عام 1988م عند تاأ�سي�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، ومن ثم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س يف 
عام 2000م وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة يف عام 2002م. وعند تاأ�سي�س ال�سركة يف عام 2004م، مت تقدمي امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة وامل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - ع�سري و80٪ من احل�س�س يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )املالكة وامل�سّغلة يف ذلك الوقت للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س( التي متلكها �سركة 
بيت البرتجي، اإلى ال�سركة كح�س�س عينية من قبل �سركة بيت البرتجي، باعتبارها م�ساهمًا موؤ�س�سًا يف ال�سركة. كما مت نقل ملكية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وباقي 
احل�س�س يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )والتي متثل 20٪ من راأ�س مالها( باالإ�سافة اإلى عدد من االأ�سول االأخرى اإلى ال�سركة كجزء من عملية اإعادة الهيكلة يف عام 

2013م، )وللمزيد من التف�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4 - 3 »تطور راأ�س مال ال�سركة والزيادات التي طراأت عليه« من هذه الن�سرة(. 

ويتمثل الن�شاط التجاري احلايل لل�شركة يف متلك واإدارة وت�شغيل امل�شت�شفيات. ويبلغ اإجمايل عدد االأ�شّرة يف امل�شت�شفيات التابعة لل�شركة 778 �سريرًا كما يف 31 دي�سمرب 2014م.
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وفيما يلي ملخ�س الأهم التطورات الت�سغيلية التي �سهدتها ال�سركة من تا�سي�سها: 

 مأهل ملتطودمت يف مل�ضركةل ا7مقر ل دجل 
ملتطودمتمل�ضنة

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين جدة

تاأ�سي�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة.1988م

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية.1989م

تد�سني خدمات االأ�سعة التداخلية.1990م

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية.1993م

تد�سني خدمات الت�سوير بالرنني املغناطي�سي )MRI(.1996م

اأول جراحة �سرع.1997م

تاأ�سي�س مركز اأمرا�س القلب واالأورام.1999م

اأول جراحة قلب مفتوح وجراحة فتح جمرى جانبي لل�سريان التاجي.1999م

تد�سني خدمات االأ�سعة بامل�سرع اخلطي يف ق�سم االأورام.1999م

اأول عملية ق�سطرة قلب يف ق�سم اأمرا�س القلب.1999م

اأول عملية زراعة جهاز تنظيم �سربات القلب دائم يف ق�سم اأمرا�س القلب.1999م

اأول عملية راأب ال�سمام بالبالون يف ق�سم اأمرا�س القلب.1999م

تد�سني برنامج اال�ست�ساريني الزائرين.2000م

احل�سول على اعتماد برنامج منطقة مكة املكرمة للجودة.2005م

تو�سعة ق�سم الطوارئ.2008م

احل�سول على جائزة »التميز يف االأ�سعة الت�سويرية والت�سخي�سية« من معر�س وموؤمتر �سحة العرب.2009م

احل�سول على اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( الأول مرة.2009م

تو�سعة وجتديد وحدة العناية املركزة.2011م

جتديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2012م

ح�سول ق�سم العظام على جائزة »التميز يف اجلراحة« من معر�س وموؤمتر �سحة العرب.2014م

تد�سني وحدة العناية مبر�سى القلب.2014م

تد�سني عيادة االأ�سنان.2015م

جتديد غرف العمليات.2015م

احل�سول على اآخر اعتماد من الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2015م

احل�سول على اعتماد من املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية.2015م

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري 

تاأ�سي�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري.2000م

تد�سني برنامج اال�ست�ساريني الزائرين.2000م

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية.2002م

اعتماد هيئة التخ�س�سات ال�سحية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري كم�ست�سفى تعليم م�ستمر.2002م

اإبرام اتفاقية تدريب مع االأكادميية العاملية للتخ�س�سات ال�سحية.2002م

تد�سني مركز ال�سيخوخة. 2005م

احل�سول على �سهادة )ISO 2000:9001(.2005م

احل�سول على اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( الأول مرة.2009م

تد�سني خدمات االأ�سعة التداخلية.2010م

اإبرام اتفاقية مع وزارة ال�سحة يف جازان الإحالة احلاالت احلرجة.2011م

جتديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2012م
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ملتطودمتمل�ضنة

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع �سركة كهرباء املنطقة اجلنوبية.2013م

تو�سعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري باإ�سافة طابق رابع.2014م

تو�سعة وحدة العناية املركزة.2015م

احل�سول على اآخر اعتماد من الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2015م

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س 

تاأ�سي�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س.2000م

اأول جراحة قلب مفتوح.2006م

اأول حالة طفل اأنابيب يف ق�سم اأطفال االأنابيب. 2006م

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية.2007م

احل�سول على اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( الأول مرة.2009م

جتديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2012م

تو�سعة غرفة الطوارئ وغرف العمليات وعيادة ال�سمعيات.2014م

تد�سني خدمات التغذية الوريدية وغرف العزل يف غرفة الطوارئ ووحدة العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة وتو�سعة عيادة االأ�سنان.2015م

احل�سول على اآخر اعتماد من الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2015م

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة 

تاأ�سي�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة.2002م

تد�سني ق�سم اجلراحة التجميلية.2004م

اإبرام اتفاقية خدمات طبية مع �سركة اأرامكو ال�سعودية وال�سركة ال�سعودية للكهرباء ووزارة ال�سحة.2005م

احل�سول على اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( الأول مرة.2009م

تد�سني عيادات العالج الكيميائي اخلارجية.2010م

ح�سول ق�سم االأ�سعة على جائزة التميز من معر�س وموؤمتر �سحة العرب.2010م

جتديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2012م

تو�سعة وحدة العناية املركزة لالأطفال ووحدة العناية مبر�سى القلب.2013م

احل�سول على اآخر اعتماد من الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI(.2014م

تد�سني وحدة فح�س العمالة. 2014م

تو�سعة غرف العمليات.2014م

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل 

بدء اأعمال االإن�ساء يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف حائل.2006م
امل�سدر: ال�سركة

وصف المستشفيات التابعة للشركة 4-12

– ع�سري وامل�ست�سفى  – الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  – جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  متتلك ال�سركة حاليًا )4( م�ست�سفيات وهي امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
ال�سعودي االأملاين – املدينة، ويو�سح اجلدول التايل ملخ�سًا للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة:

 ملخ�س ممل�ضت�ضفيات ملتابعة لل�ضركة كما يف 0ا يونيو اا0امل ا7مقر ل دجل 
عرد ملأطباءعرد ملأ�ضّرةعرد ملعيادمتملكية ملعقادممل�ضاحة مملبنّية )مرت مربع(م�ضاحة ملأد�س )مرت مربع(ممل�ضت�ضفى

105191238ال�سركة33.37557.787امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

69219126ال�سركة37.56746.870 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

56194102ال�سركة55.64449.093امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

51184100ال�سركة65.60648.151امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة
امل�سدر: ال�سركة
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وصف المستشفى السعودي األلماني - جدة  4-12-1

بداأ امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة عملياته يف عام 1988م، وهو اأحد امل�ست�سفيات التي تقدم رعاية �سحية جيدة للمر�سى، وي�سم جميع التخ�س�سات الطبية واجلراحية 
واملن�ساآت الت�سخي�سية وخدمات الدعم. 

الموقع أ. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف �سارع البرتجي مبنطقة حي الزهراء الرئي�سي مبدينة جدة، على بعد ب�سع كيلومرتات من مطار جدة ويقع بالقرب من الطرق الرئي�سية 
يف مدينة جدة.

 وصف مبنى المستشفىب. 

�ُسيد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة على اأر�س تبلغ م�ساحتها 33.375 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة، حيث ي�سم مباين ت�سمل املبنى الرئي�سي للم�ست�سفى والعيادات 
االإدارية وجممعات �سكنية ومباين  املكاتب  اإلى  باالإ�سافة  االأورام(  املفتوح ومركز  القلب  بالقلب وغرفة عمليات  العناية  يت�سمن وحدة  املتخ�س�س )والذي  اخلارجية واملركز 

للطاقم الطبي واملباين موزعة وفقًا للو�سف التايل:

املبنى الرئي�سي اخلا�س باأجنحة التنومي وهو مكون من �ستة طوابق مزودة بغرف الطوارئ وغرف العمليات وق�سمي االأ�سعة واملختربات الطبية وال�سيدلية ووحدات  �
الوالدة ووحدة العناية املركزة ووحدة العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة. 

مبنى العيادات اخلارجية هو املبنى االأ�سا�سي الذي ي�سم 105 عيادة خارجية للتخ�س�سات املختلفة، وهو مزود بغرف للعمليات ال�سغرية وق�سمي االأ�سعة واملختربات  �
الطبية والقاعة الرئي�سية التي ت�سع لـ 400 مقعد وغرف االجتماعات املخ�س�سة للموؤمترات الطبية والربامج املجتمعية. 

املركز املتخ�س�س املت�سل باملبنى الرئي�سي للمر�سى املنومني وي�سم مركز جراحة املخ واالأع�ساب ومركز القلب املزود مبخترب الق�سطرة ومركز االأورام املزود  �
مبن�ساآت للعالج الكيماوي واالإ�سعاعي، مبا يف ذلك امل�سرع اخلطي ومركز اأمرا�س الكلى املزودة بوحدات غ�سيل الكلى. 

املباين امللحقة وت�سمل م�ستودعًا كبريًا مزودًا مبن�ساأة تخزين للمواد الطبية وال�سيدالنية واملواد اال�ستهالكية االأخرى وموقف لل�سيارات متعدد الطوابق يت�سع الأكرث  �
من 450 �سيارة ويتيح و�سول املري�س اإلى الطوابق املختلفة يف العيادات اخلارجية ب�سهولة. 

مباين �سكنية للموظفني مزودة مبجمعني �سكنيني ي�ستوعبان الطاقم الطبي وطاقم التمري�س والعاملني يف املجاالت الطبية املعاونة. وتقدم هذه املباين يف حالة  �
الطوارئ ميزة مهمة للموظفني املتخ�س�سني املعنيني بتقدمي الرعاية ملثل هذه احلاالت، كما اأنها توؤثر ب�سكل كبري على جودة الرعاية املقدمة. كما يتبع للم�ست�سفى 
اأي�سًا جممعات �سكنية اأخرى للموظفني االإداريني واملوظفني االآخرين تقع على مقربة من حرم امل�ست�سفى. كما توفر الوحدات ال�سكنية بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

- جدة خدمات الراحة واالأمن الأ�سر املوظفني. 

العمليات والطاقم الطبي واالعتماداتج. 

يعد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من امل�ست�سفيات الرائدة يف املنطقة الغربية من اململكة حيث يوفر امل�ست�سفى 24 تخ�س�سًا طبيًا. ويف عام 2014م، بلغ عدد مراجعات 
العيادات اخلارجية التابعة للم�ست�سفى 527.180 زيارة، وعدد املر�سى املنومني 17.079 مري�س، وعدد العمليات اجلراحية 8.562 عملية، وعدد حاالت الوالدة 1.905 حالة. 

وكما يف 30 يونيو 2015م، بلغت الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 191 �سريرًا و105 عيادة خارجية. 

وكما يف 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، بلغ عدد العاملني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 1.715 موظفًا، من بينهم 238 طبيبًا و322 ممر�سًا، باالإ�سافة 
اإلى موظفني اآخرين من الطاقم الطبي مهمتهم االإ�سراف على احتياجات املر�سى. 

كما قام امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بتحديث اأنظمة حجز املواعيد الطبية وا�ستخدام ملفات املر�سى االإلكرتونية يف ت�سخي�س احلاالت الطبية وعالجها. باالإ�سافة اإلى 
ذلك، ملر�سى امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة حق االطالع على تقارير املختربات الطبية عرب موقع ال�سركة االإلكرتوين ملدة متتد اإلى 15 يومًا من عالجهم. 

قام امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بتجديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( اخلا�س به يف عام 2015م. كما ح�سل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة على على 
�سهادة اعتماد من املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية ملدة ثالثة )3( �سنوات تبداأ يف 1437/01/06هـ )املوافق 2015/10/19م(.

 وصف المستشفى السعودي األلماني - الرياض  4-12-2

ي�سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س تخ�س�سات عديدة ويوفر الرعاية الدقيقة للمر�سى. وقد بداأ امل�ست�سفى عملياته الت�سغيلية يف عام 2001م.

الموقع أ. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س على طريق امللك فهد بالقرب من املناطق التجارية وال�سكنية الرئي�سية، حيث ميكن الو�سول اإليه ب�سهولة من مطار امللك خالد الدويل 
ومن كافة مناطق مدينة الريا�س واملناطق املجاورة لها. 

وصف مبنى المستشفىب. 

�ُسيد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س على اأر�س تبلغ م�ساحتها 37.567 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة. هذا وتبلغ امل�ساحة االإجمالية التي ي�سغلها امل�ست�سفى 46.870 
مرت مربع، ت�سمل مبنى واحد ي�سم اأق�سام للمر�سى املنومني والعيادات اخلارجية وغرف عمليات وخمتربات و�سيدليات.  

ولتحقيق اإدارة فعالة حلركة املر�سى و�سري العمل، تقع جميع العيادات اخلارجية بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س يف الطابق االأر�سي وهو ما ي�سهل الو�سول اإلى اأق�سام 
االأ�سعة واملختربات الطبية وال�سيدلية التي تقدم الدعم للمر�سى. واهتمامًا براحة املر�سى، تقع غرف عمليات جراحات اليوم الواحد قرب ق�سم رعاية حاالت الطوارئ. 

مم ق�سم االأورام بطريقة ميكن من خاللها تركيب اأجهزة امل�سرعات اخلطية بطريقة �سل�سلة اإذا ما قررت االإدارة تقدمي خدمات العالج االإ�سعاعي يف امل�ست�سفى ال�سعودي  �سُ
االأملاين - الريا�س )والتي ُتقدم حاليًا يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري(. 
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وتقع غرف الوالدة ووحدات العناية املركزة وغرف العمليات يف نف�س الطابق جنبًا اإلى جنب مع اأجنحة املر�سى املنومني خلدمة هذه املباين. كما مت تو�سيل جميع غرف الوالدة 
بوحدة العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ووحدة العناية املركزة لالأطفال لت�سهيل نقل حديثي الوالدة اإلى هذه الوحدات ب�سرعة اإذا لزم االأمر. وي�سمل املبنى اأي�سًا قاعة 

حتتوي على 400 مقعد ُتعقد فيها ندوات واأن�سطة جمتمعية وبرامج تدريبية للطاقم الطبي بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتبع للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س مواقف �سيارات حتت االأر�س و�سكن للموظفني يف منطقة قريبة من حرم امل�ست�سفى ل�سمان اال�ستجابة ال�سريعة 
يف احلاالت التي تتطلب رعاية فورية. 

وتقع جميع اأق�سام الدعم وامل�ساندة يف الدور االأر�سي. وي�ستطيع امل�ست�سفى تركيب مولد كهربائي اإ�سايف لت�سهيل عمليات التو�سع امل�ستقبلية. 

العمليات والطاقم الطبي واالعتماداتج. 

يقدم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س جمموعة وا�سعة من خدمات الرعاية ال�سحية يف اأجنحة املر�سى املنومني والعيادات اخلارجية. يف عام 2014م، �سجل امل�ست�سفى 
الطاقة  بلغت  2015م،  يونيو   30 يف  وكما  والدة.  حالة  و859  جراحية  عملية  و5.240  املنومني  املر�سى  من  زيارة  و9.462  اخلارجية  العيادات  مر�سى  من  زيارة   202.517

اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 219 �سريرًا و69 عيادة خارجية. 

وكما يف 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، بلغ عدد العاملني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 824 موظفًا من بينهم 126 طبيبًا و227 ممر�سًا اإلى جانب 
موظفني اآخرين يف الطاقم الطبي مهمتهم االإ�سراف على احتياجات املر�سى. 

قام امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س بتجديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( اخلا�س به يف عام 2015م. 

وصف المستشفى السعودي األلماني - عسير  4-12-3

الرعاية  اأحد مزودي خدمات  اأنه  للمر�سى كما  امل�ست�سفى تخ�س�سات متعددة ويوفر رعاية دقيقة  االأملاين - ع�سري عملياته يف عام 2000م، وي�سم  ال�سعودي  امل�ست�سفى  بداأ 
ال�سحية الرئي�سيني يف املنطقة اجلنوبية باململكة. 

الموقع أ. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري على الطريق ال�سريع اأبها - خمي�س م�سيط يف منطقة ع�سري. وميكن الو�سول اإلى امل�ست�سفى ب�سهولة عن طريق املطار اأو من طرق اأخرى 
من ع�سري واملناطق املجاورة لها. 

وصف مبنى المستشفىب. 

�ُسيد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري على اأر�س بلغت م�ساحتها 55.644 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة. هذا وتبلغ امل�ساحة االإجمالية التي ي�سغلها امل�ست�سفى 49.093 
مرت مربع، ت�سمل مبنى واحد ي�سم اأجنحة التنومي والعيادات اخلارجية وغرف العمليات ومرافق العالج الكيماوي واالإ�سعاعي مبا يف ذلك امل�سرع اخلطي واملختربات الطبية 

وال�سيدليات. 

ولتحقيق اإدارة فعالة حلركة املر�سى و�سري العمل، تقع جميع العيادات اخلارجية بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري يف الطابق االأر�سي وهو ما ي�سهل الو�سول اإلى اأق�سام 
االأ�سعة واملختربات الطبية وال�سيدلية التي تقدم الدعم للمر�سى. واهتمامًا براحة املر�سى، تقع غرف عمليات جراحات اليوم الواحد قرب ق�سم  رعاية حاالت الطوارئ. 

يف حني تقع كل من غرف الوالدة ووحدات العناية املركزة وغرف العمليات يف نف�س الطابق جنبًا اإلى جنب مع اأجنحة املر�سى املنومني خلدمة هذه االأجنحة. وقد مت تو�سيل جميع 
غرف الوالدة بوحدة العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ووحدة العناية املركزة لالأطفال لت�سهيل نقل حديثي الوالدة اإلى هذه الوحدات ب�سرعة اإذا لزم االأمر. ويوجد اأي�سًا 

قاعة حتتوي على 400 مقعد ُتعقد فيها ندوات واأن�سطة جمتمعية وبرامج تدريبية للطاقم الطبي داخل حرم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري. 

كما يتبع للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري مواقف �سيارات و�سكن للموظفني يف منطقة قريبة من حرم امل�ست�سفى ل�سمان اال�ستجابة ال�سريعة يف احلاالت التي تتطلب رعاية 
فورية. 

وتقع جميع اأق�سام الدعم وامل�ساندة يف الدور االأر�سي. وي�ستطيع امل�ست�سفى تركيب مولد كهربائي اإ�سايف لت�سهيل عمليات التو�سع امل�ستقبلية. 

العمليات والطاقم الطبي واالعتماداتج. 

يقدم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري جمموعة وا�سعة من خدمات الرعاية ال�سحية يف اأجنحة املر�سى املنومني والعيادات اخلارجية. يف عام 2014م، �سجل امل�ست�سفى 
211.064 زيارة من مر�سى العيادات اخلارجية و10.368 زيارة من املر�سى املنومني و5.075 عملية جراحية و1.041 حالة والدة. وكما يف 30 يونيو 2015م، بلغت الطاقة 

اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 194 �سريرًا و56 عيادة خارجية. 

وكما يف 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، بلغ عدد العاملني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 976 موظفًا من بينهم 102 طبيبًا و335 ممر�سًا اإلى جانب 
موظفني اآخرين يف الطاقم الطبي مهمتهم االإ�سراف على احتياجات املر�سى. 

كما حّدث امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري اإجراءات حجز املواعيد الطبية وا�ستخدام ملفات املر�سى االإلكرتونية يف ت�سخي�س احلاالت الطبية وعالجها. 

قام امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري بتجديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( اخلا�س به يف عام 2015م. 
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وصف المستشفى السعودي األلماني - المدينة  4-12-4

ي�سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة تخ�س�سات متعددة ويوفر الرعاية الدقيقة للمر�سى، وقد بداأ امل�ست�سفى عملياته الت�سغيلية يف عام 2003م. 

الموقع أ. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة يف املدينة املنورة خارج منطقة احلرم على طريق االأمري نايف بن عبد العزيز. ونظرًا ملوقعه فيمكن الو�سول للم�ست�سفى من جانب 
امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء. 

وصف مبنى المستشفىب. 

�ُسيد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة على اأر�س تبلغ م�ساحتها 65.606 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة. هذا وتبلغ امل�ساحة االإجمالية التي ي�سغلها امل�ست�سفى 48.151 
مرت مربع، ت�سمل مبنى واحد ي�سم اأجنحة التنومي والعيادات اخلارجية وغرف عمليات وخمتربات و�سيدليات.  

ولتحقيق اإدارة فعالة حلركة املر�سى و�سري العمل، تقع جميع العيادات اخلارجية بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة يف الطابق االأر�سي وهو ما ي�سهل الو�سول اإلى اأق�سام 
االأ�سعة واملختربات الطبية وال�سيدلية التي تقدم الدعم للمر�سى. واهتمامًا براحة املر�سى، تقع غرف عمليات جراحات اليوم الواحد قرب ق�سم رعاية حاالت الطوارئ. 

مم ق�سم االأورام بطريقة ميكن من خاللها تركيب امل�سرعات اخلطية بطريقة �سل�سلة اإذا ما قررت االإدارة تقدمي خدمات العالج االإ�سعاعي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  �سُ
املدينة )والتي ُتقدم حاليًا يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري(. 

وتقع كل غرفة من غرف الوالدة ووحدات العناية املركزة وغرف العمليات يف نف�س الطابق جنبًا اإلى جنب مع اأجنحة املر�سى املنومني خلدمة هذه االأجنحة. كما مت تو�سيل جميع 
غرف الوالدة بوحدة العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ووحدة العناية املركزة لالأطفال لت�سهيل نقل حديثي الوالدة اإلى هذه الوحدات ب�سرعة اإذا لزم االأمر. وي�سمل املبنى 

اأي�سًا قاعة حتتوي على 400 مقعد ُتعقد فيها ندوات واأن�سطة جمتمعية وبرامج تدريبية للطاقم الطبي بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة. 

كما يتبع للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة مواقف لل�سيارات حتت االأر�س و�سكن للموظفني يف منطقة قريبة من حرم امل�ست�سفى ل�سمان اال�ستجابة ال�سريعة يف احلاالت 
التي تتطلب رعاية فورية. 

وتقع جميع اأق�سام الدعم وامل�ساندة يف الدور االأر�سي. وي�ستطيع امل�ست�سفى تركيب مولد كهربائي اإ�سايف لت�سهيل عمليات التو�سع امل�ستقبلية. 

العمليات والطاقم الطبي واالعتماداتج. 

يعد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة اأحد مزودي خدمات الرعاية ال�سحية الرئي�سيني يف املنطقة الغربية ويقدم جمموعة وا�سعة من خدمات الرعاية ال�سحية يف اأجنحة 
املر�سى املنومني والعيادات اخلارجية على حد �سواء. ويف عام 2014م، �سجل امل�ست�سفى 153.055 زيارة من مر�سى العيادات اخلارجية و8.154 زيارة من املر�سى املنومني 

و2.971 عملية جراحية و1.476 حالة والدة. وكما يف 30 يونيو 2015م ، بلغت الطاقة اال�ستيعابية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 184 �سرير و51 عيادة خارجية. 

وكما يف 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، بلغ عدد العاملني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 682 موظفًا من بينهم 100 طبيبًا و188 ممر�سًا اإلى جانب 
موظفني اآخرين يف الطاقم الطبي مهمتهم االإ�سراف على احتياجات املري�س. 

قام امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة بتجديد اعتماد الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( اخلا�س به يف عام 2014م. 

وصف فرع أوالد عبدالجليل بترجي 4-13

التابعة  للم�شت�شفيات  االأدوات واالأجهزة الطبية املزروعة داخل اجل�شم واملواد اال�شتهالكية الطبية  اأوالد عبداجلليل برتجي يف �شراء وتوريد  الرئي�شي لفرع  الن�شاط  يتلخ�ض 
لل�سركة اإلى جانب امل�ست�سفيات االأخرى. وكما يف 30 يونيو 2015م ، بلغت القوة العاملة االإجمالية للفرع املذكور 23 موظفًا. 

وقد اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإعادة البيع احل�سرية مع �سركة بيت البرتجي  )والتي بدورها تربطها اتفاقيات وكالة مع موردين اأجانب( لتوزيع املنتجات التي تتاجر بها اأوالد 
عبداجلليل برتجي داخل اململكة. وملزيد من التفا�سيل حول اتفاقية اإعادة البيع احل�سرية، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم )اأ( من الق�سم رقم  12-6-1 »اتفاقيات تقدمي 

اخلدمات الطبية« من هذه الن�سرة. 
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الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة للشركة 4-14

تقدم امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة جمموعة وا�سعة من اخلدمات الطبية يف عياداتها اخلارجية واأجنحة املر�سى املنومني. وال يوجد اختالف جوهري يف اخلدمات التي تقدمها 
واالأ�سعة  الطبية  واملختربات  توجد خدمات طوارئ  اإلى ذلك،  باالإ�سافة  التنومي يف 24 تخ�س�سًا طبيًا.  العيادات اخلارجية وخدمات  ت�سمل خدمات  امل�ست�سفيات، حيث  هذه 

وال�سيدليات. 

يو�سح اجلدول اأدناه فئات اخلدمات التي تقدمها االأق�سام الطبية يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة ح�سب االأ�سًرة للمر�سى املنومني والعيادات اخلارجية: 

 فئات مخلرمات مملقرمة من ممل�ضت�ضفيات ملتابعة لل�ضركة ل 77مقر ل دجل 
ملتخ�ض�س ملفرعي ملتخ�ض�س

•التخدير اجلراحة العامة	

• جراحة املخ واالأع�ساب	

• اأمرا�س الن�ساء والتوليد 	

• جراحة العيون 	

• جراحات القلب وال�سدر	

• جراحة االأ�سنان والوجه والفكني 	

• جراحة االأطفال	

• جراحة امل�سالك البولية	

• جراحة العظام 	

• جراحة االأنف واالأذن واحلنجرة	

• جراحة االأوعية	

• جراحة التجميل	

• طب عالج االأمل	

•طب القلب •طب القلب العام	 طب القلب التدخلي 	

• الفيزيولوجيا الكهربية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	

طب وجراحة االأ�سنان 
والوجه والفكني 

• جراحة الوجه والفكني 	

• طب تقومي االأ�سنان 	

• طب االأن�سجة الداعمة لالأ�سنان 	

• طب البدليات ال�سّنية	

• طب ُلّب االأ�سنان 	

• جراحة الفم واالأ�سنان	

• طب الفم	

• طب االأ�سنان العام	

• طب اأ�سنان االأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	

•االأمرا�س اجللدية طب االأمرا�س اجللدية العام	

• التجميل	

• طب الذكورة وطب االأمرا�س التنا�سلية 	

•وحدة العناية املركزة ال يوجد تخ�س�س فرعي	

•طب االأمرا�س الباطنية طب االأمرا�س الباطنية العام	

• وحدة التغذية ال�سريرية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 	
وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقط( 

• الغدد ال�سماء واالأي�س وال�سكري 	

• اأمرا�س اجلهاز اله�سمي وطب الكبد واملناظري الداخلية 	

• طب ال�سيخوخة )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 	
وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقط( 

• اأمرا�س الدم	

• االأمرا�س املعدية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

• طب الُكلى	

• طب الرئة واجلهاز التنف�سي	

• طب االأ�سرة )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى 	
ال�سعودي االأملاين - املدينة فقط( 

•املختربات الطبية االأحياء املجهرية	

• وحدة الطفيليات 	

• وحدة الفريو�سات	

• وحدة اأمرا�س الدم ووحدة جتلط الدم	

• وحدة الكيمياء احليوية الطبية 	

• وحدة ال�سموم 	

• وحدة املناعة واالأم�سال 	

• وحدة الدمويات املناعية )بنك الدم( 	

• وحدة حتليل البول 	

• وحدة الت�سريح املر�سي الن�سجي/وحدة الباثولوجيا اخللوية 	

•الت�سوير الطبي االأ�سعة الع�سبية 	

• طب ال�سدمات واالأمرا�س الهيكلية الع�سلية	

• ت�سوير القلب وال�سدر	

• ت�سوير البطن 	

• الت�سوير املتعلق بطب االأطفال	

• االأ�سعة التداخلية	

• ت�سوير االأوعية	

• املوجات فوق ال�سوتية	

•االأع�ساب اختبار الف�سيولوجيا الع�سبية 	

• ا�سطرابات املناعة الذاتية للجهاز الع�سبي املركزي	

• ال�سرع	

• التهابات اجلهاز الع�سبي املركزي	

• خمترب للنوم )غري متوفر يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري(	
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ملتخ�ض�س ملفرعي ملتخ�ض�س

•جراحة املخ االأع�ساب •جراحة االأع�ساب العامة 	 جراحات االأوعية الدموية يف الدماغ	

• جراحات ال�سرع )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري فقط(	

• جراحة التو�سيع التج�سيمي )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	

• جراحات الدماغ باملنظار )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري فقط(	

طب اأمرا�س الن�ساء 
والتوليد

• طب الوالدة العام 	

• حاالت الوالدة املتقدمة	

• طب الن�ساء العام 	

• االأورام الن�سائية	

• منظار الرحم 	

• جراحات باملنظار للن�ساء 	

• االإخ�ساب يف املختربات الطبية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقط(	

•االأورام العالج الكيميائي النظامي	

• ه	 العالج املوجَّ

• عالج االأج�سام امل�سادة وحيدة الن�سيلة	

• العالج االإ�سعاعي اخلارجي )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري فقط(	

•العيون جراحات املياه البي�ساء	

• جراحات املياه الزرقاء	

• جراحة القرنية	

• جراحات اجلهاز الدمعي	

• االختبارات الت�سخي�سية لطب العيون	

• جراحة ت�سحيح االإب�سار	

• اجلراحات الزجاجية ال�سبكوية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

•جراحات العظام جراحات العمود الفقري 	

• راأب املفا�سل 	

• اليد والكتف	

• ال�سدمات	

• تنظري املفا�سل	

• االإ�سابات الريا�سية 	

• طب االأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

• االأورام واجلراحات املجهرية )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	

•طب االأطفال طب االأطفال العام 	

• طب االأطفال حديثي الوالدة 	

• طب قلب االأطفال )تدخلي( 	

• طب قلب االأطفال )خدمة ت�سخي�سية( )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

• اأمرا�س اجلهاز اله�سمي لالأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	

• طب الغدد لالأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

• طب اأمرا�س الدم لالأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط( 	

• طب جراحة االأطفال )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقط(	

•العالج الطبيعي خمترب تقومي العظام وال�سدمات 	

• اإعادة التاأهيل بعد جراحات االأع�ساب واالأمرا�س الع�سبية 	

• برنامج �سحة املراأة	

• اإعادة التاأهيل بعد جراحات االأورام	

• اإعادة تاأهيل االإ�سابات الريا�سية 	

• اإعادة التاأهيل اخلا�س بال�سيخوخة	

• اإعادة التاأهيل اخلا�س باالأطفال 	

• برنامج اإنقا�س الوزن	

• ال�سباحة واملعاجلة املائية	

• خدمات الرعاية املنزلية	

• اإعادة التاأهيل بعد اجلراحات القلبية الرئوية ودخول وحدة العناية القلبية	

• خدمات وحدة العناية املركزة ووحدة العناية املركزة لالأطفال	

•الطب النف�سي طب نف�س البالغني	

• طب نف�س االأطفال واملراهقني 	

• طب نف�س امل�سنني	

• الطب النف�سي حلاالت االإدمان 	

• الطب النف�سي اجل�سدي	

• عالج مع االأمل	

• الطب النف�سي حلاالت الطوارئ	

• العالج النف�سي )غري متوفر يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة(	

• )يتوفر الطب النف�سي العام يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة بينما ال تتاح التخ�س�سات الفرعية اإال يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة (	
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ملتخ�ض�س ملفرعي ملتخ�ض�س

•طب اأمرا�س الروماتيزم طب اأمرا�س الروماتيزم العام	

• تخلخل العظام 	

• ا�سطرابات الن�سيج ال�سام	

• االعتالالت املف�سلية ذات ال�سلة بالبلورات	

• اال�سطرابات الع�سلية الهيكلية االلتهابية	

• االعتالل املف�سلي التنّك�سي	

• ا�سطرابات املناعة الذاتية	

• اال�سطرابات الع�سلية الهيكلية امل�ساحبة للورم	

• اال�سطراب الكوالجيني الوراثي	

•اجلراحة جراحات التجميل )الرتميمية والتجميلية( 	

• اجلراحة العامة	

• جراحة اجلهاز اله�سمي	

• طب ال�سدمات	

• جراحة الغدد ال�سماء	

• جراحة الراأ�س والرقبة	

• جراحة االأورام	

• طب امل�ستقيم وال�سرج وجراحات امل�ستقيم 	

• اجلراحات باملناظري	

• جراحة الثدي 	

• اجلراحات الكبدية ال�سفراوية	

• جراحة االأوعية الدموية	

•امل�سالك البولية طب امل�سالك البولية العام	

• جراحات الكلى	

• جراحات التنظري احلالبية	

• جراحات االأورام	

• جراحات امل�سالك البولية باملناظري )يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة فقط(	
امل�سدر: ال�سركة

األقسام واللجان الرئيسية بالمستشفيات التابعة للشركة 4-15

حتتوي امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة على اأق�سام طبية توفر خدمات طبية مت�سابهة، كما ت�سم اأق�سامًا اإدارية متعددة الإدارة كافة العمليات بكل م�ست�سفى. باالإ�سافة اإلى ذلك، 
مة ور�سد اأداء الطاقم الطبي بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة ومن ثّم  ي�سم كل م�ست�سفى عددًا من اللجان الطبية املتخ�س�سة، التي تتولى مراقبة جودة اخلدمات الطبية املقدَّ

�سياغة التقارير لرفعها اإلى االإدارة العليا للم�ست�سفى. 
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الهيكل اإلداري للشركة  4-15-1

ميثل ال�سكل البياين اأدناه الهيكل االإداري لل�سركة: 

مل�ضكل ال ملهيكل ملإدمدي لل�ضركة 
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ل لكل ق�سم من االأق�سام الطبية واللجان الطبية واالأق�سام االإدارية على م�ستوى امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. وفيما يلي و�سف مف�سّ

األقسام الطبية  4-15-2

ت�سمل االأق�سام الطبية الرئي�سية بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة ما يلي:

قسم التخديرأ. 

يعترب ق�سم التخدير اأحد االأق�سام املهمة بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، حيث يوفر ويراقب كافة اأنواع م�سكنات االأمل بجميع االأق�سام االأخرى، ويعمل اأخ�سائيو التخدير على جتهيز 
ر.  املري�س قبل العمليات اجلراحية ومراقبته بعدها للتاأكد من تعافيه التام من اأثر املخدِّ

ر خ�سوعهم للعمليات اجلراحية، لكنه يقدم خدماته اأي�سًا ملر�سى احلاالت احلرجة والتي قد توؤدي  وال تقت�سر مهام ق�سم التخدير على التعامل مع حاالت املر�سى ممن تقرَّ
للوفاة مل�ساعدتهم على ال�سيطرة على االأمل. وب�سكل عام، يقّدم ق�سم التخدير اخلدمات التالية:

التخدير املو�سعي، لال�ستخدام املو�سعي والتخدير الع�سبي الب�سيط. �
ه باملوجات فوق ال�سوتية. � تخدير االأع�ساب املحيطية/تخدير الع�سب املوجَّ
التعامل مع اإجراءات تغييب املري�س عن الوعي و/اأو عدم �سعوره باالأمل والتوتر اأثناء اجلراحة اأو الوالدة وبع�س االإجراءات الطبية املحددة. �
دعم وحماية الوظائف احليوية حتت �سغط املخدر والتعامل اجلراحي وغري ذلك من االإجراءات الطبية االأخرى. �
العالج ال�سريري لغياب الوعي الأي �سبب كان. �
معاجلة امل�سكالت من خالل تخفيف حدة االأمل. �
معاجلة امل�سكالت من خالل االإنعا�س القلبي والتنف�سي. �
تطبيق طرق معينة لال�ستن�ساق والعناية الرئوية. �
االإدارة ال�سريرية ال�سطرابات ال�سوائل واالإلكرتوليت واالأي�س. �
التعامل مع احلاالت املر�سية احلرجة مبا ي�سمل وحدات الرعاية اخلا�سة. �

قسم طب القلبب. 

تت�سمن  ت�سخي�سية  القلب خدمات  ق�سم طب  يوفر  كما  التدخلية.  والعالجات  الوقائية  العالجات  ي�سمل  املتعددة، مبا  القلب  اأمرا�س  ملعاجلة  القلب خدماته  ق�سم طب  يوفر 
تخطيط القلب وتخطيط �سدى القلب، مع اإمكانية ا�ستخدام اختبار االإجهاد يف كل من الو�سائل العالجية والق�سطرة القلبية الت�سخي�سية. ويعد الت�سوير النووي للقلب اأي�سًا اأداة 

ت�سخي�سية رئي�سية لتقييم وظيفة ع�سلة القلب وموقع االعتالل.

ت�سمل خدمات التدخل اأو العالج التي يوفرها ق�سم طب القلب التعامل مع احلاالت الطارئة، مثل متالزمة ال�سريان التاجي احلادة واحت�ساء ع�سلة القلب احلاد. وقد يت�سمن 
العالج اخلا�س مبثل تلك احلاالت اإذابة اجللطة الدموية بوا�سطة عالج اإذابة اجللطات اأو التدخل عرب تركيب ق�سطرة القلب، حيث يقوم اأخ�سائيو القلب بتدخل اأّويل )ُينقل 
فيه املري�س مبا�سرة من ق�سم الطوارئ اإلى ق�سم الق�سطرة القلبية للقيام باالإجراء الت�سخي�سي واإدخال دعامات تاجية يف حالة وجود �سرر قائم(. وتتوفر خدمات الطوارئ 

ملثل تلك احلاالت على مدار ال�ساعة. 

كما يتمتع ق�سم طب القلب باالإمكانيات التي تعينه على اإجراء الت�سوير داخل االأوعية باملوجات فوق ال�سوتية )IVUS( للتمييز بني االأنواع املختلفة الأمرا�س ال�سرايني التاجية. 
وهناك اإجراءات تدخلّية اأخرى منها:

� .)PCI( التدخالت التاجية عرب اجللد
و�سع الدعامات يف ال�سريان التاجي. �
� .)IVUS( الت�سوير داخل االأوعية باملوجات فوق ال�سوتية
تقييم �سلك ال�سغط للتدفق يف ال�سريان التاجي. �
� .)PBV( راأب ال�سمام بالبالون من خالل اجللد
الغلق الوعائي )باأي و�سيلة(. �

الدرا�سة الكهروف�سيولوجية للقلب هي علم حتليل وعالج االأمرا�س التي توؤثر على الوظيفة الكهربائية للقلب وت�سبب اختالل نْظم �سربات القلب، ويت�سمن العالج اكت�ساف مركز 
اختالل الن�شاط الكهربي وا�شتئ�شاله، باالإ�شافة اإلى ما يلي:

اجلذ القثطاري بالذبذبة الال�سلكية. �
اإدخال منظم قلبي موؤقت. �
اإدخال منظم قلبي دائم )مبا ي�سمل الزراعة اأو اال�ستبدال اأو االختبار( �سواء بتجويف فردي اأو مزدوج. �
اأجهزة اإزالة الرجفان املقّومة لنظم القلب )ICD( )مبا ي�سمل الزراعة واال�ستبدال اأو االختبار(. �
اختبار الطاولة املائلة من اأجل االإغماء الوعائي املبهمي/فقدان الوعي. �
تقومي نظم القلب ب�سدمة كهربائية ذات تيار م�ستمر انتقائي اأو طارئ. �
�سبط نْظم البطينني )عالج اإعادة املزامنة القلبية(. �
منظم القلب ال�سلكي اأو اال�ستخال�س ال�سلكي الأجهزة اإزالة الرجفان املقّومة لنظم القلب. �

قسم جراحة القلب والصدرج. 

يعد ق�سم جراحة القلب وال�سدر اأحد فروع ق�سم طب القلب املعني بالتدخل يف حاالت االأمرا�س القلبية التي تعجز عنها التدابري غري اجلراحية اأو يف احلاالت التي تكون بها 
اجلراحة �سرورية. كما ي�ساعد ق�سم جراحة القلب وال�سدر اأي�سًا يف طب االأمرا�س ال�سدرية )التخ�س�س الفرعي للطب الباطني(، حيث يوفر بع�س اخلدمات يف جراحات 

ال�سدر.
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تت�سمن جراحات القلب: اإ�سالح �سمام القلب اأو ا�ستبداله �سواء با�ستخدام �سمام �سناعي اأو ب�سمام ن�سيجي، ف�ساًل عن عمليات حتويل م�سارات ال�سرايني التاجية والتطعيم 
الن�سيجي واإ�سالح الت�سوهات اخللقية بالقلب. بينما تت�سمن جراحات ال�سدر عمليات جراحية اأ�سا�سية للرئتني كاإزالة الرئتني اأو ف�سو�سهما اأو اأخذ اخلزعات اأو اإ�سالح الفتق 

باحلجاب احلاجز واإزالة االأورام.

قسم طب األسنان وجراحة الفم والوجه والفكيند. 

يقدم ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني خدماته للمر�سى املحتاجني اإلى عالج بالراأ�س اأو الرقبة اأو االأ�سنان اأو الفك، كما يوفر خدمات ذات جودة عالية تغطي 
نطاقًا وا�سعًا من التخ�س�سات الفرعية والدقيقة.

يعمل اأطباء االأ�سنان على توفري عالج عام يف طب االأ�سنان، مبا ي�سمل كافة االإجراءات ال�سرورية الإ�سالح وترميم االأ�سنان. �
كافة االإجراءات ال�سرورية ال�ستبدال االأ�سنان املفقودة. �
كافة االإجراءات ال�سرورية لعالج مر�س االأن�سجة الداعمة لالأ�سنان با�ستثناء تطعيم العظام. �
خلع االأ�سنان واالأ�سنان املنح�سرة التي ال ت�سبب م�سكالت غري معتادة قبل اجلراحة. �
كافة االإجراءات ال�سرورية للعالج الوقائي وتطبيقاته. �
عالج جذور االأ�سنان حيث ال توجد م�سكالت غري معتادة قبل اجلراحة. �
تركيب وزراعة االأ�سنان. �

اإ�سافة اإلى طب االأ�سنان العام، يت�سمن ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني كذلك طب اأ�سنان االأطفال وطب االأن�سجة الداعمة لالأ�سنان والتجويف الفمي وطب 
تركيبات االأ�سنان وزراعتها وطب عالج اجلذور وطب تقومي االأ�سنان اإلى جانب جراحة الفم والوجه والفكني. 

قسم األمراض الجلدية	. 

يتعامل ق�سم االأمرا�س اجللدية مع االأمرا�س التي توؤثر على جلد املري�س مبا يف ذلك احلاالت الطبية والتجميلية، ويت�سمن حاليًا خدمات جتميلية للمر�سى االأ�سحاء. كما يعد 
الق�سم مركزًا فائق التخ�س�س للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة بف�سل املكانة التي يتمتع بها طاقم العمل من خربات و�سمعة طيبة جلودة الرعاية املقدمة.

تتنوع اخلدمات التي يوفرها ق�سم االأمرا�س اجللدية بني االختبارات الت�سخي�سية الب�سيطة كاختبار احل�سا�سية وزراعة خاليا امليالنني، مبا يف ذلك العالج اجلديد للمر�سى 
امل�سابني ببهاق املقاومة الثابتة الذي يقدم الأول مرة يف ال�سرق االأو�سط من خالل مركز االأمرا�س اجللدية بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.

وقد مت جتهيز ق�سم االأمرا�س اجللدية مبعدات ليزر متقدمة ملعاجلة اأ�سرار الب�سرة، مبا يف ذلك:

الليزر الوعائي، ملعاجلة االأمرا�س الوعائية. �
تقنية )Q-switch laser(، ملعاجلة االأمرا�س ال�سبغية. �
ليزر اإزالة ال�سعر، لتقليل منو ال�سعر غري املرغوب فيه واإزالته. �
الليزر االنك�ساري، للحد من الندوب والتجاعيد و�سد اجللد. �

يوفر ق�سم االأمرا�س اجللدية اأي�سًا عالجًا جديدًا يت�سمن البالزما الغنية بال�سفائح الدموية )PRP(، ويتاألف من بالزما الدم املدعمة بال�سفائح الدموية. ويحتوي هذا العالج 
على العديد من عوامل النمو املختلفة وغريها من ال�سايتوكاينات بهدف جتديد الب�سرة ومنو ال�سعر.

قسم الطوارئو. 

َتعَترب ال�سركة اأن معاجلة ال�سدمات هي اإحدى اخلدمات االأ�سا�سية التي تقدمها، لذا فهي تركز على توفري خدماتها باأعلى جودة ممكنة. وقد قام ق�سم الطوارئ بتنظيم »فريق 
ال�سدمات« اأو »فريق الرمز االأ�سفر« الذي مت تدريبه يف كيفية التعامل مع حاالت ال�سدمات املتعددة اأو ال�سيناريوهات الكارثية. وال يقت�سر نطاق اخلدمات التي يقدمها هذا 
الوا�سعة يف بيئة رعاية �سحية مليئة  الق�سم على ال�سدمات، ولكنه ميتد لي�سمل كافة خدمات الرعاية جلميع مر�سى الطوارئ، ف�ساًل عن ا�ستيفاء متطلبات ق�سم الطوارئ 

بالتحديات.

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية:

حاالت اجلراحة العامة الطارئة. �
العالج الباطني والتخ�س�سات الفرعية املختلفة، مثل طب الكلى وال�سدر وال�سكري والغدد. �
طب القلب. �
طب امرا�س الن�ساء والتوليد. �
طب االأطفال. �
جراحة االأوعية الدموية. �
حاالت االأمرا�س الع�سبية وجراحات االأع�ساب. �
جراحة الفم والوجه والفكني. �
طب القلب وال�سدر. �
طب امل�سالك البولية.  �

وحدة العناية المركزة ز. 

تعّد وحدة العناية املركزة اجلهة الرئي�سية لتقدمي الرعاية والدعم للحاالت احلرجة �سمن جميع التخ�س�سات، ويكون املر�سى فيها بحاجة اإلى رعاية فورية و�ساملة. جتمع وحدة 
العناية املركزة االأطباء من ذوي التخ�س�سات املختلفة لتكون قادرة على توفري خدمات متعددة للمر�سى املعر�سة حياتهم للخطر. لذا فتم جتهيز وحدة العناية املركزة باملعدات 

والطاقم الالزمني لتوفري مراقبة عن كثب للوظائف الفي�سيولوجية االأ�سا�سية لدى املري�س.
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وباالإ�سافة اإلى املوؤ�سرات احليوية، ميكن من خالل وحدة العناية املركزة مراقبة حالة القلب �سواء على نحو جراحي اأو غري جراحي ومراقبة �سغط الدم داخل ال�سرايني وثاين 
اأك�سيد الكربون التنف�سي.

يتمتع فريق العمل يف وحدة العناية املركزة بخربة �ساملة يف التعامل مع مر�سى ال�سدمات والرعاية بعد العمليات اجلراحية، اإلى جانب توفري تغذية كاملة باحلقن )التغذية 
حلاالت الغيبوبة الطويلة اأو احلاالت امل�سابة باأمرا�س يف اجلهاز اله�سمي(.

كما توفر وحدة العناية املركزة خدمات اأخرى ت�سمل ما يلي:

العالج ال�سريري لغياب الوعي املر�سي نتيجًة الأ�سباب متعددة. �
معاجلة امل�سكالت من خالل تخفيف حدة االأمل. �
معاجلة امل�سكالت من خالل االإنعا�س القلبي والتنف�سي. �
تطبيق اإجراءات التنف�س ال�سناعي والعناية الرئوية. �
العالج ال�سريري ال�سطرابات ال�سوائل واالإلكرتوليت واالأي�س. �
معاجلة احلاالت املر�سية احلرجة مبا ي�سمل وحدات الرعاية اخلا�سة. �

قسم األمراض الباطنية	. 

يعترب ق�سم االأمرا�س الباطنية من االأق�سام متعددة التخ�س�سات، اإذ يوفر الرعاية الطبية االأ�سا�سية للمر�سى املتواجدين فيه وللعديد من املر�سى يف اأق�سام اأخرى. ويتمتع ق�سم 
الطب الباطني بتدفق كبري من مر�سى العيادات اخلارجية، حيث يتعامل مع اأكرث االأمرا�س انت�سارًا واأهمية يف املجتمع واأبرزها اأمرا�س ال�سكري وارتفاع �سغط الدم. كما يتعامل 
اأي�سًا مع اأنواع العدوى اخلطرة التي تعد م�سدر قلق كبري بالن�سبة للمجتمع كحّمى ال�سنك وكورونا. وي�سم الق�سم جمموعة كاملة من التخ�س�سات الفرعية، كما يت�سمن فريق 
عمل يتمتع بخربات �ساملة ووحدات كاملة التجهيز، باالإ�سافة اإلى االإ�سراف ودمج اخلدمات الغذائية وخدمات الرعاية الأمرا�س التنف�س. عالوة على ذلك، فاإنه ي�سم وحدة طب 

االأ�سرة على م�ستوى جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.

تخ�س�سية  اأكرث  خدمات  اإلى  اإ�سافة  ب�سيطة،  اأعرا�س  من  ي�سكون  ممن  اخلارجية  العيادات  ملر�سى  املقدمة  كاخلدمات  عامة  طبية  خدمات  الباطنية  االأمرا�س  ق�سم  يوفر 
وتخ�س�سات فرعية للحاالت االأكرث تعقيدًا. يت�سمن ق�سم االأمرا�س الباطنية العديد من التخ�س�سات الفرعية التي تغطيها الوحدات الفرعية اأدناه:

وحدة اأمرا�س اجلهاز اله�سمي، وهي الوحدة املعنية باأمرا�س القناة اله�سمية واملناظري الداخلية للجهاز اله�سمي، �سواء على م�ستوى اجلهاز اله�سمي العلوي  �
)املعدة واملريء( اأو القنوات املرارية )حاالت ح�سوات املرارة وم�ساعفاتها( اأو اجلهاز اله�سمي ال�سفلي الذي يتعامل مع اأمرا�س القولون وامل�ستقيم. تتيح املناظري 

الداخلية طرقًا ت�سخي�سية وعالجية، حيث ميكنها اأخذ اخلزعات اأو اإزالة االأورام اأو اإيقاف النزف عن طريق الكّي.
وحدة طب الرئة، وهي الوحدة املعنية باالأمرا�س ال�سدرية، وهي يف الغالب وحدة �سريرية اإال اأنها توفر خدمات ت�سخي�سية وتدخلية خمتلفة. ويعترب اختبار وظيفة  �

الرئة اختبار روتيني مهم لتقييم مدى حت�سن اأو تدهور حاالت ال�سدر املزمنة، وُي�ستخدم خالل التقييم امل�سبق للجراحة يف احلاالت ال�سدرية. كما تعترب مناظري 
الق�سبات )منظار داخلي للق�سبة الهوائية(، �سواء كانت ت�سخي�سية اأم عالجية، هي االأخرى اأداة ت�سخي�سية جوهرية الأخذ اخلزعات اأو اإزالة االأج�سام الغريبة 

الداخلة اإلى اجل�سم مع اال�ستن�ساق.
وحدة طب الكلى، تعالج اأمرا�س الكلى التي ت�سبب خطرًا على ال�سحة العامة يف الوقت الراهن. وتوفر وحدة طب الكلى اخلدمات الت�سخي�سية للحاالت اجلديدة  �

اأو الغ�سيل الكلوي الدموي املنتظم للحاالت املزمنة. عالوة على ذلك، تقدم وحدة طب الكلى خدماتها للمر�سى الذين يتلقون العالج يف اأق�سام اأخرى ممن يعانون 
من اأمرا�س لها عالقة بالكلى.

وحدة طب الغدد، هي الوحدة املعنية بت�سخي�س وعالج اأمرا�س الغدد الداخلية، كا�سطرابات الغدة النخامية والدرقية والكظرية واأمرا�س الغدد التنا�سلية والغدد  �
املجاورة للدرقية وال�سكري وم�ساعفاته.

وحدة اأمرا�س الدم، هي الوحدة املعنية باأمرا�س الدم حيث توفر اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية يف هذا ال�سدد. يتم التعامل مع حاالت اأمرا�س الدم احلميدة  �
من خالل ا�ست�ساري طب باطني، يف حني حُتال حاالت اأمرا�س الدم اخلبيثة اإلى ق�سم االأورام.

وحدة االأمرا�س املعدية، توفر للمر�سى خدمات ت�سخي�س االأمرا�س املعقدة التي ي�سعب ت�سخي�سها، مبا يف ذلك االأمرا�س البكتريية والفريو�سية والطفيلية جمهولة  �
بق�سم  تو�سع حاليًا من نطاق خدماتها  فاإنها  لذا  املعدية،  االأمرا�س  الطلب على خدمات وحدة  باأمرا�س معدية، يكرث  امل�سابة  تزايد احلاالت  امل�سدر. ويف ظل 

االأمرا�س الباطنية.

قسم المختبرات الطبيةط. 

يعد ق�سم املختربات الطبية �سمن البنية االأ�سا�سية الطبية التي تعتمد عليها كافة االأق�سام االأخرى. ويعمل ق�سم املختربات الطبية اأي�سًا كمخترب اإحالة للعديد من املختربات 
وامل�ست�سفيات املحلية االأخرى باملنطقة. كما يوفر كافة الفحو�سات املخربية الروتينية للمر�سى املنومني ومر�سى العيادات اخلارجية ومر�سى الطوارئ ومر�سى مرفق الرعاية 

التمري�سية على مدار ال�ساعة خالل اليوم.

ويقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية:

وحدة االأحياء املجهرية )امليكروبيولوجية( التي ين�سب تركيزها ب�سكل اأ�سا�سي على عمليات اال�ستنبات، للبحث عن عوامل املر�س امل�ستبه بها، والتي عند العثور  �
عليها يتم حتديدها بقدر اأكرب من الدقة بنًاء على االختبارات الكيميائية احليوية. كذلك، يتم اإجراء اختبار احل�سا�سية لتحديد ما اإذا كان العامل املر�سّي ح�سا�سًا 
اأو مقاومًا لدواء بعينه اأو ال. بعد ذلك يو�سع تقرير ي�سمل النتائج مع حتديد الكائن احلي اأو الكائنات احلية التي مت التعرف عليها، باالإ�سافة اإلى مقدار الدواء اأو 

االأدوية التي ينبغي و�سفها للمري�س.
وحدة الطفيليات، وهي الوحدة التي تتولى ت�سخي�س الطفيليات التي قد توؤثر على ج�سم االإن�سان. �
وحدة الفريو�سات، تخت�س بالتعرف على الفريو�سات )اأو العوامل الفريو�سية اأو االأج�سام امل�سادة( يف الدم والبول وال�سائل النخاعي. �
وحدة اأمرا�س الدم، تخت�س بفحو�سات الدم ال�ساملة من اأجل التو�سل الإح�ساءات كاملة ملكونات الدم و�سور الدم واالأنواع ال�ساذة من الهيموجلوبني، ف�ساًل عن  �

الكثري من االختبارات املتخ�س�سة االأخرى.
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وحدة جتلط الدم، تقوم بتحليل اأزمنة جتلط الدم وم�ستوى عوامل التجلط. �
وحدة الكيمياء احليوية الطبية التي تفح�س امل�سل للتعرف على املواد الكيميائية املوجودة يف الدم. وهذا يت�سمن عددًا من املواد كالدهون و�سكر الدم واالإنزميات  �

والهرمونات واالإلكرتوليتات.
وحدة ال�سموم، تخت�س ب�سكل اأ�سا�سي باإجراء اختبارات للعقاقري الدوائية واال�ستجمامية، ويتلقى هذا املخترب عينات البول والدم. �
وحدة املناعة واالأم�سال، والتي ت�ستخدم مفهوم التفاعل بني مولد ال�سد واجل�سيمات امل�سادة كاأداة لت�سخي�س اأمرا�س املناعة. كما تعمل اأي�سًا على حتديد مالئمة  �

االأع�ساء املزمع زراعتها.
وحدة بنك الدم، وُتعنى بتحديد ف�سائل الدم واإجراء اختبارات التوافق بني دم املتربع وامل�ستقِبل. كما جتهز اأي�سًا مكونات الدم وم�ستقاته ومنتجات نقل الدم.  �

وحتدد هذه الوحدة ف�سيلة دم املري�س وحالة عامل الـ)Rh(، كما تفح�س وجود االأج�سام امل�سادة للم�ست�سدات ال�سائعة املوجودة يف خاليا الدم احلمراء، وتربط 
بني الوحدات ال�سلبية جتاه امل�ست�سدات.

وحدة الت�سريح املر�سي الن�سيجي، وتعالج االأن�سجة ال�سلبة املاأخوذة من اجل�سم )اخلزعات( لتقييمها على امل�ستوى املجهري كما ت�سخ�س �سبب املر�س، �سواء كان  �
ورمًا اأو التهابًا اأو غري ذلك.

اأو غري ذلك من  � اأو �سرطان  اأنحاء اجل�سم )مثاًل من عنق الرحم( للتعرف على وجود التهابات  وحدة الباثولوجيا اخللوية، تقوم بفح�س بقع اخلاليا من كافة 
احلاالت.

قسم األمراض العصبيةي. 

يعالج ق�سم االأمرا�س الع�سبية االأمرا�س الطبية املتعلقة باملخ و/اأو اجلهاز الع�سبي، وهو اأحد اأ�سرع اأق�سام ال�سركة منوًا. 

يقدم ق�سم االأمرا�س الع�سبية اأدوات ت�سخي�سية مثل تخطيط ر�سم املخ الكهربائي )EEG( والتخطيط الرقمي للدماغ اإلى جانب فحو�سات ا�ستثارية متنوعة اأخرى، وتخطيط 
الدماغ املطّول واملراقبة بالفيديو حلاالت ال�سرع ودرا�سات التو�سيل الع�سبي وفحو�سات اجلهود امل�ستحثة.

كما يعالج ق�سم االأمرا�س الع�سبية االأمرا�س التالية:

اال�سطرابات الناجمة عن التهابات باجلهاز الع�سبي املركزي، �سواء كانت بكتريية اأو فريو�سية اأو طفيلية اأو غري ذلك. �
ا�سطرابات املناعة الذاتية للجهاز الع�سبي املركزي، �سواء كانت اأولية اأو ثانوية. �

يعد خمترب النوم و�سيلة ت�سخي�سية ال�سطرابات النوم وبع�س اال�سطرابات التنف�سية وهو متاح يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة.

وتعد وحدة ال�سكتة الدماغية وحدة تخ�س�سية تتعامل مع احلاالت احلديثة لل�سكتات اأو نزيف الدم الدماغي. وقد تاأ�س�ست وحدة ال�سكتة الدماغية بالفعل يف امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - الريا�س، وهناك خمططات الإن�ساء وحدات م�سابهة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف امل�ستقبل القريب.

قسم جراحة المخ واألعصابك. 

يوؤدي دورًا مهمًا يف توفري خدمات  لل�سركة، ولهذا فهو  التابعة  امل�ست�سفيات  التي تتخ�س�س فيها  ال�سدمات  االأ�سا�سية يف حاالت  االأق�سام  اأحد  االأع�ساب  يعترب ق�سم جراحة 
الطوارئ للمر�سى. وقد مت جتهيز ق�سم جراحة االأع�ساب بطاقم مدّرب جيدًا اإلى جانب اأحدث االأجهزة التي متّكنه من اال�ستفادة من خرباته ال�ساملة للتعامل مع حاالت اأورام 
املخ واال�سطرابات الع�سبية الوعائية وا�سطرابات العمود الفقري والتعامل مع حاالت ال�سدمات. ي�ستخدم جراحو االأع�ساب عند عالج املر�سى و�سائل ت�سخي�سية متقدمة 

ت�سمل اأ�سعة جراحة االأع�ساب واخلزعات املو�سعية وجراحة االأع�ساب الوظيفية.

قسم طب النساء والتوليدل. 

يوفر ق�سم طب الن�ساء والوالدة عددًا كبريًا ومتنوعًا من اخلدمات ذات اجلودة العالية، كما يتيح التعامل مع عدد كبري من اال�سطرابات التي ت�سيب ج�سم االأنثى، وقد اأجرى 
موؤخرًا جراحات باملنظار يف هذا املجال اإ�سافة اإلى حاالت والدة متقدمة.

يوفر ق�سم طب الن�ساء والوالدة جمموعة كبرية ومتنوعة من اخلدمات للمر�سى من االإناث على مدار ال�ساعة، مع �سمان اخل�سو�سية والراحة جلميع املر�سى. ويقدم هذا الق�سم 
اخلدمات الطبية التالية على �سبيل املثال ال احل�سر:

منطقة الِعَجان وال�سبيل البويل التنا�سلي والفرج  �
ا�ستخدام املناظري مع املثانة اأو امل�ستقيم. �
اخلزعات املختلفة �
اإ�سابات الفرج �
املهبل  �
تنظري منطقة احلو�س. �
تنظري الرحم. �
تنظري املهبل. �
عنق الرحم �
ا�ستئ�سال عنق الرحم. �
� .)LEEP( اخلزعة املخروطية اأو اإجراء اال�ستئ�سال املخروطي احلَلقي اجلراحي الكهربي
ا�ستئ�سال عقب عنق الرحم. �
ج�سم الرحم �
ا�ستئ�سال الورم الع�سلي)بطني اأو مهبلي(. �
ا�ستئ�سال الرحم )بطني اأو مهبلي(. �
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تعليق الرحم. �
املبي�س  �
اإ�سالح التواء املبي�س. �
ا�ستئ�سال قناة فالوب. �
ا�ستئ�سال املبي�س.  �

قسم األورامم. 

يوفر ق�سم االأورام رعاية ت�سخي�سية وعالجية ومهدئة ملر�سى ال�سرطان، وذلك با�ستخدام طرق �ساملة وتقدمي خدمات العالج االإ�سعاعي والعالج الكيميائي. ويوفر ق�سم االأورام 
ب�سكل خا�س ت�سخي�سًا وعالجًا الأنواع خمتلفة من االأورام با�ستخدام مناذج عالج خمتلفة ت�سمل العالج االإ�سعاعي اخلارجي والعالج الكيميائي النظامي وعالج االأج�سام امل�سادة 

ه.  وحيدة الن�سيلة والعالج املوجَّ

يقدم هذا الق�سم خدماته الطبية لعالج االأمرا�س التالية، والتي ت�سمل على �سبيل املثال ال احل�سر:

�سرطان اجلهاز اله�سمي. �
�سرطان البنكريا�س. �
�سرطان القولون. �
�سرطان امل�ستقيم. �
�سرطان القناة ال�سرجية. �
�سرطان الثدي. �
جهاز الغدد ال�سماء. �
�سرطان الّدرقّية والغدة الكظرية. �
اجلهاز املعدي املعوي. �
اجلهاز التنف�سي. �
اجلهاز البويل: املثانة البولية، جمرى البول، الكلية، احلالب. �
اجلهاز التنا�سلي االأنثوي: الرحم، املبي�س، قناتي فالوب. �
اجلهاز التنا�سلي الذكري. �
�سرطان اجللد واأورام اجللد اخلبيثة. �

قسم طب العيون ن. 

مت جتهيز ق�سم طب العيون باأحدث الو�سائل الت�سخي�سية مثل قيا�س توتر العني بالت�سطيح وت�سور املنظار ال�سبكي وتقييم املجال الب�سري الذي ميّكن اأطباء العيون من ت�سخي�س 
وعالج االأ�سرار املعقدة واالأ�سرار التي ت�سيب العني. يتخ�س�س ق�سم طب العيون يف جراحات املياه البي�ساء، والتعامل مع حوادث ال�سدمات وحوادث النزيف بالعني وال�سذوذ 

لَبوي وامللتحمي. ال�سُ

يوفر ق�سم طب العيون جمموعة ذات نطاق وا�سع من اخلدمات للمر�سى الذين يعانون من اأمرا�س ت�سيب العيون، مبا ي�سمل:

جراحات املياه البي�ساء، وت�سمل ا�ستخال�س املياه البي�ساء من العني. �
جراحة القرنية. �
�  ،)ICL implantation( جراحة ت�سحيح النظر، وت�سمل الليزك واإزالة عد�سة العني االأ�سلية وزراعة حلقات داخل القرنية وزراعة العد�سات الال�سقة داخل العني

وت�سليب اأو تثبيت القرنية.
االعتالل ال�سبكي، وي�سمل اإدارة العديد من احلاالت الطبية ومن بينها االعتالل ال�سبكي ملر�سى ال�سكري واأمرا�س االإطباق ال�سرياين والوريدي ال�سبكي با�ستخدام  �

العالج البوؤري بليزر االأرغون وعالج ال�سبكية بليزر االأرغون.
اجلراحة الزجاجية ال�سبكوية، مبا ي�سمل التعامل اجلراحي مع انف�سال ال�سبكية والنزف الزجاجي. �
االأورام، وت�سمل ا�ستئ�سال اأورام �سطح العني. �
جراحة اجلهاز الدمعي. �
االختبارات الت�سخي�سية لطب العيون. �

قسم جراحة العظام س. 

يعّد ق�سم جراحة العظام من اأهم االأق�سام بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة لكونه يقدم خدماته جلميع املر�سى من االأطفال وحتى كبار ال�سن. وبف�سل ا�ستخدام منهجيات متقدمة 
يف الت�سوير، اأ�سبح ت�سخي�س وعالج اإ�سابات واأمرا�س العظام يتم �سريعًا. يتمتع ق�سم جراحة العظام بخربة فريدة من نوعها يف االإ�سابات الريا�سية، ف�ساًل عن جراحات 
العمود الفقري وعالج الر�سو�س و�سذوذ منو االأطراف والعمود الفقري لدى االأطفال مبا ي�سمل اجَلَنف. ويعمل اأخ�سائيو جراحة اليد على معاجلة ت�سوهات اليد وال�ساعد بجميع 

امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، فيما يتخ�س�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف جراحات ا�ستبدال الورك والركبة. 

تت�سمن االأن�سطة العامة لق�سم جراحة العظام عالج ك�سور العظام وترميم املفا�سل والعظام، فيما ت�سمل اإجراءات التدخل ما يلي: 

اإعادة زراعة االأطراف املبتورة.  �
فح�س املولودين حديثًا بوا�سطة تخطيط ال�سدى ملف�سل الورك لتحديد االإ�سابة بخلل التن�سج الوركي اخللقي. �
اجلراحة املجهرية لالأطراف التي بها اأورام عظام يتعذر اإجراء علمية جراحية لها. �
اال�ستئ�سال بالرتدد الال�سلكي الأورام العظام احلميدة بدون قطع. �
جراحات ت�سحيح اجَلَنف. �
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قسم طب األطفالع. 

يقدم ق�سم طب االأطفال خدماته لفئة االأطفال الذين يعانون من ال�سدمات اأو الذين يحتاجون اإلى العالج الطبي. ويقدم هذا الق�سم خدماته للمر�سى املنومني ومر�سى العيادات 
اخلارجية على حد �سواء، باالإ�سافة اإلى وحدة الرعاية املركزة حلديثي الوالدة )NICU( ووحدات العناية املركزة لالأطفال )PICU(. كما ي�سم ق�سم طب االأطفال عدد من 
التخ�س�سات الفرعية من بينها طب االأطفال العام وطب االأطفال حديثي الوالدة وطب قلب االأطفال )الت�سخي�سي والتدخلي( وطب اجلهاز اله�سمي لالأطفال وطب الغدد 

لالأطفال وطب اأمرا�س الدم لالأطفال وطب جراحة االأطفال. ويعّد ق�سم طب االأطفال مركزًا للتميز ويحال اإليه املر�سى يف املناطق التي يتواجد بها.

قسم العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ف. 

يلعب ق�سم العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل دورًا اأ�سا�سيًا يف رعاية مر�سى ال�سدمات؛ اإذ يعيد املر�سى اإلى التحّرك من جديد ب�سكل طبيعي بعد االإ�سابة بالر�سو�س وال�سدمات. 
يدعم ق�سم العالج الطبيعي با�ستمرار االأق�سام االأخرى كق�سم العظام وق�سم االأع�ساب وق�سم طب القلب وق�سم اجلراحة وق�سم طب الن�ساء والوالدة، حيث ي�ساعد يف تعايف 

مر�سى تلك االأق�سام. 

يقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية:

اإعادة التاأهيل بعد جراحات العظام والر�سو�س. �
اإعادة التاأهيل بعد جراحات االأع�ساب واالأمرا�س الع�سبية. �
اإعادة التاأهيل بعد اجلراحات القلبية الرئوية ودخول وحدة العناية القلبية. �
خدمات وحدة العناية املركزة ووحدة العناية املركزة لالأطفال. �
برنامج �سحة املراأة. �
اإعادة التاأهيل بعد جراحات االأورام. �
اإعادة التاأهيل اخلا�س بال�سيخوخة. �
وحدة اإعادة تاأهيل االأطفال. �
برنامج اإنقا�س الوزن. �
ال�سباحة واملعاجلة املائية. �
خدمات الرعاية املنزلية. �
اإعادة تاأهيل االإ�سابات الريا�سية. �

قسم الجراحة	. 

يغطي ق�سم اجلراحة عددًا كبريًا من االأمرا�س والتخ�س�سات التي ترتاوح من اجلراحة التجميلية اإلى طب االأورام. وت�سم امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة اأق�سامًا متخ�س�سة يف 
اجلراحة العامة وجراحة االأوعية الدموية تعمل با�ستمرار على تطبيق اأحدث االأ�ساليب لعالج املر�سى. 

يتوفر لدى ق�سم اجلراحة العامة طاقم عمل متمر�س يف اأ�ساليب متعددة من بينها اجلراحة البطنية العامة وجراحات االأورام واجلراحة باملناظري وجراحات ال�سمنة وعالج 
احني ذوي اخلربة يف جماالتهم، والذين ي�ستخدمون اأحدث االأ�ساليب الت�سخي�سية مبا فيها اإجراءات االأ�سعة املقطعية  ال�سدمات. وي�سم الطاقم عددًا من املخت�سني واجلرَّ
الكبدي  اله�سمي واجلهاز  باأمرا�س اجلهاز  ترتبط  التي  املعقدة  االإجراءات  واإدارة  الت�سخي�س  ناهيك عن  باملناظري،  الت�سخي�سية  املغناطي�سي واجلراحة  بالرنني  والت�سوير 

ال�سفراوي والعديد من اأمرا�س الراأ�س والرقبة والقف�س ال�سدري )با�ستثناء تلك املتعلقة مبجال جراحة االأع�ساب وجراحات القلب وال�سدر(.

اأي�سًا تخ�س�سًا فرعيًا يف جراحة االأوعية الدموية والذي يتعامل مع اجلهاز الوعائي. وي�ستخدم اخلرباء من جراحي االأوعية الدموية اأحدث االأ�ساليب  ي�سم ق�سم اجلراحة 
التي ت�سيب االأجهزة  ال�سائعة لالأوعية الدومية االأمرا�س والت�سوهات  اأ�سعة دوبلر ودوبلك�س رباعية االأبعاد. وت�سمل االإجراءات  االإ�سعاعية واأكرثها تقدمًا مبا ي�سمل درا�سات 

ازة وعائية. الوعائية مثل اإزالة اجللطات وتطعيم االأوعية وتركيب الدعامات ونزع الوعاء واإ�سالح الوعاء وعمل جَمَ

يوفر ق�سم اجلراحة العامة عدد من اخلدمات الطبية التي ت�سمل على �سبيل املثال ال احل�سر:

اجلراحة العامة، وت�سمل اإدارة اجلروح واالإجراءات اخلا�سة باالأن�سجة الرخوة واالأطراف. �
ع املريء واال�ستئ�سال املعدي وا�ستئ�سال القولون وا�ستئ�سال االأمعاء الدقيقة واجلراحة.  � جراحة اجلهاز اله�سمي، وت�سمل اإجراءات َب�سْ
طب ال�سدمات. �
جراحة الغدد ال�سماء. �
جراحة الراأ�س والرقبة، وت�سمل جراحة الغدة اللعابية وجراحة ال�سفاه وفغر الق�سبة الهوائية وت�سريح الرقبة وجراحة الل�سان وجراحة الغدة النكفية. �
جراحة االأورام. �
ة ال�سرجية. � ع ع�سلة امل�سرَّ طب امل�ستقيم وال�سرج وجراحات امل�ستقيم وي�سمل َب�سْ
جراحة املناظري. �
جراحة الثدي، وت�سمل ت�سريح العقدة االإبطية )مع العقدة اخلافرة وبدونها( وخزعة الثدي وخزعة التو�سيع التج�سيمي وا�ستئ�سال العقدة اخلافرة وا�ستئ�سال  �

اج. ل الب�سيط وت�سريف اخلرَّ الثدي/ا�ستئ�سال الثدي اجلذري املعدَّ
اجلراحات الكبدية ال�سفراوية. �
الدموية  � االأوعية  �سدمات  جميع  جانب  اإلى  ال�سرايني  يف  الدم  تدفق  م�سار  تغيري  وجراحة  املحيطية  ال�سرايني  يف  االأوعية  راأب  وت�سمل  الدموية،  االأوعية  جراحة 

واالإجراءات اخلا�سة بالقدم ال�سكري، والبرت )اأ�سا�سي وثانوي(.
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قسم الطب النفسيق. 

يتعامل ق�سم الطب النف�سي بعناية مع اال�سطرابات العقلية والنف�سية لدى البالغني واالأطفال وكبار ال�سن. ويعمل على تقدمي خدمات الطب النف�سي جمموعة من املحرتفني يف 
جماالت الطب والتمري�س والطب النف�سي والعمل االجتماعي. ويتزايد الطلب حاليًا على خدمات الطب النف�سي يف اململكة، ال�سيما يف فئة االأطفال، حيث ت�سجل اأعداد حاالت 
التوحد وق�شور االنتباه وفرط احلركة )ADHD( اأعلى ارتفاع لها بني احلاالت املختلفة. كما يعالج ق�سم الطب النف�سي البالغني من ال�سباب ممن يعانون من االإدمان اأو االإجهاد، 

ناهيك عن املر�سى من كبار ال�سن امل�سابني باأمرا�س الزهامير اأو اخَلَرف اأو غري ذلك من م�ساعفات التقدم يف ال�سن.

ويقدم ق�سم الطب النف�سي اخلدمات الطبية التالية اأي�سًا، والواردة على �سبيل املثال ال احل�سر:

الطب النف�سي اجل�سدي، و ي�سمل اإحاالت املر�سى امل�سابني باأمرا�س اأخرى من ِقَبل ا�ست�ساري اأو فريق العالج الطبي اأو اجلراحي. �
عالج االأمل، وي�سمل التعامل مع االأمل املزمن عن طريق اأ�ساليب متعددة. �
هان والعنف اأو غري ذلك من التغريات ال�سريعة يف ال�سلوك. � الطب النف�سي حلاالت الطوارئ، وي�سمل حماولة االنتحار واإدمان املخدرات واالكتئاب والذُّ
ال�سلوكي والعالج القائم على العالقات بني االأ�سخا�س والعالج التحليلي النف�سي ودعم العالج النف�سي والعالج النف�سي  � العالج النف�سي، وي�سمل العالج املعريف 

للمدمنني.

قسم األشعة والتصوير الطبير. 

ن�ساأ ق�سم االأ�سعة والت�سوير الطبي نتيجة للتطور امل�ستمر والذي اأدى اإلى اعتماد تقنيات جديدة من بينها نظام االت�ساالت واأر�سفة ال�سور )PACS( ونظام معلومات االأ�سعة 
)RIS( والتعرف على الكالم واالأ�سعة عن ُبعد، وذلك بهدف الو�سول اإلى �سور طبية بدون اأوراق اأو اأفالم. ُت�ستخدم ال�سور التي ينتجها ق�سم الت�سوير الطبي يف جميع اأق�سام 

امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. 

ويقدم هذا الق�سم اخلدمات الطبية التالية:

الت�سوير بالرنني املغناطي�سي )MRI(، والت�سوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي )االنت�سار، االإرواء(. �
الت�سوير املقطعي بالكمبيوتر )CT(، وي�سمل الت�سوير املقطعي القلبي والت�سوير املقطعي لالأوعية الدموية والت�سوير املقطعي للج�سم بالكامل لفح�س االإ�سابة  �

بال�سرطان.
اخلزعات وال�سفط املوجه باملوجات فوق ال�سوتية )U/S( واال�ستئ�سال بالرتدد الال�سلكي واملوجات فوق ال�سوتية ثالثية االأبعاد ورباعية االأبعاد. �
� .)SPECT( وي�سمل الت�سوير املقطعي بالكمبيوتر بانبعاث اأحادي الفوتون ،)NM( الطب النووي
حمي وت�سوير الثدي ال�سعاعي. � التحريات اخلا�سة، وت�سمل درا�سات الباريوم والتخطيط الرَّ
ت�سوير االأوعية الدموية كاالإجراءات الوعائية والتدخلية. �
اأ�سعة اإك�س التقليدية. �

قسم أمراض الروماتيزم	. 

يعالج ق�سم طب اأمرا�س الروماتيزم املر�سى الذين يعانون من م�ساكل يف املفا�سل ونظام املناعة الذاتية. ويوفر ق�سم طب اأمرا�س الروماتيزم العالج باأ�سكال جديدة من االأدوية 
ل جناح اأكرب يف عالج احلاالت التي كانت تقاوم العالجات ال�سابقة. الطبية الواعدة التي ُيرجى منها نتائج اأف�سل وم�ساعفات اأقل ومعدَّ

ويقدم ق�سم طب اأمرا�س الروماتيزم خدماته الطبية لال�سطرابات التالية:

طب اأمرا�س الروماتيزم العام: اال�سطرابات املو�سعية واال�سطرابات الع�سلية الهيكلية غري اجلراحية. �
ا�سطرابات تخلخل العظام واالأي�س. �
ا�سطرابات الن�سيج ال�سام. �
االعتالالت املف�سلية االلتهابية. �
االعتالالت املف�سلية ذات ال�سلة بالبلورات. �
اال�سطرابات الع�سلية الهيكلية االلتهابية. �
االعتالل املف�سلي التنّك�سي. �
ا�سطرابات املناعة الذاتية. �
اال�سطرابات الع�سلية الهيكلية امل�ساحبة للورم. �
اال�سطراب الكوالجيني الوراثي. �

طب المسالك البوليةت. 

يعالج ق�سم طب امل�سالك البولية االأمرا�س التي ت�سيب اجلهاز البويل واجلهاز التنا�سلي الذكري، حيث ُيعنى هذا الق�سم مبعاجلة الكلى واحلالب واملثانة وجمرى البول ف�ساًل 
عن االأع�ساء التنا�سلية الذكرية.

ي�سم ق�سم طب امل�سالك البولية طاقم عمل خبري ي�ستطيع توظيف اأحدث الو�سائل الت�سخي�سية مثل معرفة معدل تدفق البول وتنظري جمرى البول ومقارنة �سور االأ�سعة للجهاز 
البويل. ويقوم اأطباء امل�سالك البولية بت�سخي�س املر�سى ومن ثمَّ التعامل مع اأمرا�س ال�سبيل الكلوي والبويل، مثل التهابات احلالب واحل�سوات وت�سخم الربو�ستاتا واأورام املثانة 
وامَلَبال ال�سفلي. كما ي�سم هذا الق�سم اأي�سًا متخ�س�سني يف اإجراءات املناظري احلالبية، وتركيب دعامات احلالب وا�ستئ�سال الربو�ستاتا واملثانة عرب االإحليل وجراحات الكلية.
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اللجان الطبية 4-15-3

باالإ�سافة اإلى االأق�سام الطبية التي تقدم اخلدمات املو�سوفة اأعاله، ي�سم كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة عدد من اللجان الطبية التي تراقب وتقيم جودة اخلدمات 
املقدمة يف امل�ست�سفى وتدعم اأعمال االأق�سام الطبية املختلفة.

األقسام اإلدارية على مستوى الشركة  4-15-4

اإلدارة الماليةأ. 

تتولى االإدارة املالية بال�سركة م�سوؤولية االإ�سراف على كافة املهام املتعلقة بال�سوؤون املالية على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة والتن�سيق فيما بينها. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية 
الرئي�سية لهذه االإدارة ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على املهام املالية واملحا�سبية التي يتوالها كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
و�سع خطة العمل وامليزانيات ال�سنوية وتنفيذها، وذلك بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي لل�سركة واأع�ساء اآخرين يف االإدارة العليا.  �
التاأكد من االمتثال جلميع متطلبات احلوكمة ذات ال�سلة.  �
مراجعة التقارير املالية الرئي�سية وموؤ�سرات االأداء الرئي�سية ور�سدها واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية اإذا لزم االأمر.  �
التن�سيق مع مدققي احل�سابات اخلارجيني وم�ست�ساري ال�سرائب واإدارة املراجعة الداخلية وغريهم.  �
ترتيب كافة الت�سهيالت التمويلية.  �

اإلدارة الطبيةب. 

ُتعنى االإدارة الطبية يف ال�سركة باالإ�سراف على املهام االإدارية الطبية وال�سريرية على نطاق جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية الرئي�سية لهذه االإدارة 
ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على االإدارات الطبية يف كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
االإ�سراف على جودة الرعاية الطبية املقدمة على نطاق جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
مراجعة موؤ�سرات االأداء الرئي�سية الت�سغيلية واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية اإذا لزم االأمر.  �
لل�سركة  � التابعة  التنفيذيني بامل�ست�سفيات  الب�سرية وروؤ�ساء االأق�سام والروؤ�ساء  اإدارة املوارد  التابعة لل�سركة بالتن�سيق مع  تخطيط عملية التوظيف يف امل�ست�سفيات 

وامل�ساركة يف توظيف واختيار كبار اأع�ساء الطاقم الطبي. 
�سمان االمتثال جلميع املتطلبات التنظيمية املتعلقة بكل وحدة �سريرية.  �
و�سع الربوتوكوالت وال�سيا�سات الت�سغيلية بالتن�سيق مع االإدارات الطبية املعنية واإدخالها حيز التنفيذ.  �

إدارة الموارد البشريةج. 

تتحمل اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولية االإ�سراف على اأق�سام املوارد الب�سرية على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة والتن�سيق فيما بينها. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية الرئي�سية 
لهذه االإدارة ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على اأق�سام املوارد الب�سرية يف كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
اإعداد �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية واالإ�سراف على تنفيذها.  �
االإ�سراف على و�سع خطط التوظيف والتدريب واالإ�سراف على تنفيذها بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي لل�سركة والروؤ�ساء التنفيذيني للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة  �

وروؤ�ساء اإدارة املوارد الب�سرية للم�ست�سفيات وبع�س اأع�ساء االإدارة العليا االآخرين. 
طرح مبادرات تتعلق مبركزية تعيني املوظفني وجتديد العقود واإجراء ا�ستطالعات راأي حول مدى ر�سا املوظفني.  �
مراقبة مدى االمتثال ملختلف املتطلبات التنظيمية كالرتاخي�س اخلا�سة بالعاملني يف املجال الطبي وبرنامج ال�سعودة »نطاقات«.  �

إدارة التسويقد. 

تتولى اإدارة الت�سويق بال�سركة م�سوؤولية االإ�سراف على اأق�سام الت�سويق يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة والتن�سيق فيما بينها. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية الرئي�سية لهذه االإدارة 
ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على اأق�سام الت�سويق يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
االإ�سراف على و�سع خطط الت�سويق واالإ�سراف على تنفيذها بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي لل�سركة والروؤ�ساء التنفيذيني للم�ست�سفيات التابعة لل�سركة وروؤ�ساء  �

اق�سام الت�سويق للم�ست�سفيات وبع�س اأع�ساء االإدارة العليا االآخرين. 
تعزيز العالقات مع العمالء.  �
التن�سيق والرتتيب حلمالت الت�سويق على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، مبا يف ذلك االإعالنات والبيانات ال�سحفية واأن�سطة التوا�سل االجتماعي وغريها.  �
االإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سات واالإجراءات املن�سو�س عليها يف دليل العالمة التجارية على نطاق جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
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إدارة المشتريات	. 

تتحمل اإدارة امل�سرتيات بال�سركة م�سوؤولية االإ�سراف على اأق�سام امل�سرتيات على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة والتن�سيق فيما بينها. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية الرئي�سية لهذه 
االإدارة ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على اأق�سام امل�سرتيات يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
االإ�شراف على توفري املعدات الطبية واملواد اال�شتهالكية وامل�شتلزمات ال�شيدالنية جلميع امل�شت�شفيات التابعة لل�شركة بهدف احل�شول على �شروط اأف�شل يف �شوء  �

ارتفاع حجم امل�سرتيات. 
اإقامة عالقات مع املوردين الرئي�سيني وتقويتها.  �

إدارة تقنية المعلومات و. 

تتحمل اإدارة تقنية املعلومات بال�سركة م�سوؤولية االإ�سراف على اأق�سام تقنية املعلومات على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة والتن�سيق فيما بينها. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية 
الرئي�سية لهذه االإدارة ما يلي: 

الرقابة واالإ�سراف الفني على اأق�سام تقنية املعلومات يف كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
اأمن ال�سبكات على نطاق جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
تقدمي دعم تقنية املعلومات ب�سكل م�ستمر على مدار 24 �ساعة يف اليوم و7 اأيام يف االأ�سبوع على نطاق جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.  �
�سمان توافر بيانات نظام املعلومات االإدارية يف الوقت املنا�سب.  �
العليا  � االإدارة  اأع�ساء  وبع�س  لل�سركة  التابعة  للم�ست�سفيات  التنفيذيني  والروؤ�ساء  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مع  بالتن�سيق  وتنفيذها  املعلومات  تقنية  خطة  و�سع 

االآخرين. 
�شمان االمتثال لالأحكام وال�شروط اخلا�شة برتاخي�ض الربامج على نطاق امل�شت�شفيات التابعة لل�شركة.  �

المراجعة الداخليةز. 

يف �سوء مراعاة ال�سركة الأف�سل املمار�سات، فقد مت اال�ستعانة ب�سركة اإرن�ست ويونغ ال�سعودية امل�ستقلة للقيام مبهمة املراجعة الداخلية بال�سركة، وهي �سركة ذات خربة ومعرفة 
بال�سوق املحلي. وت�سمل جماالت امل�سوؤولية الرئي�سية للمراجعة الداخلية يف ال�سركة ما يلي: 

و�سع خطط املراجعة الداخلية وتنفيذها وفقًا لتقييم خماطر املراجعة.  �
حتديد املجاالت الرئي�سية التي حتتاج اإلى تطوير وحت�سني يف بيئة الرقابة الداخلية واإبالغ هذه النتائج للجنة املراجعة.  �
التن�سيق مع جلنة املراجعة واملراجعني اخلارجيني لفهم ومعاجلة الق�سايا التي توؤثر على بيئة الرقابة الداخلية ب�سكل ا�ستباقي.  �

لجان التنسيق على مستوى الشركة 4-15-5

و�سعت ال�سركة هيكل تنظيمي واأنظمة �ساملة من خالل اإن�ساء عدد من جلان التن�سيق على م�ستوى ال�سركة، وذلك ل�سمان التن�سيق ال�سل�س لعمليات كافة امل�ست�سفيات التابعة 
لل�سركة وخدماتها، واال�ستفادة من خرباتها املرتاكمة لتحقيق التنا�سق والتكامل بني اخلدمات املقدمة على نطاق امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. ومن بني هذه اللجان:

جلنة االإدارة العليا، والتي جتتمع ب�سفة ربع �سنوية لر�سد االأداء ومقارنته بخطط العمل املو�سوعة ول�سمان تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة يف جميع امل�ست�سفيات  �
التابعة لل�سركة. 

جلان التن�سيق اخلا�سة باإدارات الت�سويق واملالية واملوارد الب�سرية وتقنية املعلومات وامل�سرتيات، والتي جتتمع �سهريًا ملراقبة االأعمال ور�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية  �
والعمل كحلقة و�سل بني جمل�س االإدارة والفرق العاملة يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. 

من  م�ست�سفى  لكل  التنفيذيني  الروؤ�ساء  مع  اأ�سبوعية  اجتماعات  بال�سركة  الطبية  االإدارة  ورئي�س  للعمليات  التنفيذي  والرئي�س  التنفيذي  الرئي�س  يعقد  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. وتعترب هذه االجتماعات مبثابة من�سة لكل رئي�س تنفيذي بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة ليطلع من خاللها فريق االإدارة العليا بال�سركة حول العمليات 

واالأحداث اجلوهرية والتطورات التجارية املتعلقة بامل�ست�سفى املعني. 

األقسام اإلدارية على مستوى المستشفيات  4-15-2

باالإ�سافة اإلى اإدارات ال�سركة املذكورة اأعاله، ت�ستن�سخ ال�سركة هيكاًل اإداريًا مماثاًل يف كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، والذي يتاألف من االأق�سام االإدارية التالية: 

قسم الماليةأ. 

يتعامل ق�سم املالية مع جميع املهام املتعلقة بال�سوؤون املالية يف امل�ست�سفى املعني مبا يف ذلك مدى فعالية املعامالت املالية واإدارة ح�سابات العمالء مبا يف ذلك اإعداد الفواتري 
وحت�سيلها والتخطيط وحترير التقارير املالية املطلوبة واإعداد القوائم املالية واالمتثال ملعايري رفع التقارير املالية املعمول بها ومتطلبات الزكاة وال�سرائب و�سمان كفاءة بيئة 
اأوراكل لالأعمال كنظام الدعم االأ�سا�سي، والذي ي�ساعدها �سمن بيئة الرقابة الداخلية وذلك ل�سمان الدقة  اإدارة ال�سوؤون املالية حلول  الرقابة املالية ب�سكل عام. وت�ستخدم 
وال�سمولية وت�سليم االأعمال يف الوقت املنا�سب والكفاءة. ويتم تنظيم ال�سوؤون املالية يف اإطار االأق�سام التالية: اإدارة دورة االإيرادات واإدارة الذمم املدينة واإدارة الذمم الدائنة 

واإدارة املخزون واإدارة النقد والرواتب واإدارة االأ�سول الثابتة واإدارة ح�سابات العمالء. 

وت�سمل امل�سوؤوليات الرئي�سية التي يتوالها ق�سم ال�سوؤون املالية ما يلي: 

اإعداد وتنفيذ املوازنات املالية اخلا�سة بالربح واخل�سارة وامليزانية العمومية والتدفق النقدي ومراجعتها وتنقيحها عند الالزم.  �
اإدارة راأ�س املال العامل كالذمم الدائنة والذمم املدينة واإدارة املخزون واإدارة التعوي�سات ومزايا املوظفني االأخرى.  �
رفع تقارير االإدارة املالية لالإدارة العليا يف الوقت املنا�سب لدعم اتخاذ قرار مالئم والتدخل يف الوقت املنا�سب، ال�سيما يف احلاالت التي تتعلق بكافة موؤ�سرات  �
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االأداء الرئي�سية املالية املهمة. 
التعامل مع املراجع وو�سع اللم�سات االأخرية على التقارير املالية ال�سهرية والربع �سنوية وال�سنوية.  �
�سمان االمتثال ل�سيا�سات االإدارة.  �
�سمان االمتثال للمتطلبات القانونية واملتطلبات اخلارجية مثل ال�سمانات امل�سرفية.  �
التن�سيق مع املراجعني الداخليني وتنفيذ تو�سيات املراجعة الداخلية.  �
العمل ب�سكل وثيق مع م�ست�ساري ال�سرائب فيما يتعلق بكافة امل�سائل اخلا�سة بالزكاة وال�سرائب و�سمان تقدمي جميع االإقرارات ال�سريبية يف الوقت املنا�سب.  �
ر�سد واإدارة اجلوانب املالية للمخزون مبا يف ذلك امل�ستودعات الرئي�سية واملخازن املتواجدة يف املناطق.  �
�سمان التوثيق الدقيق واالإدارة الفعالة جلميع االأ�سول الثابتة.  �

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم عقد اجتماع ق�سم ال�سوؤون املالية ب�سفة �سهرية لر�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات وتقدمي الدعم الداخلي.

قسم الموارد البشريةب. 

واملهارات  الكفاءات  توافر  العاملة مع �سمان  القوى  وي�سمل ذلك تخطيط  املعني.  امل�ست�سفى  العاملني يف  فئات  املتعلقة بجميع  العمليات  الب�سرية م�سوؤولية  املوارد  يتولى ق�سم 
الالزمة حاليًا وعلى املدى الطويل ومراجعة اأداء العمل وتطوير القوى العاملة وحتفيزهم بغية جذب عاملني من ذوي اخلربة واملوؤهالت واالإبقاء عليهم لدعم االأهداف التجارية 

للم�ست�سفى. 

ويتولى ق�سم املوارد الب�سرية امل�سوؤوليات التالية: 

احلر�س على فعالية عملية التوظيف بحيث ت�سمن اختيار مر�سحني موؤهلني ومدربني تدريبًا جيدًا يعملون يف املجال الطبي وغري الطبي.  �
�سمان تلقي املوظفني اجلدد التوجيه املطلوب والتدريب االإلزامي بهدف تعريفهم بثقافة ال�سركة و�سيا�سات واإجراءات امل�ست�سفى املعني والق�سم ذي ال�سلة.  �
تطوير نظام فعال الإدارة االأداء ي�سمن احل�سول على اأق�سى اإنتاجية من العاملني.  �
حتليل االحتياجات التدريبية للعاملني يف املجال الطبي وغري الطبي وترتيب برامج التدريب الالزمة لزيادة املهارات واالإنتاجية وفقًا لذلك.  �
احلفاظ على االأداء العايل وتقليل معدل دوران املوظفني.  �
االمتثال للمتطلبات القانونية لنظام ال�سعودة وبرنامج نطاقات.  �
�سمان االمتثال القانوين الدائم مبا يف ذلك بجميع الرتاخي�س والت�ساريح جلميع املوظفني مبا فيهم تراخي�س االأطباء.  �

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم عقد اجتماع ق�سم املوارد الب�سرية ب�سفة �سهرية لر�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات وتقدمي الدعم الداخلي. 

قسم شؤون الموظفين ج. 

يتولى ق�سم �سوؤون املوظفني م�سوؤولية �سمان االمتثال بجميع املتطلبات النظامية والقانونية واملتطلبات اخلارجية االأخرى املتعلقة بجميع املوظفني يف امل�ست�سفى املعني. وي�سمل 
ذلك النظر يف تاأ�سريات العمل واالإقامة لالأجانب والتن�سيق مع وزارة العمل والوكاالت احلكومية االأخرى ومنح تذاكر ال�سفر لال�ستخدام ال�سخ�سي والر�سمي واالمتثال جلميع 

االأنظمة واللوائح مبا فيها متطلبات برنامج نطاقات. 

قسم التسويقد. 

يدير ق�سم الت�سويق مهام الت�سويق يف امل�ست�سفى املعني وهو ما ي�سهم يف حتقيق ودعم االأهداف اال�سرتاتيجية والتجارية للم�ست�سفى ب�سكل مبا�سر. هذا ويقع على عاتق ق�سم 
الت�سويق م�سوؤولية تنفيذ ما يلي: 

خطة العمل/خطة الت�سويق. �
العالمات التجارية. �
نظام معلومات الت�سويق. �
معلومات ال�سوق. �
وظيفة خدمة العمالء )املبيعات(. �
ترويج املبيعات وغريها من االأن�سطة. �
االت�سال )و�سائل االإعالم والعالقات العامة( واملعار�س والفعاليات. �
العالقات مع العمالء. �
االأن�سطة املجتمعية. �
التدريب على الت�سويق.  �

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم عقد اجتماع ق�سم الت�سويق ب�سفة �سهرية لر�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات وتقدمي الدعم الداخلي. 

قسم الجودة وسالمة المرضى 	. 

يدير ق�سم اجلودة و�سالمة املر�سى اأنظمة اجلودة يف امل�ست�سفى املعني وبروتوكوالتها بالتن�سيق مع روؤ�ساء التخ�س�سات الطبية املعنية. ومن بني امل�سوؤوليات التي يتوالها الق�سم: 

العمل  � جماالت  جميع  يف  وذلك   )JCI( امل�سرتكة  الدولية  الهيئة  كمعايري  االعتماد  ملعايري  االأخرى  االمتثال  ومتطلبات  ال�سريرية  املعايري  ومراقبة  وتن�سيق  اإدارة 
بامل�ست�سفى.

و�سع وتنفيذ تدابري فعالة ملكافحة العدوى على نطاق امل�ست�سفى.  �
التن�سيق مع خمتلف جلان اجلودة و�سالمة املر�سى بامل�ست�سفى وتقدمي الدعم اللوج�ستي.  �
اإدارة اأنظمة املعلومات االإدارية الطبية والتن�سيق مع رئي�س االإدارة الطبية والرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ورئي�س الق�سم الطبي املعني التخاذ اإجراءات ت�سحيحية  �

منا�سبة بح�سب احلاجة. 
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تدريب الطاقم الطبي واملمر�سني وغريهم من العاملني يف املجاالت الطبية املعاونة على املعايري الطبية ومتطلبات االعتماد والعمل كمركز موارد يف امل�ست�سفى املعني  �
فيما يتعلق بامل�سائل املتعلقة باجلودة و�سالمة املر�سى. 

قسم التمريضو. 

يتولى ق�سم التمري�س م�سوؤولية تقدمي جمموعة كاملة من خدمات التمري�س يف امل�ست�سفى املعني، من بينها ما يلي: 

خدمات التمري�س يف اأجنحة التنومي والرعاية احلرجة وغرف العمليات واإدارة الطوارئ ومناطق العيادات اخلارجية �ساملة اخلدمات املقدمة للمر�سى والوثائق  �
اخلا�سة بهم. 

توفري مراكز احت�ساب الر�سوم يف كل وحدة متري�س والتي تقوم باحت�ساب ر�سوم كافة اخلدمات واملنتجات للمري�س.  �
العمل ب�سكل وثيق مع ق�سم اجلودة و�سالمة املر�سى واالإدارة الطبية ب�ساأن ال�سيا�سات التي يتبناها ق�سم اجلودة و�سالمة املر�سى باالإ�سافة اإلى موؤ�سرات االأداء  �

الرئي�سية االأخرى. 
احلر�س على التثقيف امل�ستمر لفرق التمري�س بامل�ست�سفيات )من خالل ق�سم تعليم التمري�س( ل�سمان االحتفاظ باملهارات املطلوبة وتطويرها ب�سكل دائم.  �
تخطيط عملية التوظيف والتعيني للعاملني يف ق�سم التمري�س بالتن�سيق مع ق�سم املوارد الب�سرية واإدارة امل�ست�سفى.  �
�سمان االمتثال ملعايري االعتماد اخلا�سة بالهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( واملعايري املطبقة االأخرى.  �

اإلدارة الطبيةز. 

تتولى االإدارة الطبية م�سوؤولية تقدمي اخلدمات ال�سريرية بامل�ست�سفى والتي ت�سمل ما يلي: 

االإ�سراف على اخلدمات ال�سريرية املقدمة للمر�سى املنومني مبا يف ذلك زيارات االأطباء للمر�سى والعالج املقدم لهم.  �
االإ�سراف على اخلدمات ال�سريرية املقدمة يف غرف العمليات واملناطق احلرجة كوحدات العناية املركزة ووحدات العناية املركزة لالأطفال حديثي الوالدة ووحدة  �

العناية املركزة لالأطفال باالإ�سافة اإلى اخلدمات املقدمة يف العيادات اخلارجية. 
و�سع جداول االأطباء واالإ�سراف على تنفيذها، مع �سمان تلبية طلب املر�سى على العيادات واالأطباء.  �
االإ�سراف على كافة االأمور املتعلقة بجودة و�سالمة املر�سى يف جميع املناطق ال�سريرية مبا يف ذلك عمل اللجنة الفنية.  �
تخطيط عملية التوظيف والتعيني للعاملني يف االإدارة الطبية بالتن�سيق مع ق�سم املوارد الب�سرية ورئي�س الق�سم املعني والرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى املعني.  �
االإ�سراف على االأن�سطة العلمية والتي ت�سمل املوؤمترات الطبية والتعليم الطبي امل�ستمر.  �
�سمان االمتثال جلميع متطلبات الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( واأي من هيئات االعتماد االأخرى املتعارف عليها.  �

قسم تقنية المعلومات	. 

يتولى ق�سم تقنية املعلومات م�سوؤولية ما يلي: 

اإعداد ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات بالتن�سيق مع االإدارة واالأق�سام االأخرى ذات ال�سلة واإدخالها حيز التنفيذ.  �
والربط ما بني  � البيانات  واإدارة قواعد  وال�سبكات  واالأجهزة  وي�سمل هذا الربامج  العمليات.  تام ل�سمان كفاءة  ب�سكل  املعني  امل�ست�سفى  املعلومات يف  تقنية  اإدارة 

الفروع.تطبيق نظام منا�سب الإدارة التحكم يف الو�سول وذلك لتنظيم عملية و�سول خمتلف املوظفني اإلى االأنظمة وفقًا ملتطلبات العمل. 
تهديدات  � اأي  �سد  با�ستمرار  املعلومات  تقنية  اأمن  واإدارة  مراقبة  االأخرى.  احل�سا�سة  واملناطق  اخلوادم  مرافق  جميع  اأنظمة  وعلى  املعلومات  اأمن  على  احلفاظ 

خارجية. 
اإدارة و�سمان اأمن تقنية املعلومات ب�سكل كامل فيما يتعلق با�ستخدام االأنظمة عرب االأجهزة املحمولة والو�سول اإليها عن بعد.  �
اإدارة اأنظمة ال�سجالت الطبية االإلكرتونية والوحدات ال�سريرية ونظام اإدارة الت�سوير واملتعلقة بتطبيقات االأ�سعة واأمرا�س القلب.  �
احلفاظ على �سرية معلومات امل�ست�سفى املعني وبيانات العمالء.  �
�سمان توفري بيئة رقابة فعالة بالتن�سيق مع اأق�سام االإدارة وال�سوؤون املالية والتدقيق.  �
اإدارة جميع االأنظمة املطورة داخليًا و�سيانتها وحمايتها.  �
�سمان االمتثال بجميع متطلبات الرتاخي�س وغريها من املتطلبات القانونية ال�ستخدام تطبيقات الربامج املطورة من قبل اأطراف ثالثة.  �
اإدارة البنية االأ�سا�سية لالت�ساالت مبا يف ذلك خوادم واأنظمة الربيد االإلكرتوين ل�سمان كفاءة العمليات وا�ستمراريتها.  �
اإعداد جميع وثائق الربامج واحلفاظ عليها.  �
التخطيط لتحديث تقنية املعلومات واالت�ساالت الالزم لتلبية احتياجات العمل احلالية وامل�ستقبلية والقيام بذلك ب�سكل م�ستمر.  �
اإعداد اأدلة امل�ستخدمني واإجراء برامج تدريبية منتظمة ل�سمان الو�سول اإلى م�ستوى مهارات كايف لدى كافة فئات امل�ستخدمني.  �
اإجراء مراجعات واختبارات دورية وو�سع خطط حلاالت تقنية املعلومات الطارئة.  �
�سمان االمتثال ل�سيا�سة الن�سخ االحتياطي.  �

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم عقد اجتماع ق�سم تقنية املعلومات ب�سفة �سهرية لر�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات وتقدمي الدعم الداخلي. 

قسم الشؤون القانونية ط. 

يقدم ق�سم ال�سوؤون القانونية خدمات الدعم الإدارة امل�ست�سفى املعني فيما يتعلق باملعامالت الت�سغيلية والتجارية بح�سب احلاجة. ومن بني م�سوؤولياته الرئي�سية: 

امل�سائل املتعلقة باملري�س. �
امل�سائل املتعلقة باملوظفني. �
تقدمي وجهة النظر القانونية لالإدارة فيما يتعلق باالتفاقيات والعقود اإذا لزم االأمر.  �
ت�سهيل عمليات حت�سيل الذمم املدينة بح�سب ما تطلبه االإدارة.  �
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قسم المشتريات ي. 

يتولى ق�سم امل�سرتيات امل�سوؤوليات التالية:

توفري جميع املعدات واللوازم واخلدمات الطبية وغري الطبية التي يطلبها امل�ست�سفى املعني مبوجب موافقة اإدارته.  �
اإعداد قائمة دقيقة للمعدات واالإمدادات وعقود اخلدمات.  �
بحث ودرا�سة املنتجات واخلدمات قبل ال�سراء ل�سمان اإبرام اأف�سل ال�سفقات املمكنة.  �
و�سع خطة �سراء �سنوية.  �
اإعداد قائمة بالبائعني احلاليني جلميع االأ�سناف واالحتفاظ بها.  �
�سمان االمتثال بكافة ال�سوابط الداخلية ذات ال�سلة باملهام املنوطة بق�سم امل�سرتيات.  �
اال�ستك�ساف امل�ستمر مل�سادر بديلة واأكرث تناف�سية لالإمدادات كبرية احلجم ذات القيمة العالية.  �
ا�ستقطاب عمالء وبائعني ا�سرتاتيجيني للمواد اال�ستهالكية واملنتجات الرئي�سية.  �
احلفاظ على دورة �شراء منخف�شة من خالل تطوير عملية داخلية فعالة واإقامة عالقات جيدة مع العمالء واال�شتفادة من اقت�شاديات احلجم للح�شول على �شروط  �

�سراء تناف�سية ومزايا جتارية اأخرى للم�ست�سفى. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، يتم عقد اجتماع ق�سم امل�سرتيات ب�سفة �سهرية لر�سد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات وتقدمي الدعم الداخلي. 

قسم الرقابة وتقييم المخاطر ك. 

يتولى روؤ�ساء االإدارة التنفيذية واالأق�سام املعنية �سمن ق�سم الرقابة وتقييم املخاطر ب�سفة رئي�سية م�سوؤولية التعرف على املخاطر واإدارتها فيما يتعلق مبجاالت تخ�س�سهم. يعمل 
م�سوؤولو ق�سم الرقابة وتقييم املخاطر كجهات ت�سهيل وتي�سري وكخرباء وا�سعي املعرفة يف كافة جماالت اخلطر ذات ال�سلة. باالإ�سافة اإلى ذلك، يجري فريق ق�سم الرقابة وتقييم 

املخاطر مراجعة موازية وم�ستقلة ملعرفة مدى االمتثال الإجراءات الرقابة املثبتة ل�سمان االمتثال الكامل لها. هذا و�ستولى ق�سم الرقابة وتقييم املخاطر امل�سوؤوليات التالية:

تطوير ملف املخاطر اخلا�س بكل اإدارة اأو ق�سم يف امل�ست�سفى ومراجعته وحتديثه ب�سكل دوري وذلك بالتن�سيق مع فريق الق�سم املعني وغريهم من اخلرباء وا�سعي  �
املعرفة يف املجاالت االأخرى ذات ال�سلة ف�ساًل عن تطبيق وحدة تقنية املعلومات بق�سم الرقابة وتقييم املخاطر وفقًا لذلك. 

تطوير عوامل التخفيف من حدة املخاطر املتفق عليها وتدابري الرقابة على هذه املخاطر ومراجعتها وحتديثها ب�سكل دوري ف�ساًل عن �سيانة وحدة تقنية املعلومات  �
بق�سم الرقابة وتقييم املخاطر وفقًا لذلك. 

و�سع خطة واإجراء عملية تدقيق م�ستقلة لتدابري الرقابة املعمول بها يف كل اإدارة اأو ق�سم ورفع تقارير ب�ساأنها التخاذ ما يلزم.  �
متابعة تقرير ق�سم الرقابة وتقييم املخاطر التخاذ االإجراءات الت�سحيحية للمالحظات التي اأظهرتها عملية التدقيق.  �
التن�سيق مع ق�سم املراجعة الداخلية بح�سب احلاجة.  �

قسم الصيانةل. 

يتولى ق�سم ال�سيانة م�سوؤولية اإجراء كافة اأعمال ال�سيانة للم�ست�سفى املعني وكافة اأ�سوله. وهذا ي�سمل: 

االإ�سراف على دورة اإدارة املعدات الطبية وغريها من املعدات مبا يف ذلك تخطيط املعدات الطبية وامل�ساركة يف تركيبها و�سيانتها الدورية.  �
�سمان الو�سول اإلى اأق�سى عمر ت�سغيلي جلميع املعدات الطبية من خالل اإجراء �سيانة وقائية فعالة وتدخالت ل�سيانة االأعطال.  �
تدريب امل�ستخدمني على ا�ستخدام املعدات والعناية بها.  �
�سيانة كافة املرافق والتي ت�سمل �سيانة التدفئة والتهوية ومكيفات الهواء والكهرباء وال�سباكة واملن�ساآت امليكانيكية.  �
االحتفاظ بجميع وثائق ال�سمان وعقود اخلدمات اخلارجية.  �
اإدارة اتفاقيات ال�سيانة اخلارجية مثل اآالت الت�سوير وال�سالمل الكهربائية.  �
االهتمام بكافة ال�سكاوى املقدمة من املر�سى وامل�ستخدمني بطريقة فعالة ويف الوقت املنا�سب وحل جميع م�سكالت ال�سيانة.  �
�سيانة نظام اإمدادات االأك�سجني والغاز الطبي.  �
�سيانة املولدات واأنظمة الطاقة االحتياطية غري املنقطعة.  �
�سيانة معدات مكافحة احلرائق واللوازم االأخرى.  �
االلتزام بكافة متطلبات الدفاع املدين وغريها من املتطلبات التنظيمية.  �
التخطيط واإجراء تدريبات على النجاة من احلرائق وتدريب املوظفني.  �
ال�سيانة الداخلية واخلارجية مبا يف ذلك الدهان وتن�سيق احلدائق.  �

قسم الدخول والخروج م. 

يتولى ق�سم الدخول واخلروج ب�سوؤولية القيام بكافة املهام ذات ال�سلة بدخول وخروج املر�سى والتي من بينها: 

ا�ستكمال م�ستندات الدخول والتاأكد من دقة جميع الوثائق مبا يف ذلك بطاقة هوية املري�س ووثائق املوافقة اإن وجدت والتحقق من ا�ستحقاقه لتلقي العالج داخل  �
امل�ست�سفى بح�سب االقت�ساء. 

تخ�سي�س غرفة للمري�س بالتن�سيق مع وحدة التمري�س املخت�سة.  �
 �شرح جميع املعلومات وال�شروط املطبقة للمر�شى واإزالة اأي �شكوك قد توجد لديهم. �
ا�شتكمال كافة االإجراءات املتعلقة بت�شجيل دخول املري�ض وتو�شيح اال�شتثناءات وال�شروط االأخرى له واحل�شول على موافقة خطية منه.  �
ا�ستكمال كافة الوثائق املتعلقة بخروج املري�س من امل�ست�سفى املعني واأي حتويالت له اإلى م�ست�سفيات اأخرى.  �
اإعداد فاتورة للمر�سى الذين يتعاملون نقدًا واحل�سول على دليل يثبت ت�سوية الفاتورة قبل اخلروج. �
جتميع كافة الوثائق املتعلقة باحت�ساب الر�سوم على املر�سى والتحقق منها وحتويلها اإلى ق�سم اإعداد الفواتري.  �
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حت�سيل املدفوعات النقدية املتعلقة باال�ستثناءات واخلدمات غري امل�سمولة بالتغطية.  �
التن�سيق واالحتفاظ باملعلومات احلالية للمر�سى املنومني يف حال اإجراء حتويالت داخل وحدات التمري�س اأو اإلى مراكز الرعاية احلرجة اأو املراكز املتخ�س�سة.  �

قسم السالمة والوقاية من الحريق ن. 

ي�سمن ق�سم ال�سالمة والوقاية من احلريق حتقيق اأعلى معايري اإدارة املخاطر يف الوقاية من كل من احلوادث واالإ�سابات وتعزيز ال�سحة وال�سالمة، كما اأنه ملتزم باحلفاظ على 
بيئة �سحية واآمنة للمر�سى والزائرين واملوظفني. ويتولى ق�سم ال�سالمة والوقاية من احلريق م�سوؤولية ما يلي: 

توفري بيئة عمل اآمنة واالمتثال جلميع املتطلبات التنظيمية.  �
 تعزيز االأهداف والغايات املرتبطة بال�سالمة يف جمال التخطيط اال�سرتاتيجي واخلدمات.  �
 توفري التوجيه والتعليم والتدريب لتمكني املوظفني من العمل ب�سكل اآمن وفعال عند القيام باالأدوار املنوطة بهم.  �
التاأكد من اأن جميع املوظفني مدربني ومطلعني على التدابري الواجب اتخاذها عند احلريق واالإخالء.  �
اإجراء عمليات املراجعة والتدقيق لر�سد االمتثال لهذه التدابري.  �
ا�ستخدام نتائج عمليات املراجعة والتدقيق عند اإجراء حت�سينات م�ستمرة خلطة ال�سالمة واالأمن. �
�سمان االمتثال لكافة لوائح ال�سالمة من احلريق وغريها من اللوائح واالإر�سادات واملتطلبات ال�سادرة من الوكاالت مثل الدفاع املدين.  �

قسم خدمات النقل والمواصالتس. 

يقدم ق�سم خدمات النقل واملوا�سالت خدمات النقل واملوا�سالت اإلى امل�ست�سفى املعني ويتولى امل�سوؤوليات التالية: 

اإدارة اأ�سطول ال�سيارات و�سيانته وت�سيريه يف اال�ستخدامات املعتمدة مبا يف ذلك متطلبات رحالت العمل والرحالت ال�سخ�سية.  �
اإعداد �سجل دقيق لل�سيارات فيما يتعلق بجميع املركبات.  �
 اإدارة نظام نقل املوظفني يف املواعيد املحددة من مقر اإقامة املوظفني اإلى امل�ست�سفى واإعادتهم.  �
�سمان االمتثال الكامل ملعايري ومتطلبات ال�سالمة املتعلقة بجميع و�سائل النقل.  �
اإدارة خدمة االإ�سعاف مبا يف ذلك االمتثال للمتطلبات واملعايري الفنية.  �
اإدارة ال�سيانة الوقائية و�سيانة االأعطال بح�سب احلاجة.  �
�سمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية مثل رخ�س ال�سائقني. �
�سمان عمل كافة املركبات وتنظيفها يف جميع االأوقات.  �

قسم خدمات السكن ع. 

يتولى ق�سم خدمات ال�سكن م�سوؤولية دعم اخلدمات املتعلقة بجميع الوحدات ال�سكنية اخلا�سة باملوظفني، �ساملة ما يلي: 

نظافة و�سيانة جميع املناطق امل�سرتكة يف جممعات املوظفني ال�سكنية . �
توفري خدمات االأمن واال�ستقبال يف كافة جممعات املوظفني ال�سكنية وفر�س قيود على الو�سول اإلى بع�س املناطق مثل مقر اإقامة املوظفات.  �
�سيانة من�ساآت مناطق املجمعات ال�سكنية مبا يف ذلك من�ساآت الكهرباء وال�سباكة واملن�ساآت امليكانيكية وتكييف الهواء.  �
مكافحة احل�سرات املوجودة يف �سكن املوظفني.  �
اإمداد جممعات املوظفني ال�سكنية باملياه وقطعها عنها.  �
�سمان امتثال املقيمني يف املجمعات ال�سكنية بكافة اإر�سادات ال�سالمة مبا يف ذلك ال�سالمة من احلرائق.  �
التن�سيق مع ق�سم �سوؤون املوظفني وق�سم املوارد الب�سرية حول التوزيعات اجلديدة واإخالء املوظفني للوحدات ال�سكنية املخ�س�سة لهم.  �
�سيانة املرافق الرتفيهية مثل حمامات ال�سباحة ومالعب التن�س واحلفاظ عليها و�سمان االمتثال جلميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بال�سالمة و�سمان ال�سلوك املنظم  �

وارتداء الزي الر�سمي يف جميع املناطق امل�سرتكة اأو العامة يف املجمعات ال�سكنية. 

قسم المستودعات ف. 

يتولى ق�سم امل�ستودعات م�سوؤولية التخزين ال�سليم جلميع املواد اال�ستهالكية بامل�ست�سفى املعني ومواد املخزون الطبية وغري الطبية االأخرى. وت�سمل م�سوؤوليات هذا الق�سم ما يلي: 

فح�س وا�ستالم املواد بناء على اأوامر ال�سراء الر�سمية.  �
 التاأكد من تطابق الب�سائع امل�ستلمة مع موا�سفات اأوامر ال�سراء.  �
و�سع رموز على كافة املواد وفقًا لنظام الرتميز املعمول به يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين.  �
اإعداد �سند الب�سائع امل�ستلمة ملعاجلة ح�سابات املدفوعات.  �
 جرد املخزون وفقًا ملا هو م�سجل يف نظام احلا�سب االآيل.  �
توفري التخزين املالئم وفقًا ملتطلبات التخزين الفنية ووفقًا ل�سيا�سات التخزين املعمول بها يف ال�سركة.  �
االمتثال ملتطلبات ال�سالمة فيما يخ�س ال�سلع اخلطرة.  �
االمتثال مل�ستويات املخزون املعتمدة لكل مادة مبا يف ذلك م�ستويات احلد االأق�سى واحلد االأدنى واإعادة الطلب.  �
النظر يف طلبات املخزون املقدمة من خمتلف االأق�سام وت�سليم املواد ب�سكل فعال اإلى خمازن املنطقة املخ�س�سة اأو اإلى االأق�سام اخلا�سة بامل�ستخدمني.  �
�سمان احلركة املنا�سبة للمخزون، مثل االلتزام مبعيار ت�سريف اأقدم املنتجات اأواًل ف�ساًل عن مراقبة مواد املخزون بطيئة احلركة ومنتهية ال�سالحية واتخاذ  �

اإجراءات منا�سبة ب�ساأنها. 
االإ�سراف على املخازن يف املناطق املخ�س�سة االأخرى مثل املطبخ اأو غرف العمليات ل�سمان اتباع �سيا�سات التخزين املعمول بها.  �
اإعداد وحتليل وتقدمي التقارير االإدارية ذات ال�سلة باملخزون اإلى االإدارة العليا التخاذ القرار.  �
�سمان اأمن من�ساآت التخزين مبا يف ذلك الرقابة على املفاتيح وفر�س قيود على الو�سول اإليها.  �
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�سمان �سالمة من�ساأة التخزين مبا يف ذلك ال�سالمة من احلرائق ومن املواد الكيميائية.  �
التن�سيق مع ق�سم ال�سوؤون املالية ب�ساأن جرد املخزون الفعلي يف نهاية ال�سنة.  �
االلتزام بكافة ال�سوابط الداخلية ومالحظات التدقيق الداخلي.  �

قسم التموين 	. 

يتولى ق�سم متوين املطابخ جميع املهام املتعلقة باإعداد الطعام وتخزينه وتقدميه للمر�سى واملوظفني. ومن بني م�سوؤولياته: 

تخزين جميع املوؤن املتعلقة باملطبخ بطريقة �سليمة، مبا يف ذلك حتديد نطاق درجة احلرارة و�سيا�سات تخزين املواد.  �
جميع االأن�سطة املتعلقة باإعداد وتقدمي وجبات الطعام العادية للمر�سى والطلبات عن طريق االختيار من قائمة الطعام.  �
اإدارة تقدمي الوجبات الغذائية اخلا�سة ب�سكل مهني، ل�سمان االمتثال جلميع متطلبات النظام الغذائي الطبي.  �
اإعداد وتقدمي الوجبات للموظفني بح�سب اال�ستحقاق.  �
تخطيط قوائم الطعام املقدمة للمر�سى ل�سمان حتقيق اأق�سى قدر من ر�سا املر�سى عن اخلدمات الغذائية.  �
تخطيط قوائم الطعام املقدمة للموظفني لتحقيق اأق�سى قدر من الر�سا عن اخلدمات الغذائية.  �
�سمان اال�ستخدام ال�سليم جلميع معدات املطابخ واملخابز و�سيانتها.  �
�سمان االلتزام مبعايري ال�سالمة الغذائية واالحتفاظ بامل�ستندات الالزمة.  �
�شمان االلتزام بال�شروط واملمار�شات ال�شحية على نحو �شارم يف املطبخ.  �
�سمان التحكم يف الو�سول اإلى املطبخ وارتداء الزي الر�سمي داخله.  �
�سمان االمتثال للمبادئ التوجيهية اخلا�سة بال�سالمة من احلرائق يف املطبخ.  �
�سمان االمتثال جلميع معايري مكافحة العدوى.  �

قسم المغسلة ق. 

يتولى ق�سم املغ�سلة امل�سوؤوليات التالية:

توفري اإمدادات كافية ونظيفة وم�ستمرة من اأغطية االأ�سًرة يف غرف املر�سى. �
االلتزام بكافة املعايري ال�سحية للمغ�سلة والعاملني بها اإلى جانب االمتثال بكافة متطلبات مكافحة العدوى وفقًا ل�سيا�سة ال�سركة.  �
التاأكد من تطابق املعدات ومعايري ال�سالمة مع املعايري املعتمدة.  �
االمتثال ملختلف �سيا�سات التنظيف املتعلقة بفئة الغ�سيل على وجه التحديد.  �
املحافظة على الف�سل التام بني غ�سيل املر�سى وغ�سيل املوظفني والغ�سيل املت�سخ.  �
توفري اإمدادات كافية ونظيفة وم�ستمرة من اأغطية االأ�سًرة جلميع املناطق التي يتم فيها اإجراء العمليات مثل غرفة العمليات وغرف الوالدة ووحدة العناية املركزة.  �
اال�ستخدام ال�سليم جلميع معدات املغ�سلة و�سيانتها مبا يف ذلك خدمات تف�سيل الزي الر�سمي اأو اأي متطلبات اأخرى من امل�ست�سفى.  �
اإعداد �سجالت للغ�سيل مبا يف ذلك دفعات الغ�سل واأعمال التطهري. �

اللجان اإلدارية على مستوى المستشفيات 4-15-2

باالإ�سافة اإلى اأق�سامها االإدارية املذكورة اأعاله، لدى كل م�ست�سفى من امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة عدد من اللجان االإدارية التي جتتمع ب�سفة دورية لتقدمي الدعم وامل�ساعدة يف 
ت�سهيل العمليات التي تقوم بها اأق�سام امل�ست�سفى املعني. وت�سمل اللجان االإدارية على م�ستوى امل�ست�سفى ما يلي: 

جلنة عمليات امل�ست�سفى، والتي جتتمع ب�سفة يومية الإعطاء تعليمات وتوجيهات لفريق العمليات.  �
جلنة اإدارة امل�ست�سفى، والتي جتتمع ب�سورة دورية لتنفيذ قرارات جلنة االإدارة العليا واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية التي تطلبها على م�ستوى امل�ست�سفيات التابعة  �

لل�سركة. 

يتعلق  فيما  وذلك  املعنية  لالأق�سام  الالزم  الت�سغيلي  الدعم  اإتاحة  ل�سمان  العمليات  وفريق  املختلفة  الطبية  االأق�سام  روؤ�ساء  بني  يومية  اجتماعات  ُتعقد  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 
باالإجراءات التي يتم تنفيذها خالل اليوم. كما ُتعقد اجتماعات دورية بني روؤ�ساء االأق�سام الطبية واالإدارة العليا يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة مل�ساركة التطورات الرئي�سية 

يف املجال الطبي يف حدود تخ�س�ساتهم وطبقًا للفعاليات الرئي�سية باالأق�سام. 

االعتمادات والشهادات  4-12

اإن من اأهم االأولويات التي تراعيها ال�سركة هو االلتزام بتوفري اأعلى معايري للجودة وال�سالمة. ونتيجة لذلك، ح�سلت امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة على االعتمادات وال�سهادات 
املحلية والدولية يف جمال اخلدمات الطبية، فقد ح�سل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة على على �سهادة اعتماد من املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية ملدة ثالثة 
)3( �سنوات تبداأ يف 1437/01/06هـ )املوافق 2015/10/19م(. كما مت اعتماد امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة من الهيئة الدولية امل�سرتكة )JCI( وهو ما يعزز من مكانة ال�سركة 
كمقدم خدمات الرعاية ال�سحية املتوافقة مع اأرقى املعايري العاملية )ف�ساًل راجع جدول 72 »ال�سهادات واالعتمادات التي ح�سلت عليها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة من الهيئة 

الدولية امل�سرتكة )JCI(« من هذه الن�سرة(.  
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العمالء الرئيسيون  4-12

ينق�سم عمالء ال�سركة اإلى )4( اأربع فئات رئي�سية: 

عمالء الدفع نقدًا: ت�سمل هذه الفئة املر�سى الذين يقومون بالدفع باأنف�سهم ب�سكل مبا�سر لتلقي العالج، ومتثل هذه الفئة 18.84٪ من �سايف اإيرادات ال�سركة كما  �
يف 31 دي�سمرب 2014م. 

العمالء املوؤمن عليهم من قبل �سركات التاأمني: ت�سمل هذه الفئة املر�سى الذين تتحمل تكاليف عالجهم �سركات التاأمني، ومتثل هذه الفئة 39.50٪ من �سايف  �
اإيرادات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

املر�سى املحولون من وزارة ال�سحة: ت�سمل هذه الفئة املر�سى املحولني من امل�ست�سفيات العامة من قبل وزارة ال�سحة والتي تتحمل تكاليف عالجهم، ومتثل هذه  �
الفئة 30.63٪ من اإيرادات �سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

العمالء املبا�سرين من ال�سركات: ت�سمل هذه الفئة املر�سى الذين يتحمل تكاليف عالجهم جهات العمل التي ينت�سبون اإليها، ومتثل هذه الفئة 11.03٪ من اإيرادات  �
ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

المشاريع الحالية للشركة 4-12

تقوم �سركة حائل الوطنية من االنتهاء من املرحلة االأخرية من اإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل الذي ي�سم 150 �سريرًا و35 عيادًة خارجيًة، ومن املتوقع نتيجًة لذلك 
اأن يزداد العدد االإجمايل الأ�سّرة امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة من 778 �سريرًا يف عام 2014م لت�سل اإلى 1.001 �سريرًا يف عام 2016م بعد افتتاح امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- حائل. كما �سيزداد عدد العيادات اخلارجية على م�ستوى ال�سركة لريتفع تدريجيًا من 264 عيادًة خارجية يف عام 2014م اإلى 301 عيادًة خارجية يف عام 2016م بعد افتتاح 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل. 

اإ�سافًة اإلى ذلك، انتهت ال�سركة من اإعداد الت�ساميم االأولية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام والذي تبلغ �سعته ال�سريرية 150 �سريرًا و100 عيادة خارجية، كما تنوي 
ال�سعودي  االأملاين - حائل وامل�ست�سفى  ال�سعودي  امل�ست�سفى  التايل ملخ�س مل�سروع  الدمام. ويبني اجلدول  االأملاين -  ال�سعودي  امل�ست�سفى  اإن�ساء  للبدء يف  ال�سركة تعيني مقاول 

االأملاين - الدمام:

 ملخ�س م�ضر ع ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائل  ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملرمامل 78مقر ل دجل 
ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملرمامممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائلملو�ضف

•الطاقة اال�ستيعابية 150 �سريرًا	

• 35 عيادًة خارجية	

• 6 غرف عمليات	

• 150 �سريرًا	

• 100 عيادًة خارجية	

• 8 غرف عمليات	

•م�ساحة اأر�س امل�سروع •89.213 مرت مربع	 حوايل 30.000 مرت مربع	

امل�ساحة املُ�سّيدة من امل�سروع )مباين امل�ست�سفى دون �سكن 
املوظفني(

• •19.551 مرت مربع	 حوايل 39.283 مرت مربع	

•تكلفة امل�سروع املتوقعة )دون تكلفة االأر�س( •176.049.001 ريـال �سعودي	 حوايل 307.800.000 ريـال �سعودي	

•تكلفة امل�سروع املتوقعة )مع تكلفة االأر�س( •180.523.101 ريـال �سعودي 	 حوايل 350.000.000 ريـال �سعودي	

•تاريخ بدء تنفيذ امل�سروع •1427/07/21هـ)املوافق  2006/08/15م(	 ما زال امل�سروع يف طور اإعداد الدرا�سات واملخططات 	
ومل يتم البدء باأعمال االإن�ساء املتعلقة به حتى تاريخ 

هذه الن�سرة

•املوعد املتوقع الإمتام اأعمال البناء •الربع االأول من عام 2016م	 الربع االأخري من عام 2017م	

•املوعد املتوقع للت�سغيل •الربع الثاين من عام 2016م	 الربع االأول من عام 2018م	

•ن�سبة االإجناز )قيمة مدفوعة( 61.16٪ )ما مت اإجنازه من كامل امل�سروع(	

• 81.38٪ ) امل�ست�سفى الرئي�سي(	

• 87.51٪ )�سكن املوظفني(	

• ال ينطبق	

•الرتاخي�س الرئي�سية التي مت احل�سول عليها ترخي�س وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية فيما يتعلق 	
باأعمال البناء

• املوافقة املبدئية من وزارة ال�سحة	

• املوافقة املبدئية من وزارة ال�سحة	

•الرتاخي�س الرئي�سية التي يجب احل�سول عليها الرتخي�س النهائي من البلدية 	

• ترخي�س مديرية الدفاع املدين	

• ترخي�س وزارة ال�سحة	

•ملكية اأر�س امل�سروع •ملك �سركة حائل الوطنية	 ملك ال�سركة، علمًا باأن عملية اإفراغ ملكية  اأر�س 	
الدمام ما زالت قيد التنفيذ حتى تاريخ هذه الن�سرة.

نعمنعممعامالت االأطراف ذات العالقة



83

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملرمامممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائلملو�ضف

•م�سدر التمويل حقوق امللكية بن�سبة ٪38.26	

• قر�س من وزارة املالية بن�سبة 33.17٪ اأر�سدة 	
املوردين بن�سبة ٪6.67

• القرو�س البنكية بن�سبة ٪21.90	

• م�سادر التمويل الذاتية	

• قر�س من وزارة املالية	

• اأر�سدة املوردين	

• القرو�س البنكية	
امل�سدر: ال�سركة

مشروع المستشفى السعودي األلماني - حائل 4-12-1

�سوف يكون امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل م�ست�سفى متعدد التخ�س�سات يوفر رعاية بالغة الدقة بطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإلى 150 �سريرًا و35 عيادًة خارجية.

الموقع أ. 

يقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل يف �سارع امللك عبد العزيز يف منطقة حي اخلزامى يف مدينة حائل، وهي اأكرب مدينة يف منطقة حائل االإدارية الواقعة يف �سمال اململكة، 
كما ميكن الو�سول اإليه ب�سهولة من املطار. 

وصف مبنى المستشفىب. 

بداأت عمليات ت�سييد امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل على اأر�س تبلغ م�ساحتها 89.213 مرت مربع مملوكة ل�سركة حائل الوطنية، هذا وتبلغ امل�ساحة االإجمالية التي ي�سغلها 
والعيادات اخلارجية  التنومي  اأجنحة  امل�ست�سفى من  مبنى  ويتاألف  املوظفني.  و�سكن  امل�ست�سفى  مبنى  ت�سم  مربع  املوظفني 31.776 مرت  �سكن  مبنى  اإلى  باالإ�سافة  امل�ست�سفى 

ووحدات الرعاية احلرجة وغرف العمليات واملختربات باالإ�سافة اإلى اأق�سام الدعم االأخرى، كما يقع �سكن املوظفني بالقرب من حرم امل�ست�سفى.

موافقات الجهات التنظيميةج. 

ح�سلت �سركة حائل الوطنية على موافقة مبدئية من وزارة ال�سحة وموافقة اأولية من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية فيما يتعلق باأعمال االإن�ساء املدنية للم�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - حائل. و�سيقوم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل بطلب احل�سول على الرتاخي�س النهائية من البلدية والدفاع املدين ووزارة ال�سحة وغريها قبل بدء الت�سغيل. 

تكلفة اإلنشاء وخطة التمويل د. 

بتاريخ 1426/08/20هـ )املوافق 2005/09/24م(، اأبرمت �سركة حائل الوطنية اتفاقية مع �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية مبا يتعلق باالأعمال املعمارية واملدنية والكهربائية 
وامليكانيكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل. 

ومن املتوقع اإمتام االأعمال االن�سائية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وجتهيزه خالل الربع االأول لعام 2016م، كما تتوقع ال�سركة بدء ت�سغيله ابتداًء من الربع الثاين لعام 
2016م. ويعود ال�سبب يف تاأخر تنفيذ م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل اإلى عدة اأ�سباب خارجة عن نطاق �سيطرة �سركة حائل الوطنية مبا يف ذلك م�ساكل تتعلق 
اإلى �سركة حائل الوطنية وتخطيط الطرق. وقد مت معاجلة كافة هذه العوائق ونقل ملكية اأر�س  بقرو�س م�ساهميها مع وزارة املالية ونقل ملكية االأر�س املقام عليها امل�سروع 

امل�سروع اإلى �سركة حائل الوطنية.

تبلغ التكلفة االإجمالية التقديرية مل�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 180.5 مليون ريـال �سعودي ت�سمل قيمة االأر�س املقام عليها. وكما يف 30 يونيو 2015م، و�سلت القيمة 
االإجمالية لالأر�س واملن�ساآت املبنية اإلى 108.7 مليون ريـال �سعودي، والتي دفعت من خالل م�ساركة امل�ساهمني يف راأ�س مال ال�سركة، باالإ�سافة اإلى قر�س من وزارة املالية. وتقدر 

قيمة النفقات املتبقية الالزمة الإمتام امل�سروع بحوايل 71.8 مليون ريـال �سعودي والتي �سيتم متويلها من خالل اعتماد املوردين والت�سهيالت االإ�سالمية.

يبني اجلدول التايل تفا�سيل التكلفة االإجمالية التقديرية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل:

 حتليل ملتكلفة ملتقريرية مل�ضر ع ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائل ل 79مقر ل دجل 
ملتكلفة ملفعلية كما يف 0ا/ا0/اا0امملتكلفة ملإجمالية مملتوجعة )بالريـال مل�ضعودي(ملعرد باملليون ديـال �ضعودي

4.474.1004.474.100االأر�س

112.938.38088.721.041مبنى امل�ست�سفى

18.000.00015.535.639�سكن املوظفني

-45.110.621املعدات الطبية

180.523.101108.730.780التكلفة التقديرية االإجمالية
امل�سدر: ال�سركة

المرافق	. 

ح�سلت �سركة حائل الوطنية على موافقة البلدية على ربط امل�ست�سفى املذكور بخدمات املياه وال�سرف ال�سحي، كما مت تركيب املحوالت الكهربائية يف موقع امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - حائل، هذا وقد مت اإن�ساء البنية التحتية الالزمة لرتكيب معدات التو�سيل اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للكهرباء وفقًا ملتطلباتها.

العمليات والتوظيفو. 
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�سيتم تعيني املوظفني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل على مرحلتني. حيث تعتزم �سركة حائل الوطنية بدء عملية توظيف الفريق االإداري االأ�سا�سي للم�ست�سفى يف بداية 
الربع االأول 2016م، و�سي�سمل هذا الفريق الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى والرئي�س املايل ومدير الت�سويق واملدير الطبي العام ومراقب املخازن، كما �سيبداأ تعيني الكادر الطبي 

الذي ي�سم 80 طبيبًا و160 ممر�سًا باالإ�سافة اإلى املوظفني االإداريني واملعاونني الطبيني على مراحل يف نهاية الربع االأول 2016م. 

األقسام الطبيةز. 

�سيوفر امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل جمموعة وا�سعة من اخلدمات الطبية التي ت�ساهي اخلدمات الطبية التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة االأخرى اإلى حد كبري 
وذلك من خالل االأق�سام الطبية التالية:

• طب القلب واالأوعية الدموية.	

• جراحات اليوم الواحد.	

• طب وجراحة االأ�سنان.	

• طب اجللدية.	

• االمرا�س الباطنية وال�سكري.	

• طب الطوارئ.	

• طب وجراحة االأنف واالأذن واحلنجرة.	

• اجلراحة العامة.	

• طب اأمرا�س الكلى.	

• جراحة املخ واالأع�ساب. 	

• طب اأمرا�س الن�ساء والتوليد.	

• طب وجراحة العيون.	

• جراحة الوجه والفكني.	

• جراحة العظام.	

• طب االأطفال.	

• جراحة التجميل.	

• طب االأمرا�س النف�سية. 	

• طب اأمرا�س الروماتيزم.	

• جراحة امل�سالك البولية.	

• جراحة االأوعية الدموية.	

 ويف �سوء نهج ال�سركة متعدد التخ�س�سات يف رعاية املر�سى، �سيتم افتتاح كافة هذه االأق�سام يف اآٍن واحد. 

اتفاقية اإلدارة للمستشفى السعودي األلماني - حائل	. 

ح�سبما ذكر اأعاله، اأبرمت كل من �سركة حائل الوطنية وال�سركة اتفاقية اإدارة بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، والتي �ستقدم ال�سركة مبوجبها ل�سركة حائل 
اأفراد الكادر الطبي  الب�سرية وتر�سيح  – حائل والتي ت�سمل تقدمي خدمات اقرتاح ومراجعة �سيا�سات واإجراءات املوارد  اإدارة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  الوطنية خدمات 
االأ�سا�سيني واإجراء مراجعات دورية لالأعمال الطبية واالإدارة املالية وامل�ساعدة على ت�سكيل اللجان املنا�سبة وو�سع اإجراءات رفع التقارير ومراقبة اأعمال امل�ست�سفى مبا يتوافق 

مع املعايري املطبقة يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة وا�ستخدام اال�سم التجاري »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين«.

مشروع المستشفى السعودي األلماني - الدمام 4-12-2

�سي�سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام عدة تخ�س�سات طبية، كما �ستبلغ طاقته اال�ستيعابية 150 �سريرًا و100 عيادًة خارجية.

الموقع أ. 

�سيقع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام يف �سارع امللك فهد غرب منطقة الفي�سلية يف مدينة الدمام، كما �سيكون الو�سول اإليه �سهاًل من مطار الدمام.

وصف مبنى المستشفى ب. 

�سوف يتم اإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام على اأر�س تبلغ م�ساحتها 30.000 مرت مربع مملوكة من قبل ال�سركة. ومن املتوقع اأن تبلغ امل�ساحة االإجمالية للمباين 
التابعة للم�ست�سفى حوايل 39.283  مرت مربع والتي ت�سم املبنى الرئي�سي للم�ست�سفى و�سكن املوظفني، كما �سيتاألف مبنى امل�ست�سفى من اأجنحة التنومي والعيادات اخلارجية 

ووحدات الرعاية احلرجة وغرف العمليات واملعامل باالإ�سافة اإلى اأق�سام الدعم االأخرى. 

موافقات الجهات التنظيميةج. 

ح�سلت ال�سركة على موافقة مبدئية من وزارة ال�سحة الإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام وقد مت ت�سجيله كفرع تابع لل�سركة ومملوك لها بالكامل مبوجب ال�سجل 
التجاري رقم 2050105713 وتاريخ 1436/07/18هـ )املوافق 2015/05/07م(. 

تكلفة اإلنشاء وخطة التمويل د. 

تقوم ال�سركة حاليًا من االنتهاء من و�سع اللم�سات االأخرية على الت�سميم االأويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام، و�سوف يتم بعد ذلك تعيني مقاول لتنفيذ االأعمال 
االإن�سائية للم�ست�سفى. هذا وقد قامت ال�سركة بالتعاقد مع م�ست�سار خارجي بهدف اإعداد درا�سة جدوى للم�سروع، وتتوقع اأن تبلغ تكلفة اإن�ساء امل�ست�سفى حوايل 350 مليون ريـال 
�سعودي )مبا يف ذلك قيمة االأر�س التي �سيقام عليها(، وتعتزم ال�سركة  متويل امل�سروع من خالل م�سادرها الذاتية، باالإ�سافة اإلى قر�س من وزارة املالية وت�سهيالت اإ�سالمية. 

و�سوف تقوم ال�سركة بتعيني مقاول لتنفيذ االأعمال االإن�سائية بعد ا�ستكمال جميع الت�ساميم واملخططات املتعلقة بامل�سروع املذكور.
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األقسام الطبية 	. 

�سيوفر امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام جمموعة وا�سعة من اخلدمات الطبية التي ت�ساهي اخلدمات الطبية التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة اإلى حد كبري من 
خالل االأق�سام الطبية التالية: 

• طب القلب واالأوعية الدموية.	

• جراحات اليوم الواحد.	

• طب وجراحة االأ�سنان.	

• طب اجللدية.	

• االمرا�س الباطنية وال�سكري.	

• طب الطوارئ.	

• طب وجراحة االأنف واالأذن واحلنجرة.	

• طب اأمرا�س الكلى.	

• جراحة املخ واالأع�ساب. 	

• طب اأمرا�س الن�ساء والتوليد.	

• طب وجراحة العيون.	

• جراحة الوجه والفكني.	

• جراحة العظام.	

• طب االأطفال. 	

• جراحة التجميل.	

• طب االأمرا�س النف�سية. 	

• طب اأمرا�س الروماتيزم.	

• جراحة امل�سالك البولية.	

• جراحة االأوعية الدموية.	

• اجلراحة العامة.	

الموظفون 4-12

يبني اجلدول التايل عدد املوظفني يف ال�سركة اأثناء الفرتة من 31 دي�سمرب 2012م حتى 31 دي�سمرب 2014م.

 عرد مملوظفني يف مل�ضركة ح�ضب مقن�ضيةل 80مقر ل دجل 
اا/اا/اا0اماا/اا/اا0اماا/اا/اا0ام

ملن�ضبة مملئويةملعردملن�ضبة مملئويةملعردملن�ضبة مملئويةملعرد

28٪271.218٪221.090٪820�سعودي

72٪733.104٪783.015٪2.891غري �سعودي

100٪1004.322٪1004.105٪3.711املجموع
امل�سدر: ال�سركة

وكما يبني اجلدول التايل عدد املوظفني يف ال�سركة ح�سب فئاتهم الوظيفية اأثناء الفرتة من 31 دي�سمرب 2012م حتى 31 دي�سمرب 2014م.

 عرد مملوظفني يف مل�ضركة ح�ضب ملو�ضف ملوظيفيل ا8مقر ل دجل 
اا/اا/اا0اماا/اا/اا0اماا/اا/اا0ام 

غري �ضعودي�ضعوديغري �ضعودي�ضعوديغري �ضعودي�ضعودي

249234968565االأطباء

95880104961126981املمر�سني

323335739ال�سيادلة

118168138185162192الفنيني

016016015اإدارة �سمان اجلودة

42710251322اإدارة املوارد الب�سرية

423845356035اأق�سام �سوؤون املوظفني

216658655865اإدارة الت�سويق

152320232023اإدارة ال�سوؤون القانونية

526526526اأق�سام اجلودة و�سالمة املر�سى

738738738اإدارة امل�سرتيات

61271312715127ال�سيانة 

225033503749ال�سجالت الطبية

241552756028554اإدارة العيادات

452160216521النقل

093093092املجمع ال�سكني

442656827382272االإدارة

181803018034180اإدارة املالية 

840840840اإدارة امل�ستودعات

91816181618اإدارة ال�سالمة 

130660650االأمن
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اا/اا/اا0اماا/اا/اا0اماا/اا/اا0ام 

غري �ضعودي�ضعوديغري �ضعودي�ضعوديغري �ضعودي�ضعودي

281535154015ال�سنرتال

551851851تقنية املعلومات

481156211570115املطبخ

204122412541املغ�سلة

070707خدمة التنظيف

116119221فرع اأوالد عبد اجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية املحدودة

8202.8911.0903.0151.2183.104املجموع

امل�سدر: ال�سركة

جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة تتعامل مع طبيبني اثنني يعمالن لدى وزارة ال�سحة كم�ست�سارين م�ستقلني وذلك يف نطاق امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري.

كما وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه وحتى تاريخ هذه الن�سرة، لي�س لدى �سركة حائل الوطنية اأي موظفني )للمزيد من املعلومات حول عمليات التوظيف يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-18-1 »م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل« من هذه الن�سرة(. – حائل، 

اتفاقيات اإلشراف اإلداري لمستشفيات خارج المملكة -4-2

ح�سبما ذكر اأعاله، اأبرمت اتفاقيتي اإ�سراف اإداري مت�سابهة فيما بينها اإلى حد كبري، مع كل من �سركة االإمارات وال�سركة امل�سرية ال�سعودية وذلك بتاريخ 1436/07/14هـ 
)املوافق 2015/05/03م( وتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24( على التوايل، والتي توفر مبوجبها ال�سركة خدمات م�ساندة واإ�سراف اإداري معينة لتلك ال�سركات 
فيما يتعلق بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة )املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل الفعلي له يف الربع االأول من عام 2016م(. اأما فيما يتعلق 
بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء، فقد �سبق واأن اأبرمت �سركة بيت البرتجي اتفاقية اإدارة مع ال�سركة ال�سعودية اليمنية بتاريخ 1424/06/29هـ )املوافق 2003/07/23م( 
وقامت بتحويل جزء منها لل�سركة بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، على اأن تقوم ال�سركة بتوفري خدمات م�ساندة واإ�سراف اإداري معينة للم�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – �سنعاء. 

اتفاقية االستشارات مع شركة بيت البترجي  4-21

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ا�ست�سارات مع �سركة بيت البرتجي بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، تقوم �سركة بيت البرتجي مبوجبها بتقدمي خدمات ا�ست�سارية 
يتعلق  الدعم مبا  واملقاولني وتقدمي  امل�ست�سارين  والتن�سيق مع  واإعداد درا�سات اجلدوى  امل�ساريع اجلديدة  وامل�ساعدة يف تطوير  امل�سورة  امل�ساريع وتقدمي  اإدارة  ت�سمل  لل�سركة 

مب�سادر التمويل والدعم املحا�سبي واالإداري وتقدمي خدمات االإ�سراف االإداري املختلفة.

الخدمة االجتماعية  4-22

انطالقًا من حر�س ال�سركة على النهو�س مب�سوؤوليتها االجتماعية، فاإنها تويل اهتمامًا كبرًي بدورها يف اأن تكون عن�سرًا فعااًل يف جمتمعها املحلي. ويت�سح ذلك من خالل ما يلي: 

تنظيم حما�سرات ب�سورة منتظمة يف جميع امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، حيث ي�ستطيع اأي طبيب ممار�س من املجتمع املحلي ح�سورها جمانًا.  �
تنظيم برامج التوعية مع املدار�س املحلية بهدف تعليم االأطفال العادات الغذائية ال�سحية.  �
اإتاحة ا�ستخدام القاعات جمانًا يف كافة امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة ل�سالح الهيئات غري احلكومية والهيئات املهنية. �
تاأ�سي�س اأندية متخ�س�سة يف جمال الرعاية ال�سحية للطفولة واالأمومة واأمرا�س ال�سكري وال�سمنة وغريها.  �

أعمال البحث والتطوير 4-23

ال يوجد لدى ال�سركة اأو �سركة حائل الوطنية �سيا�سات اأو اأعمال بحث اأو تطوير.

طبيعة العالقة مع العمالء الرئيسيين 4-24

ي�سنف العمالء الرئي�سيني لل�سركة حتت اربعة فئات خمتلفة وهي:

التاأمني �سركات  •	

ال�سحة وزارة  •	

النقدي الدفع  •	

املبا�سرين العمالء  •	
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ويتم تف�سيل طبيعة العالقة بني ال�سركة و كل فئة على حدة يف الفقرات التالية:

شركات التأمين

تتمتع ال�سركة بعالقات جيدة مع �سركات التاأمني الرائدة يف اململكة وقد تعاقدت ال�سركة مع هذه ال�سركات لتقدمي اخلدمات الطبية حلملة بطاقات التاأمني الطبي ال�سادرة 
التي  وال�شروط  االأحكام  االتفاقيات يف جمملها من حيث  تلك  وتت�شابه  منف�شل.  ب�شكل  ال�شركة  م�شت�شفيات  م�شت�شفى من  كل  و  تاأمني  �شركة  كل  بني  االتفاقيات  تعقد  عنها. 
تت�سمنها، حيث حتدد اأغلبية هذه االتفاقيات ماهية اخلدمات الطبية التي ي�سملها نطاق التاأمني، مثل الك�سف الطبي واالأ�سعة واملختربات واالأدوية وخدمات تنومي املر�سى وطب 
االأ�سنان التي ينتفع بها املوؤمن عليهم لدى �سركة التاأمني املتعاقد معها بناًء على بطاقات التاأمني الطبي ال�سادرة لهم من تلك ال�سركة. وعادًة ما تتباين بطاقات التاأمني الطبي 

من حيث التغطية الطبية املقدمة، ون�سبة حتمل املري�س من تكاليف اخلدمات الطبية ح�سب اخلطة التاأمينية املقدمة من قبل �سركة التاأمني ذات ال�سلة.

ترتواح مدد �سريان االتفاقيات املذكورة من �سنة واحدة اإلى اأربعة �سنوات جتدد تلقائيًا اأو باتفاق الطرفني ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم التجديد قبل 
تاريخ انتهاء االتفاقية. وملزيد من املعلومات عن هذه االتفاقيات، الرجاء الرجوع الى الق�سم 12-6 »االتفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�سرة.

وتن�س غالبية االتفاقيات املذكورة على اأن تقوم ال�سركة بتقدمي خدماتها الطبية حلاملي بطاقات التاأمني الطبي بعد التاأكد من هوياتهم والتغطية الطبية املقدمة لهم من قبل 
�سركة التاأمني ذات ال�سلة، ومن ثم تر�سل فاتورة ل�سركة التاأمني ذات ال�سلة بتكاليف اخلدمات الطبية املقدمة حلامل البطاقة وفق جدول اأ�سعار اخلدمات الطبية املتفق عليها 
مع ال�سركة بعد ا�ستقطاع ن�سبة حتمل حامل البطاقة ون�سبة اخل�سم املتفق عليها. كما تن�س االتفاقيات املذكورة على اأنه يحق لل�سركة زيادة اأ�سعار اخلدمات الطبية �سنويًا بعد 
اإخطار �سركة التاأمني. ويتعني على �سركة التاأمني �سداد قيمة الفواتري املقدمة لها من ال�سركة باخلدمات التي قدمتها لعمالئها املوؤمن عليهم خالل فرتة )60( �ستني يومًا من 

ا�ستالمها م�سفوعة ب�سور امل�ستندات ذات ال�سلة.

تقوم ال�سركة باإر�سال الفواتري التف�سيلية لكل مري�س من مر�سى العيادات اخلارجية و املر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى    الى �سركات التاأمني ب�سكل �سهري، 
مرفقة  بخطاب وملخ�س جلميع الفواتري. يتم التدقيق بكل فاتورة من قبل املوظف امل�سوؤول عن الفوترة ومن قبل اأطباء ق�سم ح�سابات الذمم املدينة يف امل�ست�سفى )وهم اأطباء 
اإر�سالها الى �سركة التاأمني املعنية، ثم يكلف موظفو التح�سيل التابعني لق�سم  خم�س�سون لتدقيق فواتري امل�ست�سفى من ناحية طبية وال يقومون مبمار�سة اأعمال طبية( قبل 

ح�سابات الذمم املدينة يف امل�ست�سفى باإي�سال الفواتري ومتابعتها وحت�سيلها.

عند ا�ستالم الفواتري، تقوم �سركة التاأمني بت�سديد جزء من املبلغ امل�ستحق مقدما، وبعد التدقيق يف الفواتري امل�ستلمة يتم ت�سديد املبلغ املتبقي. وعادة ما تقوم �سركات التاأمني 
برف�س جزء من املطالبات نظرًا لعدة اأ�سباب اإدارية كانت اأو �سكلية.  عندها، تقوم ادارة امل�ست�سفى بالتفاو�س مع �سركة التاأمني للتو�سل الى ت�سوية نهائية للمبلغ املتبقي. وللمزيد 

من التفا�سيل عن املطالبات املرفو�سة و عملية الت�سوية، الرجاء الرجوع الى الق�سم   6-5-1-4 »م�ساريف البيع والت�سويق« من هذه الن�سرة.

وزارة الصحة

ي�سكل املر�سى املحالون من قبل وزارة ال�سحة اإلى امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة للمعاجلة جزءًا مهمًا من عمالء واإيرادات ال�سركة. و كانت ال�سركة قد تعاقدت مع وزارة ال�سحة 
لتقدمي اخلدمات الطبية للمر�سى املحالني من الوزارة. ت�سمل االتفاقيات املربمة مع الوزارة تقدمي خدمات الرعاية الطبية يف م�ست�سفيات ال�سركة للحاالت املحولة من وزارة 
ال�سحة للتنومي بامل�ست�سفى بق�سم العناية املركزة للكبار واالأطفال واالأطفال حديثي الوالدة وحاالت احلمل اخلطرة التي قد حتتاج اإلى احل�سانة اأو العناية املركزة عند الوالدة، 
حيث تقوم امل�ست�سفيات بتقدمي اخلدمات املن�سو�س عليها يف االتفاقيات وفقًا الأ�سعار متفق عليها م�سبقا )اإما ب�سكل باقات عالجية حمددة او ب�سكل منف�سل لكل اجراء طبي(، 
ثم تقوم باإ�سدار فواتري بها ب�سكل �سهري مبا�سرة اإلى مديرية ال�سوؤون ال�سحية يف كل مدينة. ترتاوح مدة تلك الالإتفاقيات بني �سنتني و ثالثة �سنوات و جتدد عند االنتهاء مبوجب 

اتفاقيات جديدة. وملزيد من املعلومات عن هذه االتفاقيات، الرجاء الرجوع الى الق�سم 12-6 »االتفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�سرة.

يتم ادخال املر�سى املحالون من قبل وزارة ال�سحة اإلى امل�ست�سفيات عن طريق الهالل االحمر، او التحويل املبا�سر من امل�ست�سفيات احلكومية، او يدخل املري�س ب�سفة عميل دفع 
نقدي ثم يتح�سل على موافقة من وزارة ال�سحة. ثم تقوم امل�ست�سفيات باإ�سدار فواتريها بح�سب بنود االإتفاقيات املذكورة اعاله مرفقة بخطاب وم�ستندات االإحالة الى االإدارة 
املحلية لوزارة ال�سحة يف املدينة املعنية. تقوم جلنة طبية معينة من قبل االإدارة املحلية يف الوزارة بدرا�سة املطالبات املقدمة من امل�ست�سفى. تقوم جلنة الوزارة مبراجعة الفواتري 
املقدمة ثم تقوم بار�سالها اإلى الق�سم املايل يف االإدارة املحلية لوزارة ال�سحة، والذي بدوره يقوم بتدقيق املطالبات ثم اإر�سالها اإلى املمثل املايل املحلي لالإدارة العامة لوزارة 
ال�سحة. يقوم املمثل املايل بفح�س املطالبات من ناحية طبية ومالية قبل اأن يقدمها اإلى االإدارة العامة التي تقوم عندها بدفع املبلغ املطلوب. هنا اي�سا تتعر�س امل�ست�سفيات 

الحتمال رف�س الوزارة لبع�س املطالبات و ملزيد من التفا�سيل، الرجاء الرجوع الى الق�سم »م�ساريف البيع والت�سويق« من هذه الن�سرة. 

عمالء الدفع النقدي

ي�سكل عمالء الدفع النقدي ثالث اأكرب فئة عمالء من ناحية م�ساهمتها يف اإجمايل اإيرادات ال�سركة وهم ب�سكل ا�سا�سي املر�سى االأفراد الغري م�سمولني �سمن تغطية وزاة ال�سحة 
او �سركات التاأمني اأو �سركات اخرى والذين يقومون بت�سديد الفواتري املتعلقة بهم مبا�سرة عند امتام الزيارة او العالج. وبالرغم من ا�ستمرار االرتفاع يف عدد حاملي بوال�س 
التاأمني يف اململكة اإال اأنه قد قامت االإدارة باتخاذ العديد من املبادرات لزيادة عدد مر�سى الدفع النقدي من خالل البدء يف برنامج بطاقات االمتياز ل�سرائح معينة من العمالء 

وكذلك تنظيم برامج التوعية ملختلف احلاالت الطبية واالإجراءات املتبعة لهذه احلاالت يف م�ست�سفيات ال�سركة.  

العمالء المباشرين

ت�سمل فئة العمالء املبا�سرين ال�سركات واملوؤ�س�سات التي لديها عقود مبا�سرة مع ال�سركة لتقدمي اخلدمات الطبية ملوظفيها. وتعاقدت ال�سركة مع عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
لتقدمي خدمات طبية ملوظفيها وم�ستفيديها و تت�سمن هذه ال�سركات واملوؤ�س�سات �سركة اأرامكو ال�سعودية واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. ويتم مبوجب هذه االتفاقيات 
للتاأمينات االجتماعية العاملني واملتقاعدين وعائالتهم الذين يختارون  اأرامكو ال�سعودية واملوؤ�س�سة العامة  تقدمي خدمات عامة ب�سورة روتينية وخدمات متخ�س�سة ملوظفي 
مراجعة من�ساآت ال�سركة الطبية، ويتم ار�سال الفواتري املتعلقة بهم ب�سكل �سهري. ترتاوح مدة تلك الالإتفاقيات بني �سنة و اأربع �سنوات و جتدد عند انتهاء املدة باتفاق الطرفني. 

وملزيد من املعلومات عن هذه االتفاقيات، الرجاء الرجوع الى الق�سم 12-6 »االتفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�سرة.
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المطالبات المرفوضة

تقدم ال�سركة خدمات طبية للمر�سى املحولني لها من وزارة ال�سحة واملر�سى امل�ستفيدين من التغطية التاأمينية املمنوحة لهم من قبل �سركات التاأمني املتعاقدة معهم ال�سركة 
باال�سافة اإلى املر�سى املحالني لها من قبل العمالء املبا�سرين املتعاقدة معهم ال�سركة. وتقوم ال�سركة مبوجب الرتتيبات القائمة مع وزارة ال�سحة و�سركات التاأمني والعمالء 
املبا�سرين بعالج املر�سى ذوو العالقة ومن ثم اإ�سدار مطالبات يتم مراجعتها والتفاو�س ب�ساأنها من قبل وزارة ال�سحة و/ اأو �سركات التاأمني و/ اأو العمالء املبا�سرين. وجتدر 

االإ�سارة اإلى اأن بع�س هذه املطالبات يتم رف�سها من قبل العمالء وقد بلغت املطالبات املرفو�سة كن�سبة من �سايف االإيرادات لكل م�ست�سفى كما يلي:

مملطالبات مملرفو�ضة كن�ضبة من �ضايف ملإيرمدمت للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين – جرة ح�ضب نوع ملعميلل ا8مقر ل دجل 

0ا يونيو اا0اماا0اماا0اماا0امنوع ملعميل

7.9٪13.0٪29.5٪13.4٪وزارة ال�سحة

17.2٪14.2٪16.4٪15.5٪التاأمني

4.4٪5.1٪4.5٪5.4٪العمالء املبا�سرين

10.4٪9.5٪10.8٪9.8٪جمموع املطالبات املرفو�سة

امل�سدر: ال�سركة

مملطالبات مملرفو�ضة كن�ضبة من �ضايف ملإيرمدمت للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين – ملريا�س ح�ضب نوع ملعميلل ا8مقر ل دجل 

0ا يونيو اا0اماا0اماا0اماا0امنوع ملعميل

9.1٪5.1٪17.8٪34.1٪وزارة ال�سحة

14.7٪18.3٪24.6٪14.0٪التاأمني

12.2٪10.0٪9.0٪0.6٪العمالء املبا�سرين

10.9٪10.4٪19.9٪18.3٪جمموع املطالبات املرفو�سة

امل�سدر: ال�سركة

مملطالبات مملرفو�ضة كن�ضبة من �ضايف ملإيرمدمت للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين – ع�ضري ح�ضب نوع ملعميلل ا8مقر ل دجل 

0ا يونيو اا0اماا0اماا0اماا0امنوع ملعميل

3.7٪1.4٪2.3٪1.1٪وزارة ال�سحة

15.4٪23.2٪15.9٪17.0٪التاأمني

1.3٪2.0٪11.0٪9.4٪العمالء املبا�سرين

4.8٪6.1٪7.2٪6.3٪جمموع املطالبات املرفو�سة

امل�سدر: ال�سركة

مملطالبات مملرفو�ضة كن�ضبة من �ضايف ملإيرمدمت للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين – مملرينة ح�ضب نوع ملعميلل ا8مقر ل دجل 

0ا يونيو اا0اماا0اماا0اماا0امنوع ملعميل

24.3٪33.4٪38.5٪21.4٪وزارة ال�سحة

3.6٪5.7٪11.0٪9.8٪التاأمني

0.0٪7.1٪3.9٪8.9٪العمالء املبا�سرين

12.7٪18.4٪20.4٪13.3٪جمموع املطالبات املرفو�سة

امل�سدر: ال�سركة

وقد بلغت املطالبات املرفو�سة كن�سبة من �سايف االإيرادات لكل عميل كما يلي:

مملطالبات مملرفو�ضة كن�ضبة من �ضايف ملإيرمدمت لكل عميلل ا8مقر ل دجل 

 اا0امنوع ملعميل
ملفرتم�ضية

اا0ام 
ملفرتم�ضية

 اا0ام
مملرمجعة

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

14.7٪15.6٪18.5٪14.7٪�سركات التاأمني

11.0٪12.2٪21.5٪19.9٪وزارة ال�سحة

3.4٪4.8٪6.2٪6.4٪العمالء املبا�سرين

امل�سدر: ال�سركة

وللمزيد من التفا�سيل عن املطالبات املرفو�سة وعملية الت�سوية، الرجاء الرجوع الى الق�سم   6-5-1-4 »م�ساريف البيع والت�سويق« من هذه الن�سرة.
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

إدارة الشركة 5-1

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من ت�سعة )9( اأع�ساء جميعهم غري تنفيذيني وثالثة منهم م�ستقلني. 

وقد مت تعيني جمل�س االإدارة احلايل من قبل اجلمعية العامة العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 1435/11/22هـ )املوافق 2014/09/17م(.  ووفقًا للمادة )16( من النظام 
بتاريخ  وتنتهي  2014/09/17م(  )املوافق  1435/11/22هـ  من  اعتبارًا  �سنوات  ثالث   )3( مدتها  والتي  االإدارة  ملجل�س  احلالية  الدورة  ابتداأت  فقد  لل�سركة،  االأ�سا�سي 

1438/11/21هـ )املوافق 2017/08/13م(.10

وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل عدد من اللجان التابعة له وهي: جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية وجلنة اخلدمات الطبية. ولهذه اللجان 
لوائح وقواعد معتمدة ت�سكل جزءًا من نظام حوكمة ال�سركة الداخلي وحتدد املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بكل منها. ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة، ويقوم 

جمل�س االإدارة باإجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان بناًء على تو�سياتها.

ولل�سركة اإدارة تنفيذية تتاألف من فريق يتمتع باخلربات الالزمة الإدارة ال�سركة وفقًا للتوجيهات ال�سادرة عن جمل�س االإدارة. ويقوم الرئي�س التنفيذي بت�سيري االأعمال اليومية 
لل�سركة وفقًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س االإدارة ل�سمان حتقيق ال�سركة الأهدافها املحددة من قبل جمل�س االإدارة. 

الهيكل التنظيمي 5-2

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة:

مل�ضكل ال ملهيكل ملتنظيمي لل�ضركة
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امل�سدر: ال�سركة
* يقوم مدير ال�سوؤون الطبية لل�سركة وائل اجلنايني مبهام املدير الطبي مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بالتكليف، وتعمل ال�سركة حاليًا على ملء وظيفة املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة ب�سكل 

دائم.

بتاريخ 1436/08/02هـ )املوافق 2015/05/20م(، قام ثالثة من اأع�ساء املجل�س بتقدمي ا�ستقالتهم وقام املجل�س بتاريخ 1436/08/03هـ )املوافق 2015/05/21م( بتعيني كل من علي عبدالرحمن عبداهلل   10
القويز و�سالح اأحمد علي حفني وحممد عبدالرحمن موءمنة كاأع�ساء جدد بدالء من االأع�ساء امل�ستقيلني وذلك للمدة املتبقية من الدورة احلالية للمجل�س، و�سيتم عر�س هذه التعيينات على اجلمعية العامة يف 

اجتماعها القادم لالإقرارها وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.
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مجلس اإلدارة 5-3

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )9( ت�سعة اأع�ساء، وجميعهم اأع�ساء غري تنفيذيني و)3( ثالثة منهم م�ستقلون.

وفيما يلي نبذة عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل:

 مأع�ضاء جمل�س مإدمدة مل�ضركةل 87مقر ل دجل 
ن�ضبة ممللكية ملغري ن�ضبة ممللكية مملبا�ضرة*مل�ضفةملعمرمقن�ضيةممثاًل لـمملن�ضبمل�ضلم.

مبا�ضرة*
تاديخ ملع�ضوية**

بعر ملطرحجبل ملطرحبعر ملطرحجبل ملطرح

�سبحي عبداجلليل 1
برتجي

رئي�س 
املجل�س

غري تنفيذي 65�سعودي-
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ٪1.3768٪0.9637٪46.7230٪32.7061
)املوافق 

2014/09/17م(

البنك ع�سووليد عبدالعزيز فقيه2
االإ�سالمي 

للتنمية

غري تنفيذي 58�سعودي
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ----
)املوافق 

2014/09/17م(

غري تنفيذي 61�سعودي-ع�سوخالد عبداجلليل برتجي3
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ٪0.0016٪0.0011٪15.2988٪10.7092
)املوافق 

2014/09/17م(

حممد عبدالرحمن 4
موءمنه ***

م�ستقل وغري 43�سعودي-ع�سو
تنفيذي

1436/08/03هـ --٪0.0016٪0.0011
)املوافق 

2015/05/21م(

م�ستقل وغري 57�سعودي-ع�سو�سالح اأحمد حفني ***5
تنفيذي

1436/08/03هـ --٪0.0016٪0.0011
)املوافق 

2015/05/21م(

غري تنفيذي 30�سعودي-ع�سور�سوان خالد برتجي6
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

غري تنفيذي 37�سعودي-ع�سو مكارم �سبحي برتجي 7
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

غري تنفيذي 31�سعودي-ع�سو�سلطان �سبحي برتجي8
وغري م�ستقل

1435/11/22هـ ٪0.0016٪0.0008٪0.0011٪0.0005
)املوافق 

2014/09/17م(

علي عبدالرحمن القويز 9
***

م�ستقل وغري 56�سعودي-ع�سو
تنفيذي

1436/08/03هـ --٪0.0016٪0.001
)املوافق 

2015/05/21م(
امل�سدر: ال�سركة

* مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة ا�سمية قدرها )10.000( ع�سرة اآالف ريـال �سعودي على االأقل )وي�سار اإليها فيما بعد 
بـ«اأ�سهم �سمان الع�سوية«( يتم اإيداعها لدى اأحد البنوك املحلية. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة ميلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهم �سمان الع�سوية با�ستثناء وليد عبدالعزيز فقيه الذي ميثل البنك االإ�سالمي 

للتنمية.
** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ تعيني اأع�ساء جمل�س االإدارة للدورة احلالية ملجل�س االإدارة. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ تعيني كل منهم يف املجل�س )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل 

راجع الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة(.
*** بتاريخ 1436/08/03هـ )املوافق 2015/05/21م(، مت تعيني حممد عبدالرحمن موءمنه و�سالح اأحمد حفني وعلي عبدالرحمن القويز كاأع�ساء جدد بداًل من االأع�ساء امل�ستقيلني وذلك للمدة املتبقية من الدورة 

احلالية للمجل�س. و�سوف يتم عر�س هذه التعيينات على اجلمعية العامة يف اجتماعها القادم الإقرارها وفقًا ملتطلبات نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

اأول جمل�س والذي بداأت مدته بتاريخ القرار الوزاري القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة  اإن �سكرتري جمل�س االإدارة هو معاذ الزركان والذي مت تعيينه يف هذا املن�سب بتاريخ 
بتاريخ 1425/03/16هـ )املوافق 2004/05/05م(، وال ميلك اأي اأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وميكن االطالع على ملخ�س �سريته الذاتية يف الق�سم رقم  1-3-5 

»ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة.
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة 5-3-1

فيما يلي ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة احلاليني:

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ �ضبحي عبرمقليل برتجيل 88مقر ل دجل 
�ضبحي عبرمقليل برتجيمل�ضل

65 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف الهند�سة الكهربائية، جامعة كلورادو، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1973م. 	

• بكالوريو�س يف الهند�سه الكهربائية، جامعة كن�سا�س، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1972م.	

•اخلربات العملية رئي�س �سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى جمال التعليم الطبي، منذ عام 2006م وحتى 	
تاريخه. 

• مدير �سركة بيت البرتجي الطبية لل�سناعات الدوائية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ا�سترياد وتوزيع االأدوية واملنتجات الطبية، 	
منذ عام 2010م وحتى تارخه.

• رئي�س ال�سركة العربية ال�سعودية للتنمية الوطنية، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى جمال التجارة واملقاوالت، منذ عام 1975م وحتى 	
عام 1988م. 

• مهند�س موقع يف �سركة مكة انرتكونتيننتال، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املقاوالت، منذ عام 1974م وحتى عام 1975م.	

•املنا�سب االأخرى مدير �سركة البيت الدولية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإدارة امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.	

• مدير �سركة بيت البرتجي ال�سعودية القاب�سة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار يف التعليم الطبي والرعاية ال�سحية، 	
منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

• مدير ال�سركة العاملية االجتماعية الطبية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة يف االأثاث املكتبي والتعليمي وال�سكني، منذ عام 	
2013م وحتى تاريخه. 

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة الرعاية البيطرية العاملية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإن�ساء م�ست�سفيات ومراكز رعاية 	
بيطرية، منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير العقاري، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال االإ�ستثمار والتطوير العقاري، 	
منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية، وهي م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ 	
عام 2007م وحتى تاريخه.

• مدير �سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التعليم الطبي، منذ عام 2005م وحتى 	
تاريخه.

• ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة بيت البرتجي للياقة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اللياقة البدنية وال�ساالت الريا�سية، منذ 	
عام 2004م وحتى تاريخه.

• مدير �سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التعليم والتدريب الطبي، منذ عام 2004م وحتى 	
تاريخه.

• ع�سو جمل�س املديرين �سركة خالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لال�ستثمارات الطبية، هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال 	
اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2003م وحتى تاريخه.

• مدير �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2003م 	
وحتى تاريخه.

• مدير �سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإن�ساء امل�ست�سفيات 	
واملراكز الطبية، منذ عام 2003م وحتى تاريخه.

• مدير �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 1988م وحتى 	
تاريخه.
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ  لير عبرملعزيز فقيهل 89مقر ل دجل 
 لير عبرملعزيز فقيه )ممثل ملبنك مل�ضالمي للتنمية(مل�ضل

58 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، عام 1979م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير اإدارة املوا�سالت يف البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سعوب الدول 	
االأع�ساء واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 2009م وحتى تاريخه. 

• مدير مكتب التعاون الفني البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سعوب الدول 	
االأع�ساء واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 2006م وحتى عام 2009م. 

• مدير مكتب التعاون الفني يف البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سعوب 	
الدول االأع�ساء واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 2006م. وحتى عام 2009م.

• م�سوؤول اإدارة خف�س الفقر يف البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سعوب 	
الدول االأع�ساء واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 2002م وحتى عام 2006م.

• من�سق عمليات �سندوق االأق�سى يف البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي 	
ل�سعوب الدول االأع�ساء واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م. 

• مدير م�سروع يف البنك االإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية تعمل على دعم التنمية االقت�سادية والتقدم االجتماعي ل�سعوب الدول االأع�ساء 	
واملجتمعات االإ�سالمية يف الدول غري االأع�ساء، منذ عام 1995م وحتى عام 2006م.

• مدير ال�سيانة يف �سركة اأرامكو ال�سعودية، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط والغاز الطبيعي والبرتوكيماويات ، منذ عام 1994م وحتى عام 	
1995م. 

• مدير اخلدمات امل�ساندة يف �سركة اأرامكو ال�سعودية، وهي �سركة  حكومية تعمل يف جمال النفط والغاز الطبيعي والبرتوكيماويات ، منذ عام 1993م 	
وحتى عام 1994م.

• مدير م�ساريع يف �سركة �سمارك، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1990م وحتى عام 1993م.	

• مدير م�ساريع يف �سركة برتو�سريف، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال منذ عام 1989م وحتى عام 1990م.	

• مهند�س رئي�سي يف �سركة  برتو�سريف، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال منذ عام 1987م وحتى عام 1988م.	

• م�سرف تخطيط يف �سركة برتومني-رابغ، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1986م وحتى عام 1987م.	

• م�سوؤول ميناء يف  �سركة برتومني-رابغ، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1984م وحتى عام 1987م.	

• مدير موقع يف �سركة برتوالين، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1983م وحتى عام 1984م.	

• مدير امل�ساريع االإن�سائية يف �سركة برتوالين، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1981م وحتى عام 1983م.	

• رئي�س ق�سم عمليات الهند�سة املدنية وامليكانيكية يف  �سركة برتوالين، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، يف عام 1981م.	

• مهند�س يف  �سركة برتوالين، وهي �سركة حكومية تعمل يف جمال النفط، منذ عام 1980م وحتى عام 1981م.	

• مهند�س يف وزارة احلر�س الوطني، وهي جهة حكومية تعمل يف جمال االأمن الوطني ، منذ عام 1979م وحتى عام 1980م. 	

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ا�ستمار املكتبة املحدودة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال العقارات، منذ عام 2006م وحتى تاريخه.املنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ خالر عبرمقليل مإبرمهيل برتجيل 90مقر ل دجل 
خالر عبرمقليل مإبرمهيل برتجيمل�ضل

61 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية دكتوراه يف الطب الب�سري، جامعة اإي�سن، املانيا، عام 1985م. 	

• بكالوريو�س يف الطب الب�سري والتدريب العملي، جامعة فيينا، النم�سا، عام 1978م.	

•اخلربات العملية �سريك وموؤ�س�س وعميد وع�سو جمل�س االأمناء يف �سركة كلية البرتجي للتعليم الطبية والتكنولوجيا، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف 	
جمال التعليم الطبي، منذ عام 2004م وحتى عام 2013م.

• رئي�س ق�سم طب العظام يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )فرع من �سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية(، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة 	
تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 1988م وحتى تاريخه.

• ا�ست�ساري جراحة العظام يف عيادة الدكتور خالد عبداجلليل برتجي، وهى عيادة خا�سة مرخ�سة من وزارة ال�سحة تعمل يف جمال اخلدمات 	
ال�سحية ، منذ عام 1985م وحتى عام 1988م. 

•املنا�سب االأخرى ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حائل الوطنية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل فى جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2007م 	
وحتى تاريخه.

• �سريك وع�سو جمل�س املديرين يف �سركة عبداجلليل خالد برتجي ل�سيانة االأجهزة الطبية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى جمال 	
جتارة و�سيانة االأجهزة الطبية ، منذ عام 2003م وحتى تاريخه.

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ حممر عبرملرحمن حممر موءمنهل ا9مقر ل دجل 
حممر عبرملرحمن حممر موءمنهمل�ضل

43 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف الت�سويق، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية، عام 1996م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية ال�سريك املدير ل�سركة اإدوارد دبليو كيلي و�سركاوؤه، وهي �سركة اأجنبية تعمل يف جمال توظيف التنفيذيني واال�ست�سارات يف جمال املوارد الب�سرية، 	
منذ عام 2006م وحتى تاريخه.

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة جمموعة موءمنه لال�ستثمار، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التطوير العقاري وال�سيافة واال�ستثمارات 	
املتنوعة، منذ عام 1998م وحتى تاريخه. 

• متدرب يف اإدارة الت�سويق يف �سركة يونيليفر، وهي �سركة موؤ�س�سة يف االإمارات العربية املتحدة تعمل يف جمال التغذية والعناية ال�سخ�سية، منذ عام 	
1995م وحتى عام 1996م. 

•املنا�سب االأخرى ع�سو جمل�س اإدارة بنك فرن�سا لال�ستثمار، وهي �سركة موؤ�س�سة يف اجلمهورية اللبنانية تعمل يف جمال التمويل امل�سريف، منذ عام 2014م وحتى 	
تاريخه. 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية الأمات الدواجن، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الدواجن، منذ عام 2013م وحتى تاريخه. 	

• ع�سو جمل�س اإدارة حمفظة ا�ستثمارية يف �سركة اخلبري املالية، وهي �سركة م�ساهمة مغلقة تعمل يف جمال اإدارة االأ�سول واخلدمات اال�ستثمارية، 	
منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

• ع�سو جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الوداد اخلريية، وهي موؤ�س�سة خريية تعمل يف جمال رعاية االأيتام، منذ عام 2012م وحتى تاريخه.	
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ �ضالح مأحمر علي حفنيل ا9مقر ل دجل 
�ضالح مأحمر علي حفنيمل�ضل

56 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة املوارد الب�سرية، جامعة �سرتاث كاليد، اململكة املتحدة، عام 1996م.	

• بكالوريو�س الهند�سة املدنية، جامعة كاقزويل، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1984م.	

•اخلربات العملية ع�سو جمل�س اإدارة هيئة تنمية ال�سادرات، وهى موؤ�س�س�سة حكومية تعمل فى قطاع ال�سادرات، منذ عام 2014م وحتى تاريخه.	

• الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة حلواين اإخوان، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة وجتارة املواد الغذائية، منذ عام 2007م 	
وحتى تاريخه.

• ع�سو اللجنة الوطنية ال�سناعية مبجل�س الغرف التجارية ال�سناعية ال�سعودية، وهي موؤ�س�س�سة حكومية تعمل يف جمال ال�سناعة، منذ عام 1998م 	
وحتى عام 2005م. 

• ع�سو جلنة املرافق بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة منذ عام 1995م وحتى عام 2005م. 	

• ع�سو اللجنة ال�سناعية بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة، منذ عام 1995م وحتى عام 2005م. 	

• الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب لل�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل فى قطاع اخلدمات ال�سناعية، منذ عام 	
1988م وحتى عام 2007م. 

• مهند�س م�سرف مل�ساريع املطارات الدولية، وهي جهاز حكومي يعمل يف ت�سغيل املطارات، منذ عام 1984م وحتى عام 1988م.	

•املنا�سب االأخرى ع�سو جمل�س اإدارة �سركة االأهلي تكافل، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال التاأمني التعاوين، منذ عام 2010م وحتى تاريخه.  	

• ع�سو اللجنة التنفيذية يف �سركة كندا�سة خلدمات املياه، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وتعمل يف جمال اإنتاج املياه املحالة، منذ عام 2001م 	
وحتى تاريخه. 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للخدمات ال�سناعية »�سي�سكو«، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سناعية، منذ عام 	
1999م وحتى تاريخه. 

• ع�سو جمل�س املديرين يف ال�سركة ال�سعودية لتنمية التجارة وال�سادرات، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وتعمل يف جمال الت�سدير واملواينء، 	
منذ عام 1998م وحتى تاريخه.

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ د�ضومن خالر عبرمقليل برتجيل ا9مقر ل دجل 
د�ضومن خالر عبرمقليل برتجيمل�ضل

30 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف اإدارة االأعمال والت�سويق، جامعة كيب برينت، كندا، عام 2007م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير تنفيذي يف �سركة م�سنع االأدوية املتقدمة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإنتاج االأدوية، منذ عام 2015م وحتى تاريخه.	

• مدير تنفيذي يف �سركة الرعاية البيطرية العاملية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإن�ساء م�ست�سفيات ومراكز رعاية بيطرية، منذ 	
عام 2014م وحتى تاريخه.

• مدير تنفيذي يف �سركة بيت البرتجي الطبية لل�سناعات الدوائية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ا�سترياد وتوزيع االأدوية 	
واملنتجات الطبية، منذ عام 2010م وحتى تاريخه.

• م�سوؤول تطوير اأعمال وت�سويق يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز، منذ 	
عام 2008م وحتى تاريخه.

• م�سوؤول ت�سويق يف كلية البرتجي للعلوم الطبية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التعليم الطبي، منذ عام 2008م وحتى عام 	
2010م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مكادم �ضبحي عبرمقليل برتجيل ا9مقر ل دجل 
مكادم �ضبحي عبرمقليل برتجي مل�ضل

37 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية درجة الدكتوراه الفخرية لدوره الرائد يف التنمية ال�سبابية وخدمة املجتمع ومناه�سة العنف واالإرهاب وتوجيه ال�سباب وحماربة االإدمان من منظمة 	
االأمم املتحدة للفنون )United Nations for arts Middle East & Africa )UNARTS وهي منظمة دولية تعمل يف جمال خدمة املجتمع 

ومناه�سة العنف واالرهاب، عام 2015م.

• ماج�ستري يف اإدارة االأعمال للمدراء التنفيذيني، مدر�سة لندن لالأعمال، اململكة املتحدة، عام 2011م. 	

• بكالوريو�س يف اإدارة اخلدمات ال�سحية، جامعة لوجن بيت�س، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 2002م.	

•اخلربات العملية املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة بيت البرتجى للياقة البدنية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اللياقة البدنية وال�ساالت 	
الريا�سية، منذ عام 2003م وحتى تاريخه. 

• نائب الرئي�س التنفيذي ومدير قطاع تطوير االأعمال يف �سركة بيت البرتجي )جمموعة م�ست�سفيات ال�سعودي االأملاين(، وهي �سركة ذات م�سوؤولية 	
حمدودة تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2002م وحتى تاريخه. 

• مدير قطاع الت�سويق يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 2000م وحتى عام 2002م.	

• حملل اأعمال جتارية يف اإيرن�ست اآند يونغ خلدمات اال�ست�سارات، يف االإمارات العربية املتحدة، وهي �سركة اأجنبية تعمل يف جمال خدمات 	
اال�ست�سارات، منذ عام 1999م وحتى عام 2000م. 

• ع�سو جمل�س اإدارة احتاد �سباق اخليل يف املنطقة الغربية، وهي جهة حكومية تعمل يف جمال رعاية ريا�سة �سباق اخليل، منذ عام 1993 وحتى 	
تاريخه.

•املنا�سب االأخرى مدير �سركة املدينة احلديثة للتطوير، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التطوير واال�ستثمار العقاري، منذ عام 2014م وحتى 	
تاريخه.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حائل الوطنية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل فى جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية، منذ عام 2012م 	
وحتى تاريخه.

• مدير �سركة �سباب اخلليج لال�ستثمار والتطوير العقاري، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى جمال التطوير واال�ستثمار العقاري، منذ عام 	
2007م وحتى تاريخه. 

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ �ضلطان �ضبحي عبرمقليل برتجيل ا9مقر ل دجل 
�ضلطان �ضبحي عبرمقليل برتجيمل�ضل

31 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف املالية واملحا�سبة الدولية، جامعة ريجينت، اململكة املتحدة، عام 2006م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية رئي�س وموؤ�س�س �سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير العقاري، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى اال�ستثمار والتطوير العقاري، منذ عام 	
2012م وحتى تاريخه.

• حملل مايل يف بنك الزارد لال�ستثمار، وهي �سركة موؤ�س�سة يف اململكة املتحدة تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ عام 2009م وحتى عام 	
2010م.

• حملل مايل يف �سركة اأنكور ) �سوي�سرا(، وهي �سركة موؤ�س�سة يف �سوي�سرا تعمل يف جمال اإدارة اأ�سول االأموال، منذ عام 2008م وحتى عام 2009م. 	

• حملل مايل يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.	

•املنا�سب االأخرى �سريك وع�سو جمل�س املديرين يف �سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير العقاري، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى اال�ستثمار والتطوير 	
العقاري، منذ عام 2004م وحتى تاريخه.

• مدير �سركة ديار متطورة للعقارات، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى جمال اال�ستثمار والتطوير العقاري، منذ عام 2014م وحتى 	
تاريخه.

• �سريك وع�سو جمل�س املديرين يف �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية، وهى �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل فى اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز 	
الطبية، منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ علي عبرملرحمن عبرمهلل ملقويزل ا9مقر ل دجل 
علي عبرملرحمن عبرمهلل ملقويزمل�ضل

56 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س اإدارة االأعمال، جامعة بورتالند، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1985م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي، وع�سو جلنة اإدارة االأ�سول واللجنة امل�سرفية اال�ستثمارية وجلنة االلتزام واملراجعة وجلنة اإدارة املخاطر يف �سركة الريا�س 	
املالية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات اال�ستثمارية، منذ عام 2008م وحتى تاريخه. 

• ع�سو جلنة املراجعة يف �سركة اخلزف ال�سعودي، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة اخلزف و �سخانات املياه، منذ عام 1995م 	
وحتى عام 2013م.

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة كفاء لتطوير واإدارة امل�ساريع ال�سناعية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال تطوير امل�ساريع واال�ستثمار، 	
منذ عام 2006م وحتى عام 2007م. 

• الرئي�س املايل لل�سركة ال�سعودية ل�سناعة الورق، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة الورق، يف عام 2006م.	

• مدير اإدارة اخلدمات امل�سرفية اال�ستثمارية يف بنك الريا�س، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، يف عام 2007م. 	

• م�ساعد املدير العام لقطاع امل�سرفية اال�ستثمارية يف جمموعة �سامبا املالية، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ 	
عام 1995م وحتى عام 2006م. 

• مدير م�سروع يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، وهو جهة حكومية تعمل يف جمال التنمية ال�سناعية، منذ عام 1985م وحتى عام 1992م. 	

• قائد فريق اإدارة امل�ساريع يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، وهو جهة حكومية تعمل يف جمال التنمية ال�سناعية، منذ عام 1993م وحتى عام 	
1994م.

•املنا�سب االأخرى ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اإدارة ال�سوق املالية ال�سعودية، منذ عام 	
2014م وحتى تاريخه 

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ معاذ حممر ملزدكانل 97مقر ل دجل 
معاذ حممر ملزدكانمل�ضل

43 �سنةالعمر

�سورياجلن�سية

�سكرتري جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف االقت�ساد والتجارة، جامعة دم�سق، �سوريا عام 1994م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية م�ساعد الرئي�س التنفيذي لل�سركة منذ عام 2005م وحتى تاريخه.	

• مدير مكتب الرئي�س التنفيذي لل�سركة، منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.	

• املدير االإداري مل�ست�سفى حراء العام، وهو م�ست�سفى حكومي تعمل يف جمال خدمات الرعاية ال�سحية، منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.	

• م�ساعد مدير �سوؤون املوظفني يف موؤ�س�سة جنمي يف اجلمهورية ال�سورية، وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال التجارة، منذ عام 1996م وحتى عام 	
1997م.

• �سراف يف البنك ال�سوري التجاري يف اجلمهورية ال�سورية، وهو بنك جتاري يعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ عام 1995م وحتى عام 	
1996م.

• موظف يف ق�سم خدمة العمالء يف البنك ال�سوري التجاري يف اجلمهورية ال�سورية، وهو بنك جتاري يعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ عام 	
1994م وحتى عام 1995م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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اإلدارة التنفيذية 5-4

الرئي�س  ويقوم  االإدارة.  جمل�س  عن  ال�سادرة  للتوجيهات  وفقًا  وفعالية  بكفاءة  ال�سركة  الإدارة  الالزمة  واملهارات  باخلربات  يتمتع  فريق  من  لل�سركة  التنفيذية  االإدارة  تتاألف 
التنفيذي بت�سيري االأعمال اليومية لل�سركة وفقًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س االإدارة ل�سمان حتقيق ال�سركة الأهدافها املحددة من قبل جمل�س االإدارة.

وفيما يلي تفا�سيل اأع�ساء االإدارة التنفيذية لل�سركة:

 ملإدمدة ملتنفيذية لل�ضركةل 98مقر ل دجل 
تاديخ مللتحاق بالعمل يف ملعمر مقن�ضيةمملن�ضبمل�ضل

مل�ضركة
ملأ�ضهل ملتي ميلكها 

جبل ملطرح
ملأ�ضهل ملتي ميلكها 

بعر ملطرح

--2005م47م�سريالرئي�س التنفيذي لل�سركةحممد ماأمون النجار

وائل عبداحلميد 
اجلنايني

مدير ال�سوؤون الطبية لل�سركة وللم�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – جدة

--2007م46م�سري

--2001م49هنديالرئي�س املايل لل�سركةاالرما فرجي�س توما�س

--2015م33�سعوديمدير املوارد الب�سرية لل�سركةبندر عبداهلل اأبوداود

--1989م54فلبينيمدير ق�سم تقنية املعلومات لل�سركةاأبرن هيناناي

--2003م52م�سريمدير ق�سم امل�سرتيات لل�سركةاأحمد �سفيق علوي غازي

هاين م�سطفى 
عبدال�سالم

--2005م51م�سريمدير الت�سويق لل�سركة

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين حممد عبداهلل عوي�س
– جدة

--2007م55م�سري

--2010م47باك�ستايناملدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدةطاهر اأيوب

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – عبدالفتاح عبده ح�سنني
الريا�س

--2000م62م�سري

املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حممد �سيد را�سد
الريا�س

--2012م65م�سري

املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ح�سني �سبحاين عالم علي
الريا�س

--2011م36باك�ستاين

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين رامز م�ساعد العوا�سي
– املدينة

--2015م32م�سري

املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حممود اأ�سعد معربه
املدينة 

--2014م34م�سري

--2011م41باك�ستايناملدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينةرنا كرم خان

اأحمد حممد �سبل 
العرتي�س

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– ع�سري

--2005م46م�سري

--2014م43م�سرياملدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سرياأحمد حممود احلكيم

--2014م48باك�ستايناملدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سرياأظهر ح�سني فزال ح�سني
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية 5-4-1

وفيما يلي ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء االإدارة التنفيذية املذكورين اأعاله:

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ حممر ماأمون ملنجادل 99مقر ل دجل 
حممر ماأمون ملنجادمل�ضل

47 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

الرئي�س التنفيذي لل�سركةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري م�سغر يف اإدارة االأعمال، معهد اآي اآي اآر ال�سرق االأو�سط، االإمارات العربية املتحدة، عام 2011م.	

• دبلوم اإدارة اجلودة ال�ساملة، اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2005م.	

• دبلوم اإدارة امل�ست�سفيات، اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 1998م.	

• ماج�ستري يف االأمرا�س الباطنية )اجلزء االأول(، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 1995م.	

• بكالوريو�س طب عام، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 1991م.	

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي لل�سركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه.	

• الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة منذ عام 2007م وحتى عام 2013م.	

• م�ساعد املدير الت�سغيلي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.	

• نائب املدير العام ومدير ق�سم التنومي والعيادات اخلارجية يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف 	
جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 2002م وحتى عام 2005م. 

• مدير التدريب والق�سم الداخلى يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ 	
عام 2000م وحتى عام 2002م. 

• مدير برنامج الزمالة امل�سرية يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ 	
عام 1998م وحتى عام 2000م. 

• نائب املدير يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1996م وحتى 	
عام 1998م.

• طبيب اإداري مناوب يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1994م 	
وحتى عام 1996م. 

• طبيب باطنية مناوب يف م�ست�سفى معهد نا�سر، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 	
1993م وحتى عام 1994م.

• طبيب عام يف وزارة ال�سحة وال�سكان يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 1991م وحتى عام 1993م. 	

• طبيب يف م�ست�سفى جامعة عني �سم�س، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، عام 1991. 	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ  مئل عبرمحلمير مقناينيل 00امقر ل دجل 
 مئل عبرمحلمير مقناينيمل�ضل

46 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

مدير ال�سوؤون الطبية لل�سركة وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري م�سغر يف اإدارة االأعمال، معهد اآي اآي اآر ال�سرق االأو�سط، دولة االإمارات العربية املتحدة، عام 2011م.	

• ماج�ستري اإدارة امل�ست�سفيات، جامعة جورج وا�سنطن، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 2003م.	

• ماج�ستري االأمرا�س الباطنية، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 2000م.	

• دبلوم الطب عن بعد، جامعة ييل، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1999م.	

• بكالوريو�س طب عام، جامعة املن�سورة، جمهورية م�سر العربية، عام 1992م.	

•اخلربات العملية مدير ال�سوؤون الطبية لل�سركة منذ عام 2013م وحتى تاريخه.	

• املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة منذ عام 2007م وحتى تاريخه.	

• نائب الرئي�س يف معهد نا�سر للبحوث والعالج، وهو معهد حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 2003م 	
وحتى عام 2004م. 

• م�ساعد الرئي�س التنفيذي يف م�ست�سفى ومركز رعاية ميدلينك، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، يف 	
عام 2003م.

• من�سق م�سروع يف وزارة ال�سحة وال�سكان يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2000م وحتى عام 2001م.	

• اإداري مناوب يف معهد نا�سر للبحوث والعالج، وهو معهد حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1996م 	
وحتى عام 2001م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مألدما فرجي�س توما�سل ا0امقر ل دجل 
مألدما فرجي�س توما�سمل�ضل

49 �سنةالعمر

هندياجلن�سية

الرئي�س املايل لل�سركة املن�سب

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س جتارة، جامعة ماجنلور، الهند، عام 1986م.	

• زمالة يف معهد املحا�سبني القانونني، الهند، عام 1997م.	

•اخلربات العملية الرئي�س املايل لل�سركة منذ عام 2004م وحتى تاريخه.	

• مدير مايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة منذ عام 2001م وحتى عام 2004م.	

• املراقب املايل ل�سركة الك�سور هو�سبيتال اآند ري�سري�س �سنرت، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الهند تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1999م وحتى 	
عام 2001م.

• املراقب املايل ل�سركة يونتي كري اآند هيلث �سريفي�سز ليمتد، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الهند تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1997م وحتى 	
عام 1999م.

• م�سرف تدقيق رئي�سي يف مكتب كاي.بي. نامبيار وم�ساركوه، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الهند تعمل يف جمال املحا�سبة، منذ عام 1992م وحتى عام 	
1997م. 

• م�سرف تدقيق يف مكتب �سي.بي. فرجا�س وم�ساركوه، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الهند تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات، منذ عام 1986م وحتى عام 	
1992م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ بنرد عبرمهلل مأبودم دل ا0امقر ل دجل 
بنرد عبرمهلل مأبودم دمل�ضل

33 �سنةالعمر

�سعودياجلن�سية

مدير املوارد الب�سرية لل�سركةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف اإدارة املوارد الب�سرية، معهد اأيه بي بي، اململكة املتحدة، عام 2014م.	

• بكالوريو�س يف اإدارة املوارد الب�سرية، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2009م.	

• دبلوم يف املوارد الب�سرية، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2007م.	

• دبلوم يف املوارد الب�سرية، جامعة جوردن اآر، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 2002م.	

•اخلربات العملية مدير املوارد الب�سرية يف ال�سركة منذ عام 2015م وحتى تاريخه.	

• مدير املوارد الب�سرية يف مركز الطب الدويل، وهو �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 2010م وحتى عام 	
2015م. 

• مدير ال�سوؤون االإدارية و�سوؤون املوظفني يف املنطقة الغربية يف البنك ال�سعودي الفرن�سي، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات 	
امل�سرفية، منذ عام 2007م وحتى عام 2010م. 

• مدير ال�سوؤون االإدارية و�سوؤون املوظفني يف بنك اجلزيرة، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ عام 2005م وحتى 	
عام 2007م. 

• م�ساعد مدير ال�سوؤون االإدارية و�سوؤون املوظفني يف بنك اجلزيرة، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية، منذ عام 2004م 	
وحتى عام 2005م.

• م�سوؤول التوظيف والتداول يف �سركة جلوبال اإندك�س �سريفيز ليميتد، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املعامالت املالية، منذ عام 	
2003م وحتى عام 2004م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مأبرن هينانايل ا0امقر ل دجل 
مأبرن هينانايمل�ضل

54 �سنةالعمر

فلبينياجلن�سية

مدير ق�سم تقنية املعلومات بال�سركةاملن�سب

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية، معهد مانيال للتقنية، الفلبني، عام 1979م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير ق�سم تقنية املعلومات يف ال�سركة منذ عام 1989م وحتى تاريخه.	

• حملل اأنظمة وم�سمم ومربمج يف �سركة كومبيوتريك�س، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الفلبني تعمل يف جمال تقنية املعلومات، منذ عام 1982م وحتى عام 	
1989م.

• مهند�س كهرباء يف �سركة التكرير الفلبينية، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الفلبني تعمل يف جمال البرتول، منذ عام 1980م وحتى عام 1982م.	

• فني معدات يف �سركة كهرباء مانيال، وهي �سركة موؤ�س�سة يف الفلبني تعمل يف جمال الطاقة الكهربائية، يف عام 1979م.	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مأحمر �ضفيق علوي غازيل ا0امقر ل دجل 
مأحمر �ضفيق علوي غازيمل�ضل

52 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

مدير ق�سم امل�سرتيات يف ال�سركةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة الرعاية ال�سحية، جامعة نك�سون، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 2013م.	

• دبلوم اإدارة امل�ست�سفيات، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 2001م.	

• بكالوريو�س يف املحا�سبة، جامعة املنوفية، جمهورية م�سر العربية، عام 1985م.	

•اخلربات العملية مدير ق�سم امل�سرتيات بال�سركة منذ عام 2014م وحتى تاريخه.	

• مدير ق�سم امل�سرتيات يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  املدينة منذ عام 2003م وحتى عام 2014م.	

• مدير ق�سم امل�سرتيات يف م�ست�سفى ال�سالم الدويل، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 	
2001م وحتى عام 2003م.

• نائب مدير يف م�ست�سفى ال�سالم الدويل، وهي �سركة موؤ�س�سة يف يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1997م وحتى 	
عام 2001م.

• م�سوؤول ق�سم الرواتب يف م�ست�سفى ال�سالم الدويل، وهي �سركة موؤ�س�سة يف يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 	
1994م وحتى عام 1997م.

• حما�سب يف م�ست�سفى ال�سالم الدويل، وهي �سركة موؤ�س�سة يف يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1988م وحتى 	
عام 1994م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ هاين م�ضطفى عبرمل�ضالمل ا0امقر ل دجل 
هاين م�ضطفى عبرمل�ضالممل�ضل

51 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

مدير ق�سم الت�سويق يف ال�سركةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف جراحة الفم، جامعة االإ�سكندرية، جمهورية م�سر العربية، عام 1990م 	

• بكالوريو�س يف طب االأ�سنان، جامعة االإ�سكندرية، جمهورية م�سر العربية، عام 1986م 	

•اخلربات العملية مدير ق�سم الت�سويق يف ال�سركة منذ عام 2011م وحتى تاريخه. 	

• مدير �سوؤون العمالء يف ال�سركة منذ عام 2005م وحتى عام 2011م.	

• م�سوؤول مبيعات يف �سركة النه�سة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 2000م وحتى عام 2005م. 	

• طبيب جراحة االأ�سنان يف عيادات �سالمتك لالأ�سنان، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1994م وحتى 	
عام 2000م. 

• طبيب جراحة االأ�سنان يف م�ست�سفى جدة الوطني، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1991م وحتى عام 	
1994م.

• مندوب مبيعات يف �سركة اليك�سميد فارما، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال جتارة املواد الطبية، منذ عام 1990م 	
وحتى عام 1991م. 

• ا�ست�ساري جراحة االأ�سنان يف مركز االأ�سنان التدريبي احلكومي، وهو مركز حكومي يف جمهورية م�سر العربية يعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، 	
عام 1989. 

• طبيب جراحة االأ�سنان يف م�ست�سفى جامعة دمنهور، وهو م�ست�سفى حكومي يف جمهورية م�سر العربية منذ عام 1986م وحتى عام 1988م. 	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ حممر عبرمهلل عوي�سل ا0امقر ل دجل 
حممر عبرمهلل عوي�سمل�ضل

55 �سنة العمر

م�سرياجلن�سية

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف الت�سويق واملبيعات، اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 1991م	

• بكالوري�س ال�سيدلة، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 1982م	

•اخلربات العملية املدير الت�سغيلي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة منذ عام 2013م وحتى تاريخه.	

• املدير الت�سغيلي لل�سركة منذ عام 2007م وحتى عام 2013م.	

• م�ساعد الرئي�س التنفيذي ومدير الت�سويق واملبيعات يف م�ست�سفى املقاول العربي، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال 	
الرعاية ال�سحية، عام 2006م. 

• مدير ق�سم الت�سويق واملبيعات يف م�ست�سفيات ومراكز مغربي، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ 	
عام 2002م وحتى عام 2006م.

• مدير املكتب العلمي يف �سركة نوفولتيز فارما انرتنا�سيونال، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال املواد ال�سيدالنية، منذ 	
عام 1999م وحتى عام 2002م. 

• مدير املكتب العلمي يف �سركة بايوبرودكت البراتوري، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأدوية، منذ عام 1998م وحتى 	
عام 1999م. 

• مدير منتجات مكافحة العدوى يف �سركة بري�ستول مايرز �سكويب اأوذر ميدل اإي�ست، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال 	
االأدوية، منذ عام 1995م وحتى عام 1997م. 

• م�سوؤول مبيعات يف �سركة بري�ستول مايرز �سكويب  ميدل اإي�ست، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأدوية، منذ عام 	
1992م وحتى عام 1995م.

• ا�ست�ساري منتجات امل�ست�سفيات يف �سركة اأبجون فارما�سيوتيكال، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأدوية، منذ عام 	
1988م وحتى عام 1992م.

• مندوب مبيعات يف �سركة اأبجون فارما�سيوتيكال، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأدوية، منذ عام 1983م وحتى 	
عام 1988م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ طاهر مأيوبل 07امقر ل دجل 
طاهر مأيوبمل�ضل

47 �سنةالعمر

باك�ستايناجلن�سية

املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية �سهادة الزمالة، من املحا�سبني القانونيني املعتمدين، اململكة املتحدة، عام 2013م. 	

• �سهادة الزمالة، من معهد املحا�سبني القانونيني، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1997م.	

• �سهادة الزمالة، معهد املحا�سبة املالية العامة، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1996م.	

• بكالوريو�س يف التجارة، جامعة البنجاب، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1989م.	

•اخلربات العملية املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة منذ عام 2010م وحتى تاريخه.	

• الرئي�س املايل ل�سركة جمموعة خواجه، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال �سناعة احلديد واملن�سوجات، منذ عام 	
1999م وحتى عام 2010م.

• مدير مايل يف �سركة اإيكو وي�ست اأنرتنا�سيونال برايفت ليمتد، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال االإن�ساء والتعمري، 	
منذ عام 1997م وحتى عام 1999م.

• مدير التدقيق وال�سرائب يف مكتب ندمي يو�سف وم�ساركوه، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال اخلدمات التجارية، 	
منذ عام 1993م وحتى عام 1997م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ عبرملفتاح عبره ح�ضننيل 08امقر ل دجل 
عبرملفتاح عبره ح�ضننيمل�ضل

62 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�ساملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، معهد االأبحاث الدولية، االإمارات العربية املتحدة، عام 2011م.	

• بكالوريو�س جتارة، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 1978م.	

• دبلوم ات�ساالت، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 1972م.	

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�س منذ عام 2008م وحتى تاريخه.	

• املدير الت�سغيلي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�س منذ عام 2001م وحتى عام 2008م.	

• مدير االإمدادات والتموين يف برنامج الدعم الفني بوزارة ال�سحة امل�سرية حتت اإ�سراف برنامج املعونة االأمريكية، يف جمهورية م�سر العربية، منذ 	
عام 2000م وحتى عام 2001م.

• مدير �سوؤون املوظفني وال�سوؤون االإدارية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة منذ عام 1987م وحتى عام 2000م.	

• مدير ال�سوؤون االإدارية واملحا�سب الرئي�سي يف �سركة �ساند، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املقاوالت والتجارة، منذ عام 1980م 	
وحتى عام 1987م.

• مدرب يف كلية الطريان املدين والتقنية، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الطريان املدين، منذ عام 1972م وحتى عام 1980م. 	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ حممر �ضير دم�ضرل 09امقر ل دجل 
حممر �ضير دم�ضرمل�ضل

65 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�ساملن�سب

بكالوريو�س يف الطب واجلراحة، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 1976.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�س منذ عام 2012م وحتى تاريخه.	

• ا�ست�ساري اإدارة م�ست�سفيات، عمل حر يف دولة م�سر، منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.	

• مدير عام م�ست�سفى ال�سفوة، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، عام 2010م.	

• مدير ال�سوؤون الطبية يف م�ست�سفى ال�سالمة اجلديدة، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 	
2004م وحتى عام 2006م.

• مدير ال�سوؤون الطبية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  املدينة  منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.	

• مدير ال�سوؤون الطبية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة، منذ عام 2001م وحتى عام 2003م.	

• كبري االأطباء املقيمني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة، منذ عام 1990م وحتى عام 2001م.	

• طبيب باطنية مقيم، امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  جدة، منذ عام 1988م وحتى عام 1990م.	

• طبيب باطنية وقلب وعناية مركزة مقيم، يف وزارة ال�سحة يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 1982م وحتى عام 1986م.	

• مدير وحدة ال�سادات املدر�سية باجليزة، وهي مدر�سة حكومية يف جمهورية م�سر العربية، عام 1981م. 	

• طبيب عام يف القوات امل�سلحة امل�سرية، وهي جهة حكومية يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 1978م وحتى عام 1980م. 	

• طبيب عام يف وحدة رعاية �سحية اأولية تابعة لوزارة ال�سحة يف جمهورية م�سر العربية، عام 1977م. 	

• طبيب امتياز م�ست�سفيات جامعة القاهرة، وهي جهة حكومية يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 1976م وحتى عام 1977م. 	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ ح�ضني �ضبحاين عالم عليل 0اامقر ل دجل 
ح�ضني �ضبحاين عالم عليمل�ضل

36 �سنةالعمر

باك�ستايناجلن�سية

املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�ساملن�سب

•املوؤهالت العلمية �سهادة يف املحا�سبة القانونية املعتمدة، معهد املحا�سبني املعتمدين، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 2007م.	

• �سهادة املحا�سبة املالية العامة، معهد حما�سبي املالية العامة، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 2005م.	

• بكالوريو�س يف التجارة، كلية هايلي للتجارة بجامعة البنجاب، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1999م.	

•اخلربات العملية املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  الريا�س منذ عام 2011م وحتى تاريخه.	

• الرئي�س املايل للمجموعة املا�سية لل�سناعات، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال ال�سناعة، منذ عام 2008م وحتى 	
عام 2011م.

• مدير مايل يف �سركة بالل لالألياف املحدودة، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال ال�سناعة، منذ عام 2007م وحتى 	
عام 2008م. 

• مدير احل�سابات وال�سرائب يف �سركة بالل لالألياف املحدودة، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال ال�سناعة، منذ 	
عام 2005م وحتى عام 2007م. 

• حما�سب يف مكتب م�ستاق وم�ساركوه حما�سبون قانونيون، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال تدقيق احل�سابات، 	
منذ عام 2001م وحتى عام 2005م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ دممز م�ضاعر ملعوم�ضيل ااامقر ل دجل 
دممز م�ضاعر ملعوم�ضيمل�ضل

32 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  املدينةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمهورية م�سر العربية، عام 2013م.	

• ماج�ستري يف طب اجللدية، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2012م.	

• ماج�ستري يف طب الن�ساء والوالدة، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2009م.	

• بكالوريو�س يف الطب واجلراحة، جامعة القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2006م.	

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  املدينة منذ عام 2015م وحتى تاريخه.	

• م�ساعد الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة منذ عام 2013م وحتى عام 2015م. 	

• طبيب يف �سركة ميتاليف األيكو)م�سر(، وهي �سركة تاأمني تابعة لل�سركة االم املوؤ�س�سة يف الواليات املتحدة االمريكية وتعمل يف جمال التاأمني يف 	
جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2010م وحتى عام 2013م.

• مدير وحدة طبية يف م�ست�سفى دار الفوؤاد، وهو م�ست�سفى خا�س يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2009م وحتى عام 2013م.	

• طبيب مقيم يف م�ست�سفى دار ال�سفاء، وهو م�ست�سفى خا�س يف جمهورية م�سر العربية، خالل عام 2009م.	

• طبيب يف م�ست�سفى م�سر الدويل، وهو م�ست�سفى خا�س يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.	

• طبيب يف م�ست�سفى الق�سر العيني، وهو م�ست�سفى خا�س يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.	

• م�ساعد مدير الت�سويق يف �سركة الرعاية ال�سحية للتاأمني، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال التاأمني، خالل عام 	
2007م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ حممود مأ�ضعر معربهل ااامقر ل دجل 
حممود مأ�ضعر معربهمل�ضل

34 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  املدينة املن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم اإدارة امل�ست�سفيات واملن�ساآت ال�سحية، اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، م�سر، عام 2013م.	

• دبلوم اجلودة الطبية ال�ساملة للمن�ساآت ال�سحية، اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، م�سر، عام 2011م.	

• ماج�ستري يف التحاليل الطبية، جامعة القاهرة، م�سر، عام 2007م.	

• بكالوريو�س يف الطب واجلراحة، جامعة القاهرة، م�سر، عام 2005م.	

•اخلربات العملية املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي  االأملاين – املدينة منذ عام 2014م وحتى تاريخه.	

• مدير وحدة طبية ونائب مدير العمليات لل�سوؤون االإدارية يف م�ست�سفى دار الفوؤاد، وهو م�ست�سفى خا�س يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2011م 	
وحتى عام 2013م.

• مدير فرع معمل األفا يف القاهرة، وهو معمل خا�س يعمل يف جمال التحاليل الطبية منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.	

• طبيب يف ق�سم التحاليل الطبية يف املركز القومي للبحوث يف القاهرة وهو مركز يعمل يف جمال البحوث منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.	

• طبيب امتياز يف م�ست�سفيات جامعة القاهرة، وهي م�ست�سفيات حكومية يف جمهورية م�سر العربية، منذ عام 2006م وحتى عام 2007م.	

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ دنا كرم خانل ااامقر ل دجل 
دنا كرم خانمل�ضل

40 �سنةالعمر

باك�ستانيةاجلن�سية

املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينةاملن�سب

بكالوريو�س يف التجارة، جامعة هايلي للتجارة يف البنجاب، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1996م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة منذ عام 2011م وحتى تاريخه.	

• الرئي�س املايل ل�سركة ميالت اإيكويبمنت ليمتد، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال ال�سناعة، عام 2011م.	

• نائب الرئي�س املايل ل�سركة ميالت اإيكويبمنت ليمتد، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال ال�سناعة، منذ عام 	
2005م وحتى عام 2011م. 

• م�ساعد مدير التكاليف وامليزانية يف �سركة وزير علي لل�سناعات املحدودة، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال 	
ال�سناعة، عام 2005م.

• مدير مايل يف �سركة ميهتا بروذرز )برايفت( ليمتد، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف جمال التجارة، منذ عام 2002م 	
وحتى عام 2005م. 

• متدرب يف مكتب اإيرن�ست اآند يونغ فورد رود�س �سيدات حيدر حما�سبون قانونيون، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية باك�ستان االإ�سالمية تعمل يف 	
جمال تدقيق احل�سابات، منذ عام 1997م وحتى عام 2002م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مأحمر حممر �ضبل ملعرتي�سل ااامقر ل دجل 
مأحمر حممر �ضبل ملعرتي�سمل�ضل

46 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سرياملن�سب

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف اإدارة امل�ست�سفيات، اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2005م. 	

• دبلوم يف اإدارة امل�ست�سفيات، جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، عام 2004م.	

• دبلوم يف اإدارة اجلودة ال�ساملة يف جمال الرعاية ال�سحية، اجلامعة االأمريكية يف القاهرة، جمهورية م�سر العربية، عام 2003م.	

• ماج�ستري يف طب وجراحة القلب وال�سدر، جامعة االأزهر، جمهورية م�سر العربية، عام 2003م.	

• بكالوريو�س يف الطب واجلراحة، جامعة طنطا، جمهورية م�سر العربية، عام 1993م.	

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري منذ عام 2009م وحتى تاريخه.	

• مدير العمليات للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.	

• م�ساعد مدير العمليات للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.	

• م�ساعد املدير العام مل�ست�سفى معهد نا�سر، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية، منذ عام 1997م وحتى 	
عام 2005م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى

 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مأحمر حممود محلكيلل ااامقر ل دجل 
مأحمر حممود محلكيلمل�ضل

43 �سنةالعمر

م�سرياجلن�سية

املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سرياملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جمهورية م�سر العربية، عام 2001م. 	

• بكالوريو�س يف الطب، جامعة اال�سكندرية، جمهورية م�سر العربية، عام 1995م. 	

•اخلربات العملية املدير الطبي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري منذ عام 2014م وحتى تاريخه.	

• مدير الت�سويق والتوزيع يف �سركة الهدف ال�سيدالنية لالأدوية واملعدات والتجهيزات الطبية، وهي �سركة موؤ�س�سة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف 	
جمال جتارة املواد ال�سيدالنية واالأجهزة الطبية، منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

• مدير الت�سويق يف �سركة غالك�سو �سميث كالين، وهي �سركة م�سجلة يف اجلمهورية الليبية تعمل يف جمال االأبحاث البيولوجية واإنتاج اللقاحات 	
واالأدوية، منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.

• مدير اإقليمي يف �سركة غالك�سو �سميث كالين، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأبحاث البيولوجية واإنتاج اللقاحات 	
واالأدوية، منذ عام 2001م وحتى عام 2009م.

• م�سوؤول مبيعات يف �سركة �سميث كالين بي�سام، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية م�سر العربية تعمل يف جمال االأبحاث البيولوجية واإنتاج اللقاحات 	
واالأدوية، منذ عام 1999م وحتى عام 2001م. 

ال يوجداملنا�سب االأخرى
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 ملخ�س مل�ضرية ملذمتية لـ مأظهر ح�ضني فزمل ح�ضنيل ااامقر ل دجل 
مأظهر ح�ضني فزمل ح�ضنيمل�ضل

48 �سنةالعمر

باك�ستايناجلن�سية

املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سرياملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة االأعمال، جامعة الزراعة يف املناطق القاحلة، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1998م. 	

• بكالوريو�س يف التجارة، جامعة البنجاب، جمهورية باك�ستان االإ�سالمية، عام 1989م. 	

•اخلربات العملية املدير املايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري منذ عام 2014م وحتى تاريخه.	

• مدير مايل يف �سركة ال�سرق للرعاية ال�سحية، يف جمهورية باك�ستان االإٍ�سالمية، وهي �سركة اأجنبية تعمل يف جمال الرعاية ال�سحية منذ عام 	
2010م وحتى عام 2014م.

• مدير مايل يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، منذ عام 2003م وحتى عام 2010م.	

• حما�سب رئي�سي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.	

• م�سوؤول ق�سم التكاليف والدخل يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، منذ عام 1999م وحتى عام 2000م.	

• حما�سب رئي�سي يف �سركة جامون باك�ستان املحدودة، وهي �سركة م�سجلة يف جمهورية باك�ستان االإٍ�سالمية تعمل يف جمال املقاوالت، منذ عام 	
1991م وحتى عام 1999م.

ال يوجداملنا�سب االأخرى

إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء وسكرتير مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية 5-5

يقر اأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية مبا يلي:

اأنه مل يتم االإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأٍي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة. اأ- 
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية بال�سركة اأو  ب- 

�سكرتري جمل�س االإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأع�ساء االإدارة التنفيذية بحق الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة. ج- 

بخالف ما ورد يف الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة«، لي�س من �سمن اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو االإدارة التنفيذية اأو �سكرتري جمل�س االإدارة اأي �سخ�س يعمل حاليًا  د- 
كع�سو يف جمال�س اإدارة �سركات اأخرى، اأو اأن �سبق له واأن �سغل مثل هذا املن�سب �سابقًا.

بخالف ما ورد يف الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة«، لي�س الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي االإدارة التنفيذية اأو �سكرتري جمل�س االإدارة اأو الأي من اأقربائهم  هـ- 
اأو تابعيهم اأي اأ�سهم اأو م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة اأو �سركتها التابعة.

بخالف ما ورد يف الق�سم رقم  12-6-10 »التعامالت مع االأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة لي�س هناك اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند  و- 
تقدمي ن�سرة االإ�سدار فيه الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي االإدارة التنفيذية اأو �سكرتري جمل�س االإدارة اأو الأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأي م�سلحة يف اأعمال 

ال�سركة اأو �سركتها التابعة.

تضارب المصالح 5-2

ال مينح النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س االإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية 
�سواًء ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وذلك تنفيذًا لن�س املادة )69( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س االإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإال مبوافقة من اجلمعية العمومية العادية يتم جتديدها كل �سنة. 

ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ جمل�س االإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح 
رئي�س املجل�س للجمعية العمومية عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون االإف�ساح م�سفوعًا بتقرير 
خا�س من مراقب احل�سابات. ويتم اإثبات هذا التبيلغ يف حم�سر اجتماع املجل�س. وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا 

ال�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

االلتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و)70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات. اأ- 
عدم الت�سويت على العقود املربمة مع اأطراف ذي عالقة يف اجتماعات اجلمعية العمومية اإذا كانت لهم م�سلحة فيها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. ب- 

االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة وباأن كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س املادة  ج- 
)70( من نظام ال�سركات.
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وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة عن وزارة 
التجارة وال�سناعة يف هذا ال�ساأن ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال يحددهما جمل�س االإدارة وفقًا 

لالأنظمة والقرارات والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

ووفقًا للقرار الوزاري رقم )1071( وتاريخ 1412/11/2هـ )املوافق 1992/5/5م( ال�سادر عن معايل وزير التجارة وال�سناعة يكون احلّد االأق�سى للمكافاأة ال�سنوية لع�سو 
جمل�س االإدارة يف ال�سركة )200.000( ريـال �سعودي، باالإ�سافة اإلى مبلغ )3.000( ريـال عن ُكل جل�سٍة من جل�سات جمل�س االإدارة. وتلتزم ال�سركة مبا جاء يف القرار الوزاري 

املذكور يف حتديد املكافاآت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�سركة بناًء على تو�سية املجل�س.

ويجب اأن تتم املوافقة على مكافاآت واأجور جمل�س االإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة اأنه ال يحق الأع�ساء جمل�س االإدارة الت�سويت على هذه املكافاآت واالأجور، كما 
مل يتقا�سى اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء اإدارتها التنفيذية اأية مكافاآت اأو تعوي�سات عينية، وفيما يلي، تف�سيل ملا تقا�ساه اأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء 
االإدارة التنفيذية املذكورين يف الق�سم رقم  5-3 »جمل�س االإدارة« والق�سم رقم  5-4 »االإدارة التنفيذية« من هذه الن�سرة، مبا فيهم الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل، خالل 

ال�سنوات الثالث ال�سابقة لالإدراج على التف�سيل االتي:

 مكافاآت  مأتعاب جمل�س ملإدمدة  ملإدمدة ملتنفيذية خالل ملفرتة ما بني اا0ام مإلى اا0امل 7اامقر ل دجل 
اا0اماا0اماا0امبالريـال مل�ضعودي

---اأع�ساء جمل�س االإدارة

2.162.740 2.882.883  1.522.419 كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل
امل�سدر: ال�سركة 

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 5-2

يتم تعيني اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من قبل اجلمعية العامة العادية باتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي، ويحدد نظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات والنظام االأ�سا�سي 
لل�سركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�سركة مهام وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة. وفيما يلي ملخ�س مبهام وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س االإدارة و الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل:

رئيس مجلس اإلدارة 5-2-1

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة ما يلي:

متثيل ال�سركة اأمام الغري واأمام الق�ساء واجلهات احلكومية وكتاب العدل واملحاكم وجلان ف�س املنازعات باختالف اأنواعها وهيئات التحكيم والغرف التجارية - 1
وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها.

التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع - 2
على االتفاقيات وال�سكوك واالإفراغات اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية واتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت والرهون وفكها.

اإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة ويف املرافعة واملدافعة وال�سلح واالإقرار والتحكيم عن ال�سركة.- 3
تنظيم عمل جمل�س االإدارة، وترتيب مواعيد انعقاد اجتماعات املجل�س والدعوة النعقادها، االإعداد جلدول االأعمال ورئا�سة االجتماعات، وتنظيم عملية الت�سويت - 4

على القرارات.
رئا�سة اجلمعية العامة للم�ساهمني اأو تفوي�س من ينوب عنه يف رئا�ستها.- 5
االإ�سراف على اإعداد تقرير جمل�س االإدارة ال�سنوي عن اأن�سطة املجل�س.- 6

مدة عضوية رئيس مجلس اإلدارة

اإن مدة ع�سوية اأع�ساء جمل�س االإدارة، مبا فيهم رئي�س جمل�س االإدارة، هي ثالثة )3( �سنوات وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة. 

مجلس اإلدارة 5-2-2

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة ما يلي:

توجيه وو�سع ومتابعة اال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة واالأهداف الرئي�سية لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�سغيلية لل�سركة، وذلك يف �سوء التو�سيات - 1
املقدمة من التنفيذيني بال�سركة.

القيام بكافة االأعمال والت�سرفات التي من �ساأنها حتقيق اأغرا�س ال�سركة.- 2
حتديد الهيكل الراأ�سمايل االأمثل لل�سركة وا�سرتاتيجيتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية. - 3
املوافقة على ال�شلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�شم ال�شركة ونيابة عنها.- 4
املوافقة على ا�سرتاك ال�سركة يف �سركات اأخرى والت�سرف يف اأ�سول ال�سركة وممتلكاتها بال�سراء والرهن وفك الرهن والبيع واالإفراغ.- 5
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مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

يح�سل رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة على مكافاأة �سنوية وفقًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية على اأن ال تزيد عن )200.000( ريـال للع�سو الواحد. كما يتقا�سى كل ع�سو من 
اأع�ساء جمل�س االإدارة مبلغ )3.000( ريـال �سعودي لقاء ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س االإدارة.

ال يحق الأع�ساء جمل�س االإدارة، اأو االإدارة التنفيذية، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني الت�سويت على �سرف املكافاآت الأنف�سهم اأو القرارات ال�سادرة عن اجلمعية 
العامة لل�سركة يف هذا ال�ساأن، كما ال يوجد اأي �سالحيات جتيز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�س من ال�سركة. 

وال توجد اأي عقود عمل بني ال�سركة واأع�ساء جمل�س االإدارة ب�سفتهم املذكورة، اإذ يتم تعيينهم مبوجب قرار �سادر عن اجلمعية العامة العادية لل�سركة وفقًا لنظام ال�سركات 
والنظام االأ�سا�سي لل�سركة وت�سرف مكافاآتهم لقاء ع�سويتهم يف املجل�س وفقًا لنظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي لل�سركة والتعليمات الر�سمية التي �سدرت يف هذا ال�ساأن.

الرئيس التنفيذي 5-2

ان�سم حممد ماأمون النجار اإلى اجلهاز االإداري التنفيذي لل�سركة يف عام 2005م كم�ساعد املدير الت�سغيلي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة ويف عام 2007م، عني كرئي�س 
تنفيذي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة، ويف عام 2013م عني رئي�سًا تنفيذيًا لل�سركة. 

ويرتبط حممد ماأمون النجار مع ال�سركة بعقد عمل خطي مدته )3( ثالثة �سنوات تبداأ من1434/03/20هـ )املوافق  2013/02/01م( ويجدد تلقائيًا ملدد مماثلة. وتتمثل مهام 
وم�سوؤوليات الرئي�س التنفيذي يف القيام باالآتي: 

العمل على حتقيق اأهداف ال�سركة وتنفيذ روؤيتها ور�سالتها وا�سرتاتيجيتها التي يحددها جمل�س االإدارة.- 1
االإ�سراف على اأعمال ال�سركة االإدارية والفنية اليومية. - 2
تن�سيق اخلطط االإدارية مع اأق�سام ال�سركة املختلفة وامل�ست�سفيات التابعة لها لتنفيذ خطة اأعمال ال�سركة ال�سنوية.- 3
اإعداد التقارير املالية والفنية ال�سنوية وربع ال�سنوية عن اأعمال ال�سركة وتقدميها ملجل�س االإدارة مبا يف ذلك اإجنازات ال�سركة والعوائق املرتبطة باأعمالها واقرتاح - 4

احللول املنا�سبة لها.
التنفيذيني لتقدمي املعلومات الدقيقة وذات ال�سلة - 5 اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة ومديري امل�ست�سفيات  التن�سيق املتوا�سل مع رئي�س جمل�س االإدارة وروؤ�ساء 

ملجل�س االإدارة وجلانه حول املوا�سيع التي تناق�س من قبلهم مل�ساعدتهم على تاأدية مهامهم باأف�سل طريقة ممكنة.
متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري والقيام بتاأدية اأي وظائف اأخرى يعهد بها اإليه جمل�س االإدارة من حني الآخر. - 6

الرئيس المالي -5-1

ان�سم الرئي�س املايل اأالرما فرجي�س توما�س لل�سركة يف عام 2001م، ويرتبط اأالرما فرجي�س توما�س بعقد عمل خطي مع ال�سركة مدته )2( �سنتان تبداأ يف 1436/12/02هـ 
)املوافق 2015/09/15م(. وت�سمل م�سوؤوليات ومهام الرئي�س املايل ما يلي:

اال�سراف على اإعداد املوازنات ال�سنوية لل�سركة وتقدميها ملجل�س االإدارة الإقرارها. �
اال�سراف على اإعداد القوائم املالية لل�سركة. �
و�سع ال�سيا�سات املحا�سبية وتوجيهها ومتابعة االلتزام بها. �
رفع التقارير الدورية لالإدارة العليا. �
تن�سيق العمل مع كل من املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي لل�سركة.  �

ويو�سح اجلدول التايل ملخ�س عقود توظيف الرئي�س التنفيذي ومدير ال�سوؤون الطبية والرئي�س املايل.

 ملخ�س عقود توظيف ملرئي�س ملتنفيذي،  مرير مل�ضوؤ ن ملطبية  ملرئي�س مملايلل 8اامقر ل دجل 
مرة ملعقرتاديخ مللتحاق بالعمل يف مل�ضركةمملن�ضبمل�ضل

ثالثة �سنوات تبداأ يف 1434/03/20هـ )املوافق 2013/02/01م(2005مالرئي�س التنفيذي لل�سركةحممد ماأمون النجار

مدير ال�سوؤون الطبية لل�سركة وائل عبداحلميد اجلنايني
وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

- جدة

خم�سة �سنوات تبداأ يف 1433/05/02هـ )املوافق 2012/03/25م(2007م

�سنتان تبداأ يف 1436/12/02هـ )املوافق 2015/09/15م(2001مالرئي�س املايل لل�سركةاأالرما فرجي�س توما�س
امل�سدر: ال�سركة

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة العليا اأنه ال يوجد عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي هذه الن�سرة لهم اأو 
الأي من اأقاربهم فيه م�سلحة يف اأعمال ال�سركة، وذلك بخالف ما ذكر يف ق�سم  12-6-10 »العقود مع االأطراف ذات العالقة« يف الق�سم رقم  12 »املعلومات القانونية« من هذه 

الن�سرة. 

لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها: 5-11

من اأجل �سمان االأداء االأمثل الإدارة ال�سركة، �سّكل جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. لللجان قواعد معتمدة حتدد املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بكل 
منها. ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة. يقوم جمل�س االإدارة باإجراء مراجعة �سنوية لقواعد اللجان بناًء على تو�سياتها. 

وي�ستحق اأع�ساء كل من جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت مكافاأة يحددها جمل�س االإدارة لقاء ع�سويتهم يف اللجنة.
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اللجنة التنفيذية 5-11-1

تتولى اللجنة التنفيذية املهام وامل�سوؤوليات التالية:

اتخاذ القرارات املتعلقة باالأعمال اليومية لل�سركة. - 1
مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط اال�سرتاتيجي لل�سركة بالتعاون مع الرئي�س التنفيذي. - 2
التاأكد من اإمتام اخلطط اال�سرتاتيجية التي حتقق اأهداف ال�سركة. - 3
مراجعة تو�سيات الرئي�س التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�سركة التي تهدف اإلى حتقيق التوافق بني اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سركة واأهدافها الت�سغيلية طويلة - 4

االأجل. 
املراجعة الدورية للخطط اال�سرتاتيجية واالأهداف الت�سغيلية لل�سركة وجمموعتها )اإن وجدت( للتاأكد من توافقها مع اأهداف ال�سركة.- 5
رفع التو�سيات للمجل�س فيما يتعلق بامل�سائل الطارئة وحتديد خطة معاجلتها. - 6
رفع التو�سيات للمجل�س فيما يتعلق بانتاجية ال�سركة ومدى حتقيق اأهدافها امل�ستقبلية وحت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها. - 7

تتكون اللجنة التنفيذية من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 مأع�ضاء مللجنة ملتنفيذيةل 9اامقر ل دجل 
مملن�ضبمل�ضل

رئي�س �سبحي عبداجلليل برتجي 1

ع�سومكارم �سبحي برتجي2

ع�سواأرومربا رام موهان3

ع�سوحممد ماأمون النجار4

ع�سو�سلطان �سبحي برتجي5
امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو مللجنة ملتنفيذية �ضبحي عبرمقليل برتجيل 0اامقر ل دجل 
�ضبحي عبرمقليل برتجيمل�ضل

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو مللجنة ملتنفيذية مكادم �ضبحي برتجيل ااامقر ل دجل 
مكادم �ضبحي برتجيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو مللجنة ملتنفيذية مأد مربم دمم موهانل ااامقر ل دجل 
مأد مربم دمم موهانمل�ضل

58 �سنةالعمر

هندياجلن�سية

ع�سو اللجنة التنفيذية وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف ال�سركةاملن�سب

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري يف اإدارة االأعمال يف املن�ساآت ال�سحية، جامعة لي�س�سرت، اململكة املتحدة، عام 1999م.	

• بكالوريو�س يف التجارة، جامعة دلهي، الهند، عام 1979م.	

•اخلربات العملية الرئي�س املايل ل�سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 2005م وحتى عام 2015م. 	

• مدير مكتب يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 2001م وحتى عام 2005م.	

• مدير اجلودة يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 1999م وحتى عام 2001م. 	

• اإداري يف �سركة بيت البرتجي، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، منذ عام 1988م وحتى عام 1999م.	

• من�سق اإداري يف �سركة بهارثيا فيدا بهافان، يف الهند، منذ عام 1980م وحتى عام 1988م، وهي �سركة اأجنبية تعمل يف جمال التعليم. 	

ال يوجداملنا�سب االأخرى
امل�سدر: ال�سركة 
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 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو مللجنة ملتنفيذية حممر ماأمون ملنجادل ااامقر ل دجل 
حممر ماأمون ملنجادمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-4-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء االإدارة التنفيذية« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو مللجنة ملتنفيذية �ضلطان �ضبحي برتجيل ااامقر ل دجل 
�ضلطان �ضبحي برتجيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة

لجنة المراجعة 5-11-2

تتولى جلنة املراجعة املهام وامل�سوؤوليات التالية:

درا�سة القوائم املالية الربع �سنوية وال�سنوية لل�سركة قبل عر�سها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�سيات يف �ساأنها.- 1

مراقبة �سالمة القوائم املالية واأية ت�سريحات تتعلق باالأداء املايل لل�سركة.- 2

اأو - 3 اأو مبادئ  اأي ممار�سات  التي قد ترتتب على  االآثار  ب�ساأنها ملجل�س االإدارة، ودرا�سة  الراأي والتو�سيات  ال�سركة وتقدمي  ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف  درا�سة 
تطورات حما�سبية، اأو متطلبات اإف�ساح، اأو قوانني اأو اأنظمة، جديدة اأو مقرتحة.

مراجعة الطرق املتبعة يف ح�ساب التعامالت املهمة اأو غري العادية عند وجود اأكرث من طريقة حما�سبية، ب�سكل خا�س تلك التي تتعلق باحل�سابات املتعلقة بالدمج - 4
واال�ستحواذ واإعادة الهيكلة واتفاقيات ال�سراكة.

التاأكد من قيام ال�سركة باتباع املعايري املحا�سبية املنا�سبة مع مراعاة اآراء املحا�سب القانوين.- 5

درا�سة مالحظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة االإجراءات التي قامت بها ال�سركة.- 6

التاأكد من و�سوح وكمال االإف�ساحات يف القوائم املالية لل�سركة وال�سياق الذي ترد فيه للتاأكد من تقدميها املعلومات املطلوبة للم�ساهمني وغريهم، وتقييم اأداء - 7
ال�سركة.

باملراجعة - 8 يتعلق  الذي  واملايل وتقرير احلوكمة )للمدى  الت�سغيلي  واالأداء  التجاري  بالعمل  واملتعلقة  املالية  القوائم  املقدمة يف  البيانات اجلوهرية  مراجعة جميع 
واإدارة املخاطر(.

واإدارة - 9 اللجنة على حتديث نظام ال�سوابط  ال�سركة. ويف هذا ال�سدد، تعمل  اإدارة املخاطر املتبعة يف  واأنظمة  مراجعة كفاية وفاعلية ال�سوابط املالية الداخلية 
املخاطر ب�سكل منا�سب لي�سمل �سوابط داخلية كافية للعمل يف ال�سركة.

التاأكد من وجود اإجراءات كافية لتقييم االإمتثال ملتطلبات الهيئة وتداول مبا يف ذلك التزامات االإف�ساح امل�ستمرة ومراقبة فاعلية هذه االإجراءات وال�سوابط.- 10

مراجعة البيانات املتعلقة بال�سوابط الداخلية واإدارة املخاطر التي ترد يف التقرير ال�سنوي لل�سركة.- 11

مراجعة كفاية الرتتيبات التي توفرها ال�سركة للموظفيها ومقاوليها لالإبالغ، ب�سرية، عن اأية خمالفات مالية حمتملة. تتاأكد اللجنة من توفري تلك الرتتيبات لتحقيق - 12
منا�سب وم�ستقل واإجراءات متابعة منا�سبة.

مراجعة اآليات واإجراءات ك�سف االحتيال املتبع يف ال�سركة.- 13

ت�سيري التحقيقات يف حالة االإبالغ عن اأي احتيال حمتمل.- 14

االإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية لل�سركة للتاأكد من فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س االإدارة.- 15

اإبداء الراأي ب�ساأن اختيار وتعيني وعزل رئي�س اإدارة املراجعة الداخلية واملحا�سب القانوين.- 16

درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه.- 17

مراجعة وتقييم برامج وخطط املراجعة الداخلية ال�سنوية والتاأكد من كفايتها.- 18

درا�سة تقارير املراجعة الداخلية لل�سركة ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�سحيحة للمالحظات الواردة فيها.- 19

مراقبة ا�ستجابة االإدارة التنفيذية للنتائج والتو�سيات التي تتو�سل اإليها اإدارة املراجعة الداخلية.- 20

التاأكد من توفر املعلومات والبيانات الكافية الإدارة املراجعة الداخلية لتمكينها من القيام بعملها ب�سكل فعال وفقًا للمعايري املهنية املنا�سبة.- 21

اإعداد اجتماعات مع اإدارة املراجعة الداخلية واملحا�سب القانوين ملناق�سة املو�سوعات الهامة التي قد تثريها اإدارة املراجعة الداخلية اأو املحا�سب القانوين بعيدًا عن - 22
اإدارة ال�سركة، والتاأكد من اأن مدير اإدارة املراجعة واملحا�سب القانوين لديهما اإمكانية االت�سال برئي�س جلنة املراجعة يف اأي وقت.

اإبداء التو�سيات املتعلقة باختيار وتعيني وحتديد اأتعاب وف�سل املحا�سب القانوين، والتي ت�سمل مراجعة اللجنة لكفاءته املهنية وال�ستقالليته.- 23

متابعة عمل املحا�سب القانوين واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة امل�سندة اإليه.- 24

املراقبة واالإ�سراف على ا�ستقاللية ومو�سوعية املحا�سب القانوين وفاعلية عملية التدقيق، مع مراعاة املتطلبات املهنية والتنظيمية ذات العالقة.- 25
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العمل مع املحا�سب القانوين من اأجل التن�سيق يف اإعداد خطة واإجراءات املراجعة لل�سنة احلالية، وتقدمي املالحظات والتو�سيات. - 26

مراجعة املالحظات التي تو�سل اإليها املحا�سب القانوين ب�ساأن البيانات املالية لل�سركة، ومتابعة االإجراءات املتبعة ب�ساأن تلك املالحظات، وي�سمل ذلك: - 27

النتائج اجلوهرية التي مت حتديدها يف عملية التدقيق،  1-27

االأحكام املحا�سبية والتدقيقية،  2-27

م�ستوى اخلطاأ املحدد خالل عملية التدقيق،  3-27

فاعلية عملية التدقيق.  4-27

درا�سة ر�سائل التمثيل املطلوبة من قبل املحا�سب القانوين قبل اأن توقعها اإدارة ال�سركة ومرا�سلة املحا�سب القانوين والرد على تو�سيات ومالحظات املدقق.- 28

تتكون جلنة املراجعة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 مأع�ضاء قنة مملرمجعةل ااامقر ل دجل 
مملن�ضبمل�ضل

رئي�س �سالح اأحمد علي حفني 1

ع�سوعلي عبدالرحمن القويز2

ع�سووليد عبدالعزيز فقيه3
امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مملرمجعة �ضالح مأحمر حفنيل ااامقر ل دجل 
�ضالح مأحمر علي حفنيمل�ضل

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مملرمجعة علي عبرملرحمن ملقويزل 7اامقر ل دجل 
علي عبرملرحمن ملقويزمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مملرمجعة  لير عبرملعزيز فقيهل 8اامقر ل دجل 
 لير عبرملعزيز فقيهمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

لجنة الترشيحات والمكافآت 5-11-3

تتولى جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املهام التالية:

اإدانته بجرمية خملة بال�سرف اأو - 1 التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق 
االأمانة.

املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س االإدارة، مبا يف ذلك - 2
حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال جمل�س االإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.- 3
حتديد جوانب القوة وال�سعف يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.- 4
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.- 5
و�سع �سيا�سات وا�سحة ملكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط باالأداء.- 6
االأخذ بعني االعتبار بالكامل يف �سياق عملها، تخطيط التعاقب للمديرين وغريهم من كبار التنفيذيني )خا�سة الرئي�س التنفيذي، الرئي�س املايل ومدير العمليات(، - 7

مع مراعاة التحديات والفر�س التي تواجه ال�سركة، واملهارات واخلربات الالزمة للمجل�س يف امل�ستقبل.
يف حتديد ال�سيا�سات املذكورة يف الفقرة )6( اأعاله، يجب على اللجنة مراعاة جميع العوامل التي تراها �سرورية مبا يف ذلك املتطلبات القانونية والتنظيمية ذات - 8

ال�سلة، واأحكام وتو�سيات الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة والتوجيهات املرتبطة بها. ويكون الهدف من تلك ال�سيا�سة هو �سمان توفر اأع�ساء االإدارة 
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التنفيذية لل�سركة مع احلوافز املالئمة لت�سجيع حت�سني االأداء وهي، بطريقة عادلة وم�سوؤولة، مكافاأة مل�ساهماتهم الفردية يف جناح ال�سركة.
عند و�سع �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة، ت�ستعر�س اللجنة وتراعي توجهات االأجور يف جميع اأنحاء ال�سركة، وقطاع الرعاية ال�سحية يف املنطقة.- 9

تويل امل�سوؤولية احل�سرية عن حتديد معايري االختيار، وتعيني وحتديد اخت�سا�سات الأي خرباء اأجور يقدمون امل�سورة لللجنة.- 10
و�سع ومراقبة ومراجعة الربنامج التعريفي وبرنامج التوجيه والتدريب امل�ستمر الأع�ساء جمل�س االإدارة. وعلى اللجنة عن طريق رئي�سها ت�سجيع كل ع�سو جمل�س - 11

اإدارة جديد لاللتحاق بالربامج، التي ينبغي اأن تقدم �سرحًا لع�سو جمل�س االإدارة عن:
اأعمال ال�سركة التجارية وعملياتها،  1-11

و�سع ال�سركة املايل واال�سرتاتيجي والت�سغيلي واإدارة املخاطر،  2-11
حقوق وواجبات وم�سوؤوليات ع�سو جمل�س االإدارة،  3-11

االإ�سراف على تقييم اأداء االإدارة التنفيذية )مبا يف ذلك اأع�ساء جمل�س االإدارة( واالإ�سراف على تنفيذ خطط التدريب النا�سئة عن عملية التقييم. يراعي املجل�س - 12
خالل ا�ستعرا�س االأداء العوامل التالية:

�سجل احل�سور وامل�ساركة،  1-12
املعرفة املهنية والكفائة،  2-12

امل�ساهمة يف حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية لل�سركة،  3-12
االلتزام باملواعيد يف تنفيذ الواجبات،  4-12

ال�سلوك العام.  5-12
وفقا الأحكام ال�سيا�سة املعتمدة، وبالت�ساور مع رئي�س جمل�س االإدارة و / اأو الرئي�س التنفيذي، ح�سب احلاجة، حتديد اإجمايل حزمة املكافاآت الفردية لرئي�س جمل�س - 13

االإدارة، والأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني، و�سكرتري جمل�س االإدارة وغري ذلك من كبار التنفيذيني املعينني مبا يف ذلك العالوات، احلوافز، وخيارات االأ�سهم 
واملكافاآت االأخرى.

اعتماد هيكل وحتديد اأهداف اأية حوافز لالأداء تديرها ال�سركة واملوافقة على جمموع املدفوعات ال�سنوية التي تتم مبقت�سى تلك املخططات.- 14
مراجعة هيكل اأي خطط الأ�سهم احلوافز للموافقة عليها من قبل جمل�س االإدارة وامل�ساهمني. وحتديد، يف كل عام، بالن�سبة لتلك اخلطط، ما اإذا كان �سيتم توزيع - 15

حوافز، واإذا كان االأمر كذلك، حتديد املبلغ االإجمايل لتلك احلوافز، احلوافز الفردية الأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني، و�سكرتري جمل�س االإدارة وغري ذلك من 
اأع�ساء االإدارة التنفيذية واأهداف االأداء امل�ستخدمة.

حتديد �سيا�سة ونطاق وترتيبات التقاعد لكل ع�سو جمل�س اإدارة تنفيذي وغري ذلك من اأع�ساء االإدارة التنفيذية.- 16
التاأكد من تطبيق ال�شروط التعاقدية املتعلقة باإنهاء اخلدمة و�شداد اأية دفعات ب�شكل عادل مع االأخذ بعني االعتبار حقوق الفرد وال�شركة. ول�شمان عدم مكافاأة - 17

الف�سل ومراعاة واجب تخفيف اخل�سارة من قبل اجلميع.
االإ�سراف على اأي تغيريات رئي�سية يف هياكل املزايا الوظيفية يف ال�سركة.- 18
اعتماد �سيا�سة مطالبات تغطية نفقات اأع�ساء جمل�س االإدارة.- 19

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 مأع�ضاء قنة ملرت�ضيحات  مملكافاآتل 9اامقر ل دجل 
مملن�ضبمل�ضل

رئي�سحممد عبدالرحمن حممد عبدالرحمن موءمنه1

ع�سو�سالح اأحمد حفني2

ع�سومكارم �سبحي عبداجلليل برتجي3

ع�سواأرومربا رام موهان4
امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة ملرت�ضيحات  مملكافاآت حممر عبرملرحمن موءمنهل 0اامقر ل دجل 
حممر عبرملرحمن حممر موءمنهمل�ضل

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة ملرت�ضيحات  مملكافاآت �ضالح مأحمر حفنيل ااامقر ل دجل 
�ضالح مأحمر علي حفنيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 
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 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة ملرت�ضيحات  مملكافاآت مكادم �ضبحي برتجيل ااامقر ل دجل 
مكادم �ضبحي عبرمقليل برتجيمل�ضل

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة ملرت�ضيحات  مملكافاآت مأد مربم دمم موهانل ااامقر ل دجل 
مأد مربم دمم موهانمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-11 »جلان جمل�س االإدارة وم�سوؤولياتها« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

لجنة الخدمات الطبية 5-11-4

تتولى جلنة اخلدمات الطبية املهام وامل�سوؤوليات التالية:

االإ�سراف على جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة يف كافة م�ست�سفيات ال�سركة والتاأكد من امتثالها للمعايري الفنية املطلوبة.- 1
�سمان االمتثال الكامل جلميع املتطلبات النظامية والرتاخي�س ال�سادرة من اجلهات التنظيمية املخت�سة.- 2
التاأكد من اتباع تدابري منا�سبة فيما يتعلق باإدارة املخاطر يف جميع اأق�سام امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.- 3
و�سع معايري حمددة الختيار وتوظيف وترخي�س الكوادر الطبية واالأطباء لدى امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.- 4
االإ�سراف على �سري عمل جميع اللجان الطبية واالدارية الفرعية وفرق العمل لدى امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة.- 5

تتكون جلنة اخلدمات الطبية من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 مأع�ضاء قنة مخلرمات ملطبيةلل ااامقر ل دجل 
مملن�ضبمل�ضل

رئي�س خالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي 1

ع�سووائل عبداحلميد اجلنايني2

ع�سوحممد ماأمون النجار 3

ع�سومكارم �سبحي عبداجلليل برتجي4

ع�سور�سوان خالد عبداجلليل برتجي5
امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة اخلدمات الطبية:

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مخلرمات ملطبية خالر عبرمقليل برتجيل ااامقر ل دجل 
خالر عبرمقليل مإبرمهيل برتجيمل�ضل

رئي�ساملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مخلرمات ملطبية  مئل عبرمحلمير مقناينيل ااامقر ل دجل 
 مئل عبرمحلمير مقناينيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-4-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء االإدارة التنفيذية« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مخلرمات ملطبية حممر ماأمون ملنجادل 7اامقر ل دجل 
حممر ماأمون ملنجادمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-4-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء االإدارة التنفيذية« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة
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 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مخلرمات ملطبية مكادم �ضبحي برتجيل 8اامقر ل دجل 
مكادم �ضبحي عبرمقليل برتجيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة 

 مل�ضرية ملذمتية لع�ضو قنة مخلرمات ملطبية د�ضومن خالر برتجيل 9اامقر ل دجل 
د�ضومن خالر عبرمقليل برتجيمل�ضل

ع�سواملن�سب

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذا الق�سم.ال�سرية الذاتية
امل�سدر: ال�سركة

حوكمة الشركات  5-12

تلتزم ال�سركة باأف�سل معايري حوكمة ال�سركات، وترى اأن هذا االلتزام ي�سكل عاماًل جوهريًا لنجاحها حتى تاريخه.

وقد اعتمدت ال�سركة نظام حوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مبوجب قرار جمل�س االإدارة بتاريخ 1436/07/21هـ )املوافق 2015/05/11م( وقرار اجلمعية العامة العادية وغري 
العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، )وي�سار اإليها فيما بعد بـ»نظام احلوكمة«(، وقد مت اإعداد هذا النظام وفقًا للمادة )10( فقرة )ج( 
من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 بتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م(، ونظام ال�سركات، 

وقواعد الت�سجيل واالإدراج والنظام االأ�سا�سي لل�سركة. 

ويتاألف نظام احلوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مما يلي:

دليل اإدارة احلوكمة اخلا�س بال�سركة. اأ- 
ميثاق جلنة املراجعة. ب- 

ميثاق جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. ج- 
ميثاق اللجنة التنفيذية. د- 

ميثاق جلنة اخلدمات الطبية. ه- 
�سيا�سة االإف�ساح وال�سفافية. و- 

�سيا�سة الرقابة الداخلية. ز- 
�سيا�سة اإدارة املخاطر. ح- 
�شيا�شة توزيع االأرباح. ط- 

�سيا�سة العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح. ي- 
�سيا�سية ت�سارب امل�سالح. ك- 

دليل االأخالقيات الطبي. ل- 

ويهدف نظام احلوكمة اإلى حت�سني وتنظيم احلوكمة بال�سركة، وجعل احلوكمة بها على درجة عالية من ال�سفافية، والتاأكيد على التزام ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات عن 
طريق تنمية االآتي: 

اأداء اإداري قائم على زيادة قيمة ال�سركة واإمكانية امل�سائلة لها. - 1
دور اإ�سرايف فعال بالتعاون مع االأ�سخا�س التنفيذيني من اأجل حتقيق م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني مبا فيهم �سغار امل�ستثمرين وال�سعي اإلى زيادة حقوق امل�ساهمني - 2

بالطرق املنا�سبة.
االإف�ساح عن املعلومات وال�سفافية املالئمني، ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية واإدارة املخاطر.- 3

وقد ا�شتوفت ال�شركة جميع املواد االإلزامية املن�شو�ض عنها يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن الهيئة مبا يف ذلك الفقرة )ط( من املادة اخلام�شة، حيث ي�شمح للم�شاهمني 
باالطالع على حم�سر اجتماع اجلمعية العامة، وبالفقرتني )ج( و)هـ( من املادة الثانية ع�سرة، حيث اأن كافة اأع�ساء جمل�س االإدارة من غري التنفيذيني ويبلغ عدد اأع�ساء جمل�س 
االإدارة امل�ستقلني العدد املطلوب ح�سب الفقرة )هـ( من املادة الثانية ع�سرة. كما اأن ال�سركة ملتزمة باملادتني الرابعة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة حيث �سكل جمل�س االإدارة بتاريخ 
1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م( جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت. باالإ�شافة الى ذلك، فقد التزمت ال�شركة مبعظم ال�شروط االختيارية الواردة يف الئحة 

حوكمة ال�سركات ال�سادرة من الهيئة على التف�سيل الوارد يف منوذج رقم )8( والتي متت تعبئته وتقدميه اإلى الهيئة. 

ويعتقد جمل�س اإدارة ال�سركة باأن نظام احلوكمة الداخلي وال�سيا�سات واالجراءات الداخلية املطبقة يف ال�سركة كافية ل�سمان االلتزام مبمار�سات احلوكمة التي ت�سمنتها القواعد 
االإلزامية لالئحة حوكمة ال�سركات. كما يعتقد جمل�س االإدارة باأن جميع اأع�ساء اللجان الدخلية املنبثقة عن جمل�س االإدارة موؤهلني للقيام باملهام وامل�سوؤوليات املوكلة اإليهم يف 

هذا ال�ساأن.

وفيما يتعلق بالفقرة )ي( من املادة اخلام�سة، واملادة التا�سعة، والفقرة )ز( من املادة الثانية ع�سر من الئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة لي�ست ملتزمة بهذه املواد حتى 
تاريخ هذه الن�سرة حيث اأن ال�سركة غري مدرجة حاليًا، وتتعهد ال�سركة بااللتزام بهذه املواد بعد �سدور قرار الهيئة باملوافقة على ت�سجيل اأ�سهم ال�سركة لدى ال�سوق املالية وقبول 

اإدراج ال�سركة.
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االلتزام بالسعودة 5-13

 تلتزم ال�سركة بتوظيف املواطنني ال�سعوديني يف خمتلف الوظائف لديها للحفاظ على الن�سبة النظامية املقررة لل�سعودة والتي تفر�س على املن�ساآت العامة يف اململكة العربية 
ال�سعودية، مبا فيها ال�سركة، تعيني عدد معني من املوظفني ال�سعوديني واالحتفاظ بهم. ويتلقى املوظفون ال�سعوديون اجلدد تدريًبا على راأ�س العمل واأحياًنا يف ف�سول درا�سية 
ل�سمان جناح ال�سركة يف جذب املوظفني املوؤهلني واحلفاظ عليهم. ولكن التحدي امل�ستمر يف توظيف املواطنني ال�سعوديني يكمن يف احل�سول على املوظفني املوؤهلني واالحتفاظ 

بهم. وقد ي�سكل ذلك خماطرة ناجتة عن عدم القدرة على االلتزام امل�ستمر ب�سيا�سات ال�سعودة.

قرار  واملبني على  وتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/9/10م(  العمل رقم )4040(  وزير  قرار  »نطاقات« مبوجب  الوظائف  لتوطني  املن�ساآت  برنامج حتفيز  اعتماد  مت 
جمل�س الوزراء رقم )50( وتاريخ 1415/5/21هـ )املوافق 1994/10/27م(، والذي ابتداأ تطبيقه اعتبارًا من 1432/10/12هـ )املوافق 1994/10/27م(. لقد و�سعت وزارة 
العمل برنامج نطاقات لتحفيز املن�ساآت على توطني الوظائف وتقييم اأدائها بناًء على نطاقات حمددة هي نطاق بالتيني، واأخ�سر )وينق�سم هذا النطاق بدوره اإلى نطاق اأخ�سر 
منخف�س ونطاق اأخ�سر متو�سط ونطاق اأخ�سر مرتفع( ونطاق اأ�سفر ونطاق اأحمر، بحيث يكافئ النطاقني البالتيني واالأخ�سر االأعلى توطينًا وتعامل بحزم مع النطاق االأحمر 
توطينًا ويعطي مهلة اأطول للمن�ساآت الواقعة �سمن النطاق االأ�سفر لتوفيق اأو�ساعها. وتعتمد اآلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع املن�ساآت بح�سب الكيانات التابعة لها، فاإذا 
كانت املن�ساأة تعمل يف ن�ساطني خمتلفني كاخلدمات ال�سحية والتجزئة مثاًل، فاإن وزارة العمل تتعامل مع تلك املن�ساأة وكاأنها كيانني م�ستقلني هما اخلدمات ال�سحية والتجزئة، 
بغ�ض النظر عن ن�شاط املن�شاأة الرئي�شي اأو عدد فروعها. واإذا ما كانت املن�شاأة تعمل يف ن�شاط واحد ولها اأكرث من فرع يف ذات الن�شاط، فاإن وزارة العمل �شتتعامل مع تلك املن�شاأة 
وكاأن لها كيان واحد هو جمموع فروع املن�شاأة العاملة يف ذات الن�شاط. بناًء على ذلك فالكيان هو �شفة املن�شاأة الذي تتعامل معه وزارة العمل والذي ميثل جمموع الفروع التي 

تنتمي لذات الن�شاط.

وقد �سنفت وزارة العمل ال�سركة على اأنها من�ساأة تعمل يف جمال اخلدمات ال�سحية، ووفقًا لدليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ فيتوجب على 
املن�ساآت العاملة يف هذا املجال حتقيق الن�سب املو�سحة يف اجلدول اأدناه على االأقل للدخول �سمن النطاق االأخ�سر.

 ت�شنيف املن�شاآت العاملة يف ن�شاط اخلدمات ال�شحية ح�شب كل نطاق من برنامج نطاقاتل 0اامقر ل دجل 
ن�شاط اخلدمات ال�شحية

توزيع ملنطاجات ح�ضب ن�ضب ملتوطني كما هي معلنة من  زمدة ملعملعرد ملعاملني

بالتينيمأخ�ضر مرتفعمأخ�ضر متو�ضطمأخ�ضر منخف�سمأ�ضفرمأحمرمإلىمن

1049٪0٪6٪7٪13٪14٪21٪22٪28٪29٪36٪37

50499٪0٪7٪8٪15٪16٪22٪23٪29٪30٪36٪37

5002.999٪0٪9٪10٪19٪20٪26٪27٪32٪33٪39٪40

3.000-٪0٪9٪10٪19٪20٪26٪27٪33٪34٪40٪41
امل�سدر: دليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ

كما �سنفت وزارة العمل فرع اأوالد عبداجلليل على اأنها من�ساأة تعمل يف جمال جتارة اجلملة والتجزئة، ووفقًا لدليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ 
فيتوجب على املن�ساآت العاملة يف هذا املجال حتقيق الن�سب املو�سحة يف اجلدول اأدناه على االأقل للدخول �سمن النطاق االأخ�سر.

 ت�شنيف املن�شاآت العاملة يف ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة ح�شب كل نطاق من برنامج نطاقاتل ااامقر ل دجل 
ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة

توزيع ملنطاجات ح�ضب ن�ضب ملتوطني كما هي معلنة من  زمدة ملعملعرد ملعاملني

بالتينيمأخ�ضر مرتفعمأخ�ضر متو�ضطمأخ�ضر منخف�سمأ�ضفرمأحمرمإلىمن

1049٪0٪4٪5٪9٪10٪15٪16٪21٪22٪26٪27

50499٪0٪4٪5٪16٪17٪22٪23٪28٪29٪33٪34

5002.999٪0٪9٪10٪23٪24٪27٪28٪31٪32٪34٪35

3.000-٪0٪9٪10٪24٪25٪28٪29٪32٪33٪36٪37
امل�سدر: دليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ

ومينح النطاق البالتيني �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: اإ�سدار تاأ�سريات جديدة الأي مهنة تطلبها، واإ�سدار تاأ�سريات اإ�سافية، والقدرة على تغيري 
مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها اإلى مهن اأخرى )عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء اأو باأوامر �سامية(، والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي 

تعمل لديه.

ومينح النطاق االأخ�سر �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: التقدم بطلب تاأ�سريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�سركة تاأ�سريات بديلة لعامليه 
بداًل من العاملني املغادرين بتاأ�سري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل.

ويرتتب على الدخول يف النطاق االأ�سفر عدة تبعات من اأهمها: اإيقاف طلب احل�سول على تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتغيري 
املهن للعمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل واأم�ست اإجمايل )6( �سنوات اأو اأكرث داخل اململكة وعدم ال�سماح باإ�سدار 
رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، اإال اأنه يجوز ل�ساحب العمل جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �سريطة اأال يزيد املتبقي يف اإقامة العامل عن 3 �سهور 

عند التجديد.
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اأما بالن�سبة للنطاق االأحمر، فيرتتب على الدخول �سمن هذا النطاق عدة تبعات من اأهمها: عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل وعدم ال�سماح 
بنقل خدمات العمالة الوافدة، وعدم ال�سماح بطلب اأي تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، وعدم ال�سماح بفتح ملف ملن�ساأة جديدة 

اأو فرع جديد، وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة التي تعمل لديها. 

اإ�سافة اإلى ما �سبق ذكره يف الفقرة ال�سابقة، اأ�سدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تطبيقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ )املوافق 2011/11/22م( 
والذي يق�سي بتح�سيل مقابل مايل من جميع من�ساآت القطاع اخلا�س قدره مئتي ريـال �سهريا 2.400 ريـال �سنويًا مل�سلحة �سندوق املوارد الب�سرية عن كل عامل وافد يزيد على 

متو�سط عدد العمالة الوطنية يف هذه املن�ساآت، على اأن يكون ذلك مقدمًا وب�سكل �سنوي عند اإ�سدار رخ�سة العمل اأو جتديدها.

يبلغ عدد موظفي ال�سركة وفروعها وفق حالة نطاقات املوؤرخة يف 1437/01/07هـ )املوافق 2015/10/20م( ال�سادرة من وزارة العمل كما يلي:

 عرد مملوظفني  فقاً ل�ضهادمت نطاجات ل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة مملوظفني غري مل�ضعوديونمل�ضعوديونعرد مملوظفنيالن�شاط

مل�ضعوديني*
ملنطاق

االأخ�سر املتو�سط26.67٪4.3761.0063.340اخلدمات ال�سحية ال�سركة

االأخ�سر املتو�سط15.4٪13211جتارة اجلملة والتجزئةفرع اأوالد عبداجلليل برتجي
امل�سدر: ال�سركة

* يتم ح�ساب ن�سبة املوظفني ال�سعوديني بح�سب اآلية برنامج نطاقات.

وقد ح�سلت ال�سركة على ال�سهادة رقم 20001510040652 من وزارة العمل بتاريخ 1437/01/07هـ )املوافق 2015/10/20م( تفيد فيه الوزارة باأن ال�سركة ممتثلة لن�سب 
ال�سعودة املطلوبة، كما ح�سلت ال�سركة على ال�سهادات التالية من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية التي تفيد باأن فروع ال�سركة و�سركتها التابعة قد اأوفت بالتزاماتها جتاه 

املوؤ�س�سة.

 �ضهادمت مملوؤ�ض�ضة ملعامة للتاأمينات ملجتماعية لفر عهال ااامقر ل دجل 
تاديخ منتهاء مل�ضهادةدجل مل�ضهادةملفرع / مل�ضركة ملتابعة

1437/05/08هـ )املوافق 2016/04/15م(19100812ال�سركة

1437/05/08هـ )املوافق 2016/04/15م(19100720فرع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

1437/07/12هـ )املوافق 2016/04/19م(19378560فرع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

1437/05/09هـ )املوافق 2016/04/16م(19105746فرع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م(19017464فرع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

1437/02/01هـ )املوافق 2015/11/13م(18657880فرع اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية املحدودة 
امل�سدر: ال�سركة

تعهدات الشركة بعد اإلدراج  5-14

تلتزم ال�سركة باأن تقوم بعد االإدراج مبا يلي:

االلتزام مبا ورد يف قواعد الت�سجيل واالإدراج والئحة حوكمة ال�سركات عند اإعداد تقرير جمل�س االإدارة. �
االإف�ساح عن اأي عقود تربمها ال�سركة مع االأطراف ذات العالقة على موقع ال�سوق املالية )تداول( وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج واحل�سول على ترخي�س من  �

قبل اجلمعية العامة العادية لل�سركة يجدد �سنويًا لكل عقد من العقود مع اأع�ساء جمل�س االإدارة التي تخ�سع الأحكام املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( 
من الئحة حوكمة ال�سركات.

عر�س املعامالت والعقود مع اأع�ساء جمل�س االإدارة بال�سركة وفقًا لنظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات ب�سكل �سنوي يف اجلمعيات العامة للح�سول على موافقة  �
امل�ساهمني مع ا�ستبعاد اأي طرف ذو عالقة من الت�سويت عليها.

عر�س اأي ت�سارب يف امل�سالح بني اأعمال ال�سركة واأعمال اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو ال�سركات التي ي�ساركون بها ب�سكل �سنوي يف اجلمعيات العامة للح�سول على  �
موافقة امل�ساهمني وبعد ا�ستبعاد اأي طرف ذو عالقة من الت�سويت عليها.

االإف�ساح ب�سكل ربع �سنوي عن التطورات املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام. �
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات. 6

مقدمة  2-1

 يقدم ق�سم »مناق�سة وحتليل االإدارة للمركز املايل ونتائج العمليات« مراجعة حتليلية لالأداء الت�سغيلي واملركز املايل ل�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية )»ال�سركة«( على 
اأ�سا�س القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م باالإ�سافة اإلى القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م 
و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اعدادها من قبل �سركة الدار لتدقيق احل�سابات )ع�سو �سركة جرانت ثورنتون الدولية( وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف 

.)SOCPA( اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

القوائم املالية لل�سركة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م متت عليها تعديالت لتكون متالئمة مع عر�س القوائم املالية لل�سركات امل�ساهمة العامة العاملة يف 
القطاع ال�سحي واملدرجة على تداول ولتتالئم مع عر�س القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، وتتمثل التعديالت التي متت على القوائم املالية لل�سنتني 

املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2013م فيما يلي:

مت ت�سنيف كافة امل�ساريف اإما كم�ساريف مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، حيث اأن امل�ساريف املبا�سرة مت اإدراجها حتت بند تكلفة االإيرادات، وامل�ساريف الغري مبا�سرة - 1
حتت بند امل�ساريف الت�سغيلية املتمثلة يف امل�ساريف العمومية واالإدارية وامل�ساريف البيعية والت�سويقية.

مت ت�سنيف م�ساريف الفواتري املرفو�سة �سمن م�ساريف بيعية وت�سويقية حيث اأنها كانت تخ�سم يف ال�سابق من اإجمايل اإيرادات الت�سغيل.- 2
يف القوائم املالية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م قبل التعديل، كان اإيراد اأتعاب االإدارة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي و م�ساريف اأتعاب - 3

اإلى �سركة بيت  املنورة  – املدينة  االأملاين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  – ع�سري  االأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  و  – الريا�س  االأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  االإدارة لكل من 
البرتجي الطبية املحدودة ) طرف ذو عالقة( م�سنفة حتت بند م�سروف واحد بال�سايف . اأما بعد التعديل، فقد مت ت�سنيف اإيراد اأتعاب االإدارة من امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - دبي �سمن اإيرادات الت�سغيل، بينما مت عر�س م�ساريف اأتعاب االإدارة املدفوعة من قبل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س و امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة املنورة اإلى �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة ) طرف ذو عالقة( يف بند م�ستقل.
يف القوائم املالية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2013م قبل التعديل، كانت م�شاريف ر�شوم نقاط البيع ت�شنف كاأعباء مالية. اأما بعد التعديل، فقد - 4

مت ت�سنيفها كم�ساريف ت�سغيلية.
يف القوائم املالية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2013م قبل التعديل، مت ت�سنيف اطفاء امل�ساريف املوؤجلة ما قبل الت�سغيل لكل من امل�ست�سفى ال�سعودي - 5

االأملاين – ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة املنورة حتت بند م�ستقل. اأما حاليا، فقد مت دمج م�ساريف االإطفاء مع م�ساريف اال�ستهالك حتت بند 
واحد.

يف القوائم املالية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2013م قبل التعديل، كان يتم عر�س م�ساريف اال�ستهالك يف القوائم املالية يف بند واحد باالإجمايل. - 6
اأما بعد التعديل، مت توزيع جزء من م�سروف اال�ستهالك �سمن تكلفة االإيرادات واجلزء االآخر مت عر�سه يف بند م�ستقل �سمن م�ساريف العمومية واالإدارية االأخرى.

مع العلم ان كل ما مت ذكره اأعاله مل يكن له اأي اأثر يف نتائج اأعمال و�سايف دخل ال�سركة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2013م.

وال متلك �سركة الدار لتدقيق احل�سابات بنف�سها اأو اأي من �سركاتها التابعة اأي ح�سة اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. وقد اأعطوا موافقتهم الكتابية فيما يتعلق بن�سر ا�سمهم 
و�سعارهم واإفادتهم يف هذه الن�سرة كمراجعي حل�سابات ال�سركة والتي تولوا اإعداد قوائمها املالية املراجعة لل�سنوات املالية الثالثة املنتهية يف 31 دي�سمر 2012م، 2013م،2014م 

والقوائم املالية االفرتا�سية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م. ومل تقم �سركة الدار لتدقيق احل�سابات ب�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

كافة املبالغ الواردة يف هذا الق�سم مقومه بالريـال ال�سعودي مامل ين�س على خالف ذلك. ويتم تقريب املبالغ الأقرب عدد �سحيح مع تقريب الن�سب املئوية اإلى املرتبة االأولى بعد 
الفا�سلة الع�سرية. ولهذا فاإن جمموع تلك االأرقام رمبا يختلف عما هو وارد باجلداول. وت�ستند جميع الن�سب املئوية والهوام�س والنفقات ال�سنوية ومعدالت النمو ال�سنوي املركب 

على االأرقام املقربة.

قد ي�سمل هذا الق�سم الذي تولت اإدارة ال�سركة اإعداده بيانات م�ستقبلية قد تنطوي على قدر من املخاطر والتوقعات غري املوؤكدة. وقد يختلف االأداء الفعلي لل�سركة ب�سكل جوهري 
و�سلبي عما هو وارد يف هذه البيانات امل�ستقبلية وعن االأداء التاريخي نتيجة عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك تلك التي وردت مناق�ستها اأدناه اأو يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة، ال 

�سيما تلك العوامل الواردة يف الق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة«.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية 2-2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة ب�سحة املعلومات املو�سحة يف هذا الق�سم وباأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة والقوائم 
املالية املوحدة االفرتا�سية دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها واأنها مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية وان تلك القوائم املالية قد مت اعدادها وفقًا للمعايري 

.)SOCPA( املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي�سًا باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة 12 �سهرًا تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو �سركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ 
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة. 

وتوؤكد االإدارة اأنه قد مت الك�سف عن جميع احلقائق اجلوهرية فيما يتعلق بال�سركة واأدائها املايل يف هذه الن�سرة، واأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى خمفية قد جتعل اأي بيانات يف 
هذه الن�سرة م�سللة.

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو �سركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة 
مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.
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يوؤكد �أع�ضاء جمل�س �لد�رة باأن لي�س لدى �ل�ضركة و�ل�ضركة �لتابعة �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أور�ق مالية تعاقدية �أو غريها من �لأ�ضول �لتي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو 
ي�ضعب �لتاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�ضكل كبري يف تقييم �ملوقف �ملايل.

يقر كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إد�رة �ل�ضركة بباأنه ل توجد �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات �ل�ضركة و�ل�ضركة �لتابعة كما يف تاريخ هذه �لن�ضرة با�ضتثناء ماجرى 
�لإف�ضاح عنه يف هذ� �لق�ضم ويف �أق�ضام �أخرى يف هذه �لن�ضرة.

كما يوؤكد �أع�ضاء جمل�س �لد�رة �أنه ل يوجد �أي حق خيار بالن�ضبة لر�أ�س مال �ل�ضركة �أو �ضركتها �لتابعة.

�ضعودي من  ريال  مليون  فوترة 583.9  �ضعودي ومتت  ريال  مليون  لل�ضركة 813.9  �ملدينة  �لذمم  بلغت �ضايف  قد  نوفمرب 2015،  �أنه يف 30  �لد�رة  �أع�ضاء جمل�س  يوؤكد  كما 
�لإير�د�ت، ومتت �ملو�فقة من قبل �لعمالء على ت�ضوية 91.2 مليون ريال �ضعودي من �لإيرد�ت �ملفوترة �ملذكورة. وجتدر �لإ�ضارة باأنه 492.7 مليون ريال �ضعودي من �لإير�د�ت 

�ملفوترة هي قيد �لإتفاق على �لت�ضوية ول يتوقع �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة �أن يوجد عليها خالف جوهري.

كما يقر �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة باأن – وعلى حد علمهم- �ملخ�ض�س �حلايل للذمم �ملدينة كايف.

السياسات المحاسبية الرئيسية 666

النقد والودائع

يتكون �لنقد من نقد يف �ل�ضندوق ونقد لدى �لبنوك وود�ئع ق�ضرية �لأجل لفرتة ��ضتحقاق ملدة ثالثة �أ�ضهر �أو �أقل يف قائمة �ملركز �ملايل و�لتدفقات �لنقدية .

الذمم المدينة

تظهر �لذمم �ملدينة ب�ضايف قيمتها �حلالية بعد خ�ضم خم�ض�س كاف للديون �مل�ضكوك يف حت�ضيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تق�م ال�شركة مبراجعة الأ�ش�ل غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة ما اإذا كانت هناك م�ؤ�شرات على وج�د هب�ط يف قيمتها الدفرتية ويتم يف حالة وج�د هذه امل�ؤ�شرات تقدير 
�لقيمة �ملمكن �إ�ضرتد�دها لالأ�ضل وت�ضتخدم لهذ� �لغر�س وحدة توليد �لنقد �لتي يتبع لها �لأ�ضل يف حالة تعذر تقدير �لقيمة �لقابلة لال�ضرتد�د مبفرده وتعترب �لزيادة يف �لقيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن ا�شرتدادها هب�ط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�شارة يف قائمة الدخل للفرتة املالية التي حتدث فيها . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شباب التي اأدت 
الى الهب�ط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�س خ�شارة هب�ط القيمة وتثبت كدخل يف قائمة الدخل يف الفرتة املالية التي حتدث فيها، على اأّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زيادتها عن 

�لقيمة �لدفرتية �لتي كان من �ملفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات خ�ضارة �لإنخفا�س يف قيمة ذلك �لأ�ضل. 

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج �خل�ضوم �ملتعلقة باملبالغ �ملطلوب �ضد�دها يف �مل�ضتقبل مقابل �خلدمات �لتي يتم �حل�ضول عليها �ضو�ء مت تقدمي فاتورة بها من قبل �ملورد �أم ل .

تحقق اإليرادات

يتحقق �لإير�د عند تقدمي �خلدمة وقبولها من قبل �لعمالء وتظهر بال�ضايف بعد �خل�ضم �ملمنوح �إن وجد.

المصاريـف

تت�ضمن �مل�ضاريف �لعمومية و�لإد�رية �مل�ضاريف �ملبا�ضرة وغري �ملبا�ضرة و�لتي ل تتعلق ب�ضكل مبا�ضر بالتكاليف �ملبا�ضرة لالإير�د�ت وفقًا للمعايري �ملحا�ضبية �ملتعارف عليها . 
ويتم توزيع �مل�ضاريف، �إذ� دعت �حلاجة لذلك بني �مل�ضاريف �لعمومية و�لإد�رية و�لتكلفة �ملبا�ضرة لالإير�د�ت على �أ�ضا�س ثابت.

المواد الطبية 

يتم ت�ضعري �ملو�د �لطبية بالتكلفة �أو �ضايف �لقيمة �ملحققة �أيهما �أقل وذلك باتباع طريقة متو�ضط �لأ�ضعار، ويتم �أخذ خم�ض�س للمخزون �ملتقادم وبطيء �حلركة .

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت بالتكلفة بعد تنزيل �ل�ضتهالكات �ملرت�كمة. وتعترب م�ضاريف �لإ�ضالح و�ل�ضيانة م�ضاريف �إير�دية �أما م�ضاريف �لتح�ضينات فتعترب م�ضاريف 
ر�أ�ضمالية. ويجري �حت�ضاب �ل�ضتهالك على �أ�ضا�س �حلياة �لعملية �ملقدرة للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت وذلك با�ضتخد�م طريقة �لق�ضط �لثابت. ويتم �إطفاء �لتح�ضينات على 
�ملاأجور على �أ�ضا�س �حلياة �لعملية �ملقدرة لهذه �لتح�ضينات �أو �ملتبقي من مدة عقد �لإيجار �أيهما ينتهي �أوًل. �إن معد�ت �ل�ضتهالك للبنود �لرئي�ضية لهذه �لأ�ضول ترت�وح بني 

3٪ -12.5٪ �ضنويًا.

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذ� �لبند �مل�ضاريف �لتي تكبدتها �ل�ضركة قبل عملية �لت�ضغيل �لفعلي ويتم �إطفاء هذه �مل�ضاريف على فرتة 10 �ضنو�ت .

العمالت األجنبية

يتم حتويل كافة �ملعامالت �ملالية �لتي متت بالعمالت �لأجنبية �إلى �لريـال �ل�ضعودي وفقًا ل�ضعر �لتحويل �ل�ضائد بتاريخ �ملعاملة. كما يتم حتويل كافة �لأ�ضول و�خل�ضوم بالعمالت 
�لأجنبية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �إلى �لريـال �ل�ضعودي وفقًا لأ�ضعار �لتحويل �ل�ضائدة يف ذلك �لتاريخ. �إن كافة �لأرباح و�خل�ضائر �لناجتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية م�ضمولة 

يف قائمة �لدخل . 
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مكافأة ترك الخدمة 

يتم اال�ستدراك لتعوي�سات ال�سرف من اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة .

الزكاة والضريبة

ال�سعودية، يتم اال�ستدراك للزكاة وال�سريبة وفقًا ملبداأ اال�ستحقاق، يتم احت�ساب  لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية  التابعة لها  ال�سركة وال�سركات  تخ�سع 
خم�س�س الزكاة وال�سريبة على اأ�سا�س الوعاء الزكوي وال�سريبي لكل �سركة من ال�سركات كل على حدة ويجري ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�س والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�س.

عقود اإليجار

يتم ت�سنيف عقود االإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد االإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأ�سل مو�سوع العقد امل�ستاأجر، ويتم ت�سنيف عقود 
اأو القيمة  اإثباتها كاأ�سل لل�سركة بالقيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار  اإيجار ت�سغيلي. ان االأ�سول اململوكة مبوجب عقود االإيجار التمويلي يتم  االإيجار االأخرى كعقود 

ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�سوء االإيجار، اأيهما اأقل .

اإن تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود االإيجار والقيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�سوء االإيجار، 
اأيهما اأقل، ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة االإيجار للو�سول اإلى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية.

 ملإختالفات يف بنود ملقومئل مملالية جبل  بعر مإعادة ملت�ضنيف لعام اا0امل ااامقر ل دجل 

مألف ديال 
�ضعودي

مألف ديال اا0اماا0ام
�ضعودي مملرمجعة 

جبل مإعادة 
ملت�ضنيف

م�ضاديف 
بيعية 

 ت�ضويقية

ممل�ضاديف مإ�ضتهالكد متب
ملعمومية 
 ملإدمدية

مومد 
 م�ضتلزمات

مرمجعة مأعباء ماليةمأتعاب مإدمدة
بعر مإعادة 
ملت�ضنيف

اإيرادات 
الت�سغيل

اإيرادات 542.22268.193474.028
الت�سغيل

رواتب )170.015(
ومزايا 
عاملني

تكلفة 
االإيرادات

مواد )128.508()124.158()16.978()31.113()121.609()293.858(
وم�ستلزمات 

وتكلفة 
مبيعات

اإ�ستهالك)34.936(
248.364جممل الربح

م�ساريف 
بيعية 

وت�سويقية

)84.829()68.193(  )16.636(  

امل�ساريف 
العمومية 
واالإدارية

امل�ساريف )64.164()4.351(33.614  )48.406( )83.306(
العمومية 
واالإدارية

اإجمايل 
م�ساريف 

الت�سغيل

اإجمايل )397.623(     )168.136(
م�ساريف 

الت�سغيل
�سايف ربح 

الت�سغيل
�سايف ربح 76.405      80.228 

الت�سغيل
اإيرادات 

اأخرى
اإيرادات 5.758      5.758 

اأخرى
اأتعاب اإدارة)7.121(     )7.121(اأتعاب اإدارة

اإ�ستهالك 
واإطفاء

اإطفاء)3.846(  )3.823(  )7.668(

�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

االأعباء 
املالية

�سايف دخل 71.196      71.197 
ال�سنة قبل 

االأعباء 
املالية

اأعباء مالية-     - اأعباء مالية
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مألف ديال 
�ضعودي

مألف ديال اا0اماا0ام
�ضعودي مملرمجعة 

جبل مإعادة 
ملت�ضنيف

م�ضاديف 
بيعية 

 ت�ضويقية

ممل�ضاديف مإ�ضتهالكد متب
ملعمومية 
 ملإدمدية

مومد 
 م�ضتلزمات

مرمجعة مأعباء ماليةمأتعاب مإدمدة
بعر مإعادة 
ملت�ضنيف

�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

الزكاة 
وال�سريبة

�سايف دخل 71.196      71.197 
ال�سنة قبل 

الزكاة 
وال�سريبة

زكاة 
ال�سركات 

التابعة

زكاة )2.504(     )2.504(
ال�سركات 

التابعة
�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

حقوق االأقلية

�سايف دخل 68.693      68.693 
ال�سنة قبل 

حقوق االأقلية
ح�سة حقوق 

االأقلية
ح�سة حقوق )6.699(     )6.699(

االأقلية
�سايف دخل 

ال�سنة
�سايف دخل 61.994 --)128.508(- )34.936()170.015(-61.994 

ال�سنة

ملإختالفات يف بنود ملقومئل مملالية جبل  بعر مإعادة ملت�ضنيف لعام اا0امل ااامقر ل دجل 

مألف ديال 
�ضعودي

مألف ديال اا0اماا0ام
�ضعودي مملرمجعة 

جبل مإعادة 
ملت�ضنيف

م�ضاديف 
بيعية 

 ت�ضويقية

ممل�ضاديف مإ�ضتهالكد متب
ملعمومية 
 ملإدمدية

مومد 
 م�ضتلزمات

مرمجعة مأعباء ماليةمأتعاب مإدمدة
بعر مإعادة 
ملت�ضنيف

اإيرادات 
الت�سغيل

اإيرادات 700.993 1.029    828.360126.338
الت�سغيل

رواتب )249.339(        
ومزايا 
عاملني

تكلفة 
االإيرادات

مواد )172.225(  )169.654()22.908()29.576()175.736( )397.875(
وم�ستلزمات 

وتكلفة 
مبيعات

اإ�ستهالك)34.247(        
        430.485 جممل الربح

م�ساريف 
بيعية 

وت�سويقية

)146.979()126.338(  )20.641(    

امل�ساريف 
العمومية 
واالإدارية

امل�ساريف )100.719()0.161( )2.571(43.549  )73.603( )133.505(
العمومية 
واالإدارية

اإجمايل 
م�ساريف 

الت�سغيل

اإجمايل )556.531(       )280.483(
م�ساريف 

الت�سغيل
�سايف ربح 

الت�سغيل
�سايف ربح 144.463        150.002 

الت�سغيل
اإيرادات 

اأخرى
اإيرادات 12.567        12.567 

اأخرى
اأتعاب اإدارة)7.123( )1.029(     )8.152(اأتعاب اإدارة

اإ�ستهالك 
واإطفاء

اإطفاء)8.482(    )4.671(  )13.153(

�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

االأعباء 
املالية

�سايف دخل 141.425        141.264 
ال�سنة قبل 

االأعباء 
املالية
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مألف ديال 
�ضعودي

مألف ديال اا0اماا0ام
�ضعودي مملرمجعة 

جبل مإعادة 
ملت�ضنيف

م�ضاديف 
بيعية 

 ت�ضويقية

ممل�ضاديف مإ�ضتهالكد متب
ملعمومية 
 ملإدمدية

مومد 
 م�ضتلزمات

مرمجعة مأعباء ماليةمأتعاب مإدمدة
بعر مإعادة 
ملت�ضنيف

اأعباء مالية)1.302(0.161       )1.142(اأعباء مالية
�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

الزكاة 
وال�سريبة

�سايف دخل 140.122        140.122 
ال�سنة قبل 

الزكاة 
وال�سريبة

زكاة 
ال�سركات 

التابعة

زكاة )3.534(       )3.534(
ال�سركات 

التابعة
�سايف دخل 
ال�سنة قبل 

حقوق االأقلية

�سايف دخل 136.589        136.589 
ال�سنة قبل 

حقوق االأقلية
ح�سة حقوق 

االأقلية
ح�سة حقوق 609        609 

االأقلية
�سايف دخل 

ال�سنة
�سايف دخل 137.198 --)172.225(-)34.247()249.339(- 137.198 

ال�سنة

العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمليات الشركة 2-4

العوامل الموسمية والدورات االقتصادية 2-4-1

تتاأثر اإيرادات ال�سركة وهوام�س ربحيتها عادة خالل �سهر رم�سان واالأعياد والعطالت ال�سيفية حيث يقوم كثري من ال�سكان يف ال�سفر اإما خارج اململكة اأو اإلى مدنهم االأ�سلية 
داخل اململكة بعيدًا عن املدن الرئي�سية التي تتواجد فيها م�ست�سفيات ال�سركة. وهذا يوؤدي اإلى انخفا�س عدد املر�سى املنومني وعدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية يف جميع 
م�ست�سفيات ال�سركة ب�سكل عام. وانخف�ست اإيرادات الربع الثالث من االأعوام 2012م و2013م و2014م مقارنة باإيرادات الربع الثاين من نف�س االأعوام بن�سبة 10.2٪ و٪0.2 

و6.6٪، على التوايل.

من املمكن اأن تتاأثر اإيرادات ال�سركة وهوام�س ربحيتها من التغريات يف الدورات االقت�سادية يف اململكة مما قد يدفع احلكومة بخف�س النفقات املتعلقة بقطاع الرعاية ال�سحية.
وعلى الرغم من منو االقت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى، اإال اأن االقت�ساد واالإنفاق احلكومي ال�سعودي ما زاال يعتمدان على �سعَري النفط والغاز يف االأ�سواق العاملية، ولذلك 

فاإن اأي تغيري يف اأ�سعار النفط والغاز �سوف يوؤثر ب�سكل مبا�سر على االقت�ساد ال�سعودي واالإنفاق احلكومي ومن املحتمل االإنفاق احلكومي على قطاع الرعاية ال�سحية. 

نمو القطاع االقتصادي وقطاع الرعاية الصحية 2-4-2

اإن الدافع الرئي�سي للطلب على منتجات ال�سركة وخدماتها  هو الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية باململكة العربية ال�سعودية. وفيما يلي بيان بالعوامل الرئي�سية التي توؤثر على 
الطلب على خدمات الرعاية ال�سحية يف اململكة: 

االإنفاق احلكومي على قطاع الرعاية ال�سحية والذي منا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.2٪ من 79.0 مليار ريـال يف عام 2010م اإلى 100.5 مليار ريـال يف عام  �
2014م وقد اأدى ذلك اإلى ال�سماح مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة اإلى زيادة عدد االإحاالت اإلى امل�ست�سفيات اخلا�سة.

�سهد قطاع التاأمني ال�سحي التعاوين يف اململكة منوًا ملحوظًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية نتيجة للتطبيق التدريجي للتغطية االإلزامية للتاأمني ال�سحي التعاوين  �
على موظفي القطاع اخلا�س وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/71( بتاريخ 1420/4/27هـ )املوافق 1999/8/11م(. 
وبالرغم من اأن التاأمني ال�سحي التعاوين االإلزامي كان يغطي يف البداية العاملني غري ال�سعوديني يف ال�سركات الكبرية فقط، اإال اأنه مت تو�سيع تغطيته يف عام 2010م 
لي�شمل ال�شعوديني وغري ال�شعوديني الذين يعملون يف القطاع اخلا�ض. وعليه فقد ارتفعت اأق�شاط التاأمني ال�شحي مبعدل منو �شنوي مركب قدره 15.9٪ من 8.7 

مليار ريـال يف عام 2010م اإلى 15.7 مليار ريـال يف عام 2014م.
النق�س يف الطاقة اال�ستيعابية وعدم توفر بع�س التخ�س�سات يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة مما حدا بوزارة ال�سحة اإلى تطوير نظام اإحالة املر�سى االلكرتوين  �

حيث ميكن للم�ست�سفيات اخلا�سة املوؤهلة املتعاقد معها اأن تقبل املر�سى املحولني من امل�ست�سفيات احلكومية.
يعترب تزايد انت�شار اأمناط املعي�شة غري ال�شحية يف اململكة من العوامل الرئي�شية لزيادة الطلب على خدمات الرعاية ال�شحية. ففي العام 2012م، �سكلت االأمرا�س  �

غري املعدية ن�سبة قدرها 68.0٪ من اأ�سباب الوفاة يف جميع اأنحاء اململكة، وت�سمل االأمرا�س غري املعدية اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وداء ال�سكري واأمرا�س 
املعي�شة غري  اأمناط  اأدت  كما  اململكة.  الوفاة يف  اأ�شباب  ن�سبة قدرها 42.0٪ من  الدموية وحدها  واالأوعية  القلب  اأمرا�س  و�سكلت  وال�سرطان،  التنف�سي  اجلهاز 
ال�سحية اإلى زيادة ن�سبة ال�سمنة حيث يعاين 30٪ من �سكان اململكة الذين تزيد اأعمارهم عن 15 �سنة من ال�سمنة، والتي تعد ال�سبب الرئي�سي للعديد من االأمرا�س 

املزمنة. وقد تبني اأن ال�سمنة تزيد من خطر االإ�سابة مبر�س ال�سكري بن�سبة ت�سل اإلى 20 مرة اأكرث مقارنة بال�سخ�س الذي ال يعاين من ال�سمنة. 
زاد عدد �سكان اململكة من 27.6 مليون يف عام 2010م اإلى 30.8 مليون يف عام 2014م. كما ارتفع املعدل العمري لل�سكان باململكة تدريجيًا حيث �سكلت �سريحة  �

ال�سكان الذين تزيد اأعمارهم عن 60 �سنة ن�سبة قدرها 5.5٪ من جمموع ال�سكان يف عام 2014م مقارنة بن�سبة قدرها 4.5٪ يف عام 2010م، ومن املتوقع اأن 
توؤدي هذه التغريات الدميوغرافية اإلى ارتفاع االإنفاق على خدمات الرعاية ال�سحية ب�سبب زيادة اأعداد املر�سى وارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية لكل مري�س.
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زيادة الطاقة االستعابية للمستشفيات 2-4-3

اململكة. وكما يف  الطلب على هذه اخلدمات يف  اإلى زيادة  �سيوؤدي  ال�سحية  الرعاية  باأهمية خدمات  والوعي  والتطور  الرفاهية االقت�سادية  باأن زيادة م�ستوى  ال�سركة  تعتقد 
2014/12/31م، بلغت الطاقة اال�ستيعابية ال�سريرية للم�ست�سفيات االأربعة التابعة لل�سركة 778 �سريرًا و264 عيادة. وتت�سمن خطط ال�سركة العمل على التو�سع يف حجم اأعمالها 
الت�سغيلية من خالل اإن�ساء م�ست�سفيات جديدة يف مدينتي حائل والدمام. وقد اعتمد قرار ال�سركة يف التو�سع يف اأعمالها لت�سمل هاتني املدينتني على عدة عوامل منها الرتكيبة 
ال�سكانية يف املدينتني وفر�س حتقيق اإيرادات اإيجابية من املتعاملني مع هذه امل�ست�سفيات من �سكانهما، و�سدة حجم املناف�سة املرتبطة بعدد وحجم مقدمي اخلدمات ال�سحية 

املناف�سني واملوقع املحدد الإقامة امل�ست�سفيات وتكلفة االإن�ساء. وفيما يلي عر�س الأهم مالمح هذه امل�ساريع: 

�سوف تبلغ �سعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 150 �سريرًا و35 عيادة خارجية. من املتوقع االنتهاء من بناء هذا امل�ست�سفى خالل الربع االأول من عام 2016م،  �
بينما يتوقع اأن يبداأ ت�سغيله خالل الربع الثاين من عام 2016م. 

�سوف تبلغ �سعة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام املخطط اإن�ساوؤه 150 �سريرًا و 100 عيادة خارجية. ومن املتوقع اأن يبداأ ت�سغيله خالل الربع االأول من عام  �
2018م. 

يف �سوء الطلب املتزايد على اخلدمات التي تقدمها امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة، تعتزم ال�سركة تنفيذ خطط لزيادة عدد االأ�سّرة يف هذه امل�ست�سفيات بحوايل 85 �سريرًا اإ�سافيًا 
على مدار ال�سنوات الثالث )3( املقبلة. وعالوة على ذلك، تنوي ال�سركة اأي�سًا افتتاح 62 عيادة خارجية جديدة خالل ذات الفرتة. 

 مملوؤ�ضرمت ملأ�ضا�ضية للطاجة مل�ضتيعابية يف اا0ام-اا0امل ااامقر ل دجل 
اا0ام

ملإفرتم�ضية
اا0ام

ملإفرتم�ضية
اا0ام
مملرمجعة

ن�ضبة ملتغري  
اا0ام-اا0ام

ن�ضبة ملتغري  
اا0ام-اا0ام

معرل ملنمو   
مل�ضنوي مملركب 
اا0ام-اا0ام

6.6٪3.5٪9.9٪39.64443.55845.063عدد املر�سى املنومني
6.8٪6.0٪7.7٪958.5141.032.1781.093.816عدد مر�سى العيادات اخلارجية

6.8٪5.9٪7.8٪998.1581.075.7361.138.879جمموع عدد املر�سى
5.7٪5.1٪6.3٪696740778عدد االأ�ِسرة

0.8٪)1.6٪(3.3٪575958عدد املر�سى املنومني لكل �سرير
3.0٪4.4٪1.6٪249253264عدد العيادات

3.7٪1.6٪6.0٪3.8494.0804.143عدد مر�سى العيادات اخلارجية لكل عيادة

نمو في عدد المرضى11 2-4-4

�سهدت ال�سركة منوًا مت�سارعًا يف عملياتها مما �ساهم يف زيادة عدد املر�سى. فقد منا عدد املر�سى مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.8٪ من 998.158 مري�سا يف عام 2012م 
اإلى 1.138.879 مري�سا يف عام 2014م. وتعتزم ال�سركة اال�ستمرار يف زيادة طاقتها اال�ستيعابية من خالل زيادة عدد االأ�سرة والعيادات يف م�ست�سفياتها القائمة باالإ�سافة اإلى 

التو�سع من خالل م�ست�سفيني جديدين لتعزيز مكانتها يف قطاع الرعاية ال�سحية. 

وارتفعت اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 22.6٪ من 930.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.398.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك 
اأ�سا�سًا لنمو عدد املر�سى باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف عدد االأ�سرة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 5.7٪من 696 يف عام 2012م اإلى 778 يف عام 2014م. باالإ�سافة اإلى ارتفاع معدل 

االإيرادات لكل مري�س من 930.5 ريـال �سعودي اإلى 1.219.2 ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

عوامل التكلفة12 2-4-5

وم�ستلزمات  مواد  اإلى  باالإ�سافة  الطبيني  املوظفني  من  وغريهم  واملمر�سات  واملمر�سني  لالأطباء  تدفع  التي  واملزايا  الرواتب  ت�سمل  والتي  املبا�سرة  املوظفني  تكاليف  ت�سكل 
امل�ست�سفيات والتي ت�سمل االأدوية وامل�ستهلكات الطبية واملواد اال�ستهالكية ومواد املختربات واملواد الغذائية اأحد العوامل الرئي�سية املوؤثرة على االأداء املايل لل�سركة. وارتفعت 
تكاليف املوظفني املبا�سرة من 201.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 277.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سًا الن�سمام 59 طبيبًا جديدًا و119 
ممر�س وممر�سه جدد لل�سركة متا�سيًا مع النمو االإجمايل يف عمليات ال�سركة نتيجة الزيادة يف عدد املر�سى خالل نف�س الفرتة واإ�سافة 82 �سريرا جديدا يف امل�ست�سفيات االأربعة 

لل�سركة وبالرغم من ذلك، انخف�ست تكاليف املوظفني املبا�سرة كن�سبة مئوية من االإيرادات من 21.7٪ يف عام 2012م اإلى 19.8٪ يف عام 2014م.

اإلى ان جميع االأرقام املتعلقة بال�سركة الواردة يف هذه الفقرة مبنية على القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة  11 جتدر االإ�سارة 
املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م

12  جتدر االإ�سارة اإلى ان جميع االأرقام املتعلقة بال�سركة الواردة يف هذه الفقرة مبنية على القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة 
املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  
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يو�سح اجلدول التايل عدد االأطباء يف امل�ست�سفيات على حدة واإجمايل املوظفني لفرتة الثالث �سنوات ال�سابقة وللفرتة املنتهية يف يونيو 2015م

 عرد ملأطباء يف ممل�ضت�ضفيات على حرة  مإجمايل مملوظفني لفرتة ملثالث �ضنومت مل�ضابقة  للفرتة مملنتهية يف يونيو اا0امل 7اامقر ل دجل 

0ا/ا0/اا0ام اا/اا/اا0ام اا/اا/اا0ام اا/اا/اا0ام  

مملوظفون ملأطباء  مملوظفون ملأطباء  مملوظفون ملأطباء  مملوظفون ملأطباء 

1477 238 1518 237 1472 225 1378 226 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

698 126 748 128 710 108 630 101 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

874 102 864 108 833 88 678 94 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

582 100 596 100 571 78 514 73 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

23  23  20  17 �سركة اأوالد عبد اجلليل برتجي 

3654 566 3749 573 3606 499 3217 494 املجموع

ارتفعت م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات من 221.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 285.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م متا�سيا مع النمو يف عمليات 
ال�سركة. ولكن ا�ستطاعت ال�سركة تقليل التكاليف كن�سبة مئوية من االإيرادات حيث انخف�ست م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة من االإيرادات من 23.8٪ يف عام 

2012م اإلى 20.4٪ يف عام 2014م ب�سبب االرتفاع يف احل�سومات واخل�سومات من املوردين نتيجة الرتفاع حجم م�سرتيات ال�سركة. 

مناقشة وتحليل االدارة للمركز المالي ونتائج العمليات للقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات  2-5
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 12-2م و13-2م و14-2م

قائمة الدخل الموحدة 2-5-1

 جائمة ملرخل مملوحرة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل 8اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

اا0ام
مملرمجعة

 اا0ام
مملرمجعة

مألف ديـال �ضعودي

٪60.6 ٪68.9 ٪52.8 1.398.752 828.360 542.222 اإيرادات الت�سغيل 

٪48.6 ٪63.1 ٪35.4 )648.988( )397.875( )293.858( تكلفة االإيرادات 

٪73.7 ٪74.2 ٪73.3 749.764 430.485 248.364 جممل الربح 

٪49.6 ٪29.2 ٪73.3 )189.951( )146.979( )84.829( م�ساريف بيعية وت�سويقية

٪69.7 ٪79.7  ٪60.3 )239.948( )133.505( )83.306( امل�ساريف العمومية واالإدارية  

٪59.9 ٪53.3 ٪66.8 )429.899( )280.483( )168.136( اإجمايل م�ساريف الت�سغيل

٪99.7 ٪113.2 ٪87.0 319.865 150.002 80.228 �سايف ربح الت�سغيل

٪100.6 ٪84.3 ٪118.3 23.163 12.567 5.758 اإيرادات اأخرى 

- - ٪14.5 - )8.152( )7.121( اأتعاب اإدارة

)٪6.6( )٪49.2( ٪71.5 )6.688( )13.153( )7.668( اإ�ستهالك واإطفاء

٪117.3 ٪138.1 ٪98.4 336.340 141.264 71.197 �سايف دخل ال�سنة قبل االأعباء املالية

- ٪261.6 - )4.129( )1.142( - اأعباء مالية 

٪116.0 ٪137.1 ٪96.8 332.211 140.122 71.197 �سايف دخل ال�سنة قبل الزكاة وال�سريبة

)٪51.7( )٪83.4( ٪41.1 )585( )3.534( )2.504( زكاة ال�سركات التابعة

٪119.9 ٪143.2 ٪98.8 332.211 136.589 68.693 �سايف دخل ال�سنة قبل حقوق االأقلية

- )٪43.7( - 343 609 )6.699( ح�سة حقوق االأقلية  

٪131.4 ٪142.0 ٪121.3 331.969 137.198 61.994 �سايف دخل ال�سنة

٪8.2 ٪3.1 ٪13.5 ٪53.6 ٪52.0 ٪45.8 هام�س الربح االإجمايل 

٪44.1 ٪43.3 ٪44.9 ٪23.7 ٪16.6 ٪11.4 هام�س �سايف الربح  

٪103.1 ٪141.9 ٪70.5 3.61 1.49 0.67 العائد على ال�سهم )ريـال(



125

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

اا0ام
مملرمجعة

 اا0ام
مملرمجعة

مألف ديـال �ضعودي

- ٪17.0 - ٪142.0 ٪121.3 - معدل منو �سايف الربح

- ٪30.5 - ٪68.9 ٪52.77 - معدل منو االإيرادات

٪38.3 ٪43.6 ٪33.2 45.063 31.374 23.555 عدد املر�سى املنومني

٪54.5 ٪97.9 ٪20.6 1.093.816 552.796 458.268 عدد الزيارات اخلارجية

٪5.7 ٪5.1 ٪6.3 778 740 696 عدد االأ�سرة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

كانت عملية اإعادة هيكلة ال�سركة يف عام 2013م هي الدافع الرئي�سي لالرتفاع يف اإيرادات وربحية ال�سركة خالل الفرتة ما بني 2012م و2014م. وكانت ال�سركة قبل عملية 
اإعادة الهيكلة متتلك االأ�سول التالية:

80.0٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. �
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري. �
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة. �

ونتيجة لعملية اإعادة الهيكلة التي متت يف عام 2013م، مت نقل ملكية االأ�سول التالية لل�سركة: 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
20.0٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. �
39.96٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية )املالكة وامل�سغلة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل(. �
98٪ من اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي. �
اأر�س الدمام والتي �ستقوم ال�سركة باإ�ستخدامها لبناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الدمام. �
اتفاقيات االإ�سراف االإداري املربمة مع كل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء   �

وبناًء على ذلك، فقد ت�سمنت االإيرادات واالأرباح املوحدة لل�سركة لعام 2012م اإيرادات واأرباح االأ�سول اململوكة من قبل ال�سركة قبل عملية اإعادة الهيكلة. وت�سمنت االإيرادات 
واالأرباح املوحدة لل�سركة لعام 2013م اإيرادات واأرباح االأ�سول اململوكة من قبل ال�سركة قبل عملية اإعادة الهيكلة ، باال�سافة اإلى اإيرادات واأرباح الربع الرابع من العام 2013م 
لالأ�سول التي مت نقلها لل�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة. اأما فيما يتعلق باإيرادات واأرباح ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، فت�سمنت اإيرادات واأرباح جميع االأ�سول 
اململوكة لل�سركة قبل وبعد عملية اإعادة الهيكلة. وللمزيد من املعلومات عن عملية اإعادة الهيكلة، ف�ساًل راجع الق�سم رقم 4-3 »تطور راأ�س املال ال�سركة والزيادات التي طراأت 

عليه« من هذه الن�سرة.

تحليل اإليرادات 2-5-1-1

 ملإيرمدمت ح�ضب نوع ممل�ضرد، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل 9اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام مملرمجعة
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع ممل�ضرد

- ٪319.5 - 493.056 117.548 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

٪27.4 ٪16.6 ٪39.3 377.327 323.708 232.344 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

٪28.9 ٪38.8 ٪19.6 290.759 209.455 175.077 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

٪29.9 ٪28.9 ٪30.9 227.407 176.460 134.801 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪60.0 ٪67.9 ٪52.6 1.388.549 827.171 542.222 اإيرادات امل�ست�سفيات 

- ٪226.8 - 14.482 4.432 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

- ٪751.4 - 8.760 1.029 - اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري

٪61.4 ٪69.6 ٪53.6 1.411.791 832.632 542.222 االإجمايل

- ٪205.2 - )13.039( )4.272( - اخل�سومات

٪60.6 ٪68.9 ٪52.8 1.398.752 828.360 542.222 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

ت�سنف االإيرادات الناجتة عن املر�سى غري احلاملني لبطاقات التاأمني اأو بطاقات ال�سركات التي لديها اتفاقيات مبا�سرة مع ال�سركة كاإيرادات نقدية. يو�سح اجلدول التايل 
حتليل االيرادات ما بني اإيرادات نقدية من جهة واإيرادات ائتمانية بح�سب نوع العميل )التاأمني، وزارة ال�سحة، اأو العمالء املبا�سرين( من جهة اأخرى.



 126

يو�سح اجلدول التايل توزيع االإيرادات املذكورة اأعاله ح�سب نوع امل�سدر بني اإيرادات ائتمانية واإيرادات نقدية

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب طريقة ملرفع، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل 0اامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

مليرمدمت ملئتمانية  ملإيرمدمت ملنقرية مليرمدمت ملئتمانية  ملإيرمدمت ملنقرية مليرمدمت ملئتمانية  ملإيرمدمت ملنقرية

388.360 104.697 88.812 28.735 - - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

342.562 34.765 298.684 25.024 206.711 25.633 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

209.259 81.500 150.877 58.578 120.767 54.310 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

184.846 42.560 146.106 30.354 111.899 22.902 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

14.394 89 4.418 14 - - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 

1.139.421 263.611 688.897 142.705 439.377 102.845 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

صافي اإليرادات حسب نوع العميلأ. 

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع ملعميل، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام مملرمجعة
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع ملعميل

٪57.7 ٪55.1 ٪60.4 552.476 356.306 222.134 التاأمني 

٪53.6 ٪62.2 ٪45.5 428.481 264.145 181.582 وزارة ال�سحة 

٪60.1 ٪81.6 ٪41.1 263.522 145.075 102.845 الدفع النقدي 

٪101.0 ٪133.7 ٪72.9 144.069 61.644 35.661 العمالء املبا�سرين

٪60.0 ٪67.9 ٪52.6 1.388.549 827.171 542.222 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات
امل�سدر: ال�سركة

متثل �سركات التاأمني اأكرب جمموعة عمالء لل�سركة. يف عام 2014م، �سكلت اإيرادات �سركات التاأمني 39.8٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات، تليها وزارة ال�سحة التي �سكلت 
30.8٪، واإيرادات عمالء الدفع النقدي التي ت�سكلت 19.0٪ واإيرادات العمالء املبا�سرين يف ال�سركات التي �سكلت الن�سبة املتبقية وهي 10.4٪ من اإيرادات ال�سركة.

شركات التأمين

ارتفعت االإيرادات من �سركات التاأمني مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 57.7٪ من 222.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 552.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. 
وذلك نتيجة ملا يلي:

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
نتيجة لتبني احلكومة ما بني االأعوام 2008م و2010م قانون يلزم بتوفري تغطية التاأمني ال�سحي جلميع املوظفني الغري �سعوديني واملوظفني ال�سعوديني العاملني يف  �

ال�سركات اخلا�سة وقد اأدى ذلك اإلى االرتفاع العام يف عدد حاملي بولي�سات التاأمني ال�سحي يف اململكة.

تعد �سركة التعاونية للتاأمني )التعاونية( و�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني التعاوين واإعادة التاأمني )ميدغلف( و�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين )بوبا( العمالء الرئي�سيني 
يف هذه الفئة و�سكلوا جمتمعني 83.4٪ من اإجمايل االإيرادات من �سركات التاأمني يف عام 2014م.

وزارة الصحة

تتوزع اإحاالت وزارة ال�سحة ب�سكل عام على كافة اأق�سام م�ست�سفيات ال�سركة. وارتفعت االإيرادات من وزارة ال�سحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 53.6٪ من 181.6 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 428.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. وذلك نتيجة ملا يلي:

اإيرادات وزارة ال�سحة عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
ارتفاع عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة. واجلدير بالذكر اأنه تقوم م�ست�سفيات ال�سركة مبعاجلة مر�سى اإحاالت وزارة ال�سحة منذ عام 2005م. وتعد م�ست�سفيات  �

ال�سركة من بني امل�ست�سفيات الرئي�سية التي تقوم وزارة ال�سحة باإحالة املر�سى لها وخا�سًة فيما يتعلق بحاالت العناية املركزة. �سمحت الزيادة يف ال�سعة ال�سريرية 
لل�سركة من خالل اإ�سافة 82 �سريرًا جديد خالل ال�سنوات الثالث املا�سية بقبول املزيد من االإحاالت من وزارة ال�سحة.

يف عام 2014م، �سكل مر�سى االإحالة من وزارة ال�سحة 6.9٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، 46.3٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - 
الريا�س، و37.1٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري و49.2٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة.
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عمالء الدفع النقدي

ي�سكل عمالء الدفع النقدي ثالث اأكرب امل�ساهمني يف اإجمايل االإيرادات. االإيرادات من عمالء الدفع النقدي يف عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– جدة. انخف�ست االإيرادات من عمالء الدفع النقدي كن�سبة مئوية من �سايف االإيرادات من  19.0٪ يف عام 2012م اإلى 17.5٪ يف عام 2013م ب�سبب الزيادة يف عدد حاملي 
بوال�س التاأمني ال�سحي يف اململكة. ومع ا�ستمرار االرتفاع يف عدد حاملي بوال�س التاأمني يف اململكة اإال اأنه قد قامت االإدارة باتخاذ العديد من املبادرات لزيادة عدد مر�سى 
الدفع النقدي من خالل البدء يف برنامج بطاقات االمتياز ل�سرائح معينة من العمالء وكذلك تنظيم برامج التوعية ملختلف احلاالت الطبية واالإجراءات املتبعة لهذه احلاالت يف 

م�ست�سفيات ال�سركة ما اأدى اإلى ارتفاع االإيرادات من عمالء الدفع النقدي كن�سبة مئوية من �سايف االإيرادات من  17.5٪ يف عام 2013م اإلى 19.0٪ يف عام 2014م.

العمالء المباشرين

ت�سمل فئة العمالء املبا�سرين ال�سركات التي لديها عقود مبا�سرة مع ال�سركة لتقدمي اخلدمات الطبية ملوظفيها. ارتفع �سايف اإيرادات العمالء املبا�سرين بن�سبة 72.9٪ من 35.7 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 61.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف عدد حاالت عالج مر�سى �سركة اأرامكو ال�سعودية واملوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات االجتماعية يف م�ست�سفيات ال�سركة، باال�سافة اإلى �سم نتائج الربع الرابع مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد امتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.

كما ارتفعت االإيرادات من العمالء املبا�سرين من 61.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 144.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. ويعود ذلك االرتفاع اإلى اإ�سافة 
العائدات ال�سنوية الكاملة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة للقوائم املالية املوحدة لل�سركة. 

اإليرادات حسب القسمب. 

 ملإيرمدمت ح�ضب ملق�ضل، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

ح�ضب ملق�ضل

٪58.0 ٪59.2 ٪56.9 209.159 131.414 83.781 االأمرا�س الباطنية

٪59.9 ٪56.5 ٪63.3 197.706 126.299 77.347 طب االأطفال 

٪94.2 ٪89.2 ٪99.4 176.052 93.033 46.659 جراحة العظام

٪63.7 ٪57.2 ٪70.6 112.983 71.888 42.137 طب الن�ساء والتوليد

٪74.0 ٪94.1 ٪55.9 89.671 46.193 29.623 اجلراحة

٪60.0 ٪57.3 ٪62.8 83.703 53.219 32.680 طب القلب 

٪62.0 ٪65.1 ٪59.1 87.884 53.240 33.469 االأمرا�س الع�سبية

٪40.3 ٪131.7 ٪15.1- 72.465 31.277 36.827 جراحة املخ واالأع�ساب

٪38.0 ٪35.9 ٪40.2 47.073 34.626 24.702 طب االأورام

٪46.7 ٪30.9 ٪64.3 38.776 29.626 18.027 طب امل�سالك البولية

٪26.2 ٪44.3 ٪10.3 33.158 22.983 20.831 ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني

٪64.8 ٪94.7 ٪39.5 33.445 17.180 12.314 طب االأذن واالأنف واحلنجرة

٪66.5 ٪73.7 ٪59.5 28.102 16.175 10.140 طب اأمرا�س الروماتيزم

٪43.4 ٪44.3 ٪42.4 29.138 20.189 14.177 جراحة القلب وال�سدر

٪75.7 ٪102.6 ٪52.4 28.481 14.061 9.224 الطوارئ

٪90.4 ٪104.1 ٪77.6 16.039 7.860 4.426 العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل

٪63.5 ٪88.3 ٪41.9 13.267 7.044 4.964 طب العيون

٪40.1 ٪116.6 ٪9.3- 15.379 7.100 7.831 جراحة التجميل

٪51.7 ٪73.8 ٪32.4 76.071 43.763 33.062 اأخرى

٪60.0 ٪67.9 ٪52.6 1.388.549 827.171 542.222 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة
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األمراض الباطنية

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأمرا�س الباطنية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 58.0٪ من 83.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 209.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ملا يلي:

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
ا�ستحداث اإجراءات املناظري الباطنية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س �
ا�سافة 4 عيادات جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ا�ستقبال املر�سى اأيام اجلمعة �
االإرتفاع يف عدد املر�سى االإجمايل وذلك نتيجة لقيام االإدارة باإتخاذ العديد من املبادرات كتنظيم برامج توعوية ملختلف احلاالت الطبية و�سرح االإجراءات املتبعة  �

لهذه احلاالت يف م�ست�سفيات ال�سركة.

طب األطفال

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب االأطفال مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 59.9٪ من 77.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 197.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
ملا يلي: 

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
الزيادة يف عدد اأ�سرة العناية املركزة مما اتاح لل�سركة قبول عدد اإحاالت اأكرب من وزارة ال�سحة. واأدى تغري توزيع احلاالت الطبية باجتاه حاالت العناية املركزة  �

اأي�سا اإلى الزيادة يف متو�سط اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم يف ق�سم طب االأطفال. 
اإرتفاع حاالت رعاية حديثي الوالدة وذلك نتيجة الإرتفاع عدد حاالت الوالدة يف م�ست�سفيات ال�سركة.  �

جراحة العظام

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة العظام مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 94.2٪ من 46.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 176.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
ملا يلي: 

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
اإرتفاع عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة.  �
البدء بتقدمي اإجراءات طبية جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري مثل ا�ستبدال الركبة الدائم. �
ارتفاع متو�سط مدة االإقامة للمر�سى املنومني مدفوعا بارتفاع عدد حاالت العناية املركزة. �

طب النساء والتوليد

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب الن�ساء والتوليد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 63.7٪ من 42.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 113.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ملا يلي: 

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
ارتفاع عدد حاالت الوالدة من 2.288 حالة والدة يف 2012م اإلى 5.281 حالة والدة يف 2014م.  �
ان�سمام 4 اأطباء جدد خالل نف�س الفرتة. �
ارتفاع عدد حاالت ما قبل الوالدة وذلك نتيجة الإرتفاع عدد حاالت الوالدة. �

الجراحة

ارتفعت اإيرادات ق�سم اجلراحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 74.0٪ من 29.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 89.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الإرتفاع 
عدد العمليات من 2.741 عملية يف عام 2012م اإلى 5.465 عملية يف عام 2014م وارتفاع عدد الزيارات لالأخ�سائيني من 16.494 زيارة يف عام 2012م اإلى 42.633 زيارة 

يف عام 2014م.

طب القلب

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب القلب مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 60.0٪ من 32.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 83.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ملا يلي: 

اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
البدء بتقدمي اإجراءات طبية جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س مثل الق�سطرة. �
اإ�سافة خمترب ق�سطرة جديد يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
اإ�سافة 5 اأ�سرة للعناية املركزة خم�س�سة حلاالت القلب واالأوعية الدموية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �

األمراض العصبية

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأمرا�س الع�سبية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 62.0٪ من 33.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 87.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب 
اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف عدد حاالت العناية املركزة.

جراحة المخ واألعصاب

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة املخ واالأع�ساب مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 40.3٪ من 36.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 72.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد عمليات العمود الفقري يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 

الريا�س وزيادة عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة وارتفاع متو�سط مدة االإقامة للمر�سى املنومني مدفوعا بارتفاع عدد حاالت العناية املركزة.
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األورام

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأورام النووي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 38.0٪ من 24.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 47.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
زيادة حاالت العالج الكيميائي ملر�سى العيادات اخلارجية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س.

طب المسالك البولية

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب امل�سالك البولية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 46.7٪ من 18.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 38.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد زيارات املراجعني والزيادة يف عدد جراحات اليوم الواحد 

يف ق�سم امل�سالك البولية. 

طب األسنان وجراحة الفم والوجه والفكين

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 26.2٪ من 20.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 33.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد العيادات يف نف�س الفرتة.  

طب األنف واألذن والحنجرة

ارتفعت اإيرادات فرع طب االأنف واالأذن واحلنجرة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 64.8٪ من 12.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 33.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد االأطباء يف ق�سم طب االأنف واالأذن واحلنجرة مما 

ادى اإلى اإرتفاع يف عدد زيارات العيادات اخلارجية.

طب أمراض الروماتيزم 

اإلى 28.1 مليون ريـال �سعودي يف عام  اأمرا�س الروماتيزم مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 66.5٪ من 10.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م  اإيرادات ق�سم طب  ارتفعت 
2014م ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة  باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية نتيجة الإن�سمام 

ا�ست�ساري جديد خالل نف�س الفرتة.

جراحة القلب والصدر 

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة القلب وال�سدر مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 43.4٪ من 14.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 29.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة  باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد حاالت العناية املركزة.

الطوارئ

ارتفعت اإيرادات ق�سم الطوارئ مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 75.7٪ من 9.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 28.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب اأن اإيرادات 
عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة  باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد مر�سى احلاالت الطارئة خالل نف�س الفرتة.

العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

ارتفعت اإيرادات ق�سم العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 90.4٪ من 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 16.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م ب�سبب اأن اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة  باالإ�سافة اإلى ارتفاع يف عدد احلاالت يف ق�سم جراحة العظام.

طب العيون 

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب العيون مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 63.5٪ من 5.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 13.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب اأن 
اإيرادات عام 2012م مل ت�ستمل على اإيرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة  .

جراحة التجميل

انخف�ست اإيرادات فرع جراحة التجميل ب�سكل طفيف من 7.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 7.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اأما يف عام 2014م فقد ارتفعت 
اإيرادات ق�سم جراحة التجميل بن�سبة 116.6٪ مقارنة بعام 2013م اإلى 15.4 مليون ريـال �سعودي ويعود ذلك الن�سمام 4 اأطباء جدد يف ق�سم جراحة التجميل.

األقسام األخرى

ت�سم االأق�سام االأخرى ق�سم الطب النف�سي وق�سم االأ�سعة والت�سوير الطبي وق�سم املختربات الطبية وق�سم االأمرا�س اجللدية ومبيعات ال�سيدليات لغري مر�سى م�ست�سفيات 
ال�سركة واإيرادات املطاعم. وارتفعت اإيرادات االأق�سام االأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 51.7٪ من 33.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 76.1 مليون ريـال �سعودي 

يف عام 2014م.
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الخصوماتأ. 

 مخل�ضومات، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام  اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪58.2 ٪69.9 ٪47.3 1.686.925 992.662 673.721 اإجمايل االإيرادات 

٪50.6 ٪80.3 ٪25.9 )298.377( )165.493( )131.499( اخل�سومات 

٪60.0 ٪67.9 ٪52.6 1.388.549 827.171 542.222 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات

٪17.7 ٪16.7 ٪19.5 اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات 
امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل اخل�سومات ب�سكل اأ�سا�سي:

بني  � عليها  واالتفاق  التفاو�س  يتم  والتي  املبا�سرين،  والعمالء  النقدي  الدفع  ومر�سى  التاأمني،  ل�سركات  املقدمة  العامة  التخفي�سات  وت�سمل  العمالء،  خ�سومات 
ال�سركة والعميل ب�سكل فردي; 

اخل�سائر واالأرباح على العرو�س، وت�سمل االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإجراءات طبية حمددة تقوم بها م�ست�سفيات ال�سركة حيث تكون التكلفة الفعلية لكل اإجراء  �
اإما اأكرث اأو اأقل من �سعر العر�س.

انخف�ست اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات من 19.5٪ يف عام 2012م اإلى 16.7٪ يف عام 2013م نتيجة االإنخفا�س يف اخل�سائر الناجتة عن العرو�س املقدمة 
لوزراة ال�سحة بف�سل قيام ال�سركة بتح�سني قدرتها على التحكم يف التكاليف الفعلية لالإجراءات الطبية املتعلقة بتلك العرو�س. 

ارتفعت اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات ب�سكل طفيف من 16.7٪ يف عام 2013م اإلى 17.7٪ يف عام 2014م نتيجة جلهود االإدارة يف زيادة عدد مر�سى الدفع 
النقدي واإبرام عقود مع عمالء مبا�سرين اإ�سافيني.

ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  6-6 »مناق�سة وحتليل االدارة للمركز املايل ونتائج العمليات للقوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 
لل�سنة  املراجعة  املوحدة  املالية  القوائم  الن�سرة حيث متت مقارنة  دي�سمرب 2014م« من هذه  املنتهية يف 31  املالية  لل�سنة  املراجعة  املوحدة  املالية  والقوائم  و2013م  2012م 
املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م مع القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م. وقد قامت ال�سركة باإعداد القوائم املالية 
االإفرتا�سية املوحدة للعامني املنتهيني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م واإيرادها يف هذه الن�سرة لبيان التاأثري االفرتا�سي لعملية اإعادة الهيكلة على املركز واالأداء املايل والتدفق 

النقدي لل�سركة يف تلك االأعوام كما لو متت عملية اإعادة الهيكلة يف 1 يناير 2012م.

تكلفة اإليرادات  2-5-1-2

 تكلفة ملإيرمدمت ح�ضب ممل�ضرد، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

اا0ام مملرمجعة  اا0ام
مملرمجعة

مألف ديـال �ضعودي

- ٪348.2 - 250.845 55.969 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

٪17.8 ٪10.7 ٪25.2 159.810 144.313 115.245 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

٪16.1 ٪17.7 ٪14.5 137.832 117.150 102.319 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

٪17.1 ٪28.1 ٪7.0 104.600 81.633 76.294 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪49.1 ٪63.7 ٪35.8 653.087 399.065 293.858 تكاليف اإيرادات امل�ست�سفيات

- ٪190.2 - 8.940 3.081 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪50.1 ٪64.6 ٪36.9 662.027 402.146 293.858 تكلفة االإيرادات قبل اإ�ستثناء املبيعات ما بني فروع ال�سركة

- ٪205.2 - )13.039( )4.272( - اإ�ستثناءات مبيعات ما بني فروع ال�سركة

٪48.6 ٪63.1 ٪35.4  648.988 397.875 293.858 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل تكلفة االإيرادات تكاليف املوظفني املبا�سرة ومواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات واال�ستهالكات وم�ساريف اأخرى مبا�سرة. اإرتفعت تكلفة االإيرادات من 293.9 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 649.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م باالإ�سافة اإلى النمو العام يف عمليات ال�سركة. 
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 تكلفة ملإيرمدمت، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪51.00 ٪57.80 ٪44.50 277.267 175.736 121.609 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪56.20 ٪75.10 ٪39.40 285.389 163.003 116.957 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

٪10.30 ٪28.00 ٪4.90- 37.857 29.576 31.113 اال�ستهالكات 

٪47.50 ٪71.00 ٪27.20 52.574 30.750 24.180 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

- ٪190.20 - 8.940 3.081 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪50.10 ٪64.60 ٪36.90 662.027 402.146 293.858 تكلفة االإيرادات قبل اإ�ستثناء املبيعات ما بني فروع ال�سركة

- ٪205.20 - )13.039( )4.272( - اإ�ستثناءات مبيعات ما بني فروع ال�سركة

٪48.60 ٪63.10 ٪35.40 648.988 397.875 293.858 املجموع 

كن�سبة مئوية من االإيرادات 

٪19.82 ٪21.21 ٪22.43 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪20.40 ٪19.68 ٪21.57 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

٪2.71 ٪3.57 ٪5.74 اال�ستهالكات 

٪3.76 ٪3.71 ٪4.46 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

٪46.40 ٪48.03 ٪54.20 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

تكاليف الموظفين المباشرة

ت�سمل تكاليف املوظفني املبا�سرة الرواتب واملزايا التي تدفع لالأطباء واملمر�سني واملمر�سات وغريهم من العاملني الطبيني. ارتفعت تكاليف املوظفني املبا�سرة من 121.6 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 277.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. وذلك نتيجة ملا يلي:

حتمل تكاليف املوظفني املبا�سرة املتعلقة مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. �
ا وممر�سة جدد  � ان�سمام 282 طبيبا جديدًا )235 طبيب من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد ان�سمامه لل�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة( و482 ممر�سً

ا وممر�سة من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد اإن�سمامه لل�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة( متا�سيا مع النمو االإجمايل يف عمليات  لل�سركة )355 ممر�سً
ال�سركة نتيجة الزيادة يف عدد املر�سى خالل نف�س الفرتة واإ�سافة 273 �سريرًا جديدًا يف امل�ست�سفيات االأربعة التابعة لل�سركة )191 �سرير من م�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – جدة بعد اإن�سمامه لل�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة(.

 انخف�ست تكاليف املوظفني املبا�سرة كن�سبة مئوية من االإيرادات من 22.4٪ يف عام 2012م اإلى 19.8٪ يف عام 2014م حيث كانت الزيادة االإجمالية يف تكاليف املوظفني 
املبا�سرة اأقل من الزيادة االإجمالية يف االإيرادات خالل نف�س الفرتة.

مواد ومستلزمات المستشفيات

وم�ستلزمات  مواد  ارتفعت م�ساريف  الغذائية.  واملواد  املختربات  ومواد  اال�ستهالكية  واملواد  الطبية  وامل�ستهلكات  االأدوية  ا�سا�سي  ب�سكل  امل�ست�سفيات  وم�ستلزمات  مواد  ت�سمل 
امل�ست�سفيات من 117.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 285.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م متا�سيا مع النمو يف عمليات ال�سركة باالإ�سافة اإلى �سم امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.

انخف�ست م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة من االإيرادات من 21.6٪ يف عام 2012م اإلى 20.4٪ يف عام 2014م ب�سبب االرتفاع يف احل�سومات وق�سائم ال�سراء 
املقدمة من املوردين نتيجًة الإرتفاع حجم امل�سرتيات. 

االستهالكات

ريـال  اال�ستهالكات من 31.1 مليون  انخف�ست  امل�ستاأجرة.  العقارات  والتجهيزات وحت�سينات  واالأثاث  الطبية  واملعدات  باملباين  اأ�سا�سي  ب�سكل  اال�ستهالكات  تتعلق م�ساريف 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 29.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى االإنخفا�س يف تكاليف اال�ستهالك لبع�س املعدات الطبية يف م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - املدينة حيث اأن بع�س املعدات الطبية يف م�ست�سفى املدينة قد و�سلت اإلى نهاية حياتها اال�ستهالكية حيث بلغت ن�سبة االإ�ستهالك املرتاكم للمعدات الطبية 
74.8٪ من اإجمايل تكلفة تلك املعدات كما يف 31 دي�سمرب 2013م. يف عام 2014م، ارتفعت اال�ستهالكات اإلى 37.9 مليون ريـال �سعودي ب�سبب اال�ستبدال امل�ستمر للمعدات 

الطبية القدمية يف م�ست�سفيات ال�سركة باالإ�سافة اإلى �سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.

مصاريف أخرى مباشرة

ت�سمل امل�ساريف املبا�سرة االأخرى ب�سكل رئي�سي تكلفة املرافق العامة ونفقات القرطا�سية وال�سيانة. ارتفعت امل�ساريف االأخرى املبا�سرة من 24.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م اإلى 52.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م متا�سيا مع النمو يف عمليات ال�سركة باالإ�سافة اإلى �سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة 

الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.
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للمزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة الق�سم الفرعي رقم  6-6-1-2»تكلفة االإيرادات« من هذه الن�سرة.

إجمالي الربح حسب نوع المصدر 2-5-1-3

 مإجمايل ملربح ح�ضب نوع ممل�ضرد ، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع ممل�ضرد

- ٪293.3 - 242.212 61.579 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

٪36.3 ٪21.3 ٪53.2 217.516 179.394 117.099 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

٪45.0 ٪65.7 ٪26.9 152.926 92.305 72.758 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

٪44.9 ٪29.5 ٪62.1 122.807 94.827 58.507 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪72.1 ٪71.8 ٪72.4 735.462 428.105 248.364 اإجمايل ربح امل�ست�سفيات 

- ٪310.3 - 5.543 1.351 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

- ٪751.3 - 8.760 1.029 - اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري 

٪73.7 ٪74.2 ٪73.3 749.764 430.485 248.364 املجموع  

هام�س الربح االإجمايل 

٪49.1 ٪52.4 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  جدة

٪57.6 ٪55.4 ٪50.4 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

٪52.6 ٪44.1 ٪41.6 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

٪54.0 ٪53.7 ٪43.4 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪38.3 ٪30.5 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪53.6 ٪52.0 ٪45.8 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

من  اأكرب  ب�سكل  االإيرادات  اإلىارتفاع  رئي�سي  ب�سكل  ذلك  ويرجع  التوايل.  على  و2014م  و2013م  2012م  االأعوام  يف  و٪53.6  و٪52.0   ٪45.8 االإجمايل  الربح  هام�س  بلغ 
ارتفاع تكاليف االإيرادات حيث انخف�ست كال من تكاليف املوظفني املبا�سرة ومواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة مئوية من االإيرادات. انخف�ست م�ساريف مواد وم�ستلزمات 
امل�ست�سفيات كن�سبة مئوية من االإيرادات من 21.6٪ يف عام 2012م اإلى 20.4٪ يف عام 2014م. وانخف�ست تكاليف املوظفني املبا�سرة كن�سبة مئوية من االإيرادات من ٪22.4 

يف عام 2012م اإلى 19.8٪ يف عام 2014م.

تختلف هوام�س الربح االإجمالية يف امل�ست�سفيات االأربعة ب�سكل رئي�سي نتيجة لالختالف يف ن�سب توزيع احلاالت الطبية يف كل م�ست�سفى، بينما يتاأثر هام�س الربح االإجمايل يف 
�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي من �سنة اإلى اأخرى اعتمادا على نوع املنتجات التي تباع خالل العام.

مصاريف البيع والتسويق 2-5-1-4

م�ضاديف ملبيع  ملت�ضويق، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 7اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪42.8 ٪13.0 ٪80.5 145.676 128.956 71.444 املطالبات املرفو�سة

٪96.2 ٪187.2 ٪34.0 35.765 12.452 9.295 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

٪44.2 ٪52.7 ٪36.2 8.509 5.571 4.090 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

٪49.6 ٪29.2 ٪73.3 189.951 146.979 84.829 املجموع  

كن�سبة مئوية من اإجمايل اإيرادات 

٪10.4 ٪15.6 ٪13.2 املطالبات املرفو�سة

٪2.6 ٪1.5 ٪1.7 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

٪0.6 ٪0.7 ٪0.8 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

٪13.6 ٪17.7 ٪15.6 املجموع 
امل�سدر: ال�سركة
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ت�سمل م�ساريف البيع والت�سويق املطالبات املرفو�سة وخم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وم�ساريف االإعالنات والت�سويق. ارتفعت م�ساريف البيع والت�سويق من 84.8 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 190.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة ارتفاع املطالبات املرفو�سة وخم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

المطالبات المرفوضة

متثل املطالبات املرفو�سة جزء من الفواتري التي يتم رف�سها من قبل عمالء امل�ست�سفيات، وبالتحديد وزراة ال�سحة و�سركات التاأمني، نظرًا الأ�سباب اإدارية اأو �سكلية عدة، منها 
على �سبيل املثال عدم كفاية امل�ستندات التي يرفقها امل�ست�سفى مع املطالبات )كغياب �سورة عن هوية املري�س(، اأو اأن املبلغ املطالب به يفوق احلد امل�سموح به من قبل العميل 
اإلى املري�س، اأو اأن التقرير الطبي املرفق مع احلالة ال يقدم تربيرًا وا�سحًا لكافة االأدوية اأو االإجراءات الطبية املقدمة للمري�س، اأو ب�سبب تقدمي خدمات طبية للمري�س غري 

م�سمولة �سمن االإتفاقية مع العميل.

فيما يتعلق ب�سركات التاأمني، وعند تبيلغ امل�ست�سفى برف�س اإحدى مطالباته، يتم درا�سة هذا الرف�س من قبل مدير ق�سم ح�سابات الذمم املدينة التابع لالإدارة املالية، بالتعاون مع 
اأطباء تابعون لهذا الق�سم )وهم اأطباء خم�س�سون لتدقيق فواتري امل�ست�سفى من ناحية طبية وال يقومون مبمار�سة اأعمال طبية(. ثم يتم اإر�سال �سرح تو�سيحي ل�سركة التاأمني 
والتي غالبًا ماتقوم بناءًا على هذا التو�سيح باإعادة املوافقة على ت�سديد كامل اأو ن�سبة معينة من املبلغ املرفو�س. ويف حالة حدوث قبول ن�سبة فقط من املطالبة املرفو�سة، جتتمع 
جلنة املطالبات املرفو�سة التابعة للم�ست�سفى، والتي تتكون من مدير ق�سم الذمم املدينة واأطباء الق�سم واملدير املايل والرئي�س التنفيذي للم�ست�سفى مع فريق ميثل �سركة التاأمني 
املعنية للقيام مبحاولة ت�سوية اخلالفات حيث يتم التو�سل اإلى اإتفاق نهائي على الن�سبة املتبقية للمطالب بناءًا على عملية تفاو�س وعندها تقوم �سركة التاأمني بت�سديد الدفعة 

النهائية املتفق عليها ويتم رفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة ويتم خ�سم ح�ساب الذمم املدينة.

اأما فيما يتعلق بوزارة ال�سحة، تقوم جلنة طبية معينة من قبل االإدارة املحلية يف الوزارة بدار�سة املطالبات املقدمة من امل�ست�سفى. ويف حال وجود مالحظات حمددة، تطلب 
اللجنة من امل�ست�سفى تقيدم م�ستندات اأو �سرح اإ�سايف. تتولى جلنة املطالبات املرفو�سة هذه املهمة والتي غالبًا ماُتتبع باإجتماعات بني اللجنتني بهدف ت�سوية االإختالفات وبناءًا 
على ذلك تقوم جلنة الوزارة باإتخاذ قرارها من ناحية قبول كامل اأو جزئي للمطالبات املقدمة ثم تقوم بتبليغ قرارها مرفقًا بامل�ستندات املقدمة من قبل امل�ست�سفى اإلى الق�سم 
املايل يف االإدارة املحلية لوزارة ال�سحة، والذي بدوره يقوم بتدقيق املطالبات ثم اإر�سالها اإلى املحلل املايل املحلي. يقوم املحلل املايل بفح�س املطالبات من ناحية طبية ومالية 
قبل اأن يقدمها اإلى االإدارة العامة لوزارة ال�سحة يف الريا�س. جتدر االإ�سارة اإلى اأنه يقوم ق�سم الذمم املدينة يف امل�ست�سفى مبتابعة حالة املطالبات مع املحلل املايل املحلي ب�سكل 
م�ستمر. اأخريًا، تقوم االإدارة العامة لوزارة ال�سحة بدفع مبلغ نهائي، اأكان مبلغًا كامل اأو جزئي، بناءًا على تو�سية اللجنة الطبية وتقوم ال�سركة برفع خم�س�س الديون امل�سكوك 

يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة ويتم خ�سم ح�ساب الذمم املدينة.

ارتفعت املطالبات املرفو�سة من 71.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 129.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإلى ارتفاع يف خم�س�س املطالبات 
املرفو�سة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س من 42.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 64.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م  ب�سبب ت�سوية اأر�سدة مدينة 
قدمية من �سركات التاأمني. ارتفع اأي�سًا خم�س�س املطالبات املرفو�سة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 18.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 36.0 مليون 

ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع املطالبات املرفو�سة من قبل وزارة ال�سحة.

ارتفعت املطالبات املرفو�سة من 129.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 145.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويعود هذا االإرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى �سم امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.

 الديون المشكوك في تحصيلها

ارتفعت الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 9.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 12.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م متا�سيا مع الزيادة يف اإيرادات االئتمان خالل 
تلك ال�سنة. كما ارتفعت الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اإلى 35.8 مليون ريـال �سعودي خالل عام 2014م. ويعود هذا االإرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى �سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م باالإ�سافة اإلى اعتماد �سيا�سة جتنيب خم�س�سات جديدة يف عام 2014م. وللمزيد من التف�سيل، ف�ساًل راجع 

الق�سم رقم  6-6-2-2 »حتليل االأ�سول املتداولة« من هذه الن�سرة.

مصاريف اإلعالنات والتسويق

ارتفعت م�ساريف  والتلفزيون.  واالإذاعة  املطبوعة  االإعالم  و�سائل  يتعلق بحمالت  فيما  ال�سركة  تكبدتها  التي  امل�ساريف  اأ�سا�سي  ب�سكل  والت�سويق  االإعالنات  ت�سمل م�ساريف 
االإعالنات والت�سويق من 4.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى االرتفاع يف عدد االإعالنات يف 

ال�سحف واملن�سات الرتويجية التي مت تثبيتها يف مراكز ت�سوق خمتلفة.

المصاريف العمومية واإلدارية  2-5-1-5

ممل�ضاديف ملعمومية  ملإدمدية ، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0ام ل 8اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪69.6 ٪82.2 ٪57.8 141.313 77.548 49.142 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪65.1 ٪58.2 ٪72.4 20.818 13.159 7.634 م�ساريف �سفر 

٪46.0 ٪63.9 ٪30.0 15.293 9.331 7.176 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪79.7 ٪86.8 ٪72.9 62.524 33.467 19.354 م�ساريف اأخرى  
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معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪69.7 ٪79.7 ٪60.3 239.948 133.505 83.306 املجموع  

كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات

٪10.1 ٪9.4 ٪9.1 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪1.5 ٪1.6 ٪1.4 م�ساريف �سفر 

٪1.1 ٪1.1 ٪1.3 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪4.5 ٪4.0 ٪3.6 م�ساريف اأخرى  

٪17.2 ٪16.1 ٪15.4 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

تكاليف الموظفين الغير مباشرة

متثل تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة التكاليف املتعلقة بالرواتب واملزايا املدفوعة للموظفني االإداريني وموظفي الدعم. ارتفعت تكاليف املوظفني غري املبا�سرة من 49.1 مليون 
اأوالد  – جدة و�سركة  ال�سعودي االأملاين  للزيادة يف عدد املوظفني ب�سب �سم امل�ست�سفى  اإلى 141.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة  ريـال �سعودي يف عام 2012م 
عبداجلليل برتجي لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م وبالتايل اإن�سمام موظفي م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد املوظفني 

من 985 موظف يف عام 2012م الى 2.233 موظف يف عام 2014م من اأجل دعم النمو يف عمليات م�ست�سفيات ال�سركة.

مصاريف السفر

ت�سمل م�ساريف ال�سفر على بدالت �سفر املوظفني والنفقات املرتبطة باالأطباء الزائرين والتكاليف املتعلقة باإ�سدار وجتديد ت�ساريح االإقامة. ارتفعت م�ساريف ال�سفر من 
7.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 20.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ل�سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة 

يف �سبتمرب 2013م والزيادة يف ر�سوم جتديد ت�ساريح االإقامة من 200 ريـال لكل موظف غري �سعودي اإلى 2400 ريـال لكل موظف غري �سعودي يف العامني 2013م و2014م.

مصاريف التأمين الصحي للموظفين

ارتفعت م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني من 7.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 9.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى زيادة عدد 
املوظفني يف ال�سركة وتغيري �سركة التاأمني من �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين اإلى ال�سركة التعاونية للتاأمني. ارتفعت تكلفة التاأمني على املوظفني خالل 
عام 2014م اإلى 15.3 مليون ريـال �سعودي نتيجة �سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 

2013م باالإ�سافة اإلى زيادة عدد املوظفني خالل نف�س الفرتة.

مصاريف أخرى

ت�سمل امل�ساريف االأخرى م�ساريف متعلقة ب�سكن املوظفني واالإ�سالحات وال�سيانة وم�ساريف الربيد والهاتف ور�سوم مراجع احل�سابات ور�سوم اال�ست�سارات وم�ساريف ما قبل 
الت�سغيل وتكاليف االأمن يف امل�ست�سفيات وغريها من امل�ساريف.

تفاصيل هذ	 النفقات متوفرة أدنا	:

 ممل�ضاديف ملعمومية  ملإدمدية ملأخرى ، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل 9اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪61.3 ٪105.4 ٪26.7 14.009 6.822 5.386 النفقات ال�سكنية 

٪43.4 ٪161.8 ٪21.5- 8.076 3.085 3.930 التجهيزات املكتبية

٪110.7 ٪91.1 ٪132.2 6.378 3.337 1.437 الت�سليح وال�سيانة 

٪75.3 ٪165.3 ٪15.8 5.711 2.153 1.859 الربيد والهاتف 

٪197.3 ٪302.6 ٪119.6 10.732 2.666 1.214 ر�سوم التدقيق واال�ست�سارات 

٪38.5 ٪92.9 ٪0.6- 3.692 1.914 1.925 اخلدمات االأمنية 

٪119.3 ٪94.8 ٪147.0 1.299 667 270 م�ساريف التاأمني  

٪132.7 ٪1.5- ٪449.8 12.628 12.822 3.332 م�ساريف اأخرى 

٪79.7 ٪86.8 ٪72.9 62.524 33.467 19.354 املجموع  
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ارتفعت م�ساريف النفقات ال�سكنية من 5.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 6.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. وقد كانت هذه الزيادة نتيجة للزيادة  �
يف عدد املوظفني وا�سافة م�ساريف الربع الرابع مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد امتام عملية اعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. كما ارتفغت م�ساريف 
النفقات ال�سكنية اإلى 14.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك ال�سافة م�ساريف النفقات ال�سكنية ال�سنوية الكاملة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة 

للقوائم املالية املوحدة لل�سركة باال�سافة اإلى الزيادة يف عدد املوظفني.
انخف�ست م�ساريف التجهيزات املكتبية من 3.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م وذلك النخفا�س م�ساريف  �

التجهيزات املكتبية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س. ارتفغت م�ساريف التجهيزات املكتبية اإلى 8.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك ال�سافة 
م�ساريف التجهيزات املكتبية ال�سنوية الكاملة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة للقوائم املالية املوحدة لل�سركة.

ارتفعت م�ساريف الت�سليح وال�سيانة من 1.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م وذلك نتيجة للقيام باأعمال ت�سليح  �
و�سيانة للمولد الكهربائي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س. ارتفغت م�ساريف الت�سليح وال�سيانة اإلى 6.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك 

ال�سافة م�ساريف الت�سليح وال�سيانة ال�سنوية الكاملة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة للقوائم املالية املوحدة لل�سركة.
ارتفعت م�ساريف الربيد والهاتف، ور�سوم التدقيق واال�ست�سارات، واخلدمات االأمنية وم�ساريف التاأمني وامل�ساريف االأخرى من عام 2012م اإلى عام 2013م  �

ب�سكل رئي�سي نتيجة ال�سافة م�ساريف الربع الرابع مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة بعد امتام عملية اعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. كما ارتفعت م�ساريف 
هذه البنود يف عام 2014م نتيجة ال�سافة امل�ساريف ال�سنوية الكاملة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة للقوائم املالية املوحدة لل�سركة.

اإليرادات األخرى 2-5-1-2

 ملإيرمدمت ملأخرى، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0ام ل 0اامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

- ٪388.9 - 15.781 3.228 - م�ساريف تدريب 

٪64.5 ٪50.8 ٪79.5 3.332 2.210 1.231 اإيرادات من حما�سرات عامة بتمويل ورعاية من �سركات 
�سناعات دوائية و�سركات معدات جراحية

٪8.9- ٪9.3- ٪8.4- 2.524 2.784 3.039 اإيرادات االإيجار 

٪630.3 ٪515.4 ٪766.7 160 26 3 الربح املوؤجل من بيع االأ�سول الثابتة 

٪4.0- ٪68.4- ٪191.1 1.367 4.320 1.484 االإيرادات املتنوعة 

٪100.6 ٪84.3 ٪118.3 23.163 12.567 5.758 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت االإيرادات االأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 100.6٪ من 5.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 23.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك ب�سكل 
رئي�سي اإلى الزيادة يف الر�سوم الواردة من كلية البرتجي الطبية. يف �سبتمرب 2012م بداأت ال�سركة بتقدمي التدريب لطالب كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا يف امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جده مبوجب اتفاق بني ال�سركة وكلية البرتجي الطبية يجدد �سنويًا. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه لن يتم جتديد هذه االتفاقية بعد عام 2017م، وبناء على ذلك، 

لن تكون هناك اإيرادات من كلية البرتجي الطبية يف عام 2018م.

تقوم ال�سركة اي�سًا بتنظيم حما�سرات عامة بتمويل ورعاية من �سركات �سناعات دوائية و�سركات معدات جراحية. وارتفع الدخل من هذه املحا�سرات من 1.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 3.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م.

تتعلق اإيرادات االيجار بالدخل من تاأجري املحالت التجارية واالأك�ساك يف م�ست�سفيات ال�سركة. وانخف�ست اإيرادات االيجار من 3.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 2.5 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بعد اأن مت اإغالق مكاتب �سركة بيت البرتجي للتعليم يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س، وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري 

وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة يف عام 2014م.

تحليل صافي الربح 2-5-1-2

 حتليل �ضايف ملربح، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ااامقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪118.8 ٪143.3 ٪96.7 313.177 128.697 65.439 الربح من العمليات  

٪100.6 ٪84.3 ٪118.3 23.163 12.567 5.758 االإيرادات اأخرى 

٪117.3 ٪138.1 ٪98.4 336.340 141.264 71.197 االأرباح قبل خ�سم الفوائد وال�سرائب وحقوق االأقلية  

- ٪261.6 - )4.129( )1.142( - اأعباء مالية 
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معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪116.0 ٪137.1 ٪96.8 332.211 140.122 71.197 االأرباح قبل خ�سم الزكاة وحقوق االأقلية  

)٪51.7( )٪83.4( ٪41.1 )585( )3.534( )2.504( الزكاة 

٪119.7 ٪142.8 ٪98.8 331.625 136.589 68.693 الربح قبل حقوق االأقلية  

- )٪43.7( - 343 609 )6.699( حقوق االأقلية  

٪131.4 ٪142.0 ٪121.3 331.969 137.198 61.994 �سايف الربح  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

ارتفع �سايف الربح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 131.4٪ من 62.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 332.0 مليون ريـال �سعودي يف 2014م.كان االرتفاع يف �سايف الربح 
نتيجة اإلى االأ�سباب التالية : 

االرتفاع ب�سكل رئي�سي يعود اإلى �سم امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لل�سركة بعد اإمتام عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م،  �
و
حت�سن هام�س الربح االإجمايل واالأرباح الت�سغيلية نظرا للطبيعة الثابتة ن�سبيا لعدد من بنود التكاليف، و �
التح�سن يف �سيا�سات امل�سرتيات واالإجراءات االإدارية التي �ساعدت يف ال�سيطرة على م�ساريف املواد وامل�ستلزمات الطبية وتقليل املطالبات املرفو�سة. �

األعباء المالية

مل يكن هنالك اأية اأعباء مالية على ال�سركة يف عام 2012م. وارتفعت االأعباء املالية اإلى 4.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة لنقل قرو�س امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
اإعادة الهيكلة. عملية  من  كجزء  ال�سركة  اإلى  – جدة 

الزكاة

بلغت اإجمايل تكاليف الزكاة 7.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويت�سمن مبلغ 0.6 مليون ريـال والذي يتعلق ب�سركة حائل الوطنية و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي و�سركة 
بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. ومبا اأن �سركة حائل الوطنية �سركة تابعة مت احت�ساب الزكاة املتعلقة بها يف قائمة الدخل. اأما تكاليف الزكاة املتبقية والبالغة 7.1 مليون ريـال 
�سعودي فقد مت خ�سمها من االأرباح املبقاة الأنها تعترب مطلوبات من م�ساهمي ال�سركة. وجتدر االإ�سارة باأن هذا االإجراء مت ح�سب معيار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانويني 
رقم 11، فقد مت عر�س خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل كح�سم مبا�سر من االأرباح املبقاة، ومت ت�سنيف احل�ساب الدائن املقابل �سمن ق�سم املطلوبات يف قائمة املركز املايل.        

قامت ال�سركة بتقدمي اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005م وحتى 31 دي�سمرب 2008م. وقامت م�سلحة الزكاة والدخل 
باإعادة تقييم املطالبات لتبلغ 18.1 مليون ريـال �سعودي. واعرت�ست ال�سركة على هذه املطالبات وقامت م�سلحة الزكاة والدخل مبراجعة املطالبات وتخفي�سها مبقدار 6.7 
مليون ريـال �سعودي لي�سبح املبلغ املطالب فيه من قبل م�سلحة الزكاة والدخل 11.4 مليون ريـال �سعودي. وبناء على ذلك قامت ال�سركة مرة اأخرى باالإعرتا�س على املطالبة 
املراجعة وما يزال االإعرتا�س املقدم من ال�سركة حتت املراجعة لدى م�سلحة الزكاة والدخل. ومل تقوم ال�سركة حتى االآن بدفع املبلغ املطالب فيه من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و31 دي�سمرب 2010م. وقد قامت ال�سركة بدفع املبالغ املطلوبة من 
م�سلحة الزكاة والدخل وبناءا على ذلك حت�سلت على �سهادة زكاة مقيدة من م�سلحة الزكاة والدخل. وجتدر االأ�سارة األى اأنه من املمكن اأن تطالب م�سلحة الزكاة مببالغ 

اإ�سافية عن ال�سنوات 2009م و 2010م نظرًا لكون الربط غري نهائي.

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و31 دي�سمرب 2012م. وقد قامت ال�سركة بدفع املبالغ املطلوبة من 
م�سلحة الزكاة والدخل ولكن ال�سركة مل حت�سل على ربط زكوي للعامني املاليني املنتهيني يف 2011م و2012م حتى االآن حيث ال تزال حتت املراجعة من قبل م�سلحة الزكاة 

والدخل. 

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب 2014م. وحت�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة مقيدة 
من م�سلحة الزكاة والدخل. وقد قامت م�سلحة الزكاة والدخل باملطالبة مببلغ اإ�سايف بقيمة 4.6 مليون ريـال �سعودي عن العام 2014م. وقدمت ال�سركة اعرتا�س على املبلغ 

االإ�سايف والذي ال يزال حتت املراجعة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

حقوق األقلية

�سملت حقوق االأقلية لعام 2012م على ن�سبة 20.0٪ اململوكة من قبل زهري ال�سباعي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث اأنها تابعة لل�سركة )ال�سركة متلك 
80.0٪ يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي(.

�سملت حقوق االأقلية لعام 2013م على التايل:

ن�سبة 0.01٪ )حتى تاريخ عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي مملوكة بن�سبة 80٪ من قبل ال�سركة و20٪ من قبل - 1
الدكتور زهري ال�سباعي. ونتيجة لعملية اإعادة الهيكلة مل يعد الدكتور زهري ال�سباعي �سريك يف �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي )حيث اأ�سبح �سريكا يف �سركة 
ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية(. وبهدف احلفاظ على الو�سع القانوين ل�سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي  ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة. مت حينها تعديل 
عقد التاأ�سي�س بحيث متلك �سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهما فيما ميلك �سبحي عبداجلليل برتجي احل�سة الباقية. يف عام 2014م 
مت حتويل �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي من �سركة ذات م�سوؤولة حمدودة اإلى فرع من �سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية( اململوكة من قبل �سبحي 
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عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 
99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
عبداجلليل برتجي تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 98.0٪ من اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي;

ن�سبة 60.03٪ مملوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها - 3
ن�سبة 39.96٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية.

�سملت حقوق االأقلية لعام 2014م على التايل:

ن�سبة 0.01٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة - 1
لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
الن�سبة  باالإ�ستحواذ على  ال�سركة  اأوالد عبداجلليل برتجي )وقامت  اأ�سهم �سركة  ن�سبة 98.0٪ من  التي كانت متلك يف حينها  لل�سركة  تابعة  عبداجلليل برتجي 
اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي والبالغة   ن�سبة 2.0٪ يف عام 2015م مببلغ 10 األف 

ريـال �سعودي(; 
�سملت حقوق االأقلية لعام 2014م ن�سبة 67.67٪ اململوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة - 3

لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 32.33٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. 

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة 2-5-2

 جائمة مملركز مملايل مملوحرة لل�ضركة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

االأ�سول

االأ�سول املتداولة  

136.226 43.991 14.282 النقد واالأر�سدة لدى البنوك  

600.414 543.222 318.800 مدينون جتاريون 

75.878 98.758 41.511 خمزون  

22.899 31.122 15.943 مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

10.847 17.081 10.699 �سايف املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة 

846.265 734.174 401.236 اإجمايل االأ�سول املتداولة 

االأ�سول غري املتداولة 

808.318 743.130 470.121 ممتلكات ومعدات 

123.791 110.278 9.969 امل�ساريع حتت التنفيذ

- - 8.482 امل�ساريف املوؤجلة 

932.109 853.409 488.573 اإجمايل االأ�سول غري املتداولة 

1.778.374 1.587.583 889.809 اإجمايل االأ�سول 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

املطلوبات املتداولة 

160.444 171.615 61.547 دائنون جتاريون 

93.869 106.545 57.115 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

8.768 11.780 - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

94.297 73.625 12.500 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

357.378 363.565 131.161 اإجمايل املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

69.148 87.278 52.985 قرو�س الأجل 

28.740 65.621 27.919 دائنون الأجل 
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 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

136.200 116.720 33.105 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

234.088 269.618 114.009 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة 

591.466 633.183 245.171 اإجمايل املطلوبات 

حقوق ال�سركاء  

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني  

767.000 767.000 590.000 راأ�س املال  

49.608 16.411 2.692 احتياطي نظامي 

323.144 122.684 19.769 االأرباح املبقاة 

1.139.753 906.096 612.460 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

47.155 48.305 32.177 حقوق االأقلية  

1.778.374 1.587.583 889.809 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

األصول المتداولة وغير المتداولة 2-5-2-1

 ملأ�ضول مملترم لة  ملغري مترم لة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

االأ�سول املتداولة

136.226 43.991 14.282 النقد واالأر�سدة لدى البنوك

600.414 543.222 318.800 مدينون جتاريون

75.878 98.758 41.511 خمزون

22.899 31.122 15.943 مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

10.847 17.081 10.699 �سايف املبالغ امل�ستحقة من االأطراف ذو عالقة

846.265 734.174 401.236 اإجمايل االأ�سول املتداولة

االأ�سول غري املتداولة

932.109 853.409 480.090 ممتلكات ومعدات

- - 8.482 الر�سوم املوؤجلة

932.109 853.409 488.573 اإجمايل االأ�سول غري املتداولة

1.778.374 1.587.583 889.809 اإجمايل االأ�سول 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

ت�سمل االأ�سول املتداولة النقد واالأر�سدة لدى البنوك واملدينون التجاريون واملخزون واملبالغ املدفوعة مقدمًا واالأ�سول االأخرى و�سايف املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة. 
وميثل بند �سايف املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من اطراف ذو عالقة خم�سومًا منها اإجمايل املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذات عالقة.

النقد واألرصدة لدى البنوك 

يت�سمن النقد واالأر�سدة لدى البنوك �سندوق نرثيات واأر�سدة لدى بنوك كما يف تاريخ القوائم املالية. ارتفع النقد واالأر�سدة لدى البنوك من 14.3 مليون ريـال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 44.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م متا�سيا مع النمو االإجمايل يف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية من نقد م�ستخدم يف 
االأن�سطة الت�سغيلية بلغ 2.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى نقد ناجت يف االأن�سطة الت�سغيلية بلغ 128.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. يف 
31 دي�سمرب 2014م، ارتفع بند النقد واالأر�سدة لدى البنوك اإلى 136.2 مليون ريـال �سعودي مدفوعة باالرتفاع امل�ستمر يف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية التي بلغت 

349.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

المدينون التجاريون

ارتفع بند املدينون التجاريون من 318.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 543.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب اأنه مت اإ�سافة مبلغ 
مدينون جتاريون بقيمة 159.5 مليون ريـال �سعودي والتي تتعلق بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة و مبلغ 17.6 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 
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لبند املدينون التجاريون لل�سركة نتيجة لعملية اإعادة الهيكلة التي متت يف �سبتمرب 2013م. وارتفع بند املدينون التجاريون من 543.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 600.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجًة اإلى الرتفاع الذمم املدينة مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري مببلغ 43.5 مليون ريـال 
�سعودي وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة مببلغ 22.4 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. وكان االرتفاع يف الذمم املدينة مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري نتيجة ارتفاع 

االإيرادات من وزارة ال�سحة التي مثلت 51.5٪ من اإيرادات االئتمان يف امل�ست�سفى كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ويو�سح اجلدول التايل حتليل للمدينون التجاريون بح�سب فروع ال�سركة:

مرينون جتاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

181.876 159.514 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

143.843 155.093 122.971 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

131.214 87.737 80.733 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

141.599 138.679 115.096 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

1.881 2.199 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

600.414 543.222 318.800 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

بلغ ر�سيد املدينون التجاريون 600.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م و�سكل ر�سيد املدينون التجاريون مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة ن�سبة 30.3٪ من 
اإجمايل ر�سيد املدينون التجاريون، و�سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 24.0٪ من ر�سيد املدينون التجاريون ،اأما الر�سيد للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري فقد 

�سكل ن�سبة 21.9٪ من االإجمايل و�سكل ر�سيد املدينون التجاريون للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة ن�سبة 23.6٪ من اإجمايل الر�سيد لل�سركة.

مل يكن م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة جزءا من ال�سركة يف عام 2012م وبالتايل ال يوجد مدينون جتاريون لل�سركة متعلقة مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. ارتفع ر�سيد 
املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من 159.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 181.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

بعد االرتفاع يف االيرادات االئتمانية.

اأما فيما يتعلق بر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقد ارتفع من 123.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 155.1 مليون 
ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعا بارتفاع يف االيرادات االئتمانية من 206.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 298.7 مليون ريـال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2013م. وانخف�س ر�سيد املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س اإلى 143.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالرغم من 
االرتفاع يف االيرادات االئتمانية اإلى 342.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب ت�سوية املبالغ يف وقتها املحدد وحت�سني عملية التح�سيل من عمالء االئتمان.

ارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري من 80.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 131.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2014م بعد االرتفاع يف االيرادات االئتمانية من 120.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 209.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 115.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 138.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 
31 دي�سمرب 2013م مدفوعا باالإرتفاع يف االيرادات االئتمانية من 111.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 146.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م. وارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة  ب�سكل طفيف اإلى 141.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالرغم من االرتفاع 

الكبري يف االيرادات االئتمانية اإلى 184.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. يرجع ذلك اإلى حت�سن التح�سيل من وزارة ال�سحة.

ويو�سح اجلدول التايل حتليل اعمار املدينون التجاريون كما يف 31 دي�سمرب 2014م

معماد مملرينون ملتجاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة ، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 
 مملبلغ
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

�ضنتني 
مإلى ثالث 
�ضنومت

�ضنة مإلى 
�ضنتني

اا-0اا
يوم

0-0ا 
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري 
مفوترة

)0ا-0 يوم( 

مملر�ضى 
مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

مألف ديـال �ضعودي

141.599 )57.039( 198.638 3.644 22.816 44.318 88.467 12.537 20.536 6.318 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - 
املدينة 

181.876 )70.287( 252.163 21.521 9.341 16.563 69.887 35.566 85.206 14.080 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة
143.843 )44.657( 188.500 9.114 10.542 20.522 71.013 25.236 34.504 17.569 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - 

الريا�س
131.214 )12.005( 143.219 - 1.576 3.929 40.801 18.763 41.981 36.168 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري
598.533 )183.987( 782.520 34.279 44.275 85.333 270.168 92.102 182.228 74.136 املجموع 

1.881 مدينون �سركة اأوالد عبداجلليل 
برتجي

600.414 املجموع
امل�سدر: ال�سركة
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يت�سح من خالل حتليل اعمار املدينون التجاريون لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأنه كانت 44.5٪ من اإجمايل اأر�سدة املدينون التجاريون م�ستحقة القل من �سهر، والتي 
تت�سمن التايل:

املر�سى املنومني احلاليني، وهم مر�سى االإقامة الطويلة التي تتعدى الثالثني يوم والتي تقوم ال�سركة باإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم عند نهاية كل �سهر. اإذا مل يتم  �
دفع هذه الفواتري يف فرتة اأق�ساها ثالثني يوما تنتقل اإلى النطاق التايل من اأعمار املدينني التجاريني ح�سب الفرتة الزمنية اخلا�سة بها.

االيرادات الغري مفوترة، وهم املر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى ومل يتم اإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم بعد مبا انه مت اخراجهم قبل اكمال دورة الفوترة  �
التي هي ثالثون يوم

ويتم التعامل بهذه البنود مع جميع عمالء ال�سركة والتي ت�سمل �سركات التاأمني، ووزارة ال�سحة، والدفع النقدي، والعمالء املبا�سرين.

وكانت 34.5٪ من اإجمايل اأر�سدة املدينون م�ستحقة من �سهر اإلى �سنة، يف حني مثلت املبالغ امل�ستحقة الكرث من �سنة 20.9٪ من اإجمايل املدينون التجاريون.

�سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة ن�سبة 43.2٪ من اإجمايل ر�سيد املدينون التجاريون امل�ستحق الأكرث من �سنة بينما �سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة ن�سبة 
28.9٪ من ذلك الر�سيد متبوعًا بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وامل�ست�سفى االأملاين – ع�سري الذين ي�سكلون ن�سبة 24.5٪ و3.4٪ من الر�سيد على التوايل.

ويو�سح اجلدول التايل اأعمار املدينون التجاريون ح�سب العميل كما يف 31 دي�سمرب 2014م

 معماد مملرينون ملتجاديون ح�ضب ملعميل، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 

مملبلغ مل�ضايف مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

�ضنتني 
مإلى ثالث 
�ضنومت

�ضنة مإلى 
�ضنتني

اا-0اا
يوم

0-0ا 
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري مفوترة
)0ا-0 يوم(

مملر�ضى مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

مألف ديـال �ضعودي

332.189 )114.833( 447.022 26.120 37.079 63.381 148.624 33.848 83.137 54.834 وزارة ال�سحة 
166.852 )31.567( 198.419 911 1.768 6.733 80.738 43.235 57.392 7.641 التاأمني 

99.492 )37.587( 137.079 7.247 5.428 15.215 40.805 15.019 41.699 11.662 مبا�سر واأخرى 
598.533 )183.987( 782.520 34.279 44.275 85.333 270.168 92.102 182.228 74.136 املجموع 

1.881 مدينون �سركة اأوالد 
عبداجلليل برتجي 

600.414 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

مثلت الذمم املدينة من وزارة ال�سحة 55.5٪ من �سايف الذمم املدينة يف حني مثلت الذمم املدينة من �سركات التاأمني 27.9٪ من �سايف الذمم املدينة. يعترب الرتكيز املرتفع 
يف الذمم املدينة من وزارة ال�سحة اأمر طبيعي يف ال�سوق ال�سعودي حيث ت�سكل وزارة ال�سحة واحدة من اكرب عمالء امل�ست�سفيات اخلا�سة العاملة يف اململكة، لذا فاإن عملية 
ت�سوية و�سداد الفواتري مع وزارة ال�سحة تكون اطول ن�سبيًا مقارنة بالعمالء االآخرين. وكما مت ذكره اأعاله، فاإن املر�سى املنومني احلاليني هم مر�سى االإقامة الطويلة التي تتعدى 
ثالثون يوم والتي تقوم ال�سركة باإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم يف نهاية كل �سهر. اأما بالن�سبة لالإيرادات الغري مفوترة، فهي تتعلق باملر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى 

ومل يتم اإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم بعد مبا انه مت اخراجهم قبل اكمال دورة الفوترة التي هي ثالثون يوم. 

بلغ خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة 184.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م متا�سيًا مع �سيا�سة املخ�س�سات التي اتبعت يف عام 
اأدناه(. غطت املخ�س�سات املتوفرة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 30.8٪ من الذمم املدينة امل�ستحقة الأقل من �سنة، 34.0٪ من الذمم املدينة  2014م )مف�سلة يف اجلدول 

امل�ستحقة بني �سنة و�سنتني و85.6٪ من الذمم املدينة امل�ستحقة الأكرث من �سنتني.

ملتغريمت يف خم�ض�ضات ملريون ممل�ضكوك يف حت�ضيلها  مملطالبات مملرفو�ضة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل 7اامقر ل دجل 

اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام
مملرمجعة 

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

12.28119.86177.442الر�سيد يف بداية ال�سنة

80.739177.723181.441املخ�س�سات خالل ال�سنة

93.021197.584258.884االإجمايل

)74.897()120.141()73.160(خم�س�سات مت �سطبها خالل ال�سنة

19.86177.442183.987املجموع  

ي�سمل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة خم�س�سات املطالبات املرفو�سة من �سركات التاأمني ووزارة ال�سحة وخم�س�سات الديون املعدومة والديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها من عمالء الدفع النقدي. 

وتوؤثر التغريات يف مدة مطابقة الفواتري على قيمة التعديالت من �سنة الأخرى. ويف عام 2013م، امتدت مدة املطابقة الأكرث من �سنة ب�سبب التاأخر يف املفاو�سات مع �سركات 
التاأمني بخ�سو�س ت�سوية املطالبات مما اأدى اإالى اإرتفاع التعديالت اإلى 120.1 ريـال �سعودي يف تلك ال�سنة.بناءًا على اأعمار الذمم املدينة و�سيا�سة املخ�س�سات يف ال�سركة. يتم 
خ�سم مبلغ الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة يف قائمة الدخل. اأما يف قائمة املركز املايل يتم اإ�سافة مبلغ الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها 

واملطالبات املرفو�سة لبند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة.

عند حدوث الرف�س الفعلي لهذه املطلوبات، يتم �سطب مبلغ املطالبات املرفو�سة من بند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها وكذلك �سطبه من بند الذمم املدينة.
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 �ضيا�ضة مملخ�ض�ضات مملنفذة حريثاً مف�ضلة مأدناهلل 8اامقر ل دجل 

ملن�ضبة ملعميل/ملفرتة

عمالء التجزئة 

اإجمايل املطالبات ال�سهرية 25٪ من   اأقل من �سنة 

اأكرث من �سنة  100٪ من  اإجمايل املبالغ القائمة  

�سركات التاأمني 

اأقل من �سنة  15٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية  

بني �سنة و�سنتني  25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

اأكرث من �سنتني  100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

عمالء حكوميني اآخرين 

اأقل من �سنة  12٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية   

بني �سنة و�سنتني  25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من �سنتني 

عمالء مبا�سرين من ال�سركات

اأقل من �سنة  10٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية  

25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنة و�سنتني 

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من �سنتني 

وزارة ال�سحة 

اأقل من �سنة  5-25٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية   

25-33٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنة و�سنتني 

50-100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنتني وثالث �سنوات

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من ثالث �سنوات
امل�سدر: ال�سركة

ونتيجة لتنفيذ �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة، ارتفع بند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها بقيمة 2.4 مليون ريـال �سعودي.

المخزون

ارتفع ر�سيد خمزون ال�سركة من 41.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 98.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك ب�سبب اأن م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي مل يكونا جزءا من ال�سركة يف عام 2012م وبالتايل مل ينعك�س املخزون املتعلق مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة 
و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي يف املخزون اخلا�س بال�سركة يف ذلك العام. انخف�س ر�سيد املخزون الحقًا لي�سل اإلى 75.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م 
نتيجًة لقيام ال�سركة بتقنني كمية امل�سرتيات بهدف اإبقاء اأيام املخزون عند م�ستوى 60 يوما دون التاأثري على عمليات ال�سركة، مقارنة مع �سيا�سة امل�سرتيات ال�سابقة والتي كانت 
تقوم ال�سركة خاللها ب�سراء كميات اأكرب بهدف احل�سول على خ�سومات اأعلى مما كان ينتج عنه اأيام خمزون مرتفعة، باالإ�سافة الى �سطب خمزون بطيء احلركة قدره 2.4 

مليون ريـال �سعودي بعد تطبيق �سيا�سة خم�س�سات جديدة.

ويو�سح اجلدول التايل املخزون بح�سب فروع ال�سركة

 مملخز ن بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0ام ل 9اامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

28.171 40.340 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

17.108 16.700 16.359 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

15.085 23.874 16.644 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

12.571 14.767 8.508 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

2.943 3.076 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

75.878 98.758 41.511 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة
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مل يكن م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة جزءا من ال�سركة يف عام 2012م وبالتايل ال يوجد خمزون لل�سركة متعلق مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة. انخف�س املخزون يف 
م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  من 40.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 28.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي 

نتيجة ل�سوابط اأف�سل مفرو�سة على امل�سرتيات للحفاظ على املخزون عند امل�ستويات املثلى.

ارتفع املخزون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري  وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة  من 16.6 مليون ريـال �سعودي و8.5 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 
دي�سمرب 2012م اإلى 23.9 مليون ريـال �سعودي و 14.8 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م. نتجت الزيادة يف اأر�سدة املخزون ب�سورة رئي�سية عن 
اإرتفاع يف امل�سرتيات مبا يتما�سى مع النمو العام يف عمليات ال�سركة. ومن ثم انخف�س املخزون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 
اإلى 15.1 مليون ريـال �سعودي و 12.6 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة ل�سوابط اأف�سل على امل�سرتيات للحفاظ على املخزون عند امل�ستويات 

املثلى دون التاأثري على عمليات ال�سركة.

ويو�سح اجلدول التايل حتليل اأعمار املخزون كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

 مأعماد مملخز ن، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل 70امقر ل دجل 

مملبلغ 
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
�ضنتني

�ضنة مإلى 
�ضنتني

 80ا-ااا
يوم

 ا9-80ا
يوم

 اا-90
يوم

 0-0ا 
يوم

مألف ديـال �ضعودي

48.540 )22( 48.562 - 22 157 211 683 47.489 مواد وم�ستلزمات ال�سيدليات

21.598 )33( 21.631 33 702 4.272 2.009 2.798 11.817 مواد وم�ستلزمات طبية

2.290 )14( 2.304 2 14 296 84 261 1.647 مواد وم�ستلزمات غري طبية

507 )5( 511 5 0 19 67 121 300 مواد وم�ستلزمات املخترب واالأ�سعة ال�سينية

2.943 - 2.943 - - - - - - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

75.878 )74( 75.952 39 739 4.745 2.370 3.863 61.253 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

يبني حتليل اأعمار املخزون كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأن 80.6٪ من املخزون كان عمره اأقل من �سهر، يف حني �سكل املخزون الذي يفوق عمره ال�سنة 1.0٪ فقط من اإجمايل 
املخزون. بلغ املخزون الذي عمره �سنة اأو اأكرث من �سنة 778 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وي�سمل باأغلبه م�ستلزمات طبية مبقدار 735 األف ريـال �سعودي. ت�سمل 

امل�ستلزمات الطبية م�ستلزمات جراحية ت�ستخدم يف العمليات وقد مت توفري خم�س�س لتلك امل�ستلزمات وفقا ل�سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة.

بلغت املخ�س�سات التي مت جتنيبها 74 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، متا�سيا مع �سيا�سة املخ�س�سات التي اعتمدت حديثا للمخزون البطيء احلركة والتالف. 
وقبل تنفيذ �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة، قامت ال�سركة بعملية �سطب ملرة واحدة الإزالة كافة املخزون بطيء احلركة والتالف. وتن�س �سيا�سة املخ�س�سات التي نفذت حديثا 

على التايل:

م�ستلزمات ال�سيدليات: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 365 يوم �
م�ستلزمات طبية/جراحية: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 720 يوم �
م�ستلزمات غري طبية: 50٪ من املخزون الذي يكون عمره بني 365 يوم و720 يوم، و100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 720 يوم �
املواد الغذائية: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 90 يوم �

المبالغ المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى

املبالغ املدفوعة مقدمًا  ارتفعت  اأخرون.  للموظفني ومدينون  اأ�سا�سي م�ساريف مدفوعة مقدمًا ومبالغ مدفوعة مقدمًا  ب�سكل  االأخرى  املبالغ املدفوعة مقدمًا واالأ�سول  ت�سمل 
واالأ�سول االأخرى من 15.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 31.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة لتحويل املبالغ 
املدفوعة مقدمًا واالأ�سول االأخرى التابعة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة والبالغة 16.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م وذلك بعد عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 
2013م حيث مل يكن امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة جزءا من ال�سركة يف عام 2012م. وانخف�ست الحقًا املبالغ املدفوعة مقدمًا واالأ�سول االأخرى اإلى 22.9 مليون ريـال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة النخفا�س امل�ساريف املدفوعة مقدمًا اإلى 7.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد انخفا�س التاأمني املدفوع مقدمًا 
من 3.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 2.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وانخفا�س ر�سوم التاأ�سريات للموظفني من 2.8 مليون ريـال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. باالإ�سافة اإلى انخفا�س املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني ب�سكل كبري اإلى 3.7 مليون 

ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد الت�سويات املتعلقة باملوظفني الذين مل يعودوا يعملون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة.
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مبالغ مستحقة من أطراف ذو عالقة

 مبالغ م�ضتحقة من مأطرمف ذ  عالجة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا7امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

6.722 594 - �سركة االإمارات 

4.879 - 17 كلية البرتجي الطبية 

3.097 19.845 5.724 �سركة بيت البرتجي

777 6.142 3.433 �سركة بيت البرتجي للتعليم 

- 997 1.524 اأخرى 

15.474 27.578 10.699 املجموع 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م

ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة من 10.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 27.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة ب�سكل 
رئي�سي الرتفاع املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة من 5.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 19.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2013م. وكانت هذه املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة تنتج عن عمليات �سكلت نوع من اأنواع التمويل ما بني �سركات �سقيقة. باالإ�سافة اإلى ارتفاع املبالغ امل�ستحقة 
من �سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب من 3.4 مليون ريـال �سعودي اإلى 6.1 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة واملتعلقة بقيام ال�سركة بتوفري خدمات تدريب لطالب 
�سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب. وانخف�ست املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة اإلى 15.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعًة بانخفا�س املبالغ 
امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة و�سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب نتيجة لت�سوية م�ستحقات لل�سركة. قابل االنخفا�س يف املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت 
البرتجي الطبية املحدودة و�سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب ارتفاع يف املبالغ امل�ستحقة من �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية من 594 األف ريـال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2013م اإلى 6.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. كما �سهد بند املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة ارتفاع املبلغ م�ستحق من �سركة كلية البرتجي 

للعلوم الطبية والتكنولوجيا بقيمة 4.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

تتعلق املبالغ امل�ستحقة من  �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية بر�سوم االإ�سراف االإداري امل�ستحقة. تتعلق املبالغ امل�ستحقة من �سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 
باإيرادات التدريب امل�ستحقة حيث اأن م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يوفر التدريب لطالب تلك الكلية الطبية.

مبالغ مستحقة الى أطراف ذو عالقة

 مبالغ م�ضتحقة مإلى مأطرمف ذ  عالجة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا7امقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 4.626  -  - �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة 

 -  - - �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

 -  10.497  - �سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا

 4.626  10.497 - املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م

نتج مبلغ 10.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م عن عمليات �سكلت نوع من اأنواع التمويل ما بني �سركات �سقيقة. اما بالن�سبة ملبلغ 4.6 مليون ريـال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2014م امل�ستحق ل�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة فهو يتعلق بتوريد بع�س االأ�سول الثابتة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وللم�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - ع�سري وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل.

األصول غير المتداولة

ت�سمل االأ�سول غري املتداولة ب�سكل رئي�سي الر�سوم املوؤجلة وممتلكات ومعدات واأعمال قيد التنفيذ.

الرسوم المؤجلة

تتعلق امل�ساريف املوؤجلة يف عام 2012م بر�سوم ترتيب لقر�س مت اإطفاوؤها على فرتة ثماين �سنوات ومن ثم مت �سطبها يف �سنة 2013م.
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الممتلكات والمعدات

 مملمتلكات  مملعرمت، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا7امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

1.713.876 1.618.851 1.054.349 اإجمايل املمتلكات واملعدات 

)905.558( )875.720( )584.228( اال�ستهالك املرتاكم 

808.318 743.130 470.121 �سايف املمتلكات واملعدات
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

 مملمتلكات  مملعرمت بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0امل ا7امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة

�ضركة مأ لد 
عبرمقليل برتجي

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - مرينة

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - ع�ضري

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - ملريا�س

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - جرة

616 317.462 449.054 367.007 533.063 اإجمايل املمتلكات واملعدات 

)271( )156.554( )250.118( )199.727( )298.889( اال�ستهالك املرتاكم 

345 160.908 198.936 167.280 234.174 �سايف املمتلكات واملعدات

٪56.0 ٪50.7 ٪44.3 ٪45.6 ٪43.9 �سايف املمتلكات واملعدات كن�سبة من اإجمايل املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم اال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريفًا اإيراديه اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريفًا 
راأ�سمالية. ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها على اأ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت. وال تتوقع ال�سركة اأن يح�سل اأي تغيري على �سيا�سة 

االإ�ستهالك حتى تاريخ هذه الن�سرة. اإن االأعمار االنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه االأ�سول هي على النحو التايل:

معدالت االستهالك

 معرلت مل�ضتهالكل ا7امقر ل دجل 
مل�ضنومت نوع مل�ضول

33 املباين

10 املعدات الطبية

8 املعدات املكتبية

10 املعدات الغري طبية

10 االأثاث والتجهيزات

10 ال�سيارات

10 اأخرى
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

ويو�سح اجلدول التايل �سايف املمتلكات واملعدات

 �ضايف مملمتلكات  مملعرمت، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا7امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

430.309 417.036 382.661 املباين 

181.244 181.244 33.011 االأرا�سي 

155.191 115.683 41.509 املعدات الطبية 

19.877 10.367 3.560 املعدات املكتبية  

8.139 6.758 2.363 املعدات الغري طبية 

2.579 5.234 3.307 االأثاث والتجهيزات 

3.629 2.931 1.425 ال�سيارات 
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 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

7.349 3.877 2.284 اأخرى 

808.318 743.130 470.121 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

ا�ستملت املمتلكات واملعدات ب�سكل رئي�سي على املباين، االأرا�سي واملعدات الطبية التي متثل معا 95٪ من اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية للمتلكات واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 
2014م.

ارتفعت املمتلكات واملعدات لل�سركة من 470.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 743.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة ب�سكل رئي�سي 
الإ�سافة اأرا�سي ومباين ومعدات طبية املتعلقة مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. وارتفعت االأ�سول الثابتة لل�سركة اإلى 808.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

نتيجة اال�سافات البالغة 111.5 مليون ريـال �سعودي يقابلها جزئيًا اال�ستهالكات البالغة 44.5 مليون ريـال �سعودي واالإ�ستبعادات البالغة 1.7 مليون ريـال �سعودي.

اإلضافات 

 ملإ�ضافات، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0ام ل 77امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

32.973 13.564 املباين 
- 53.248 االأرا�سي 

59.197 44.696 املعدات الطبية 
8.214 1.873 املعدات املكتبية  
2.464 2.013 املعدات الغري طبية 
1.728 1.838 االثاث والتجهيزات 
1.224 1.015 ال�سيارات 
5.696 1.642 اأخرى 

111.496 119.890 - املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

بلغت االإ�سافات كما يف 31 دي�سمرب 2013م 119.9 مليون ريـال �سعودي وت�سمنت ب�سكل رئي�سي كل من التايل:

53.2 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سكل رئي�سي ب�سراء اأر�س يف الدمام لبناء م�ست�سفى جديد كما هو خمطط،  �
44.7 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء معدات طبية. �

بلغت االإ�سافات كما يف 31 دي�سمرب 2014م 111.5 مليون ريـال �سعودي وت�سمنت ب�سكل رئي�سي كل التايل:

جتديد مباين مببلغ 33.0 مليون ريـال �سعودي وت�سمل مبلغ 13.9 مليون ريـال �سعودي يتعلق باأعمال جتديد يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري وجتديد جناح  �
– جدة بتكلفة بلغت 5.4 مليون ريـال �سعودي بالال�سافة ل�سراء جممع �سكني بتكلفة بلغت 5.3 مليون ريـال �سعودي  الطب النف�سي مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

ملوظفي م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة.
�سراء معدات طبية مبقدار 59.2 مليون ريـال �سعودي و�سملت م�سروفات نفقات ان�ساء خمتربي ق�سطرة جديدين يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وم�ست�سفى  �

ال�سعودي االأملاين – ع�سري بتكلفة بلغت 15.6 مليون ريـال �سعودي.

المشاريع تحت التنفيذ

 ممل�ضاديع حتت ملتنفيذ، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل 78امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

93.955 70.747 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 
14.519 23.608 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 
10.319 8.283 9.969 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

4.999 7.640 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 
123.791 110.278 9.969 املجموع  

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

بلغت تكلفة امل�ساريع حتت التنفيذ 123.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي ب�سبب عمليات البناء مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل التي بلغت 
94.0 مليون ريـال �سعودي.

تتوقع اإدارة ال�سركة اأن يبداأ م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل عملياته الت�سغيلية يف الربع الثاين من عام 2016م.
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تقر ال�سركة باأنه ال توجد اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق رهن عقاري اأو اإلتزامات عقارية على اأي من ممتلكات ال�سركة اأو �سركتها التابعة فيما عدا ما مت االإف�ساح عنه يف ق�سم 
»القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل« من هذه الن�سرة. وتقر ال�سركة اأي�سًا اأنه ال توجد لديها حاليًا اأي اأ�سول م�ستاأجرة ما عدا بع�س الوحدات ل�سكن املوظفني وم�ستودع يف 
مدينة جدة )للمزيد من التفا�سيل عن العقارات امل�ستاأجرة من ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم  12-6-5 »اتفاقيات االإيجار« من هذه الن�سرة(. كما وال توجد اأي اأ�سول ثابتة مهمة 

مزمع �سراوؤها اأو اإ�ستئجارها ما عدا االأ�سول املطلوبة لبدء ت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل.

للمزيد من املعلومات عن جميع بنود االأ�سول املتداولة والغري متداولة، الرجاء مراجعة الق�سم الفرعي رقم  6-6-2-2 »حتليل االأ�سول املتداولة« والق�سم الفرعي رقم  4-2-6-6 
»حتليل االأ�سول غري املتداولة« من هذه الن�سرة.

المطلوبات المتداولة وغير المتداولة 2-5-2-2

 مملطلوبات مملترم لة  غري مملترم لة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 79امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

املطلوبات املتداولة

160.444 171.615 61.547 دائنون جتاريون 

93.869 106.545 57.115 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

8.768 11.780 - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

94.297 73.625 12.500 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

357.378 363.565 131.161 اإجمايل املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

69.148 87.278 52.985 قرو�س الأجل 

28.740 65.621 27.919 دائنون الأجل 

136.200 116.720 33.105 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

234.088 269.618 114.009 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة 

591.466 633.183 245.171 اإجمايل املطلوبات 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

تحليل المطلوبات المتداولة أ. 

دائنون تجاريون

 دمئنون جتاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة ، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0ام ل 80امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

72.872 91.355 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

31.736 30.037 29.684 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

45.676 33.799 21.119 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

15.907 25.145 10.744 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

6.909 6.710 - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

)12.656( )15.431( - الت�سفيات 

160.444 171.615 61.547 املجموع 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

يتعلق ح�ساب الدائنون التجاريون ب�سكل رئي�سي باملبالغ امل�ستحقة للموردين املتعلقة باملعدات الطبية، ال�سيدليات واملختربات واخلدمات االأخرى. 

ارتفع ر�سيد الدائنون التجاريون من 61.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 171.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة ل�سم كل من 
م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )91.4 مليون ريـال �سعودي( و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي )6.7 مليون ريـال �سعودي( لل�سركة يف عام 2013م بعد اإمتام عملية اأعادة 

الهيكلة يف �سبتمرب 2013م.

انخف�س ر�سيد الدائنون التجاريون اإلى 160.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، مدفوعا يف املقام االأول بانخفا�س الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 91.4 مليون ريـال �سعودي و25.1 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م لت�سل اإلى 72.9 مليون 
ريـال �سعودي و15.9 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2014م. كان االنخفا�س يف ر�سيد الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  ب�سبب 
التح�سن يف ادارة امل�سرتيات اإلى جانب امتام الت�سويات يف االأوقات املحددة. يرجع االنخفا�س يف الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة لت�سوية اأر�سدة 
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دائنون جتاريون قدمية نتيجة التح�سن يف عملية التح�سيل من عمالء امل�ست�سفى، وخ�سو�سا وزارة ال�سحة. قابل االنخفا�س يف الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأعمال  اإلى  اأ�سا�سًا  ويرجع ذلك  االأملاين - ع�سري،  ال�سعودي  امل�ست�سفى  التجاريون يف  الدائنون  لر�سيد  ارتفاع جزئي  املدينة   - االأملاين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  االأملاين - جدة 

الراأ�سمالية التي اأجريت يف عام 2014م. 

المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

تت�سمن امل�ساريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات االأخرى رواتب م�ستحقة الدفع وخم�س�س بدل االإجازة وتذاكر العطالت، باالإ�سافة اإلى خم�س�س امل�سروفات امل�ستحقة، والر�سوم 
امل�ستحقة وخم�س�س الزكاة وم�ساريف اأخرى. ارتفعت امل�ساريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات االأخرى من 57.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 106.5 
لل�سركة يف عام 2013م  – جدة )41.9 مليون ريـال �سعودي(  االأملاين  ال�سعودي  مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سم م�ست�سفى 
بعد اإمتام عملية اأعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. وانخف�ست امل�ساريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات االأخرى اإلى 93.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد 
االنخفا�س يف خم�س�س الزكاة مبقدار 14.3 مليون ريـال �سعودي يقابله جزئيًا ارتفاع يف الرواتب امل�ستحقة مبقدار 2.9 مليون ريـال �سعودي ب�سبب زيادة عدد املوظفني واإرتفاع 

متو�سط الراتب لكل موظف.

الدائنون ألجل 

ميثل ر�سيد الدائنون الأجل املبالغ امل�ستحقة ملوردي املعدات الطبية باالإ�سافة اإلى املبالغ امل�ستحقة ملوردي االأدوية وامل�ستلزمات االأخرى التي كانت م�ستحقة الأكرث من �سنة واحدة. 
ارتفع ر�سيد الدائنون الأجل من 27.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 65.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سم 
م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )25.3 مليون ريـال �سعودي( لل�سركة يف عام 2013م بعد اإمتام عملية اأعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. الحقًا انخف�س ر�سيد الدائنون 
الأجل اإلى 28.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد ت�سوية ذمم دائنة م�ستحقة تتعلق ب�سكل رئي�سي بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة ب�سبب حت�سن حت�سيل 

املطالبات من وزارة ال�سحة.

القروض البنكية والقروض طويلة األجل

ارتفعت القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل من 65.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 160.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك 
ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سم كل من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )86.5 مليون ريـال �سعودي( و�سركة حائل الوطنية )14.9 مليون ريـال �سعودي( لل�سركة يف عام 2013م 
بعد اإمتام عملية اأعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. ارتفعت القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل اإلى 163.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد قيام ال�سركة 

با�ستخدام مبالغ اإ�سافية من الت�سهيالت امل�سرفية املتاحة من البنوك. ويو�سح اجلدول التايل احلد االئتماين للت�سهيالت واملبالغ امل�ستخدمة ح�سب اجلهة املقر�سة.

مأ  مقهة محلكومية، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام ل ا8امقر ل دجل  ملقر �س ملبنكية ج�ضرية ملأجل  ملقر �س طويلة ملأجل بح�ضب ملبنك 
 اا0ام،  اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

51.000 41.500 - بنك االإمناء 

18.750 20.000 - بنك �سامبا 

19.500 19.500 - بنك �سامبا 

4.500 5.500 - البنك العربي الوطني 

93.750 86.500 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

24.210 14.918 - الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل يف 2012م / وزارة املالية يف 2013م و 2014م 

24.210 14.918 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل

21.813 24.938 28.063 وزارة املالية 

21.813 24.938 28.063 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

15.625 18.750 25.000 وزارة املالية 

5.000 6.500 - البنك العربي الوطني 

20.625 25.250 25.000 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

3.047 9.297 12.422 وزارة املالية 

3.047 9.297 12.422 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

163.445 160.903 65.485 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة
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 مبالغ ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب مقهة مملقر�ضة كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ا8امقر ل دجل 
ن�ضبة ملفائرة ملر�ضير 

مملتبقي
ملت�ضهيالت 

ممل�ضردة
ملت�ضهيالت 
ممل�ضتخرمة

محلر ملئتماين 
للت�ضهيالت

نوع ملت�ضهيالت 
مملتاحة

ممل�ضت�ضفى مألف ديـال �ضعودي

جمانًا  3.047 46.953 50.000 50.000 قرو�س الأجل  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وزارة املالية 

جمانًا  21.813 28.125 49.938 50.000 قرو�س الأجل  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة وزارة املالية 

جمانًا  15.625 34.375 50.000 50.000 قرو�س الأجل  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س وزارة املالية 

جمانًا  24.210 - 24.210 69.650 قرو�س الأجل  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وزارة املالية 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2 

9.500 4.000 13.500 25.000 ت�سهيالت تورق  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س البنك العربي الوطني 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

51.000 - 51.000 60.000 ت�سهيالت معاد 
متويلها 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بنك االإمناء 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

19.500 - 19.500 35.000 قر�س مرابحة  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بنك �سامبا 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

18.750 1.250 20.000 20.000 قر�س مرابحة  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بنك �سامبا 

 163.445 114.703 278.148 359.650 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

 تفا�ضيل ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب مقهة مملقر�ضةل ا8امقر ل دجل 
ال�شروط املالية ل�ضمانات �شروط الت�شديد نوع ملت�ضهيالت مملتاحة ممل�ضت�ضفى مألف ديـال 

�ضعودي

ال يوجد �ستة ع�سر ق�سط �سنوي   قطعة االأر�س وما يقام عليها
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى ع�سري

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

- ع�سري

وزارة املالية 

ال يوجد قطعة االأر�س وما يقام عليها �ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى املدينة

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– املدينة

وزارة املالية 

ال يوجد قطعة االأر�س وما يقام عليها �ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى الريا�س

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

- الريا�س

وزارة املالية 

ال يوجد قطعة االأر�س وما يقام عليها ع�سرون ق�سط �سنوي 
مت�ساوي من 3.5 مليون 

ريـال �سعودي يبداأ يف عام 
2018م.

قرو�س الأجل لتمويل 
بناء م�ست�سفى حائل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

-  حائل

وزارة املالية 

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
1.1x

�سمانات �سخ�سية من ال�سيد �سبحي 
عبد اجلليل برتجي مببلغ 72.5 مليون 

ريـال �سعودي

ت�سهيالت اإعادة متويل 

ملدة �سهر اأو �سهرين اأو 
ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر 

ح�سب الطلب

ت�سهيالت توارق لتمويل 
احتياجات راأ�س املال 

العامل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

-  الريا�س

البنك 
العربي 
الوطني 

ال ينبغي اأن تتجاوز توزيع االأرباح 20٪ من 
�سايف االأرباح

�سمانات �سخ�سية من ال�سيد �سبحي 
عبد اجلليل البرتجي مببلغ 72.5 مليون 

ريـال �سعودي

ت�سهيالت اإعادة متويل 
ملدة �سهر اأو �سهرين اأو 

ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر 
ح�سب الطلب

ت�سهيالت توارق لتمويل 
احتياجات راأ�س املال 

العامل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

-  جدة

البنك 
العربي 
الوطني 

- يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
1.1 x 

  -  يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1.25  
-ال ينبغي اأن تتجاوز توزيع االأرباح ٪50 

 من �سايف االأرباح

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن من 
ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي وال�سيد 

خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 100.0 
مليون ريـال �سعودي )وقد وافق بنك 

االإمناء على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

ت�سهيالت اإعادة متويل - 
�سداد املبلغ يف 180 يوم

ت�سهيالت اإعادة 
متويل لتمويل 80٪ من 

امل�ستحقات من �سركات 
التاأمني.

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

- جدة

بنك االإمناء 
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ال�شروط املالية ل�ضمانات �شروط الت�شديد نوع ملت�ضهيالت مملتاحة ممل�ضت�ضفى مألف ديـال 
�ضعودي

يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1 �سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

القيمة احلالية للذمم 
املدينة املعاد متويلها - 

�سداد يف 180 يوم

قر�س مرابحة على 
اأ�سا�س الدفع املوؤجل 

لتمويل امل�ستحقات 
املتعلقة مب�ست�سفى جدة

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

-  جدة

بنك �سامبا 

يجب اأن ال تتجاوز الن�سبة احلالية 1.0

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
1.75

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

�ستة ع�سر ق�سط ربع 
�سنوي مت�ساوية من 1.25 

مليون ريـال �سعودي

قر�س مرابحة متو�سط 
االأجل  لتمويل جزء من 

حيازة مباين جديدة 
ل�سكن العاملني يف 

امل�ست�سفى

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

- جدة

بنك �سامبا 

امل�سدر: ال�سركة

بلغت القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 93.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وتتكون من:

ت�سهيالت اإعادة متويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من بنك االإمناء بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة. وقد بلغ  اأ- 
الر�سيد امل�ستخدم 51.0 مليون ريـال �سعودي من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 60.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة 

على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية;
قر�س مرابحة الإعادة التمويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل. وقد بلغ الر�سيد امل�ستخدم 19.5 مليون ريـال �سعودي  ب- 
من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 35.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية;
ج-  قر�س مرابحة متو�سط االأجل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة لتمويل جزء من تكلفة �سراء مباين جديدة ل�سكن املوظفني بر�سيد م�ستحق قدره 18.75 مليون 
ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية، ميكن �سداده من خالل 16 ق�سط �سنوي. مت ت�سديد ق�سط 

واحد وتبقى خم�سة ع�سر ق�سط كما يف 31 دي�سمرب 2014م; و
ت�سهيالت تورق الإعادة التمويل لتمويل احتياجات راأ�س املال العامل بر�سيد م�ستحق قدره 4.5 مليون ريـال �سعودي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )من اإجمايل  د- 

مبلغ الت�سهيالت املتاحة والبالغة 25 مليون ريـال �سعودي( مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.0٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية.

تتكون القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل من قرو�س الأجل بلغت 69.7 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة املالية لتمويل بناء م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - حائل بر�سيد م�ستحق قدره 24.2 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 20 ق�سط �سنوي بقيمة 3.5 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط ابتداء من عام 

2018م.

تتكون القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من قرو�س الأجل بحد ائتماين بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول على 49.9 مليون ريـال �سعودي منها 
من قبل وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة بر�سيد م�ستحق قدره 21.8 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون 

ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 9 اأق�شاط من اأ�شل 16 ق�سط وتبقى منها 7 اأق�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

�سملت القرو�س يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س قر�س الأجل بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليه من وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- الريا�س بر�سيد م�ستحق قدره 15.6 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 11 ق�سط من اأ�سل 16 

ق�سط وتبقى منها 5 اأق�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

القر�س البنكي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س من البنك العربي الوطني والذي ميثل ت�سهيالت تورق بلغت 7.0 مليون ريـال �سعودي )من اإجمايل مبلغ الت�سهيالت 
املتاحة والبالغة 25 مليون ريـال �سعودي( حيث تبقى على ال�سركة مبلغ 5.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.   

�سملت القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري قر�س الأجل بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليه من وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - ع�سري بر�سيد م�ستحق قدره 3.0 مليون ريـال �سعودي يتم �سداده من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 15 ق�سط من اأ�سل 16 

ق�سط وتبقى منها ق�سط واحد كما يف 31 دي�سمرب 2014م.
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ومن املقرر اأن يتم �سداد القرو�س البنكية امل�ستحقة على ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالكامل بحلول عام 2019م. ومن املقرر اأن يتم �سداد الت�سهيالت امل�ستحقة  لوزارة 
املالية كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالكامل بحلول عام 2024. قد مت ت�سمني جدول اإعادة دفع مف�سل اأدناه:

 جر ل �ضرمد ملقر �س كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ا8امقر ل دجل 
ملجمايل  اا0ام 

 ما بعره
0ا0ام 9ا0ام 8ا0ام 7ا0ام اا0ام اا0ام مل�ضركة مألف ديـال �ضعودي

18.750 - - - 3.750 5.000 5.000 5.000 بنك �سامبا امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

15.625 - - 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

3.047 - - - - - - 3.047 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  ع�سري

21.813 3.063 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

24.210 13.763 3.483 3.483 3.483 - - - وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 

83.445 16.826 6.608 9.733 13.483 11.250 11.250 14.297 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول اأدناه هيكل التمويل لل�سركة لل�سنوات املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م،2014م.

 هيكل ملتمويل، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ا8امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

8.768 11.780 - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  
94.297 73.625 12.500 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

103.065 85.405 12.500 اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل
69.148 87.278 52.985 قرو�س الأجل 
28.740 65.621 27.919 دائنون الأجل 
97.888 152.899 80.904 اإجمايل القرو�س طويلة االأجل 

200.953 238.304 93.404 اإجمايل القرو�س
1.139.753 906.096 612.460 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

٪17.6 ٪26.3 ٪15.3 ن�سبة القرو�س من حقوق امل�ساهمني
ال متتلك ال�سركة اأية ح�سابات �سحب على املك�سوف اأوالتزامات حتت القبول اأوائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينب. 

يعك�س خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني املطلوبات التي مت اإحت�سابها بالقيمة احلالية للحوافز التي تعترب من حقوق املوظفني يف حال مت اإنهاء خدماتهم يف تاريخ 
القوائم املالية. ارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من 33.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 116.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م وذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سم م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )73.2 مليون ريـال �سعودي( لل�سركة يف عام 2013م بعد اإمتام عملية اأعادة الهيكلة يف �سبتمرب 
2013م. وارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني اإلى 136.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعا بارتفاع عدد املوظفني اإلى جانب الزيادة يف 

متو�سط الراتب لكل موظف.

وللمزيد من املعلومات عن جميع بنود املطلوبات املتداولة والغري متداولة، الرجاء مراجعة الق�سم الفرعي رقم  6-6-2-5 »حتليل املطلوبات املتداولة« والق�سم الفرعي رقم 
 6-6-2-5 »حتليل املطلوبات غري املتداولة« من هذه الن�سرة. 

حقوق المساهمين 2-5-2-3

حقوق ممل�ضاهمني، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ا8امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

767.000 767.000 590.000 راأ�س املال  
49.608 16.411 2.692 احتياطي نظامي 

323.144 122.684 19.769 االأرباح املبقاة 
1.139.753 906.096 612.460 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

47.155 48.305 32.177 حقوق االأقلية  
1.186.908 954.400 644.638 اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية

٪29.1 ٪15.1 ٪10.1 العائد على حقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م
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قررت ال�سركة زيادة راأ�س املال من 590 مليون ريـال �سعودي اإلى 767 مليون ريـال �سعودي كجزء من اإعادة هيكلة ال�سركة يف �سبتمرب 2013م، على النحو التايل:

590.000.000 ريـال �سعوديراأ�س املال املدفوع كما يف القوائم املالية املراجعة 

75.848.568 ريـال �سعودياملبلغ املحٌول من �سايف االأ�سول يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يف نهاية ال�سنة 31 دي�سمرب 2013م 

25.980.000 ريـال �سعودياالأ�سهم يف �سركة حائل الوطنية

490.000 ريـال �سعودي98٪ من االأ�سهم يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

98٪ من االأرباح املبقاة يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لعام 2012م جنبا اإلى جنب مع االحتياطي النظامي و�سايف الدخل للفرتة من 1 يناير 2013م 
اإلى 30 �سبتمرب 2013م 

7.481.432 ريـال �سعودي

25.000.000 ريـال �سعودياالأ�سهم املكت�سبة من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي  

42.200.000 ريـال �سعودياأر�س الدمام 

767.000.000 ريـال �سعودياملجموع 

االربا	 المبقاة

ارتفعت االرباح املبقاة من 19.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 122.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة عملية اإعادة الهيكلة التي 
متت يف �سبتمرب 2013م باال�سافة اإلى االرتفاع يف �سايف الدخل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س. ارتفعت االرباح املبقاة اإلى 323.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 

دي�سمرب 2014م مدفوعًة بتحقيق �سايف ربح قدره 331.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م يقابله جزئيًا عملية توزيع ارباح مببلغ 92.0 مليون ريـال �سعودي يف نف�س العام.

حقوق األقلية

�سملت حقوق االأقلية لعام 2012م ن�سبة 20.0٪ اململوكة من قبل زهري ال�سباعي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي 
تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 80.0٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي.

�سملت حقوق االأقلية لعام 2013م على التايل:

ن�سبة 0.01٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة - 1
لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
عبداجلليل برتجي تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 98.0٪ من اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي; و

ن�سبة 60.03٪ مملوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها - 3
ن�سبة 39.96٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية.

�سملت حقوق االأقلية لعام 2014م على التايل:

ن�سبة 0.01٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة - 1
لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
عبداجلليل برتجي تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 98.0٪ من اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي; و

ن�سبة 67.67٪ اململوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها - 3
ن�سبة 32.33٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية.
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قائمة التدفقات النقدية 2-5-3

 جائمة ملترفقات ملنقرية، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 87امقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

331.969 137.198 61.994 �سايف الربح لل�سنة  

التعديالت لت�سوية �سايف النقد املورد من )امل�ستخدم يف(: 

44.546 42.729 38.782 ا�ستهالكات واطفاء

19.481 13.806 7.996 مكافاأة ترك اخلدمة

395.996 193.733 108.772 �سايف الدخل املعدل

التغري يف االأ�سول واخل�سوم املتداولة

)57.192( )57.347( )62.714( ذمم مدينة

22.880 )16.691( )5.030( مواد طبية  

8.223 83 1.033 م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى 

6.234 )41.614( )45.581( اأطراف ذات عالقة مدينة 

)14.183( 29.838 )14.455( ذمم دائنة 

)12.676( 20.502 15.544 م�ساريف م�ستحقة الدفع واأر�سدة دائنة اأخرى 

349.282 128.505 )2.431( �سايف النقد املورد من االأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

)109.733( )82.164( )10.764( ممتلكات واآالت ومعدات - �سايف

- 3.946 342 ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)13.513( )79.866( )1.940( م�ساريع حتت التنفيذ

)123.246( )158.084( )12.363( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 

التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

- 55.339 - زيادة راأ�س املال

2.543 6.348 )6.250( قرو�س

)36.881( 2.199 24.200 ذمم دائنة طويلة االأجل

799 3.433 - تعديالت �سنوات �سابقة

)92.040( )19.769( - اأرباح موزعة

)1.149( 15.965 4.849 حقوق االأقلية  

)7.071( )4.227( )4.456( الزكاة وال�سريبة امل�ستحقة

)133.800( 59.288 18.342 �سايف النقد )امل�ستخدم يف( املورد من االأن�سطة التمويلية 

92.236 29.709 3.549 �سايف الزيادة يف النقد 

43.991 14.282 10.733 ر�سيد النقد يف اأول ال�سنة

136.226 43.991 14.282 ر�سيد النقد يف اآخر ال�سنة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 2014م

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

يتكون �سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية من �سايف الربح لل�سنة بعد التعديالت للبنود الغري نقدية املتعلقة باال�ستهالكات واالإطفاءات والتغريات يف خم�س�س مكافاآت نهاية 
اخلدمة للموظفني والزكاة واالأعباء املالية والتغريات يف راأ�س املال العامل. 

ارتفع �سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية من �سايف نقد م�ستخدم قدره 2.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى �سايف نقد ناجت قدره 349.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م نتيجة عملية اإعادة الهيكلة التي متت يف �سهر �سبتمرب من العام 2013م باال�سافة اإلى االنخفا�س يف �سايف التغري يف راأ�س املال العامل.



153

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

يتكون �سايف النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية من اال�سافات على املمتلكات واملعدات، وبيع املمتلكات واملعدات وامل�ساريع قيد التنفيذ.

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية من 12.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 158.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م التي تتعلق ب�سراء اأر�س 
اإ�سافية يف الريا�س وجدة بقيمة 25.4 مليون ريـال �سعودي ومعدات طبية بقيمة 65.0 مليون ريـال �سعودي.  مل�ست�سفى الدمام بقيمة 42.2 مليون ريـال �سعودي، و3 مباين 
انخف�س �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية اإلى 123.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وتتعلق هذه االأن�سطة اأ�سا�سًا ب�سراء معدات طبية بقيمة 59.2 مليون ريـال 

�سعودي واأعمال بناء وترميم بقيمة 33.0 مليون ريـال �سعودي ب�سكل رئي�سي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري.

صافي النقد من األنشطة التمويلية

يتعلق �سايف النقد من االأن�سطة التمويلية ب�سكل اأ�سا�سي ب�سايف التغريات يف القرو�س البنكية، و�سايف التغريات يف املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذات عالقة، و�سايف التغريات يف 
الدائنون الأجل، والتعديالت يف االأرباح املبقاة واالأرباح املوزعة.

ارتفع �سايف النقد من االأن�سطة التمويلية من �سايف نقد ناجت من االأن�سطة التمويلية بلغ 18.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 59.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى زيادة راأ�س املال. ومت التعديل يف االأرباح املبقاة يف عام 2013م والبالغ 3.4 مليون ريـال �سعودي ب�سبب التغيري يف ملكية اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري 
ال�سباعي واأ�سهم �سركة حائل الوطنية نتيجة عملية اإعادة الهيكلة التي متت يف �سبتمرب 2013م. وبلغ �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية 133.8 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م ويتكون اأ�سا�سا من االأرباح املدفوعة مل�ساهمني ال�سركة البالغة 92.0 مليون ريـال �سعودي و�سايف النقد امل�ستخدم ب�سبب التغري يف ر�سيد الدائنون الأجل البالغ 
36.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. ومت التعديل يف االأرباح املبقاة يف عام 2014م ب�سبب التغيري يف ملكية اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي والتغيري يف راأ�س 

مال �سركة حائل الوطنية.

مناقشة وتحليل االدارة للمركز المالي ونتائج العمليات للقوائم المالية الموحدة اإلفتراضية للسنتين  2-2
المنتهيتين في 31 ديسمبر 12-2م و13-2م والقوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 14-2م.

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأن املعلومات املالية مبنية على االإفرتا�سات املذكورة اأدناه فقط ومل يتم االإ�ستناد على اأية افرتا�سات اخرى يف اإعداد القوائم املالية االإفرتا�سية.

 قائمة الدخل الموحدة  2-2-1

 جائمة ملرخل مملوحرة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0امل 88امقر ل دجل 
معرل ملنمو مل�ضنوي 

 مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

٪22.6 ٪20.8 ٪24.4 1.398.752 1.157.828 930.583 اإيرادات الت�سغيل 

٪14.1 ٪14.0 ٪14.3 )648.988( )569.460( )498.119( تكلفة االإيرادات 

٪31.7 ٪27.4 ٪36.1 749.764 588.368 432.464 جممل الربح 

٪20.8 ٪1.3 ٪44.0 )189.951( )187.492( )130.213( م�ساريف بيعية وت�سويقية

٪20.8 ٪16.5 ٪25.3 )239.948( )206.018( )164.464( امل�ساريف العمومية واالإدارية  

٪20.8 ٪9.2 ٪33.5 )429.899( )393.511( )294.677( اإجمايل م�ساريف الت�سغيل

٪52.4 ٪64.2 ٪41.4 319.865 194.857 137.787 �سايف ربح الت�سغيل

٪43.1 ٪8.3 ٪89.2 23.163 21.397 11.311 اإيرادات اأخرى 

)٪16.9( )٪56.2( ٪57.6 )6.688( )15.273( )9.693( اإ�ستهالك واإطفاء

٪55.3 ٪67.3 ٪44.2 336.340 200.981 139.405 �سايف دخل ال�سنة قبل االأعباء املالية

٪1559.1 ٪222.3 ٪8440.0 )4.129( )1.281( )15( اأعباء مالية 

٪54.4 ٪66.4 ٪43.3 332.211 199.700 139.390 �سايف دخل ال�سنة قبل الزكاة وال�سريبة

)٪71.4( )٪92.5( ٪8.7 )585( )7.760( )7.140( زكاة ال�سركات التابعة

٪58.4 ٪72.8 ٪45.1 331.626 191.940 132.250 �سايف دخل ال�سنة قبل حقوق االأقلية

٪56.5 )٪43.7( ٪335.0 343 609 140 ح�سة حقوق االأقلية  

٪58.4 ٪72.4 ٪45.4 331.969 192.549 132.390 �سايف دخل ال�سنة

٪7.4 ٪5.5 ٪9.3 ٪53.6 ٪50.8 ٪46.5 هام�س الربح االإجمايل

٪29.2 ٪42.7 ٪16.9 ٪23.7 ٪16.6 ٪14.2 هام�س �سايف الربح  
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معرل ملنمو مل�ضنوي 
 مملركب

اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

٪56.4 ٪72.5 ٪41.8 3.61 2.09 1.44 العائد على ال�سهم )ريـال(

- ٪59.5 - ٪72.4 ٪45.4 - معدل منو �سايف الربح

- )٪14.8( - ٪20.8 ٪24.4 - معدل منو االإيرادات

٪6.6 ٪3.5 ٪9.9 45.063 43.558 39.644 عدد املر�سى املنومني

٪6.8 ٪6.0 ٪7.7 1.093.816 1.032.178 958.514 عدد الزيارات اخلارجية

٪5.7 ٪5.1 ٪6.3 778 740 696 عدد االأ�سرة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

لقد قامت ال�سركة باإعداد املعلومات املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني املنتهيني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م الإظهار تاأثريعملية اإعادة الهيكلة التي ح�سلت يف �سبتمرب 
2013م على القوائم املالية املوحدة التاريخية لل�سركة، فيما لو مت االإ�ستحواذ يف 1 يناير 2012م. وبناءًا على ما �سبق، مت اإعداد املعلومات املالية املوحدة االإفرتا�سية على اأ�سا�س 

االفرتا�سات التالية:-

– جدة بتاريخ 1 يناير 2012م بالقيمة الدفرتية. وبناء على ذلك، مت ت�سمني جميع االأ�سول - 1 باأنه مت االإ�ستحواذ على امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  مت االفرتا�س 
واملطلوبات بالقيمة الدفرتية ومت تعديل وتوحيد املعلومات املالية للعام 2012م والت�سعة اأ�سهر االأولى من العام 2013م.

مت االفرتا�س باأنه مت االإ�ستحواذ على 98٪ من احل�س�س يف راأ�س مال �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي بتاريخ 1 يناير 2012م بالقيمة الدفرتية. وبناء على ذلك، مت - 2
ت�سمني جميع االأ�سول واملطلوبات بالقيمة الدفرتية ومت تعديل وتوحيد املعلومات املالية للعام 2012م والت�سعة اأ�سهر االأولى من العام 2013م.

مت االفرتا�س باأنه مت االإ�ستحواذ على االإ�ستثمار البالغ 39.96٪ من احل�س�س يف راأ�س مال �سركة حائل الوطنية بتاريخ 1 يناير 2012م بالقيمة الدفرتية. وبناء على - 3
ذلك، مت ت�سمني جميع االأ�سول واملطلوبات بالقيمة الدفرتية ومت تعديل وتوحيد املعلومات املالية للعام 2012م والت�سعة اأ�سهر االأولى من العام 2013م.

مت االفرتا�س باأنه مت االإ�ستحواذ على ح�سة الدكتور زهري اأحمد ال�سباعي والبالغة 20٪ من احل�س�س يف راأ�س مال �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي الطبية - 4
بتاريخ 1 يناير 2012م. وبناء على ذلك، مت اإعادة اإحت�ساب حقوق االأقلية يف قوائم الدخل واملركز املايل. ومت ت�سمني ح�سة الدكتور زهري ال�سباعي كح�ساب جاري 

للم�ساهمني والتي متثل ح�سته يف راأ�س مال ال�سركة.
بعد االأخذ بعني االإعتبار جميع ما ذكر اأعاله، فقد مت ا�ستثناء جميع املبيعات ما بني فروع ال�سركة.- 5
مت االإفرتا�س من 1 يناير 2012م باأن ال�سركة لي�ست ملزمة بدفع الر�سوم االإدارية ل�سركة بيت البرتجي الطبية. وبناءا على ذلك فقد مت عك�س قيد الر�سوم االإدارية - 6

املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة ومت قيد التاأثري املتعلق بعك�س تلك 
الر�سوم يف بند م�ستحقات الأطراف ذات عالقة )�سركة بيت البرتجي الطبية(.

مت االإفرتا�س باأنه مت االإ�ستحواذ بتاريخ 1 يناير 2012م على حقوق اإ�ستالم االإيرادات من اإتفاقيات االإ�سراف االإداري. ولقد مت ت�سمني وتوحيد اإيرادات اإتفاقيات - 7
االإ�سراف االإداري املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي ملدة الت�سعة اأ�سهر االأولى من عام 2013م.

مت �سمني جميع امل�ساريف املتعلقة بخدمات االإ�سراف االإداري واخلدمات االأخرى يف البيانات املالية للعام 2012م والت�سعة اأ�سهر االأولى من العام 2013م.- 8
مت اإحت�ساب االإحتياطي النظامي بناءًا على القوائم املالية املراجعة للعامني املنتهيني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م.- 9

ارتفعت �سايف اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 22.6٪ من 930.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.398.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع 
ذلك اأ�سا�سا لنمو اإجمايل عدد املر�سى مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.8٪ خالل نف�س الفرتة، واالرتفاع يف عدد االأ�سرة من 696 يف عام 2012م الى 778 يف عام 2014م، 
باالإ�سافة اإلى ارتفاع معدل االإيرادات لكل مري�س خالل نف�س الفرتة . ارتفع هام�س الربح االإجمايل من 46.5٪ يف 2012م اإلى 53.6٪ يف عام 2014م وذلك الرتفاع تكاليف 
املوظفني املبا�سرة بن�سبة اقل من ارتفاع االإيرادات خالل نف�س الفرتة، باالإ�سافة الى انخفا�س م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة مئوية من االإيرادات من ٪23.8 

يف عام 2012م اإلى 20.4٪ يف عام 2014م ويرجع ذلك الرتفاع احل�سومات واخل�سومات من املوردين والناجت عن ارتفاع حجم امل�سرتيات.

ت�سمل م�ساريف البيع والت�سويق م�ساريف االإعالنات والت�سويق باالإ�سافة اإلى خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة. ارتفعت م�ساريف البيع والت�سويق 
كن�سبة من االإيرادات من 14.0٪ يف عام 2012م اإلى 16.2٪ يف عام 2013م وذلك ناجت عن ارتفاع املطالبات املرفو�سة يف م�ست�سفى املدينة خالل نف�س الفرتة. يف عام 2014م، 
العمومية  امل�ساريف  �سملت  اأ�سا�سي.  ب�سكل  ال�سحة  وزارة  من  املرفو�سة  املطالبات  النخفا�س  نتيجة  اإلى ٪13.6  االإيرادات  من  كن�سبة  والت�سويق  البيع  انخف�ست م�ساريف 
واالإدارية ب�سكل اأ�سا�سي تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة، وم�ساريف �سفر وم�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني باالإ�سافة اإلى االإ�ستهالك واالإطفاء ومثلت 17.7٪ كن�سبة مئوية 

من االإيرادات يف عام 2012م، 17.8٪ يف عام 2013م و 17.6٪ يف عام 2014م.

�سملت االإيرادات االخرى ب�سكل رئي�سي الر�سوم املدفوعة من قبل كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا ل�سالح م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جده مقابل تدريب الطالب 
باالإ�سافة اإلى اإيرادات االإيجار.
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تحليل اإليرادات  2-2-1-1

اإليرادات حسب نوع المصدرأ. 

 ملإيرمدمت ح�ضب نوع ممل�ضرد، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل 89امقر ل دجل 
اا0ام 

معرل ملنمو مل�ضنوي 
 مملركب

اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع ممل�ضردديـال

٪12.9 ٪10.5 ٪15.4 493.057 446.016 386.566 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 
٪27.4 ٪16.6 ٪39.3 377.327 323.708 232.344 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 
٪28.9 ٪38.8 ٪19.6 290.759 209.455 175.077 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 
٪29.9 ٪28.9 ٪30.9 227.407 176.460 134.801 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 
٪22.3 ٪20.2 ٪24.4 1.388.549 1.155.639 928.788 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات
٪31.1 ٪5.7 ٪62.7 14.482 13.706 8.423 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

- ٪751.3 - 8.760 1.029 - اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري 
٪22.7 ٪20.6 ٪24.9 1.411.791 1.170.374 937.211 االإجمايل
٪40.3 ٪3.9 ٪89.3 )13.039( )12.547( )6.628( اإ�ستثناءات مبيعات ما بني فروع ال�سركة
٪22.6 ٪20.8 ٪24.4 1.398.752 1.157.828 930.583 املجموع  

امل�سدر: ال�سركة

ت�سكل معظم اإيرادات ال�سركة عائدات م�ست�سفيات ال�سركة يف جدة، والريا�س، وع�سري واملدينة. متثل اإيرادات �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي مبيعات االأدوات الطبية واملواد 
اال�ستهالكية لكال من م�ست�سفيات ال�سركة ومبيعات �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي من االأدوات الطبية واملواد اال�ستهالكية مل�ست�سفيات اأخرى يف حني تتعلق اإيرادات اإتفاقيات 
االإ�سراف االإداري بالر�سوم املدفوعة من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي وفقا التفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية. مل يوجد هناك 
اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري يف عام 2012م وذلك ب�سبب اأن امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي مت افتتاحه يف نف�س العام ومل يحقق اأي اأرباح يف عام 2012م. وبداأ 
اإتفاقيات االإ�سراف االإداري والتي بلغت مليون ريال �سعودي. وارتفعت  اإيرادات من  اأرباح يف عام 2013م وبذلك حققت ال�سركة  – دبي بتحقيق  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري من مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 8.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الرتفاع ايرادات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - 

دبي. وتتعلق ا�ستثناءات املبيعات ما بني فروع ال�سركة مببيعات �سركة اأوالد عبد اجلليل برتجي مل�ست�سفيات ال�سركة.

المستشفى السعودي األلماني - جدة

مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام، ل 90امقر ل دجل  ملإفرتم�ضيتني  مملاليتني  لل�ضنتني  ملأملاين - جرة،  مل�ضعودي  ممل�ضت�ضفى  ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة   �ضايف 
 مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع مخلرمة

٪22.6 ٪14.6 ٪31.1 220.028 191.973 146.469 املر�سى املنومني 

٪7.1 ٪10.8 ٪3.5 169.379 152.844 147.666 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪15.1 ٪12.9 ٪17.2 389.407 344.818 294.135 اإيرادات املر�سى 

٪5.9 ٪2.4 ٪9.5 103.650 101.199 92.431 ال�سيدلية 

٪12.9 ٪10.5 ٪15.4 493.057 446.016 386.566 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

17.079 16.640 16.089 عدد املر�سى املنومني 

527.180 529.266 500.246 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

191 191 191 عدد االأ�ِسرة  

760.901 788.332 737.385 عدد الو�سفات الطبية

12.883 11.537 9.104  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

321 289 295  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

136 128 125 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(
امل�سدر: ال�سركة
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ارتفع �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بن�سبة 15.4٪ من 386.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 446.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع 
ذلك اأ�سا�سا اإلى:

ارتفاع معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س من 9.104 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى11.537 ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة التغري يف ن�سبة توزيع  �
احلاالت الطبية ممثال بارتفاع عدد العمليات اجلراحية التي جرت يف امل�ست�سفى ،

 ارتفاع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 500.246 زيارة اإلى 529.266 زيارة خالل نف�س الفرتة;  �
ارتفاع اإيرادات ال�سيدلية من 92.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 101.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م والناجت عن ارتفاع عدد الو�سفات الطبية  �

من 737.385 و�سفة يف عام 2012م اإلى 788.332 و�سفة يف عام 2013م مدعومة بالنمو العام يف عدد املر�سى خالل نف�س ال�سنة.

ارتفع اإجمايل اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بن�سبة 10.5٪ من 446.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 493.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع 
ذلك اأ�سا�سا اإلى:

االرتفاع امل�ستمر يف معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س من 11.537 ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 12.883  ريـال �سعودي يف عام 2014م والناجت عن  �
ارتفاع عدد عمليات مر�سى القلب التي اأجريت يف امل�ست�سفى بعد اإ�سافة خمترب الق�سطرة اجلديد; و 

ارتفاع اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية من 152.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 169.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع  �
معدل اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية لكل زيارة من 289 ريـال �سعودي اإلى 321 ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة بالرغم من اإنخفا�س عدد زيارات العيادات 

اخلارجية من 529.266 زيارة يف عام 2013م اإلى 527.180 زيارة يف عام 2014م بعد تف�سي فريو�س كورونا.

المستشفى السعودي األلماني - الرياض

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ململاين - ملريا�س، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام، ل ا9امقر ل دجل 
 مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع مخلرمة

٪37.9 ٪26.0 ٪50.8 240.485 190.793 126.526 املر�سى املنومني 

٪10.3 )٪0.5( ٪22.2 63.778 64.072 52.422 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪30.4 ٪19.4 ٪42.4 304.263 254.865 178.948 اإيرادات املر�سى 

٪17.0 ٪6.1 ٪28.9 73.063 68.842 53.396 ال�سيدلية

٪27.4 ٪16.6 ٪39.3 377.327 323.708 232.344 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

9.462 9.255 8.198 عدد املر�سى املنومني 

202.517 185.788 177.478 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

219 212 184 عدد االأ�ِسرة  

233.740 223.277 184.938 عدد الو�سفات الطبية

25.416 20.615 15.434  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

315 345 295  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

313 308 289 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(
امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س بن�سبة 39.3٪ من 232.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 323.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

ارتفاع اإيرادات املر�سى املنومني من 126.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 190.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع عدد االأ�سرة  �
من 184 �سريرًا اإلى 212 �سريرًا خالل نف�س الفرتة مما اأدى اإلى ارتفاع عدد املر�سى املنومني من 8.198 مري�س يف عام 2012م اإلى 9.255 يف عام 2013م. 
باالإ�سافة اإلى ارتفاع  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم من 15.434 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 20.615 ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
الرتفاع عدد حاالت العناية املركزة يف نف�س ال�سنة، حيث اأن معدل ايرادات املر�سى املنومني لكل مري�س حلاالت العناية املركزة اأعلى من معدل ايرادات املر�سى 

املنومني لكل مري�س للحاالت االأخرى;
ارتفاع اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية من 52.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 64.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع عدد  �

زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 177.478 زيارة اإلى 185.788 زيارة خالل نف�س الفرتة باالإ�سافة اإلى ارتفاع معدل اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية 
لكل زيارة من 295 ريـال �سعودي اإلى 345 ريـال �سعودي خالل الفرتة ما بني عام 2012م وعام 2013م; 

ارتفاع اإيرادات ال�سيدلية من 53.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 68.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجًة الإرتفاع عدد الو�سفات الطبية من  �
184.938 و�سفة يف عام 2012م اإلى 223.277 و�سفة يف عام 2013م نتيجة للنمو العام يف عدد املر�سى.
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ارتفع �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س بن�سبة 16.6٪ من 323.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 377.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى اإ�سافة 7 اأ�سرة يف وحدات العناية املركزة خالل نف�س ال�سنة باالإ�سافة اإلى االرتفاع يف حاالت العناية املركزة مما اأدى اإلى ارتفاع معدل اإيرادات املر�سى 
املنومني لكل مري�س منوم من 20.615 ريـال �سعودي اإلى 25.416 ريـال �سعودي خالل الفرتة نف�سها. انخف�ست اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية ب�سكل طفيف من 64.1 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 63.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بالرغم من ارتفاع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 185.788 زيارة يف عام 2013م 
اإلى 202.517 زيارة يف عام 2014م نتيجة لقرار امل�ست�سفى بقبول فئات اإ�سافية من مر�سى التاأمني خالل نف�س العام وبالتايل انخف�س االإيراد من مر�سى العيادات اخلارجية. 

المستشفى السعودي األلماني - عسير

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ململاين - ع�ضري، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام، ل ا9امقر ل دجل 
 مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع مخلرمة

٪40.8 ٪70.2 ٪16.4 190.324 111.814 96.056 املر�سى املنومني 

٪9.9 )٪5.2( ٪27.3 54.430 57.388 45.075 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪31.7 ٪44.7 ٪19.9 244.754 169.202 141.131 اإيرادات املر�سى 

٪16.4 ٪14.3 ٪18.6 46.005 40.253 33.945 ال�سيدلية

٪28.9 ٪38.8 ٪19.6 290.759 209.455 175.077 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

10.368 10.160 9.035 عدد املر�سى املنومني 

211.064 181.936 162.018 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

184 183 181 عدد االأ�ِسرة  

258.086 279.967 263.814 عدد الو�سفات الطبية

18.357 11.005 10.632  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

258 315 278  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

178 144 129 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(
امل�سدر: ال�سركة

ارتفع �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري من 175.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 209.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

ارتفاع اإيرادات املر�سى املنومني من 96.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 111.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اإلى اإ�سافة �سريرين  �
جديدين يف وحدة العناية املركزة يف امل�ست�سفى خالل نف�س الفرتة;

ارتفاع اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية من 45.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 57.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع  �
كال من عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 162.018 زيارة اإلى 181.936 زيارة خالل هذه الفرتة وارتفاع معدل اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية 

لكل زيارة من 278 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 315 ريـال يف عام 2013م; 
ارتفاع اإيرادات ال�سيدلية من 33.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 40.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة الرتفاع عدد الو�سفات الطبية من  �

263.814 و�سفة يف عام 2012م اإلى 279.967 و�سفة يف عام 2013م نتيجة للنمو العام يف عدد املر�سى باال�سافة اإلى النمو يف معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة 
طبية من 129 ريـال �سعودي اإلى 144 ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

ارتفع �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري من 209.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 290.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م. ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى 
ارتفاع معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم من 11.005 ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 18.357 ريـال �سعودي يف عام 2014م والناجتة عن التغري قي ن�سبة توزيع 
احلاالت الطبية املمثلة باإرتفاع عدد العمليات اجلراحية التي اأجريت يف امل�ست�سفى. قابل هذا االإرتفاع اإنخفا�س حمدود يف اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية  من 57.4 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 54.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة لقيام اإدارة امل�ست�سفى بتقدمي العديد من العرو�س التي هدفها جذب عمالء الدفع النقدي، 

مما ادى الى انخفا�س اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية لكل زيارة من 315 ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 258 ريـال �سعودي يف عام 2014م.
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المستشفى السعودي األلماني - المدينة 

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ململاين - مملرينة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام، ل ا9امقر ل دجل 
 مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع مخلرمة

٪32.4 ٪27.6 ٪37.3 157.083 123.067 89.641 املر�سى املنومني 
٪16.7 ٪22.9 ٪10.8 35.720 29.074 26.245 مر�سى العيادات اخلارجية 
٪29.0 ٪26.7 ٪31.3 192.804 152.141 115.886 اإيرادات املر�سى 
٪35.3 ٪42.3 ٪28.6 34.603 24.319 18.915 ال�سيدلية 
٪29.9 ٪28.9 ٪30.9 227.407 176.460 134.801 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 
8.154 7.503 6.322 عدد املر�سى املنومني 

153.055 135.188 118.772 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 
184 154 140 عدد االأ�ِسرة  

289.245 247.088 223.504 عدد الو�سفات الطبية
19.265 16.402 14.179  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

233 215 221  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(
120 98 85 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(

امل�سدر: ال�سركة

ارتفع �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 134.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 227.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويعود ذلك اأ�سا�سا 
الرتفاع اإيرادات املر�سى املنومني من 89.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 157.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويعود ذلك الإ�سافة 44 �سرير جديد وارتفاع معدل 
اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم من 14.179 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى19.265 ريـال �سعودي يف عام 2014م والناجتة عن التغري يف ن�سبة توزيع احلاالت 

الطبية املتمثلة باإرتفاع عدد العمليات اجلراحية التي اأجريت يف امل�ست�سفى وعدد حاالت العناية املركزة التي مت التعامل معها يف امل�ست�سفى.

ارتفعت اي�سا اإيرادات ال�سيدلية من 18.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 34.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بف�سل النمو العام يف عدد املر�سى يف امل�ست�سفى 
باالإ�سافة اإلى النمو يف معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية من 85 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 120 ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب اإرتفاع حاالت العناية املركزة. 

واجلدير بالذكر اأن االأدوية  امل�ستخدمة لعالج حاالت العناية املركزة عادة ما تكون اأغلى من االأدوية امل�ستخدمة لعالج احلاالت االأخرى.

إيرادات شركة أوالد عبدالجليل بترجي

العام يف عمليات  للنمو  اإلى 14.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة  اأوالد عبداجلليل برتجي من 8.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م  اإيرادات �سركة  ارتفعت 
م�ست�سفيات ال�سركة مما اأدى الى ارتفاع م�سرتيات م�ست�سفيات ال�سركة من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي. ومن اجلدير بالذكر اأنه 90٪ من اإيرادات �سركة اأوالد عبداجلليل 

برتجي يف عام 2014م كانت من املبيعات مل�ست�سفيات ال�سركة. 

إيرادات إتفاقيات اإلشراف اإلداري

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات االإ�سراف االإداري فيما يتعلق بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي، وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - �سنعاء وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - القاهرة. 
اإلى ال�سماح لهم با�ستخدام عالمة  اململوكة من قبل �سركة بيت البرتجي. وفقا لهذه االتفاقات، يتعني على ال�سركة تقدمي خدمات معينة لهذه امل�ست�سفيات الثالثة باالإ�سافة 
»امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« التجارية  . ونتيجة لذلك، يحق لل�سركة احل�سول على الر�سوم التي يتم حتديدها كن�سبة مئوية من اأرباح هذه امل�ست�سفيات قبل خ�سم ال�سرائب 
والفوائد. تتعلق اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري البالغة مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م و8.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي 

والتي ارتفعت خالل نف�س الفرتة نتيجة لتح�سن االأداء الت�سغيلي واملايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي.

مل يحقق امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء اأية اأرباح خالل الثالث �سنوات املا�سية، وبالتايل مل حتقق ال�سركة اأية اإيرادات من اتفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – �سنعاء. كذلك مل حتقق ال�سركة اإيرادات من اتفاقية االإ�سراف االإداري املربمة مع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة حيث من املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل 

الفعلي مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – القاهرة يف الربع االأول من عام 2016م.
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صافي اإليرادات حسب طريقة الدفعب. 

يو�سح اجلدول التايل توزيع االإيرادات ح�سب نوع امل�سدر بني اإيرادات ائتمانية واإيرادات نقدية.

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب طريقة ملرفع، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل ا9امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(
مليرمدمت 
ملئتمانية 

ملإيرمدمت 
ملنقرية

مليرمدمت 
ملئتمانية 

ملإيرمدمت 
ملنقرية

مليرمدمت 
ملئتمانية

ملإيرمدمت 
ملنقرية

388.360 104.697 323.054 122.962 288.226 98.340 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

342.562 34.765 298.684 25.024 206.711 25.633 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

209.259 81.500 150.877 58.578 120.767 54.310 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

184.846 42.560 146.106 30.354 111.899 22.902 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

14.394 89 136.87 18 8.343 81 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 

1.139.421 263.611 932.408 236.936 735.946 201.266 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ت�سنف االإيرادات الناجتة عن املر�سى غري احلاملني لبطاقات التاأمني اأو بطاقات ال�سركات التي لديها اتفاقيات مبا�سرة مع ال�سركة كاإيرادات نقدية. يو�سح اجلدول التايل 
حتليل االيرادات ما بني اإيرادات نقدية من جهة واإيرادات ائتمانية بح�سب نوع العميل )التاأمني، وزارة ال�سحة، اأو العمالء املبا�سرين( من جهة اأخرى.

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع ملعميل، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل ا9امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

نوع ملعميل

٪14.8 ٪7.0 ٪23.2 552.476 516.445 419.224 التاأمني 

٪42.1 ٪50.4 ٪34.4 428.481 284.926 212.061 وزارة ال�سحة 

٪14.4 ٪11.2 ٪17.8 263.522 236.918 201.186 الدفع النقدي 

٪22.3 ٪22.8 ٪21.8 144.069 117.350 96.318 العمالء املبا�سرين

٪22.3 ٪20.2 ٪24.4 1.388.549 1.155.639 928.788 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات
امل�سدر: ال�سركة

متثل �سركات التاأمني اأكرب جمموعة عمالء لل�سركة. يف عام 2014م، �سكلت اإيرادات �سركات التاأمني 39.8٪ من �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات، تليها وزارة ال�سحة التي �سكلت 
30.8٪، واإيرادات عمالء الدفع النقدي التي ت�سكلت 19.0٪ واإيرادات العمالء املبا�سرين يف ال�سركات التي �سكلت الن�سبة املتبقية وهي 10.4٪ من اإيرادات ال�سركة.

شركات التأمين

ارتفعت االإيرادات من �سركات التاأمني مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 14.8٪ من 419.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 552.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع 
ذلك لالرتفاع العام يف عدد حاملي بولي�سات التاأمني ال�سحي يف اململكة نتيجة الإلزام احلكومة ما بني االأعوام 2008م و2010م  بتوفري تغطية التاأمني ال�سحي للموظفني الغري 

ال�سعوديني واملوظفني ال�سعوديني العاملني يف القطاع اخلا�س مما اأدى اإلى ارتفاع عدد حاملي بولي�سات التاأمني ال�سحي يف اململكة.

تعد �سركة التعاونية للتاأمني )التعاونية( و�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني التعاوين واإعادة التاأمني )ميدغلف( و�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين )بوبا( العمالء الرئي�سيني 
يف هذه الفئة و�سكلوا جمتمعني 83.4٪ من اإجمايل االإيرادات من �سركات التاأمني يف عام 2014م. وت�سكل االإيرادات من �سركات التاأمني حوايل 45.0٪ و44.6٪ و39.5٪ من 

اإجمايل اإيرادات ال�سركة لالأعوام 2012م و2013م و2014م.

ترتبط ال�سركة بالعديد من االتفاقيات مع �سركات التاأمني ال�سحي التعاوين من اأجل تقدمي خدماتها ال�سحية والعالجية لعمالء هذه ال�سركات. وتعتمد اإيرادات ال�سركة ب�سورة 
جوهرية على مثل هذه االتفاقيات.

وزارة الصحة

ارتفعت االإيرادات من وزارة ال�سحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 42.1٪ من212.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 428.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع 
ذلك اإلى ارتفاع االإحاالت من وزارة ال�سحة. واجلدير بالذكر اأنه تقوم م�ست�سفيات ال�سركة مبعاجلة مر�سى اإحاالت وزارة ال�سحة منذ عام 2005م. وتعد م�ست�سفيات ال�سركة 
من بني امل�ست�سفيات الرئي�سية التي تقوم وزارة ال�سحة باإحالة املر�سى لها وخا�سًة فيما يتعلق بحاالت العناية املركزة. �سمحت الزيادة يف ال�سعة ال�سريرية لل�سركة من خالل 

اإ�سافة 82 �سريرًا جديد )يف كال من اأجنحة العناية املركزة واالأجنحة االأخرى( خالل ال�سنوات الثالث املا�سية بقبول املزيد من االإحاالت من وزارة ال�سحة.
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يف عام 2014م، �سكل مر�سى االإحالة من وزارة ال�سحة 6.9٪ من �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة، 46.3٪ من �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
-  الريا�س، و37.1٪ من �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري و49.2٪ من �سايف اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة.

عمالء الدفع النقدي

ي�سكل عمالء الدفع النقدي ثالث اأكرب امل�ساهمني يف اإجمايل االإيرادات. انخف�ست االإيرادات من عمالء الدفع النقدي كن�سبة مئوية من �سايف االإيرادات من 21.6٪ يف عام 
2012م اإلى 18.8٪ يف عام 2014م ب�سبب الزيادة يف عدد حاملي بوال�س التاأمني ال�سحي يف اململكة. وقد قامت االإدارة باإتخاذ العديد من املبادرات لزيادة عدد مر�سى الدفع 
املتبعة لهذه احلاالت يف  التوعية ملختلف احلاالت الطبية واالإجراءات  العمالء وكذلك تنظيم برامج  ل�سرائح معينة من  البدء يف برنامج بطاقات االمتياز  النقدي من خالل 

م�ست�سفيات ال�سركة.

العمالء المباشرين

ت�سمل فئة العمالء املبا�سرين ال�سركات التي لديها عقود مبا�سرة مع ال�سركة لتقدمي اخلدمات الطبية ملوظفيها. وبلغ متو�سط م�ساهمتها حوايل 10.3٪ يف اإيرادات ال�سركة يف 
الفرتة ما بني عام 2012م وعام 2014م.

الخصوماتج. 

 مخل�ضومات، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ا9امقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪20.1 ٪20.5 ٪19.7 1.686.925 1.399.924 1.169.584 اإجمايل االإيرادات 

٪11.3 ٪22.1 ٪1.4 )298.377( )244.286( )240.795( اخل�سومات 

٪22.3 ٪20.2 ٪24.4 1.388.549 1.155.639 928.788 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات

٪17.7 ٪17.4 ٪20.6 اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات 
امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل اخل�سومات ب�سكل اأ�سا�سي:

بني  � عليها  واالتفاق  التفاو�س  يتم  والتي  املبا�سرين،  والعمالء  النقدي  الدفع  ومر�سى  التاأمني،  ل�سركات  املقدمة  العامة  التخفي�سات  وت�سمل  العمالء،  خ�سومات 
ال�سركة والعميل ب�سكل فردي; 

اخل�سائر واالأرباح على العرو�س، وت�سمل االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن اإجرائات طبية حمددة تقوم بها م�ست�سفيات ال�سركة حيث تكون التكلفة الفعلية لكل اإجراء  �
اإما اأكرث اأو اأقل من �سعر العر�س.

انخف�ست اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات من 20.6٪ يف عام 2012م اإلى 17.4٪ يف عام 2013م نتيجة االإنخفا�س يف اخل�سائر الناجتة عن العرو�س املقدمة 
لوزراة ال�سحة بف�سل قيام ال�سركة بتح�سني قدرتها على التحكم يف التكاليف الفعلية لالإجراءات الطبية املتعلقة بتلك العرو�س. 

ارتفعت اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات ب�سكل طفيف من 17.4٪ يف عام 2013م اإلى 17.7٪ يف عام 2014م نتيجة جلهود االإدارة يف زيادة عدد مر�سى الدفع 
النقدي واإبرام عقود مع عمالء مبا�سرين اإ�سافيني.

اإليرادات حسب القسمد. 

ملإيرمدمت ح�ضب ملق�ضل ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0امل 97امقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

ملق�ضل

٪16.0 ٪9.1 ٪23.3 209.159 191.704 155.480 االأمرا�س الباطنية

٪35.7 ٪32.0 ٪39.5 197.706 149.767 107.370 طب االأطفال 

٪29.8 ٪22.3 ٪37.8 176.052 143.998 104.496 جراحة العظام

٪31.7 ٪18.6 ٪46.3 112.983 95.266 65.114 طب الن�ساء والتوليد

٪32.4 ٪27.3 ٪37.8 89.671 70.443 51.123 اجلراحة

٪25.0 ٪21.8 ٪28.4 83.703 68.746 53.547 طب القلب 

٪26.0 ٪23.9 ٪28.2 87.884 70.931 55.342 االأمرا�س الع�سبية

٪18.3 ٪85.3 )٪24.5( 72.465 39.102 51.764 جراحة املخ واالأع�ساب

٪16.1 ٪7.0 ٪26.1 47.073 44.006 34.894 طب االأورام

٪19.1 )٪3.7( ٪47.3 38.776 40.276 27.336 طب امل�سالك البولية
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معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

ملق�ضل

٪6.0 ٪12.0 ٪0.3 33.158 29.604 29.510 ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني

٪15.9 ٪17.5 ٪14.4 33.445 28.473 24.884 طب االأذن واالأنف واحلنجرة

٪9.7 ٪4.4 ٪15.2 28.102 26.908 23.353 طب اأمرا�س الروماتيزم

٪28.3 ٪18.5 ٪38.9 29.138 24.599 17.709 جراحة القلب وال�سدر

٪14.4 ٪24.2 ٪5.5 28.481 22.940 21.747 الطوارئ

٪15.8 ٪17.4 ٪14.1 16.039 13.659 11.969 العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل

٪6.7 ٪0.7 ٪13.0 13.267 13.172 11.655 طب العيون

٪26.6 ٪66.0 )٪3.4( 15.379 9.264 9.588 جراحة التجميل

٪2.9 ٪4.5 ٪1.2 76.071 72.783 71.907 اأخرى

٪22.3 ٪20.2 ٪24.4 1.388.550 1.155.640 928.788 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

األمراض الباطنية

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأمرا�س الباطنية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 16.0٪ من 155.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 209.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ملا يلي:

ا�ستحداث اإجراءات املناظري الباطنية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س �
ا�سافة 4 عيادات جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة باالإ�سافة اإلى ا�ستقبال املر�سى اأيام اجلمعة �
االإرتفاع يف عدد املر�سى االإجمايل وذلك نتيجة لقيام االإدارة باإتخاذ العديد من املبادرات كتنظيم برامج توعوية ملختلف احلاالت الطبية و�سرح االإجراءات املتبعة  �

لهذه احلاالت يف م�ست�سفيات ال�سركة.

طب األطفال

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب االأطفال مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 35.7٪ من 107.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 197.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
ملا يلي: 

الزيادة يف عدد اأ�سرة العناية املركزة مما اتاح لل�سركة قبول عدد اإحاالت اأكرب من وزارة ال�سحة. واأدى تغري توزيع احلاالت الطبية باجتاه حاالت العناية املركزة  �
اأي�سا اإلى الزيادة يف متو�سط اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم يف ق�سم طب االأطفال. 

اإرتفاع حاالت رعاية حديثي الوالدة وذلك نتيجة الإرتفاع عدد حاالت الوالدة يف م�ست�سفيات ال�سركة.  �

جراحة العظام

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة العظام مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 29.8٪ من 104.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 176.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ملا يلي: 

اإرتفاع عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة.  �
البدء بتقدمي اإجراءات طبية جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري مثل اإ�ستبدال الركبة الدائم. �
اإرتفاع متو�سط مدة االإقامة للمر�سى املنومني مدفوعا بارتفاع عدد حاالت العناية املركزة. �

طب النساء والتوليد

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب الن�ساء والتوليد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 31.7٪ من 65.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 113.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ملا يلي: 

اإرتفاع عدد حاالت الوالدة من 4.115 حالة والدة يف 2012م اإلى 5.281 حالة والدة يف 2014م.  �
اإن�سمام 4 اأطباء جدد خالل نف�س الفرتة. �
اإرتفاع عدد حاالت ما قبل الوالدة وذلك نتيجة الإرتفاع عدد حاالت الوالدة. �

الجراحة

ارتفعت اإيرادات ق�سم اجلراحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 32.4٪ من 51.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 89.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الإرتفاع 
عدد العمليات من 4.686 عملية يف عام 2012م اإلى 5.465 عملية يف عام 2014م وارتفاع عدد الزيارات لالأخ�سائيني من 35.282 زيارة يف عام 2012م اإلى 42.633 زيارة 

يف عام 2014م.
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طب القلب

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب القلب مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 25.0٪ من 53.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 83.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ملا يلي: 

البدء بتقدمي اإجراءات طبية جديدة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س مثل الق�سطرة. �
اإ�سافة خمترب ق�سطرة جديد يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �
اإ�سافة 5 اأ�سرة للعناية املركزة خم�س�سة حلاالت القلب واالأوعية الدموية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. �

األمراض العصبية

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأمرا�س الع�سبية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 26.0٪ من 55.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 87.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة الإرتفاع متو�سط اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم من 35.317 ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 57.598 ريـال �سعودي يف 2014م ب�سبب االرتفاع يف عدد 

حاالت العناية املركزة.

جراحة المخ واألعصاب

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة املخ واالأع�ساب مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 18.3٪ من 51.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 72.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة الإرتفاع عدد عمليات العمود الفقري يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وزيادة عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة. باالإ�سافة اإلى اإرتفاع متو�سط مدة االإقامة للمر�سى 

املنومني مدفوعا بارتفاع عدد حاالت العناية املركزة.

األورام

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأورام النووي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 16.1٪ من 34.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 47.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة 
زيادة حاالت العالج الكيميائي ملر�سى العيادات اخلارجية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س. 

طب المسالك البولية

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب امل�سالك البولية من 27.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 40.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة الإرتفاع عدد زيارات املراجعني 
من 26.943 زيارة يف عام 2012م اإلى 30.601 زيارة يف عام 2013م ويعود ذلك اإلى زيادة عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة. 

وانخف�ست اإيرادات ق�سم طب امل�سالك البولية من 40.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 38.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سبب اإنخفا�س عدد املر�سى 
املنومني من 2.656 مري�س يف عام 2013م اإلى 2.789 مري�س يف عام 2014م نتيجة الرتفاع عدد جراحات اليوم الواحد يف ق�سم امل�سالك البولية.

 طب األسنان وجراحة الفم والوجه والفكين

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني من 29.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 33.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سبب 
اإرتفاع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 52.789 زيارة يف عام 2012م اإلى 56.027 زيارة يف عام 2014م نتيجة  اإرتفاع عدد العيادات يف نف�س الفرتة.  

طب األنف واألذن والحنجرة

ارتفعت اإيرادات فرع طب االأنف واالأذن واحلنجرة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 15.9٪ من 24.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 33.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م نتيجة الإرتفاع عدد االأطباء من 18 طبيب اإلى 22 طبيب وما نتج عن ذلك يف اإرتفاع يف عدد زيارات العيادات اخلارجية

طب أمراض الروماتيزم 

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب اأمرا�س الروماتيزم مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9.7٪ من 23.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 28.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة الرتفاع عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية من 25.598 زيارة يف عام 2012م اإلى 30.364 زيارة يف عام 2014م نتيجة الإ�سافة ا�ست�ساري جديد خالل نف�س الفرتة.

جراحة القلب والصدر 

ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة القلب وال�سدر مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 28.3٪ من 17.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 29.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة ارتفاع عدد حاالت العناية املركزة.

الطوارئ

ارتفعت اإيرادات ق�سم الطوارئ مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 14.4٪ من 21.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 28.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م مدفوعا بارتفاع 
عدد مر�سى احلاالت الطارئة خالل نف�س الفرتة.

العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

ارتفعت اإيرادات ق�سم العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 15.8٪ من 12.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 16.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م مدعوما باالرتفاع يف عدد احلاالت يف ق�سم جراحة العظام.

طب العيون 

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب العيون مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 6.7٪ من 11.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 13.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة ارتفاع 
عدد مر�سى العيادات اخلارجية من 41،397.يف عام 2012م اإلى 42،175 يف عام 2014م.
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جراحة التجميل

انخف�ست اإيرادات فرع جراحة التجميل ب�سكل طفيف من 9.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 9.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اأما يف عام 2014م فقد ارتفعت 
اإيرادات ق�سم جراحة التجميل بن�سبة 66.0٪ مقارنة بعام 2013م اإلى 15.4 مليون ريـال �سعودي ويعود ذلك الإن�سمام 4 اأطباء جدد يف ق�سم جراحة التجميل.

األقسام األخرى

ت�سم االأق�سام االأخرى ق�سم الطب النف�سي وق�سم االأ�سعة والت�سوير الطبي وق�سم املختربات الطبية وق�سم االأمرا�س اجللدية ومبيعات ال�سيدليات لغري مر�سى م�ست�سفيات 
ال�سركة واإيرادات املطاعم. وارتفعت اإيرادات االأق�سام االأخرى ب�سكل طفيف مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 2.9٪ من 71.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 76.1 مليون 

ريـال �سعودي يف عام 2014م.

تكلفة اإليرادات 2-2-1-2

 تكلفة ملإيرمدمت ح�ضب ملنوع، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل 98امقر ل دجل 
اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديال �ضعودي(

٪17.2 ٪14.1 ٪20.4 277.267 242.998 201.829 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪13.6 ٪13.6 ٪13.6 285.389 251.203 221.219 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

)٪0.6( ٪9.0 )٪9.4( 37.857 34.743 38.336 اال�ستهالكات 

٪17.4 ٪19.6 ٪15.3 52.574 43.974 38.149 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

٪30.9 ٪1.6- ٪74.3 8.940 9.088 5.215 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪14.5 ٪13.7 ٪15.3 662.027 582.007 504.748 تكلفة االإيرادات قبل اإ�ستثناء املبيعات ما 
بني فروع ال�سركة

٪40.3 ٪3.9 ٪89.3 )13.039( )12.547( )6.628( اإ�ستثناءات مبيعات ما بني فروع ال�سركة

٪14.1 ٪14.0 ٪14.3 648.988 569.460 498.119 املجموع 

كن�سبة مئوية من االإيرادات 

٪19.8 ٪21.0 ٪21.7 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪20.4 ٪21.7 ٪23.8 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

٪2.7 ٪3.0 ٪4.1 اال�ستهالكات 

٪3.8 ٪3.8 ٪4.1 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

٪0.6 ٪0.8 ٪0.6 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪46.4 ٪49.2 ٪53.5 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

تكاليف الموظفين المباشرة

ت�سمل تكاليف املوظفني املبا�سرة الرواتب واملزايا التي تدفع لالأطباء واملمر�سني واملمر�سات وغريهم من العاملني الطبيني. ارتفعت تكاليف املوظفني املبا�سرة من 201.8 مليون 
ا وممر�سة جدد لل�سركة متا�سيا  ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 277.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي الن�سمام 59 طبيبا جديدًا و119 ممر�سً

مع النمو االإجمايل يف عمليات ال�سركة نتيجة الزيادة يف عدد املر�سى خالل نف�س الفرتة واإ�سافة 82 �سريرًا جديدًا يف امل�ست�سفيات االأربعة التابعة لل�سركة.

 انخف�ست تكاليف املوظفني املبا�سرة كن�سبة مئوية من االإيرادات من 21.7٪ يف عام 2012م اإلى 19.8٪ يف عام 2014م حيث كانت الزيادة االإجمالية يف تكاليف املوظفني 
املبا�سرة اأقل من الزيادة االإجمالية يف االإيرادات خالل نف�س الفرتة.

مواد ومستلزمات المستشفيات

وم�ستلزمات  مواد  ارتفعت م�ساريف  الغذائية.  واملواد  املختربات  ومواد  اال�ستهالكية  واملواد  الطبية  وامل�ستهلكات  االأدوية  ا�سا�سي  ب�سكل  امل�ست�سفيات  وم�ستلزمات  مواد  ت�سمل 
امل�ست�سفيات من 221.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 285.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م متا�سيا مع النمو يف عمليات ال�سركة.

انخف�ست م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة من االإيرادات من 23.8٪ يف عام 2012م اإلى 20.4٪ يف عام 2014م ب�سبب االرتفاع يف احل�سومات املقدمة من 
املوردين نتيجًة الإرتفاع حجم امل�سرتيات. 
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االستهالكات

ريـال  اال�ستهالكات من 38.3 مليون  انخف�ست  امل�ستاأجرة.  العقارات  والتجهيزات وحت�سينات  واالأثاث  الطبية  واملعدات  باملباين  اأ�سا�سي  ب�سكل  اال�ستهالكات  تتعلق م�ساريف 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 34.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى االإنخفا�س يف تكاليف اال�ستهالك لبع�س املعدات الطبية يف امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - املدينة حيث اأن بع�س املعدات الطبية يف م�ست�سفى املدينة قد و�سلت اإلى نهاية حياتها اال�ستهالكية، حيث بلغت ن�سبة االإ�ستهالك املرتاكم للمعدات الطبية 
74.8٪ من اإجمايل تكلفة تلك املعدات كما يف 31 دي�سمرب 2013م. يف عام 2014م، ارتفعت اال�ستهالكات اإلى 37.9 مليون ريـال �سعودي ب�سبب اال�ستبدال امل�ستمر للمعدات 

الطبية القدمية يف م�ست�سفيات ال�سركة.

مصاريف أخرى مباشرة

ت�سمل امل�ساريف املبا�سرة االأخرى ب�سكل رئي�سي تكلفة املرافق العامة ونفقات القرطا�سية وال�سيانة. ارتفعت امل�ساريف االأخرى املبا�سرة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ ٪17.4 
من 38.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 52.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م متا�سيا مع النمو يف عمليات ال�سركة.

إجمالي الربح حسب المستشفى 2-2-1-3

 مإجمايل ملربح ح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل 99امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪15.7 ٪12.0 ٪19.5 242.212 216.195 180.891 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

٪36.3 ٪21.3 ٪53.2 217.516 179.394 117.099 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

٪45.0 ٪65.7 ٪26.9 152.926 92.305 72.758 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

٪44.9 ٪29.5 ٪62.1 122.807 94.827 58.507 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

٪30.9 ٪26.2 ٪35.8 735.462 582.721 429.255 اإجمايل ربح امل�ست�سفيات

٪31.4 ٪20.0 ٪43.9 5.543 4.618 3.209 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪0.0 ٪751.3 ٪0.0 8.760 1.029 - اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري

٪31.7 ٪27.4 ٪36.1 749.764 588.368 432.464 املجموع

هام�س الربح االإجمايل

٪49.1 ٪48.5 ٪46.8 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  جدة

٪57.6 ٪55.4 ٪50.4 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

٪52.6 ٪44.1 ٪41.6 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

٪54.0 ٪53.7 ٪43.4 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

٪38.3 ٪33.7 ٪38.1 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪53.6 ٪50.8 ٪46.5 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

بلغ هام�س الربح االإجمايل 46.5٪ و50.8٪ و53.6٪ يف االأعوام 2012م و2013م و2014م على التوايل. ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى:

ارتفاع االإيرادات ب�سكل اأكرب من ارتفاع تكاليف االإيرادات حيث انخف�ست كال من تكاليف املوظفني املبا�سرة ومواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة مئوية من  �
االإيرادات. بلغت م�ساريف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات كن�سبة مئوية من االإيرادات 23.8٪ و21.7٪ و20.4٪ يف االأعوام 2012م و2013م و2014م، على التوايل. 

يف حني بلغت تكاليف املوظفني املبا�سرة كن�سبة مئوية من االإيرادات 21.7٪ و21.0٪ و19.8٪ يف االأعوام 2012م و2013م و 2014معلى التوايل;
االنخفا�س يف م�ساريف ومواد وم�ستلزمات ال�سيدليات كن�سبة مئوية من االإيرادات من 15.7٪ يف عام 2012م اإلى 14.4٪ يف عام 2013م ومن ثم اإلى 13.6٪ يف  �

عام 2014م، وكان االإنخفا�س ب�سكل رئي�سي نتيجة ملا يلي:
الزيادة يف احل�سومات وق�سائم ال�سراء املقدمة من املوردين نتيجة لزيادة حجم امل�سرتيات; �
توحيد االأن�سطة ال�سرائية جلميع م�ست�سفيات ال�سركة يف ق�سم خمت�س. �

 تختلف هوام�س الربح االإجمالية يف كل من امل�ست�سفيات االأربعة ب�سكل رئي�سي نتيجة لالختالف يف ن�سب توزيع احلاالت الطبية يف كل م�ست�سفى، بينما يتاأثر هام�س الربح االإجمايل 
يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي من �سنة اإلى اأخرى اعتمادا على نوع املنتجات التي تباع خالل العام.
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مصاريف البيع والتسويق 2-2-1-4

 م�ضاديف ملبيع  ملت�ضويق، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل 00امقر ل دجل 
اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 ٪15.4 )٪11.1(  ٪49.8 145.676 163.779 109.342 املطالبات املرفو�سة

 ٪56.3  ٪119.9  ٪11.1 35.765 16.265 14.646 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

 ٪16.9  ٪14.2  ٪19.6 8.509 7.448 6.225 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

 ٪20.8  ٪1.3  ٪44.0 189.951 187.492 130.213 املجموع  

كن�سبة مئوية من االإيرادات

٪10.4 ٪14.1 ٪11.7 املطالبات املرفو�سة

٪2.6 ٪1.4 ٪1.6 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

٪0.6 ٪0.6 ٪0.7 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

٪13.6 ٪16.2 ٪14.0 املجموع 
امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل م�ساريف البيع والت�سويق املطالبات املرفو�سة وخم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وم�ساريف االإعالنات والت�سويق. ارتفعت م�ساريف البيع والت�سويق من 130.2 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 189.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة ارتفاع املطالبات املرفو�سة وخم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

المطالبات المرفوضة

ارتفاع يف خم�س�س  اإلى  اأ�سا�سًا  اإلى 163.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك  ارتفعت املطالبات املرفو�سة من 109.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
املطالبات املرفو�سة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س من 42.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 64.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م من اأجل ت�سوية 
امل�ستحقات ب�سبب ت�سوية اأر�سدة ذمم مدينة قدمية من �سركات التاأمني. ارتفع اأي�سًا خم�س�س املطالبات املرفو�سة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 18.0 مليون 

ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 36.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع املطالبات املرفو�سة من قبل وزارة ال�سحة.

انخف�ست املطالبات املرفو�سة من 163.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 145.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بالرغم من النمو يف عمليات واإيرادات ال�سركة. 
وقد حتقق ذلك من خالل حت�سني االإجراءات االإدارية يف م�ست�سفيات ال�سركة مبا يف ذلك توثيق اأف�سل للتقارير واالإجراءات الطبية اإلى جانب حت�سني التوا�سل مع �سركات التاأمني 
ووزارة ال�سحة. باالإ�سافة اإلى ذلك، ا�ستفادت ال�سركة من ت�سوية االأر�سدة القائمة يف عام 2013م املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة. وملزيد من التفا�سيل عن طبيعة تلك املطالبات 

املرفو�سة و االإجراءات املتبعة من قبل ال�سركة ملعاجلتها، الرجاء الرجوع الى الفقرة  6-5-1-4 من هذه الن�سرة.

الديون المشكوك في تحصيلها

ارتفعت الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 14.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 16.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م متا�سيا مع الزيادة يف اإيرادات االئتمان خالل 
تلك ال�سنة. كما ارتفعت الديون امل�سكوك يف حت�سيلها اإلى 35.8 مليون ريـال �سعودي خالل عام 2014م ب�سبب اعتماد �سيا�سة جتنيب خم�س�سات جديدة يف عام 2014م. 

واملزيد من التفا�سيل متوفرة يف الق�سم الفرعي رقم  6-6-2-2 »حتليل االأ�سول املتداولة« من هذه الن�سرة.

مصاريف اإلعالنات والتسويق

ارتفعت م�ساريف  والتلفزيون.  واالإذاعة  املطبوعة  االإعالم  و�سائل  يتعلق بحمالت  فيما  ال�سركة  تكبدتها  التي  امل�ساريف  اأ�سا�سي  ب�سكل  والت�سويق  االإعالنات  ت�سمل م�ساريف 
االإعالنات والت�سويق من 6.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى االرتفاع يف عدد االإعالنات يف 

ال�سحف واملن�سات الرتويجية التي مت تثبيتها يف مراكز ت�سوق خمتلفة.
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المصاريف العمومية واإلدارية 2-2-1-5

 ممل�ضاديف ملعمومية  ملإدمدية ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل ا0امقر ل دجل 
اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪16.4 ٪9.9 ٪23.2 141.313 128.551 104.379 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪29.6 ٪13.9 ٪47.5 20.818 18.274 12.391 م�ساريف �سفر 

٪12.3 ٪18.1 ٪6.7 15.293 12.949 12.131 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪32.6 ٪35.2 ٪30.0 62.524 46.244 35.563 م�ساريف اأخرى  

٪20.8 ٪16.5 ٪25.3 239.948 206.018 164.464 املجموع  

كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات

٪10.1 ٪11.1 ٪11.2 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪1.5 ٪1.6 ٪1.3 م�ساريف �سفر 

٪1.1 ٪1.1 ٪1.3 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪4.5 ٪4.0 ٪3.8 م�ساريف اأخرى  

٪17.2 ٪17.8 ٪17.7 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

تكاليف الموظفين الغير مباشرة

متثل تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة التكاليف املتعلقة بالرواتب واملزايا املدفوعة للموظفني االإداريني وموظفي الدعم. ارتفعت تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة من 104.4 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 141.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة للزيادة يف عدد املوظفني من 1.880 موظف يف عام 2012م الى 2.233 موظف يف عام 

2014م من اأجل دعم النمو يف عمليات م�ست�سفيات ال�سركة.

مصاريف السفر

ت�سمل م�ساريف ال�سفر على بدالت �سفر املوظفني والنفقات املرتبطة باالأطباء الزائرين والتكاليف املتعلقة باإ�سدار وجتديد ت�ساريح االإقامة. ارتفعت م�ساريف ال�سفر من 12.4 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 20.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة لنقل بع�س املوظفني من �سركة بيت البرتجي اإلى ال�سركة بعد اإعادة هيكلة ال�سركة 

والزيادة يف ر�سوم جتديد ت�ساريح االإقامة من 200 ريـال لكل موظف غري �سعودي اإلى 2400 ريـال لكل موظف غري �سعودي يف العامني 2013م و2014م.

مصاريف التأمين الصحي للموظفين

ارتفعت م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني من 12.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 12.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى زيادة عدد 
املوظفني يف ال�سركة وتغيري �سركة التاأمني من �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف( اإلى ال�سركة التعاونية للتاأمني )التعاونية(. ارتفعت تكلفة 

التاأمني على املوظفني خالل عام 2014م اإلى 15.3 مليون ريـال �سعودي نتيجة زيادة عدد املوظفني خالل نف�س الفرتة.

مصاريف أخرى

ت�سمل امل�ساريف االأخرى م�ساريف متعلقة ب�سكن املوظفني واالإ�سالحات وال�سيانة وم�ساريف الربيد والهاتف ور�سوم مراجع احل�سابات ور�سوم اال�ست�سارات وم�ساريف ما قبل 
الت�سغيل وتكاليف االأمن يف امل�ست�سفيات وغريها من امل�ساريف.

تفا�سيل هذه النفقات متوفرة اأدناه:

ممل�ضاديف ملعمومية  ملإدمدية ملأخرى ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل ا0امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪20.1 ٪34.1 ٪7.5 14.009 10.445 9.712 النفقات ال�سكنية 

٪14.1 ٪55.4 )٪16.2( 8.076 5.197 6.199 التجهيزات املكتبية

٪85.3 ٪67.1 ٪105.5 6.378 3.816 1.857 الت�سليح وال�سيانة 

٪30.7 ٪44.9 ٪17.9 5.711 3.941  3.344 الربيد والهاتف 
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معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪47.5 ٪74.4 ٪24.8 10.732 6.152 4.930 ر�سوم التدقيق واال�ست�سارات

٪15.2 ٪43.9 )٪7.8( 3.692 2.566 2.782 اخلدمات االأمنية 

٪58.5 ٪49.1 ٪68.5 1.299 871 517 م�ساريف التاأمني  

٪42.5 )٪4.7( ٪113.0 12.628 13.255 6.223 م�ساريف اأخرى 

٪32.6 ٪35.2 ٪30.0 62.524 46.244 35.563 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت م�ساريف النفقات ال�سكنية من 9.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 14.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة للزيادة يف عدد املوظفني. �
انخف�ست م�ساريف التجهيزات املكتبية من 6.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 5.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م وذلك النخفا�س م�ساريف  �

التجهيزات املكتبية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س. ارتفغت م�ساريف التجهيزات املكتبية اإلى 8.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك مع الزيادة 
يف منو اأعمال ال�سركة.

ارتفعت م�ساريف الت�سليح وال�سيانة من 1.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 6.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة للقيام باأعمال ت�سليح  �
و�سيانة للمولد الكهربائي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س باال�سافة اإلى القيام باأعمال جتديد يف مباين امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة والقيام 

بعمليات �سيانة وت�سليح ملعدات غري طبية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري.
ارتفعت م�ساريف الربيد والهاتف من 3.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 5.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�شكل رئي�شي نتيجة لرتكيب خطوط  �

هاتف وخدمات انرتنت يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري.
ارتفعت م�ساريف ر�سوم التدقيق واال�ست�سارات من 4.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 10.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجة  �

  ERPوتطبيق نظام JCI لزيادة ر�سوم التدقيق باالإ�سافة اإلى االإرتفاع يف االأتعاب املدفوعة مل�ست�سارين يتم تعيينهم مل�ساعدة ال�سركة يف جتديد �سهادات االإعتماد من
.ERP كما اأن ال�سركة تقوم بدفع ر�سوم تراخي�س لنظام

ارتفعت م�ساريف اخلدمات االأمنية من 2.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وذلك لزيادة عدد افراد امل�ستقدمني  �
من �سركة احلرا�سات االأمنية املتعاقدة مع ال�سركة. 

ارتفعت م�ساريف التاأمني من 0.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجة لزيادة االأ�سول املوؤمن  �
عليها من قبل ال�سركة.

ارتفعت امل�ساريف االأخرى من عام 2012م اإلى عام 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجة للزيادة يف منو اأعمال ال�سركة. �

اإليرادات األخرى 2-2-1-2

 ملإيرمدمت ملأخرى، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ا0امقر ل دجل 
معرل ملنمو 
مل�ضنوي 
 مملركب

اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪92.0 ٪15.5 ٪219.2 15.781 13.669 4.282 م�ساريف تدريب 

٪64.5 ٪50.8 ٪79.5 3.332 2.210 1.231 اإيرادات من حما�سرات عامة بتمويل ورعاية من �سركات �سناعات دوائية 
و�سركات معدات جراحية

)٪20.8( )٪24.2( )٪17.2( 2.524 3.330 4.021 اإيرادات االإيجار 

٪153.0 ٪263.6 ٪76.0 160 44 25 الربح املوؤجل من بيع االأ�سول الثابتة 

)٪11.7( )٪36.3( ٪22.4 1.367 2.145 1.752 االإيرادات املتنوعة 

٪43.1 ٪8.3 ٪89.2 23.163 21.397 11.311 املجموع

امل�سدر: ال�سركةارتفعت االإيرادات االأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 43.1٪ من 11.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 23.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف 
الر�سوم الواردة من كلية البرتجي الطبية. يف �سبتمرب 2012م بداأت ال�سركة بتقدمي التدريب لطالب كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جده مبوجب اتفاق بني ال�سركة وكلية 

البرتجي الطبية يجدد �سنويًا. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه لن يتم جتديد هذه االتفاقية بعد عام 2017م، وبناء على ذلك، لن تكون هناك اإيرادات من كلية البرتجي الطبية يف عام 2018م.

تقوم ال�سركة اي�سًا بتنظيم حما�سرات عامة بتمويل ورعاية من �سركات �سناعات دوائية و�سركات معدات جراحية. وارتفع الدخل من هذه املحا�سرات من 1.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 3.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م.

تتعلق اإيرادات االيجار بالدخل من تاأجري املحالت التجارية واالأك�ساك يف م�ست�سفيات ال�سركة. وانخف�ست اإيرادات االيجار من 4.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 2.5 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م بعد اأن مت اإغالق مكاتب �سركة بيت البرتجي للتعليم يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س، وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري 

وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة يف عام 2014م.
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االستهالكات 2-2-1-2

ارتفعت اال�ستهالكات من 9.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 15.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سراء مبنى �سكني يف عام 
2013م ل�سكن املوظفني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة ور�سوم بقيمة 1.6 مليون ريـال �سعودي متعلقة ب�سطب اأ�سول مت ر�سملتها �سابقا يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- الريا�س. وانخف�ست م�سروفات اال�ستهالكات اإلى 6.7 مليون ريـال �سعودي يف 2014م حيث اأن بع�س االأ�سول يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة قد و�سلت اإلى نهاية 

حياتها اال�ستهالكية.

تحليل صافي الدخل 2-2-1-2

 حتليل �ضايف ملرخل، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0امل ا0امقر ل دجل 
معرل ملنمو 
 مل�ضنوي مملركب
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 ن�ضبة ملتغري
اا0ام-اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية
)مألف ديـال 
�ضعودي(

٪56.4 ٪74.4 ٪40.2 313.176 179.585 128.095 الربح من العمليات  

٪43.1 ٪8.3 ٪89.2 23.163 21.397 11.311 االإيرادات اأخرى 

٪1559.1 ٪222.3 ٪8440.0 )4.129( )1.281( )15( اأعباء مالية 

٪54.4 ٪66.4 ٪43.3 332.211 199.701 139.390 الربح قبل خ�سم الزكاة وحقوق االأقلية  

)٪71.4( )٪92.5( ٪8.7 )585( )7.760( )7.140( الزكاة 

٪58.4 ٪72.8 ٪45.1 331.626 191.940 132.250 الربح قبل حقوق االأقلية  

٪56.5 )٪43.7( ٪335.0 343 609 140 حقوق االأقلية  

٪58.4 ٪72.4 ٪45.4 331.969 192.549 132.390 �سايف الربح  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفع �سايف الربح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 58.4٪ من 132.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 332.0 مليون ريـال �سعودي يف 2014م. كان االرتفاع يف �سايف الربح 
نتيجة للنمو العام يف عمليات ال�سركة باالإ�سافة اإلى: 

حت�سن هام�س الربح االإجمايل واالأرباح الت�سغيلية نظرا للطبيعة الثابتة ن�سبيا لعدد من بنود التكاليف; �
التح�سن يف �سيا�سات امل�سرتيات واالإجراءات االإدارية التي �ساعدت يف ال�سيطرة على م�ساريف املواد وامل�ستلزمات الطبية وتقليل املطالبات املرفو�سة من العمالء. �

األعباء المالية

ارتفعت االأعباء املالية من 15 الف ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجة لنقل بع�س الديون من امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة اإلى ال�سركة كجزء من عملية اعادة الهيكلة.

الزكاة

بلغت اإجمايل تكاليف الزكاة 7.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويت�سمن مبلغ 0.6 مليون ريـال والذي يتعلق ب�سركة حائل الوطنية و�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي و�سركة 
بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. ومبا اأن �سركة حائل الوطنية �سركة تابعة مت احت�ساب الزكاة املتعلقة بها يف قائمة الدخل. اأما تكاليف الزكاة املتبقية والبالغة 7.1 مليون ريـال 
�سعودي فقد مت خ�سمها من االأرباح املبقاة. وجتدر االإ�سارة باأن هذا االإجراء مت ح�سب معيار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانويني رقم 11، فقد مت عر�س خم�س�س الزكاة 

و�سريبة الدخل كح�سم مبا�سر من االأرباح املبقاة، ومت ت�سنيف احل�ساب الدائن املقابل �سمن ق�سم املطلوبات يف قائمة املركز املايل.        

قامت ال�سركة بتقدمي اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005م وحتى 31 دي�سمرب 2008م. وقامت م�سلحة الزكاة والدخل 
باإعادة تقييم املطالبات لتبلغ 18.1 مليون ريـال �سعودي. واعرت�ست ال�سركة على هذه املطالبات وقامت م�سلحة الزكاة والدخل مبراجعة املطالبات وتخفي�سها مبقدار 6.7 
مليون ريـال �سعودي لي�سبح املبلغ املطالب فيه من قبل م�سلحة الزكاة والدخل  11.4 مليون ريـال �سعودي. وبناء على ذلك قامت ال�سركة مرة اأخرى باالإعرتا�س على املطالبة 
املراجعة وما يزال االإعرتا�س املقدم من ال�سركة حتت املراجعة لدى م�سلحة الزكاة والدخل. ومل تقوم ال�سركة حتى االآن بدفع املبلغ املطالب فيه من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و31 دي�سمرب 2010م. وقد قامت ال�سركة بدفع املبالغ املطلوبة من 
م�سلحة الزكاة والدخل وبناءا على ذلك حت�سلت على �سهادة زكاة مقيدة من م�سلحة الزكاة والدخل. وجتدر االأ�سارة األى اأنه من املمكن اأن تطالب م�سلحة الزكاة مببالغ 

اإ�سافية عن ال�سنوات 2009م و 2010م نظرًا لكون الربط غري نهائي.

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و31 دي�سمرب 2012م. وقد قامت ال�سركة بدفع املبالغ املطلوبة من 
م�سلحة الزكاة والدخل ولكن ال�سركة مل حت�سل على ربط زكوي للعامني املاليني املنتهيني يف 2011م و2012م حنى االآن حيث ال تزال حتت املراجعة من قبل م�سلحة الزكاة 

والدخل. 

قدمت ال�سركة اإقرارات الزكاة اإلى م�سلحة الزكاة والدخل عن الفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب 2014م. وحت�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة مقيدة 
من م�سلحة الزكاة والدخل. وقد قامت م�سلحة الزكاة والدخل باملطالبة مببلغ اإ�سايف بقيمة 4.6 مليون ريـال �سعودي عن العام 2014م. وقدمت ال�سركة اعرتا�س على املبلغ 

االإ�سايف والذي ال يزال حتت املراجعة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.
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حقوق األقلية

�سملت حقوق االأقلية لعامي 2012م و2013م على التايل:

ن�سبة 0.01٪13 اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة - 1
لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
عبداجلليل برتجي تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 98.0٪ من اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي; و

ن�سبة 60.03٪ مملوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة لل�سركة التي كانت متلك يف حينها - 3
ن�سبة 39.96٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية.

�سملت حقوق االأقلية لعام 2014م على التايل:

ن�سبة 0.01٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي. حيث كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي تابعة - 1
لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهم �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي;

اأوالد - 2 اأوالد عبداجلليل برتجي. حيث كانت �سركة  اأ�سهم �سركة  بالت�ساوي يف  ن�سبة 2.0٪ اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي 
الن�سبة  باالإ�ستحواذ على  ال�سركة  اأوالد عبداجلليل برتجي )وقامت  اأ�سهم �سركة  ن�سبة 98.0٪ من  التي كانت متلك يف حينها  لل�سركة  تابعة  عبداجلليل برتجي 
اململوكة من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي يف اأ�سهم �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي والبالغة ن�سبة 2.0٪ يف عام 2015م مببلغ 10 األف 

ريال �سعودي(; و
�سملت حقوق االأقلية لعام 2014م ن�سبة 67.67٪ اململوكة من قبل عدة م�ستثمرين اآخرين يف اأ�سهم �سركة حائل الوطنية. حيث كانت �سركة حائل الوطنية تابعة - 3

لل�سركة التي كانت متلك يف حينها ن�سبة 32.33٪ من اأ�سهم �سركة حائل الوطنية.

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة 2-2-2

يعر�س اجلدول التايل قائمة املركز املايل املوحدة االإفرتا�سية لل�سركة و�سركتها التابعة للفرتات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م وقائمة املركز املايل املوحدة املراجعة 
لل�سركة و�سركتها التابعة عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

 جائمة مملركز مملايل مملوحرة لل�ضركة ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل ا0امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

االأ�سول  

االأ�سول املتداولة  

136.226 34.487 16.493 النقد واالأر�سدة لدى البنوك  

600.414 543.222 452.895 مدينون جتاريون 

75.878 98.758 77.070 خمزون  

22.899 31.122 31.554 مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

10.847 17.081 3.329 مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة 

846.265 724.671 581.341 اإجمايل االأ�سول املتداولة 

االأ�سول غري املتداولة 

808.318 743.130 643.773 ممتلكات ومعدات 

123.791 110.278 89.709 اأعمال قيد التنفيذ 

- - 8.482 الر�سوم املوؤجلة 

932.109 853.409 741.964 اإجمايل االأ�سول غري املتداولة 

1.778.374 1.578.080 1.323.305 اإجمايل االأ�سول 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

حتى تاريخ عملية اإعادة الهيكلة يف �سبتمرب 2013م. كانت �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي مملوكة بن�سبة 80٪ من قبل ال�سركة و20٪ من قبل الدكتور زهري ال�سباعي.   13

للرعاية  االأو�سط  ال�سرق  �سركة  يف  �سريكا  اأ�سبح  )حيث  ال�سباعي  وزهري  البرتجي  بيت  �سركة  يف  �سريك  ال�سباعي  زهري  الدكتور  يعد  مل  الهيكلة  اإعادة  لعملية  ونتيجة 
ال�سحية(. وبهدف احلفاظ على الو�سع القانوين ل�سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، مت حينها تعديل عقد التاأ�سي�س بحيث متلك �سركة 
ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية ن�سبة 99.99٪ من اأ�سهما فيما ميلك �سبحي عبداجلليل برتجي احل�سة الباقية. يف عام 2014م مت حتويل �سركة بيت البرتجي وزهري 

ال�سباعي من �سركة ذات م�سوؤولة حمدودة اإلى فرع من �سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية.
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 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

املطلوبات املتداولة 

160.444 183.395 120.457 دائنون جتاريون 

93.869 106.545 86.229 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

8.768 - - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

94.297 73.625 18.847 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

357.378 363.565 225.533 اإجمايل املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غري املتداولة 

69.148 87.278 58.485 قرو�س الأجل 

28.740 65.621 61.153 دائنون الأجل 

- - 252 اإيرادات موؤجلة 

136.200 116.720 91.667 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

234.088 269.618 556 .211 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة 

591.466 633.183 437.090 اإجمايل املطلوبات 

حقوق ال�سركاء  

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني  

767.000 767.000 748.687 راأ�س املال  

49.608 16.411 2.692 احتياطي نظامي 

323.144 113.181 91.095 االأرباح املبقاة 

1.139.753 896.592 842.473 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

47.155 48.305 43.742 حقوق االأقلية  

1.186.908 944.897 886.215 اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية 

1.778.374 1.578.080 1.323.305 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفع اإجمايل اأ�سول ال�سركة من 1.3 مليار ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 1.6 مليار ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة الرتفاع كال من االأ�سول املتداولة 
مبقدار 143.3 مليون ريـال �سعودي واالأ�سول غري املتداولة مبقدار 111.4 مليون ريـال �سعودي. ارتفعت االأ�سول املتداولة من 581.3 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2012م 
اإلى 724.7 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سكل رئي�سي نتيجًة للزيادة يف املدينون التجاريون ب�سبب اإرتفاع اإيرادات االئتمان لل�سركة. ارتفعت االأ�سول غري املتداولة 
من 742.0 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 853.4 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م  ب�سكل رئي�سي نتيجًة للزيادة يف املمتلكات واملعدات من 643.7 
مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 743.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م بعد �سراء اأرا�سي ومباين ومعدات طبية اإ�سافية لدعم النمو يف 

عمليات ال�سركة. 

ارتفع اإجمايل االأ�سول مرة اأخرى اإلى 1.8 مليار ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك ب�سبب الزيادة يف االأ�سول املتداولة مبقدار 121.6 مليون ريـال �سعودي واالأ�سول 
الغري متداولة مبقدار 78.7 مليون ريـال �سعودي. كان االرتفاع يف االأ�سول املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي ب�سبب االرتفاع يف النقد واالأر�سدة لدى البنوك 
مبقدار 101.7 مليون ريـال �سعودي باالإ�سافة الى النمو يف املدينون التجاريون مبقدار 57.2 مليون ريـال �سعودي، يقابلها جزئيا انخفا�س يف املخزون بقيمة 22.9 مليون ريـال 
�سعودي واملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة مبقدار 6.2 مليون ريـال �سعودي. مثلت االأ�سول املتداولة 47.6٪ من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

و45.9٪ من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2013م بينما مثلت 43.9٪ من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

ارتفع اإجمايل املطلوبات من 437.1 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 633.2 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعة بارتفاع كال من املطلوبات 
املتداولة مبقدار 138.0 مليون ريـال �سعودي واملطلوبات الغري متداولة مبقدار 58.1 مليون ريـال �سعودي. وارتفعت املطلوبات املتداولة من 225.5 مليون ريـال �سعودي يف 31 
دي�سمرب 2012م اإلى 363.6 مليون ريـال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة اإلى حد كبري للزيادة يف الدائنون التجاريون من 120.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2012م اإلى 183.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م متا�سيا مع النمو العام يف عمليات ال�سركة. وكانت الزيادة يف القرو�س ق�سرية االأجل و اجلزء املتداول من 
القرو�س الأجل من 18.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 73.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م يف املقام االأول ب�سبب نقل بع�س القرو�س 
البنكية من �سركة البرتجي الطبية املحدودة اإلى ال�سركة. انخف�س اإجمايل املطلوبات الحقًا اإلى 591.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب االإنخفا�س يف 
املطلوبات املتداولة مبقدار 6.2 مليون ريـال �سعودي واملطلوبات الغري املتداولة مبقدار 35.5 مليون ريـال �سعودي.  كان االإنخفا�س يف الدائنون التجاريون من 183.4 مليون 
ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 160.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجًة لقيام ال�سركة بتح�سني �سيا�سات امل�سرتيات واالإجراءات االإدارية التي 

�ساعدت يف ال�سيطرة على م�ساريف املواد وامل�ستلزمات الطبية وت�سوية بع�س االأر�سدة ال�سابقة.
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ي�سمل اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية راأ�س املال واالإحتياطي النظامي واالأرباح املبقاة وحقوق االأقلية. ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية من 886.2 مليون ريـال �سعودي 
كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 944.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سكل رئي�سي نتيجًة الإرتفاع راأ�س املال من 748.7 مليون ريـال �سعودي كما يف قائمة راأ�س 
املال املوحدة االإفرتا�سية يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى767.0 مليون ريـال �سعودي كما يف قائمة راأ�س املال املوحدة االإفرتا�سية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى جانب الزيادة يف االأرباح 
املبقاة من 91.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 113.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة الرتفاع �سايف ربح ال�سركة اإلى 192.5 مليون 
ريـال �سعودي خالل عام 2013م. ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية مرة اأخرى اإلى 1.2 مليار ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد ا�ستمرار النمو يف �سايف الربح 
لل�سركة الذي بلغ 332.0 مليون ريـال �سعودي خالل عام 2014م يقابله جزئيا ارتفاع يف االرباح املوزعة التي بلغت 92.0 مليون ريـال �سعودي خالل الفرتة ذاتها. للمزيد من 

التفا�سيل، نرجو الرجوع اإلى الق�سم الفرعي رقم  6-6-2-6 »حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني« من هذه الن�سرة.

صافي رأس المال العامل 2-2-2-1

 دمأ�س مملال ملعامل ملت�ضغيلي ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل ا0امقر ل دجل 
اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

136.226 34.487 16.493 النقد واالأر�سدة لدى البنوك  

600.414 543.222 452.895 مدينون جتاريون 

75.878 98.758 77.070 خمزون  

22.899 31.122 31.554 مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

10.847 17.081 3.329 مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة 

846.265 724.671 581.341 اإجمايل االأ�سول املتداولة 

160.444 183.395 120.457 دائنون جتاريون 

93.869 106.545 86.229 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

8.768 - - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

94.297 73.625 18.847 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

357.378 363.565 225.533 اإجمايل املطلوبات املتداولة 

488.887 361.107 355.808 �سايف راأ�س املال العامل 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ي�سمل راأ�س املال العامل النقد واالأر�سدة لدى البنوك واملدينون التجاريون واملخزون واملبالغ املدفوعة مقدمًا واالأ�سول االأخرى واملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة خم�سومًا 
منها الدائنون التجاريون وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى واجلزء املتداول من الدائنون الأجل و قرو�س ق�سرية االأجل و اجلزء املتداول من القرو�س الأجل.

ارتفع راأ�س املال العامل من 355.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 361.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة اإلى حد كبري الرتفاع 
االأ�سول املتداولة من 581.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 724.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. كان النمو يف االأ�سول املتداولة مدفوع 
ب�سكل رئي�سي بارتفاع املدينون التجاريون من 452.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 543.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نظرًا اإلى ارتفاع 
االإيرادات االئتمانية لل�سركة من 729.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 919.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. قابل االرتفاع يف االأ�سول 
املتداولة ب�سكل جزئي ارتفاع يف املطلوبات املتداولة من 225.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 363.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م  نتيجة 
ارتفاع الدائنون التجاريون من 120.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 183.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م متا�سيا مع زيادة امل�سرتيات 
من املنتجات الدوائية واملواد وامل�ستلزمات الطبية اإلى جانب االرتفاع يف ر�سيد القرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل من 18.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 

31 دي�سمرب 2012م اإلى 73.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م بعد نقل بع�س القرو�س البنكية من �سركة بيت البرتجي اإلى ال�سركة.

ارتفع راأ�س املال العامل اإلى 488.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، نتيجة الإرتفاع النقد واالأر�سدة لدى البنوك من 34.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 136.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب االإرتفاع يف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية اإلى جانب االرتفاع يف املدينون التجاريون لل�سركة اإلى 600.4 
مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. يف املقابل، انخف�س ر�سيد الدائنون التجاريون اإلى 160.4 مليون ريـال �سعودي ور�سيد امل�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات 

اأخرى اإلى 93.9 مليون ريـال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب 2014م. وارتفع اجلزء املتداول من الدائنون الأجل اإلى 8.8 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.
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النقد واألرصدة لدى البنوك أ. 

يت�سمن النقد واالأر�سدة لدى البنوك �سندوق نرثيات واأر�سدة لدى بنوك كما يف تاريخ القوائم املالية. ارتفع النقد واالأر�سدة لدى البنوك من 16.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 
31 دي�سمرب 2012م اإلى 34.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م متا�سيا مع النمو االإجمايل يف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية من 71.8 مليون ريـال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 225.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. يف 31 دي�سمرب 2014م، ارتفع بند النقد واالأر�سدة لدى البنوك اإلى 136.2 مليون 

ريـال �سعودي مدفوعة باالرتفاع امل�ستمر يف التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية التي بلغت 349.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

مدينون تجاريونب. 

 مرينون جتاديون، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل 07امقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

526.155 456.630 380.272 امل�ست�سفيات

182.228 148.338 109.836 االإيرادات الغري مفوترة 

74.136 13.498 19.519 املر�سى املنومني احلاليني 

1.881 2.199 2.926 اجمايل املدينون التجاريون ل�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

784.401 620.665 512.552 اجمايل املدينون التجاريون 

)183.987( )77.442( )59.657( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة 

600.414 543.222 452.895 املجموع 

183 195 204 اأيام الذمم املدينة 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

التجاريون على  املبا�سرون )ال�سركات(. وي�ستمل بند املدينون  التاأمني والعمالء  املبالغ امل�ستحقة من وزارة ال�سحة و�سركات  لل�سركة  التجاريون  ميثل ح�ساب �سايف املدينون 
اإجمايل املدينون التجاريون واالإيرادات الغري مفوترة ومبالغ م�ستحقة من املر�سى املنومني احلاليني كما يف تاريخ القوائم املالية واإجمايل املدينون التجاريون التابعة ل�سركة اأوالد 

عبداجلليل برتجي )بعد خ�سم الذمم املدينة بني فروع ال�سركة( خم�سومًا منها خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة.

ارتفع بند املدينون التجاريون من 452.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 543.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م، بعد ارتفاع الذمم املدينة 
يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة  مبقدار 32.1 مليون ريـال �سعودي و28.3 مليون 
ريـال �سعودي و23.6 مليون ريـال �سعودي، على التوايل الذي كان نتيجة الإرتفاع االيرادات االئتمانية من 727.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 918.7 

مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. 

ارتفع بند املدينون التجاريون اإلى 600.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجًة اإلى حد كبري الرتفاع الذمم املدينة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري مبقدار 
43.5 مليون ريـال �سعودي وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة مبقدار 22.4 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. وكان االرتفاع يف الذمم املدينة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

- ع�سري نتيجة ارتفاع االإيرادات من وزارة ال�سحة التي مثلت جزء كبري من ايرادات االئتمان يف امل�ست�سفى )51.1٪ من االإيرادات االإئتمانية كما يف 31 دي�سمرب 2014م(.

ارتفعت االإيرادات الغري مفوترة من 109.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 247.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة لالرتفاع يف 
االإيرادات االئتمانية لل�سركة من 729.4 مليون ريـال �سعودي اإلى 1.126.8 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. وجتدر االإ�سارة الى اأنه يتم اإر�سال الفواتري اإلى وزارة ال�سحة 

و�سركات التاأمني على دفعات، عادًة من 5 اإلى10 اأيام بعد اإخالء املري�س.

تعتمد التغيريات يف ر�سيد املر�سى املنومني احلاليني ب�سكل رئي�سي على تواريخ ا�ستحقاق هذه االأر�سدة مع العلم اأنه ال ميكن لل�سركة اإ�سدار فواتري يف حني مل يتم اإخالء املر�سى 
بعد، با�ستثناء بع�س احلاالت احلرجة التي تتجاوز 90 يوما حيث باإمكان امل�ست�سفى املعني املفاو�سة مع العميل الإ�سدار فواتري جزئية يف تلك احلاالت. 

 31 كما يف  �سعودي  ريـال  مليون  اإلى 2.2  دي�سمرب 2012م   31 كما يف  �سعودي  ريـال  مليون  اأوالد عبداجلليل برتجي من 2.9  �سركة  التجاريون من  املدينون  ر�سيد  انخف�س 
دي�سمرب 2013م بعد االنخفا�س يف املبيعات للم�ست�سفيات اململوكة من اأطراف اأخرى من 1.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. 
وا�ستمر االنخفا�س يف ر�سيد املدينون التجاريون من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي اأي�سًا اإلى 1.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالرغم من ارتفاع املبيعات 
للم�ست�سفيات اململوكة من اأطراف اأخرى اإلى 1.4 مليون ريـال �سعودي. وكان االنخفا�س يف ر�سيد املدينون التجاريون من �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي يعود اأ�سا�سا اإلى حت�سن 

كفاءة التح�سيل من امل�ست�سفيات اململوكة من اأطراف اأخرى.

ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة من 59.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 77.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م متا�سيًا مع االرتفاع يف اإجمايل ر�سيد املدينون التجاريون. ثم عاود خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة االرتفاع جمددًا اإلى 184.0 مليون ريـال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد تنفيذ �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة. و�سيتم مناق�سة �سيا�سة املخ�س�سات التي اأتبعت حديثًا يف وقت الحق يف هذا الق�سم.
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المدينون التجاريون بحسب فروع الشركة

 مرينون جتاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل 08امقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

181.876 159.514 131.169 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

143.843 155.093 122.971 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

131.214 87.737 80.733 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

141.599 138.679 115.096 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

1.881 2.199 2.926 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

600.414 543.222 452.895 املجموع  

اأيام الذمم املدينة 

158 162 155 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

157 168 205 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

188 201 215 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

272 313 314 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

183 195 204  اأيام الذمم املدينة مل�ست�سفيات ال�سركة
امل�سدر: ال�سركة

بلغ ر�سيد املدينون التجاريون 600.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م و�سكل ر�سيد املدينون التجاريون مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة ن�سبة 30.3٪ من 
اإجمايل ر�سيد املدينون التجاريون، و�سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 24.0٪ من ر�سيد املدينون التجاريون ،اأما الر�سيد للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري فقد 

�سكل ن�سبة 21.9٪ من االإجمايل و�سكل ر�سيد املدينون التجاريون للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة ن�سبة 23.6٪ من اإجمايل الر�سيد لل�سركة.

ارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من 131.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 181.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2014م بعد االرتفاع يف االيرادات االئتمانية من 288.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 388.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

اأما فيما يتعلق بر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س فقد ارتفع من 123.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 155.1 مليون 
ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعا بارتفاع يف االيرادات االئتمانية من 206.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 298.7 مليون ريـال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2013م. وانخف�س ر�سيد املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س اإلى 143.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالرغم من 
االرتفاع يف االيرادات االئتمانية اإلى 342.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب ت�سوية املبالغ يف وقتها املحدد وحت�سني عملية التح�سيل من عمالء االئتمان.

ارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري من 80.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 131.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2014م بعد االرتفاع يف االيرادات االئتمانية من 120.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 209.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 115.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 138.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 
31 دي�سمرب 2013م مدفوعا باالإرتفاع يف االيرادات االئتمانية من 111.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 146.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م. وارتفع ر�سيد املدينون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة  ب�سكل طفيف اإلى 141.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالرغم من االرتفاع 
الكبري يف االيرادات االئتمانية اإلى 184.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. يرجع ذلك اإلى حت�سن التح�سيل من وزارة ال�سحة، وهو ما يوؤكده اأي�سًا االنخفا�س 

يف ايام الذمم املدينة مبقدار 41 يومًا خالل الفرتة نف�سها.

انخف�ست ايام الذمم املدينة يف ال�سركة من 204 ايام كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 195 يوم كما يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعًة بانخفا�س ايام الذمم املدينة من �سركات 
التاأمني ب�سبب حت�سن كفاءة التح�سيل والت�سويات يف الوقت املنا�سب، يقابلها جزئيا ارتفاع يف ايام الذمم املدينة من وزارة ال�سحة من 308 يوم اإلى 333 يوم خالل نف�س الفرتة 
ب�سبب التاأخري يف التح�سيل من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة. انخف�ست ايام الذمم املدينة لل�سركة اإلى 183 يوم كما يف 31 دي�سمرب 
2014م، مدفوعٌة ب�سكل ا�سا�سي بانخفا�س ايام الذمم املدينة يف جميع م�ست�سفيات ال�سركة، وباالخ�س يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة مبقدار 41 يوم. وجتدر االإ�سارة 
اإلى الوقت الذي ت�ستغرقه وزارة  – املدينة هي مرتفعة مقارنة بباقي م�ست�سفيات ال�سركة ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي  اأيام الذمم املدينة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  اأن  اإلى 
ال�سحة لت�سديد املبالغ امل�ستحقة. يرجع االنخفا�س يف ايام الذمم املدينة يف جميع م�ست�سفيات ال�سركة اأ�سا�سًا اإلى تركيز اإدارة ال�سركة على حت�سني عملية التح�سيل. باالإ�سافة، 
حت�سن التح�سيل من وزارة ال�سحة يف عام 2014م بعد ت�سوية االأر�سدة الغري امل�سددة لل�سركة مع وزارة ال�سحة من خالل االتفاق على ن�سبة مطالبات مرفو�سة حمددة تطبق 

ملرة واحدة على تلك االأر�سدة.  
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تحليل أعمار المدينون التجاريون

مأعماد مملرينون ملتجاديون، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل 09امقر ل دجل 
مملبلغ 
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

�ضنتني 
مإلى ثالث 
�ضنومت

�ضنة مإلى 
�ضنتني

اا-0اا
يوم

0-0ا 
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري 
مفوترة

)0ا-0 يوم(

مملر�ضى 
مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

مألف ديـال �ضعودي

141.599 )57.039( 198.638 3.644 22.816 44.318 88.467 12.537 20.536 6.318 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- املدينة

181.876 )70.287( 252.163 21.521 9.341 16.563 69.887 35.566 85.206 14.080 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– جدة

143.843 )44.657( 188.500 9.114 10.542 20.522 71.013 25.236 34.504 17.569 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– الريا�س

131.214 )12.005( 143.219 - 1.576 3.929 40.801 18.763 41.981 36.168 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– ع�سري

598.533 )183.987( 782.520 34.279 44.275 85.333 270.168 92.102 182.228 74.136 املجموع

1.881 مدينون �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

600.414 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

يت�سح من خالل حتليل اعمار املدينون التجاريون لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأنه كانت 44.5٪ من اإجمايل اأر�سدة املدينون التجاريون م�ستحقة القل من �سهر، والتي 
تت�سمن التايل:

املر�سى املنومني احلاليني، وهم مر�سى االإقامة الطويلة التي تتعدى ثالثون يوم والتي تقوم ال�سركة باإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم يف نهاية كل �سهر. اإذا مل يتم دفع  �
هذه الفواتري يف فرتة اأق�ساها ثالثني يوما تنتقل اإلى النطاق التايل من اأعمار املدينون التجاريون ح�سب الفرتة الزمنية اخلا�سة بها.

االيرادات الغري مفوترة، وهم املر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى ومل يتم اإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم بعد مبا انه مت اخراجهم قبل اكمال دورة الفوترة  �
التي هي ثالثون يوم

ويتم التعامل بهذه البنود مع جميع عمالء ال�سركة والتي ت�سمل �سركات التاأمني، ووزارة ال�سحة، والدفع النقدي، والعمالء املبا�سرين.

وكانت 34.5٪ من اإجمايل اأر�سدة املدينون م�ستحقة من �سهر اإلى �سنة، يف حني مثلت املبالغ امل�ستحقة الكرث من �سنة 20.9٪ من اإجمايل املدينون التجاريون.

�سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة ن�سبة 43.2٪ من اإجمايل ر�سيد املدينون التجاريون امل�ستحق الأكرث من �سنة بينما �سكل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة ن�سبة 
28.9٪ من ذلك الر�سيد متبوعًا بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وامل�ست�سفى االأملاين – ع�سري الذين ي�سكلون ن�سبة 24.0٪ و3.4٪ من الر�سيد على التوايل.

أعمار المدينون التجاريون حسب العميل

مأعماد مملرينون ملتجاديون ح�ضب ملعميل، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل 0اامقر ل دجل 

مملبلغ 
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

�ضنتني 
مإلى ثالث 
�ضنومت

�ضنة مإلى 
�ضنتني

اا-0اا
يوم

0-0ا 
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري 
مفوترة

)0ا-0 يوم(

مملر�ضى 
مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

مألف ديـال �ضعودي

332.189 )114.833( 447.022 26.120 37.079 63.381 148.624 33.848 83.137 54.834 وزارة ال�سحة 

166.852 )31.567( 198.419 911 1.768 6.733 80.738 43.235 57.392 7.641 التاأمني 

99.492 )37.587( 137.079 7.247 5.428 15.218 40.805 15.019 41.699 11.662 مبا�سر واأخرى 

598.533 )183.987( 782.520 34.279 44.274 85.333 270.168 92.102 182.228 74.136 املجموع 

1.881 مدينون �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 

600.414 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مثلت الذمم املدينة من وزارة ال�سحة 55.3٪ من اإجمايل الذمم املدينة يف حني مثلت الذمم املدينة من �سركات التاأمني 27.8٪ من اإجمايل الذمم املدينة. يعترب الرتكيز 
املرتفع يف الذمم املدينة من وزارة ال�سحة اأمر طبيعي يف ال�سوق ال�سعودي حيث ت�سكل وزارة ال�سحة واحدة من اكرب عمالء امل�ست�سفيات اخلا�سة العاملة يف اململكة، لذا فاإن 
عملية ت�سوية و�سداد الفواتري مع وزارة ال�سحة تكون اطول ن�سبيًا مقارنة بالعمالء االآخرين. وكما مت ذكره اأعاله، فاإن املر�سى املنومني احلاليني هم مر�سى االإقامة الطويلة التي 
تتعدى ثالثون يوم والتي تقوم ال�سركة باإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم نهاية كل �سهر. اأما بالن�سبة لالإيرادات الغري مفوترة، وهم املر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى ومل 

يتم اإ�سدار الفواتري املتعلقة بهم بعد مبا اأنه مت اخراجهم قبل اكمال دورة الفوترة التي هي ثالثون يوم.
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بلغ خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة 184.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م متا�سيًا مع �سيا�سة املخ�س�سات التي اتبعت يف عام 
اأدناه(. غطت املخ�س�سات املتوفرة كما يف 31 دي�سمرب 2014م 30.8٪ من الذمم املدينة امل�ستحقة الأقل من �سنة، 34.0٪ من الذمم املدينة  2014م )مف�سلة يف اجلدول 

امل�ستحقة بني �سنة و�سنتني و85.6٪ من الذمم املدينة امل�ستحقة الأكرث من �سنتني.

ملتغريمت يف خم�ض�ضات ملريون ممل�ضكوك يف حت�ضيلها  مملطالبات مملرفو�ضة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام، ل ااامقر ل دجل 
 مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

77.442 59.657 28.309 الر�سيد يف بداية ال�سنة

181.441 180.044 123.988 املخ�س�سات خالل ال�سنة

258.884 239.701 152.297 االإجمايل

)74.897( )162.259( )92.640( خم�س�سات مت �سطبها خالل ال�سنة

183.987 77.442 59.657 املجموع  

ي�سمل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة خم�س�سات املطالبات املرفو�سة من �سركات التاأمني ووزارة ال�سحة وخم�س�سات الديون املعدومة والديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها من عمالء الدفع النقدي. 

وتوؤثر التغريات يف مدة مطابقة الفواتري على قيمة التعديالت من �سنة الأخرى. ويف عام 2013م، امتدت مدة املطابقة الأكرث من �سنة ب�سبب التاأخر يف املفاو�سات مع �سركات 
التاأمني بخ�سو�س ت�سوية املطالبات مما اأدى اإالى اإرتفاع التعديالت اإلى 162.2 ريـال �سعودي يف تلك ال�سنة.

بناءًا على اأعمار الذمم املدينة و�سيا�سة املخ�س�سات يف ال�سركة، يتم خ�سم مبلغ الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة يف قائمة الدخل. اأما يف قائمة 
املركز املايل يتم اإ�سافة مبلغ الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة لبند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة.

عند حدوث الرف�س الفعلي لهذه املطلوبات، يتم �سطب مبلغ املطالبات املرفو�سة من بند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها وكذلك �سطبه من  بند الذمم املدينة. 

سياسة المخصصات

 �ضيا�ضة مملخ�ض�ضات مملنفذة حريثاً مف�ضلة مأدناهلل ااامقر ل دجل 
ملن�ضبة ملعميل/ملفرتة

عمالء التجزئة 

على اإجمايل املطالبات ال�سهرية 25٪ من   اأقل من �سنة 

اأكرث من �سنة  100٪ من  اإجمايل املبالغ القائمة  

�سركات التاأمني 

اأقل من �سنة  15٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية  

بني �سنة و�سنتني  25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

اأكرث من �سنتني  100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

عمالء حكوميني اآخرين 

اأقل من �سنة  12٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية   

بني �سنة و�سنتني  25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة  

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من �سنتني 

عمالء مبا�سرين من ال�سركات

اأقل من �سنة  10٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية  

25٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنة و�سنتني 

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من �سنتني 

وزارة ال�سحة 

اأقل من �سنة  5-25٪ من اإجمايل املطالبات ال�سهرية   

25-33٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنة و�سنتني 

50-100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   بني �سنتني وثالث �سنوات

100٪ من اإجمايل املبالغ القائمة   اأكرث من ثالث �سنوات 
امل�سدر: ال�سركة
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ونتيجة لتنفيذ �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة، ارتفع بند خم�س�س الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها بقيمة 2.4 مليون ريـال �سعودي.

المخزونج. 

مملخز ن بح�ضب طبيعته، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

48.562 50.957 36.993 م�ستلزمات ال�سيدليات 

21.631 40.276 29.895 م�ستلزمات طبية 

5.759 9.971 10.181 م�ستلزمات اأخرى  

75.952 101.204 77.070 ر�سيد املخزون  

)74( )2.446( - خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف 

75.878 98.758 77.070 املجموع 

112 128 115 اأيام املخزون 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

يتكون خمزون ال�سركة من م�ستلزمات ال�سيدليات وامل�ستلزمات الطبية وامل�ستلزمات االأخرى خم�سومًا منها خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف.

اإلى 101.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب ارتفاع  اإجمايل ر�سيد خمزون ال�سركة من 77.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م  ارتفع 
م�ستلزمات ال�سيدليات من 37.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 50.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وارتفاع امل�ستلزمات الطبية من 
29.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 40.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. يعود النمو يف املخزون من م�ستلزمات ال�سيدليات وامل�ستلزمات 

الطبية  اإلى النمو العام يف عمليات ال�سركة.

انخف�س اإجمايل ر�سيد املخزون اإلى 76.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة النخفا�س امل�ستلزمات الطبية من 40.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 21.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م واالنخفا�س يف امل�ستلزمات االأخرى من 10.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 5.8 مليون 
ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. كان انخفا�س اإجمايل املخزون يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي نتيجة لقيام ال�سركة بعمليات �سراء متكررة بهدف اإبقاء اأيام 
اأيام املخزون عند م�ستوى اأعلى دون التاأثري على عمليات  اإلى املحافظة على  املخزون عند م�ستوى 60 يوما مقارنة مع �سيا�سة امل�سرتيات ال�سابقة لل�سركة والتي كانت تهدف 
ال�سركة باال�سافة الى �سطب خمزون بطيء احلركة )2.4 مليون ريـال �سعودي( بعد تطبيق �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة. تبعا لذلك، انخف�ست اأيام املخزون لل�سركة من 128 

يومًا كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 112 يومًا كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

يتعلق خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف بامل�ستلزمات الطبية وامل�ستلزمات االأخرى حيث يتم اإرجاع معظم م�ستلزمات ال�سيدليات التي بلغت تاريخ انتهاء �سالحيتها 
للموردين. ومل يتم جتنيب اية خم�س�س للمخزون بطيء احلركة والتالف كما يف 31 دي�سمرب 2012م بينما بلغ خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف 2.4 مليون ريـال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م حيث اأنه مل تقوم ال�سركة باإحت�ساب اأية خم�س�سات على خمزونها قبل ذلك العام. ويتم جتنيب املخ�س�سات ب�سكل رئي�سي مقابل خمزون 
ال�سركة من امل�سلتزمات الطبية واملواد االإ�ستهالكية. وخالل العام 2014م، طبقت ال�سركة �سيا�سة خم�س�سات جديدة ملخزونها بطيء احلركة والتالف.وقبل تنفيذ هذه ال�سيا�سة 
اجلديدة، قامت ال�سركة ب�سطب جميع املخزون بطيء احلركة والتالف خالل عام 2014م بناء على ذلك ، مما اأدى الى اإنخفا�س خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف اإلى 

73.9 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

المخزون بحسب فروع الشركة

 مملخز ن بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل ااامقر ل دجل 
اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

28.171 40.340 32.905 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

17.108 16.700 16.359 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

15.085 23.874 16.644 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

12.571 14.767 8.508 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

2.943 3.076 2.654 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

75.878 98.758 77.070 املجموع  

اأيام املخزون  

108 118 100 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 
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 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

81 88 104 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

119 156 133 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

132 172 136 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

112 128 115 اأيام املخزون مل�ست�سفيات ال�سركة
امل�سدر: ال�سركة

ارتفع املخزون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من 32.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 40.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة 
ارتفاع امل�سرتيات. انخف�س املخزون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  اإلى 28.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سوابط 

اأف�سل مفرو�سة على امل�سرتيات للحفاظ على املخزون عند امل�ستويات املثلى.

ارتفع املخزون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 16.6 مليون ريـال �سعودي و8.5 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 
دي�سمرب 2012م اإلى 23.9 مليون ريـال �سعودي و 14.8 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م. نتجت الزيادة يف اأر�سدة املخزون ب�سورة رئي�سية عن 
اإرتفاع يف امل�سرتيات مبا يتما�سى مع النمو العام يف عمليات ال�سركة. ومن ثم انخف�س املخزون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 
اإلى 15.1 مليون ريـال �سعودي و 12.6 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2014م. ونتج عن ذلك اإنخفا�س يف اأيام املخزون يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين –  املدينة من 156 و172 على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 119 و132 على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجًة 
لقيام ال�سركة بتقنني كمية امل�سرتيات بهدف اإبقاء اأيام املخزون عند م�ستوى 60 يوما دون التاأثري على عمليات ال�سركة، مقارنة مع �سيا�سة امل�سرتيات ال�سابقة والتي كانت تقوم 
ال�سركة خاللها ب�سراء كميات اأكرب بهدف احل�سول على خ�سومات اأعلى مما كان ينتج عنه اأيام خمزون مرتفعة، باال�سافة الى �سطب خمزون بطيء احلركة )2.4 مليون ريـال 

�سعودي( بعد تطبيق �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة.

تحليل أعمار المخزون 

مأعماد مملخز ن، كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 
مملبلغ مل�ضايف مملخ�ض�ضات مملبلغ 

ملإجمايل
ما بعر 
�ضنتني

�ضنة مإلى 
�ضنتني

 80ا-ااا
يوم

 ا9-80ا
يوم

 اا-90
يوم

 0-0ا 
يوم

مألف ديـال �ضعودي

48.540 )22( 48.562 - 22 157 211 683 47.489 مواد وم�ستلزمات ال�سيدليات

21.598 )33( 21.631 33 702 4.272 2.009 2.798 11.817 مواد وم�ستلزمات طبية

2.290 )14( 2.304 2 14 296 84 261 1.647 مواد وم�ستلزمات غري طبية

507 )5( 511 5 0 19 67 121 300 مواد وم�ستلزمات املخترب واالأ�سعة 
ال�سينية

2.943 - 2.943 - - - - - - �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

75.878 )74( 75.952 39 739 4.745 2.370 3.863 61.253 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

يبني حتليل اأعمار املخزون كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأن 80.6٪ من املخزون كان عمره اأقل من �سهر، يف حني �سكل املخزون الذي يفوق عمره ال�سنة 1.0٪ فقط من اإجمايل 
املخزون. بلغ املخزون الذي عمره �سنة اأو اأكرث من �سنة 778 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وي�سمل باأغلبه م�ستلزمات طبية مبقدار 735 األف ريـال �سعودي. ت�سمل 

امل�ستلزمات الطبية م�ستلزمات جراحية ت�ستخدم يف العمليات وقد مت توفري خم�س�س لتلك امل�ستلزمات وفقا ل�سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة.

بلغت املخ�س�سات التي مت جتنيبها 74 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، متا�سيا مع �سيا�سة املخ�س�سات التي اعتمدت حديثا للمخزون البطيء احلركة والتالف. 
وقبل تنفيذ �سيا�سة املخ�س�سات اجلديدة، قامت ال�سركة بعملية �سطب ملرة واحدة الإزالة كافة املخزون بطيء احلركة والتالف. وتن�س �سيا�سة املخ�س�سات التي نفذت حديثا 

على التايل:

م�ستلزمات ال�سيدليات: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 365 يوم �
م�ستلزمات طبية/جراحية: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 720 يوم �
م�ستلزمات غري طبية: 50٪ من املخزون الذي يكون عمره بني 365 يوم و720 يوم، و100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 720 يوم �
املواد الغذائية: 100٪ من املخزون الذي يفوق عمره 90 يوم �
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مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة أخرىد. 

 مبالغ مرفوعة مقرماً   ذمل مرينة مأخرى ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية ل ااامقر ل دجل 
يفاا دي�ضمرب اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

7.860 11.999 7.629 م�ساريف مدفوعة مقدمًا

3.728 13.710 12.828 مبالغ مدفوعة مقدما للموظفني

11.312 5.413 11.097 ذمم مدينة اأخرى

22.899 31.122 31.554 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

بقيت املبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة االأخرى ثابتة ن�سبيًا بني 31 دي�سمرب 2012م و31 دي�سمرب 2013م حيث قابل االرتفاع يف امل�ساريف املدفوعة مقدما انخفا�س جزئي 
يف الذمم املدينة االأخرى. انخف�ست املبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة االأخرى اإلى 22.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي ب�سبب االنخفا�س يف 

امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واالنخفا�س يف املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني.

ت�سمل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا ب�سكل اأ�سا�سي االإيجار املدفوع مقدمًا، التاأمني املدفوع مقدمًا، ا�سرتاكات مدفوعة مقدمًا ور�سوم التاأ�سريات للموظفني. ارتفعت امل�ساريف 
املدفوعة مقدمًا من 7.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 12.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م بعد ارتفاع االإيجار املدفوع مقدمًا من 1.5 
مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 3.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م والتاأمني املدفوع مقدمًا من 1.8 مليون ريـال �سعودي اإلى 3.9 مليون 
ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. وانخف�ست امل�ساريف املدفوعة مقدمًا اإلى 7.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد انخفا�س التاأمني املدفوع مقدمًا من 3.9 
مليون ريـال �سعودي اإلى 2.0 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة وانخفا�س ر�سوم التاأ�سريات للموظفني من 2.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.7 

مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

ارتفعت املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني من 12.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 13.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة ارتفاع 
الرواتب والزيادة يف عدد املوظفني، وكانت تتعلق ب�سكل رئي�سي مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة حيث بلغت 12.2 مليون ريـال ومتثل دفعات رواتب م�سبقة ملوظفني جدد وبع�س 
املوظفني احلاليني. انخف�ست املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني ب�سكل كبري اإلى 3.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد الت�سويات املتعلقة باملوظفني الذين مل 

يعودوا يعملون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة.

انخف�س ح�ساب الذمم املدينة االأخرى من 11.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 5.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ويرجع ذلك اأ�سا�سا 
اإلى انخفا�س املبالغ املدفوعة مقدمًا للموردين والودائع. ارتفع ح�ساب الذمم املدينة االخرى اإلى 11.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى 
م�ساريف مدفوعة مقدما متعلقة باالإعالنات التلفزيونية باالإ�سافة اإلى مبالغ متعلقة بعملية االكتتاب املتوقعة. بلغ اإجمايل االأعباء املالية املتعلقة بعملية االكتتاب الذي حتملته 
ال�سركة عن امل�ساهمني البائعون حتى تاريخ هذه الن�سرة 10.4 ملبون ريال �سعودي. كما ومل يتم ت�سجيل اأي من هذه االأعباء كم�سروفات حتى تاريخ هذه الن�سرة حيث ت�سنف 
حاليًا كمبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني البائعني. ويتعهد امل�ساهمني البائعون بتحمل جميع االأعباء املالية املتعلقة بعملية االكتتاب وبت�سديد هذه املبالغ فور االنتهاء من عملية 

الطرح.

مبالغ مستحقة من أطراف ذو عالقة	. 

 مبالغ م�ضتحقة من مأطرمف ذ  عالجة ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل 7اامقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 6.722 �سركة االإمارات  -  594 

 4.879  -  18 كلية البرتجي الطبية

 3.097  19.845 �سركة بيت البرتجي - 

 777  6.142  4.130 �سركة بيت البرتجي للتعليم 

 -  997  1.065 اأخرى 

 15.474  27.578  5.212 املجموع 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة من 5.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 27.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م بعدما بلغت 
املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 19.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وكانت هذه املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة تنتج عن 
عمليات �سكلت نوع من اأنواع التمويل ما بني �سركات �سقيقة. باالإ�سافة اإلى ارتفاع املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي للتعليم من 4.1 مليون ريـال �سعودي اإلى 6.1 مليون 
ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة واملتعلقة بخدمات التدريب املقدمة من قبل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة. وانخف�ست املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة اإلى 15.5 
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مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعًة بانخفا�س املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي. قابل االنخفا�س يف املبالغ امل�ستحقة من �سركة البرتجي الطبية 
املحدودة ارتفاع يف املبالغ امل�ستحقة من �سركة االإمارات من 594 األف ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 6.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م باالإ�سافة 

اإلى مبلغ م�ستحق من كلية البرتجي الطبية قدره 4.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

تتعلق املبالغ امل�ستحقة من  �سركة االإمارات لتنمية الرعاية ال�سحية بر�سوم االإ�سراف االإداري امل�ستحقة. تتعلق املبالغ امل�ستحقة من كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا 
باإيرادات التدريب امل�ستحقة حيث اأن م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة يوفر التدريب لطالب تلك الكلية الطبية.

تحليل المطلوبات المتداولة  2-2-2-3

دائنون تجاريونأ. 

يت�سمن بند دائنون جتاريون يف القوائم املالية االإفرتا�سية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م والذي يبلغ 183.4 مليون ريال ر�سيد قدره 11.8 مليون ريال �سعودي ميثل 
اجلزء املتداول من الدائنون الأجل. ولقد مت اإ�ستثناء هذا الر�سيد من اجلدول اأدناه بهدف �سمان مقارنة متطابقة مع طريقة عر�س بند دائنون جتاريون يف القوائم املالية 

االإفرتا�سية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

 دمئنون جتاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل 8اامقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

72.872 91.355 66.059 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

45.676 33.799 21.119 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

31.736 30.037 29.684 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

15.907 25.145 10.744 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

6.909 6.710 4.659 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

)12.656( )15.431( )11.808( الت�سفيات 

160.444 171.615 120.457 املجموع 

اأيام  الذمم الدائنة 

267 253 274 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

247 211 180 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

155 158 203 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

209 265 254 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

220 209 228 اأيام  الذمم الدائنة مل�ست�سفيات ال�سركة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

يتعلق ح�ساب الدائنون التجاريون ب�سكل رئي�سي باملبالغ امل�ستحقة للموردين املتعلقة باملعدات الطبية، ال�سيدليات واملختربات واخلدمات االأخرى. 

ارتفع ر�سيد الدائنون التجاريون من 120.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 171.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعًا بالزيادة يف 
�سراء م�ستلزمات امل�ست�سفيات مبا يتما�سى مع النمو يف عمليات ال�سركة. انخف�ست اأيام الذمم الدائنة من 228 يوم كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 209 يوم كما يف 31 دي�سمرب 
2013م مدفوعة بانخفا�س اأيام الذمم الدائنة يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س مبقدار45 يوم وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة مبقدار 21 يوم. يرجع االنخفا�س 

يف الذمم الدائنة يف هذه امل�ست�سفيات الى التح�سن يف ت�سوية االأر�سدة امل�ستحقة للموردين.

انخف�س ر�سيد الدائنون التجاريون اإلى 160.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م، مدفوعا يف املقام االأول بانخفا�س الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من 91.4 مليون ريـال �سعودي و25.1 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2013م لت�سل اإلى 72.9 مليون 
ريـال �سعودي و15.9 مليون ريـال �سعودي على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2014م. كان االنخفا�س يف ر�سيد الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  ب�سبب 
التح�سن يف ادارة امل�سرتيات اإلى جانب امتام الت�سويات يف االأوقات املحددة. يرجع االنخفا�س يف الدائنون التجاريون يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة لت�سوية اأر�سدة 
دائنون جتاريون قدمية نتيجة التح�سن يف عملية التح�سيل من عمالء امل�ست�سفى، وخ�سو�سا وزارة ال�سحة. وارتفعت اأيام الذمم الدائنة ب�سكل طفيف من 209 يوم اإلى 220 

يوم خالل نف�س الفرتة
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مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىب. 

 م�ضاديف م�ضتحقة ملرفع  مطلوبات مأخرى، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية ل 9اامقر ل دجل 
يفاا دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

28.876 25.999 12.592 رواتب م�ستحقة الدفع 

21.471 20.336 16.942 خم�س�س بدل االإجازة 

10.532 12.691 15.968 خم�س�س امل�سروفات امل�ستحقة 

10.323 10.184 9.416 خم�س�س تذاكر العطالت 

8.962 7.722 10.499 الر�سوم امل�ستحقة و دائنون اخرون 

4.042 5.555 4.001 التعليم والتدريب والندوات العلمية 

7.631 21.902 14.145 خم�س�س زكاة 

2.033 2.155 2.666 اأخرى 

93.869 106.545 86.229 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفعت امل�ساريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات االأخرى من 86.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 106.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م، 
مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي بارتفاع الرواتب امل�ستحقة مبقدار 13.4 مليون ريـال �سعودي وخم�س�س الزكاة مبقدار 7.8 مليون ريـال �سعودي. انخف�ست امل�ساريف م�ستحقة الدفع 
واملطلوبات االأخرى اإلى 93.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد االنخفا�س يف خم�س�س الزكاة مبقدار 14.3 مليون ريـال �سعودي يقابله جزئيًا ارتفاع يف 

الرواتب امل�ستحقة مبقدار 2.9 مليون ريـال �سعودي.

متثل الرواتب امل�ستحقة الدفع رواتب املوظفني امل�ستحقة ملدة �سهر. ارتفعت الرواتب امل�ستحقة من 12.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 26.0 مليون ريـال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة ارتفاع الرواتب امل�ستحقة يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  من 210.0 األف ريـال �سعودي اإلى 10 مليون ريـال 
�سعودي خالل نف�س الفرتة حيث مت دفع املرتبات يف �سهر دي�سمرب من عام 2012م قبل فرتة اإ�ستحقاقها. ارتفعت الرواتب امل�ستحقة اإلى 28.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 

دي�سمرب 2014م متا�سيا مع الزيادة يف عدد املوظفني اإلى جانب الزيادة يف متو�سط الراتب لكل موظف.

ارتفع خم�س�س بدل االإجازة من 16.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 21.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة ب�سكل رئي�سي للزيادة 
يف عدد املوظفني من 3.711 يف عام 2012م اإلى 4.322 يف عام 2014م.

انخف�س خم�س�س الزكاة من 14.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 7.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد ت�سوية مبلغ 21.0 مليون ريـال 
�سعودي متعلق بفرتات �سابقة.

مبالغ مستحقة الى أطراف ذو عالقةج. 

 مبالغ م�ضتحقة مإلى مأطرمف ذ  عالجة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا ل 0اامقر ل دجل 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

4.626 - - �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة 

- - 1.883 �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

- 10.497 - �سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا

4.626 10.497 1.883 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

بلغ ر�سيد املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة 1.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م و10.5 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وكانت هذه املبالغ 
امل�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة تنتج عن عمليات �سكلت نوع من اأنواع التمويل ما بني �سركات �سقيقة. بلغ ر�سيد املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة 4.6 مليون ريـال �سعودي 
كما يف 31 دي�سمرب 2014م وميثل هذا الر�سيد مبلغ م�ستحق ل�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة فيما يتعلق بتوريد بع�س االأ�سول الثابتة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - 

جدة وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وللم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل.
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تحليل األصول غير المتداولة 2-2-2-4

 ملأ�ضول غري مترم لة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

808.318 743.130 643.773 ممتلكات ومعدات 

123.791 110.278 89.709 اأعمال قيد التنفيذ 

- - 8.482 الر�سوم املوؤجلة 

932.109 853.409 741.964 املجموع 
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفعت االأ�سول غري املتداولة من 741.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 853.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب ارتفاع املمتلكات 
واملعدات و امل�ساريع  حتت التنفيذ مبقدار 99.4 مليون ريـال �سعودي و20.6 مليون ريـال �سعودي على التوايل وقابلها انخفا�س يف الر�سوم املوؤجلة مبقدار 8.5 مليون ريـال �سعودي 
خالل نف�س الفرتة. وارتفعت االأ�سول غري املتداولة اإلى 932.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة لالرتفاع يف املمتلكات واملعدات وامل�ساريع  حتت التنفيذ 

مبقدار 65.2 مليون ريـال �سعودي و13.5 مليون ريـال �سعودي على التوايل خالل نف�س ال�سنة.

الممتلكات والمعدات

 مملمتلكات  مملعرمت، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

1.713.876 1.618.851 1.520.092 اإجمايل املمتلكات واملعدات 

)905.558( )875.720( )876.319( اال�ستهالك املرتاكم 

808.318 743.130 643.773 �سايف املمتلكات واملعدات
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

 مملمتلكات  مملعرمت بح�ضب فر ع مل�ضركة، لل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة مملرمجعة

�ضركة مأ لد 
عبرمقليل برتجي

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - مرينة

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - ع�ضري

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - ملريا�س

ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي 
ملأملاين - جرة

616 317.462 449.054 367.007 533.063 اإجمايل املمتلكات واملعدات 

)271( )156.554( )250.118( )199.727( )298.889( اال�ستهالك املرتاكم 

345 160.908 198.936 167.280 234.174 �سايف املمتلكات واملعدات

٪56.0 ٪50.7 ٪44.3 ٪45.6 ٪43.9 �سايف املمتلكات واملعدات كن�سبة من اإجمايل املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات ب�سعر التكلفة بعد خ�سم اال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة م�ساريفًا اإيراديه اأما م�ساريف التح�سينات فتعترب م�ساريفًا 
اأي تغيري يف �سيا�سة  اأن يح�سل  ال�سركة  تتوقع  الثابت. وال  الق�سط  با�ستعمال طريقة  العملية املقدرة وذلك  اأ�سا�س حياتها  راأ�سمالية. ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها على 

االإ�ستهالك حتى تاريخ هذه الن�سرة. اإن االأعمار االنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه االأ�سول هي على النحو التايل:

معدالت االستهالك

 معرلت مل�ضتهالكل ااامقر ل دجل 
مل�ضنومت نوع مل�ضول

33 املباين

10 املعدات الطبية

8 املعدات املكتبية

10 املعدات الغري طبية

10 االأثاث والتجهيزات

10 ال�سيارات

10 اأخرى
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م
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 �ضايف مملمتلكات  مملعرمت، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

430.309 417.036 422.378 املباين 

181.244 181.244 127.996 االأرا�سي 

155.191 115.683 68.438 املعدات الطبية 

19.877 10.367 8.930 املعدات املكتبية  

8.139 6.758 5.332 املعدات الغري طبية 

2.579 5.234 5.095 االأثاث والتجهيزات 

3.629 2.931 2.259 ال�سيارات 

7.349 3.877 3.344 اأخرى 

808.318 743.130 643.773 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ا�ستملت املمتلكات واملعدات ب�سكل رئي�سي على املباين، االأرا�سي واملعدات الطبية التي متثل معا 95٪ من اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية للمتلكات واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 
2014م.

ارتفعت املمتلكات واملعدات لل�سركة من 643.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 743.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب اال�سافات 
البالغة 145.0 مليون ريـال �سعودي خالل هذه الفرتة، يقابلها جزئيًا اال�ستهالكات البالغة 41.5 مليون ريـال �سعودي واالإ�ستبعادات البالغة 4.1 مليون ريـال �سعودي. ارتفعت 
االأ�سول الثابتة لل�سركة اإلى 808.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب اال�سافات البالغة 111.5 مليون ريـال �سعودي يقابلها جزئيًا اال�ستهالكات البالغة 

44.5 مليون ريـال �سعودي واالإ�ستبعادات البالغة 1.7 مليون ريـال �سعودي.

اإلضافات 

 ملإ�ضافات، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

32.973 14.369 املباين 

- 53.248 االأرا�سي 

59.197 64.975 املعدات الطبية 

8.214 3.780 املعدات املكتبية  

2.464 2.467 املعدات الغري طبية 

1.728 2.217 االثاث والتجهيزات 

1.224 1.099 ال�سيارات 

5.696 2.828 اأخرى 

111.496 144.982 - املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

بلغت االإ�سافات كما يف 31 دي�سمرب 2013م 145.0 مليون ريـال �سعودي وت�سمنت ب�سكل رئي�سي كل من التايل:

42.2 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء اأر�س يف الدمام لبناء م�ست�سفى جديد كما هو خمطط،  اأ- 
11.0 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء ثالثة مبان يف الريا�س وجدة ل�سكن املوظفني ؛ و ب- 

65.0 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء معدات طبية. ج- 

بلغت االإ�سافات كما يف 31 دي�سمرب 2014م 111.5 مليون ريـال �سعودي وت�سمنت ب�سكل رئي�سي كل التايل:

جتديد مباين مببلغ 33.0 مليون ريـال �سعودي وت�سمل مبلغ 13.9 مليون ريـال �سعودي يتعلق باأعمال جتديد يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري وجتديد جناح  اأ- 
– جدة بتكلفة بلغت 5.4 مليون ريـال �سعودي بالال�سافة ل�سراء جممع �سكني بتكلفة بلغت 5.3 مليون ريـال �سعودي  الطب النف�سي مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

ملوظفي م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة؛ و
�سراء معدات طبية مبقدار 59.2 مليون ريـال �سعودي و�سملت م�سروفات نفقات ان�ساء خمتربي ق�سطرة جديدين يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وم�ست�سفى  ب- 

ال�سعودي االأملاين – ع�سري بتكلفة بلغت 15.6 مليون ريـال �سعودي.
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المشاريع تحت التنفيذ 

ممل�ضاديع حتت ملتنفيذ ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل 7اامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

93.955 70.747 65.131 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 

14.519 23.608 14.609 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

10.319 8.283 9.969 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

4.999 7.640 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

123.791 110.278 89.709 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفعت تكلفة امل�ساريع حتت التنفيذ من 89.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 110.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وتتعلق معظم امل�ساريع 
حتت التنفيذ ببناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وجتديد جناح الطب النف�سي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة .

ارتفعت تكلفة امل�ساريع حتت التنفيذ اإلى 123.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي ب�سبب عمليات البناء مل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل التي 
بلغت 93.9 مليون ريـال �سعودي.

تتوقع اإدارة ال�سركة اأن يبداأ م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل عملياته الت�سغيلية يف الربع الثاين من عام 2016م.

تقر ال�سركة باأنه ال توجد اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق رهن عقاري اأو اإلتزامات عقارية على اأي من ممتلكات ال�سركة اأو �سركتها التابعة فيما عدا ما مت االإف�ساح عنه يف ق�سم 
»القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل« من هذه الن�سرة. وتقر ال�سركة اأي�سًا باأنه ال توجد لديها حاليًا اأي اأ�سول م�ستاأجرة ما عدا بع�س الوحدات ل�سكن املوظفني وم�ستودع يف 
مدينة جدة )للمزيد من التفا�سيل عن العقارات امل�ستاأجرة من ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم  12-6-5 »اتفاقيات االإيجار« من هذه الن�سرة(. كما وال توجد اأي اأ�سول ثابتة مهمة 

مزمع �سراوؤها اأو اإ�ستئجارها ما عدا االأ�سول املطلوبة لبدء ت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل.

تحليل المطلوبات الغير متداولة 2-2-2-5

مملطلوبات ملغري مترم لة، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل 8اامقر ل دجل 
 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

69.148 87.278 58.485  قرو�س الأجل 

28.740 65.621 61.153 دائنون الأجل 

136.200 116.720 91.667 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

- - 252 اإيرادات موؤجلة

234.088 269.618 211.557 املجموع  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

تتكون املطلوبات غري املتداولة من قرو�س الأجل، دائنون الأجل وخم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني. ارتفعت املطلوبات غري املتداولة من 211.6 مليون ريـال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 269.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي بارتفاع خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني مبقدار 25.0 
مليون ريـال �سعودي والقرو�س الأجل مبقدار 28.8 مليون ريـال �سعودي خالل هذه الفرتة. انخف�ست املطلوبات الغري متداولة اإلى 234.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2014م مدفوعة بانخفا�س القرو�س الجل والدائنون الأجل يقابلها جزئيًا ارتفاع يف خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني.

وللمزيد من املعلومات عن القرو�س الأجل، الرجاء مراجعة ق�سم »القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل« من هذه الن�سرة.  
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الدائنون ألجلأ. 

ميثل ر�سيد الدائنون الأجل املبالغ امل�ستحقة ملوردي املعدات الطبية باالإ�سافة اإلى املبالغ امل�ستحقة ملوردي االأدوية وامل�ستلزمات االأخرى التي كانت م�ستحقة الأكرث من �سنة واحدة. 
انخف�س ر�سيد الدائنون الأجل من 61.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 28.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد ت�سوية ذمم دائنة م�ستحقة  
تتعلق ب�سكل رئي�سي مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س. تتعلق املطلوبات طويلة االأجل باإعتمادات مت احل�سول عليها من موردي املعدات 
الطبية مع مدة �سداد ترتاوح بني ثالثة اإلى �سبع �سنوات. ب�سبب حت�سن حت�سيل املطالبات من وزارة ال�سحة، قامت ال�سركة بت�سديد غالبية الر�سيد املتبقي يف عام 2014م  مما 

اأدى اإلى االنخفا�س امللحوظ يف ر�سيد الدائنون الأجل.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينب. 

يعك�س خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني املطلوبات التي مت ح�سابها بالقيمة احلالية للحوافز التي تعترب من حقوق املوظفني يف حال مت اإنهاء خدماتهم يف تاريخ القوائم 
املالية.

ارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من 91.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 136.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعا 
بارتفاع عدد املوظفني من 3.711 يف عام 2012م اإلى 4.322 عام 2014م اإلى جانب الزيادة يف متو�سط الراتب لكل موظف.

القروض البنكية قصيرة األجل والقروض طويلة األجل  ج. 

ملقر �س ملبنكية ج�ضرية ملأجل  ملقر �س طويلة ملأجل ، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية ل 9اامقر ل دجل 
مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

94.297 73.625 18.847 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

69.148 87.278 58.485 قرو�س الأجل 

163.445 160.903 77.333 املجموع

٪13.8 ٪17.0 ٪8.7 ن�سبة املديونية اإلى حقوق امل�ساهمني  
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

ارتفعت القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل من 77.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 160.9 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك 
ب�سكل رئي�سي نتيجة اإرتفاع  يف القرو�س البنكية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة )80 مليون ريال �سعودي(. كما وح�سلت ال�سركة على متويل من وزارة املالية بقيمة 14.9 
مليون ريـال �سعودي ل�سالح �سركة حائل الوطنية. وارتفعت القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل اإلى 163.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م بعد قيام ال�سركة 

با�ستخدام مبالغ اإ�سافية من الت�سهيالت امل�سرفية املتاحة من البنوك.

 ملقر �س ملبنكية ج�ضرية ملأجل  ملقر �س طويلة ملأجل بح�ضب ملبنك مأ  مقهة محلكومية، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب ل 0اامقر ل دجل 
اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

51.000 41.500 - بنك االإمناء 

18.750 20.000 - بنك �سامبا 

19.500 19.500 - بنك �سامبا 

4.500 5.500 6.500 البنك العربي الوطني 

93.750 86.500 6.500 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

24.210 14.918 5.347 الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل يف 2012م / وزارة املالية يف 2013م و 2014م 

24.210 14.918 5.347 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل

21.813 24.938 28.063 وزارة املالية 

21.813 24.938 28.063 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

15.625 18.750 25.000 وزارة املالية 

5.000 6.500 - البنك العربي الوطني 

20.625 25.250 25.000 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

3.047 9.297 12.422 وزارة املالية 

3.047 9.297 12.422 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

163.445 160.903 77.333 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة
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تفا�ضيل ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب مقهة مملقر�ضةل ااامقر ل دجل 
ال�شروط املالية ل�ضمانات �شروط الت�شديد نوع ملت�ضهيالت مملتاحة ممل�ضت�ضفى مألف ديـال 

�ضعودي

ال يوجد  رهن قطعة االأر�س املقام عليها 
للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري 

وجميع االأ�سول املبنية عليها

�ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى ع�سري

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين – 
ع�سري

وزارة املالية 

ال يوجد رهن قطعة االأر�س املقام عليها للم�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – املدينة وما يقام 

عليها جميع االأ�سول املبنية عليها

�ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى املدينة

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 
االأملاين - 

املدينة

وزارة املالية 

ال يوجد رهن قطعة االأر�س املقام عليها للم�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – الريا�س وجميع 

االأ�سول املبنية عليها

�ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 

مليون ريـال �سعودي

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى الريا�س

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 
االأملاين - 

الريا�س

وزارة املالية 

ال يوجد رهن قطعة االأر�س املقام عليها للم�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – حائل وجميع االأ�سول 

املبنية عليها

ع�سرون ق�سط �سنوي 
مت�ساوي من 3.5 مليون 

ريـال �سعودي يبداأ يف عام 
2018م.

قرو�س الأجل لتمويل 
بناء م�ست�سفى حائل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  
حائل

وزارة املالية 

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
1.1x

�سمانات �سخ�سية من ال�سيد �سبحي 
عبد اجلليل برتجي مببلغ 72.5 مليون 

ريـال �سعودي

ت�سهيالت اإعادة متويل 
ملدة �سهر اأو �سهرين اأو 

ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر 
ح�سب الطلب

ت�سهيالت توارق لتمويل 
احتياجات راأ�س املال 

العامل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  
الريا�س

البنك 
العربي 
الوطني 

ال ينبغي اأن تتجاوز توزيع االأرباح 20٪ من 
�سايف االأرباح

�سمانات �سخ�سية من ال�سيد �سبحي 
عبد اجلليل البرتجي مببلغ 72.5 مليون 

ريـال �سعودي

ت�سهيالت اإعادة متويل 
ملدة �سهر اأو �سهرين اأو 

ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأ�سهر 
ح�سب الطلب

ت�سهيالت توارق لتمويل 
احتياجات راأ�س املال 

العامل

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  جدة

البنك 
العربي 
الوطني 

- يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
1.1 x 

  -  يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1.25  
-ال ينبغي اأن تتجاوز توزيع االأرباح ٪50 

 من �سايف االأرباح

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن من 
ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي وال�سيد 

خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 100.0 
مليون ريـال �سعودي )وقد وافق بنك 

االإمناء على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

ت�سهيالت اإعادة متويل - 
�سداد املبلغ يف 180 يوم

ت�سهيالت اإعادة 
متويل لتمويل 80٪ من 

امل�ستحقات من �سركات 
التاأمني.

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين - جدة

بنك االإمناء 

يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1 �سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

القيمة احلالية للذمم 
املدينة املعاد متويلها - 
�سداد املبلغ يف 180 يوم

قر�س مرابحة على 
اأ�سا�س الدفع املوؤجل 

لتمويل امل�ستحقات 
املتعلقة مب�ست�سفى جدة

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  جدة

بنك �سامبا 

 يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1
يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 

1.75

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي مببلغ 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

�ستة ع�سر ق�سط ربع 
�سنوي مت�ساوية من 1.25 

مليون ريـال �سعودي

قر�س مرابحة متو�سط 
االأجل  لتمويل جزء من 

حيازة مباين جديدة 
ل�سكن العاملني يف 

امل�ست�سفى

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين - جدة

بنك �سامبا 

امل�سدر: ال�سركة
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 مبالغ ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب مقهة مملقر�ضة كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة ملفائرة ملر�ضير 

مملتبقي
ملت�ضهيالت 

ممل�ضردة
ملت�ضهيالت 
ممل�ضتخرمة

محلر ملئتماين 
للت�ضهيالت

نوع ملت�ضهيالت 
مملتاحة

ممل�ضت�ضفى مألف ديـال �ضعودي

جمانًا  3.047 46.953 50.000 50.000 قرو�س الأجل  م�ست�سفى ع�سري  وزارة املالية 

جمانًا  21.813 28.125 49.938 50.000 قرو�س الأجل  م�ست�سفى املدينة  وزارة املالية 

جمانًا  15.625 34.375 50.000 50.000 قرو�س الأجل  م�ست�سفى الريا�س  وزارة املالية 

جمانًا  24.210 0 24.210 69.650 قرو�س الأجل  م�ست�سفى حائل  وزارة املالية 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2 

9.500 4.000 13.500 25.000 ت�سهيالت تورق  م�ست�سفى الريا�س/جدة البنك العربي الوطني 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

51.000 0 51.000 60.000 ت�سهيالت معاد 
متويلها 

م�ست�سفى جدة  بنك االإمناء 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

19.500 0 19.500 35.000 قر�س مرابحة  م�ست�سفى جدة  بنك �سامبا 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

18.750 1.250 20.000 20.000 قر�س مرابحة  م�ست�سفى جدة  بنك �سامبا 

 163.445 114.703 278.148 359.650 املجموع
امل�سدر: ال�سركة

بلغت القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 93.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م وتتكون من:

ت�سهيالت اإعادة متويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة من بنك االإمناء بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة. وقد بلغ  اأ- 
الر�سيد امل�ستخدم 51.0 مليون ريـال �سعودي من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 60.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة 

على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية;
قر�س مرابحة الإعادة التمويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل. وقد بلغ الر�سيد امل�ستخدم 19.5 مليون ريـال �سعودي  ب- 
من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 35.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية;
ج-  قر�س مرابحة متو�سط االأجل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة لتمويل جزء من تكلفة �سراء مباين جديدة ل�سكن املوظفني بر�سيد م�ستحق قدره 18.75 مليون 
ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية، ميكن �سداده من خالل 16 ق�سط �سنوي. مت ت�سديد ق�سط 

واحد وتبقى خم�سة ع�سر ق�سط كما يف 31 دي�سمرب 2014م; و
ت�سهيالت تورق الإعادة التمويل لتمويل احتياجات راأ�س املال العامل بر�سيد م�ستحق قدره 4.5 مليون ريـال �سعودي للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة )من اإجمايل  د- 

مبلغ الت�سهيالت املتاحة والبالغة 25 مليون ريـال �سعودي( مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.0٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية.

تتكون القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل من قرو�س الأجل بلغت 69.7 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة املالية لتمويل بناء م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - حائل بر�سيد م�ستحق قدره 24.2 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 20 ق�سط �سنوي بقيمة 3.5 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط ابتداء من عام 

2018م.

تتكون القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من قرو�س الأجل بحد ائتماين بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول على 49.95 مليون ريـال �سعودي منها 
من قبل وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة بر�سيد م�ستحق قدره 21.8 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون 

ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 9 اأق�شاط من اأ�شل 16 ق�سط وتبقى منها 7 اأق�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

�سملت القرو�س يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س قر�س الأجل بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليه من وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- الريا�س بر�سيد م�ستحق قدره 15.6 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 11 ق�سط من اأ�سل 16 

ق�سط وتبقى منها 5 اأق�شاط كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

القر�س البنكي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س من البنك العربي الوطني والتي متثل ت�سهيالت تورق بلغت 7.0 مليون ريـال �سعودي )من اإجمايل مبلغ الت�سهيالت 
املتاحة والبالغة 25 مليون ريـال �سعودي( حيث تبقى على ال�سركة مبلغ  5.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

�سملت القرو�س البنكية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري قر�س الأجل بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليه من وزارة املالية لتمويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - ع�سري بر�سيد م�ستحق قدره 3.0 مليون ريـال �سعودي يتم �سداده من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 15 ق�سط من اأ�سل 16 

ق�سط وتبقى منها ق�سط واحد كما يف 31 دي�سمرب 2014م.
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ومن املقرر اأن يتم �سداد القرو�س البنكية امل�ستحقة على ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالكامل بحلول عام 2019م. ومن املقرر اأن يتم �سداد الت�سهيالت امل�ستحقة  لوزارة 
املالية كما يف 31 دي�سمرب 2014م بالكامل بحلول عام 2024. قد مت ت�سمني جدول اإعادة دفع مف�سل اأدناه:

جر ل �ضرمد ملقر �س كما يف اا دي�ضمرب اا0امل ااامقر ل دجل 
ملجمايل  اا0ام 

 ما بعره
0ا0ام 9ا0ام 8ا0ام 7ا0ام اا0ام اا0ام مل�ضركة مألف ديـال �ضعودي

18.750 - - - 3.750 5.000 5.000 5.000 بنك �سامبا امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

15.625 - - 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

3.047 - - - - - - 3.047 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  ع�سري

21.813 3.063 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

24.210 13.763 3.483 3.483 3.483 - - - وزارة املالية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 

83.445 16.826 6.608 9.733 13.483 11.250 11.250 14.297 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول اأدناه هيكل التمويل لل�سركة لل�سنتني املاليتني االإفرتا�سيتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م، وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف31 دي�سمرب 2014م.

 هيكل ملتمويل، لل�ضنتني مملاليتني ملإفرتم�ضيتني مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يفاا دي�ضمرب اا0ام ل ااامقر ل دجل 
 اا0ام
 مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

اا0ام 
 ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
 ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

8.768 11.780 - اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

94.297 73.625 18.847 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

103.065 85.405 18.847 اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل

69.148 87.278 58.485 قرو�س الأجل 

28.740 65.621 61.153 دائنون الأجل 

97.888 152.899 119.638 اإجمايل القرو�س طويلة االأجل 

200.953 238.304 138.485 اإجمايل القرو�س

1.139.753 906.096 842.473 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

٪17.6 ٪26.3 ٪16.4 ن�سبة القرو�س من حقوق امل�ساهمني

ال متتلك ال�سركة اأية ح�سابات �سحب على املك�سوف اأوالتزامات حتت القبول اأوائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي.

إيرادات مؤجلة د. 

يعود ر�سيد اإيرادات موؤجلة الذي بلغ 252 األف ريال �سعودي كما يف 31 دي�سبمر 2012م اإلى مبالغ مدفوعة مقدمًا من قبل املر�سى. وقد مت ت�سمني هذا البند حتت بند اأخرى 
�سمن م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى يف القوائم املالية لل�سنة املالية االإفرتا�سية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املراجعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2014م.

حقوق الملكية العائدة للمساهمين 2-2-2-2

مملنتهية يفاا ل ااامقر ل دجل  مملرمجعة  مملالية  مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة  ملإفرتم�ضيتني  مملاليتني  لل�ضنتني   ، للم�ضاهمني  ملعائرة  ممللكية  حقوق 
دي�ضمرب اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

767.000 767.000 748.687 راأ�س املال  

49.608 16.411 2.692 احتياطي نظامي 

323.144 113.181 91.095 االأرباح املبقاة 

1.139.753 896.592 842.473 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

47.155 48.305 43.742 حقوق االأقلية  

1.186.908 944.897 886.215 اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية  

٪29.1 ٪21.5 ٪15.7 العائد على حقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م
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يتكون اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية لل�سركة من راأ�س املال، واالحتياطي النظامي، واالأرباح املبقاة وحقوق االأقلية.

بلغ راأ�س املال يف القوائم املالية االإفرتا�سية كما يف 31 دي�سمرب 2012م 748.7 مليون ريـال �سعودي و يت�سمن التايل:

590.000.000 ريـال �سعودي راأ�س املال املدفوع كما ظهر يف القوائم املالية املراجعة

107.226.596 ريـال �سعودي مبلغ املحٌول من احل�سابات اجلارية كما ظهرت يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

25.980.000 ريـال �سعودي ح�س�س يف �سركة حائل الوطنية

490.000 ريـال �سعودي 98٪ من راأ�س مال �سركة  اأوالد عبداجلليل برتجي

24.990.000 ريـال �سعودي احل�س�س امل�ستحوذ عليها من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي

748.686.596 ريـال �سعودي املجموع

قررت ال�سركة زيادة راأ�س املال من 590 مليون ريـال �سعودي اإلى 767 مليون ريـال �سعودي كجزء من اإعادة تنظيم ال�سركة يف �سبتمرب 2013م، على النحو التايل:

590.000.000 ريـال �سعودي راأ�س املال املدفوع كما ورد يف القوائم املالية املراجعة لعام 2012م

75.848.568 ريـال �سعودي مبالغ حمولة من احل�سابات اجلارية يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م 

25.980.000 ريـال �سعودي اأ�سهم ال�سركة يف �سركة حائل الوطنية 

490.000 ريـال �سعودي 98٪ من راأ�س مال �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 

7.481.432 ريـال �سعودي 98٪ من االأرباح املبقاة ل�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لعام 2012م واالحتياطي النظامي و�سايف الدخل للفرتة من 1 يناير 2013م اإلى 30 �سبتمرب 
2013م   

25.000.000 ريـال �سعودي احل�س�س امل�ستحوذ عليها من �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي

42.200.000 ريـال �سعودي اأر�س الدمام 

767.000.000 ريـال �سعودي املجموع

كانت الفروقات يف راأ�س املال كما يف القوائم املالية االإفرتا�سية يف عام 2012م وعام 2013م كما هو مو�سح اأدناه:

راأ�س مال ال�سركة كما يف القوائم املالية االأفرتا�سية لعام 2012م  748.686.596 ريـال �سعودي

)767.000.000( ريـال �سعودي خ�سم راأ�س مال ال�سركة كما يف القوائم املالية االأفرتا�سية لعام 2013م 

)18.313.404( ريـال �سعودي  اإجمايل الفرق 

بلغ ر�سيد احل�سابات اجلارية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة كما يف 31 دي�سمرب 2013م 75.848.568 ريـال �سعودي مت ا�ستخدامه يف زيادة  31.378.028 ريـال �سعودي
راأ�س املال يف 2013م بينما بلغ ر�سيد احل�سابات اجلارية كما يف 31 دي�سمرب 2012م 107.226.599 ريـال �سعودي و بناء على ذلك ظهر هذا الفرق 

) 42.200.000( ريـال �سعودي  مت خ�سم اأر�س الدمام 

) 10.000( ريـال �سعودي مت خ�سم ح�سة �سبحي عبداجلليل برتجي من ح�سته يف راأ�س املال ال�سابق ل�سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي

) 7.481.432( ريـال �سعودي مت خ�سم 98٪ من االأرباح املبقاة يف �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي لعام 2012م واالحتياطي النظامي و�سايف الدخل للفرتة من 1 يناير 2013م اإلى 
30 �سبتمرب 2013م

)18.313.404( ريـال �سعودي  �سايف الفرق 

يبلغ  اأن  اإلى  ال�سعودية  ال�سركات  املادة 176 من نظام  املن�سو�س عليها يف  للمتطلبات  وفقا  النظامي  الى االحتياطي  ال�سنوية  اأرباحها  بتحويل 10٪ من �سايف  ال�سركة  وتقوم 
االحتياطي النظامي ن�سف راأ�س املال املدفوع. 

ارتفعت االرباح املبقاة من 91.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 113.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة لتحقيق �سايف دخل بلغ 
192.5 مليون ريـال �سعودي يف الفرتة نف�سها وتوزيع اأرباح مبقدار 19.8 مليون ريـال �سعودي. يتعلق التعديل على االأرباح املبقاة  بعملية عك�س لر�سوم اإدارية، باالإ�سافة اإلى ر�سوم 
تكبدتها اأطراف ذو عالقة متعلقة بفرتات �سابقة. ارتفعت االرباح املبقاة اإلى 323.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعًة بتحقيق �سايف دخل �سنوي قدره 

332.0 مليون ريـال �سعودي يقابله جزئيا عملية توزيع اأرباح مببلغ 92.0 مليون ريـال �سعودي. 
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قوائم التدفقات النقدية 2-2-3

مملنتهية يفاا دي�ضمرب ل ااامقر ل دجل  مملرمجعة  مملالية  مملنتهيتني يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام،  مل�ضنة  ملإفرتم�ضيتني  مملاليتني  لل�ضنتني  ملنقرية،  ملترفقات   جومئل 
اا0ام 

 اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

 اا0ام
ملإفرتم�ضية

)مألف ديـال �ضعودي(

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

331.969 192.549 132.390 �سايف دخل ال�سنة  

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل مع النقد املورد من )امل�ستخدم يف(:

44.546 41.533 44.183 ا�ستهالك 

- 8.482 3.846 اطفاء

19.481 25.053 18.178 مكافاأة ترك اخلدمة

395.996 267.617 198.596 �سايف الدخل املعدل 

)57.192( )90.327( )77.667( ذمم مدينة

22.880 )21.688( )13.127( مواد طبية  

8.223 432 )6.179( م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى 

6.234 )13.752( )3.329( اأطراف ذات عالقة مدينة

)14.183( 62.938 )37.565( ذمم دائنة 

)12.676( 20.315 11.083 م�ساريف م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى 

349.282 225.535 71.811 �سايف النقد املورد من االأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية 

)109.733( )140.890( )15.339( ممتلكات واآالت ومعدات - �سايف 

)13.512( )20.569( )10.724( م�ساريع حتت التنفيذ

)123.246( )161.460( )26.063( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية 

التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

2.543 83.570 850 قرو�س 

)36.881( 4.468 57.434 ذمم دائنة طويلة االأجل

- )252( 226 اإيرادات موؤجلة 

)92.040( )19.769( - اأرباح  موزعة 

)7.071( 18.313 )54.546( اأطراف ذات عالقة دائنة وحقوق امل�ساهمني

799 )136.974( )56.062( تعديالت على االأرباح املبقاة  

)1.149( 4.563 3.911 حقوق االأقلية  

)133.800( )46.080( )48.188( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية 

92.236 17.995 )2.440( �سايف الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املماثل 

43.991 16.493 18.932 ر�سيد النقد والنقد املماثل يف اأول ال�سنة 

136.226 34.487 16.492 ر�سيد النقد والنقد املماثل يف اآخر ال�سنة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة االإفرتا�سية للعامني 2012م و2013م والقوائم املالية املوحدة املراجعة للعام 2014م

صافي النقد من األنشطة التشغيلية 2-2-3-1

يتكون �سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية من �سايف الربح لل�سنة بعد التعديالت للبنود الغري نقدية املتعلقة باال�ستهالكات واالإطفاءات والتغريات يف خم�س�س مكافاآت نهاية 
اخلدمة للموظفني والزكاة واالأعباء املالية والتغريات يف راأ�س املال العامل.

ارتفع �سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية من 71.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 225.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة االرتفاع يف �سايف الدخل 
من 132.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 192.5 مليون ريـال �سعودي عام 2013م اإلى جانب وجود انخفا�س يف التغريات يف االأ�سول واملطلوبات الت�سغيلية. بلغ النقد 
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امل�ستخدم من التغريات يف االأ�سول واملطلوبات الت�سغيلية 42.1 مليون ريـال �سعودي يف 2013م مقارنة مع نقد م�ستخدم بقيمة 126.8 مليون ريـال �سعودي كما يف عام 2012م 
ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف الذمم الدائنة مبقدار 62.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. ا�ستمر النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية باالرتفاع وبلغ 349.3 مليون ريـال 

�سعودي يف عام 2014م مدفوعا بارتفاع يف �سايف الدخل اإلى 332.0 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 2-2-3-2

ت�سمنت االأن�سطة اال�ستثمارية اال�سافات على املمتلكات واملعدات، وبيع املمتلكات واملعدات واالأعمال قيد التنفيذ.

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية من 26.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 161.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة النفقات الراأ�سمالية 
فيما يتعلق ب�سراء اأر�س الدمام بقيمة 42.2 مليون ريـال �سعودي، و3 مباين اإ�سافية يف الريا�س وجدة بقيمة 25.4 مليون ريـال �سعودي ومعدات طبية بقيمة 65.0 مليون ريـال 
�سعودي. انخف�س �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية اإلى 123.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م وتتعلق هذه االأن�سطة اأ�سا�سًا ب�سراء معدات طبية بقيمة 59.2 

مليون ريـال �سعودي واأعمال بناء وترميم بقيمة 33.0 مليون ريـال �سعودي ب�سكل رئي�سي يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 2-2-3-3

يتعلق �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية ب�سكل اأ�سا�سي ب�سايف التغريات يف القرو�س البنكية، و�سايف التغريات يف املبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذو عالقة، و�سايف 
التغريات يف الدائنون الأجل، والتعديالت يف االأرباح املبقاة واالأرباح املوزعة.

اإلى  اأ�سا�سا  اإلى 46.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويعود ذلك  التمويلية من 48.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م  النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة  انخف�س �سايف 
التعديالت على االأرباح املبقاة والتي ادت اإلى انخاف�سها مبقدار 137.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م يقابله جزئيًا ارتفاع يف القرو�س البنكية مبقدار 83.6 مليون ريـال 
�سعودي خالل نف�س الفرتة، بعد نقل القرو�س البنكية من امل�ست�سفى ال�سعودي – جدة اإلى ال�سركة كجزء من عملية اعادة هيكلة ال�سركة. بلغ �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة 
التمويلية 133.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م ويتكون اأ�سا�سا من االأرباح املدفوعة مل�ساهمني ال�سركة البالغة 92.0 مليون ريـال �سعودي و�سايف النقد امل�ستخدم ب�سبب 

التغري يف ر�سيد الذمم الدائنة طويلة االأجل البالغة 36.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م.

مراجعة  2-2 الغير  الموحدة  المالية  للقوائم  العمليات  ونتائج  المالي  للمركز  االدارة  وتحليل  مناقشة 
للستة أشهر الغير مراجعة المنتهية في -3 يونيو 14-2م والستة أشهر المراجعة المنتهية في 

-3 يونيو 15-2م

 قائمة الدخل الموحدة  2-2-1

جائمة ملرخل مملوحرة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 7اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام 

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

٪8.1 763.646 706.253 اإيرادات الت�سغيل

٪9.3 )350.779( )320.986( تكلفة االإيرادات  

٪7.2 412.867 385.267 جممل الربح 

)٪11.5( )86.720( )98.040( م�ساريف بيعية وت�سويقية

٪7.7 )130.151( )120.791( امل�ساريف العمومية واالإدارية

٪17.8 195.996 166.436 �سايف ربح الت�سغيل

)٪32.1( 7.534 11.092 اإيرادات اأخرى 

٪22.1 )3.861( )3.163( اإ�ستهالك

٪14.5 199.668 174.365 �سايف دخل ال�سنة قبل االأعباء املالية

٪88.4 )2.620( )1.391( اعباء مالية 

٪13.9 197.048 172.974 �سايف دخل ال�سنة قبل الزكاة وال�سريبة

- - )197( زكاة وال�سريبة امل�ستحقة

٪14.0 197.048 172.777 �سايف دخل ال�سنة قبل حقوق االأقلية 

)٪27.9( 132 183 ح�سة حقوق االأقلية

٪14.0 197.180 172.960 �سايف دخل الفرتة

٪54.1 ٪54.6 هام�س الربح االإجمايل 

٪25.8 ٪24.5 هام�س �سايف الربح  
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تحليل اإليرادات 2-2-1-1

اإليرادات حسب نوع المصدرأ. 

ملإيرمدمت ح�ضب نوع ممل�ضرد، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 8اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة 

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

 )مألف ديـال �ضعودي(

نوع ممل�ضرد

٪8.8 272.811 250.845 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

)٪3.1( 183.307 189.240 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

٪21.0 166.864 137.860 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

٪7.2 132.556 123.634 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪7.7 755.538 701.578 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات

٪39.1 8.986 6.461 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪64.1 6.866 4.184 اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري 

٪8.3 771.390 712.223 االإجمايل

٪29.7 )7.744( )5.971( الت�سفيات 

٪8.1 763.646 706.253 املجموع  

المستشفى السعودي األلماني – جدة

�ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - جرة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة ل 9اامقر ل دجل 
مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام

ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع مخلرمة 

٪6.7 119.761 112.214 املر�سى املنومني 

٪14.1 97.712 85.646 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪9.9 217.473 197.860 اإيرادات املر�سى 

٪4.4 55.338 52.985 ال�سيدلية 

٪8.8 272.811 250.845 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

8.645 8.998 عدد املر�سى املنومني 

273.221 270.324 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

191 191 عدد االأ�ِسرة  

253.436 250.619 عدد الو�سفات الطبية

13.853 12.471  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

358 317  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

218 211 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(

ارتفع اإجمايل اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بن�سبة 8.8٪ من 250.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 272.8 مليون 
ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

االرتفاع يف معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س من 12.471 ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 13.853 ريـال �سعودي  �
يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة التغري يف ن�سبة توزيع احلاالت الطبية باجتاه احلاالت احلرجة بالرغم من انخفا�س عدد املر�سى 

املنومني يف نف�س الفرتة ب�سبب اعمال التجديد يف بع�س الغرف. 
ارتفاع اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية من 85.6 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 97.7 مليون ريـال �سعودي يف  �

فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع معدل اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية لكل زيارة من 317 ريـال �سعودي اإلى 358 ريـال 
�سعودي خالل نف�س الفرتة وارتفاع عدد زيارات العيادات اخلارجية من 270.324 زيارة يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 273.221 زيارة 

يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م اإذ اأن، عدد الزيارات يف الن�سف االأول من عام 2014م كانت منخف�سة ن�سبيا نتيجة تف�سي مر�س كورونا.
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اإلى 55.3 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة  � اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م  اإيرادات ال�سيدلية من 53.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة  ارتفاع 
اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع عدد الو�سفات الطبية من 250.619 و�سفة يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م 
اإلى 253.436 و�سفة يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م مدعومة بالنمو العام يف زيارات العيادات اخلارجية خالل نف�س الفرتة وارتفاع معدل 

ايرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية من 211 ريـال �سعودي اإلى 218 ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

المستشفى السعودي األلماني - الرياض

�ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملريا�س، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة ل 0اامقر ل دجل 
مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام

ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع مخلرمة

)٪6.8( 111.200 119.354 املر�سى املنومني 

٪6.2 34.285 32.274 مر�سى العيادات اخلارجية 

)٪4.1( 145.485 151.627 اإيرادات املر�سى 

٪0.6 37.821 37.613 ال�سيدلية

)٪3.1( 183.307 189.240 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

4.977 4.769 عدد املر�سى املنومني 

108.319 103.704 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

219 213 عدد االأ�ِسرة  

120.893 118.789 عدد الو�سفات الطبية

22.343 25.027  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

317 311  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

313 317 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(

انخف�س اإجمايل اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س بن�سبة 3.1٪ من 189.2 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 183.3 
مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

بالرغم من اإرتفاع عدد املر�سى املنومني من 4.769 مري�س يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 4.977 مري�س يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية  �
يف 30 يونيو عام 2015م انخف�ست االإيرادات من املر�سى املنومني من 119.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 111.2 
مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ب�سبب اإنخفا�س معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س من 25.027 ريال �سعودي 
يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 22.343 ريال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة الأعمال التجديد 
وال�سيانة يف ق�سم العناية املركزة حلديثي الوالدة حيث اأن معدل االإيراد لكل مري�س حلاالت ق�سم العناية املركزة حلديثي الوالدة عادة ما يكون اأعلى من معدل 

االإيراد لكل مري�س للحاالت غري احل�سا�سة. 
ارتفاع اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية من 32.3 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 34.3 مليون ريـال �سعودي يف  �

فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع معدل اإيرادات مر�سى العيادات اخلارجية لكل زيارة من 311 ريـال �سعودي اإلى 317 
ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة وارتفاع عدد زيارات العيادات اخلارجية من 103.704 زيارة يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 108.319 

زيارة يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م.

المستشفى السعودي األلماني - عسير

�ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة ل ااامقر ل دجل 
مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام

ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع مخلرمة

٪29.8 114.027 87.879 املر�سى املنومني 

٪4.5 27.566 26.385 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪23.9 141.593 114.264 اإيرادات املر�سى 

٪7.1 25.271 23.596 ال�سيدلية
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ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع مخلرمة

٪21.0 166.864 137.860 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

5.247 5.279 عدد املر�سى املنومني 

113.647 104.584 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

194 184 عدد االأ�ِسرة  

134.355 128.504 عدد الو�سفات الطبية

21.732 16.647  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

243 252  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

188 184 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(

ارتفع اإجمايل اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري بن�سبة 21.0٪ من 137.9 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 166.9 
مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى االرتفاع يف اإيرادات املر�سى املنومني من 87.9 مليون ريـال �سعودي يف فرتة 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 114.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة االرتفاع يف معدل اإيرادات املر�سى 
املنومني لكل مري�س من 16.647 ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 21.732 ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 

2015م نتيجة التغري يف ن�سبة توزيع احلاالت الطبية باجتاه احلاالت احلرجة. باالإ�سافة اإلى ذلك، زيادة عدد االأ�سرة من 184 �سرير اإلى 194 �سرير خالل نف�س الفرتة.

المستشفى السعودي األلماني - المدينة 

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع مخلرمة ممل�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - مملرينة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة ل ااامقر ل دجل 
مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام

ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع مخلرمة

٪3.7 91.414 88.122 املر�سى املنومني 

٪5.1 19.032 18.105 مر�سى العيادات اخلارجية 

٪4.0 110.446 106.228 اإيرادات املر�سى 

٪27.0 22.110 17.406 ال�سيدلية 

٪7.2 132.556 123.634 املجموع  

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 

4.162 4.178 عدد املر�سى املنومني 

82.297 75.716 عدد زيارات مر�سى العيادات اخلارجية 

184 183 عدد االأ�ِسرة  

144.516 150.136 عدد الو�سفات الطبية

21.964 21.092  معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س منوم )ر.�س(

231 239  معدل اإيرادات مري�س العيادات اخلارجية لكل زيارة )ر.�س(

153 116 معدل اإيرادات ال�سيدلية لكل و�سفة طبية )ر.�س(

ارتفع اإجمايل اإيرادات م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة بن�سبة 7.2٪ من 123.6 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 132.6 مليون 
ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

االرتفاع يف اإيرادات املر�سى املنومني من 88.1 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 91.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة  �
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة االرتفاع يف معدل اإيرادات املر�سى املنومني لكل مري�س من 21.092 ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 

يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 21.964 ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك ب�سبب النمو يف عدد العمليات. 
ارتفاع اإيرادات ال�سيدلية من 17.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 22.1 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر  �

املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م مدعوما بارتفاع عدد زيارات العيادات اخلارجية.
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إيرادات شركة أوالد عبدالجليل بترجي

ارتفعت اإيرادات �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي من 6.5 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 9.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة 
اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك للنمو العام يف االأداء الت�سغيلي مل�ست�سفيات ال�سركة. 

إيرادات إتفاقيات اإلشراف اإلداري

ارتفعت اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري من 4.2 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 6.9 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة 
اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م واملتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي والتي ارتفعت نتيجة لتح�سن االأداء الت�سغيلي واملايل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - دبي.

صافي اإليرادات حسب نوع العميلب. 

 �ضايف ملإيرمدمت ح�ضب نوع ملعميل، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع ملعميل

٪8.4 292.344 269.698 التاأمني 

٪11.8 251.102 224.607 وزارة ال�سحة 

٪1.7 129.547 127.418 الدفع النقدي 

٪3.4 82.544 79.855 العمالء املبا�سرين

٪7.7 755.538 701.578 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات

شركات التأمين

ارتفعت االإيرادات من �سركات التاأمني بن�سبة 8.4٪ من 269.7 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 292.3 مليون ريـال �سعودي يف 
فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك لالرتفاع العام يف عدد حاملي بولي�سات التاأمني ال�سحي يف اململكة نتيجة مبادرة حكومة اململكة العربية ال�سعودية 

باإلزام ال�سركات اخلا�سة بتوفري تغطية التاأمني ال�سحي ملوظفيها ال�سعوديني والغري ال�سعوديني.

وزارة الصحة

ارتفعت االإيرادات من وزارة ال�سحة بن�سبة 11.8٪ من 224.6 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 251.1 مليون ريـال �سعودي يف 
فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اإلى ارتفاع االإحاالت من وزارة ال�سحة. 

عمالء الدفع النقدي

ارتفعت �سايف االإيرادات من عمالء الدفع النقدي ب�سكل طفيف بن�سبة 1.7٪ من 127.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 129.5 
مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة االإنخفا�س يف اخل�سائر الناجتة عن العرو�س املقدمة للعمالء بف�سل قيام ال�سركة بتح�سني 

قدرتها على التحكم يف التكاليف الفعلية لالإجراءات الطبية املتعلقة بتلك العرو�س.

العمالء المباشرين

ارتفعت االإيرادات من العمالء املبا�سرين بن�سبة 3.4٪ من 79.9 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 82.5 مليون ريـال �سعودي يف 
فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م.

الخصوماتج. 

مخل�ضومات، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

٪11.0 942.629 849.533 اإجمايل االإيرادات 

٪26.5 )187.092( )147.955( اخل�سومات 

٪7.7 755.537 701.578 �سايف اإيرادات امل�ست�سفيات

٪19.8 ٪17.4 اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات 

ارتفعت اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات من 17.4٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 19.8٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 
يونيو عام 2015م نتيجة االإرتفاع يف اخل�سائر الناجتة عن العرو�س املقدمة لوزارة ال�سحة ب�سكل رئي�سي ب�سبب تغري �سيا�سة فوترة وزارة ال�سحة، حيث كانت ال�سيا�سة ال�سابقة 
تعتمد على و�سع ت�سعري منف�سل لكل اإجراء من االإجراءات املتخذة للمري�س املحال من وزارة ال�سحة، اأما ال�سيا�سة احلالية فتعتمد على �سعر موحد وحمدد م�سبقا ي�سمل جميع 

االإجراءات املتخذة للمري�س املحال من وزارة ال�سحة بح�سب طبيعة احلالة. 
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اإليرادات حسب القسمد. 

ملإيرمدمت ح�ضب ملق�ضل ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

ملق�ضل

٪20.7 128.077 106.148 االأمرا�س الباطنية

)٪18.4( 82.435 101.016 طب االأطفال 

٪21.8 109.398 89.810 جراحة العظام

)٪4.7( 52.050 54.595 طب الن�ساء والتوليد

٪17.5 46.170 39.306 اجلراحة

٪1.4 49.063 48.409 طب القلب 

)٪8.5( 36.694 40.095 االأمرا�س الع�سبية

٪48.2 57.835 39.020 جراحة املخ واالأع�ساب

٪22.2 27.766 22.713 طب االأورام

)٪1.8( 19.053 19.402 طب امل�سالك البولية

٪16.1 18.673 16.089 ق�سم طب االأ�سنان وجراحة الفم والوجه والفكني

)٪2.2( 18.075 18.473 طب االأذن واالأنف واحلنجرة

٪4.2 14.962 14.360 طب اأمرا�س الروماتيزم

)٪17.8( 13.305 16.190 جراحة القلب وال�سدر

٪37.6 17.451 12.680 الطوارئ

٪15.0 5.811 5.056 العالج الطبيعي واإعادة التاأهيل

٪0.0 6.690 6.693 طب العيون

٪15.1 13.002 11.293 جراحة التجميل

)٪3.0( 39.029 40.232 اأخرى

٪7.7 755.538 701.578 املجموع  

ارتفعت االإيرادات بن�سبة 7.7٪ من 701.6 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 755.5 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى االأ�سباب التالية:

ارتفعت اإيرادات ق�سم االأمرا�س الباطنية بن�سبة 20.7٪ من 106.1 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 128.1 مليون  �
ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة التغري يف ن�سبة توزيع احلاالت وارتفاع عدد العمليات اجلراحية باالإ�سافة اإلى اإن�سمام 

عدد من االأطباء اجلدد.
ارتفعت اإيرادات ق�سم جراحة العظام بن�سبة 21.8٪ من 89.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 109.4 مليون ريـال  �

�سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م. ويعود هذا االرتفاع نتيجة لزيادة عدد االإحاالت من وزارة ال�سحة باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد عمليات 
ا�ستبدال الركبة.

ارتفعت اإيرادات ق�سم طب القلب بن�سبة 48.2٪ من 39.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 57.8 مليون ريـال �سعودي  �
يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة الرتفاع عدد العمليات  من 44 عملية يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 77 عملية 

يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م باالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد املر�سى.

وقابل االإرتفاع املذكور اأعاله انخفا�سَا يف اإيرادات ق�سم طب االأطفال بن�سبة )18.4٪( من 101.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م 
اإلى 82.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م  نتيجة الأعمال التجديد وال�سيانة يف ق�سم العناية املركزة حلديثي الوالدة يف م�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – الريا�س. 
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تكلفة اإليرادات 2-2-1-2

تكلفة ملإيرمدمت ح�ضب ملنوع، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

ملنوع

٪13.5 152.131 134.067 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪5.9 151.119 142.756 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

٪19.7 21.493 17.963 اال�ستهالكات 

)٪0.6( 26.037 26.201 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

٪9.3 350.779 320.986 املجموع 

كن�سبة مئوية من االإيرادات 

٪19.9 ٪19.0 تكاليف املوظفني املبا�سرة 

٪19.8 ٪20.2 مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات 

٪2.8 ٪2.5 اال�ستهالكات 

٪3.4 ٪3.7 م�ساريف اأخرى مبا�سرة 

٪45.9 ٪45.4 املجموع  

ارتفعت تكلفة االإيرادات بن�سبة 9.3٪ من 321.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 350.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى:

ارتفاع تكاليف املوظفني املبا�سرة بن�سبة 13.5٪ من 134.1 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 152.1 مليون ريـال  �
�سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ب�سبب ان�سمام 44 طبيب جديد وارتفاع متو�سط الرواتب. 

ارتفاع مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات بن�سبة 5.9٪ من 142.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 151.1 مليون ريـال  �
�سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م متا�سيا مع النمو العام يف عمليات ال�سركة. 

إجمالي الربح حسب المستشفى 2-2-1-3

مإجمايل ملربح ح�ضب ممل�ضت�ضفى لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 7اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

ممل�ضت�ضفى

٪9.7 138.172 125.994 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

)٪5.1( 103.048 108.633 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

٪26.6 89.852 70.967 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

)٪1.4( 71.838 72.882 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪6.5 402.911 378.476 اإجمايل ربح امل�ست�سفيات 

٪18.5 3.090 2.607 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪64.1 6.866 4.184 اإيرادات اإتفاقيات االإ�سراف االإداري 

٪7.2 412.867 385.267 املجموع  

هام�س الربح االإجمايل 

٪50.6 ٪50.2 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -  جدة

٪56.2 ٪57.4 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

٪53.8 ٪51.5 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

٪54.2 ٪58.9 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

٪34.4 ٪40.3 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

٪54.1 ٪54.6 املجموع  
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بلغ هام�س الربح االإجمايل 54.6٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م و54.1٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م. ويرجع ذلك ب�سكل 
رئي�سي اإلى:

انخفا�س هام�س الربح االإجمايل يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س من 57.4٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 56.2٪ يف فرتة  �
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك نتيجة الأعمال التجديد وال�سيانة يف ق�سم العناية املركزة حلديثي الوالدة يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 

الريا�س.
انخفا�س هام�س الربح االإجمايل يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة من 58.9٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 54.2٪ يف فرتة  �

ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك نتيجة الرتفاع اخل�سومات املقدمة لوزراة ال�سحة ب�سبب التغري يف �سيا�سة فوترة وزارة ال�سحة واالرتفاع يف 
تكاليف مواد وم�ستلزمات امل�ست�سفيات يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة.

مصاريف البيع والتسويق 2-2-1-4

م�ضاديف ملبيع  ملت�ضويق، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 8اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

)٪3.1( 73.365 75.699 املطالبات املرفو�سة

)٪52.7( 8.865 18.761 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

٪25.5 4.491 3.579 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

)٪11.5( 86.721 98.040 املجموع  

كن�سبة مئوية من اإيرادات امل�ست�سفيات 

٪9.7 ٪10.8 املطالبات املرفو�سة

٪1.2 ٪2.7 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

٪0.6 ٪0.5 م�ساريف االإعالنات والت�سويق 

٪11.5 ٪14.0 املجموع 

انخف�ست م�ساريف البيع والت�سويق بن�سبة 11.5٪ من 98.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 86.7 مليون ريـال �سعودي يف فرتة 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م حيث انخف�ست ن�سبة م�ساريف البيع والت�سويق من اإيرادات امل�ست�سفيات من 14.0٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 

2014م اإلى 11.5٪ يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م. وذلك نتيجة ملا يلي:

انخفا�س املطالبات املرفو�سة بن�سبة 3.1٪ من 75.7 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 73.4 مليون ريـال �سعودي يف  �
فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ب�سبب حت�سني االإجراءات االإدارية يف م�ست�سفيات ال�سركة مبا يف ذلك توثيق اأف�سل للتقارير واالإجراءات الطبية 
اإلى جانب حت�سني التوا�سل مع �سركات التاأمني ووزارة ال�سحة وب�سكل رئي�سي يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة. 

وملزيد من التفا�سيل عن طبيعة تلك املطالبات املرفو�سة و االإجراءات املتبعة من قبل ال�سركة ملعاجلتها، الرجاء الرجوع الى الفقرة 6-5-1-4 من هذه الن�سرة.
انخفا�س خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بن�سبة 52.7٪ من 18.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 8.9  �

مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك نتيجة اأن االأر�سدة القائمة طويلة االأجل قد متت ت�سويتها يف عام 2014م نتيجة اإلى 
تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة للمخ�س�سات يف نهاية عام 2014م.  

المصاريف العمومية واإلدارية 2-2-1-5

ممل�ضاديف ملعمومية  ملإدمدية ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 9اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

٪4.1 75.711 72.713 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪3.0 11.610 11.270 م�ساريف �سفر 

٪19.6 9.098 7.608 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪16.0 7.510 6.474 النفقات ال�سكنية 

٪10.7 4.633 4.184 التجهيزات االأخرى 

٪36.3 2.969 2.178 الت�سليح وال�سيانة 

)٪23.3( 2.154 2.810 الربيد والهاتف 

)٪2.1( 5.455 5.572 ر�سوم التدقيق واال�ست�سارات 

٪40.8 2.355 1.672 اخلدمات االأمنية 

)٪11.1( 499 561 م�ساريف التاأمني  
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ن�ضبة ملتغري
0ا يونيو اا0ام – 0ا 

يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

٪41.9 8.156 5.748 م�ساريف اأخرى 

٪7.7 130.150 120.790 املجموع  

كن�سبة مئوية من اإجمايل االإيرادات

٪9.9 ٪10.3 تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة 

٪1.5 ٪1.6 م�ساريف �سفر 

٪1.2 ٪1.1 م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني 

٪1.0 ٪0.9 النفقات ال�سكنية 

٪0.6 ٪0.6 التجهيزات االأخرى 

٪0.4 ٪0.3 الت�سليح وال�سيانة 

٪0.3 ٪0.4 الربيد والهاتف 

٪0.7 ٪0.8 ر�سوم التدقيق واال�ست�سارات 

٪0.3 ٪0.2 اخلدمات االأمنية 

٪0.1 ٪0.1 م�ساريف التاأمني  

٪1.1 ٪0.8 م�ساريف اأخرى 

٪17.0 ٪17.1 املجموع  

ارتفعت امل�ساريف العمومية واالإدارية بن�سبة 7.7٪ من 124.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 134.0 مليون ريـال �سعودي يف 
فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك نتيجة ملا يلي:

ارتفاع تكاليف املوظفني الغري مبا�سرة بن�سبة 4.1٪ من 72.7 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 75.7 مليون ريـال  �
�سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م وذلك نتيجة الرتفاع معدل الرواتب اأثناء جتديد عقود املوظفني خالل العام 2014م بن�سبة ٪10.5. 

وقد قابل االإرتفاع يف معدل الرواتب انخفا�سَا يف عدد املوظفني.
ارتفاع م�ساريف التاأمني ال�سحي للموظفني بن�سبة 19.6٪ من 7.6 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 9.1 مليون ريـال  �

�سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م ب�سبب جتديد التاأمني ال�سحي للموظفني بتغطية تاأمينية اأف�سل.

اإليرادات األخرى 2-2-1-2

ملإيرمدمت ملأخرى، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 0اامقر ل دجل 
ن�ضبة ملتغري

0ا يونيو اا0ام – 0ا 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

)٪40.9( 4.750 8.040 م�ساريف تدريب 

٪45.9 1.189 815 اإيرادات من حما�سرات عامة بتمويل ورعاية من �سركات �سناعات دوائية و�سركات معدات جراحية

)٪48.6( 724 1.408 اإيرادات االإيجار 

)٪82.3( 17 96 الربح املوؤجل من بيع املوجودات الثابتة 

٪16.5 854 733 االإيرادات املتنوعة 

)٪32.1( 7.534 11.092 املجموع

انخف�ست االإيرادات االأخرى بن�سبة 32.1٪ من 11.1 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 7.5 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة 
اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة النخفا�س م�ساريف التدريب بن�سبة 40.9٪ من 8.0 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م 
اإلى 4.8 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة الى قيام م�ست�سفيات غري تابعة لل�سركة بتقدمي التدريب لطالب كلية البرتجي الطبية. 

و�ستنخف�س االإيرادات من التدريب تدريجيَا حتى تتوقف يف خالل الثالث �سنوات القادمة.

وانخف�ست اإيرادات االإيجار بن�سبة 48.6٪ من 1.4 مليون ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو عام 2014م اإلى 724 األف ريـال �سعودي يف فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو عام 2015م نتيجة االإ�سالحات املقامة يف املحالت التجارية واالأك�ساك املوجودة يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة
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قائمة المركز المالي الموحدة للشركة 2-2-2

جائمة مملركز مملايل مملوحرة للمجموعة ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
 0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة 
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

االأ�سول  

االأ�سول املتداولة  

57.966 38.651 نقد وودائع

754.577 597.360 ذمم مدينة

83.377 115.056 مواد طبية

29.715 25.556 م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اخرى

4.588 123.483 اأطراف ذات عالقة مدينة

930.224 900.106 جمموع االأ�سول املتداولة

االأ�سول غري املتداولة  

158.826 125.673 امل�ساريع حتت التنفيذ

811.388 754.213 ممتلكات واآالت ومعدات - بال�سايف

970.214 879.886 جمموع االأ�سول غري املتداولة

1.900.438 1.779.992 جمموع االأ�سول

اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني   

اخل�سوم

اخل�سوم املتداولة  

190.571 195.357 ذمم دائنة

91.086 114.120 م�ساريف م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى

6.430 6.716 اجلزء امل�ستحق من ذمم دائنة طويلة االأجل

126.631 74.500 اجلزء امل�ستحق من قرو�س طويلة االأجل

414.717 390.693 جمموع اخل�سوم املتداولة

اخل�سوم غري املتداولة  

27.984 51.197 ذمم دائنة طويلة االأجل

144.423 127.189 خم�س�س مكافاأة ترك اخلدمة

90.377 87.278 قرو�س طويلة االأجل

262.783 265.664 جمموع اخل�سوم غري املتداولة

677.500 656.357 جمموع اخل�سوم

حقوق امل�ساهمني  

920.400 767.000 راأ�س املال  

49.608 16.411 احتياطي نظامي 

196.273 292.908 اأرباح مبقاة 

1.166.281 1.076.319 جمموع حقوق امل�ساهمني

56.657 47.316 حقوق االأقلية  

1.900.438 1.779.992 جمموع اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني
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صافي رأس المال العامل 2-2-2-1

 دمأ�س مملال ملعامل ملت�ضغيلي ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

57.966 38.651 النقد واالأر�سدة لدى البنوك  

754.577 597.360 مدينون جتاريون 

83.377 115.056 خمزون  

29.715 25.556 مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

4.588 123.483 مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة 

930.224 900.106 اإجمايل املوجودات املتداولة 

190.571 195.357 دائنون جتاريون 

91.086 114.120 م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى 

6.430 6.716 اجلزء املتداول من الدائنون الأجل  

126.631 74.500 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

414.717 390.693 اإجمايل املطلوبات املتداولة 

 515.506  509.413 �سايف راأ�س املال العامل 

تحليل الموجودات المتداولة 2-2-2-2

النقد واألرصدة لدى البنوك أ. 

ارتفع النقد واالأر�سدة لدى البنوك من 38.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 58.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م متا�سيا مع النمو االإجمايل يف 
التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية.

مدينون تجاريونب. 

مرينون جتاديون ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

723.283 543.751 امل�ست�سفيات

175.219 91.849 االإيرادات الغري مفوترة 

74.544 85.870 املر�سى املنومني احلاليني 

2.476 1.970 اجمايل املدينون التجاريون ل�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

975.521 723.439 اجمايل املدينون التجاريون 

)220.944( )126.079( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة 

754.577 597.360 املجموع 

194 188 اأيام الذمم املدينة

ارتفع بند املدينون التجاريون من 597.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 754.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م، بعد ارتفاع الذمم املدينة يف 
كل من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س  مبقدار 71.5 مليون ريـال �سعودي و37.7 مليون ريـال 
�سعودي و31.4 مليون ريـال �سعودي، على التوايل نتيجة الإرتفاع االيرادات االئتمانية. اإن االإرتفاع يف الذمم املدينة لدى م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري من 118.7 مليون 
ريـال �سعودي كما يف30 يونيو 2014م اإلى 190.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 30  يونيو 2015م كان ب�سبب جتديد عقد وزارة ال�سحة ويعود هذا اأن املبالغ املطلوبة مل يتم �سدادها 

حتى مت جتديد العقد.

ارتفعت ايام الذمم املدينة يف ال�سركة من 188 يومَا كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 194 يومًا كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب التاأخري يف التح�سيل من وزارة ال�سحة.

اإرتفع ر�سيد �سايف الذمم املدينة اإلى 754.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بر�سيد 600.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م.
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 مرينون جتاديون، لل�ضنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضبمر اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

اا دي�ضمرب اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

723.283 526.155 اجمايل املدينون التجاريون

175.219 182.228 االإيرادات الغري مفوترة 

74.544 74.136 املر�سى املنومني احلاليني 

2.476 1.881 اجمايل املدينون التجاريون ل�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

975.521 784.401 اجمايل املدينون التجاريون 

754.577 600.414 �سايف املدينون التجاريون

194 183 اأيام الذمم املدينة – املجموع

نتج عن هذا االإرتفاع زيادة يف اأيام الذمم املدينة لل�سركة من 183 يومًا كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 194 يومًا كما يف 30 يونيو 2015م. وكان هذا االإرتفاع ب�سكل رئي�سي ب�سبب 
التاأخر يف التح�سيل من وزارة ال�سحة يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة و امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س  و امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري. وبالتايل 

نتج عن هذا التاأخري اإرتفاع يف اأيام الذمم املدينة من وزراة ال�سحة من 172 يومًا كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 247 يومًا كما يف 30 يونيو 2015م. 

أعمار المدينون التجاريون حسب العميل

مأعماد مملرينون ملتجاديون ح�ضب ملعميل، كما يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
مملبلغ 
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

�ضنتني 
مإلى ثالث 
�ضنومت

 �ضنة مإلى  
�ضتنني

 اا-0اا
يوم

 0-0ا 
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري 
مفوترة

)0ا-0 يوم(

مملر�ضى 
مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

446.963 )151.641( 598.604 31.842 45.049 63.849 309.599 38.608 59.174 50.483 وزارة ال�سحة 

180.493 )35.162( 215.654 1.010 1.589 16.897 83.544 48.896 56.485 7.234 التاأمني 

124.645 )34.141( 158.786 7.820 7.381 13.122 31.922 22.155 59.560 16.826 مبا�سر واأخرى 

752.101 )220.944( 973.045 40.672 54.018 93.867 425.066 109.659 175.219 74.544 املجموع 

2.476 مدينون �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

754.577 )220.944( 973.045 40.672 54.018 93.867 425.066 109.659 175.219 74.544 املجموع

مثلت الذمم املدينة من وزارة ال�سحة 61.5٪ من اإجمايل الذمم املدينة يف حني مثلت الذمم املدينة من �سركات التاأمني 22.1٪ من اإجمايل الذمم املدينة. يعترب الرتكيز 
املرتفع يف الذمم املدينة من وزارة ال�سحة اأمر طبيعي يف ال�سوق ال�سعودي حيث ت�سكل وزارة ال�سحة واحدة من اكرب عمالء امل�ست�سفيات اخلا�سة العاملة يف اململكة، لذا فاإن 
عملية ت�سوية و�سداد الفواتري تكون اطول ن�سبيًا مقارنة بالعمالء االآخرين. ويجدر بالذكر اإن املر�سى املنومني احلاليني هم مر�سى االإقامة الطويلة التي تتعدى ثالثون يوم والتي 
تقوم ال�سركة بتقدمي الفواتري املتعلقة بهم يف نهاية كل �سهر. اأما بالن�سبة االيرادات الغري مفوترة، وهم املر�سى املنومني الذين خرجوا من امل�ست�سفى ومل يتم اإر�سال الفواتري 

لهم بعد مبا انه مت اخراجهم قبل اكمال دورة الفوترة التي هي ثالثون يوم.

ملتغريمت يف خم�ض�ضات ملريون ممل�ضكوك يف حت�ضيلها  مملطالبات مملرفو�ضة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة ل ااامقر ل دجل 
مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

77.442183.987الر�سيد يف بداية ال�سنة

94.43182.200املخ�س�سات خالل ال�سنة

171.873266.187االإجمايل

)45.243()43.805(خم�س�سات مت �سطبها خالل ال�سنة

128.068220.944املجموع  

ي�سمل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها واملطالبات املرفو�سة خم�س�سات املطالبات املرفو�سة من �سركات التاأمني ووزارة ال�سحة وخم�س�سات الديون املعدومة والديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها من عمالء الدفع النقدي.

لقد مت حتليل اعمار املدينون التجاريون ح�سب فروع ال�سركة كما يف 30 يونيو 2015م. 
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معماد مملرينون ملتجاديون ح�ضب فر ع مل�ضركة ، كما يف 0ا يونيو اا0امل 7اامقر ل دجل 
مملبلغ 
مل�ضايف

مملخ�ض�ضات مملبلغ 
ملإجمايل

ما بعر 
ثالث 
�ضنومت

 �ضنتني
 مإلى ثالث
�ضنومت

�ضنة مإلى 
�ضنتني

اا-0اا
يوم

0-0ا
يوم

ملإيرمدمت 
ملغري 
مفوترة

)0ا-0 يوم(

مملر�ضى 
مملنومني 
محلاليني

)0ا-0 يوم(

ملعميل

208.825 )66.021( 274.845 21.811 7.189 24.194 58.899 51.712 94.292 16.748 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- جدة 

172.323 )64.110( 236.432 10.364 22.980 16.748 124.313 23.566 26.019 12.443 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- الريا�س 

190.278 )17.806( 208.084 1.298 4.271 3.304 111.028 16.730 38.915 32.537 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- ع�سري 

180.676 )73.007( 253.683 7.200 19.579 49.622 130.825 17.651 15.993 12.814 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- املدينة 

752.101 )220.944( 973.045 40.672 54.018 93.867 425.066 109.658 175.219 74.544 املجموع 

2.476 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي       

754.577 املجموع        

المخزونج. 

مملخز ن بح�ضب طبيعته، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 8اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

طبيعة مملخز ن

54.183 72.243 م�ستلزمات ال�سيدليات
22.783 34.933 م�ستلزمات طبية

6.918 10.327 م�ستلزمات اأخرى
83.884 117.503 ر�سيد املخزون

)507( )2.446( خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف
83.377 115.056 املجموع

95 120 اأيام املخزون

م�ستلزمات  النخفا�س  نتيجة  2015م  يونيو   30 يف  كما  �سعودي  ريـال  مليون   83.4 اإلى  2014م  يونيو   30 يف  كما  �سعودي  ريـال  مليون   115.1 من  املخزون  اإجمايل  انخف�س 
ال�سيدليات من 72.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 03 يونيو 2014م اإلى 54.2 مليون ريـال �سعودي كما يف30 يونيو 2015م واالإنخفا�س يف امل�ستلزمات الطبية من 34.9 مليون 
ريـال �سعودي اإلى 22.8 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. كان انخفا�س اإجمايل املخزون يف 30 يونيو 2015م ب�سكل رئي�سي نتيجة ل�سوابط اأف�سل مفرو�سة على امل�سرتيات 
للحفاظ على املخزون عند امل�ستويات املثلى دون التاأثري على عمليات ال�سركة باال�سافة الى �سطب خمزون بطيء احلركة )2.4 مليون ريـال �سعودي( بعد اإ�سرتجاع املواد املقاربة 

على االإنتهاء. تبعا لذلك، انخف�ست اأيام املخزون لل�سركة من 120 يومًا كما يف 03 يونيو 2014م اإلى 95 يومًا كما يف 30 يونيو 2015م.

خالل العام 2014م، نفذت ال�سركة �سيا�سة جديدة ملخزونها بطيء احلركة والتالف. قبل تنفيذ هذه ال�سيا�سة اجلديدة، �سطبت ال�سركة جميع املخزون بطيء احلركة والتالف 
خالل عام 2014م. بناء على ذلك، انخف�س خم�س�س املخزون بطيء احلركة والتالف اإلى 507 األف ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م.

مبالغ مدفوعة مقدما و ذمم مدينة أخرىد. 

مبالغ مرفوعة مقرماً   ذمل مرينة مأخرى لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 9اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

13.635 12.675 م�ساريف مدفوعة مقدمًا

2.387 4.136 مبالغ مدفوعة مقدما للموظفني

13.693 8.745 ذمم مدينة اأخرى

29.715 25.556 املجموع

ارتفعت املبالغ املدفوعة مقدمًا واملوجودات االأخرى من 25.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 29.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م نتيجة اإرتفاع 
يف املدينون االأخرون من 8.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 13.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م يقابله اإنخفا�س يف املبالغ املدفوعة مقدمًا 

للموظفني من 4.1 مليون ريـال �سعودي اإلى 2.4 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة.   
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ارتفعت امل�ساريف املدفوعة مقدمًا من 12.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 13.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م بعد ارتفاع التاأمني املدفوع 
مقدمًا من 2.5 مليون ريـال �سعودي اإلى 4.0 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة. بلغت املبالغ املدفوعة مقدمًا للموظفني 2.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م، 

وكانت تتعلق ب�سكل رئي�سي مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة حيث بلغت 1.2 مليون ريـال ومتثل دفعات رواتب م�سبقة ملوظفني جدد وبع�س املوظفني احلاليني.

اإرتفع ح�ساب املدينون االأخرون من 8.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 13.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى م�ساريف 
مدفوعة مقدما متعلقة بعملية االكتتاب املتوقعة.

مبالغ مستحقة من أطراف ذو عالقة	. 

مبالغ م�ضتحقة من مأطرمف ذ  عالجة ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 0اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 10.326 5.351 �سركة االإمارات

 - 115.810 �سركة بيت البرتجي

769 6.286 �سركة بيت البرتجي للتعليم 

11.095 127.447 املجموع 

بلغت املبالغ امل�ستحقة من �سركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 115.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م. وكانت هذه املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذو عالقة تنتج عن 
عمليات �سكلت نوع من اأنواع التمويل ما بني �سركات �سقيقة.

تتعلق اأر�سدة 6.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م و0.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م بتوفري خدمات التدريب املقدمة لطالب �سركة بيت البرتجي 
للتعليم والتدريب.

كما وتتعلق اأر�سدة 5.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م و10.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م بر�سوم االإ�سراف االإداري امل�ستحقة املقدمة من قبل 
ال�سركة اإلى امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – دبي.

 تحليل المطلوبات المتداولة  2-2-2-3

دائنون تجاريونأ. 

 دمئنون جتاديون بح�ضب فر ع مل�ضركة لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

فر ع مل�ضركة

81.601 84.909 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

60.430 46.246 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

34.507 44.276 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

23.566 30.497 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

4.388 6.222 �سركة اأوالد عبداجلليل برتجي

)13.923( )16.793( الت�سفيات 

190.571 195.357 املجموع 

209 224 اإجمايل اأيام الذمم الدائنة

انخف�س ر�سيد الدائنون التجاريون من 195.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 190.6 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م، مدفوعا يف املقام االأول 
بانخفا�س الدائنون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين -الريا�س وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة بقيمة 9.8 مليون ريـال �سعودي و 6.9مليون ريـال �سعودي على 
االأوقات  الت�سويات يف  اإلى جانب امتام  ادارة امل�سرتيات  التح�سن يف  الريا�س ب�سبب  االأملاين -  ال�سعودي  التجاريون يف م�ست�سفى  الدائنون  التوايل. كان االنخفا�س يف ر�سيد 
املحددة. يرجع االنخفا�س يف الدائنون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة لت�سوية اأر�سدة دائنون جتاريون. قابل االنخفا�س يف الدائنون التجاريون يف م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - الريا�س وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة ارتفاع جزئي لر�سيد الدائنون التجاريون يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري حيث مل يتم حت�سيل ر�سيد 
الدائنون التجاريون اإال بعد جتديد العقد مع وزارة ال�سحة. وانخف�ست اأيام الذمم الدائنة من 224 يوم اإلى 209 يوم خالل نف�س الفرتة ب�سبب اإمتام الت�سويات مع املوردين يف 

االأوقات املحددة.



 204

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىب. 

 م�ضاديف م�ضتحقة ملرفع  مطلوبات مأخرى لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

29.025 26.412 رواتب م�ستحقة الدفع 

22.718 23.600 خم�س�س بدل االإجازة 

9.756 18.458 خم�س�س امل�سروفات امل�ستحقة 

10.683 10.384 خم�س�س تذاكر العطالت 

9.156 8.566 الر�سوم امل�ستحقة و دائنون اخرون 

3.229 7.121 التعليم والتدريب والندوات العلمية 

4.088 17.406 خم�س�س زكاة 

2.431 2.172 اأخرى 

91.086 114.120 املجموع  

انخف�ست امل�ساريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات االأخرى من 114.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 91.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م، مدفوعة 
ب�سكل اأ�سا�سي بانخفا�س خم�س�س امل�سروفات امل�ستحقة بقيمة 8.7 مليون ريـال �سعودي وخم�س�س الزكاة بقيمة 13.3 مليون ريـال �سعودي.

ارتفعت الرواتب امل�ستحقة من 26.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 29.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م متا�سيا مع الزيادة يف عدد املوظفني 
اإلى جانب الزيادة يف متو�سط الراتب لكل موظف.

مبالغ مستحقة الى أطراف ذو عالقةج. 

 مبالغ م�ضتحقة مإلى مأطرمف ذ  عالجة لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

6.100 1.822 �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة

407 2.142 كلية بيت  البرتجي للعلوم الطبية والتكنلوجيا 

6.507 3.964 املجموع

تحليل الموجودات غير المتداولة 2-2-2-4

مملوجودمت غري مملترم لة لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

811.388 754.213 ممتلكات ومعدات 

158.826 125.673 اأعمال قيد التنفيذ 

970.214 879.886 املجموع 

الممتلكات والمعداتأ. 

مملمتلكات  مملعرمت لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

1.719.412 1.646.451 اإجمايل املمتلكات واملعدات 

)908.024( )892.238( اال�ستهالك املرتاكم 

811.388 754.213 �سايف املمتلكات واملعدات
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�ضايف مملمتلكات  مملعرمت لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

421.541 407.288 املباين 

 181.244 181.244 االأرا�سي 

 163.980 133.732 املعدات الطبية 

 13.183 11.120 املعدات املكتبية  

 8.720 6.572 املعدات الغري طبية 

 7.920 5.973 االأثاث والتجهيزات 

 4.167 3.202 ال�سيارات 

 10.632 5.081 اأخرى 

 811.388 754.213 املجموع  

ا�ستملت املمتلكات واملعدات ب�سكل رئي�سي على املباين، االأرا�سي واملعدات الطبية التي مثلت معا 94.5٪ من اإجمايل �سايف القيمة الدفرتية للمتلكات واملعدات كما يف 30 يونيو 
2015م.

ارتفعت املمتلكات واملعدات لل�سركة من 754.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 811.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب اال�سافات البالغة  
107.6مليون ريـال �سعودي خالل هذه الفرتة، يقابلها جزئيًا اال�ستهالك الذي بلغ 48.8 مليون ريـال �سعودي واالإ�ستبعادات التي بلغت 1.7 مليون ريـال �سعودي. 

اإلضافات 

 ملإ�ضافات لل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 7اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

20.370 املعدات الطبية 

2.194 املعدات املكتبية  

1.644 املباين 

1.274 املعدات الغري طبية 

1.202 االثاث والتجهيزات 

2.527 اأخرى 

29.210 املجموع  

بلغت االإ�سافات كما يف 30 يونيو 2015م29.2 مليون ريـال �سعودي وت�سمنت ب�سكل رئي�سي كل من التايل:

20.4 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء املعدات الطبية متا�سيًا مع الزيادة يف العمليات،  �
2.2 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء معدات مكتبية؛ �
1.6 مليون ريـال �سعودي تتعلق ب�سراء مباين لزيادة القدرة اال�ستيعابية للم�ست�سفيات. �

المشاريع تحت التنفيذ 

ممل�ضاديع حتت ملتنفيذ لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 8اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

112.730 76.565 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 

25.395 26.375 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة 

11.489 8.806 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س 

9.212 13.927 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري 

158.826 125.673 املجموع  
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ارتفعت تكلفة امل�ساريع حتت التنفيذ من 125.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 158.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م. وتتعلق معظم امل�ساريع 
حتت التنفيذ ببناء م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وجتديد جناح الطب النف�سي يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة .

تتوقع اإدارة ال�سركة اأن يبداأ م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل عملياته الت�سغيلية يف الربع الثاين من عام 2016م.

تحليل المطلوبات الغير متداولة 2-2-2-5

مملطلوبات ملغري مترم لة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 9اامقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

90.377 87.278 قرو�س الأجل 

27.984 51.197 دائنون الأجل 

144.422 127.189 خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

 262.782 265.664 املجموع  

انخف�ست املطلوبات غري املتداولة من 265.7 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 262.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي 
بانخفا�س ر�سيد دائنون الأجل مبقدار  23.2مليون ريـال �سعودي خالل هذه الفرتة.

الدائنون ألجل

انخف�س ر�سيد الدائنون الأجل من  51.2مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 28.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م بعد ت�سوية ذمم دائنة م�ستحقة 
تتعلق ب�سكل رئي�سي مب�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  وم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من 127.2 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 144.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مدفوعا 
بارتفاع عدد املوظفني اإلى جانب الزيادة يف متو�سط الراتب لكل موظف خالل هذه الفرتة.

القروض البنكية والقروض طويلة األجلأ. 

ملقر �س ملبنكية  ملقر �س طويلة ملأجل، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 70امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

126.631 74.500 قرو�س ق�سرية االأجل واجلزء املتداول من القرو�س الأجل  

90.377 87.278 قرو�س الأجل 

217.007 161.778 املجموع

٪18.6 ٪15.0 ن�سبة املديونية اإلى حقوق امل�ساهمني  

ارتفعت القرو�س البنكية والقرو�س طويلة االأجل من 161.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 217.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب ح�سول 
ال�سركة على قر�س جديد.

ملقر �س ملبنكية  ملقر �س طويلة ملأجل بح�ضب ملبنك لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا ل ا7امقر ل دجل 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

ملبنك

 52.000 49.000 بنك االإمناء 

 16.250 20.000 بنك �سامبا 

 27.000 17.500 بنك �سامبا 

 - 5.000 البنك العربي الوطني 

 95.250 91.500 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

 39.605 14.918 وزارة املالية 

39.605 14.918 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل
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0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

ملبنك

 21.813 24.938 وزارة املالية 

 21.813 24.938 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة 

 15.625 18.750 وزارة املالية 

 - 5.500 البنك العربي الوطني 

15.625 24.250 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

3.047 6.172 وزارة املالية 

3.047 6.172 امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري

41.667 - بنك �سامبا 

41.667 - امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املكتب الرئي�سي

217.007 161.778 املجموع  
امل�سدر: ال�سركة

تفا�ضيل ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب مقهة مملقر�ضة ل ا7امقر ل دجل 
ال�شروط املالية ل�ضمانات �شروط الت�شديد نوع ملت�ضهيالت مملتاحة ممل�ضت�ضفى ملبنك

متويل عقاري - بناء مع اأر�سه   �ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية بقيمة 3.125 

مليون ريـال �سعودي 
للق�سط الواحد  

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى ع�سري 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 
االأملاين - 

ع�سري 

وزارة املالية 

متويل عقاري - بناء مع اأر�سه   �ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية بقيمة 3.125 

مليون ريـال �سعودي 
للق�سط الواحد  

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى املدينة 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 
االأملاين - 

املدينة 

وزارة املالية 

متويل عقاري - بناء مع اأر�سه   �ستة ع�سر ق�سط �سنوي 
مت�ساوية من 3.125 
مليون ريـال �سعودي  

قرو�س الأجل متويل بناء 
م�ست�سفى الريا�س 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 
االأملاين - 
الريا�س 

وزارة املالية 

متويل عقاري - بناء مع اأر�سه   ع�سرون ق�سط �سنوي يبلغ 
3.5  مليون ريـال �سعودي 

يبداأ يف عام 2018م 

قرو�س الأجل لتمويل 
بناء م�ست�سفى حائل 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  
حائل 

وزارة املالية 

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
x1.1 

 يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1.25  
ال ينبغي اأن تتجاوز ن�سبة توزيع االأرباح 

 50٪ من �سايف االأرباح
 

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن من 
ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي وال�سيد 

خالد عبد اجلليل برتجي بقيمة 100.0 
مليون ريـال �سعودي )وقد وافق بنك 

االإمناء على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

ت�سهيالت معاد متويلها - 
�سداد املبلغ يف 180 يوم 

ت�سهيالت معاد متويلها 
لتمويل 80٪ من 

امل�ستحقات من �سركات 
التاأمني. 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين - جدة

بنك االإمناء 

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن  يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي بقيمة 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

القيمة احلالية للذمم 
املدينة املعاد متويلها - 
�سداد كل املبلغ املطلوب 

يف 180 يوم 

قر�س مرابحة على 
اأ�سا�س الدفع املوؤجل 

لتمويل امل�ستحقات 
املتعلقة مب�ست�سفى جدة 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين -  جدة 

بنك �سامبا 
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ال�شروط املالية ل�ضمانات �شروط الت�شديد نوع ملت�ضهيالت مملتاحة ممل�ضت�ضفى ملبنك

يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 
 1.75

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي بقيمة 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

   �ستة ع�سر ق�سط ربع 
�سنوي مت�ساوية من 1.25 

مليون ريـال �سعودي

  قر�س مرابحة 
متو�سط االأجل  لتمويل 
جزء من حيازة مباين 
جديدة ل�سكن العاملني 

يف امل�ست�سفى 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي 

االأملاين - جدة 

بنك �سامبا 

يجب اأن تتجاوز الن�سبة احلالية 1

يجب اأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 2  

�سمانات �سخ�سية بالتكافل والت�سامن 
من ال�سيد �سبحي عبد اجلليل برتجي 

وال�سيد خالد عبد اجلليل برتجي بقيمة 
118.1 مليون ريـال �سعودي )وقد وافق 

بنك �سامبا على التنازل عن هذا ال�سمان، 
على اأن ي�سري هذا التنازل اإعتبارًا من 

تاريخ اإكمال عملية الطرح واإدراج اأ�سهم 
ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ك�سركة 

م�ساهمة عامة(

ثماين ع�سر ق�سط �سهري 
مت�ساوية من 2.8 مليون 

ريـال �سعودي  

قر�س مرابحة على 
اأ�سا�س الدفع املوؤجل 

لتمويل امل�ستحقات 
املتعلقة باملركز 

الرئي�سي

املكتب الرئي�سي بنك �سامبا

امل�سدر: ال�سركة

 مبالغ ملت�ضهيالت ملئتمانية ح�ضب ملبنك كما يف 0ا يونيو اا0امل ا7امقر ل دجل 
ن�ضبة ملفائرة ملر�ضير مملتبقي

)مألف ديـال �ضعودي(
ملت�ضهيالت 

ممل�ضردة
)مألف ديـال �ضعودي(

ملت�ضهيالت 
ممل�ضتخرمة

)مألف ديـال �ضعودي(

محلر ملئتماين 
للت�ضهيالت

)مألف ديـال �ضعودي(

نوع ملت�ضهيالت 
مملتاحة

ممل�ضت�ضفى ملبنك

جمانًا  21.813 28.125 49.938 50.000 قرو�س الأجل  م�ست�سفى املدينة  وزارة املالية 

جمانًا  15.625 34.375 50.000 50.000 قرو�س الأجل  م�ست�سفى 
الريا�س 

وزارة املالية 

جمانًا  39.605 - 24.210 69.650 قرو�س الأجل  م�ست�سفى حائل  وزارة املالية 

جمانًا 3.047 46.953 50.000 50.000 قرو�س الأجل م�ست�سفى ع�سري وزارة املالية

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

52.000 - 51.000 60.000 ت�سهيالت معاد 
متويلها 

م�ست�سفى جدة  بنك االإمناء 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

16.250 3.750 20.000 20.000 قر�س مرابحة  م�ست�سفى جدة  بنك �سامبا 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

27.000 - 19.500 35.000 قر�س مرابحة  م�ست�سفى جدة  بنك �سامبا 

�سعر الفائدة بني بنوك 
ال�سعودية +٪2.5 

41.667 8.333 50.000 100.000 قر�س مرابحة  املكتب الرئي�سي بنك �سامبا 

 217.007 121.536 314.648 434.650 االإجمايل    
امل�سدر: ال�سركة

بلغ الر�سيد امل�ستحق من القرو�س البنكية يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة  95.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م وتتكون من:

ت�سهيالت اإعادة متويل من بنك االإمناء بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة. وقد بلغ الر�سيد امل�ستخدم 52.0 مليون  �
ريـال �سعودي من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 60.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك 

ال�سعودية؛ و
قر�س مرابحة متو�سط االأجل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة لتمويل جزء من تكلفة �سراء مباين جديدة ل�سكن املوظفني بر�سيد م�ستحق قدره 16.3 مليون  �

ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية، ميكن �سداده من خالل 16 ق�سط �سنوي. مت ت�سديد 3 اأق�شاط 
وتبقى ثالثة ع�سر ق�سط كما يف 30 يونيو 2015م؛ و

 قر�س مرابحة الإعادة التمويل للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة بهدف تلبية احتياجات راأ�س املال العامل. وقد بلغ الر�سيد امل�ستخدم 27.0 مليون ريـال �سعودي  �
من اأ�سل الت�سهيالت املمنوحة والتي بلغت 35.0 مليون ريـال �سعودي مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية;

لتمويل بناء م�ست�سفى  املالية  االأملاين - حائل من قرو�س الأجل بلغت 69.7 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة  ال�سعودي  البنكية يف م�ست�سفى  القرو�س  تتكون 
ال�سعودي االأملاين - حائل بر�سيد م�ستحق قدره 39.6 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 20 ق�سط �سنوي بقيمة 3.5 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط ابتداء من عام 

2018م.
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تتكون القرو�س البنكية يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة من قرو�س الأجل بلغت 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة املالية لتمويل بناء م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - املدينة بر�سيد م�ستحق قدره 21.8 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 9 اأق�شاط 

من اأ�سل 16 ق�سط وتبقى منها 7 اأق�شاط كما يف 30 يونيو 2015م.

قرو�س الأجل بلغت 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة املالية لتمويل بناء م�ست�سفى  من  تتكون القرو�س البنكية يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س 
ال�سعودي االأملاين - الريا�س بر�سيد م�ستحق قدره 15.6 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 11 

ق�سط من اأ�سل 16 ق�سط وتبقى منها 5 اأق�شاط كما يف 30 يونيو 2015م.

تتكون القرو�س البنكية يف م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري من قرو�س الأجل بلغت 100.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليها من وزارة املالية لتمويل بناء م�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - ع�سري بر�سيد م�ستحق قدره 3.0 مليون ريـال �سعودي يتم �سدادها من خالل 16 ق�سط �سنوي بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط. مت �سداد 15 ق�سط 

من اأ�سل 16 ق�سط وتبقى منها ق�سط واحد كما يف 30 يونيو 2015م.

تتكون القرو�س البنكية يف املكتب الرئي�سي من قر�س مرابحة بلغ 50.0 مليون ريـال �سعودي مت احل�سول عليه من بنك �سامبا بر�سيد م�ستحق قدره 41.7 مليون ريـال �سعودي 
مع حتمل �سعر فائدة عائمة قدرها 2.5٪ م�سافة على �سعر الفائدة بني بنوك ال�سعودية. يتم �سداده من خالل 18 ق�سط �سهري بقيمة 2.8 مليون ريـال �سعودي لكل ق�سط.

ومن املقرر اأن يتم �سداد القرو�س البنكية امل�ستحقة على ال�سركة كما يف 30 يونو 2015م بالكامل بحلول عام 2019م. ومن املقرر اأن يتم �سداد الت�سهيالت امل�ستحقة  لوزارة املالية 
كما يف 30 يونو 2015م بالكامل بحلول عام 2037. جدول ال�سداد املف�سل مرفق اأدناه:

جر ل �ضرمد ملقر �س كما يف 0ا يونيو اا0امل ا7امقر ل دجل 
ملجمايل  اا0ام 

 ما بعره
)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

0ا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

9ا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

8ا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

7ا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

اا0ام
)مألف ديـال 
�ضعودي(

مل�ضركة

41.667 - - - - - - 25.000 16.667 بنك �سامبا امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين-
املكتب الرئي�سي

 16.250 - - - -  3.750  5.000  5.000 2.500 بنك �سامبا  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- جدة 

 15.625 - - -  3.125  3.125  3.125  3.125  3.125 وزارة املالية  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- الريا�س

 3.047 - - - - - - -  3.047 وزارة املالية  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- ع�سري

 21.813  - 3.063  3.125  3.125  3.125  3.125  3.125  3.125 وزارة املالية  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- املدينة 

39.605  25.675 3.483  3.483  3.483  3.483 - وزارة املالية  امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- حائل 

138.007 25.675 6.546 6.608 9.733 13.483 11.250 36.250 28.464 االإجمايل  
امل�سدر: ال�سركة

ويو�سح اجلدول التايل هيكل متويل ال�سركة لل�ستة اأ�سهر غري املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2014م وال�ستة اأ�سهر املراجعة املنتهية يف 30 يونيو 2015م.

 هيكل ملتمويل لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ا7امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

6.430 6.716 اجلزء امل�ستحق من ذمم دائنة طويلة االأجل

126.631 74.500 اجلزء امل�ستحق من قرو�س طويلة االأجل

133.061 81.216 اإجمايل القرو�س ق�سرية االأجل

90.377 87.278 قرو�س طويلة االأجل

27.984 51.197 ذمم دائنة طويلة االأجل

118.361 138.475 اإجمايل القرو�س طويلة االأجل 

251.422 219.691 اإجمايل القرو�س

1.166.281 1.076.319 جمموع حقوق امل�ساهمني

٪21.6 ٪20.4 ن�سبة القرو�س من حقوق امل�ساهمني
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حقوق الملكية العائدة للمساهمين 2-2-2-2

 حقوق ممللكية ملعائرة للم�ضاهمني لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل ا7امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

920.400  767.000 راأ�س املال  

 49.608  16.411 احتياطي نظامي 

196.273 292.908 االأرباح املبقاة 

 1.166.281 1.076.319 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

56.657 47.316 حقوق االأقلية  

1.222.938 1.123.635 اإجمايل حقوق امل�ساهمني واالأقلية 

٪16.9 ٪16.1 العائد على حقوق امل�ساهمني 

خالل عام 2015م قررت ال�سركة زيادة راأ�س املل من 767.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م  اإلى 920.4 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م عرب حتويل  
مبلغ 153.4 مليون ريـال �سعودي من االأرباح املبقاة.

يبلغ  اأن  اإلى  ال�سعودية  ال�سركات  املادة 176 من نظام  املن�سو�س عليها يف  للمتطلبات  وفقا  النظامي  الى االحتياطي  ال�سنوية  اأرباحها  بتحويل 10٪ من �سايف  ال�سركة  وتقوم 
االحتياطي النظامي ن�سف راأ�س املال املدفوع. 

انخف�ست االأرباح املبقاة من 292.1 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 196.3 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب حتويل 153.4 مليون ريـال 
�سعودي خالل العام 2015م اإلى راأ�س املال، باالإ�سافة اإلى توزيع اأرباح بقيمة 165.7 مليون ريـال �سعودي خالل نف�س الفرتة تقابله اأرباح ال�سركة والبالغة 332.0 مليون ريـال 

�سعودي خالل العام 2014م. 

قوائم التدفقات النقدية 2-2-3

جومئل ملترفقات ملنقرية، ، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0امل 77امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

مملرمجعة
)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

التدفقات النقدية من االن�سطة الت�سغيلية

 197.180  172.960 �سايف دخل الفرتة  

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل مع النقد املورد من )امل�ستخدم يف(:

 25.355  21.126 ا�ستهالك

 8.222  10.469 مكافاأة ترك اخلدمة

 230.757  204.555 �سايف الدخل املعدل

التغري يف اال�سول واخل�سوم املتداولة :

 )154.163( )54.138( ذمم مدينة

)7.499( )16.298( مواد طبية

)6.815(  5.566 م�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى 

 27.789  18.679 ذمم دائنة

 6.259  )106.402( اأطراف ذات عالقة

)2.783(  7.575 م�ساريف م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى 

 93.544  59.538 �سايف النقد املورد من االن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من االن�سطة اال�ستثمارية

 )28.424(  )32.208( ممتلكات واآالت ومعدات - �سايف

 )35.035(  )15.395( امل�ساريع حتت التنفيذ

 )63.459( )47.603( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( االن�سطة اال�ستثمارية

التدفقات النقدية من االن�سطة التمويلية 

 )756(  )14.424( ذمم دائنة طويلة االجل

 53.562  875 قرو�س طويلة االجل
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0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

 )892(  799 تعديالت �سنوات �سابقة

 )4.088(  )3.535( الزكاة وال�سريبة امل�ستحقة

 9.502  )989( حقوق االأقلية

)165.672( - ارباح موزعة

)108.345( )17.274( �سايف النقد )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

)78.260( )5.340( �سايف )النق�س( يف النقد

136.226 43.991 ر�سيد النقد يف اول الفرتة

57.966 38.651 ر�سيد النقد يف اخر الفرتة

معامالت غري نقدية

)153.400.000( - اأرباح مبقاة حمولة لزيادة راأ�س املال

153.400.000 - راأ�س املال

صافي النقد من األنشطة التشغيلية 2-2-3-1

ارتفع �سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية من 59.5 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف عام 2014م اإلى 93.5 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية 
يف عام 2015م ي�سكل رئي�سي نتيجة االإرتفاع  يف �سايف الربح املعدل من 204.6 مليون ريال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف عام 2014م اإلى 230.8 مليون ريال �سعودي يف 

ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف عام 2015م.

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 2-2-3-2

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية من 47.6 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 2014م اإلى 63.5 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
2015م نتيجة النفقات الراأ�سمالية فيما يتعلق ب�سراء معدات طبية بقيمة 20.4 مليون ريـال �سعودي واأعمال بناء وترميم بقيمة 11.0 مليون ريـال �سعودي باالإ�سافة الى نفقات 

التو�سعية 9.4 مليون ريـال �سعودي.

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 2-2-3-3

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية من 17.3 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 2014م اإلى 108.3 مليون ريـال �سعودي يف ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
2015م ويتكون اأ�سا�سا من االأرباح املوزعة بقيمة 165.7 مليون ريـال �سعودي، الذي قوبل بارتفاع يف القرو�س البنكية بقيمة 53.6 مليون ريـال �سعودي.

االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة 2-2-3-4

االلتزامات الرأسماليةأ. 

كانت لدى ال�سركة التزامات راأ�سمالية قدرها 74.8 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م تتعلق ب�سراء معدات طبية بقيمة 48.1 مليون ريـال �سعودي وبناء امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين - حائل بتكلفة مقدرة بـ 26.7 مليون ريـال �سعودي. ومن املتوقع اأن يتم متويل �سراء املعدات الطبية ذاتيًا، يف حني �سيتم متويل بناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

- حائل من خالل قر�س من وزارة املالية.

االلتزامات المحتملةب. 

تتعلق االلتزامات املحتملة ب�سكل رئي�سي بخطابات �سمان واعتمادات م�ستندية م�ستحقة على ال�سركة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة و بلغت 18 مليون ريـال �سعودي كما يف 
30 يونيو 2015م. ت�ستخدم االعتمادات امل�ستندية هذه ال�سترياد املعدات الطبية. اأ�سدرت ال�سركة اعتمادات م�ستندية بقيمة 10.4 مليون ريـال �سعودي عن طريق البنك العربي 
الوطني و3.0 مليون ريـال �سعودي عن طريق جمموعة �سامبا املالية كما يف 30 يونيو 2015م. كما لدى ال�سركة ت�سهيالت بنكية غري م�ستغلة من بنوك حملية ووزارة املالية بقيمة 

اإجمالية قدرها 96.0 مليون ريـال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م.

كما تقر ال�سركة باأنه ال توجد اأية اإلتزامات اأخرى غري املذكورة اأعاله.
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ملخص القوائم المالية لمستشفيات الشركة )فروع( 2-2

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - جرة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف 0ا ل 78امقر ل دجل 
يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

272.811 250.845 االإيرادات 

)134.639( )124.851( تكلفة االإيرادات  

138.172 125.994 جممل الربح 

)29.847( )28.757( م�ساريف البيع والت�سويق  

)56.600( )51.346( م�ساريف عمومية واإدارية  

51.725 45.891 الربح من العمليات  

55.189 53.740 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة

 ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - جرة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية ل 79امقر ل دجل 
يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

260.046 254.372  املوجودات املتداولة 

263.373 226.330  املوجودات غري املتداولة 

523.418 480.702 اإجمايل املوجودات 

205.783 201.550  املطلوبات املتداولة 

106.279 123.789  املطلوبات غري املتداولة 

312.062 325.340 اإجمايل املطلوبات 

211.356 155.362 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

523.418 480.702 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

 ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملريا�س، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية ل 80امقر ل دجل 
يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

183.307 189.240 االإيرادات 

)80.258( )80.607( تكلفة االإيرادات  

103.048 108.633 جممل الربح 

)22.268( )26.786( م�ساريف البيع والت�سويق  

)22.830( )20.824( م�ساريف عمومية واإدارية  

57.950 61.023 الربح من العمليات  

59.145 61.944 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة
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ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملريا�س، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية ل ا8امقر ل دجل 
يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

197.590 178.637  املوجودات املتداولة 

179.847 177.945  املوجودات غري املتداولة 

377.437 356.582 اإجمايل املوجودات 

55.084 86.271  املطلوبات املتداولة 

35.067 40.966  املطلوبات غري املتداولة 

90.151 127.238 اإجمايل املطلوبات 

287.286 229.345 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

377.437 356.582 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف ل ا8امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

166.864 137.860 االإيرادات 

)77.012( )66.893( تكلفة االإيرادات  

89.852 70.967 جممل الربح 

)15.083( )10.679( م�ساريف البيع والت�سويق  

)27.788( )27.340( م�ساريف عمومية واإدارية  

46.981 32.949 الربح من العمليات  

47.650 33.536 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية ل ا8امقر ل دجل 
يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

218.183 300.369  املوجودات املتداولة 

207.628 192.295  املوجودات غري املتداولة 

425.810 492.664 اإجمايل املوجودات 

81.567 65.148  املطلوبات املتداولة 

26.359 39.025  املطلوبات غري املتداولة 

107.926 104.173 اإجمايل املطلوبات 

317.884 388.491 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

425.810 492.664 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة
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ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - مملرينة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية يف ل ا8امقر ل دجل 
0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

132.556 123.634 االإيرادات 

)60.718( )50.752( تكلفة االإيرادات  

71.839 72.882 جممل الربح 

)19.448( )31.736( م�ساريف البيع والت�سويق  

)18.896( )16.339( م�ساريف عمومية واإدارية  

33.495 24.806 الربح من العمليات  

33.815 25.142 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - مملرينة، لل�ضتة مأ�ضهر غري مملرمجعة مملنتهية يف 0ا يونيو اا0ام  مل�ضتة مأ�ضهر مملرمجعة مملنتهية ل ا8امقر ل دجل 
يف 0ا يونيو اا0ام

0ا يونيو اا0ام
مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

0ا يونيو اا0ام
غري مملرمجعة

)مألف ديـال �ضعودي(

209.279 189.583  املوجودات املتداولة 

159.586 159.920  املوجودات غري املتداولة 

368.865 349.503 اإجمايل املوجودات 

43.392 78.980  املطلوبات املتداولة 

46.551 46.285  املطلوبات غري املتداولة 

89.943 125.265 اإجمايل املطلوبات 

278.921 224.238 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

368.865 349.503 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

ملخص القوائم المالية لمستشفيات الشركة )فروع( 2-2

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - جرة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ا8امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

493.057 446.016 386.566 االإيرادات 

)250.845( )229.822( )205.675( تكلفة االإيرادات  

242.212 216.194 180.891 جممل الربح 

)56.571( )57.218( )45.303( م�ساريف البيع والت�سويق  

)100.046( )88.768( )72.515( م�ساريف عمومية واإدارية  

85.595 70.208 63.073 الربح من العمليات  

98.044 83.446 68.474 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة
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 ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - جرة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 87امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

228.656 232.325 183.878  االأ�سول املتداولة 

248.693 221.441 183.630  االأ�سول غري املتداولة 

477.349 453.766 367.508 اإجمايل االأ�سول 

193.950 201.777 94.662  املطلوبات املتداولة 

104.872 121.770 97.145  املطلوبات غري املتداولة 

298.822 323.547 191.807 اإجمايل املطلوبات 

178.527 130.219 175.701 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

477.349 453.766 367.508 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملريا�س، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 88امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

377.327 323.708 232.344 االإيرادات 

)159.810( )144.313( )115.245( تكلفة االإيرادات  

217.516 179.394 117.099 جممل الربح 

)47.705( )70.297( )48.445( م�ساريف البيع والت�سويق  

)41.987( )37.962( )31.059( م�ساريف عمومية واإدارية  

127.824 71.135 37.595 الربح من العمليات  

129.203 70.112 37.090 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ملريا�س، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 89امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

200.788 197.378 158.315  االأ�سول املتداولة 

177.599 176.514 157.038  االأ�سول غري املتداولة 

378.387 373.892 315.352 اإجمايل االأ�سول 

60.546 63.584 58.795  املطلوبات املتداولة 

33.962 73.339 89.706  املطلوبات غري املتداولة 

94.508 136.923 148.500 اإجمايل املطلوبات 

283.879 236.969 166.852 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

378.387 373.892 315.352 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل 90امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

290.759 209.455 175.077 االإيرادات 

)137.832( )117.150( )102.319( تكلفة االإيرادات  

152.926 92.305 72.758 جممل الربح 

)26.633( )16.679( )13.562( م�ساريف البيع والت�سويق  

)53.853( )48.349( )34.117( م�ساريف عمومية واإدارية  

72.440 27.277 25.078 الربح من العمليات  

73.720 29.549 26.891 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة
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ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - ع�ضري، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام،اا0امل ا9امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

154.713 121.183 110.365  االأ�سول املتداولة 

203.934 176.773 174.088  االأ�سول غري املتداولة 

358.648 297.956 284.453 اإجمايل االأ�سول 

65.330 53.337 41.448  املطلوبات املتداولة 

25.919 33.408 31.151  املطلوبات غري املتداولة 

91.249 86.745 72.599 اإجمايل املطلوبات 

267.399 211.212 211.854 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

358.648 297.956 284.453 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

 ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - مملرينة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا9امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

227.407 176.460 134.801 االإيرادات 

)104.600( )81.633( )76.294( تكلفة االإيرادات  

122.807 94.827 58.507 جممل الربح 

)58.906( )43.211( )22.822( م�ساريف البيع والت�سويق  

)34.769( )30.484( )25.722( م�ساريف عمومية واإدارية  

29.132 21.132 9.964 الربح من العمليات  

32.627 22.315 11.842 �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - مملرينة، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا9امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

177.825 162.907 129.700  االأ�سول املتداولة 

160.909 161.116 157.448  االأ�سول غري املتداولة 

338.733 324.024 287.148 اإجمايل االأ�سول 

34.621 43.782 25.914  املطلوبات املتداولة 

47.359 48.523 46.237  املطلوبات غري املتداولة 

81.979 92.305 72.151 اإجمايل املطلوبات 

256.754 231.719 214.997 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

338.733 324.024 287.148 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

ملخ�س جومئل ملرخل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائل، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا9امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

- - - االإيرادات 

- - - تكلفة االإيرادات  

- - - جممل الربح 

- - - م�ساريف البيع والت�سويق  

)527.531( )1.318.806( )278.825( م�ساريف عمومية واإدارية  

)527.531( )1.318.806( )278.825( الربح من العمليات  

)578.469( )1.318.806( )278.825( �سايف الربح  
امل�سدر: ال�سركة
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ملخ�س جائمة مملركز مملايل للم�ضت�ضفى مل�ضعودي ملأملاين - حائل، لل�ضنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام، اا0ام، اا0امل ا9امقر ل دجل 
اا0ام اا0ام اا0ام مألف ديـال �ضعودي

865 10.185 3.229 االأ�سول املتداولة 

98.429 75.221 69.605 االأ�سول غري املتداولة 

99.294 85.406 72.834 اإجمايل االأ�سول 

5.716 545 6.919  املطلوبات املتداولة 

24.210 14.918 -  املطلوبات غري املتداولة 

29.926 15.462 6.919 اإجمايل املطلوبات 

69.368 69.944 65.916 اإجمايل حقوق امل�ساهمني  

99.294 85.406 72.834 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 
امل�سدر: ال�سركة

رأس مال شركة حائل الوطنية

يف ال�سابق، بلغ راأ�س مال �سركة حائل الوطنية )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي عند التاأ�سي�س.يف عام 2014م، متت زيادة راأ�س املال اإلى )80.350.000( 
ثمانون مليون وثالثة مئة وخم�سني األف ريال �سعودي كما هو مو�سح اأدناه:

مت حتويل القر�س املقدم من الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بقيمة )5.347.100( خم�سة مليون وثالثمائة و�سبعة واأربعون األف ومئة ريال �سعودي اإلى بند راأ�س  �
املال ومت بناءًا على ذلك اإ�سدار اأ�سهم للهيئة امللكية لتطوير حائل

باالإ�سافة اإلى ذلك، مت اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية للهيئة العليا امللكية لتطوير منطقة حائل مقابل �سخ راأ�س مال نقدي اإ�سايف بقيمة )10.002.900( ع�سرة مليون  �
واألفني وت�سعمائة ريال �سعودي وجتدر االإ�سارة باأنه مت اإ�سدار االأ�سهم بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد ومل ي�شتمل اإ�شدار هذه االأ�شهم اأي �شروط 

ملحقة.
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الرسملة والمديونية. 7

يو�سح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�سركة التي مت ا�ستخال�سها من القوائم املالية املراجعة كما يف نهاية ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و 2014م.  
ويجب قراءة اجلدول التايل باالقرتان مع القوائم املالية املراجعة لل�سركة مبا يف ذلك االإي�ساحات املرفقة بها، وامل�سمنة يف الق�سم رقم  19 »تقرير مراجعي احل�سابات« من 

هذه الن�سرة.

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ال يوجد اأية اأدوات دين وباأن ال�سركة متتلك راأ�س مال عامل يكفي مدة اثنى ع�سر �سهرًا تلي تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار.

 ملر�ضملة  مملريونية لل�ضركة ملتي مت م�ضتخال�ضها من ملقومئل مملالية مملرمجعة كما يف نهاية مل�ضنومت مملالية مملنتهية يف اا دي�ضمرب اا0ام  اا0ام   ل ا9امقر ل دجل 
اا0ام

 اا0ام
مملرمجعة

 اا0ام
مملرمجعة

 اا0ام
مملرمجعة

مألف ديـال �ضعودي

املطلوبات

357.378 363.565 131.161 اإجمايل املطلوبات املتداولة

234.088 269.618 114.009 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

591.466 633.183 245.171 اإجمايل املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني

767.000 767.000 590.000 راأ�س املال 

49.608 16.411 2.692 احتياطي نظامي 

323.144 122.684 19.769 اأرباح مبقاة

1.139.753 906.096 612.460 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

47.155 48.305 32.117 حقوق االأقلية

1.186.908 954.401 644.637 اإجمايل الر�سملة

هذا ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه راأ�س مال ال�سركة غري م�سمول بحق خيار.  ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه ال يوجد لل�سركة اأية اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه 
االأدوات كما بتاريخ ن�سر هذه الن�سرة.

ويوؤكد اأع�شاء جمل�ض االإدارة باأنه ال يوجد اأي نية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة الن�شاط واأن اأعمال ال�شركة مل تنقطع خالل االثني ع�شر �شهرًا املا�شية ب�شكل ميكن اأن 
يوؤثر اأو يكون اأثر تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو �سركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ 
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن لي�س لدى ال�سركة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من 
قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل. 

كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة  باأن لي�س لدى ال�سركة معلومات عن اأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر 
ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( يف العمليات. 
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سياسة توزيع األرباح. 8

وفقًا للنظام االأ�صا�صي لل�صركة، يخ�صع توزيع االأرباح النقدية ملوافقة اجلمعية العامة العادية بناًء على تو�صيات املجل�س بعد االأخذ يف االعتبار العوامل املختلفة يف ذلك الوقت 
مثل الو�صع املايل لل�صركة، وتعهداتها التي قد تقيد توزيع اأرباح نقدية مبوجب اتفاقيات الت�صهيالت االئتمانية التي اأبرمتها ال�صركة وكذلك نتائج اأعمالها احلالية واملتوقعة، 

ومتطلباتها النقدية، وخططها التو�صعية.

ويخ�صع قرار ال�صركة بتوزيع االأرباح على م�صاهميها بهدف تعزيز قيمة ا�صتثماراتهم اإلى م�صاريف ال�صركة الراأ�صمالية ومتطلباتها اال�صتثمارية واالأرباح التي حتققها وو�صعها 
املايل، وحالة ال�صوق، واملناخ االقت�صادي العام، وعوامل اأخرى والتي ت�صمل حاجة ال�صركة الطارئة الإعادة ا�صتثمار تلك االأرباح، ومتطلباتها الراأ�صمالية، وتوقعاتها امل�صتقبلية، 
ون�صاطها االقت�صادي، واالعتبارات القانونية والتنظيمية االأخرى. و�صيتم توزيع االأرباح اإن وجدت بالريـال ال�صعودي. اإ�صافة لذلك، يتعني على امل�صتثمرين الراغبني يف اال�صتثمار 

يف االأ�صهم املطروحة لالكتتاب اأن يدركوا اأن �صيا�صة توزيع االأرباح ميكن اأن تتغري من وقت الآخر.

على الرغم من اأن ال�صركة تعتزم توزيع اأرباح �صنوية مل�صاهميها، اإال اأنها ال تقدم اأي �صمانات باأنها �صتدفع تلك االأرباح وال ت�صمن قيمة تلك االأرباح التي تعتزم توزيعها يف اأي �صنة 
حمددة، وتخ�صع عملية توزيع االأرباح اإلى قيود معينة وفقًا لنظام ال�صركة االأ�صا�صي، حيث ن�صت املادة 41 من النظام االأ�صا�صي لل�صركة على اأن يتم توزيع اأرباح �صنوية �صافية 

بعد خ�صم كافة امل�صاريف والتكاليف االأخرى على النحو التايل:

جتنب ع�صرة )10( باملئة من االأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�صف  �
راأ�س املال. 

اأغرا�س  � اأو  ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة جتنيب ن�صبة 10٪ من االأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�س 
معينة. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�صاهمني تعادل خم�صة 5٪ باملائة من راأ�س املال املدفوع.  �
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة اإ�صافية من االأرباح، اأو يرحل الباقي اإلى ال�صنة املالية التالية بعد موافقة اجلمعية العامة للم�صاهمني. �

كما يخ�سع توزيع االأرباح للقيود وال�سروط التي تت�سمنها اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية التي تربمها ال�سركة مع اجلهات املمولة من وقت الآخر. ووفقًا التفاقية الت�سهيالت 
االئتمانية مع م�صرف االإمناء فيجب على ال�صركة اأال توزع اأرباح تزيد عن 50٪ من االأرباح املحققة يف ال�صنة املالية ال�صابقة طوال مدة �صريان االتفاقية )وللمزيد من املعلومات 

عن هذه االتفاقيات، ف�صاًل راجع الق�صم رقم  12-6-8 »الت�صهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�صرة(.

فيما يلي ملخ�س االأرباح التي قامت ال�صركة بتوزيعها خالل ال�صنوات الثالثة االأخرية:

توزيعات ملأدباح ملتاديخية، لل�شنومت مملالية مملرمجعة مملنتهية يف 31 دي�شمرب ا01ام، 013ام،014ام  فرتة مل�شتة م�شهر مملرمجعة مملنتهية يف 30 يونيو 015امل جلامقر ل دجل 

ا01امبالريـال �شعودي
)مملرمجعة(

013ام
)مملرمجعة(

014ام
)مملرمجعة(

30 يونيو 015ام
)مملرمجعة(

-19.768.77092.040.000165.672.000االأرباح املعلنة

19.768.77092.040.000165.672.000-االأرباح املدفوعة خالل العام

61.994.012137.197.859331.969.205197.180.249�صايف دخل الفرتة

-49.90٪67.09٪31.89٪ن�صبة االأرباح املعلنة اإلى �صايف الدخل

امل�صدر: ال�صركة

توزيعات ملأدباح ملتاديخية، لل�شنتني مملاليتني ملإفرتم�شيتني مملنتهيتني يف 31 دي�شمرب ا01ام  013ام،  مل�شنة مملالية مملرمجعة مملنتهية يف31 دي�شمرب ل جلامقر ل دجل 
014ام  فرتة مل�شتة م�شهر مملرمجعة مملنتهية يف 30 يونيو 015ام  

ا01امبالريـال �شعودي
)ملإفرتم�شية(

013ام
)ملإفرتم�شية(

014ام
)مملرمجعة(

30 يونيو 015ام
)مملرمجعة(

-19.768.77092.040.000165.672.000االأرباح املعلنة

19.768.77092.040.000165.672.000-االأرباح املدفوعة خالل العام

132.389.824192.548.988331.969.205197.180.249�صايف دخل الفرتة

-49.90٪47.80٪14.93٪ن�صبة االأرباح املعلنة اإلى �صايف الدخل

امل�صدر: ال�صركة

وبا�صتثناء ما مت االإف�صاح عنه يف اجلدول اأعاله، يوؤكد اأع�صاء جمل�س االإدارة باأنه مل يتم توزيع اأرباح اأخرى خالل العام 2015م.
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استخدام متحصالت االكتتاب. 9

يقدر جمموع متح�سالت االكتتاب بحوايل )	( مليون ريـال �سعودي �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره 55 مليون ريـال �سعودي لت�سديد جميع امل�ساريف املتعلقة باالكتتاب وي�سمل 
ذلك اأتعاب امل�ست�سار املايل، ومدير االكتتاب، وامل�ست�سار القانوين، وم�ست�سار ال�سوق، واملحا�سبني القانونيني، ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب، ور�سوم اجلهات امل�ستلمة، واأتعاب 

الت�سويق والطباعة والتوزيع والرتجمة، واالأتعاب وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية االكتتاب. 

اأما �سايف متح�سالت االكتتاب املقدرة بحوايل )	( مليون ريـال �سعودي ف�سوف تدفع اإلى امل�ساهمني البائعني، ولن حت�سل ال�سركة على اأية مبالغ من متح�سالت االكتتاب.

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو �سركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة 
مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. و�سيتحمل امل�ساهمون البائعون جميع م�ساريف عملية طرح االأ�سهم لالكتتاب.
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إفادات الخبراء. 1٠

يف  اأ�سماوؤهم  الواردة  القانوين  واملحا�سب  ال�سوق  وم�ست�سار  املالية  املهنية  العناية  وم�ست�سار  القانوين  وامل�ست�سار  املايل  امل�ست�سار  من  لكل  الكتابية  املوافقة  على  احل�سول  مّت 
ال�سفحات )و( و)ز( الإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، كما ومل يتّم �سحب اأي من تلك املوافقات. كما اأنه لي�س الأّي من امل�ست�سارين اأو من 

يعمل لديهم اأو اأّي من اأقاربهم اأ�سهمًا اأو اأية م�سلحة يف ال�سركة اأو ال�سركة التابعة مهما كان نوعها.

ممل�ضت�ضاد مملايل  مرير �ضجل مكتتاب مملوؤ�ض�ضات  مرير ملكتتاب  متعهر ملتغطية

�ضركة �ضامبا لالأ�ضول  مإدمدة مل�ضتثماد )�ضامبا كابيتال(

اإحدى ال�سركات املرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية وتقوم بتقدمي خدمات 
التعامل ب�شفة اأ�شيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإدارة �شناديق اال�شتثمار وحمافظ العمالء والرتتيب 

وتقدمي امل�شورة واحلفظ.

ممل�ضت�ضاد ملقانوين لالكتتاب

LLP

Law Office of Salman M. Al-Sudairi in association withمكتب مملحامي �ضلمان بن متعب مل�ضريري بالتعا ن مع ليثل مآنر  متكنز مإل مإل بي

اأحدى مكاتب املحاماة العاملة يف اململكة والذي يقدم  خدمات املحاماة واال�ست�سارات ال�سرعية والنظامية 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

م�ضت�ضاد ملعناية مملالية مملهنية

برمي�س  ترها �س كوبرز 

اإحدى ال�سركات اال�ست�سارية املرخ�سة يف اململكة العربية ال�سعودية وتقوم بتقدمي خدمات اال�ست�سارات 
املهنية واإجراء درا�سات اجلدوى االقت�سادية للم�ستثمرين.

م�ضت�ضاد مل�ضوق

د لنر بريغر لال�ضت�ضادمت مل�ضرتمتيجية مل�ضرق ملأ �ضط دبليو مإل مإل

اإحدى ال�سركات اال�ستثمارية التي تقدم خدمات يف جمال اأبحاث ال�سوق وتقدم اأبحاث وتقارير ال�سوق 
حول املعلومات التجارية والبيانات املتعلقة بالقطاع الذي تعمل فيه ال�سركة.

مملحا�ضب ملقانوين

ملرمد لترجيق محل�ضابات )عبرمهلل ملب�ضري  �ضركاه( – ع�ضو جرمنت ثودنتون ملر لية

اإحدى مكاتب املحا�سبة واملراجعة القانونية املرخ�سة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف 
اململكة العربية ال�سعودية ويقوم املكتب بتقدمي خدمات املحا�سبة واملراجعة واال�ست�سارات والدرا�سات 

املالية واملحا�سبية واالإدارية.
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اإلقرارات. 11

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة مبا يلي:

اأن املعلومات املالية املراجعة املوحدة الواردة يف هذه الن�سرة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م، واالإي�ساحات املرفقة بها باالإ�سافة  �
اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م واالإي�ساحات املرفقة بها املعدة من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�سركة )الدار  للقوائم املالية االأولية لفرتة ال�ستة 
لتدقيق احل�سابات )عبداهلل الب�سري و�سركاه( – ع�سو جرانت ثورنتون الدولية( قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 
للمحا�سبني القانونيني ومتت مراجعتها وفقًا ملعايري املراجعة ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( والتي تتيح ا�ستخدام معايري 

املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة ال�سعودية ذات ال�سلة.

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو �سركتها التابعة خالل الـ)12( �سهرًا االأخرية ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل. �

اأن راأ�س مال ال�سركة وال�سركة التابعة غري م�سمول بحق خيار. �

اأن ال�سركة و�سركتها التابعة لديها راأ�س مال عامل يكفي ملدة 12 �سهرًا من تاريخ ن�سر هذه الن�سرة. �

لي�شت هناك نية يف اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة اأو �شركتها التابعة.  �

التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  � اأو �سركتها  اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة  مل يكن هناك 
الت�سجيل وقبول االإدراج وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.

اأنه مل يتم االإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأٍي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة. �

اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية بال�سركة  �
اأو �سكرتري جمل�س االإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.

مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو �سركتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ  �
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

لي�س هناك اأي دعاوى ق�سائية اأو مطالبات اأو اإجراءات حتقيق )مبا يف ذلك دعاوى قائمة اأو بح�سب علمهم مهدد باإقامتها( اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة  �
ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية طرفًا فيها ومن �ساأنها �سواء منفردة اأو جمتمعة اأن تاأثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل. 

ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأع�ساء االإدارة التنفيذية بحق الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة. �

لي�س هناك �سالحيات متنح اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي احلق يف الت�سويت على املكافاآت  املمنوحة لهم. �

لي�س هناك �سالحيات متنح اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي حق االقرتا�س من ال�سركة اأو ال�سركة التابعة. �

بخالف ما ذكر يف اجلدول 86: اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة« واجلدول 3: امل�ساهمون البائعون« من هذه الن�سرة، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة  �
التنفيذية و�سكرتري جمل�س االإدارة اأو الأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو �سركتها التابعة.

اأنه لي�س من بينهم حاليًا من ميتلك اأو يقوم باإدارة عمل مناف�س لالأعمال التجارية التي تقوم بها ال�سركة التزامًا باملادة )70( من نظام ال�سركات واملادة  �
)18( من الئحة حوكمة ال�سركات والتزامهم بهذا املتطلب النظامي م�ستقباًل وفقًا للمادتني املذكورتني.

اأن كافة التعامالت مع اأع�ساء جمل�س االدارة )اأو ال�سركات التي ي�ساركون بها( تتم حاليًا و�سوف تتم يف امل�ستقبل على اأ�سا�س تناف�سي واأن يتم الت�سويت  �
على جميع العقود مع االأطراف ذات العالقة يف اجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة العادية لل�سركة مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة الذي له م�سلحة 
نظام  للمادة )69( من  وفقًا  العادية  العامة  اأو اجلمعية  االإدارة  اجتماعات جمل�س  �سواء يف  الت�سويت عليها  العقود من  اأو غري مبا�سرة يف هذه  مبا�سرة 

ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.

لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة قائمة اأو ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة. �

اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س املحتملة  �
والتي ت�سمل اإ�ساءة ا�ستخدام االأ�سول واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة. باالإ�سافة اإلى التاأكد من �سالمة االأنظمة املالية 
والت�سغيلية والتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر وفقا ملتطلبات املادة )10( من الئحة حوكمة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س االإدارة 

مبراجعة �سنوية الإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.

جميع  � على  الوطنية  حائل  و�سركة  ال�سركة  ح�سلت  الوطنية،  حائل  ل�سركة  اال�ستثمار  هيئة  ورخ�سة  ال�سحية  للمن�ساآت  ال�سعودي  املركز  اعتماد  با�ستثناء 
الرتاخي�س والت�ساريح الالزمة ملمار�سة واال�ستمرار يف اأعمال ال�سركة وال�سركة التابعة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

اأن كافة العاملني لدى ال�سركة هم حتت ا�سم ال�سركة. �

اأن االإدارة التنفيذية لل�سركة موؤهلة من حيث الدراية الالزمة واخلربة املنا�سبة الإدارة اأعمالها. �

اأنه ال يوجد اأي نية الإجراء اأي تغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �

اأن مالك االأ�سهم الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ك( من هذه الن�سرة هم املالك القانونيون والنفعيون لل�سركة. �
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اأنه لي�س لدى ال�سركة حاليًا نية لتوقيع اأي عقود جديدة مع اأطراف ذات عالقة با�ستثناء جتديد العقود مع االأطراف ذات العالقة التي مت اإبرامها �سابقًا  �
وامل�سار اإليها يف هذه الن�سرة.

اأنه مت االإف�شاح عن جميع ال�شروط واالأحكام والعقود التي ميكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�شهم ال�شركة. �

اأنه مت االإف�شاح عن جميع االتفاقيات والتعامالت اجلوهرية والبنود الرئي�شية لها واأنه ال يوجد اأي اإخالل ب�شروط وتعهدات هذه االتفاقيات والتعامالت حتى  �
تاريخ هذه الن�سرة.

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  12-9 »االأ�سول غري امللمو�سة« من هذه الن�سرة، ال متلك ال�سركة اأو ال�سركة التابعة اأي اأ�سول غري ملمو�سة اأخرى تعد جوهرية. �

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  12-10 »الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية« من هذه الن�سرة، لي�ست ال�سركة اأو ال�سركة التابعة طرفًا يف اأي دعاوى  �
ق�سائية اأو حتكيمية اأو اإجراءات ق�سائية اأو اإجراءات اإدارية اأو اإجراءات حتكيم اأو حتقيقات �سواء كانت معلقة اأو مت البت فيها اأو قيد النظر اأو حمتملة ومن 

�ساأنها �سواء جمتمعة اأو منفردة اأن يكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  12-2 »هيكل امل�ساهمني« من هذه الن�سرة، ال يوجد اأي رهونات على اأي من اأ�سهم امل�ساهمني يف ال�سركة. �

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  12-6-10 »التعامالت مع االأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة، ال يوجد اأي اتفاقيات اأو تعامالت اأبرمتها ال�سركة مع  �
اأطراف ذات عالقة.

اأن جميع الزيادات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة ال تتعار�س مع االأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية مبا يف ذلك املعايري املحا�سبية  �
املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.  

اأن ال�سركة لديها جميع وثائق التاأمني املطلوبة منها مبوجب جميع الرتاخي�س املمنوحة لها واالتفاقيات املربمة مع اجلهات املعنية والالزمة ملمار�سة اأعمالها. �

قدرة ال�سركة على اعداد التقارير املطلوبة ح�سب اللوائح التنفيذية لهيئة ال�سوق املالية يف اأوقاتها املحددة. �

مت احل�سول على جميع املوافقات الالزمة من البنوك املقر�سة بطرح 30٪ من اأ�سهم ال�سركة وتغيري الكيان القانوين لل�سركة من �سركة م�ساهمة مقفلة اإلى  �
�سركة م�ساهمة عامة.

مالءمة وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات يف ال�سركة. �

اأن ال�شركة ملتزمة بجميع �شروط الت�شهيالت والقرو�ض امل�شار اإليها يف الق�شم رقم  12-6-8 »الت�شهيالت االئتمانية والقرو�ض« ومل تتجاوز اأي من ال�شروط  �
اخلا�سة بالتعهدات املالية التي ت�سمنتها حتى تاريخ هذه الن�سرة.

اأنه بخالف ما ذكر يف الق�سم رقم 6-7 »االلتزامات الراأ�سمالية وااللتزامات املحتملة« واملطالبات اال�سافية مل�سحلة الزكاة والدخل املذكورة يف الق�سم رقم  �
21-1-2 »الربط الزكوي« والق�سم رقم  12-10 »الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية«، فاإنه لي�س على ال�سركة اأية التزامات حمتملة اأخرى.

اأنه ال يوجد اأي تغيري يف اتفاقيات تقدمي اخلدمات الطبية مع وزارة ال�سحة املذكورة يف ق�سم 12-6-1 »اتفاقيات تقدمي اخلدمات الطبية« حتى تاريخ هذه  �
الن�سرة.

ويتعهد اأع�ساء جمل�س االإدارة بالتايل: �

ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �سكل حم�سر مكتوب من االجتماع يتم التوقيع عليه من قبلهم �

ذكر تفا�سيل عن اأي معامالت مع اأع�ساء جمل�س االدارة )اأو ال�سركات التي ي�ساركون بها( ح�سب متطلبات نظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات  �
يف جدول اأعمال اجلمعيات بحيث ميكن اأن تعطى للم�ساهمني الفر�سة للموافقة على مثل هذ املعامالت.

االلتزام بالعمل باملواد )69( و )70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات. �

وتقر ال�سركة اأنه ال يوجد اأثر مايل جوهري �سلبي على ال�سركة بخ�سو�س قرار جمل�س الوزراء بتعديل اأ�سعار منتجات الطاقة وتعرفة ا�ستهالك الكهرباء واملياه. �
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المعلومات القانونية. 12

الشركة 12-1

و�سجل  )املوافق 2004/05/05م(  وتاريخ 1425/03/16هـ   2554 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  مقفلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  ال�سحية  للرعاية  االأو�سط  ال�سرق  �سركة 
جتاري رقم 4030149460 وتاريخ 1425/04/06هـ )املوافق 2004/05/25م(، ورخ�سة الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 10217351148402 وتاريخ 1435/11/29هـ )املوافق 

2014/09/24م(، وعنوانها جدة، حي الزهراء، �سارع البرتجي. 

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مقفلة براأ�سمال بلغ )590.000.000( خم�سمائة وت�سعون مليون ريـال �سعودي منها مبلغ )42.040.000( اإثنني واأربعني مليون واأربعني األف 
ريـال �سعودي �سدد نقدًا ومبلغ )547.960.000( خم�سمائة و�سبعة واأربعني مليون وت�سعمائة و�ستني األف ريـال �سعودي �سدد عرب تقدمي ح�س�س عينية من قبل �سركة بيت البرتجي 
متثلت بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة )مبا فيها االأر�س واملباين املقامة عليها( وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري )مبا فيها االأر�س واملباين املقامة عليها( واحل�سة 
اململوكة من قبل �سركة بيت البرتجي والبالغة 80٪ يف �سركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�سباعي الطبية )وهي ال�سركة املالكة وامل�سغلة ال�سابقة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 
الريا�س اآنذاك(. وبتاريخ 1435/02/02هـ )املوافق 2013/12/05م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )590.000.000( 
خم�سمائة وت�سعون مليون ريـال �سعودي اإلى )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال �سعودي ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها )177.000.000( مائة و�سبعة 
و�سبعون مليون ريـال �سعودي عن طريق ر�سملة احل�ساب اجلاري للم�ساهمني والذي نتج عن قيامهم بتقدمي ح�س�س عينية جديدة لل�سركة، وهي امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 
جدة ون�سبة تعادل 98٪ من �سركة اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية و39.96٪ من راأ�س مال �سركة حائل الوطنية وعقود اإ�سراف اإداري مل�ست�سفيات خارج اململكة و20٪ من 
راأ�س مال �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي واأر�س الدمام. وللمزيد من التفا�سيل حول هذه الزيادة يف راأ�س املال، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-3-2 »زيادة راأ�س املال االأولى 
واإعادة هيكلة ملكية اأ�سهم ال�سركة يف عام 2013م« من هذه الن�سرة. وبتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املوافقة 
على زيادة راأ�س مال ال�سركة من )767.000.000( �سبعمائة و�سبعة و�ستني مليون ريـال �سعودي اإلى )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرين مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي 

ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها )153.400.000( مائة وثالثة وخم�سون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي عن طريق ر�سملة ح�ساب االأرباح املبقاة.

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة حاليًا )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي ُمق�سم اإلى )92.040.000( اإثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا 
عاديًا بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.

هيكل المساهمين 12-2

يبني اجلدول التايل ملكية االأ�سهم وامل�ساهمني البائعني يف ال�سركة قبل وبعد عملية االكتتاب:

 هيكل ملكية مأ�ضهل مل�ضركة جبل  بعر ملكتتاب ل 99امقر ل دجل 
بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

عرد
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية
)ديـال �ضعودي(

عرد ن�ضبة ممللكية
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية 
)ديـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

-54.6916٪50.338.127503.381.270-78.1308٪71.911.610719.116.100�سركة بيت البرتجي*

-8.4280٪7.757.13177.571.310-12.0400٪11.081.616110.816.160موؤ�س�سة التمويل الدولية 

-3.2634٪3.003.67130.036.710-4.6621٪4.290.95842.909.580زهري اأحمد ال�سباعي 

-1.4532٪1.337.53513.375.350-2.0760٪1.910.76519.107.650البنك االإ�سالمي للتنمية 

-1.1379٪1.047.31310.473.130-1.6256٪1.496.16214.961.620ال�سندوق العربي 

32.7061٪0.9637٪46.7230887.0268.870.260٪1.3768٪1.267.18012.671.800�سبحي عبداجلليل برتجي

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة �سبحي برتجي الطبية

-0.0263٪24.188241.880-0.0375٪34.554345.540�سركة خالد برتجي الطبية 

10.7092٪0.0011٪15.29881.00110.010٪0.0016٪1.43014.300خالد عبداجلليل برتجي

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي 

0.0005٪0.0011٪0.00081.00110.010٪0.0016٪1.43014.300ر�سوان خالد عبداجلليل برتجي

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300�سالح اأحمد حفني 

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300علي عبدالرحمن القويز

-0.0011٪1.00110.010-0.0016٪1.43014.300حممد عبدالرحمن موءمنه 

3.3881٪0.0006٪4.84025185.180٪0.0008٪7407.400هدى عبداجلليل برتجي 
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بعر ملطرحجبل ملطرحممل�ضاهمون

عرد
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية
)ديـال �ضعودي(

عرد ن�ضبة ممللكية
ملأ�ضهل

ملقيمة مل�ضمية 
)ديـال �ضعودي(

ن�ضبة ممللكية

غري مملبا�ضرةمملبا�ضرةغري مملبا�ضرةمملبا�ضرة

2.5185٪0.0006٪3.59795185.180٪0.0008٪7407.400�سباح عبداجلليل برتجي

عبداجلليل خالد عبداجلليل 
برتجي

7407.400٪0.0008٪0.00085185.180٪0.0006٪0.0005

-0.0003٪2602.600-0.0004٪3713.710�سعود عبدالوهاب الف�سل 

-30.000٪27.612.000276.120.000----اجلمهور

100٪10092.040.000920.400.000٪92.040.000920.400.000املجموع
امل�سدر: ال�سركة

* قامت �سركة بيت البرتجي برهن )1.500.000( مليون وخم�سمائة األف �سهمًاً من اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية رهن االأ�سهم املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 
2014/07/16م( مقابل ت�سهيالت مقدمة من موؤ�س�سة التمويل الدولية ل�سالح �سركة بيت البرتجي. وكما يبني �سجل م�ساهمي ال�سركة، فاإن كافة اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة مقيدة بتنازل �سركة بيت 
البرتجي عن اأرباحها يف ال�سركة ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية مبوجب اتفاقية التنازل عن االأرباح املربمة بينهما بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م(. و�سوف تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول بعد 
االكتتاب حيث �سيكون ملوؤ�س�سة التمويل الدولية حق اال�ستحواذ على اأ�سهم �سركة بيت البرتجي يف ال�سركة يف حال اأخلت �سركة بيت البرتجي ببنود االتفاقية بعد احل�سول على املوافقات النظامية املطبقة يف هذا ال�ساأن.

الفروع والشركة التابعة 12-3

الفروع 12-3-1

لدى ال�سركة )7( �سبعة فروع على النحو التايل: 

 ملفر عل 00امقر ل دجل 
تاديخ �ضهادة مل�ضجل ملتجادي دجل مل�ضجل ملتجاديم�ضل ملفرع#

1419/02/05هـ )املوافق 1998/05/31م(4030124187امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة1

1420/12/28هـ )املوافق 2000/04/03م(5855019364امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري2

1423/02/18هـ )املوافق 2002/05/01م(4650032396امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة3

1421/07/24هـ )املوافق 2000/10/21م(1010162269امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س4

1436/07/18هـ )املوافق 2015/05/07م(2050105713امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الدمام5

1436/12/23هـ )املوافق 2015/10/07م(3350043739امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل*6

1429/08/04هــ )املوافق 2008/08/05م(4030181710�سركة اأوالد عبداجلليل برتجي 7
امل�سدر: ال�سركة

*اأ�سدرت ال�سركة �سجاًل جتاريًا فرعيًا يف حائل مبوجب اتفاقية االإدارة املربمة مع �سركة حائل الوطنية وذلك للقيام باأعمال اإدارة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل.

الشركة التابعة 12-3-2

لدى ال�سركة �سركة تابعة واحدة هي: 

 مل�ضركة ملتابعةل ا0امقر ل دجل 
تاديخ �ضهادة مل�ضجل ملتجاديدجل مل�ضجل ملتجاديم�ضل مل�ضركة#

1428/07/02هـ )املوافق 2007/07/16م(3350019735�سركة حائل الوطنية للخدمات ال�سحية1
امل�سدر: ال�سركة

وللمزيد من التفا�سيل عن �سركة حائل الوطنية، ف�ساًل راجع الق�سم 4-8 »ال�سركة التابعة« من هذه الن�سرة.

التراخيص والموافقات األساسية  12-4

يقر جمل�س االإدارة باأن ال�سركة، و�سركتها التابعة، حا�سلني على جميع الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة اأن�سطتهما، با�ستثناء ترخي�س اال�ستثمار االأجنبي ل�سركة 
حائل الوطنية والذي با�سرت �سركة حائل الوطنية اإجراءات احل�سول عليه، واالعتماد اجلاري احل�سول عليه من قبل ال�سركة لكل من امل�ست�سفيات التابعة لها من قبل املركز 
ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية الذي اأ�سبح االآن اإلزاميًا ومطبقًا على جميع امل�ست�سفيات العاملة يف اململكة، حيث با�سرت ال�سركة باإجراءات احل�سول على هذا االعتماد 
ومل يبا�سر املركز بعد مبنح اعتمادت امل�ست�سفيات، با�ستثناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة الذي ح�سل على �سهادة اعتماد من املركز ال�سعودي العتماد املن�ساآت ال�سحية 
ملدة ثالثة )3( �سنوات تبداأ يف 1437/01/06هـ )املوافق 2015/10/19م(. وللمزيد من املعلومات عن املخاطر التي قد تن�ساأ عن عدم ح�سول ال�سركة اأو ال�سركة التابعة على 
اأي من هذه الرتاخي�س واملوافقات، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  2-1-7 »املخاطر املرتبطة بالت�سريعات واالأنظمة املنظمة لقطاع الرعاية ال�سحية والرتاخي�س« من هذه الن�سرة.
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ومن اأهم الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ما يلي: 

 ملرتمخي�س  مملومفقات ملأ�ضا�ضيةل ا0امقر ل دجل 

مقهة محلالةملتجريرتاديخ ملنتهاءدجل ملرتخي�سملغر�سنوع ملرتخي�س
ممل�ضردة

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة لل�سركة

�سهادة ت�سجيل �سركة 
م�ساهمة

ت�سجيل ال�سركة يف ال�سجل 
التجاري

1440/04/05هـ )املوافق 4030149460
2018/12/12م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

ترخي�س ا�ستثمار 
خدمي

ترخي�س ال�سركة من قبل 
الهيئة العامة لال�ستثمار

1437/11/27هـ )املوافق 10217351148402
2016/08/30م(

الهيئة العامة �ساري�سنوي
لال�ستثمار

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة للفروع

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة

1440/05/11هـ )املوافق 4030124187
2019/01/17م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

ترخي�س فرع امل�ست�سفى ترخي�س طبي
ال�سعودي االأملاين – جدة

1437/04/25هـ )املوافق 026-101-010-010-00020
2016/02/04م(

وزارة ال�سحة�ساري�سنتني

ترخي�س الدفاع 
املدين

ترخي�س ال�سالمة لفرع 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – جدة

1436/04/26هـ )املوافق 690/1/31/دف
2015/02/15م(

املديرية حتت التجديد�سنوي
العامة للدفاع 

املدين

اعتماد تطبيق املعايري �سهادة اعتماد
الوطنية للجودة يف 

امل�ست�سفيات

JED-PRV-HOS- 
1015-0031-117

1440/02/08هـ )املوافق 
2018/10/19م(

املركز �ساريثالث �سنوات
ال�سعودي 

العتماد 
املن�ساآت 
ال�سحية

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – ع�سري

1440/05/11هـ )املوافق 5855019364
2019/01/17م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

ترخي�س فرع امل�ست�سفى ترخي�س طبي
ال�سعودي االأملاين – ع�سري

1441/05/26هـ )املوافق 072-102-010-012-10006
2020/01/21م(

وزارة ال�سحة�ساريخم�س �سنوات

ترخي�س الدفاع 
املدين

ترخي�س ال�سالمة لفرع 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – ع�سري

1436/11/17هـ )املوافق ب/115
2015/09/01م(

املديرية حتت التجديد�ستة اأ�سهر
العامة للدفاع 

املدين

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – 

املدينة 

1440/05/11هـ )املوافق 4650032396
2019/01/17م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

ترخي�س فرع امل�ست�سفى ترخي�س طبي
ال�سعودي االأملاين – 

املدينة

1441/12/22هـ )املوافق 048-102-010-012-10006
2020/08/12م(

وزارة ال�سحة�ساريخم�س �سنوات

ترخي�س الدفاع 
املدين

ترخي�س ال�سالمة لفرع 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – املدينة

1437/05/20هـ )املوافق 9222056
2016/02/29م(

املديرية �ساري�سنوي
العامة للدفاع 

املدين

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – 

الريا�س

1439/07/24هـ )املوافق 1010162269
2018/04/10م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

ترخي�س فرع امل�ست�سفى ترخي�س طبي
ال�سعودي االأملاين – 

الريا�س

1440/02/10هـ )املوافق 014-101-010-012-00019
2018/10/19م(

وزارة ال�سحة�ساريخم�س �سنوات

ترخي�س الدفاع 
املدين

ترخي�س ال�سالمة لفرع 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – الريا�س

املديرية �ساريال يوجدال يوجد23/11/2/15/دف
العامة للدفاع 

املدين

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع ال�سركة يف 
الدمام

1441/07/17هـ )املوافق 2050105713
2020/03/20م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة
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مقهة محلالةملتجريرتاديخ ملنتهاءدجل ملرتخي�سملغر�سنوع ملرتخي�س
ممل�ضردة

املوافقة على 
متطلبات املرحلة 

االأولية

املوافقة على متطلبات 
املرحلة االأولية الفتتاح 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – الدمام

1437/05/03هـ )املوافق 038-103-010-012-10011
2016/02/12م(

وزارة ال�سحة�ساري�ستة اأ�سهر

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة

ت�سجيل فرع اأوالد 
عبداجلليل برتجي 

1439/08/04هـ )املوافق 4030181710
2018/04/20م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

�سهادة ت�سجيل فرع 
�سركة*

ت�سجيل فرع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – حائل

1441/12/23هـ )املوافق 3350043739
2020/08/13م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة ل�سركتها التابعة

�سهادة ت�سجيل �سركة 
م�ساهمة

ت�سجيل �سركة حائل 
الوطنية 

1437/07/02هـ )املوافق 3350019735
2016/04/09م(

وزارة التجارة �ساريخم�س �سنوات
وال�سناعة

الرتخي�س الطبي 
االأويل

ترخي�س اأويل الإن�ساء 
م�ست�سفى ب�سعة 150 

�سرير يف حائل

وزارة ال�سحة�ساريال يوجدال يوجدبدون

امل�سدر: ال�سركة
*اأ�سدرت ال�سركة �سجاًل جتاريًا فرعيًا يف حائل مبوجب اتفاقية االإدارة املربمة مع �سركة حائل الوطنية وذلك للقيام باأعمال اإدارة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل.

ملخص النظام األساسي للشركة  12-5

اسم الشركة:

ا�سم ال�سركة هو »�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية« )ميكو(، �سركة م�ساهمة �سعودية.

أغراض الشركة:
اإن�ساء واإدارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملراكز واملعاهد ومراكز التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وخمتربات التحليل واالأ�سعة وال�سيدليات. �
�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة يف امل�ساريع الطبية واإن�ساء امل�سانع الالزمة الأغرا�س ال�سركة وا�سترياد ما يتطلبه ذلك من مكائن  �

واآالت مبا يف ذلك م�سانع االأدوية واملعدات وامل�ستلزمات ومتلك براءات االخرتاع واال�ستفادة منها يف حتقيق اأغرا�س ال�سركة داخل وخارج اململكة.
جتارة اجلملة والتجزئة يف االأدوية واالأدوات واملعدات وامل�ستلزمات الطبية واأدوات التاأهيل ال�سحي والعالج الطبيعي وكل ما يتعلق بامل�ست�سفيات واملراكز الطبية. �
جتارة اجلملة والتجزئة يف اأجهزة احلا�سب االآيل وقطع غيارها وبراجمها التي تتعلق بالرعاية ال�سحية وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. �
الوكاالت التجارية يف املجاالت ال�سحية واالأدوية. �
اإقامة مراكز تدريب العمالة اخلا�سة باأن�سطة ال�سركة. �

متار�س ال�سركة هذه االأن�سطة بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة. 

المشاركة واالندماج وتملك الحصص في الشركات األخرى:

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق غر�سها ولها 
اأن متتلك االأ�سهم واحل�س�س يف هذه ال�سركات واأن تدجمها اأو تندمج فيها اأو ت�سرتيها. كما يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات االأخرى 
مبا ال يتجاوز 20٪ من احتياطياتها احلرة وال يزيد عن 10٪ من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سارك فيها على اأن ال يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة هذه االحتياطيات، مع اإبالغ 

اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها.

المركز الرئيسي للشركة:

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية. ويجوز ملجل�س االإدارة اأن ين�سئ لها فـروعا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.

مدة الشركة: 

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز دائما اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة على االأقل.

رأس مال الشركة: 

حدد راأ�سمال ال�سركة مببلغ )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي ُمق�سم اإلى )92.040.000( اثنني وت�سعون مليون واأربعون األف �سهم 
مت�ساوية القيمة وتبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم )10( ع�سرة ريـاالت �سعودي منها )19.544.000 �سهم( ت�سعة ع�سر مليون وخم�سمائة واأربعة واربعون األف �سهم تدفع قيمتها نقدًا 

ومنها )72.496.000 �سهم( اثنان و�سبعون مليون واأربعمائة و�ستة وت�سعون األف �سهم مقابل ح�س�س عينية.
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االكتتاب في رأسمال الشركة:

اكتتب املوؤ�س�سون يف جميع اأ�سهم ال�سركة البالغة )92.040.000( اثنان وت�سعون مليون واأربعون األف �سهم تبلغ قيمتها )920.400.00( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة 
األف ريـال �سعودي ودفع اأ�سحاب االأ�سهم النقدية البالغة )19.544.000( ت�سعة ع�سر مليون وخم�سمائة واأربع واأربعون األف �سهم مبلغ وقدره )195.440.000( مائة وخم�س 
وت�سعون مليون واأربعمائة واأربعون األف ريـال �سعودي متثل كامل قيمة االأ�سهم النقدية املكتتب فيها واأودع ذلك املبلغ يف اأحد البنوك املرخ�س لها يف اململكة با�سم ال�سركة حتت 

الـتاأ�سي�س وذلك مبوجب ال�سهادة ال�سادرة من البنك ومتثل هذه االأ�سهم 21.23٪ من راأ�سمال ال�سركة كما قدم اأ�سحاب االأ�سهم العينية قيمتها بالكامل لل�سركة.

التخلف عن دفع قيمة األسهم:

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، جاز ملجل�س االإدارة، بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني، بيع ال�سهم يف 
مزاد علني؛ ومع ذلك، يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة. وت�ستويف ال�سركة من 
ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع بهذه املبالغ، جاز لل�سركة ان ت�ستويف الباقي من جميع اأموال امل�ساهم، وتلغي ال�سركة 

ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�سرتي �سهما جديدا يحمل رقم ال�سهم امللغى وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني. 

األسهم:

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي ولو بلغ حده االأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق 

املخت�سة بال�سهم ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.وال يوجد اأحكام تنظم تعديل حقوق االأ�سهم اأو فئاتها.

تداول األسهم: 

جميع االأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهادتها، وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول االأ�سهم التي تعطى مقابل ح�س�س عينية اأو االأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل 
ن�سر امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر لل�سركة عن ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ اإعالن �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة. وت�سري هذه االأحكام على االأ�سهم التي يكتتب فيها املوؤ�س�سون اأو التي تعطي مقابل ح�س�س عينية يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر وذلك بالن�سبة 
للمدة املتبقية، ويوؤ�سر على هذه االأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم النقدية 

وفقًا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 

سجل المساهمين:

تتداول االأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني الذي تعده ال�سركة والذي يت�سمن اأ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمل اإقاماتهم وعناوينهم واأرقام االأ�سهم والقدر املدفوع 
منها ويوؤ�سر بهذا القيد على االأ�سهم وال ُيعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق 
النظام االآيل ملعلومات االأ�سهم. ويفيد االكتتاب يف االأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم للنظام االأ�سا�سي لل�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر عن جمعيات امل�ساهمني وفقًا الأحكام 

النظام االأ�سا�سي لل�سركة �سواء كان حا�سرًا اأو غائبًا و�سواء كان موافقًا على هذه القرارات اأو خمالفًا لها.

شهادات األسهم:

ت�سدر ال�سركة �سهادات االأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اأو من يفو�سه من اأع�ساء املجل�س وتختم بختم ال�سركة. وتت�سمن 
�سهادة ال�سهم على االأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر بتاأ�سي�س ال�سركة وقيمة راأ�س املال وعدد االأ�سهم املوزع عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ املدفوع منها وغر�س 

ال�سركة باخت�سار ومركزها الرئي�سي ومدتها. ويجوز اأن يكون لالأ�سهم كوبونات ذات اأرقام مت�سل�سلة وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به. 

 زيادة رأس المال:

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�سمال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة 
بنف�ض القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد دفع باأكمله، ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�ض املال.

تخفيض رأس المال:

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة 
بخ�سائر. وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر ذلك التخفي�س يف هذه االلتزامات، ومبراعاة 
ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س. واإذا كان التخفي�س ناجتًا عن زيادة راأ�س مال ال�سركة عن حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء 
اعرتا�سهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم 

اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

تكوين مجلس اإلدارة:

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ت�سعة اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية لل�سركة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات. وتبداأ مدة ع�سوية اأول جمل�س اإدارة من تاريخ 
�سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، وا�ستثناًء من ذلك عني املوؤ�س�سون اأول جمل�س اإدارة ملدة 5 �سنوات.

 أسهم ضمان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة:

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�سرة اآالف )10.000( ريـال �سعودي وتودع هذه االأ�سهم خالل )30( ثالثني يومًا 
من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يحددها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س االإدارة. وتظل غري قابلة 
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للتداول اإلى اأن تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعـــوى امل�سوؤولية امل�سار اإليها يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة. واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س 
االإدارة اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته. 

شغور مركز عضو مجلس اإلدارة:

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو فيها وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س، جاز للمجل�س اأن ُيعني موؤقتًا 
ع�سوًا اآخر يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، وُيكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه.

واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من االأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة:
اأن تكون جميع  اأمورها، على  ال�سركة وت�سريف  اإدارة  ال�سلطات وال�سالحيات يف  اأو�سع  االإدارة  العامة، يكون ملجل�س  مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية  اأ- 
معامالت ال�سركة التجارية واملالية وفقًا لل�سريعة االإ�سالمية، وله على �سبيل املثال، ال احل�سر، حق تقرير ا�سرتاك ال�سركة يف �سركات اأخرى وله الت�سرف يف اأ�سول 
ال�سركة وممتلكاتها وله حق ال�سراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واالإفراغ وقب�س الثمن وت�سليم املثمن، على اأنه فيما يتعلق ببيع عقارات ال�سركة 

يجب اأن يت�شمن حم�شر جمل�ض االإدارة وحيثيات قراره بالت�شرف مراعاة ال�شروط التالية:
اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع االأ�سباب واملربرات له.- 1
اأن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل.- 2
اأن يكون البيع حا�سرًا اإال يف احلاالت التي يقدرها املجل�س وب�سمانات كافية.- 3
اأن ال يرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو حتميلها بالتزامات اأخرى كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات - 4

للقرو�ض  بالن�شبة  التالية  ال�شروط  ال�شركة مع مراعاة  اآجالها نهاية مدة  التي ال تتجاوز  التجارية  القرو�ض  التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد 
التجارية التي تتجاوز اآجالها ثالث �سنوات:

اأن يراعى يف �شروط القر�ض وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني. اأ- 
اأن ال تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة عن 50٪ من راأ�س املال. ب- 

اأن يحدد جمل�س االإدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده. ج- 

كما يكون ملجل�ض االإدارة حق ال�شلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�شم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�ض االإدارة القيام بكافة االأعمال والت�شرفات التي من �شاأنها حتقيق 
اأغرا�س ال�سركة.

ويكون ملجل�س االإدارة ويف احلاالت التي يقدرها حق اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحة ال�سركة، على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة  ب- 
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:

اأن يكون االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى.- 1
اأن يكون االإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد.- 2
االإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�س فيه.- 3

وملجل�س االإدارة اأن يوكل اأو يفو�س نيابة عنه يف حدود اخت�سا�ساته واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف اتخاذ اأي اإجراء اأو ت�سرف معني اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة، اإن وجدت، كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن ويف حدود ما 
ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال يحددهما جمل�س االإدارة وفقًا لالأنظمة والقرارات والتعليمات املرعية يف اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة. وي�سمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل 
ال�سنة املالية من رواتب ون�سيب يف االأرباح وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا، كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم موظفني اأو 

اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية �سبق واأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب:

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا كما يجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا، وال يجوز اأن يجمع ع�سو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز الع�سو املنتدب. 
ويكون للرئي�س �سالحية دعوة املجل�س لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س. ويحدد جمل�س االإدارة بقرار منه اخت�سا�سات و�سالحيات كل من رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو 

املنتدب. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك لرئي�س املجل�س والع�سو املنتدب – يف حالة تعيينه – جمتمعني اأو منفردين احلق يف متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�ساء واجلهات احلكومية 
وكتاب العدل واملحاكم وجلان ف�س املنازعات باختالف اأنواعها وهيئات التحكيم والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها 
ال�سركة مع كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع على  التي ت�سرتك فيها  ال�سركات  تاأ�سي�س  العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود  اأنواع  والتوقيع على كافة 
االتفاقيات وال�سكوك واالإفراغات اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية واتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت والرهون وفكها واإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة 

ويف املرافعة واملدافعة وال�سلح واالإقرار والتحكيم عن ال�سركة، ويجوز الأي منهما تفوي�س واحد اأو اأكرث يف حدود اخت�سا�سهما يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

ويتمتع الع�سو املنتدب يف حالة تعيينه باالإ�سافة اإلى ذلك بال�سالحيات االأخرى التي يحددها جمل�س االإدارة ويقوم بت�سريف االأعمال اليومية لل�سركة.

يحدد جمل�س االإدارة وفقًا لتقديره املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب باالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة مبقت�سى املادة )41( 
من نظام ال�سركة االأ�سا�سي.

اأو من غريهم، يخت�س بت�سجيل حما�سر اجتماعات املجل�س وتدوين القرارات ال�سادرة عن هذه االجتماعات  اأع�سائه  ُيعني جمل�س االإدارة �سكرتريًا للمجل�س �سواء من بني 
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وحفظها اإلى جانب ممار�سة االخت�سا�سات االأخرى التي يوكلها اإليه جمل�س االإدارة، ويحدد املجل�س مكافاآت ال�سكرتري يف قرار تعيينه.

ال تزيد مدة ع�سوية رئي�س املجل�س اأو نائبه اأو الع�سو املنتدب وال�سكرتري عن مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز اإعادة تعيينهم. 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربق. ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو املجل�س اإلى االجتماع متى 
طلب منه ذلك اثنان من االأع�ساء.

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره خم�سة اأع�ساء على االأقل ويف حالة اإنابة ع�سو جمل�س االإدارة ع�سوًا اآخر حل�سور اجتماعات املجل�س، يتعني اأن تكون االإنابة طبقًا 
لل�سوابط االآتية:

ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات االجتماع. - 1
اأن تكون االإنابة ثابتة بالكتابة وب�ساأن اجتماع حمدد.- 2
ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها. - 3

ويجوز الأي ع�سو امل�ساركة يف اأي اجتماع للمجل�س عن طريق الهاتف اأو فيديو املوؤمترات اأو باأي طريقة اإليكرتونية اأخرى ميكن من خاللها جلميع االأع�ساء االت�سال ببع�سهم 
البع�س ب�سورة اآنية، وت�سكل امل�ساركة على ذلك النحو ح�سورا لالجتماع.

قرارات مجلس اإلدارة:

ت�سدر قرارات جمل�س االإدارة باالأغلبية الأ�سوات اأع�ساء جمل�س االإدارة احلا�سرين اأو املمثلني يف االجتماع ويف حالة ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي ي�سم رئي�س املجل�س 
اأو من يفو�سه الرئي�س لرياأ�س املجل�س يف حال غيابه.

ملجل�س االإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على كافة االأع�ساء متفرقني ما مل يطلب اأحد االأع�ساء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها وتعر�س هذه القرارات 
على جمل�س االإدارة يف اأول اجتماع تاٍل له.

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر توزع على كافة اأع�ساء املجل�س ويوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري بعد توقيع جميع االأع�ساء احلا�سرين على اإحدى ن�سخ املح�سر 
وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

لجان مجلس اإلدارة:

ملجل�س االإدارة اأن ي�سكل من بني اأع�سائه اأو من خارجه جلانًا ح�سبما تقت�سي حاجات ال�سركة. ويعني املجل�س من بني اأع�ساء اللجنة رئي�سًا لكل منها كما يحدد جمل�س االإدارة 
طريقة عمل كل جلنة واخت�سا�ساتها وعدد اأع�سائها والن�ساب ال�سروري الجتماعاتها. ومتار�س اللجان ال�سالحيات التي يوليها املجل�س من حني الآخر وفقًا لتعليمات وتوجيهات 

املجل�س.

حضور الجمعيات: 

متثل اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. ولكل م�ساهم حائز على )20( �سهم حق ح�سور اجلمعية 
العامة. وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

الجمعية التأسيسية:

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سية باالأمور التالية:

التحقق من االكتتاب بكل راأ�س املال ومن الوفاء طبقًا الأحكام نظام ال�سركات باحلد االأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة االأ�سهم.- 1
و�سع الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة، ولكن ال يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإال مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني فيها.- 2
املداولة يف تقرير املوؤ�س�سني عن االأعمال والنفقات التي اقت�ساها التاأ�سي�س.- 3

وي�شرتط ل�شحة انعقاد اجلمعية التاأ�شي�شية ح�شور عدد من املكتتبني ميثل ن�شف راأ�ض املال على االأقل ولكل مكتتب يف اجتماعاتها �شوت عن كل �شهم اكتتب به اأو ميثله.

الجمعية العامة العادية:

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �سهور 
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية:

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

دعوة الجمعيات العامة: 

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني 
ميثلون 5٪ من راأ�س املال على االأقل. وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد 
املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل. وت�ستمل الدعوة على جدول االأعمال، على اأنه طاملا اأن االأ�سهم ا�سمية فيجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور 

بخطابات م�سجلة. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.
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إثبات الحضور: 

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�سف باأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين واملمثلني وحمال اإقامتهم مع بيان عدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو الوكالة وعدد االأ�سوات املخ�س�سة 
لها ويكون لكل ذي م�سلحة االطالع على هذا الك�سف.

نصاب الجمعية العامة العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجبت الدعوة اإلى 
اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )29( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ويعترب االجتماع 

الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

نصاب الجمعية العامة غير العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة 
اإلى اجتماع ثاٍن بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة )31( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س 

املال على االأقل.

القوة التصويتية:

لكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية. وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم. ويتم اتباع اأ�سلوب 
الت�سويت الرتاكمي يف تعيني اأع�ساء جمل�س االإدارة من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

القرارات:

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزم موافقة اأغلبية 
اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة وال يكون لهوؤالء راأي يف هذه  باأ�سهم نقدية والتي متثل ثلثي االأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�س العينية  املكتتبني 

القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب االأ�سهم النقدية.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع، اإال 
اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها االأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة 

اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

مناقشة جدول األعمال:

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املُدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب جمل�س االإدارة اأو 
مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع اأحتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف 

هذا ال�ساأن نافذًا.

إدارة الجمعية العامة:

الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن  اأو من يفو�سه يف حالة غيابه. وُيعني  االإدارة  العمومية رئي�س جمل�س  يراأ�س اجلمعية 
اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم يف حيازتهم باالأ�سالة اأو الوكالة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو 
خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

مراقب الحسابات:

يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني املراقبني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة العادية �سنويًا وحتدد مكافاأته ويجوز لها اإعادة 
تعيينه مبا يتفق مع التعليمات والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�سدد، وقد عني املوؤ�س�سون �سركة الدار لتدقيق احل�سابات )عبداهلل الب�سري و�سركاه( – ع�سو جرانت ثورنتون 

الدولية كاأول مراقب حل�سابات ال�سركة لل�سنة املالية االأولى عند التاأ�سي�س. 

االطالع على السجالت:

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول عليها، وله احلق 
اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها. 

وعلى مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقريرًا ُي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات واالإي�ساحات التي طلبها، وما يكون 
قد ك�سفه من خمالفات الأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

السنة المالية:

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى لل�سركة من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن 
تاأ�سي�س ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية. 



 232

ميزانية الشركة:

يعد جمل�ض االإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا لقيمة اأ�شول ال�شركة وخ�شومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�شاب االأرباح واخل�شائر وتقريرًا عن ن�شاط 
ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية والطـريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني يومًا على االأقل. وي�سع 
املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يومًا على االأقل ويوقع رئي�س جمل�س االإدارة الوثائق امل�سار اإليها وتودع 
ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على االأقل وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن ين�سر 
يف �سحيفة توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وخال�سة وافية من تقرير جمل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب 

احل�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على االأقل. 

توزيع األربا	:

 توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه التايل: 

جتنب ع�سرة )10( باملئة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�سف  اأ- 
راأ�س املال. 

اأغرا�س  اأو  ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة جتنيب ن�سبة 10٪ من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س  ب- 
معينة. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5٪ من راأ�س املال املدفوع.  ج- 
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح، اأو يرحل الباقي اإلى ال�سنة املالية التالية بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني. د- 

سداد األربا	:

تدفع االأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س االإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة. 

خسائر الشركة:

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع )4/3( راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني 
يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية. 

دعوى المسؤولية:

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ض االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ض به ب�شرط اأن يكون حق ال�شركة 
يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى. 

حل الشركة وتصفيتها:

عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناءًا على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفي اأو اأكرث وحتدد 
�سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة. ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفى وتبقى الأجهزة ال�سركة 

اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني. 

إقرارات:
ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بحق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح له فيه م�سلحة. اأ- 

ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بحق الت�سويت على �سرف املكافاآت الأنف�سهم اأو على القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العامة لل�سركة يف  ب- 
هذا ال�ساأن.

ال يحق الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو االإدارة التنفيذية االقرتا�س من ال�سركة. ج- 

االتفاقيات الجوهرية 12-2

اتفاقيات تقديم الخدمات الطبية 12-2-1

اأبرمت ال�سركة عدة اتفاقيات لتقدمي اخلدمات الطبية، اأهمها: 

 اتفاقيات تقديم الخدمات الطبية مع شركات التأمين الطبي. 1

تعاقدت ال�سركة مع عدد من �سركات التاأمني الطبي يف اململكة العربية ال�سعودية لتقدمي اخلدمات الطبية حلملة بطاقات التاأمني الطبي ال�سادرة عن تلك ال�سركات. ويبني 
اجلدول التايل ملخ�س عن اأهم اتفاقيات تقدمي اخلدمات الطبية مع �سركات التاأمني الطبي:
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�سركة الدرع العربي للتاأمني )ي�سمل 1
العقد م�ست�سفيات ال�سركة يف جدة، 

الريا�س، ع�سري، واملدينة(

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1432/07/29هـ )املوافق 2011/07/01م(

عقود التاأمني الطبي املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة 2
التاأمني

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1420/11/08هـ )املوافق 2000/02/14م(

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنتني1432/12/05هـ )املوافق 2011/11/01م(�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين 3

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1421/01/12هـ )املوافق 2000/04/17م(ال�سركة التعاونية للتاأمني4

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1431/12/25هـ )املوافق 2010/12/01م(�سركة اأك�سا للتاأمني 5

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/01/08هـ )املوافق 2014/11/01م(�سركة غلوب مد ال�سعودية6
الطرفني

�سارية

عقود التاأمني الطبي املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة

جتدد باتفاق �سنة واحدة1435/09/03هـ )املوافق 2014/06/01م(�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين7
الطرفني

حتت التجديد وال يزال العمل 
جاري مبوجبها

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنتني1432/11/03هـ )املوافق 2011/10/01م(�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين 8

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/11/17هـ )املوافق 2015/09/01م(�سركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين9
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م(�سركة مالذ للتاأمني10
الطرفني

�سارية

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة 11
التاأمني

جتدد باتفاق ثالثة �سنوات1434/02/19هـ )املوافق 2013/01/01م(
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م(ميدنت ال�سعودية العربية12
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م(ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني13
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م(�سركة �سند للتاأمني التعاوين14
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م(�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين15
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/07/12هـ )املوافق 2015/05/01م(�سركة نك�ستكري ال�سعودية للتاأمني16
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق ثالثة �سنوات1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م(ال�سركة التعاونية للتاأمني17
الطرفني

�سارية

�سركة الرعاية ال�ساملة ال�سعودية 18
لت�سوية املطالبات التاأمينية

جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/05/10هـ )املوافق 2015/03/01م(
الطرفني

�سارية

تنتهي يف 1436/03/13هـ )املوافق 2015/01/04م(�سركة غلوب مد ال�سعودية19
1437/03/20هـ 

)املوافق 
2015/12/31م(

جتدد باتفاق 
الطرفني

�سارية

عقود التاأمني الطبي املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنتني1432/11/03هـ )املوافق 2011/10/01م(�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين 20

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة 21
التاأمني

جتدد باتفاق ثالثة �سنوات 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م(
الطرفني

�سارية

جتدد باتفاق اأربعة �سنوات1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م(ال�سركة التعاونية للتاأمني22
الطرفني

�سارية
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جتدد باتفاق �سنة واحدة1436/03/13هـ )املوافق 2015/01/04م(�سركة غلوب مد ال�سعودية23
الطرفني

�سارية

عقود التاأمني الطبي املتعلقة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س

�سركة امل�ساريع التجارية العربية 24
املحدودة

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1422/11/20هـ )املوافق 2002/02/03م(

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنتني1432/12/05هـ )املوافق 2011/11/01م(�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين 25

�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة 26
التاأمني

�ساريةجتدد تلقائيًاثالثة �سنوات1423/08/16هـ )املوافق 2002/10/22م(

�ساريةجتدد تلقائيًااأربعة �سنوات1423/04/20هـ )املوافق 2002/07/01م(ال�سركة التعاونية للتاأمني27

�ساريةجتدد تلقائيًا�سنة واحدة1436/06/22هـ )املوافق 2015/02/11م(�سركة غلوب مد ال�سعودية28
امل�سدر: ال�سركة

االتفاقيات ماهية  اأغلبية هذه  تت�شمنها، حيث حتدد  التي  وال�شروط  االأحكام  املذكورة يف جمملها من حيث  التاأمني  ال�شركة مع �شركات  بها  التي ترتبط  االتفاقيات  وتت�شابه 
اخلدمات الطبية التي ي�سملها نطاق التاأمني، مثل الك�سف الطبي واالأ�سعة واملختربات واالأدوية وخدمات تنومي املر�سى وطب االأ�سنان التي ينتفع بها املوؤمن عليهم لدى �سركة 
التاأمني املتعاقد معها بناًء على بطاقات التاأمني الطبي ال�سادرة لهم من تلك ال�سركة. وعادًة ما تتباين بطاقات التاأمني الطبي من حيث التغطية الطبية املقدمة، ن�سبة حتمل 

املري�س من تكاليف اخلدمات الطبية ح�سب اخلطة التاأمينية املقدمة من قبل �سركة التاأمني ذات ال�سلة.

وتن�س غالبية االتفاقيات املذكورة على اأن تقوم ال�سركة بتقدمي خدماتها الطبية حلاملي بطاقات التاأمني الطبي بعد التاأكد من هوياتهم والتغطية الطبية املقدمة لهم من قبل 
�سركة التاأمني ذات ال�سلة، ومن ثم تر�سل فاتورة ل�سركة التاأمني ذات ال�سلة بتكاليف اخلدمات الطبية املقدمة حلامل البطاقة وفق جدول اأ�سعار اخلدمات الطبية املتفق عليها 
مع ال�سركة بعد ا�ستقطاع ن�سبة حتمل حامل البطاقة ون�سبة اخل�سم املتفق عليها. كما تن�س االتفاقيات املذكورة على اأنه يحق لل�سركة زيادة اأ�سعار اخلدمات الطبية �سنويًا بعد 
اإخطار �سركة التاأمني. ويتعني على �سركة التاأمني �سداد قيمة الفواتري املقدمة لها من ال�سركة باخلدمات التي قدمتها لعمالئها املوؤمن عليهم خالل فرتة )60( �ستني يومًا من 

ا�ستالمها م�سفوعة ب�سور امل�ستندات ذات ال�سلة.

كما تن�س غالبية االتفاقيات املذكورة على اأنه يتعني على ال�سركة االحتفاظ ب�سجالت طبية للموؤمن عليهم وفق للمتطلبات التي تن�س عليها االأنظمة ذات ال�سلة ووفقًا ل�سيا�سة 
حفظ امللفات املتبعة يف ال�شركة، وتوفري و�شول �شركة التاأمني اإلى تلك ال�شجالت باالإ�شافة اإلى تقرير طبي مف�شل عند الطلب.

ترتواح مدد �سريان االتفاقيات املذكورة من �سنة واحدة اإلى اأربعة �سنوات جتدد تلقائيًا اأو باتفاق الطرفني ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم التجديد 
قبل تاريخ انتهاء االتفاقية.

 اتفاقيات تقديم الخدمات الطبية مع وزارة الصحة. 2

تعاقدت ال�سركة مع وزارة ال�سحة لتقدمي اخلدمات الطبية للمر�سى املحالني من وزارة ال�سحة. ويبني اجلدول التايل ملخ�س لهذه االتفاقيات:

 متفاجيات تقرمي مخلرمات ملطبية مع  زمدة مل�ضحةل ا0امقر ل دجل 
ملتجريرتاديخ ملنتهاءممل�ضت�ضفىمقهة محلكومية

عند انتهاء املدة مبوجب اتفاقية جديدة.1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سريوزارة ال�سحة

عند انتهاء املدة مبوجب اتفاقية جديدة.1438/02/08هـ )املوافق 2016/11/08م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�سوزارة ال�سحة
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع وزارة الصحة في المستشفى السعودي األلماني - عسير

ال�سعودي  امل�ست�سفى  الطبية يف  الرعاية  لتقدمي خدمات  ال�سحة  اتفاقية تقدمي خدمات طبية مع وزارة  بتاريخ 1432/01/13هـ )املوافق 2010/12/19م(،  ال�سركة  اأبرمت 
االأملاين - ع�سري للحاالت املحولة من وزارة ال�سحة للتنومي بامل�ست�سفى بق�سم العناية املركزة للكبار واالأطفال واالأطفال حديثي الوالدة وحاالت احلمل اخلطرة التي قد حتتاج 
اإلى احل�سانة اأو العناية املركزة عند الوالدة. انتهت االتفاقية يف 1435/02/15هـ )املوافق 2013/12/18م( ومت جتديدها لغاية 1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(.  
يجري العمل حاليا على جتديد هذه االإتفاقية مع اإدارة وزارة ال�سحة يف منطقة ع�سري، واإلى اأن يتم التجديد �سي�ستمر امل�ست�سفى با�ستقبال ومعاجلة املر�سى املحالني من وزارة 

ال�سحة بناء على االإتفاقية احلالية.

تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويرفع اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري اأو تنفيذ االتفاقية اأو اإنهائها اأو اإبطالها للجهات املخت�سة بالنزاعات ح�سب 
االأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع وزارة الصحة في المستشفى السعودي األلماني - الرياض

ال�سعودي  امل�ست�سفى  الطبية يف  الرعاية  لتقدمي خدمات  ال�سحة  اتفاقية تقدمي خدمات طبية مع وزارة  بتاريخ 1435/07/04هـ )املوافق 2014/05/03م(،  ال�سركة  اأبرمت 
االأملاين - الريا�س للحاالت املحولة من وزارة ال�سحة للتنومي بامل�ست�سفى بق�سم العناية املركزة للكبار واالأطفال واالأطفال حديثي الوالدة وحاالت احلمل اخلطرة التي قد حتتاج 
اإلى احل�سانة اأو العناية املركزة عند الوالدة. مدة االتفاقية ثالثة �سنوات تنتهي يف 1438/02/08هـ )املوافق 2016/11/08م(. وبالرغم من اأن هذه االتفاقية ت�سري فقط اإلى 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س كطرف متعاقد ومقدم للخدمات املن�سو�س عليها، اإال اأنها ت�سمل من حيث التطبيق من قبل ال�سركة ووزارة ال�سحة كل من امل�ست�سفى 
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ال�سعودي االأملاين – جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة، حيث يقوم هذان امل�ست�سفيان بتقدمي اخلدمات املن�سو�س عليها يف االتفاقية وفقًا لالأ�سعار املتفق عليها فيها 
وتقوم باإ�سدار فواتري بها مبا�سرة اإلى مديرية ال�سوؤون ال�سحية يف كل من مدينة جدة واملدينة املنورة.   

تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويرفع اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري اأو تنفيذ االتفاقية اأو اإنهائها اأو اإبطالها للجهات املخت�سة بالنزاعات ح�سب 
االأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقيات تقديم الخدمات الطبية مع الشركات والمؤسسات

تعاقدت ال�سركة مع عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات لتقدمي خدمات طبية ملوظفيها وم�ستفيديها والتي تت�سمن �سركة اأرامكو ال�سعودية واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. 
ويبني اجلدول التايل ملخ�س لهذه االتفاقيات:

 متفاجيات تقرمي مخلرمات ملطبية مع مل�ضركات  مملوؤ�ض�ضاتل ا0امقر ل دجل 
ملتجريرتاديخ ملنتهاءممل�ضت�ضفىمل�ضركة

�سنويًا بالرتا�سي بني الطرفني مبوجب اتفاق خطي.1437/08/20هـ )املوافق 2016/05/27م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

�سنويًا بالرتا�سي بني الطرفني مبوجب اتفاق خطي.1437/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سرياملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

عند انتهاء املدة باتفاق الطرفني.1438/12/09هـ )املوافق 2017/08/31م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة�سركة اأرامكو ال�سعودية

عند انتهاء املدة باتفاق الطرفني.1437/02/18هـ )املوافق 2015/11/30م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة�سركة اأرامكو ال�سعودية

عند انتهاء املدة باتفاق الطرفني.1441/01/01هـ )املوافق 2019/08/31م(امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري�سركة اأرامكو ال�سعودية
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المستشفى السعودي األلماني - المدينة

)املوافق  1434/02/19هـ  بتاريخ  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  واملوؤ�س�سة  ال�سركة  بني  املدينة   - االأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  يف  طبية  خدمات  تقدمي  اتفاقية  اإبرام  مت   
2013/01/01م( وذلك لتغطية اإ�سابات العمل واالأمرا�س املهنية من م�سرتكي املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. وتعترب االتفاقية نافذة اعتبارًا من تاريخ 1434/02/19هـ 
)املوافق 2013/01/01م( وملدة �سنة ميالدية واحدة. وتتجدد االتفاقية �سنويًا بالرتا�سي بني الطرفني مبوجب اتفاق خطي، ويف حالة رغبة اأحد الطرفني يف عدم التجديد فعليه 
اإخطار الطرف االآخر بذلك قبل نهاية مدة االتفاقية ب�سهرين على االأقل مبوجب خطاب م�سجل. وقد مت جتديد هذه االتفاقية بتاريخ 1436/08/10هـ )املوافق 2015/05/28م( 

وال تزال �سارية املفعول حتى تاريخ هذه الن�سرة.

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المستشفى السعودي األلماني - عسير

)املوافق  1434/03/29هـ  بتاريخ  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  واملوؤ�س�سة  ال�سركة  بني  ع�سري   - االأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  يف  طبية  خدمات  تقدمي  اتفاقية  اإبرام  مت   
2013/02/10م( وذلك لتغطية اإ�سابات العمل واالأمرا�س املهنية من م�سرتكي املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية. وتعترب االتفاقية نافذة اعتبارًا من تاريخ 1434/02/19هـ 
)املوافق 2013/01/01م( وملدة �سنة ميالدية واحدة. وتتجدد االتفاقية �سنويًا بالرتا�سي بني الطرفني مبوجب اتفاق خطي، ويف حالة رغبة اأحد الطرفني يف عدم التجديد فعليه 
اإخطار الطرف االآخر بذلك قبل نهاية مدة االتفاقية ب�سهرين على االأقل مبوجب خطاب م�سجل. وقد مت جتديد هذه االتفاقية بتاريخ 1436/05/05هـ )املوافق 2015/02/24م( 

وال تزال �سارية املفعول حتى تاريخ هذه الن�سرة.

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع أرامكو السعودية في المستشفى السعودي األلماني - جدة

هذه  حتويل  ال�سعوديةومت  واأرامكو  البرتجي  بيت  �سركة  بني  2014/09/10م(،  )املوافق  1435/11/15هـ  بتاريخ  اأبرمت  عامة  خدمات  اتفاقية  مبوجب  حاليًا  ال�سركة  تعمل 
االتفاقية اإلى ال�سركة بتاريخ 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م( بحيث حتل مكان �سركة بيت البرتجي يف كافة احلقوق وااللتزامات املنبثقة عنها. وتقوم ال�سركة حاليًا 
بتوفري خدمات الرعاية الطبية ملوظفي اأرامكو ال�سعودية وعائالتهم يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. وتنتهي هذه االتفاقية يف 1438/12/09هـ )املوافق 2017/08/31م( 
الذين يختارون مراجعة  العاملني واملتقاعدين وعائالتهم  ال�سعودية  اأرامكو  باتفاق الطرفني. ويتم تقدمي خدمات عامة ب�سورة روتينية وخدمات متخ�س�سة ملوظفي  وجتدد 

من�ساآت ال�سركة الطبية.

تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويرفع اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري اأو تنفيذ االتفاقية اأو اإنهائها اأو اإبطالها للجهات املخت�سة بالنزاعات ح�سب 
االأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية تقديم خدمات طبية مع أرامكو السعودية في المستشفى السعودي األلماني - المدينة

ال�سعودية ومت حتويل هذه  واأرامكو  البرتجي  بيت  �سركة  بني  )املوافق 2008/12/01م(،  بتاريخ 1429/12/03هـ  اأبرمت  عامة  اتفاقية خدمات  حاليًا مبوجب  ال�سركة  تعمل 
ال�سركة  املنبثقة عنها. وتقوم  بتاريخ 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م( بحيث حتل مكان �سركة بيت البرتجي يف كافة احلقوق وااللتزامات  ال�سركة  اإلى  االتفاقية 
– املدينة. وقد مت جتديد العقد بتاريخ 1432/04/23هـ )املوافق   اأرامكو ال�سعودية وعائالتهم يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين  حاليًا بتوفري خدمات الرعاية الطبية ملوظفي 
2013/02/26م( لغاية 1437/02/18هـ )املوافق 2015/11/30م( وميكن جتديده بعد ذلك التاريخ باتفاق الطرفني. ويتم تقدمي خدمات عامة ب�سورة روتينية وخدمات 

متخ�س�سة ملوظفي اأرامكو ال�سعودية العاملني واملتقاعدين وعائالتهم الذين يختارون مراجعة من�ساآت ال�سركة الطبية. 

تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويرفع اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري اأو تنفيذ االتفاقية اأو اإنهائها اأو اإبطالها للجهات املخت�سة بالنزاعات ح�سب 
االأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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اتفاقية تقديم خدمات طبية مع أرامكو السعودية في المستشفى السعودي األلماني - عسير 

ال�سعودية ومت حتويل هذه  واأرامكو  البرتجي  بيت  �سركة  بني  )املوافق 2014/09/01م(،  بتاريخ 1435/11/06هـ  اأبرمت  عامة  اتفاقية خدمات  حاليًا مبوجب  ال�سركة  تعمل 
ال�سركة  املنبثقة عنها. وتقوم  بتاريخ 1436/10/12هـ )املوافق 2015/07/28م( بحيث حتل مكان �سركة بيت البرتجي يف كافة احلقوق وااللتزامات  ال�سركة  اإلى  االتفاقية 
)املوافق  1441/01/01هـ  يف  االتفاقية  هذه  وتنتهي  ع�سري.   – االأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  يف  وعائالتهم  ال�سعودية  اأرامكو  ملوظفي  الطبية  الرعاية  خدمات  بتوفري  حاليًا 
اأرامكو ال�سعودية العاملني واملتقاعدين وعائالتهم الذين  2019/08/31م( وجتدد باتفاق الطرفني. ويتم تقدمي خدمات عامة ب�سورة روتينية وخدمات متخ�س�سة ملوظفي 

يختارون مراجعة من�ساآت ال�سركة الطبية. 

تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويرفع اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري اأو تنفيذ االتفاقية اأو اإنهائها اأو اإبطالها للجهات املخت�سة بالنزاعات ح�سب 
االأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية اإلدارة مع شركة حائل الوطنية  12-2-2

كما قامت ال�سركة اأي�سًا باإبرام اتفاقية اإدارة بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( مع �سركة حائل الوطنية الإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل 
مقابل ر�سوم حمددة وفقًا لالتفاقية. تقوم ال�سركة مبوجب هذه االتفاقية بتقدمي خدمات اإدارة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل ت�سمل تقدمي خدمات اقرتاح ومراجعة 
�سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية وتر�سيح اأفراد الكادر الطبي االأ�سا�سيني واإجراء مراجعات دورية لالأعمال الطبية واالإدارة املالية وامل�ساعدة على ت�سكيل اللجان املنا�سبة 
وو�سع اإجراءات رفع التقارير ومراقبة اأعمال امل�ست�سفى مبا يتوافق مع املعايري املطبقة يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة وا�ستخدام اال�سم التجاري »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين«. 

وتبلغ مدة هذه االتفاقية خم�سة وع�سرون �سنة تتجدد تلقائيًا ملدد مماثلة وهي خا�سعة لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اتفاقيات اإلشراف اإلداري لمستشفيات خارج المملكة 12-2-3

اتفاقية اإلشراف اإلداري مع شركة اإلمارات والشركة المصرية السعوديةأ. 

والقاهرة،  ال�سركتني يف دبي  لهاتني  التابعة  امل�ست�سفيات  ال�سعودية لالإ�سراف على  وال�سركة امل�سرية  االإمارات  اإدارة مع كل من �سركة  اتفاقيات  البرتجي  بيت  اأبرمت �سركة 
)املوافق  1436/07/14هـ  بتاريخ  االإمارات  �سركة  مع  اإداري  اإ�سراف  اتفاقيات  اإبرام  عرب  ال�سركة  اإلى  ر�سمي  وب�سكل  بالكامل  هذه  االإداري  االإ�سراف  اتفاقيات  حتويل  ومت 

2015/05/03م( وال�سركة امل�سرية ال�سعودية بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(. 

ومبوجب هذه االتفاقيات ينح�سر دور ال�سركة يف االإ�سراف على اإدارة امل�ست�سفيات وتقدمي امل�سورة الى الطاقم االإداري اخلا�س بكل م�ست�سفى، ودون اأن تقوم ال�سركة بتقدمي 
خدمات الرعاية ال�سحية يف تلك امل�ست�سفيات بنف�سها. وت�ستحق ال�سركة مبوجب هذه االتفاقيات اأتعاب االإدارة. وت�سمل مهام ال�سركة االإ�سرافية ما يلي:

مراجعة واقرتاح ال�سيا�سات واالإجراءات الت�سغيلية للم�ست�سفيات املذكورة مبا يتوافق مع معايري امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. �
اقرتاح اأفراد الطاقم الطبي االأ�سا�سيني للم�ست�سفيات املذكورة ومراجعة واقرتاح التغيريات لكافة �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية. �
املراجعة الدورية لعمليات امل�ست�سفيات املذكورة الطبية واالإدارية واملالية وتقدمي املقرتحات يف هذا اخل�سو�س. �
اقرتاح اأف�سل املمار�سات املتعلقة بامل�سرتيات واإدارة املخزون واالأ�سول فيما يتعلق بعمليات امل�ست�سفيات املذكورة. �
امل�ساعدة يف ت�سكيل اللجان لالأق�سام الطبية واالإدارية واملالية وو�سع ال�سيا�سات الالزمة الإدارة امل�ست�سفيات املذكورة وعملياتها. �
تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي للموظفني يف امل�ست�سفيات املذكورة. �
امل�ساعدة يف تطوير ال�سيا�سات الت�سويقية مبا يتوافق مع معايري امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. �
منح رخ�سة ال�ستخدام اال�سم التجاري »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« باالإ�سافة اإلى برنامج �سممته ال�سركة ح�سريًا فيما يتعلق باإدارة وت�سغيل م�ست�سفيات ال�سعودي  �

االأملاين.

اإدارة ال�سركة على هذه االتفاقيات بتاريخ 1436/07/21هـ )املوافق 2015/05/11م( ووافقت اجلمعية العامة لل�سركة عليها يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  وقد وافق جمل�س 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، كونها تعترب من التعامالت مع االأطراف ذات العالقة لوجود م�سلحة غري مبا�سرة لبع�س اأع�ساء جمل�س االإدارة فيها وهم �سبحي 
امل�سرية  وال�سركة  االإمارات  �سركة  اأنهم ميتلكون  و�سلطان �سبحي برتجي حيث  ومكارم �سبحي برتجي  ور�سوان خالد برتجي  وخالد عبداجلليل برتجي  عبداجلليل برتجي 

ال�سعودية ب�سكل غري مبا�سر عرب ملكيتهم يف �سركة بيت البرتجي.

اتفاقية اإلشراف اإلداري مع الشركة السعودية اليمنيةب. 

اأبرمت �سركة بيت البرتجي اإتفاقية اإ�سراف اإداري مع ال�سركة ال�سعودية اليمنية لالإ�سراف على امل�ست�سفى التابع لها يف �سنعاء. وقد مت حتويل جزء من هذه االتفاقية من �سركة 
بيت البرتجي اإلى ال�سركة بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( مبوجب احلق الذي متلكه بتحويل كامل اأو اأي جزء من االتفاقية للغري دون احلاجة اإلى اإ�سعار اأو 

موافقة ال�سركة ال�سعودية اليمنية. وقد ا�ستمل اجلزء املحول من االتفاقية على املهام االإ�سرافية دون املهام االإدارية والت�سغيلية، وعلى وجه اخل�سو�س املهام التالية:

مراجعة واقرتاح ال�سيا�سات واالإجراءات الت�سغيلية للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء مبا يتوافق مع معايري امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. �
اقرتاح اأفراد الطاقم الطبي االأ�سا�سيني للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء ومراجعة واقرتاح التغيريات لكافة �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية. �
املراجعة الدورية لعمليات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء الطبية واالإدارية واملالية وتقدمي املقرتحات يف هذا اخل�سو�س. �
اقرتاح اأف�سل املمار�سات املتعلقة بامل�سرتيات واإدارة املخزون واالأ�سول فيما يتعلق بعمليات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء. �
امل�ساعدة يف ت�سكيل اللجان لالأق�سام الطبية واالإدارية واملالية وو�سع ال�سيا�سات الالزمة الإدارة امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء وعملياته. �
تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي للموظفني يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – �سنعاء. �
امل�ساعدة يف تطوير ال�سيا�سات الت�سويقية مبا يتوافق مع معايري امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. �

واجلدير بالذكر اأن ال�سركة مل تتمكن حتى االآن من اإبرام اتفاقية جديدة مع ال�سركة ال�سعودية اليمنية نظرًا لالأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية ال�سائدة يف اجلمهورية اليمنية. 
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وقد وافق جمل�س اإدارة ال�سركة على حتويل هذه االتفاقية بتاريخ 1436/07/21هـ )املوافق 2015/05/11م( ووافقت اجلمعية العامة لل�سركة عليها يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، كونها تعترب من التعامالت مع االأطراف ذات العالقة لوجود م�سلحة غري مبا�سرة لبع�س اأع�ساء جمل�س االإدارة فيها وهم �سبحي 
عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي حيث اأنهم ميتلكون ال�سركة اليمنية ال�سعودية ب�سكل غري 

مبا�سر عرب ملكيتهم يف �سركة بيت البرتجي.

ويو�سح اجلدول اأدناه اأهم بنود اتفاقيات االإ�سراف االإداري للم�ست�سفيات:

 مأهل بنود متفاجيات ملإ�ضرمف ملإدمدي للم�ضت�ضفياتل ا0امقر ل دجل 
د�ضوم ملإ�ضرمف ملإدمديمرة ملتفاجيةتاديخ ملتفاجيةموجع ممل�ضت�ضفىم�ضل مل�ضركة مملتعاجرة

10٪ من اأرباح امل�ست�سفى قبل احت�ساب الفوائد 25 �سنة1436/07/14هـ )املوافق 2015/05/03م(دبي، االإمارات العربية املتحدة�سركة االإمارات 
وال�سرائب

10٪ من �سايف دخل امل�ست�سفى25 �سنة1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(القاهرة، جمهورية م�سر العربيةال�سركة امل�سرية ال�سعودية 

10٪ من اأرباح امل�ست�سفى قبل احت�ساب الفوائد 10 �سنوات1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(�سنعاء، اجلمهورية اليمنيةال�سركة ال�سعودية اليمنية 
وال�سرائب

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقيات صيانة المعدات الطبية 12-2-4

 اتفاقية الصيانة الشاملة مع سيمنزأ. 

اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سيانة �ساملة مع �سركة �سيمنز ليمتد مديكال �سوليو�سنز بتاريخ 1433/09/17هـ )املوافق 2012/08/05م( ملدة ثالث �سنوات وفق البنود التالية:

 ملخ�س متفاجية مل�ضيانة مل�ضاملة مع �ضيمنزل 07امقر ل دجل 
مل�ضرحملبنر

اتفاقية �سيانة �ساملةا�سم االتفاقية

ال�سركةاالأطراف

�سيمنز ليمتد مديكال �سوليو�سنز

ثالث �سنوات من 1433/09/17هـ )املوافق 2012/08/05م( اإلى 1436/10/19هـ )املوافق 2015/08/04م( جتدد باتفاق الطرفني مبوجب مدة االتفاقية
اتفاقية جديدة.*

توفر �سيمنز خدمات ال�سيانة واالإجراءات الوقائية وحتديث االأجهزة والربامج للمعدات الطبية املحددة يف االتفاقية يف كل من امل�ست�سفى ال�سعودي مو�سوع االتفاقية
االأملاين - الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - ع�سري وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة.

القيمة االإجمالية لالتفاقية هي )12.987.000( اثني ع�شر مليون وت�شعمائة و�شبعة وثمانني األف ريـال �شعودي يتم �شدادها مبوجب اأربعة اأق�شاط ربع قيمة االتفاقية
�سنوية مت�ساوية.

يحق ل�سيمنز فر�س مبالغ اإ�سافية عن اأي م�ساريف اإ�سافية ناجتة عن زيادة ال�سرائب اأو الر�سوم اجلمركية التي قد يتم فر�سها يف اململكة اأو الناجتة 
عن تقلبات اأ�سعار ال�سرف وتقلب �سعر العملة.

تلتزم ال�سركة بـ:االلتزامات

• جعل املعدات متاحة ومتوفرة ملوظفي �سيمنز.	

• العناية مبوقع وبيئة املعدات.	

• توفري واحلفاظ على خطوط هاتفية منا�شبة يف املوقع ليت�شنى ملوظفي �شيمنز ا�شتعمال خدمات التحكم عن بعد.	

• حتمل امل�سوؤولية الكاملة عن التدريب والتاأهيل املنا�سب ملوظفيها املخت�سني بت�سغيل املعدات.	

يحق الأي من الطرفني اإنهاء االتفاقية قبل نهاية مدتها يف اأي من احلاالت التالية:االإنهاء

• وجود اإخالل ج�سيم من الطرف االآخر وعدم ت�سحيحه خالل 30 يومًا من اإخطاره بذلك.	

• اإفال�س اأو اإع�سار الطرف االآخر اأو عدم مقدرته على �سداد دينه اأو اأداء اأعماله التجارية.	

• م�سوؤولية الطرف االآخر عن االإهمال املتعمد واخلطاأ اجل�سيم.	

• القوة القاهرة التي جتعل الطرف االآخر عاجزًا عن تنفيذ التزاماته ملدة 3 اأ�سهر.	

ال يحق الأي طرف التنازل عن االتفاقية اأو اأي حق له مبوجب االتفاقية للغري بدون موافقة كتابية م�سبقة من الطرف االآخر.التنازل

القانون املطبق وحمكمة 
االخت�سا�س

تخ�سع االتفاقية للقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

يتم اإحالة اأي نزاع يتعلق باالتفاقية اإلى التحكيم وفق قانون التحكيم يف اململكة العربية ال�سعودية.
امل�سدر: ال�سركة

*ال يزال العمل جاري مبوجب هذه االتفاقية، وتعمل ال�سركة حاليًا على جتديدها.
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 اتفاقيات الصيانة مع موردي المعداتب. 

كما اأبرمت ال�سركة عددًا من اتفاقيات ال�سيانة مع موردي املعدات لتقدمي ال�سيانة والدعم الفني للمعدات الطبية واالأجهزة االأخرى، ويت�سمن اجلدول التايل ملخ�سًا الأهم 
تلك االتفاقيات:

 متفاجيات مل�ضيانة مع موددي مملعرمتل 08امقر ل دجل 
جيمة ملتفاجية )د.�س(ملتجريرمملرةتاديخ ملتفاجيةنطاق ملتفاجيةمقرم مخلرمةملرجل

اتفاقيات ال�سيانة اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة

جي اإي 1
ال�سيف

�سيانة لالأجهزة الطبية املحددة يف 
االتفاقية

1435/04/29هـ )املوافق 
2014/03/01م(

ثالثة �سنوات تنتهي يف 
1438/05/12هـ )املوافق 

2017/02/28م(

1.455.000تلقائيًا ملدة �سنة

اتفاقيات ال�سيانة اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

جي اإي 2
ال�سيف

�سيانة لالأجهزة الطبية املحددة يف 
االتفاقية

1435/04/29هـ )املوافق 
2014/03/01م(

ثالثة �سنوات تنتهي يف 
1438/05/12هـ )املوافق 

2017/02/28م(

2.157.150تلقائيًا ملدة �سنة

امل�سدر: ال�سركة

اتفاقيات اإليجار 12-2-5

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات اإيجار مع عدة موؤجرين ال�ستئجار مباين و�سقق ال�ستخدامها �سكنًا للعاملني يف ال�سركة. ويو�سح اجلدول التايل اأهم اتفاقيات االإيجار خالل ال�سنوات 
الثالث املا�سية:

 متفاجيات مإيجاد مباين  �ضقق ل�ضتخرممها �ضكناً للعاملنيل 09امقر ل دجل 
ملأجرة مل�ضنوية حالة ملتفاجيةمرة ملتفاجيةملعني مملوؤجرةتاديخ ملتفاجيةمملوؤجرملرجل

)ديـال �ضعودي( 

اتفاقيات االإيجار اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

مكتب 1
التميمي 
للعقارات

1433/11/01هـ )املوافق 
2010/09/17م(

192.000�ساريةثالثة �سنوات، وجتدد تلقائيًا�سقق �سكنية يف حي ال�سحافة يف الريا�س

حممد علي 2
املزيني 

1430/10/12هـ )املوافق 
2009/10/01م(

200.000�سارية�سنتان، وجتدد تلقائيًاعمارة �سكنية يف �سارع امللقا يف الريا�س

ع�ساف 3
ح�سني 

الع�ساف

1435/05/14هـ )املوافق 
2014/03/15م(

ثالثة �سنوات تنتهي يف خم�سة �سقق يف حي ال�سحافة يف الريا�س
2017/03/14م

165.000�سارية

اتفاقيات االإيجار اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة

اأحمد عمر 4
العطا�س

1432/01/29هـ )املوافق 
2011/01/04م( 

270.000�ساريةت�سعة �سنوات، وجتدد تلقائيًاثمانية ع�سر وحدة �سكنية يف املدينة املنورة

ح�سن حامد 5
البكري

1436/01/01هـ )املوافق 
2014/10/25م(

خم�سة �سنوات، وجتدد مبنى �سكني يف املدينة املنورة
تلقائيًا

250.000�سارية

حممد اأحمد 6
العمري

1435/02/29هـ )املوافق 
2014/01/01م( 

خم�سة �سنوات تنتهي يف مبنى �سكني بالدعثية يف املدينة املنورة
2018/12/31م، ويحق 

لل�سركة اإنهاء العقد مبوجب 
اإخطار ال تقل مدته عن 60 
يومًا مع اإكمال ال�سنة التي 

يتم فيها االإنهاء

165.000�سارية

اتفاقيات االإيجار اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

اأحمد ح�سن 7
القحطاين

1431/02/17هـ )املوافق 
2010/02/01م(

جممع �سكني كامل التاأثيث ل�سكن العاملني 
بامل�ست�سفى يف مدينة خمي�س م�سيط

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

تزيد من 170.000 �سارية
يف ال�سنة االأولى 

لت�سل اإلى 
204.000 يف ال�سنة 

اخلام�سة
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)ديـال �ضعودي( 

اأحمد ح�سن 8
القحطاين

1431/02/17هـ )املوافق 
2010/02/01م(

جممع �سكني كامل التاأثيث ل�سكن العاملني 
بامل�ست�سفى يف مدينة خمي�س م�سيط 

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

تزيد من 170.000 �سارية
يف ال�سنة االأولى 

لت�سل اإلى 
204.000 يف ال�سنة 

اخلام�سة

ح�سني 9
الغامدي

1434/08/22هـ )املوافق 
2013/07/01م(

مبنى �سكني ل�سكن العاملني بامل�ست�سفى يف 
خمي�س م�سيط 

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

234.000�سارية

جربان هادي 10
القحطاين

1430/02/20هـ )املوافق 
2009/02/15م(

مبنى �سكني ل�سكن العاملني يف امل�ست�سفى يف 
خمي�س م�سيط 

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

تزيد من 130.000 �سارية
يف ال�سنة االأولى 

لت�سل اإلى 
160.000 يف ال�سنة 

اخلام�سة

عبدالعزيز 11
عبداهلل 

القحطاين

1435/10/05هـ )املوافق 
2014/08/01م(

مبنى �سكني خم�س�س ل�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى يف خمي�س م�سيط 

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

158.400�سارية

عبداهلل 12
حممد 

القا�سي

1434/01/17هـ )املوافق 
2012/12/01م(

مبنى �سكني خم�س�س ل�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى يف خمي�س م�سيط

خم�سة �سنوات، وجتدد 
تلقائيًا

تزيد من 140.000 �سارية
يف ال�سنة االأولى 

لت�سل اإلى 
160.000 يف ال�سنة 

اخلام�سة

اتفاقيات االإيجار اخلا�سة بامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

موؤ�س�سة 13
خالد معلوي 

ح�سني 
ال�سهراين

1435/03/01هـ )املوافق 
2014/01/02م(

�سبعة �سنوات، وجتدد عمارة �سكنية يف حي ال�سالمة يف جدة
تلقائيًا، ويحق لل�سركة اإنهاء 

العقد يف اأي وقت مبوجب 
اإخطار مدته ثالثة اأ�سهر

580.000�سارية

�سعود و�ساره 14
اأحمد 

القحطاين

1435/09/16هـ )املوافق 
2014/07/13م(

خم�سة �سنوات، وجتدد عمارة �سكنية يف حي ال�سالمة 
تلقائيًا

800.000�سارية

نا�سر حممد 15
ال�سريف

1431/09/01هـ )املوافق 
2010/08/11م(

250.000�ساريةع�سرة �سنوات، وجتدد تلقائيًامبنى �سكني واقع يف حي ال�سالمة يف جدة

جنالء 16
عبدالقادر 
عبدالعليم

210.000�سارية�سنة واحدة، وجتدد تلقائيًامبنى �سكني واقع يف حي ال�سالمة يف جدة2009/12/18م(

اتفاقيات االإيجار اخلا�سة بفرع اأوالد عبداجلليل برتجي

موؤ�س�سة 17
عبدالعزيز 

عبدالرحمن 
احلمدان

1436/07/01هـ )املوافق 
2015/04/20م(

150.000�ساريةثالث �سنوات، وتتجدد تلقائيًام�ستودع يف حي اخلمرة مبدينة جدة

امل�سدر: ال�سركة

كما اأبرمت ال�سركة عدة اتفاقيات اإيجار مع عدة م�ستاأجرين لتقدمي خدماتهم وبيع منتجاتهم يف مداخل و�ساحات م�ست�سفيات ال�سركة. وت�سمل ن�ساطات امل�ستاأجرين املقدمة من 
خالل املحالت امل�ستاأجرة يف م�ست�سفيات ال�سركة تقدمي خدمات االطعمة وامل�سروبات، وجتارة النظارات الطبية وال�سم�سية، واأجهزة البيع الذاتي، وبيع االألعاب والهدايا والورد 

واحللويات. وترتواح مدد اتفاقيات االإيجار تلك بني �سنة واحدة وثالثة �سنوات ويجدد اأغلبيتها باتفاق الطرفني.

اتفاقيات اإلنشاء والترميم 12-2-2

اتفاقية إنشاء مشروع المستشفى السعودي األلماني - حائل  .1

بتاريخ 1426/08/20هـ )املوافق 2005/09/24م( وقعت �سركة حائل الوطنية اتفاقية مع �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة الإن�ساء م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- حائل بقيمة اإجمالية قدرها )158.049.000( مائة وثمانية وخم�سون مليون وت�سعة واأربعني األف ريـال �سعودي، وقد وافق جمل�س اإدارة �سركة حائل الوطنية على زيادة هذا 

املبلغ مبقدار )18.000.000( ثمانية  ع�سر مليون ريـال �سعودي. وفيما يلي ملخ�س باأهم االحكام التي ت�سمنها هذا العقد:
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اتفاقية اإن�ساء م�سروع امل�ست�سىفى ال�سعودي االأملاين – حائلالعنوان

1426/08/20هـ )املوافق 2005/09/24م(التاريخ

�سركة حائل الوطنية و�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودةاالأطراف

تنفيذ االأعمال واإجنازها و�سيانتها وتقدمي العمال ومواد العمل ومعدات االإن�ساء واالأعمال املوؤقتة الإن�ساء م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين يف حائل ب�سعة مو�سوع العقد
150 �سرير

يلتزم املقاول بتنفيذ واإمتام جميع االأعمال املبينة يف االتفاقية واإجنازها خالل مدة 36 �سهرًا مبا يف ذلك فرتة التجهيز اعتباًرا من تاريخ ت�سليم مدة التنفيذ
موقع العمل اإلى املقاول )اأي �سهر يناير من العام 2006م(. وقد مت متديد فرتة اإكمال امل�سروع حتى مار�س 2016م.

)158.049.000( مائة وثمانية وخم�سون مليون وت�سعة واأربعون األف ريـال �سعودي، وقد وافق جمل�س اإدارة �سركة حائل الوطنية على زيادة هذا القيمة
املبلغ مبقدار )18.000.000( ثمانية ع�سر مليون ريـال �سعودي.

يتم �سرف دفعة مقدمة للمقاول على احل�ساب ال تتجاوز 10٪ من قيمة االتفاقية وذلك بعد اإبرام االتفاقية وتقدمي �سمان بنكي بنف�س القيمة. الدفعات
وت�سرف ا�ستحقاقات املقاول مبا يف ذلك كلفة االأعمال الزائدة واالإ�سافية وفق ما مت اجنازه وقبوله من عمل ح�سب امل�ستخل�سات التي ي�سادق 

عليها املهند�س اال�ست�ساري ب�سفة دورية ومبعدل ال يقل عن م�ستخل�س واحد كل �سهر.

اإذا تاأخر املقاول عن اإمتام العمل وت�سليمه كاماًل يف املواعيد املحددة ومل ير �ساحب العمل داعيًا ل�سحب العمل منه تطبق على املقاول غرامة عن غرامات التاأخري
املدة املتبقية حلني اكمال العمل كتعوي�س ل�ساحب العمل وحت�سب على اأ�سا�س متو�سط التكلفة اليومية للم�سروع وذلك بق�سمة قيمة العقد على مدته 

وفًقا ملا يلي:

• يف حالة عدم اال�ستفادة من امل�سروع تطبق غرامة بقدر خم�س متو�سط التكلفة اليومية عن كل يوم تاأخري بحد اأق�سى 5٪ من قيمة العقد.	

• يف حالة اال�ستفادة من امل�سروع تطبق غرامة بقدر خم�س متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية عن كل يوم تاأخري بحد اأق�سى 5٪ من قيمة 	
االأعمال املتبقية.

ال يجوز للمقاول التعاقد من الباطن فيما يتعلق باأي جزء من االأعمال املتفق عليها قبل احل�سول على اإذن خطي م�سبق. التنازل

يحق لل�شركة وفق ترتيبات معينة فح�ض واختبار اأعمال البناء التي تظل خا�شعة طول الوقت ملراقبة ومراجعة اجلودة وفًقا ل�شروط العقد.الفح�س واالختبار

يلتزم املقاول �سيانة واإ�سالح ما يظهر من عيوب اأو نواق�س يف االأعمال املنفذة خالل �سنة كاملة بعد اال�ستالم االبتدائي لالأعمال، كما ي�سمن ما امل�سوؤولية عن العيوب
يحدث من تهدم ملا قام بتنفيذه من االأعمال خالل ع�سر �سنوات من تاريخ الت�سليم متى كان ذلك نا�سئا عن عيوب التنفيذ.

النظام الواجب التطبيق وف�س 
النزاعات

تخ�سع هذه االتفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة، ويحال كل خالف ين�ساأ عن تطبيق االتفاقية وال يتم التو�سل اإلى ت�سوية ودية له اإلى جلنة 
حتكيم من ثالثة حمكمني.

 امل�سدر: ال�سركة

وقد وافقت اجلمعية العامة لل�سركة على االتفاقيات الواردة يف اجلدول اأعاله وذلك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن �سركة 
اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة ميتلك كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي 

و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي ح�س�سًا فيها.

2.  اتفاقية إنشاء مبنى استقبال مرضى العيادات الخارجية في المستشفى السعودي األلماني – عسير

العيادات  مر�سى  ا�ستقبال  مبنى  اإن�ساء  الأعمال  املحدودة  الدولية  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  �سركة  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقعت  2014/07/30م(  )املوافق  1435/10/03هـ  بتاريخ 
اخلارجية يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري مبا يف ذلك االأعمال املدنية وامليكانيكية والتجهيزات الطبية الالزمة بقيمة اإجمالية قدرها )53.060.552( ثالثة وخم�سون 

مليون و�ستني األف وخم�سمائة واثنان وخم�سون ريـال �سعودي. مدة هذه االتفاقية 24 �سهرًا تبداأ اإعتبارًا من توقيعه.

اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية  اأن �سركة  وقد وافقت اجلمعية العامة لل�سركة على هذه االتفاقية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث 
االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي،  اأع�ساء جمل�س  املحدودة ميلك كل من 

وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي ح�س�سًا فيها.
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وقعت ال�سركة عدة اتفاقيات مع �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة الأعمال اإن�سائية وترميمية تتعلق بامل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. تنتهي كل اتفاقية من تلك االتفاقيات 
يف تاريخ الت�سليم النهائي للم�سروع ذي ال�سلة.

 متفاجيات ملإن�ضاء  ملرتميل مع �ضركة مإن�ضاء ممل�ضت�ضفيات ملر ليةل ااامقر ل دجل 
جيمة ملعقر نطاق ملأعمالتاديخ ملنفاذممل�ضت�ضفى مو�ضوع ملعقر

)ديـال �ضعودي(
ملو�ضعتاديخ ملنتهاء

االأثاث املتحرك للطابقني 
الثاين والثالث

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– ع�سري

1435/10/06هـ 
)املوافق 

2014/08/02م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمردي�سمرب 2015م2.016.060

امل�ست�سفى ترميم الطابق اخلام�س
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/04/24هـ 
)املوافق 

2014/02/24م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمراإبريل 2016م5.480.380

امل�ست�سفى ترميم الطابق ال�ساد�س
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/09/27هـ 
)املوافق 

2014/07/24م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمرنوفمرب 2016م7.089.500

عيادات االأ�سنان يف الربج 
الطبي

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/09/10هـ 
)املوافق 

2014/07/07م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

منتهييوليو 2015م1.396.153

تو�سعة غرفة العمليات وق�سم 
التعقيم

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1434/07/11هـ 
)املوافق 

2013/05/21م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

منتهييوليو 2015م5.039.909

ترميم العيادات اخلارجية 
ودورات املياه

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1434/05/21هـ 
)املوافق 

2013/04/02م(

تفكيك بالط االأر�شيات وال�شقف 
واالأدوات ال�سحية لعدد 67 دورة 

مياه. وبناء بالط االأر�شيات اجلديد، 
بالط اجلدران، ال�شقف، امل�شابيح، 

اأنظمة التهوية، والرتكيبات ال�سحية. 
باالإ�سافة اإلى اأعمال الطالء 

اخلارجية وترتيبات ال�سقاالت

م�ستمردي�سمرب 2015م1.240.436

امل�ست�سفى ترميم مركز تقنية املعلومات
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1433/02/18هـ 
)املوافق 

2012/01/12م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

منتهينوفمرب 2014م5.566.434

اأعمال ا�سا�سات خزان الغاز، 
خمترب الطابق االأول، تو�سعة 
وحدة العناية املركزة، ال�سور 

اخلارجي، نظام مكافحة 
احلريق

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1434/07/02هـ

)املوافق 
2013/05/18م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمريونيو 2016م5.777.465

اإن�ساء غرفة مولد الطاقة 
اجلديد

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1434/05/19هـ 
)املوافق 

2013/04/29م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمردي�سمرب 2015م2.365.438

تو�سعة وحدة العناية املركزة 
لالأطفال حديثي الوالدة 

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/11/10هـ 
)املوافق 

2014/09/05م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

منتهييونيو 2015م400.876

امل�ست�سفى ترميم وحدة طب االأورام
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/11/10هـ 
)املوافق 

2014/09/05م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

منتهييوليو 2015م738.424

ت�سميم وترميم مركز رعاية 
الطفولة

امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1433/06/08هـ 
)املوافق 

2012/04/29م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمردي�سمرب 2015م6.388.480

امل�ست�سفى اأعمال ترميم
ال�سعودي االأملاين 

– الريا�س

1433/02/27هـ 
)املوافق 

2012/01/21م(

تقدمي املوا�سفات والت�ساميم 
املعمارية والكهربائية وال�سرف 

ال�سحي وتنفيذ االأعمال االإن�سائية

م�ستمريونيو 2016م5.401.217

امل�سدر: ال�سركة
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وقد وافقت اجلمعية العامة لل�سركة على االتفاقيات الواردة يف اجلدول اأعاله وذلك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن �سركة 
اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية املحدودة ميتلك كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي 

و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي ح�س�سًا فيها.

اتفاقيات أخرى 12-2-2

1.  اتفاقية إعادة البيع الحصرية مع شركة بيت البترجي

بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإعادة البيع احل�سرية مع �سركة بيت البرتجي قامت مبوجبها �سركة بيت البرتجي بتعيني ال�سركة 
الإعادة البيع، ب�سكل ح�سري، للمنتجات الطبية امل�سنعة من قبل عدد من ال�سركات الطبية االأجنبية بحيث تقوم ال�سركة �سنويًا ب�سراء املنتجات الطبية من �سركة بيت البرتجي 

بناًء على اأوامر ال�سراء املتفق عليها بني الطرفني، ومن ثم تقوم ال�سركة باإعادة بيع هذه املنتجات للغري. وت�سمل تلك املنتجات ما يلي:

 مملنتجات ملتي ت�ضملها متفاجية مإعادة ملبيع محل�ضريةل ااامقر ل دجل 
مملنتجمل�ضركة ممل�ضنعة

املفا�سل اال�سطناعيةوالدرمار لينك جي.اإم.بي.اإت�س اآند كو كاي.جي.

لوحات وم�سامري وبراغياأورثو �سيليكت جي.اإم.بي.اإت�س

لوحات وم�سامري وبراغي Illizarovتيمبد ميديكال ديفاي�س مانيوفاك�سرينج

االأدوات واملواد اال�ستهالكية اجلراحية �ساميك�س ميدزينيكت�سنك جي.اإم.بي.اإت�س

ا�سمنت العظام تكنيمد �سا�س

اأنظمة جتبري العظام�سانامتثتال ليمتد

االأدوات اجلراحيةنوبا انت�سرومنت ميدزينيكت�سنك جي.اإم.بي.اإت�س

اأجهزة ر�سم القلب، اأجهزة هولرت للر�سد، ABPMsنوراف ميديكال جي.اإم.بي.اإت�س

املعدات واالأثاث الطبي وغري الطبي بالنكو

اآالت ال�سفط الكهربائيةت�سايرون ايه.ا�س.

اأجهزة قيا�س املوؤ�سرات احليوية للمر�سى، اأجهزة قيا�س النب�سديجيتال �ساينز تك اإنك.

اأ�سرة الهواء، اأجهزة تربيد وتدفئة اجل�سم، واآالت ال�سفطهايكو هرتز

اأثاث طبي متحركجوه �ستيجيلميري

اأنظمة ا�ستدعاء املمر�سات )منتجات غري طبية(هانيوييل انتلجنت اليف كاير – اأكرمان

اأنظمة التربيد الطبي )امل�سرحة(ثالهيمري

مدة اتفاقية اإعادة البيع احل�سرية هي )10( �سنوات تتجدد تلقائيًا، ويجوز لل�سركة اإنهاء االتفاقية اأو التنازل عن حقوقها والتزاماتها الواردة فيها للغري دون احلاجة ملوافقة 
�سركة بيت البرتجي. تخ�سع االتفاقية للقوانني واالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

�سبحي  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأن  حيث  2015/05/17م(،  )املوافق  1436/07/28هـ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  يف  االتفاقية  هذه  على  لل�سركة  العامة  اجلمعية  وافقت  وقد 
عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل 

برتجي وعبداجلليل خالد برتجي �سركاء يف �سركة بيت البرتجي. 

اتفاقيات إدارة ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وغير الخطرة  .2

اأبرمت ال�سركة عدة اتفاقيات الإدارة ومعاجلة النفايات الطبية واملعدنية واملخلفات ال�سيدالينة والكيميائية واملواد ال�سائلة يف امل�ست�سفيات التابعة لها مع �سركات متخ�س�سة يف 
ذلك املجال. مدة تلك االتفاقيات �شنة واحدة وجتدد باتفاق الطرفني. وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط تلك العقود:

 ملخ�س متفاجيات مإدمدة  معاقة ملنفايات ملطبية  مخلطرةل ااامقر ل دجل 
�ضركة مإدمدة  معاقة ملنفايات ممل�ضت�ضفى

ملطبية مخلطرة
جيمة ملتفاجيةمو�ضوع ملتفاجيةحالة ملتفاجيةتاديخ منتهاء ملتفاجية

)ديـال �ضعودي(

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – املدينة

ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة

1438/04/02هـ )املوافق 
2016/12/31م(

التخل�س من النفايات الطبية �سارية
اخلطرة

228.000 �سنويًا

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - املدينة 

ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة

1437/03/20هـ )املوافق 
2015/12/31م(

التخل�س من النفايات الطبية �سارية
والكيميائية

25 لكل كيلوجرام

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - املدينة 

1438/08/04هـ )املوافق موؤ�س�سة �سهم طابة للمقاوالت
2017/04/30م(

18.000 �سهريًاالتخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي�سارية 
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�ضركة مإدمدة  معاقة ملنفايات ممل�ضت�ضفى
ملطبية مخلطرة

جيمة ملتفاجيةمو�ضوع ملتفاجيةحالة ملتفاجيةتاديخ منتهاء ملتفاجية
)ديـال �ضعودي(

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – ع�سري

1437/06/22هـ )املوافق موؤ�س�سة مرا�سيم التجارية
2016/03/31م(

100 لكل 32 طنالتخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي�سارية

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – ع�سري

ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة

1437/06/22هـ )املوافق 
2016/03/31م(

25.000 �سهريًاالتخل�س من النفايات الطبية �سارية

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – الريا�س

ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة

1437/09/03هـ )املوافق 
2016/06/08م(

التخل�س من النفايات الطبية �سارية
اخلطرة

15 لكل كيلوجرام 
من املخلفات 

ال�سيدالنية

25 لكل كيلوجرام 
من املخلفات 

الكيميائية

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – الريا�س

1437/10/04هـ )املوافق زهرة امل�سيف
2016/07/09م(

56.000التخل�س من مياه ال�سرف ال�سحي�سارية

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – جدة

ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة

1437/10/09هـ )املوافق 
2016/07/14م(

التخل�س من النفايات الطبية �سارية
اخلطرة

28.700 لكل ـ800 
كيلوجرام

امل�سدر: ال�سركة

التسهيالت االئتمانية والقروض 12-2-2

يو�سح اجلدول التايل تفا�سيل الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س املتاحة لل�سركة و�سركتها التابعة.

ملخ�س تفا�ضيل ملقر �س  ملت�ضهيالت ممل�ضرفية مخلا�ضة بال�ضركة كما يف 0ا يونيو اا0امل ااامقر ل دجل 
مملبالغ مملتبقية )د. �س.(مملبالغ ممل�ضردة )د. �س.(مملبالغ ممل�ضحوبة )د. �س.(محلر ملئتماين )د. �س.(مقهة مملمولة

القرو�س والت�سهيالت طويلة املدى

34.375.00015.625.000-50.000.00050.000.000وزارة املالية

46.952.7053.047.295-50.000.00050.000.000وزارة املالية

28.125.00021.813.182-50.000.00049.938.182وزارة املالية

69.650.00024.210.00015.395.00039.605.000وزارة املالية

3.750.00016.250.000-20.000.00020.000.000جمموعة �سامبا املالية

القرو�س والت�سهيالت ق�سرية املدى

60.000.00051.000.0001.000.00052.000.000م�سرف االإمناء

8.333.33341.666.667-50.000.00050.000.000جمموعة �سامبا املالية

35.000.00019.500.0007.500.00027.000.000جمموعة �سامبا املالية

97.641.038217.007.144-384.650.000314.648.182املجموع
امل�سدر: ال�سركة
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فيما يلي عر�س للت�سهيالت االئتمانية والقرو�س التي ترتبط بها ال�سركة و�سركتها التابعة حاليًا.

اتفاقية القرض مع وزارة المالية بخصو	 المستشفى السعودي األلماني - عسير

تعمل ال�سركة حاليًا مبوجب اتفاقية القر�س بني وزارة املالية و�سركة بيت البرتجي التي اأبرمت بتاريخ 1418/02/25هـ )املوافق 1997/06/30م(، ومت حتويل هذه االتفاقية اإلى 
ال�سركة لتحل حمل �سركة بيت البرتجي مبوجب عقد القر�س االإحلاقي املربم بني وزارة املالية وال�سركة بتاريخ 1436/08/29هـ )املوافق 2015/06/16م(. وتهدف االتفاقية 

اإلى ح�سول ال�سركة على قر�س الإن�ساء م�ست�سفى خا�س يف مدينة خمي�س م�سيط )ع�سري( مببلغ اإجمايل قدره )50.000.000( خم�سني مليون ريـال �سعودي 

وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط هذه االتفاقية:

�شروط اتفاقية القر�ص مع وزارة املالية بخ�شو�ص امل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين - ع�شريل ااامقر ل دجل 
مل�ضرحملبيان

)50.000.000( خم�سني مليون ريـال �سعودي، يخ�س�س منها مبلغ:اإجمايل الت�سهيالت

• )27.902.890( �سبعة وع�سرون مليون وت�سعمائة واثنان األف وثمامنائة وت�سعون ريـال �سعودي ملباين امل�ست�سفى.	

• )3.503.000( ثالثة ماليني وخم�سمائة وثالثة اآالف ريـال �سعودي ملواقف ال�سيارات.	

• )13.436.330( ثالثة ع�سر مليون واأربعمائة و�ستة وثالثون األف وثالثمائة وثالثون ريـال �سعودي للمعدات الطبية.	

• )124.000( مائة واأربعة وع�سرون األف لبند ال�سيارات.	

• )4.272.730( اأربعة ماليني ومائتان واثنان و�سبعون األف و�سبعمائة وثالثون ريـال �سعودي مل�ساكن العاملني امللحقة بامل�سروع.	

• )761.050( �سبعمائة وواحد و�ستون األف وخم�سون ريـال �سعودي لالأعمال اخلارجية للم�سروع.	

رهن قطعة االأر�س الكائنة يف خمي�س م�سيط واملقام عليها امل�ست�سفى واململوكة لل�سركة مبوجب ال�سك رقم 1/199/49 وما يقام عليها من مباين ال�سمانات
ومعدات طبية واأثات وجتهيزات ل�سالح وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�سال راجع الق�سم الفرعي رقم  12-7 »العقارات« من هذه الن�سرة(.

يكون �سداد القر�س على �ستة ع�سر ق�سطًا �سنويًا مت�ساويًا بداأ االأول منها يف 1422/02/25هـ )املوافق 2001/05/19م(.ال�سداد

ت�شبح جميع اأق�شاط رد القر�ض م�شتحقة الوفاء يف اأي من احلاالت التالية:حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد

اإخالل املقرت�ض باأي �شرط من �شروط العقد اأو ظهور عدم �شحة اأي من الوقائع التي ا�شتندت اإليها الوزارة.   )1

اإفال�س اأو اإع�سار املقرت�س.  )2

التاأخر يف �شداد اأي ق�شط من اأق�شاط ال�شداد.  )3

اأي ت�سرف ناقل مللكية امل�سروع اأو تاأجري امل�سروع للغري بدون موافقة م�سبقة من الوزارة.  )4

توقف امل�شروع عن مزاولة الن�شاط املرخ�ض له ملدة تزيد عن �شتة اأ�شهر.  )5

اإلغاء ترخي�س امل�سروع.  )6

البدء يف تنفيذ امل�سروع خالل ثمانية اأ�سهر من تاريخ التوقيع على عقد القر�س.ال�شروط  )1

االعتماد على ال�سوق املحلي يف توفري احلديد واالإ�سمنت واملواد ال�سحية واالأملنيوم واالأثاث للم�سروع.  )2

تقدمي تقارير ن�سف �سنوية لوزارة املالية عن �سري امل�سروع ومنجزاته.  )3

اأخذ موافقة وزارة املالية الكتابية قبل القيام باأي اأعمال تو�سعة للم�سروع.  )4
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية القرض مع وزارة المالية بخصو	 المستشفى السعودي األلماني - الرياض

تعمل ال�سركة حاليًا مبوجب اتفاقية القر�س بني وزارة املالية و�سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي الطبية التي اأبرمت بتاريخ 1421/12/22هـ )املوافق 2001/03/17م( ومت 
حتويل هذه االتفاقية اإلى ال�سركة لتحل حمل �سركة بيت البرتجي وزهري ال�سباعي الطبية مبوجب عقد القر�س االإحلاقي املربم بني وزارة املالية وال�سركة بتاريخ 1436/08/29هـ 
)املوافق 2015/06/16م(. وتهدف االتفاقية اإلى ح�سول ال�سركة على قر�س الإن�ساء م�ست�سفى خا�س يف الريا�س مببلغ اإجمايل قدره )50.000.000( خم�سني مليون ريـال 

�سعودي.

وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط هذه االتفاقية:

�شروط اتفاقية القر�ص مع وزارة املالية بخ�شو�ص امل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين - الريا�صل ااامقر ل دجل 
مل�ضرحملبيان

)50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي، يخ�س�س منها مبلغ:اإجمايل الت�سهيالت

• )38.438.731،81( ثمانية وثالثون مليون واأربعمائة وثمانية وثالثون األف و�سبعمائة وواحد وثالثون ريـال �سعودي وواحد وثمانون هللة 	
ملباين امل�ست�سفى.

• )3.900.944،02( ثالثة ماليني وت�سعمائة األف وت�سعمائة واأربعة واأربعون ريـال �سعودي وهللتان ملواقف ال�سيارات.	

• )963.163،57( ت�سعمائة وثالثة و�ستون األف ومائة وثالثة و�ستون ريـال �سعودي و�سبعة وخم�سون هللة لالأعمال االإ�سافية.	

• )6.697.160،60( �ستة ماليني و�ستمائة و�سبعة وت�سعون األف ومائة و�ستون ريـال �سعودي و�ستون هللة للمعدات الطبية.	
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مل�ضرحملبيان

رهن قطعة االأر�س الكائنة يف حي ال�سحافة يف الريا�س واملقام عليها امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س واململوكة لل�سركة مبوجب ال�سك رقم ال�سمانات
710107035090 )3096 �سابقًا( وما يقام عليها من مباين ومعدات طبية واأثات وجتهيزات ل�سالح وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع 

الق�سم الفرعي رقم  12-7 »العقارات« من هذه الن�سرة(.

يكون �سداد القر�س على �ستة ع�سر ق�سطًا �سنويًا مت�ساويًا بداأ االأول منها يف 1425/12/22هـ )املوافق 2005/02/02م(.ال�سداد

ت�شبح جميع اأق�شاط رد القر�ض م�شتحقة الوفاء يف اأي من احلاالت التالية:حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد

اإخالل املقرت�ض باأي �شرط من �شروط العقد اأو ظهور عدم �شحة اأي من الوقائع التي ا�شتندت اإليها الوزارة.   )1

اإفال�س اأو اإع�سار املقرت�س.  )2

عدم ا�ستكمال تنفيذ املباين والتجهيزات.  )3

اأي ت�سرف ناقل مللكية امل�سروع اأو تاأجري امل�سروع للغري بدون موافقة م�سبقة من الوزارة.  )4

توقف امل�شروع عن مزاولة الن�شاط املرخ�ض له ملدة تزيد عن �شتة اأ�شهر.  )5

الغاء ترخي�س امل�سروع.  )6

البدء يف تنفيذ امل�سروع خالل ثمانية اأ�سهر من تاريخ توقيع عقد القر�س.ال�شروط  )1

تنفيذ كامل امل�سروع خالل ثالث �سنوات من تاريخ توقيع عقد القر�س.  )2

االعتماد على ال�سوق املحلي يف توفري احلديد واالإ�سمنت واملواد ال�سحية واالأملنيوم واالأثاث للم�سروع.  )3

تقدمي تقارير ن�سف �سنوية لوزارة املالية عن �سري امل�سروع ومنجزاته.  )4

اأخذ موافقة وزارة املالية الكتابية قبل القيام باأي اأعمال تو�سعة للم�سروع.  )5
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية القرض مع وزارة المالية بخصو	 المستشفى السعودي األلماني - المدينة

تعمل ال�سركة حاليًا مبوجب اتفاقية القر�س بني وزارة املالية و�سركة بيت البرتجي التي اأبرمت بتاريخ 1423/12/21هـ )املوافق 2003/02/22م(، وقد مت حتويل هذه االتفاقية 
وتهدف  )املوافق 2015/06/16م(.  بتاريخ 1436/08/29هـ  وال�سركة  املالية  وزارة  بني  املربم  االإحلاقي  القر�س  عقد  البرتجي مبوجب  بيت  �سركة  لتحل حمل  ال�سركة  اإلى 

االتفاقية اإلى ح�سول ال�سركة على قر�س الإن�ساء م�ست�سفى خا�س يف املدينة املنورة مببلغ اإجمايل قدره )50.000.000( خم�سني مليون ريـال �سعودي.

وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط هذا االتفاقية:

 �شروط اتفاقية القر�ص مع وزارة املالية بخ�شو�ص امل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين - املدينة ل 7اامقر ل دجل 
مل�ضرحملبيان

)50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي، يخ�س�س منها مبلغ:اإجمايل الت�سهيالت

• )33.115.832( ثالثة وثالثون مليون ومائة وخم�سة ع�سر األف وثمامنائة واثنان وثالثون ريـال �سعودي ملباين امل�ست�سفى.	

• )939.508( ت�سعمائة وت�سعة وثالثون األف وخم�سمائة وثمانية ريـال �سعودي لالأعمال اخلارجية.	

• )15.944.660( خم�سة ع�سر مليون وت�سعمائة واأربعة واأربعون األف و�ستمائة و�ستون ريـال �سعودي للمعدات الطبية واالأثاث.	

رهن قطعة االأر�س الكائنة يف حي اآبار علي يف املدينة املنورة واملقام عليها امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة واململوكة لل�سركة مبوجب ال�سك ال�سمانات
رقم 2/3/27 وما يقام عليها من مباين ومعدات طبية واأثات وجتهيزات ل�سالح وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم 

 12-7 »العقارات« من هذه الن�سرة(.

يكون �سداد القر�س على �ستة ع�سر ق�سطًا �سنويًا مت�ساويًا بداأ االأول منها يف 1427/12/21هـ )املوافق 2007/01/11م(.ال�سداد

ت�شبح جميع اأق�شاط رد القر�ض م�شتحقة الوفاء يف اأي من احلاالت التالية:حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد

اإخالل املقرت�ض باأي �شرط من �شروط العقد، اأو التاأخر يف �شداد اأي ق�شط، اأو ظهور عدم �شحة اأي من الوقائع التي ا�شتندت اإليها الوزارة.   )1

اإفال�س اأو اإع�سار املقرت�س.  )2

عدم ا�ستكمال تنفيذ املباين والتجهيزات.  )3

اأي ت�سرف ناقل للملكية امل�سروع اأو تاأجريه امل�سروع للغري بدون موافقة م�سبقة من الوزراة.  )4

توقف امل�شروع عن مزاولة الن�شاط املرخ�ض له ملدة تزيد عن �شتة اأ�شهر.  )5

الغاء ترخي�س امل�سروع.  )6

البدء يف تنفيذ امل�سروع خالل ثمانية اأ�سهر من تاريخ توقيع عقد القر�س.ال�شروط  )1

تنفيذ كامل امل�سروع خالل ثالث �سنوات من تاريخ توقيع عقد القر�س.  )2

االعتماد على ال�سوق املحلي يف توفري احلديد واالإ�سمنت واملواد ال�سحية واالأملنيوم واالأثاث للم�سروع.  )3

تقدمي تقارير ن�سف �سنوية لوزارة املالية عن �سري امل�سروع ومنجزاته.  )4

اأخذ موافقة وزارة املالية الكتابية قبل القيام باأي اأعمال تو�سعة للم�سروع.  )5
امل�سدر: ال�سركة
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اتفاقية القرض مع وزارة المالية لتمويل إنشاء المستشفى السعودي األلماني - حائل

القر�س  اإجمايل  وبلغ  حائل  يف  خا�س  م�ست�سفى  الإن�ساء  قر�س  اتفاقية  الوطنية  حائل  �سركة  مع  املالية  وزارة  اأبرمت  2013/03/31م(  )املوافق  1434/05/19هـ  بتاريخ 
)69.650.000( ت�شعة و�شتون مليون و�شتمائة وخم�شون األف ريـال �شعودي. وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط هذه االتفاقية:

 �شروط اتفاقية القر�ص مع وزارة املالية لتمويل اإن�شاء م�شت�شفى خا�ص يف حائلل 8اامقر ل دجل 

مل�ضرحملبيان

)69.650.000( ت�سعة و�ستون مليون و�ستمائة وخم�سون األف ريـال �سعودي، يخ�س�س منها مبلغ:اإجمايل الت�سهيالت

• )28.125.000( ثمانية وع�سرون مليون ومائة وخم�سة وع�سرون األف ريـال �سعودي ملبنى امل�ست�سفى.	

• )12.225.000( اثنا ع�سر مليون ومائتان وخم�سة وع�سرون األف ريـال �سعودي ملبنى ال�سكن.	

• )29.300.000( ت�سعة وع�سرون مليون وثالثمائة األف ريـال �سعودي للمعدات الطبية واالأثاث واالأجهزة.	

رهن قطعة االأر�س الكائنة يف حائل واملخ�س�سة الإقامة م�ست�سفى خا�س عليها واململوكة ل�سركة حائل الوطنية مبوجب ال�سك رقم 24/938 وما ال�سمانات
يقام عليها من مباين ومعدات طبية واأثات وجتهيزات ل�سالح وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-7 »العقارات« 

من هذه الن�سرة(.

يكون �سداد القر�س على ع�سرين ق�سطًا �سنويًا مت�ساويًا يبداأ اأول ق�سط بعد م�سي خم�س �سنوات من تاريخ العقد.ال�سداد

ت�شبح جميع اأق�شاط رد القر�ض م�شتحقة الوفاء يف اأي من احلاالت التالية:حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد

اإخالل املقرت�ض باأي �شرط من �شروط العقد، اأو التاأخر يف �شداد اأي ق�شط، اأو ظهور عدم �شحة اأي من الوقائع التي ا�شتندت اإليها الوزارة.   )1

اإفال�س اأو اإع�سار املقرت�س.  )2

عدم ا�ستكمال تنفيذ املباين والتجهيزات.  )3

اأي ت�سرف ناقل مللكية امل�سروع اأو تاأجري امل�سروع للغري بدون موافقة م�سبقة من الوزارة.  )4

الغاء ترخي�س امل�سروع.  )5

البدء يف تنفيذ امل�سروع خالل �سنة من تاريخ عقد القر�س.ال�شروط  )1

تنفيذ كامل امل�سروع خالل ثالث �سنوات من تاريخ عقد القر�س، ويجوز للوزارة متديد هذه الفرتة.  )2

تقدمي تقارير ن�سف �سنوية لوزارة املالية عن �سري امل�سروع ومنجزاته.  )3

عدم القيام باأعمال تو�شعة للم�شروع قد توثر على عملية �شداد االأق�شاط بدون موافقة كتابية م�شبقة من الوزارة.  )4
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع مصرف اإلنماء

اأبرمت ال�سركة اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية مع م�سرف االإمناء بتاريخ 1436/12/28هـ )املوافق 2015/10/11م( مببلغ اإجمايل قدره )60.000.000( �ستني مليون ريـال 
�سعودي لل�سركة تنتهي يف 1438/04/02هـ )املوافق 2016/12/31م(. وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط االتفاقية املوقعة فيما بني ال�شركة وم�شرف االإمناء:

 �شروط اتفاقية الت�شهيالت االئتمانية مع م�شرف االإمناءل 9اامقر ل دجل 

مل�ضرحملبيان

)60.000.000( �ستون مليون ريـال �سعودي.احلد االأق�سى

متويل راأ�س املال العامل باالإ�سافة اإلى متويل 80٪ من قيمة الفواتري / املطالبات املقدمة اإلى �سركات التاأمني.الغر�س 

1438/04/02هـ )املوافق 2016/12/31م(.فرتة االإتاحة

•ال�سمانات �سند الأمر من ال�سركة بقيمة )60.000.000( �ستني مليون ريـال �سعودي. 	

• كفالة غرم واأداء من قبل �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي مببلغ )60.000.000( �ستني مليون ريـال �سعودي. 	

• خطاب تعهد بات غري قابل للنق�س من قبل ال�سركة باإيداع ح�سيلة الفواتري الطبية املمولة من قبل م�سرف االإمناء يف ح�ساباته لدى م�سرف 	
االإمناء طوال فرتة �سريان الت�سهيالت وال�سماح له با�ستثمار تلك املبالغ يف اإحدى املنتجات قليلة املخاطر املعتمدة لدى م�سرف االإمناء

ت�شبح جميع اأق�شاط رد القر�ض م�شتحقة الوفاء يف اأي من احلاالت التالية:حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد

• عدم الوفاء باأي اأو كل االلتزامات الواجبة وم�ستحقة االأداء ل�سالح امل�سرف.	

• املماطلة يف �سداد االلتزامات واملبالغ امل�ستحقة يف تواريخ ا�ستحقاقها.	

• عدم تنفيذ اأي من �شروط االتفاقية اأو االإقرارات والتعهدات الواردة بها.	

• اإذا تبني عدم �سحة اأي من املعلومات اجلوهرية التي قدمتها ال�سركة للم�سرف.	

• عدم تقدمي ال�سمانات االإ�سافية عند طلب امل�سرف لها.	

• اإذا تغري ال�سكل القانوين اأو االإدارة التنفيذية لل�سركة دون علم وموافقة امل�سرف امل�سبقة.	

• اإذا �سنفت ال�سركة على اأنها غري جيدة يف �سجلها االئتمانية لدى �سركة املعلومات االئتمانية.	



247

مل�ضرحملبيان

•حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد دخول ال�سركة يف طور الت�سفية اأو وقوعها حتت الدرا�سة الق�سائية اأو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لدى الغري.	

• قيام ال�سركة بت�سرف يخل باالأمانة اأو النزاهة اأو ال�سرف اأو وقوعها حتت طائلة امل�ساءلة اجلنائية اأو القانونية.	

• م�سادرة ممتلكات ال�سركة اأو احلجز عليها ومنعها من الت�سرف.	

• منع ال�سركة من ممار�سة ن�ساطها اأو اإلغاء �سجلها اأو تراخي�سها.	

• دفع دعاوى اأو مطالبات مالية �سد ال�سركة اأمام املحاكم اأو جهات التنفيذ اأو دخولها يف �سلح واٍق مع دائنيها.	

•ال�شروط ا�ستخدام الت�سهيالت يف الغر�س الذي منحت الأجله ومبا ال يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة اأو اأنظمة اململكة.	

• �سداد االلتزامات امل�ستحقة يف مواعيد ا�ستحقاقها دون ت�سويف اأو تاأخري.	

• اإخطار امل�سرف باأي تغيري حمتمل ل�سكله القانوين اأو ن�سب ملكيته قبل اإجراء ذلك التغيري.	

• عدم الدخول يف اأي التزامات اأخرى توؤثر على التزاماته مبوجب هذه االتفاقية.	

• اإيداع ح�سيلة الفواتري الطبية املمولة من قبل امل�سرف يف ح�سابات ال�سركة لدى امل�سرف.	

• عدم اإن�ساء اأي ت�سرف اأو رهن اأو عقد اأو امتياز على اأموال ال�سركة املقدمة �سمانًا للم�سرف اإال بعد احل�سول على موافقة امل�سرف اخلطية.	

• االإبقاء على ن�سبة الرافعة املالية )اإجمايل االلتزامات / اإجمايل حقوق امللكية( بحيث ال تزيد عن 1 : 1.	

• االإبقاء على ن�سبة تداول ال تقل عن 1.25 : 1.	

• عدم توزيع اأرباح اأكرث عن 50٪ من االأرباح املحققة يف ال�سنة املالية ال�سابقة.	
امل�سدر: ال�سركة

وقد خاطبت ال�سركة م�سرف االإمناء بتاريخ 1437/01/23هـ )املوافق 2015/11/05م( برغبتها يف املبا�سرة بعملية الطرح واالإدراج، وح�سلت منه بتاريخ 1437/01/28هـ 
)املوافق 2015/11/10م( على عدم ممانعة على عملية االكتتاب. 

اتفاقية التسهيالت مع مجموعة سامبا المالية

اأبرمت ال�سركة اتفاقية الت�سهيالت االئتمانية مع جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1436/12/03هـ )املوافق 2015/09/17م( مببلغ اإجمايل قدره )311.111.111( ثالثمائة 
واأحد ع�سر مليون ومائة واأحد ع�سر األف ومائة واأحد ع�سر ريـال �سعودي لل�سركة تنتهي يف 1437/02/18هـ )املوافق 2016/11/30م(.  وفيما يلي ملخ�ض الأهم �شروط االتفاقية 

املوقعة فيما بني ال�سركة وجمموعة �سامبا املالية:

 �شروط اتفاقية الت�شهيالت مع جمموعة �شامبا املاليةل 0اامقر ل دجل 
مل�ضرحملبيان

)311.111.111( ثالثمائة واأحد ع�سر مليون ومائة واأحد ع�سر األف ومائة واأحد ع�سر ريـال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

الت�سهيالت العامة

)15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريـال �سعودي ل�سراء معدات طبية ومعدات لياقة ج�سدية ومواد طبية ومواد اإن�ساءت�سهيالت متويل جتارية

)125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريـال �سعودي لتمويل راأ�س املال العاملقرو�س ق�سرية املدى

)5.000.000( خم�سة ماليني ريـال �سعودي لتمويل راأ�س املال العاملت�سهيالت �سحب على املك�سوف

)30.000.000( ثالثون مليون ريـال �سعودي لالعتمادات امل�ستندية ت�سهيالت االعتمادات

))15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريـال للتمويل اجلزئي لال�ستحواذ على مباين جديدة ل�سكن العاملنيمرابحة متو�سطة االأجل

ت�سهيالت اإ�سالمية

)35.000.000( خم�سة وثالثون مليون ريـال �سعودي، متويل يتعلق بح�سابات امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدةقر�س املرابحة

)86.111.111( �ستة وثمانون مليون ومائة واأحد ع�سر األف ومائة واأحد ع�سر ريـال �سعوديمرابحة متو�سطة االأجل

•ال�سمانات �سند الأمر من ال�سركة بقيمة )311.111.111( ثالثمائة واأحد ع�سر مليون ومائة واأحد ع�سر األف ومائة واأحد ع�سر ريـال �سعودي	

• كفالة غرم واأداء من كل من �سبحي عبداجلليل اإبراهيم برتجي وخالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي بقيمة )311.111.111( ثالثمائة واأحد 	
ع�سر مليون ومائة واأحد ع�سر األف ومائة واأحد ع�سر ريـال �سعودي

•حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد تخلف ال�سركة عن دفع اأي مبلغ م�ستحق مبوجب اتفاقية الت�سهيالت.	

• اإخالل ال �سركة اأو اأي من الكفالء باأي من التزاماتهم مبوجب اتفاقية الت�سهيالت.	

• ا�ستحقاق اأي دين من ديون ال�سركة للغري قبل الوقت املحدد لها.	

• توقف ال�سركة عن اأداء التزاماتها لدائنيها اأو اإع�سارها اأو دخولها يف طور االإفال�س والت�سفية.	
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مل�ضرحملبيان

•حاالت االإخالل وتعجيل ال�سداد يف حال اإيقاف ال�سركة عن ممار�سة ن�ساطها مبوجب نظام اأو اأي تغري يف النظام مينعها من ممار�سة ن�ساطها.	

• يف حال حدوث اأي واقعة تعتقد جمموعة �سامبا املالية باأنها اأحدثت تغيري �سلبي جوهري يف اأعمال ال�سركة ومركزها املايل واالإداري والقانوين 	
قد توؤدي اإلى عدم متكن ال�سركة من اأداء التزاماتها.

• تبني اأي تاأكيد من طرف ال�سركة غري �سحيح اأو دقيق.	

•ال�شروط االإبقاء على ن�سبة الرافعة املالية )اإجمايل االلتزامات / اإجمايل حقوق امللكية( بحيث ال تزيد عن 2:1.	

• االإبقاء على ن�سبة تداول ال تقل عن 1 : 1	

• املحافظة على �سكل ال�سركة القانوين طيلة مدة االتفاقية.	
امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ  منها  وح�سلت  واالإدراج،  الطرح  بعملية  املبا�سرة  يف  برغبتها  2015/11/05م(  )املوافق  1437/01/23هــــ  بتاريخ  املالية  �سامبا  جمموعة  ال�سركة  خاطبت  وقد 
1437/01/26هـ )املوافق 2015/11/08م( على عدم ممانعة على عملية االكتتاب.

التأمين  12-2-2

قامت ال�سركة بالتاأمني �سد عدد من املخاطر الت�سغيلية على اأ�سولها والتي ت�سمل التاأمني �سد االأخطاء الطبية والتاأمني على املباين والعقارات والتاأمني على ال�سيارات والتاأمني 
�سد امل�سوؤولية املدنية وتاأمني على اخلزينة واالأموال والتاأمني الطبي على املوظفني. وال يوجد اأي وثائق تاأمني مهمة غري �سارية اأو منتهية. وفيما يلي ملخ�س وثائق التاأمني اخلا�سة 

بال�سركة:

 ملخ�س  ثائق ملتاأمني مخلا�ضة بال�ضركةل ااامقر ل دجل 
جيمة مملوؤمن عليه/ �ضركة ملتاأمنيدجل  ثيقة ملتاأمنينطاق ملتغطية ملتاأمينية

محلر ملأج�ضى 
للتعوي�س )د.�س(

ج�ضط ملتاأمني 
)د.�س(

تاديخ منتهاء ملتغطية

اأواًل: عقود التاأمني ل�سالح ال�سركة

ال�سركة العربية P/102/37/301/2015/3001/23امل�سوؤولية املدنية ال�ساملة
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/08/13هـ )املوافق 3.750.00090.025 �سنويًا
2016/05/20م(

ثانيًا: عقود التاأمني على امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

1439/03/23هـ )املوافق 3.500.000385.090ال�سركة التعاونية للتاأمني483882تاأمني �سد االأخطاء الطبية
2017/12/11م(

1437/11/28هـ )املوافق 500.0003.459.393ال�سركة التعاونية للتاأمني12901782تاأمني طبي للعاملني
2016/08/31م(

ال�سركة العربية P/102/47/501/2015/5021/23تاأمني �سامل للمركبات
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 10.000.00029.903
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/17/201/2015/2021/23تاأمني على النقود 
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 31.900.0005.500
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/13/201/2015/2022/23تاأمني �سد خيانة االأمانة
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 1.000.0007.525
2016/06/08م(

تاأمني على املمتلكات من 
جميع املخاطر

7/101/2015/1003/23/P/102 ال�سركة العربية
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 364.420.001218.652
2016/06/08م(

ثالثًا: عقود التاأمني على امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة

1439/03/23هـ )املوافق 1.500.000257.400ال�سركة التعاونية للتاأمني483883تاأمني �سد االأخطاء الطبية
2017/12/11م(

1437/11/28هـ )املوافق 500.0002.494.653ال�سركة التعاونية للتاأمني12901789تاأمني طبي للعاملني
2016/08/31م(
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جيمة مملوؤمن عليه/ �ضركة ملتاأمنيدجل  ثيقة ملتاأمنينطاق ملتغطية ملتاأمينية
محلر ملأج�ضى 

للتعوي�س )د.�س(

ج�ضط ملتاأمني 
)د.�س(

تاديخ منتهاء ملتغطية

ال�سركة العربية P/102/46/501/2015/5021/23تاأمني �سامل للمركبات
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 10.000.00029.480
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/19/201/2015/2021/23تاأمني على النقود 
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 10.300.0002.200
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/12/201/2015/2022/23تاأمني �سد خيانة االأمانة
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 1.000.0007.525
2016/06/08م(

تاأمني على املمتلكات من 
جميع املخاطر

31/101/2015/1003/23/P/102 ال�سركة العربية
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 259.820.000135.756
2016/06/08م(

رابعًا: عقود التاأمني على امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

1439/03/23هـ )املوافق 3.500.000374.735ال�سركة التعاونية للتاأمني483881تاأمني �سد االأخطاء الطبية
2017/12/11م(

1437/11/28هـ )املوافق 500.0002.772.669ال�سركة التعاونية للتاأمني12901790تاأمني طبي للعاملني
2016/08/31م(

ال�سركة العربية P/102/44/501/2015/5021/23تاأمني �سامل للمركبات
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 10.000.00041.276
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/18/201/2015/2021/23تاأمني على النقود 
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 21.000.0004.500
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/11/201/2015/2022/23تاأمني �سد خيانة االأمانة
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 1.000.00012.025
2016/06/08م(

تاأمني على املمتلكات من 
جميع املخاطر

30/101/2015/1003/23/P/102 ال�سركة العربية
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 315.317.500162.730
2016/06/08م(

خام�سا: عقود التاأمني على امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

1439/03/23هـ )املوافق 3.500.000922.430ال�سركة التعاونية للتاأمني483880تاأمني �سد االأخطاء الطبية
2017/12/11م(

1437/11/28هـ )املوافق 500.0006.344.174ال�سركة التعاونية للتاأمني12476161تاأمني طبي للعاملني
2016/08/31م(

ال�سركة العربية P/102/45/501/2015/5021/23تاأمني �سامل للمركبات
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 10.000.00083.271
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/17/201/2015/2021/23تاأمني على النقود 
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 31.900.0006.700
2016/06/08م(

ال�سركة العربية P/102/14/201/2014/2022/23تاأمني �سد خيانة االأمانة
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 2.000.00015.775
2016/06/08م(

تاأمني على املمتلكات من 
جميع املخاطر

18/101/2015/1003/23/P/102 ال�سركة العربية
ال�سعودية للتاأمني 

التعاوين

1437/09/03هـ )املوافق 418.120.001218.468
2016/06/08م(

امل�سدر: ال�سركة
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة -12-2-1

يوؤكد اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة اأن جميع االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة املو�شحة يف هذا الق�شم ال ت�شمل اأي �شروط تف�شيلية فقد متت ب�شكل نظامي وقانوين وعلى 
اأ�س�س جتارية مالئمة وعادلة. وبا�ستثناء ما مت ذكره يف هذا الق�سم من هذه الن�سرة، يوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأن ال�سركة ال ترتبط باأي تعامالت اأو عقود اأو عالقات 

جتارية اأو �سفقات عقارية مع طرف ذي عالقة مبا يف ذلك امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح. ويو�سح اجلدول التايل ملخ�س للتعامالت مع االأطراف ذات العالقة:

 ملخ�س ملتعامالت مع ملأطرمف ذمت ملعالجةل ااامقر ل دجل 

جيمة ملتفاجية )ديـال مرة ملتفاجيةتاديخ ملتفاجيةمو�ضوع ملتفاجيةملطرف ذ  ملعالجةملتفاجية
�ضعودي(

مليرمدمت / ممل�ضاديف
 خالل عام اا0ام
)ديال �ضعودي(

اتفاقية اإ�سراف 
اإداري

اإ�سراف على امل�ست�سفى �سركة االإمارات
اململوك من قبل �سركة 

االإمارات

1436/07/14هـ )املوافق 
2015/05/03م(

10٪ من اأرباح 25 �سنة
امل�ست�سفى قبل 

احت�ساب الفوائد 
وال�سرائب

8.759.552

اتفاقية اإ�سراف 
اإداري

ال�سركة امل�سرية 
ال�سعودية

اإ�سراف على امل�ست�سفى 
اململوك من قبل ال�سركة 

امل�سرية ال�سعودية

1436/08/06هـ )املوافق 
2015/05/24م(

10٪ من �سايف دخل 25 �سنة
امل�ست�سفى

-

اتفاقية اإ�سراف 
اإداري

ال�سركة ال�سعودية 
اليمنية

اإ�سراف على امل�ست�سفى 
اململوك من قبل ال�سركة 

ال�سعودية اليمنية

1436/08/06هـ )املوافق 
2015/05/24م(

10٪ من اأرباح 25 �سنة
امل�ست�سفى قبل 

احت�ساب الفوائد 
وال�سرائب

-

�سركة اإن�ساء اتفاقية اإن�ساء
امل�ست�سفيات الدولية

اإن�ساء مبنى ا�ستقبال 
مر�سى العيادات اخلارجية 

يف امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – ع�سري

1435/10/03هـ )املوافق 
2014/07/30م(

)48.301.253( 53.060.552م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

االأثاث املتحرك للطابقني 
الثاين والثالث يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – ع�سري

1435/10/06هـ )املوافق 
2014/08/02م(

2.016.060م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ترميم الطابق اخلام�س يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/04/24هـ )املوافق 
2014/02/24م(

5.480.380م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ترميم الطابق ال�ساد�س يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/09/27هـ )املوافق 
2014/07/24م(

7.089.500م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

عيادات االأ�سنان يف الربج 
الطبي يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1435/09/10هـ )املوافق 
2014/07/07م(

1.396.153م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

تو�سعة غرفة العمليات 
وق�سم التعقيم يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1434/07/11هـ )املوافق 
2013/05/21م(

5.039.909م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ترميم العيادات اخلارجية 
ودورات املياه يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1434/05/21هـ )املوافق 
2013/04/02م(

1.240.436م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ترميم مركز تقنية 
املعلومات يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1433/02/18هـ )املوافق 
2012/01/12م(

5.566.434م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

اأعمال ا�سا�سات خزان 
الغاز، خمترب الطابق 

االأول، تو�سعة وحدة العناية 
املركزة، ال�سور اخلارجي، 
نظام مكافحة احلريق يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– جدة

1434/07/02هـ

)املوافق 2013/05/18م(

5.777.465م�ستمرة
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جيمة ملتفاجية )ديـال مرة ملتفاجيةتاديخ ملتفاجيةمو�ضوع ملتفاجيةملطرف ذ  ملعالجةملتفاجية
�ضعودي(

مليرمدمت / ممل�ضاديف
 خالل عام اا0ام
)ديال �ضعودي(

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

اإن�ساء غرفة مولد الطاقة 
اجلديد يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1434/05/19هـ )املوافق 
2013/04/29م(

2.365.438م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

تو�سعة وحدة العناية 
املركزة لالأطفال حديثي 

الوالدة يف امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة

1435/11/10هـ )املوافق 
2014/09/05م(

400.876م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ترميم وحدة طب االأورام 
يف امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – جدة

1435/11/10هـ )املوافق 
2014/09/05م(

738.424م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

ت�سميم وترميم مركز 
رعاية الطفولة يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
– جدة

1433/06/08هـ )املوافق 
2012/04/29م(

6.388.480م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
وترميم

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

اأعمال ترميم يف امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين – جدة

1433/02/27هـ )املوافق 
2012/01/21م(

5.401.217م�ستمرة

اتفاقية اإن�ساء 
م�سروع امل�ست�سفى 
ال�سعودي االأملاين 

– حائل

�سركة اإن�ساء 
امل�ست�سفيات الدولية

اإن�ساء امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – حائل

1426/08/20هـ )املوافق 
2005/09/24م(

176.049.000م�ستمرة

اتفاقية اإعادة البيع 
احل�سرية

تعيني ال�سركة الإعادة البيع، �سركة بيت البرتجي
ب�سكل ح�سري، للمنتجات 

الطبية امل�سنعة من قبل 
عدد من ال�سركات الطبية 

االأجنبية

/1436/08هـ )املوافق 
2015/05/24م(

ح�سب اأوامر ال�سراء 10 �سنوات
املحددة �سنويًا

-

اتفاقية اإعادة 
الهيكلة

�سركة بيت البرتجي 
و�سبحي عبداجلليل 

برتجي وخالد 
عبداجلليل برتجي 
والبنك االإ�سالمي 

للتنمية وال�سندوق 
العربي وزهري اأحمد 

ال�سباعي

اإعادة تنظيم وهيكلة 
ال�سركة بحيث يتم حتويل 
كافة االأ�سول اململوكة من 
قبل م�ساهمي ال�سركة يف 

اململكة اإلى ال�سركة

1435/02/23هـ )املوافق 
2013/12/26م(

---

اتفاقية �سراء 
اأ�سهم �سركة بيت 

البرتجي

حتويل ح�سة �سركة بيت �سركة بيت البرتجي
البرتجي يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – حائل 
اإلى ال�سركة

1435/02/23هـ )املوافق 
2013/12/26م(

منح �سركة بيت -
البرتجي اأ�سهم يف 

ال�سركة

-

حتويل ح�سة �سركة بيت �سركة بيت البرتجياتفاقية �سراء اأ�سهم
البرتجي يف �سركة اأوالد 

عبداجلليل اإبراهيم برتجي 
للتنمية اإلى ال�سركة

1435/02/23هـ )املوافق 
2013/12/26م(

منح �سركة بيت -
البرتجي اأ�سهم يف 

ال�سركة

-

البنك االإ�سالمي اتفاقية �سراء اأ�سهم
للتنمية

حتويل ح�سة البنك 
االإ�سالمي للتنمية يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
ال�سركة اإلى  – حائل 

1435/02/23هـ )املوافق 
2013/12/26م(

منح البنك االإ�سالمي -
للتنمية اأ�سهم يف 

ال�سركة

-

حتويل ح�سة زهري اأحمد زهري اأحمد ال�سباعياتفاقية �سراء اأ�سهم
ال�سباعي يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – 
الريا�س اإلى ال�سركة

1435/02/23هـ )املوافق 
2013/12/26م(

منح زهري اأحمد -
ال�سباعي اأ�سهم يف 

ال�سركة

-
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جيمة ملتفاجية )ديـال مرة ملتفاجيةتاديخ ملتفاجيةمو�ضوع ملتفاجيةملطرف ذ  ملعالجةملتفاجية
�ضعودي(

مليرمدمت / ممل�ضاديف
 خالل عام اا0ام
)ديال �ضعودي(

�سبحي عبداجلليل اتفاقية �سراء
برتجي

1435/02/23هـ )املوافق �سراء ال�سركة اأر�س الدمام
2013/12/26م(

منح �سبحي -
عبداجلليل برتجي 

اأ�سهم يف ال�سركة

-

�سركة بيت البرتجي اتفاقية امل�ساهمني
وموؤ�س�سة التمويل 

الدولية

تنظيم عالقة االأطراف 
فيما يخ�س امل�سائل 

املالية وامليزانية ال�سنوية 
والتقارير املالية وتوزيع 

االأرباح وطرح االأ�سهم 
لالكتتاب وت�سكيل جمل�س 

االإدارة واإدارة ال�سركة 
وجلان ال�سركة والنظام 

املحا�سبي وال�سجالت 
وال�سيا�سات والتعهدات 

وال�سمانات واملحافظة على 
ال�سرية واالإعالنات العامة 
واإنهاء االتفاقية والقانون 

واجب التطبيق وف�س 
املنازعات

1435/09/19هـ )املوافق 
2014/07/16م(

---

اتفاقية 
اال�ست�سارات

تقدمي خدمات ا�ست�سارية �سركة بيت البرتجي
لل�سركة

1436/08/06هـ )املوافق 
2015/05/24م(

-104.936.918 �سنوات

اتفاقية تعاون 
اأكادميي

�سركة بيت البرتجي 
للتعليم

بتقدمي التدريب املهني 
والفني لـ100 موظفة 

�سعودية من العامالت يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– جدة

1435/10/11هـ )املوافق 
2014/08/07م(

�سنتان 
ون�سف

)467.500(48.000 لكل متدربة

اتفاقية تعاون 
اأكادميي

تدريب طالب كلية البرتجي كلية البرتجي الطبية
الطبية يف امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة

1436/11/17هـ )املوافق 
2015/09/01م

6.000.00014.666.666�سنة واحدة

�سركة عبداجلليل اتفاقية �سيانة
خالد برتجي ل�سيانة 

االأجهزة الطبية

�سيانة اأجهزة طبية يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– جدة

رجب 1431هـ )املوافق يوليو 
2010م(

)2.574.159(800.000�سنة واحدة

�سركة عبداجلليل اتفاقية �سيانة
خالد برتجي ل�سيانة 

االأجهزة الطبية

�سيانة اأجهزة طبية يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– الريا�س

ذو احلجة 1432هـ )املوافق 
نوفمرب 2011م(

800.000�سنة واحدة

�سركة عبداجلليل اتفاقية �سيانة
خالد برتجي ل�سيانة 

االأجهزة الطبية

�سيانة اأجهزة طبية يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 

– ع�سري

ذو احلجة 1432هـ )املوافق 
نوفمرب 2011م(

800.000�سنة واحدة

�سركة بيت البرتجي اتفاقية توريد
لل�سناعات الدوائية

تزويد امل�ست�سفيات التابعة 
لل�سركة باحتياجاتها من 

املواد ال�سيدالنية

1436/03/10هـ )املوافق 
2015/01/01م(

ح�سب عمليات �سنة
التوريد

)3.617.964(

اتفاقية تقدمي 
خدمات

جانربو )فرع �سركة 
�سباب اخلليج 

لال�ستثمار والتطوير 
العقاري خلدمات 

التنظيف وال�سيانة(

اأعمال النظافة يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين 
- جدة وتوفري طاقم موؤهل 

ومدرب

1432/12/05هـ )املوافق 
2014/11/01م(

)198.103(107.400�سنة

اتفاقية تنازل عن 
عالمة جتارية

التنازل عن عالمة جتارية �سركة بيت البرتجي
م�سجلة يف جمهورية م�سر 

العربية

1436/10/28هـ )املوافق 
2015/08/13م(

---

امل�سدر: ال�سركة
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اتفاقية إعادة الهيكلة

والبنك  برتجي  عبداجلليل  وخالد  برتجي  عبداجلليل  و�سبحي  البرتجي  بيت  �سركة  من  كل  مع  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2013/12/26م(  )املوافق  1435/02/23هـ  بتاريخ 
االإ�سالمي للتنمية وال�سندوق العربي وزهري اأحمد ال�سباعي وذلك من اأجل اإعادة تنظيم وهيكلة ال�سركة بحيث يتم حتويل االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها من قبل 

بع�س  امل�ساهمني يف ال�سركة اإليها )وملزيد من التف�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  4-3 »تطور راأ�س مال ال�سركة والزيادات التي طراأت عليه«(. 

التزامات االأطراف مبوجب االتفاقية:

تلتزم �سركة بيت البرتجي بتحويل كامل ح�ستها البالغة 24.58٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وكامل ح�ستها البالغة 98٪ يف �سركة اأوالد عبداجلليل - 1
اإبراهيم برتجي للتنمية املحدودة اإلى ال�سركة.

يلتزم البنك االإ�سالمي للتنمية بتحويل كامل ح�سته البالغة 15.38٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل اإلى ال�سركة.- 2
يلتزم زهري اأحمد ال�سباعي بتحويل كامل ح�سته البالغة 20٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س اإلى كل من ال�سركة و�سبحي عبداجلليل برتجي متهيدًا - 3

لتحويل امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س اإلى فرع لل�سركة.
يلتزم �سبحي عبداجلليل برتجي بتحويل ملكية االأر�س الكائنة يف الدمام ذات ال�سك رقم 230108011063 بتاريخ 1435/02/08هـ )املوافق 2013/12/11م( - 4

)»اأر�س الدمام«( اإلى ال�سركة.
التزمت ال�سركة وم�ساهموها يف حينه باإ�سدار اأ�سهم جديدة يف ال�سركة ل�سالح كل من �سركة بيت البرتجي والبنك االإ�سالمي للتنمية وزهري اأحمد ال�سباعي و�سبحي - 5

عبداجلليل برتجي مقابل التنازالت املذكورة اأعاله.

وقد مت نقل ملكية االأ�سول )احل�س�س العينية( املتنازل عنها اإلى ال�سركة بقيمتها الدفرتية كما بتاريخ 1434/11/24هـ )املوافق 2013/09/30م(، كما مت تقييم اأر�س الدمام 
مببلغ )42.200.000( اثنني واأربعني مليون ومائتني األف ريـال �سعودي بناًء على تقييمني قام باإجرائهما مقيمني عقاريني، علمًا اأنه قد مت االنتهاء من نقل ملكية جميع االأ�سهم 

واحل�س�س املذكورة اأعاله ويتم العمل حاليًا على نقل ملكية اأر�س الدمام اإلى ال�سركة.

تخ�سع هذه االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتم اإحالة اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات تن�ساأ للتحكيم اإلى مركز التحكيم امل�سرتك بني مركز لندن 
للتحكيم الدويل ومركز دبي املايل العاملي. 

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن �سركة بيت البرتجي ميلك كل من اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان 

خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداجلليل خالد برتجي ح�س�سًا فيها.

اتفاقية شراء أسهم شركة بيت البترجي  وتحويل المستشفى السعودي األلماني - جدة

بتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( ويف �سياق عملية اإعادة التنظيم والهيكلة لل�سركة، اأبرمت ال�سركة اتفاقيتني مع �سركة بيت البرتجي التزمت مبوجبهما �سركة 
بيت البرتجي بتحويل كامل ح�ستها البالغة 24.58٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل وكامل ح�ستها البالغة 98٪ يف �سركة اأوالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي للتنمية 
املحدودة وامل�شت�شفى ال�شعودي االأملاين - جدة اإلى ال�شركة وباملقابل تقوم ال�شركة مبنح عدد من اأ�شهمها اإلى �شركة بيت البرتجي �شمن �شياق ووفق �شروط اتفاقية اإعادة الهيكلة، 

علمًا اأنه قد مت االنتهاء من نقل ملكية امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة وجميع االأ�سهم واحل�س�س املذكورة اأعاله.

تخ�سع هذه االتفاقيات لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتم اإحالة اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات تن�ساأ اإلى املحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي  اأع�ساء جمل�س  ي�سارك يف ملكيتها  البرتجي  بيت  �سركة  اأن  1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث 

ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداجلليل خالد برتجي.

اتفاقية شراء أسهم البنك اإلسالمي للتنمية

بتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( ويف �سياق عملية اإعادة التنظيم والهيكلة لل�سركة، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع البنك االإ�سالمي للتنمية التزم مبوجبها البنك 
االإ�سالمي للتنمية بتحويل كامل ح�سته البالغة 15.38٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - حائل اإلى ال�سركة وباملقابل تقوم ال�سركة مبنح عدد من اأ�سهمها اإلى البنك االإ�سالمي 

للتنمية �شمن �شياق ووفق �شروط اتفاقية اإعادة الهيكلة، علمًا اأنه قد مت االنتهاء من نقل ملكية جميع االأ�شهم املذكورة اأعاله.

تخ�سع هذه االتفاقيات لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتم اإحالة اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات تن�ساأ اإلى املحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن البنك االإ�سالمي للتنمية هو اأحد امل�ساهمني يف ال�سركة وممثل يف جمل�س االإدارة.

اتفاقية شراء أسهم زهير أحمد السباعي

بتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( ويف �سياق عملية اإعادة التنظيم والهيكلة لل�سركة، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع زهري اأحمد ال�سباعي التزم مبوجبها زهري 
اأحمد ال�سباعي بتحويل كامل ح�سته البالغة 20٪ يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - الريا�س اإلى ال�سركة وباملقابل تقوم ال�سركة مبنح عدد من اأ�سهمها اإلى زهري اأحمد ال�سباعي 

�شمن �شياق ووفق �شروط اتفاقية اإعادة الهيكلة، علمًا اأنه قد مت االنتهاء من نقل ملكية جميع االأ�شهم املذكورة اأعاله.

تخ�سع هذه االتفاقيات لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتم اإحالة اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات تن�ساأ اإلى املحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن زهري اأحمد ال�سباعي هو اأحد امل�ساهمني يف ال�سركة.
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اتفاقية شراء أرض الدمام من صبحي عبدالجليل بترجي

اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سبحي عبداجلليل برتجي التزم مبوجبها  اإعادة التنظيم والهيكلة لل�سركة،  بتاريخ 1435/02/23هـ )املوافق 2013/12/26م( ويف �سياق عملية 
�سبحي عبداجلليل برتجي بتحويل ملكية االأر�س الكائنة يف الدمام املمثلة بال�سك رقم 230108011063 بتاريخ 1435/02/08هـ )املوافق 2013/12/11م( ال�سادر با�سم 
امل�شاهم، �شبحي عبداجلليل برتجي اإلى ال�شركة وباملقابل تقوم ال�شركة مبنح عدد من اأ�شهمها اإلى �شبحي عبداجلليل برتجي �شمن �شياق ووفق �شروط اتفاقية اإعادة الهيكلة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن اأر�س الدمام امل�سار اإليها اأعاله ت�سكل جزء من اأر�س مملوكة من قبل امل�ساهم، �سبحي عبداجلليل برتجي، والتي تبلغ م�ساحتها 90.000 مرت مربع 
واملثبتة ملكيتها مبوجب �سك واحد واملو�سحة تفا�سيله اأعاله. وقد اتفقت ال�سركة مع امل�ساهم املذكور على اأن يتم اإفراغ ملكية اأر�س الدمام على مرحلتني:

املرحلة االأولى: يقوم امل�ساهم، �سبحي عبداجلليل برتجي، باإفراغ كامل قطعة االأر�س البالغ م�ساحتها 90.000 مرت مربع با�سم ال�سركة. 

املرحلة الثانية: تقوم ال�سركة من بعد ذلك بالتنازل عن م�ساحة تعادل 60.000 مرت مربع با�سم امل�ساهم، �سبحي عبداجلليل برتجي.

ويعود ال�سبب يف حتويل ملكية كامل قطعة االأر�س وفقًا للطريقة املو�سحة يف املرحلتني االأولى والثانية اأعاله اإلى اأن كامل قطعة االأر�س )مبا فيها اأر�س الدمام( م�سمولة ب�سك 
واحد على النحو املو�سح اأعاله، واأن عملية اإفراز اأر�س الدمام املتنازل عنها يف �سك م�ستقل �سوف ت�ستغرق وقتًا. وعليه، فقد اتفقت ال�سركة مع امل�ساهم، �سبحي عبداجلليل 

برتجي، باأن يقوم بنقل ملكية كامل قطعة االأر�س اإليها كمرحلة اأولى، ومن ثم املبا�سرة بفرز االأر�س اململوكة من قبله فعليًا كمرحلة ثانية.

تخ�سع هذه االتفاقيات لالأنظمة املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ويتم اإحالة اأي نزاع اأو خالف اأو اأي مطالبات تن�ساأ اإلى املحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن �سبحي عبداجلليل برتجي هو اأحد امل�ساهمني يف ال�سركة ورئي�س جمل�س االإدارة.

 ملخ�س متفاجية �ضرمء مأد�س ملرمام من �ضبحي عبرمقليل برتجيل ااامقر ل دجل 
ملثمن بالريـال ممل�ضاحةملو�ضفملتاديخدجل مل�ضكمملالكم

مل�ضعودي

30.00042.200.000اأر�س ف�ساء غري م�ستغلة يف الدمام1435/02/08هـ )املوافق 2013/12/11م(230108011063�سبحي عبداجلليل برتجي1
امل�سدر: ال�سركة

اتفاقية المساهمين 

بتاريخ 1435/09/19هـ )املوافق 2014/07/16م( اأبرمت ال�سركة »اتفاقية م�ساهمني« مع كل من �سركة بيت البرتجي وموؤ�س�سة التمويل الدولية، والتي تنظم العالقة فيما بينهم 
والتي ت�شمل االأحكام وال�شروط اجلوهرية التالية:

ت�سكيل جمل�س االإدارة واإجتماعاته )من حيث الن�ساب واالإخطارات( وتعيني رئي�س املجل�س وحوكمة ال�سركة وحق تعيني وعزل اأع�ساء جمل�س االإدارة من قبل موؤ�س�سة  �
التمويل الدولية.

اجلمعيات العامة والتي يتم عقدها وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة والقواعد ال�سادرة عن الهيئة. �
امل�سائل التي يجب ح�سول موافقة موؤ�س�سة التمويل الدولية عليها الإقرارها �سواء من قبل جمل�س االإدارة اأو اجلمعية العامة لل�سركة. �
حق موؤ�س�سة التمويل الدولية يف احل�سول على تقارير دورية و�سنوية عن ال�سركة و�سركتها التابعة. �
وقرارات  � االقت�سادية  والعقوبات  وال�سالمة،  ال�سحة  ومعايري  والعمالية  االجتماعية  واملعايري  بالبيئة،  املتعلقة  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  ل�سيا�سات  ال�سركة  امتثال 

جمل�س االأمن.
تعهدات من قبل ال�سركة لاللتزام باالأنظمة املعمول بها، وي�سمل هذا االلتزام ال�سركات التابعة لها من وقت الآخر، وكذلك ت�سكيل جلنة مراجعة وفقًا الأف�سل معايري  �

احلوكمة ومبا يتفق مع القواعد ال�سادرة عن الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اإ�سدار اأ�سهم من قبل ال�سركة ب�سعر ال يزيد عن ال�سعر املدفوع من قبل موؤ�س�سة التمويل الدولية عندما متلكت اأ�سهمها يف ال�سركة. �
�سمانات مقدمة من قبل من �سركة بيت البرتجي ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية بهدف تعوي�سها عن اأي اأ�سرار تلحق بها نتيجة الإخاللها باأي التزامات مرتتبة  �

عليها. وتبقى هذه ال�سمانات قائمة ملدة )18( �سهر من تاريخ االإدراج.
التزام �سركة بيت البرتجي باالحتفاظ بن�سبة ملكية يف ال�سركة متثل 60٪ على االأقل من اأ�سهمها قبل الطرح العام، و35٪ على االأقل من هذه االأ�سهم بعد اإكمال  �

عملية الطرح واالإدراج، وعلى اأن يبقى هذا االلتزام �ساري املفعول ما دامت موؤ�س�سة التمويل الدولية م�ساهم يف ال�سركة.
حق ال�سفعة املمنوح ملوؤ�س�سة التمويل الدولية ملمار�سة حقها يف متلك واالكتتاب باأي اأ�سهم جديدة ت�سدرها ال�سركة بن�سبة ملكيتها فيها. �
حق »البيع االرتباطي« املمنوح ملوؤ�س�سة التمويل الدولية والذي يحق لها مبوجبه امل�ساركة يف اأي عملية بيع من قبل �سركة بيت البرتجي الأي من اأ�سهمها يف ال�سركة  �

لطرف ثالث.
التعهدات وال�سمانات املمنوحة من قبل ال�سركة و�سركة بيت البرتجي ل�سالح موؤ�س�سة التمويل الدولية. �
الطرح االأويل العام الأ�سهم ال�سركة وحق موؤ�س�سة التمويل الدولية يف طلب ت�سريع عملية الطرح على اأن ي�سمل ذلك الطرح ن�سبة 30٪ من اأ�سهم موؤ�س�سة التمويل  �

الدولية يف ال�سركة.  ويف حالة عدم التزام كل من ال�سركة و�سركة بيت البرتجي بطلب املوؤ�س�سة املذكور، فعندئذ يحق لها بيع كامل اأ�سهمها يف ال�سركة للغري.
مدة نفاذ االتفاقية والتي تن�س على اأنه تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ما دمت موؤ�س�سة التمويل الدولية م�ساهم يف ال�سركة ومتلك اأ�سهم فيها. �
اأو  � اأو تنفيذ االتفاقية  القانون واجب التطبيق وف�س املنازعات، حيث تخ�سع االتفاقية لالأنظمة املطبقة يف اإجنلرتا وويلز. ويتم اإحالة اأي نزاع ين�ساأ حول تف�سري 

اإنهائها اأو اإبطالها للتحكيم لدى مركز لندن للتحكيم الدويل

بداأ نفاذ اتفاقية امل�ساهمني املذكورة اعتبارًا من تاريخ متلك موؤ�س�سة التمويل الدولية لعدد )9.234.680( ت�سعة ماليني ومائتني واأربعة وثالثني األف و�ستمائة وثمانني �سهمًا يف 
ال�سركة و�ستبقى �سارية املفعول حتى ذلك التاريخ الذي ال يعود فيه ملوؤ�س�سة التمويل الدولية اأي ملكية يف اأ�سهم ال�سركة.
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كما تن�ض االتفاقية املذكورة على اأن تبقى �شارية املفعول بعد اإكمال عملية الطرح واالإدراج، با�شتثناء االأحكام وال�شروط التالية والتي �شتعترب منتهية حكمًا باإمتام عملية الطرح 
واالإدراج:
حق موؤ�س�سة التمويل الدولية يف نق�س اأية قرارات تتعلق باإدارة ال�سركة وال�سركة التابعة.  �
حق موؤ�س�سة التمويل الدولية يف تعيني ع�سو يف جمل�س االإدارة. �
 حق موؤ�س�سة التمويل الدولية يف احل�سول على تقارير دورية و�سنوية عن ال�سركة و�سركتها التابعة.  �
اإ�سدار اأ�سهم من قبل ال�سركة ب�سعر ال يزيد عن ال�سعر املدفوع من قبل موؤ�س�سة التمويل الدولية عندما متلكت اأ�سهمها يف ال�سركة. �
حق موؤ�س�سة التمويل الدولية بت�سريع عملية الطرح االأويل العام الأ�سهم ال�سركة. �
حق »البيع االرتباطي« املمنوح ملوؤ�س�سة التمويل الدولية والذي يحق لها مبوجبه امل�ساركة يف اأي عملية بيع من قبل �سركة بيت البرتجي الأي من اأ�سهمها يف ال�سركة  �

لطرف ثالث. 

وجتدر اال�سارة الى اأن بنود هذه االتفاقية ال تتعار�س مع اللوائح واالأنظمة املفرو�سة على �سركات امل�ساهمة العامة يف اململكة.
بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 

1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن موؤ�س�سة التمويل الدولية و�سركة بيت البرتجي هما م�ساهمان يف ال�سركة. 

اتفاقية االستشارات مع شركة بيت البترجي 
اأبرمت ال�سركة اتفاقية ا�ست�سارات مع �سركة بيت البرتجي بتاريخ 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، تقوم مبوجبها �سركة بيت البرتجي بتقدمي خدمات ا�ست�سارية 
اأن ت�سري باأثر رجعي اعتبارًا من 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( )وهو تاريخ بدء العالقة فيما بني ال�سركتني(. وافقت ال�سركة  لل�سركة ملدة ع�سر �سنوات على 
مبوجب االتفاقية على اأن تدفع ل�سركة بيت البرتجي مبلغًا قدره )4.936.918( اأربعة ماليني وت�سعمائة و�ستة وثالثون األف وت�سعمائة وثمانية ع�سر ريـال �سعودي، على اأن يزيد 

هذا املبلغ بن�سبة 5٪ �سنويًا حتى عام 2019م، باالإ�سافة اإلى اأية م�ساريف اإلى احلد املعقول تتعلق باخلدمات اال�ست�سارية.

مبوجب االتفاقية، تقدم �سركة بيت البرتجي اخلدمات التالية:

اإدارة امل�ساريع واخلدمات التطويرية )امل�ساعدة يف حتديد وتطوير م�ساريع التو�سعة اجلديدة واملحتملة املتعلقة باملرافق القائمة لل�سركة(، مبا يف ذلك: �
امل�ساعدة يف تطوير مفهوم امل�ساريع اجلديدة مبا يف ذلك تن�سيق خطط املرافق. �
تقدمي امل�سورة ب�ساأن متطلبات الرتخي�س للم�ساريع اجلديدة. �
امل�ساعدة يف اإعداد درا�سات اجلدوى. �
التن�سيق مع امل�ست�سارين واملقاولني. �
امل�ساعدة يف االإ�سراف على امل�ساريع مبا يف ذلك االمتثال للعقود والتحقق من الفواتري. �
تقدمي الدعم فيما يتعلق مب�سادر التمويل والتن�سيق مع البنوك وموؤ�س�سات االإقرا�س فيما يتعلق باأي م�سروع. �
تقدمي الدعم املحا�سبي واالإداري خالل امل�سروع لغاية ت�سليم امل�سروع. �
تقدمي امل�سورة وم�ساعدة ال�سركة يف تقدمي خدمات االإ�سراف االإداري على النحو التايل: �

امل�ساعدة يف ر�سم ال�سيا�سة العامة املتعلقة باملهام االإدارية. �
امل�ساعدة يف مراقبة التقارير االإدارية وت�سليط ال�سوء على االأمور التي حتتاج لتدخل االإدارة. �
امل�ساعدة يف و�سع وتنفيذ خطط العمل. �
تقدمي امل�سورة ب�ساأن جميع املجاالت االإدارية، ح�سب احلاجة. �
امل�ساعدة يف تن�سيق اجتماعات املراجعة الفنية لالإدارة فيما يتعلق بالتمويل والت�سويق واملوارد الب�سرية. �
تقدمي امل�ساعدة فيما يتعلق بتبادل ونقل اأف�سل املمار�سات نيابة عن ال�سركة وامل�ست�سفيات التي تقدم ال�سركة خدمات االإ�سراف االإداري لها. �
م�ساعدة ال�سركة، ح�سب احلاجة، على توفري متطلبات الت�سهيالت امل�سرفية. �
التوا�سل، نيابة عن اإدارة ال�سركة، مع امل�ست�سفيات االأخرى التي توفر ال�سركة خدمات االإ�سراف االإداري لها. �
تقدمي امل�ساعدة لل�سركة على النحو املطلوب لالمتثال جلميع املتطلبات القانونية. �

يجوز لل�سركة التنازل عن االتفاقية للغري، اأو اإنهائها، مبوجب اإخطار ل�سركة بيت البرتجي. تخ�سع االتفاقية للقوانني واالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي 

و�سلطان �سبحي برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداجلليل خالد برتجي، ميلكون ح�س�سًا يف �سركة بيت البرتجي.

اتفاقية التعاون األكاديمي لتدريب الموظفين مع شركة بيت البترجي للتعليم 
بتاريخ 1435/10/11هـ )املوافق 2014/08/07م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية تعاون اأكادميي مع �سركة بيت البرتجي للتعليم تقوم مبوجبها �سركة بيت البرتجي للتعليم بتقدمي 
التدريب املهني والفني لـ100 موظفة �سعودية من العامالت يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة واملر�سحات من قبل �سندوق تنمية املوارد الب�سرية. ويقوم امل�ست�سفى ال�سعودي 
املبالغ ذات ال�سلة.  لياقتهن لالن�سمام يف الربنامج كما يتحمل دفع  للتاأكد من  واإجراء الفحو�سات الطبية  املنا�سبات  باإجراء املقابالت واختيار املر�سحات  – جدة  االأملاين 
مدة االتفاقية �سنتان ون�سف وتبلغ تكلفة التدريب )48.000( ثمانية واأربعني األف ريال �سعودي لكل متدربة. تخ�سع االتفاقية للقوانني واالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن �سركة بيت البرتجي للتعليم مملوكة من قبل كل من �سركة بيت البرتجي )وهي �سركة ميلك اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي 
عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل 
اإلى كل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي وهدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل  باالإ�سافة  فيها(،  برتجي وعبداجلليل خالد برتجي ح�س�سًا 

برتجي.
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اتفاقية التعاون األكاديمي لتدريب الطالب مع كلية البترجي الطبية 

بتاريخ 1436/11/17هـ )املوافق 2015/09/01م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية تعاون اأكادميي مع كلية البرتجي الطبية تقوم مبوجبها ال�سركة عرب امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – 
جدة بتوفري عدد من اأطبائها لتقدمي خدمات التعليم والتدريب لطالب كلية البرتجي الطبية يف امل�ست�سفى مقابل ر�سوم تبلغ )6.000.000( �ستة ماليني ريـال �سعودي �سنويًا 

باالإ�سافة اإلى حتمل كلية البرتجي الطبية مكافاآت االأطباء املذكورين. مدة هذه االتفاقية �سنة واحدة ويتم جتديدها باالتفاق بني الطرفني. 

و�سيتم عر�س هذه االتفاقية على جمل�س االإدارة واجلمعية العامة لل�سركة للموافقة عليها يف اجتماعهما القادم، كون كلية البرتجي الطبية مملوكة من قبل كل من �سركة بيت 
البرتجي )وهي �سركة ميلك اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي برتجي، 
وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداجلليل خالد برتجي ح�س�سًا فيها(، باالإ�سافة اإلى كل من �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل 

برتجي.

اتفاقيات الصيانة مع شركة عبدالجليل خالد بترجي لصيانة األجهزة الطبية

اجلراحية  لالأدوات  وجتديد  �سيانة  خدمات  بتقدمي  مبوجبها  املذكورة  ال�سركة  تقوم  الطبية،  االأجهزة  ل�سيانة  برتجي  خالد  عبداجلليل  �سركة  مع  اتفاقيات  ال�سركة  اأبرمت 
باالإ�سافة اإلى توفري التعليم والتدريب على تدابري ال�سيانة الوقائية وتنظيف وتزييت االأدوات اجلراحية لكل من م�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س و امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين – ع�سري و امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة. ويت�شمن اجلدول اأدناه ملخ�ض لل�شروط واأحكام هذه االتفاقيات:

 متفاجيات �ضركة عبرمقليل خالر برتجي ل�ضيانة ملأجهزة ملطبيةل ااامقر ل دجل 
جيمة ملتفاجية مملرة  ملتجريرتاديخ ملنفاذممل�ضت�ضفى

)د.�س.(
مخلرمات

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – جدة

رجب 1431هـ )املوافق يوليو 
2010م(

12 �سهرًا، وجتدد االتفاقية تلقائيًا ما مل 
يخطر اأحد الطرفني االآخر بعدم رغبته يف 
التجديد قبل نهاية االتفاقية بثالثة اأ�سهر.

 )800.000(
ثمامنائة األف 

�سنويًا

االإ�سالح الفوري لالأدوات اجلراحية، وخدمات 
الوقاية و�سيانة االأدوات اجلراحية. 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – الريا�س

ذو احلجة 1432هـ )املوافق 
نوفمرب 2011م(

12 �سهرًا، وجتدد االتفاقية تلقائيًا ما مل 
يخطر اأحد الطرفني االآخر بعدم رغبته يف 
التجديد قبل نهاية االتفاقية بثالثة اأ�سهر.

 )800.000(
ثمامنائة األف 

�سنويًا

االإ�سالح الفوري لالأدوات اجلراحية، وخدمات 
الوقاية و�سيانة االأدوات اجلراحية. 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين – ع�سري

ذو احلجة 1432هـ )املوافق 
نوفمرب 2011م(

12 �سهرًا، وجتدد االتفاقية تلقائيًا ما مل 
يخطر اأحد الطرفني االآخر بعدم رغبته يف 
التجديد قبل نهاية االتفاقية بثالثة اأ�سهر.

 )800.000(
ثمامنائة األف 

�سنويًا

االإ�سالح الفوري لالأدوات اجلراحية، وخدمات 
الوقاية و�سيانة االأدوات اجلراحية. 

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن امل�ساهم عبداجلليل خالد برتجي ميلك ح�س�سًا يف �سركة عبداجلليل خالد برتجي ل�سيانة االأجهزة الطبية.

اتفاقية توريد أدوية مع شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية

بتاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة بيت البرتجي لل�سناعات الدوائية تقوم مبوجبها �سركة بيت البرتجي لل�سناعات الدوائية 
بتزويد امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة باحتياجاتها من املواد ال�سيدالنية ل�سمان التوافر امل�ستمر لتلك املواد يف امل�ست�سفيات التابعة لل�سركة. مدة االتفاقية �سنة وت�سمل امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين – جدة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة وامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري.

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، كون ع�سو جمل�س االإدارة ر�سوان �سبحي برتجي ميلك ح�س�سًا يف �سركة بيت البرتجي لل�سناعات الدوائية.

اتفاقية تقديم خدمات مع جانبرو )فرع شركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير العقاري لخدمات التنظيف والصيانة(

بتاريخ 1432/12/05هـ )املوافق 2014/11/01م(، اأبرمت ال�سركة اتفاقية تقدمي خدمات نظافة للم�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة مع جانربو )فرع �سركة �سباب اخلليج 
لال�ستثمار والتطوير العقاري خلدمات التنظيف وال�سيانة(. تقوم جانربو مبوجب هذه االتفاقية بجميع اأعمال النظافة يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - جدة وتوفري طاقم موؤهل 
ومدرب. قيمة االتفاقية )107.400( مائة و�سبعة اآالف واأربعمائة ريـال �سعودي ومدتها �سنة واحدة تتجدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني االآخر خطيًا بعدم رغبته يف التجديد 

قبل انتهاء العقد ب�سهر. يحق الأي طرف ف�سخ االتفاقية مبوجب اإخطار خطي مدته ثالثة اأ�سهر. 

بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  عليها يف  لل�سركة  العامة  ووافقت اجلمعية  2015/05/11م(  )املوافق  بتاريخ 1436/07/21هـ  االتفاقية  على هذه  ال�سركة  اإدارة  وافق جمل�س  وقد 
1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، حيث اأن ع�سو جمل�س االإدارة مكارم خالد برتجي ميلك ح�س�سًا يف �سركة �سباب اخلليج لال�ستثمار والتطوير العقاري خلدمات 

التنظيف وال�سيانة املالكة جلانربو كفرع تابع لها.

اتفاقية تنازل عن عالمة تجارية

العربية  التي متتلكها يف جمهورية م�سر  التجارية  العالمة  للتنازل عن  ال�سركة  اتفاقية مع  البرتجي  اأبرمت �سركة بيت  بتاريخ 1436/10/28هـ )املوافق 2015/08/13م(، 
امل�سجلة برقم 206207 بتاريخ 2009/04/08م با�سم »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين«. و�سوف تعر�س هذه االتفاقية على جمل�س اإدارة ال�سركة واجلمعية العامة لل�سركة للموافقة 
عليها عند انعقادها، حيث ميلك اأع�ساء جمل�س االإدارة �سبحي عبداجلليل برتجي وخالد عبداجلليل برتجي ور�سوان خالد برتجي ومكارم �سبحي برتجي و�سلطان �سبحي 

برتجي، وامل�ساهمون هدى عبداجلليل برتجي و�سباح عبداجلليل برتجي وعبداجلليل خالد برتجي، ح�س�سًا يف �سركة بيت البرتجي ب�سفتهم �سركاء.
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كما اأبرمت ال�سركة اتفاقيات مع اأطراف ذات عالقة اأخرى كما مت ذكره اأعاله يف الق�سم رقم  12-6-3 »اتفاقيات االإ�سراف االإداري مل�ست�سفيات خارج اململكة« والق�سم رقم  12-
6-6 »اتفاقيات االإن�ساء والرتميم« والق�سم رقم  12-6-7 »اتفاقيات اأخرى« مبا يف ذلك اتفاقيات االإ�سراف االإداري واتفاقية اإن�ساء مبنى ا�ستقبال مر�سى العيادات اخلارجية 
يف امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري واتفاقيات االإن�ساء والرتميم املربمة مع �سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية واتفاقية اإن�ساء م�سروع امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – حائل 

واتفاقية اإعادة البيع احل�سرية مع �سركة بيت البرتجي، وللمزيد من املعلومات حول هذه االتفاقيات ف�ساًل راجع الق�سم رقم  12-6 »االتفاقيات اجلوهرية« من هذه الن�سرة.

العقارات 12-2
متتلك ال�سركة العقارات التالية يف اململكة: 

 ملعقادمت مململوكة لل�ضركةل ااامقر ل دجل 
م�ضل مالك دجل مل�ضك  تاديخهم

ملعقاد
ممل�ضاحةدجل ملعقاد

)مرت مربع(
 �ضف مل�ضتخرمممملوجع

320206016857 بتاريخ 1436/02/03هـ 1
)املوافق 2014/11/25م(*

القطع اأرقام 326 و327 و328 و329 و330 و331 ال�سركة
و332 و333 و334 و335 و336 و337 و338 و339 

و340 و341 و342 و343 و344 و345، خمطط 51/ب 

حي الزهراء، 14.101
جدة

مبنى امل�ست�سفى 
الرئي�سي - امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين 
- جدة

320223012697 بتاريخ 1435/09/03هـ 2
)املوافق 2014/06/30م(

حي الزهراء، 667.50قطعة االأر�س 408، خمطط 51/ب/99ال�سركة
جدة

املركز التخ�س�سي - 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
320223012708 بتاريخ 1435/09/03هــ 3

)املوافق 2014/06/30م(
حي الزهراء، 1.320قطعة االأر�س 322، خمطط 51/ب/99ال�سركة

جدة
الربج الطبي يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة

320223012720 بتاريخ 1435/09/03هـ 4
)املوافق 2014/06/30م(

حي الزهراء، 1.311.66قطعتي االأر�س 410 و412، خمطط 51/ب/99ال�سركة
جدة

مركز طب الكلى - 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
820215025622 بتاريخ 1436/03/02هـ 5

)املوافق 2014/12/24م(
حي الزهراء، 674.80قطعة االأر�س رقم 314، خمطط 51/بال�سركة

جدة
مركز الطب النف�سي 

- امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة

320223012696 بتاريخ 1435/09/03هـ 6
)املوافق 2014/06/30م(

حي الزهراء، 697.04قطعة االأر�س 400، خمطط 51/ب/99ال�سركة
جدة

مبنى امل�سرتيات فرع 
اأبناء عبداجلليل 

برتجي
920223012719 بتاريخ 1435/09/03هـ 7

)املوافق 2014/06/30م(
حي الزهراء، 600قطعة االأر�س 323، خمطط 51/ب/99ال�سركة

جدة
�سكن العاملني يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة

820223012721 بتاريخ 1435/09/03هـ 8
)املوافق 2014/06/30م(

حي ال�سالمة، 567قطعة االأر�س 393، خمطط 1/63/3/عال�سركة
جدة

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
220223012718 بتاريخ 1435/09/03هـ 9

ـ )املوافق 2014/06/30م(
حي الزهراء، 1.140قطعتي االأر�س 594 و596، خمطط 51/ب/99ال�سركة

جدة
�سكن العاملني يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة

520223012717 بتاريخ 1435/09/03هـ 10
)املوافق 2014/06/30م(

حي النه�سة، 600قطعة االأر�س 223، خمطط 17/بال�سركة
جدة

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
420223012722 بتاريخ 1435/09/03هـ 11

)املوافق 2014/06/30م(
حي ال�سالمة، 660قطعة االأر�س 556، خمطط 238/3/عال�سركة

جدة
�سكن العاملني يف 

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - جدة

320206016856 بتاريخ 1436/02/03هـ 12
)املوافق 2014/11/25م( **

القطع اأرقام 13/171، 13/172، 13/173، ال�سركة
 ،13/178 ،13/177 ،13/176 ،13/175 ،13/174

13/179، 13/180، خمطط 51/ب

حي الزهراء، 8.567.89
جدة

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
420206016855 بتاريخ 1436/02/03هـ 13

)املوافق 2014/11/25م( ***
حي الزهراء، 2.728.23القطعة اأرقام 324، 325، خمطط 51/بال�سركة

جدة
مبنى مواقف ال�سيارات 
يف امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - جدة
710107035090 بتاريخ 1435/11/27هـ 14

)املوافق 2014/09/22م( ****
حي 29.880قطعة االأر�س 2109/اأ، خمطط 1863/اأ بال�سركة

ال�سحافة، 
الريا�س

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - الريا�س

810122031346 بتاريخ 1436/02/30هـ 15
)املوافق 2014/12/22م(

قطعة االأر�س 1/2799، بلك 1675، خمطط ال�سركة
1637/�س

حي 875
ال�سحافة، 

الريا�س

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - الريا�س
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م�ضل مالك دجل مل�ضك  تاديخهم
ملعقاد

ممل�ضاحةدجل ملعقاد
)مرت مربع(

 �ضف مل�ضتخرمممملوجع

310115039796 بتاريخ 1436/03/01هـ 16
)املوافق 2014/12/23م(

حي امللقا، 947.43قطعة االأر�س 242، بلك 19، خمطط 3069ال�سركة
الريا�س

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - الريا�س
310115041266 بتاريخ 1436/07/22هـ 17

)املوافق 2015/05/01م(
القطع اأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، من اأ�سل القطع من ال�سركة

3069 اإلى 3076 رقم 3079 اإلى 3086
حي 3.700

ال�سحافة، 
الريا�س

�سكن العاملني يف 
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - الريا�س
310117030149 بتاريخ 1436/04/28هــ 18

)املوافق 2015/02/17م(
�سكن العاملني يف الريا�س4.000قطعتي اأر�س 2252 و2253، خمطط 2413ال�سركة

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - الريا�س

938/25 بتاريخ 1434/02/02هـ )املوافق 19
2012/12/15م(

�سركة حائل 
الوطنية 

اأر�س م�سروع حائل22.495.50قطعة االأر�س 1703، خمطط 2613
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - حائل
938/23 بتاريخ 1434/02/02هـ )املوافق 20

2012/12/15م(
�سركة حائل 

الوطنية 
اأر�س م�سروع حائل22.495.50قطعة االأر�س 1704، خمطط 2613

امل�ست�سفى ال�سعودي 
االأملاين - حائل

24/938 بتاريخ 1434/02/02هـ )املوافق 21
1434/12/15م( *****

�سركة حائل 
الوطنية 

اأر�س م�سروع حائل44.222.26قطعة االأر�س 1702، خمطط 2613
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - حائل
230108011063 بتاريخ 1435/02/08هـ 22

)املوافق 2013/12/11م(******
�سبحي 

عبداجلليل 
برتجي 

اأر�س م�سروع الدمام90.000قطعة اأر�س غرب الفي�سلية
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - الدمام
1/199/49 بتاريخ 1415/08/15هـ 23

)املوافق 1995/01/17م(*******
خمي�س 1655.664 قطعة اأر�س يف خمي�س م�سيطال�سركة

م�سيط
اأر�س امل�ست�سفى 

ال�سعودي االأملاين - 
ع�سري

340105012299 بتاريخ 1436/04/14هـ 24
)املوافق 2015/02/03م(********

قطعة اأر�س مبوجب خمطط رقم 4180882 على ال�سركة
طريق اجلامعات يف حي اأبار علي باملدينة املنورة

امل�ست�سفى ال�سعودي املدينة املنورة41.274.42
االأملاين - املدينة

940105012298 بتاريخ 1436/04/14هــ 25
)املوافق 2015/02/03م(

قطعة اأر�س مبوجب م�ستند التخطيط رقم 4200609 ال�سركة
على طريق اجلامعات يف حي اآبار علي باملدينة املنورة

�سكن العاملني يف املدينة املنورة24.332.43
امل�ست�سفى ال�سعودي 

االأملاين - املدينة
امل�سدر: ال�سركة

*هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية 
والقرو�س« من هذه الن�سرة(. 

** هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية 
والقرو�س« من هذه الن�سرة(.

*** هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية 
والقرو�س« من هذه الن�سرة(.

للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت  **** هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية 
االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(.

***** هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )69.650.000( ت�سعة و�ستون مليون و�ستمائة وخم�سون األف ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية كقر�س لبناء م�ست�سفى خا�س يف حائل )ملزيد من 
املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(.

****** يتم حاليًا نقل ملكية كامل االأر�س اململوكة من �سبحي عبداجلليل برتجي البالغ م�ساحتها 90.000 مرت مربع )�ساملة االأر�س امل�سرتاة من قبل ال�سركة والبالغ م�ساحتها 30.000 مرت مربع(. ويعود ال�سبب 
يف نقل ملكية كامل االأر�س ولي�س قطعة االأر�س امل�سرتاة فقط اإلى اأن االأر�س ممثلة ب�سك واحد واأن عملية ف�سل االأر�س امل�سرتاة يف �سك م�ستقل �سوف ت�ستغرق وقتًا حيث راأت ال�سركة باالتفاق مع �سبحي عبداجلليل 

برتجي اأن تنقل ملكية كامل قطعة االأر�س اإليها واأن يتم فرز احل�سة امل�سرتاة من قبل ال�سركة الحقًا.
******* هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية كقر�س لبناء امل�ست�سفى الكائن يف خمي�س م�سيط )ع�سري( )ملزيد من املعلومات، 

ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(.
******** هذه االأر�س مرهونة ل�سالح وزارة املالية للوفاء مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريـال �سعودي املقدم من وزارة املالية كقر�س لبناء امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين - املدينة )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل 

راجع الق�سم الفرعي رقم  12-6-8 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(.

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عدم وجود اأية عقارات اأخرى مملوكة من قبلها خالفًا ملا ذكر اأعاله. كما ال توجد اأية عقارات ت�ستخدمها ال�سركة ومملوكة من قبل اأطراف 
ذات عالقة.

الرهونات العقارية والحقوق على عقارات الشركة 12-2

با�ستثناء الرهونات امل�سار اإليها يف الق�سم  12-7 »العقارات« من هذه الن�سرة، يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ال توجد على ال�سركة اأي رهونات عقارية اأو حقوق اأولوية باال�سرتداد 
اأو اأي حقوق اأخرى على عقاراتها كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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األصول غير الملموسة  12-2
قامت ال�سركة بت�سجيل �سعار ال�سركة املبني على ال�سفحة االأولى من هذه الن�سرة كعالمة جتارية با�سم ال�سركة لدى وزارة التجارة وال�سناعة حتت رقم 1435013948 بتاريخ 
1435/12/15هـ )املوافق 2014/10/09م( يف الفئة )44(. ويوفر ت�سجيل العالمة التجارية حماية ل�سعار ال�سركة خالل املدة من 1435/07/18هـ )املوافق 2014/05/17م( 

حتى 1445/07/17هـ )املوافق 2024/01/29م(، وميكن جتديد الت�سجيل لفرتات مماثلة. 

�ضعاد �ضركة مل�ضرق ملأ �ضط للرعاية مل�ضحية

كما تنازلت �سركة بيت البرتجي لل�سركة عن العالمة التجارية امل�سجلة برقم 206207 بتاريخ 2009/04/08م يف جمهورية م�سر العربية با�سم »امل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين« 
�سعارها  بت�سجيل  حاليًا  ال�سركة  وتقوم  )املوافق 2015/08/13م(.  بتاريخ 1436/10/28هـ  وال�سركة  البرتجي  بيت  �سركة  بني  تنازل عن عالمة جتارية مربم  مبوجب عقد 
وعالمتها التجارية يف البحرين وعمان واالردن و�سوريا واليمن وتون�س وال�سودان واجلزائر واالإمارات العربية املتحدة وليبيا ولبنان واململكة املغربية والكويت. باال�سافة الى 
البلدان حتت  تلك االجراءات يف كافة هذه  تزال  اململكة. وال  وال�سناعة يف  التجارة  وزارة  ال�سركة لدى  التجارية اخلا�سة بكل من م�ست�سفيات  والعالمات  ال�سعارات  ت�سجيل 

االإجراء.

علمًا باأن ال�سركة و�سركة حائل الوطنية تعتمدان على عالمة ال�سركة التجارية يف جناح اأعمالها ب�سكل كبري لدعم و�سعهما التناف�سي يف ال�سوق، لذا فاإن عدم مقدرة ال�سركة 
على حماية عالماتها التجارية املذكورة اأعاله اأو ا�سطرارها التخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتها قد يوؤثر �سلبًا على مقدرتها على ا�ستعمالها مما قد يوؤثر على �سري اأعمالها 

ونتائج عملياتها.

الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية -12-1

قامت ال�سركة بقيد دعاوى للمطالبة مب�ستحقات لها نا�سئة عن تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية لعدد من املر�سى مل يقوموا ب�سداد مقابل تلك اخلدمات. كما اأن ال�سركة طرف 
يف مطالبات قام بقيدها بع�س املر�سى للمطالبة بتعوي�سات عن اأخطاء طبية مزعومة.

ويو�سح اجلدوالن التاليان الدعاوى واملطالبات اجلارية كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

 ملخ�س ملرعا ى  مملطالبات مملقامة �ضر مل�ضركةل ااامقر ل دجل 
مملبالغ مملتوجعةجيمة مملطالباتعرد مملطالباتنوع مملطالبةممل�ضت�ضفى

1.295.000 ريـال �سعودي1.295.000 ريـال �سعودي13خطاأ طبيامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

1.710.000 ريـال �سعودي1.710.000 ريـال �سعودي11خطاأ طبي وخمالفة اأنظمة وزارة ال�سحةامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

10.000 ريـال �سعودي10.000 ريـال �سعودي1عمالية 

56.000 ريـال �سعودي56.000 ريـال �سعودي3خمالفة اأنظمة وزارة العمل

650.000 ريـال �سعودي650.000 ريـال �سعودي15خطاأ طبيامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

260.000 ريـال �سعودي260.000 ريـال �سعودي8خمالفة اأنظمة وزارة ال�سحةامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة

157.000 ريـال �سعودي157.000 ريـال �سعودي7عمالية

863.000 ريـال �سعودي863.000 ريـال �سعودي14خطاأ طبي

5.001.000 ريـال �سعودي5.001.000 ريـال �سعودي72املجموع
امل�سدر: ال�سركة

 ملخ�س ملرعا ى  مملطالبات مملقامة من جبل مل�ضركةل 7اامقر ل دجل 
جيمة مملطالباتعرد مملطالباتنوع مملطالبةممل�ضت�ضفى

8.799.920 ريـال �سعودي130حت�سيل ديونامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – جدة

1.782.509 ريـال �سعودي24حت�سيل ديونامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – الريا�س

544.742 ريـال �سعودي20حت�سيل ديونامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – ع�سري

1.912.215 ريـال �سعودي14حت�سيل ديونامل�ست�سفى ال�سعودي االأملاين – املدينة

13.039.386 ريـال �سعودي188املجموع

كما تقدمت ال�سركة باعرتا�س على قرار م�سلحة الزكاة والدخل القا�سي مبطالبة ال�سركة مب�ستحقات زكوية اإ�سافية تبلغ 18.102.129 ريـال �سعودي م�ستحقة عن االأعوام 
املالية 2005م اإلى 2008م، و4.617.370 ريـال �سعودي م�ستحقة عن االأعوام املالية 2013م و2014م. ويلخ�س اجلدول التايل حالة تلك املطالبات:
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 ملخ�س ملعرتم�ضات مملقرمة من مل�ضركة على جرمدمت م�ضلحة ملزكاة  ملرخلل 8اامقر ل دجل 
حالة مملطالبةجيمة مملطالبة )ديـال �ضعودي(مل�ضنة

تقدمت ال�سركة باعرتا�س ومت تخفي�س قيمة امل�ستحقات اإلى 11.372.821 ريـال �سعودي، 200518.102.129م – 2008م 
وتقدمت ال�سركة باعرتا�س اآخر مل يبت فيه حتى تاريخ هذه الن�سرة.

تقدمت ال�سركة باعرتا�س مل يبت فيه حتى تاريخ هذه الن�سرة.20134.617.370م – 2014م 

كما يلخ�س اجلدول التايل �سهادات الزكاة التي ح�سلت عليها ال�سركة منذ تاأ�سي�سها:

 ملخ�س �ضهادمت ملزكاة ملتي ح�ضلت عليها مل�ضركة منذ تاأ�ضي�ضهال 9اامقر ل دجل 
نوع �ضهادة ملزكاة )نهائية/مقيرة/خطاب ت�ضهيل(دجل �ضهادة ملزكاةمل�ضنة

مقيدة1894 تاريخ 1431/08/12هـ2009م

خطاب ت�سهيل103/1199 تاريخ 1432/06/06هـ2010م

مقيدة101052 تاريخ 1436/03/20هـ2013م

مقيدة113033 تاريخ 1436/09/05هـ2014م

وصف األسهم 12-11

راأ�س املال املدفوع لل�سركة هو )920.400.000( ت�سعمائة وع�سرون مليون واأربعمائة األف ريـال �سعودي ُمق�سم اإلى )92.040.000( اإثنني وت�سعني مليون واأربعني األف �سهمًا 
عاديًا بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.

بعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة وا�ستكمال درا�سة اجلدوى االقت�سادية، ميكن اأن ت�سدر اجلمعية العامة غري العادية قراًرا بزيادة راأ�س مال ال�سركة مرة واحدة اأو 
عدة مرات باإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�ض القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية، �شرط اأن يكون قد مت دفع راأ�ض املال االأ�شلي بالكامل، ومبراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات .ويحدد 

هذا القرار طريقة زيادة راأ�س املال.

يجوز لل�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا تعر�ست 
ال�سركة خل�سائر. وال ي�سدر هذا القرار اإال بعد قراءة تقرير مراقبي احل�سابات الذي يبني مربرات ذلك التخفي�س يف راأ�س املال وااللتزامات التي يجب على ال�سركة الوفاء بها 
واأثر التخفي�س على تلك االلتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. يجب اأن ين�س القرار اأي�سا على طريقة اإجراء التخفي�س. فاإذا كان التخفي�س يف راأ�س املال نتيجة 
زيادته عن احتياجات ال�سركة، يجب دعوة دائني ال�سركة الإبداء اعرتا�ساتهم على ذلك خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية ت�سدر يف املدينة 
التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، وهي مدينة الريا�س. فاإذا اعرت�س اأي من الدائنني وقدم لل�سركة م�ستنداته التي تثبت دينه خالل الفرتة الزمنية املحددة، وجب على 

ال�سركة يف تلك احلالة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل، اأو اأن تقدم �سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

حقوق المساهمين 12-12

ا�ستنادا الأحكام املادة )108( من نظام ال�سركات، يعطي كل �سهم حامله حقوًقا مت�ساوية يف موجودات ال�سركة واأرباحها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة 
عند الت�سفية واحلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها، وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سوؤولية 

على اأع�ساء جمل�س االإدارة. وال تعطي هذه االأ�سهم للم�ساهمني حقًا باال�سرتداد.

الجمعيات العامة 12-13

اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب االأ�سول ممثلة جلميع امل�ساهمني، وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري 
العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�سركة.

تعقد اجلمعية العامة العادية لل�سركة مرة واحدة على االأقل كل �سنة، وذلك خالل �ستة اأ�سهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية اإ�سافية كلما 
دعت احلاجة.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة، فيما عدا الن�سو�س التي ال يجيز نظام ال�سركات تعديلها. كذلك، يجوز للجمعية العامة غري العادية اتخاذ 
القرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط املقررة لالأخرية.

اأعمال اجلمعية العامة العادية يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، وذلك  اأن يتم ن�سر دعوة بتاريخ وجدول  يجب 
قبل خم�سة وع�سرين )25( يوًما على االأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية. ويجب اأن يتم اإر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى اجلهات املخت�سة خالل املدة 
املحددة للن�سر. وعلى جمل�س االإدارة الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميثل ما ال يقل عن 5٪ من راأ�س مال 
ال�سركة. وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�ساب اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ن�سف راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب يف االجتماع 
االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل ثالثني )30( يومًا بعد االجتماع االأول. ويجب ن�سر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع االأول. ويعترب االجتماع الثاين 
�سحيحًا اأيا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه اأما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية العامة غري العادية، فال يعترب �سحيًحا اإال اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن ن�سف 
راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب يف االجتماع االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل الثالثني )30( يوًما التالية. ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا كان 
عدد امل�ساهمني احلا�سرين ميثلون ما ال يقل عن ربع راأ�س مال ال�سركة. ويراأ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو يف حال غيابه، من ينيبه من اأع�ساء جمل�س 
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االإدارة. ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات. ويتم اإعداد حم�سر لالجتماع يبني اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين �سخ�سيًا اأو املمثلني بالوكالة، وعدد االأ�سهم التي 
ميثلونها وعدد اأ�سوات تلك االأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع، وعدد االأ�سوات املوؤيدة واملعار�سة لكل قرار، وخال�سة وافيه للمناق�سات التي جرت خالل االجتماع. 

ويحفظ املح�شر بعد كل اجتماع يف �شجل خا�ض يتم توقيعه من رئي�ض اجلمعية العامة وال�شكرتري وجامع االأ�شوات.

حقوق التصويت 12-14

لكل م�ساهم ميلك ع�سرين )20( �سهمًا اأو اأكرث احلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعيات العامة. وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي 
اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع. وت�سدر قرارات  العامة على  العامة نيابة عنه. وحت�سب االأ�سوات يف اجتماعات اجلمعية  ال�سركة حل�سور اجتماع اجلمعية 

اجلمعية العامة العادية مبوافقة االأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية مبوافقة ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعلًقا بزيادة اأو خف�س راأ�س املال، اأو متديد 
مدة ال�سركة، اأو حل ال�سركة قبل تاريخ االنتهاء املن�سو�س عليه يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فال يكون ذلك القرار �سحيًحا اإال اإذا 
�سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. لكل م�ساهم احلق يف مناق�سة البنود املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة وتوجيه االأ�سئلة اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة 
ومراقبي احل�سابات حول تلك البنود. ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقبي احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن 

اجلواب على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية والتي يكون قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت 12-15

 ينبغي تعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة لتعديل حقوق واآلية الت�سويت يف اجلمعيات العامة لل�سركة. وتخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي ح�سب اأحكام 
املادة 29 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة. وال تنعقد اجلمعية العامة غري العادية اإال بح�سور م�ساهمني ميثلون ن�سف راأ�س املال )50٪( على االأقل. ويف حال عدم ح�سور هذه الن�سبة 
يف اأول اجتماع متت الدعوة له فتنعقد اجلمعية العامة غري العادية يف االجتماع الثاين بالن�شبة احلا�شرة �شرط اأال تقل عن ربع راأ�ض املال )25٪( يف كل االأحوال. وت�سدر قرارات 

اجلمعية العامة غري العادية ب�سان تعديل النظام االأ�سا�سي باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

األسهم 12-12

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف تلك احلالة تتم اإ�سافة الفرق يف القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي حتى ولو بلغ حده االأق�سى، وال ميكن جتزئة ال�سهم يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اختيار اأحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق 
املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم. ويخ�سع نقل ملكية ال�سهم للنظام الذي ي�سري على ال�سركات املدرجة 

يف تداول. ويعترب الغيًا اأي نقل للملكية خمالف الأحكام النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

مدة الشركة 12-12

مدة ال�سركة 99 �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن حتول ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة واملوؤرخ يف 1425/03/16هـ )املوافق 2004/05/05م(. 
ويجوز دائًما اإطالة مدة ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ي�سدر قبل انتهاء مدة ال�سركة ب�سنة واحدة على االأقل.

حل الشركة وتصفيتها 12-12

عند انتهاء مدة ال�سركة، اأو عند حلها قبل انتهاء مدتها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح من جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا واحدًا اأو اأكرث 
وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم. وتنتهي �سالحيات جمل�س اإدارة ال�سركة بانق�ساء ال�سركة. غري اأن جمل�س االإدارة يبقى م�سوؤواًل عن اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفني. وتبقى 

الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

نقل الملكية 12-12

يخ�سع نقل ملكية االأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�سركات املدرجة �سمن تداول. ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغيًا. و�سيخ�سع امل�ساهمون البائعون لفرتة احلظر املعرفة يف 
ق�سم »ملخ�س الطرح« من هذه الن�سرة والتي يحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من االأ�سهم التي ميلكونها.

إعادة شراء األسهم -12-2

ا�ستنادًا للمادة )105( من نظام ال�سركات، ال يجوز اأن ت�سرتي ال�سركة امل�ساهمة اأ�سهمها اإال يف االأحوال االآتية:

اإذا كان الغر�ض من ال�شراء ا�شتهالك االأ�شهم بال�شروط املبينة يف املادة )104( من نظام ال�سركات.- 1
اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال.- 2
اإذا كانت االأ�سهم �سمن جمموعة من االأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبالها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.- 3

وفيما عدا االأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س االإدارة، ال يجوز لل�سركة اأن ترتهن اأ�سهمها. وال يكون لالأ�سهم التي حتوزها ال�سركة اأ�سوات يف مداوالت جمعيات 
امل�ساهمني.
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مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى تمارس أعماال شبيهة ألعمال الشركة 12-21

ي�سغل عدد من اأع�ساء جمل�س االإدارة منا�سب اأخرى، اأو لهم م�ساهمات مبا�سرة، يف �سركات متار�س اأعمااًل �سبيهة الأعمال ال�سركة كما هو مبني يف اجلدول اأدناه.

ملخ�س بيانات مأع�ضاء جمل�س ملإدمدة ملذين ي�ضغلون منا�ضب مأخرى، مأ  لهل م�ضاهمات مبا�ضرة، يف �ضركات متاد�س مأعماًل �ضبيهة لأعمال مل�ضركةل 0اامقر ل دجل 
�ضفة ملع�ضو يف مل�ضركة ذمت مل�ضركة ذمت ملعالجة 

ملعالجة 
هل تناف�س مأعمال مل�ضركة طبيعة مأعمال مل�ضركة ذمت ملعالجة 

ع�ضو جمل�س 
مإدمدة/ مرير

مالك )ملكية 
مبا�ضرة( 

�سبحي عبداجلليل برتجي

ال – حيث اأنها ال متار�ض ن�شاط م�شابه الأن�شطة ال�شركة اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة بيت البرتجي الطبية
داخل اململكة.

يف قطاع التجارة يف االأثاث املكتبي نعمنعمال�سركة العاملية االجتماعية الطبية
والتعليمي وال�سكني

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اإن�ساء م�ست�سفيات ومراكز الرعاية نعمنعم�سركة الرعاية البيطرية العاملية
البيطرية

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال – حيث اأن ن�ساطها يقت�سر على اال�ستثمار يف ال�سركات التعليم الطبي والرعاية ال�سحيةنعمنعم�سركة بيت البرتجي ال�سعودية القاب�سة
ومتلك احل�س�س.

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإدارة امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة البيت الدولية
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
�سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية 

والتكنولوجيا
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة التعليم الطبينعمنعم

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
اللياقة البدنية و�سالة ريا�سية لبناء نعمنعم�سركة بيت البرتجي للياقة 

االأج�سام
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة التعليم والتدريب الطبينعمنعم�سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
�سركة خالد عبداجلليل برتجي و�سركاه 

لال�ستثمارات الطبية
ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم

الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 
ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة

�سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم 
برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية

الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 
ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة

�سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير 
العقاري

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة �سباب اخلليج لال�ستثمار والتطوير 
العقاري

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمال
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة بيت البرتجي الطبية لل�سناعات 
الدوائية

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة ا�سترياد وتوزيع االأدوية واملنتجات الطبيةالنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

خالد عبداجلليل اإبراهيم برتجي

�سركة كلية البرتجي للعلوم الطبية 
والتكنولوجيا

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة التعليم الطبينعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة عبداجلليل برتجي ل�سيانة 
االأجهزة الطبية

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة جتارة و�سيانة االأجهزة الطبيةنعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإدارة امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمال�سركة البيت الدولية
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
�سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير 

العقاري
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمال

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة التعليم والتدريب الطبينعمال�سركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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�ضفة ملع�ضو يف مل�ضركة ذمت مل�ضركة ذمت ملعالجة 
ملعالجة 

هل تناف�س مأعمال مل�ضركة طبيعة مأعمال مل�ضركة ذمت ملعالجة 

ع�ضو جمل�س 
مإدمدة/ مرير

مالك )ملكية 
مبا�ضرة( 

�سركة �سباب اخلليج لال�ستثمار والتطوير 
العقاري

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمال
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اللياقة البدنية و�سالة ريا�سية لبناء نعمال�سركة بيت البرتجي للياقة 
االأج�سام

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة خالد عبداجلليل برتجي و�سركاه 
لال�ستثمارات الطبية

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمال
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
�سركة �سبحي عبداجلليل اإبراهيم 

برتجي و�سركاه لالأعمال الطبية
ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمال

الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 
ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمال�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
ر�سوان خالد عبداجلليل برتجي

ال – حيث اأنها ال متار�ض ن�شاط م�شابه الأن�شطة ال�شركة اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة بيت البرتجي الطبية
داخل اململكة.

ال – حيث اأنها ال متار�ض ن�شاط م�شابه الأن�شطة ال�شركة اإنتاج االأدويةالنعم�سركة م�سنع االأدوية املتقدمة
داخل اململكة.

اإن�ساء م�ست�سفيات ومراكز الرعاية نعمنعم�سركة الرعاية البيطرية العاملية
البيطرية

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة بيت البرتجي الطبية لل�سناعات 
الدوائية

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة ا�سترياد وتوزيع االأدوية واملنتجات الطبيةنعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مكارم �سبحي عبداجلليل برتجي

ال – حيث اأنها ال متار�ض ن�شاط م�شابه الأن�شطة ال�شركة اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة بيت البرتجي الطبية 
داخل اململكة.

اللياقة البدنية و�سالة ريا�سية لبناء نعمنعم�سركة بيت البرتجي للياقة 
االأج�سام

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة �سباب اخلليج لال�ستثمار والتطوير 
العقاري

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمنعم�سركة املدينة احلديثة للتطوير
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سلطان �سبحي عبداجلليل برتجي

�سركة داللكم العاملية للتنمية والتطوير 
العقاري

ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمنعم
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال – بالرغم من اأنها مرخ�سة للقيام باأن�سطة م�سابهة اإن�ساء امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمنعم�سركة اإن�ساء امل�ست�سفيات الدولية
الأن�سطة ال�سركة اإال اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال 

ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
ال – حيث اأنها متار�س اأعمااًل خمتلفة عن اأعمال ال�سركة اال�ستثمار والتطوير العقارينعمنعم�سركة ديار متطورة للعقارات

كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
ال – حيث اأنها ال متار�ض ن�شاط م�شابه الأن�شطة ال�شركة اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبيةنعمال�سركة بيت البرتجي الطبية

داخل اململكة.
امل�سدر: ال�سركة

وال ي�سارك اأي من وليد عبدالعزيز فقيه وحممد عبدالرحمن موءمنه و�سالح اأحمد حفني وعلي عبدالرحمن القويز يف �سركات متار�س اأعمااًل �سبيهة الأعمال ال�سركة عن طريق 
ع�سويتهم يف جمل�س االإدارة اأو امل�ساهمة يف راأ�س املال.
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التعهد بتغطية االكتتاب . 13

اأبرمت ال�شركة وامل�شاهمون البائعون و�شامبا كابيتال اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب التي وافق متعهد التغطية مبوجبها وفقًا ل�شروط معينة على التعهد بتغطية كامل االأ�شهم 
املطروحة والبالغ عددها )27.612.000( �شبعة وع�شرين مليون و�شتمائة واثني ع�شر األف �شهم وفيما يلي ال�شروط االأ�شا�شية التفاقية التعهد بالتغطية:

اسم متعهد التغطية وعنوانه 13-1
�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(

برج اململكة، الدور 14

�س.ب: 220007

الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+ 

www.sambacapital.com :املوقع االإلكرتوين

ipo@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية 13-2

تن�ض ال�شروط واالأحكام املن�شو�ض عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي: 

تتعهد ال�سركة وامل�ساهمون البائعون ملتعهد التغطية باأن يقوموا يف تاريخ االإغالق )كما هو معّرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب( مبا يلي:- 1
بيع وتخ�سي�س االأ�سهم املطروحة الأي مكتتب مت املوافقة على طلبه من اأحد اجلهات امل�ستلمة، و/ اأو �
بيع وتخ�شي�ض اأي من االأ�شهم املطروحة التي مل يتم �شراوؤها من املكتتبني مبوجب �شروط االكتتاب على متعهد التغطية، وكذلك �

يتعهد متعهد التغطية ل�سالح ال�سركة وامل�ساهمني البائعني باأن ي�سرتي يف تاريخ التخ�سي�س جميع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من قبل - 2
املكتتبني )اإن وجدت( ب�سعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت االكتتاب.- 3
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المصاريف. 14

يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع م�ساريف عملية طرح االأ�سهم لالكتتاب املقدرة مببلغ 55 مليون ريـال �سعودي وت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب، 
واملحا�سبني، ومتعهد التغطية، واجلهات امل�ستلمة، وتكاليف الت�سويق والطباعة والتوزيع، وامل�ساريف والتكاليف االأخرى املتعلقة باالكتتاب. 



 266

اإلعفاءات. 15

مل تتقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب اإعفائها من اأي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل واالإدراج.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 16

مت تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط واأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب. حيث اأن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب وت�شليمه اإلى البنك 
امل�شتلم يعترب مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 12-1

تتكون عملية االكتتاب من )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهمًا عاديًا مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية 
لل�سهم الواحد، ومتثل 30٪ من راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب. ب�سعر طرح وقدره )	( ريـال �سعودي لل�سهم وبقيمة اإجمالية قدرها )	( مليون ريـال �سعودي. 

ويقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما:

الشريحة )أ(- المؤسسات المكتتبة: 

اأ�سهم  وتت�سمن هذه ال�سريحة على جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات«(. ويبلغ عدد 
االكتتاب التي �سيتم تخ�س�سيها للموؤ�س�سات املكتتبة )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهم متثل 100٪ من اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب. علمًا اأنه يف حال اكتتاب االأفراد )املعرفون بال�سريحة )ب( اأدناه( يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة 
الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )19.328.400( ت�سعة ع�سر مليون وثالثمائة وثمانية وع�سرين األف واأربعمائة �سهم متثل 70٪ من اإجمايل 
االأ�سهم املطروحة لالكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة 90٪ من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم 

اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية 10٪ اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم ٪90.

بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة:

يجب اأن تتقدم املوؤ�س�سات املكتتبة اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع لالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة، م�سفوعا بالتزام مايل وذلك قبل حتديد �سعر االكتتابالتي �سيتم قبل 
بدء فرته االكتتاب. وينبغي على كل م�ستثمر من املوؤ�س�سات املكتتبة اأن يحدد عدد اأ�سهم االكتتاب التي يرغب يف االكتتاب بها على اأال تقل عن )100.000( مائة األف �سهم ويجب 
اأن يكون عدد االأ�سهم املطلوبة قابل للتخ�سي�س، وال�سعر الذي �سيكتتب به باالأ�سهم املطروحة. ويجب اأن تبداأ عملية اكتتاب املوؤ�س�سات امل�ستثمرة اأثناء فرتة االكتتاب التي ت�سمل 

املكتتبني االأفراد ويجب اأن تتوافق عملية االكتتاب مع �شروط وتعليمات االكتتاب املف�شلة يف مناذج طلبات االكتتاب املقدمة للموؤ�ش�شات املكتبية.

الشريحة )ب(- المكتتبون األفراد:

ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم  وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع 
ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�سيتم تخ�سي�س )8.283.600( ثمانية ماليني ومائتني وثالثة وثمانني األف و�ستمائة �سهم من اأ�سهم االكتتاب كحد اأق�سى مبا يعادل ٪30 
من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني االأفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني االأفراد بكامل عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة لهم، فيحق ملدير �سجل االكتتاب، بعد 

احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتبني االأفراد لتتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبل هوؤالء املكتتبني.  

اأي من اجلهات  اإلى  اأي طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب  ينبغي على مقدمي مناذج طلبات االكتتاب توقيع وتقدمي طلباتهم ل�سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب. ويعترب 
امل�ستلمة مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب. 

وميكن للم�ستثمرين ال�سعوديني املحتملني احل�سول على ن�سخة من هذه الن�سرة ومنوذج طلب االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية:

جمموعة �ضامبا مملالية
الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 833 الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0477 477 )11( 966+ 
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

    www.samba.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 3555، جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين
 contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين
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بنك الريا�س
طريق امللك عبدالعزيز

�س. ب 22622، الريا�س 11614
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

م�ضرف ملرمجحي
�سارع العليا

�س. ب 28، الريا�س 11411
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 )11( 966+
فاك�س: 0705 460 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

ملبنك ملعربي ملوطني
�سارع امللك في�سل

�س. ب 56921، الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 )11( 966+
فاك�س: 7747 402 )11( 966+

 www.anb.com.sa :املوقع االإلكرتوين
abinayba@anb.com.sa :الربيد االإلكرتوين

ملبنك مل�ضعودي ملربيطاين
�سارع االأمري عبدالعزيز من م�ساعد بن جلوي

�س. ب 9084، الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+
فاك�س: 4356 276 )11( 966+

www.sabb.com  :املوقع االإلكرتوين
sabb@sabb.com  :الربيد االإلكرتوين

ملبنك مل�ضعودي ملفرن�ضي
طريق املعذر

�س. ب 56006، الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاك�س: 2211 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين
 communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم مناذج طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية بدءًا من يوم االأربعاء 1437/04/24هـ )املوافق 2016/02/03م(،  
اإلى يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(. وعند توقيع وت�سليم مناذج طلبات االكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم منوذج طلب االكتتاب وتقدمي ن�سخة من 
منوذج طلب االكتتاب امل�ستوفى اإلى مقدم الطلب. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب االكتتاب اأو مل يتم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، يعترب 
منوذج طلب االكتتاب الغيًا، ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف منوذج طلب االكتتاب، بحيث يكون اإجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�سل 

�سرب عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر العر�س البالغ ))	(( ريـال �سعودي لل�سهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من )10( اأ�سهم اأو بك�سور االأ�سهم، واأي اكتتاب يف االأ�سهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�ساعفات هذا الرقم. فيما يكون احلد االأق�سى لالكتتاب هو 
)250.000( مائتني وخم�سني األف �سهمًا من االأ�سهم املطروحة.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق احلال، وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ االأ�سلية، ومن ثم اإعادة 
الن�سخ االأ�سلية اإلى املكتتب:

اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال املدنية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة �سجل االأ�سرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوالية ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. �
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اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة املطلقة ال�سعودية(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة االأرمل ال�سعودية(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة(. �

تقت�سر الوكالة على اأع�ساء العائلة )االآباء واالبناء فقط(. ويف حالة تقدمي منوذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )االآباء واالبناء فقط(، يجب ذكر ا�سم ال�سخ�س الذي 
قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب. ويجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمكتتبني االأفراد املقيمني داخل اململكة العربية ال�سعودية، اأما املكتتبون االأفراد املقيمني 

خارج اململكة العربية ال�سعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتب الرئي�سي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد االأ�سهم التي يتقدم املكتتب الرئي�سي بطلبها، 
ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي. �
تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني. �
يح�سل املكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم املوزعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو نقل ملكيتها(. �

ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي. �
اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي. �
اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل االأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي(، ويف هذه احلالة يلغى  �

اأي منوذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�سل الذي تقدمت به تلك الزوجة.

يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأمومتها لهم.

التابعني غري  امليالد. وميكن ت�سمني  اأو �سهادات  ال�سفر  ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات  بالتابعني غري  للتعريف  االأويل  العام  اأثناء االكتتاب  املفعول  �سارية  االإقامة  تقبل فقط 
ال�سعوديني كتابعني فقط مع اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذي يتم ت�سمينهم مع اأمهاتهم هو 18 عامًا، واأية وثائق 

�سادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل عدد االأ�سهم املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر االكتتاب البالغ 
))	(( ريـال �شعودي لل�شهم، ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم منوذج طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.- 1
ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى البنك امل�ستلم.- 2
تقدمي اإ�سعار التخ�سي�س من البنك امل�ستلم اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�سهم املخ�س�سة له.- 3

اأ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل اخل�سم من ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي يتم فيه تقدمي منوذج طلب  اأن يتم دفع اإجمايل قيمة  يجب 
االكتتاب.

اإذا كان اأي منوذج طلب اكتتاب غري مطابق ل�شروط واأحكام االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ض منوذج طلب االكتتاب هذا كليًا اأو جزئيًا، ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته على 
اأي عدد من االأ�سهم �سيتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.

تخصيص األسهم ورد الفائض 12-2

�سيقوم مدير االكتتابواجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )»�سركة ال�سرق االأو�سط للرعاية ال�سحية – ح�ساب الطرح لالكتتاب العام«(، ويجب على كل جهة م�ستلمة 
اأن تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

�سيتم االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فا�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1437/05/07هـ )املوافق 2016/02/16م(.

تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد 12-2-1

احلد االأدنى لتخ�سي�س االأ�سهم لكل مكتتب هو )10( ع�سرة اأ�سهم و�سيتم تخ�سي�س االأ�سهم املتبقية )اإن وجدت( على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب من 
اإجمايل اأ�سهم الطرح. ولن ت�سمن ال�سركة تخ�سي�س احلد االأدنى بواقع )10( ع�سرة اأ�سهم لكل مكتتب يف حال جتاوز عدد املكتتبني )828.360( ثمامنائة وثمانية وع�سرين 
األف وثالثمائة و�ستني مكتتب. ويف تلك احلالة �سيتم توزيع اأ�سهم الطرح على جميع املكتتبني بالت�ساوي. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني االأفراد )8.283.600( ثمانية ماليني 
ومائتني وثالثة وثمانني األف و�ستمائة  مكتتب، ف�سوف يتم تقرير التخ�سي�س ح�سب ما تقرتحه ال�سركة ومدير االكتتاب. و�سوف تتم اإعادة فائ�س االكتتاب - اإن وجد – اإلى 

املكتتبني االأفراد بدون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.   
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تخصيص األسهم للمؤسسات المكتتبة 12-2-2

�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات املكتتبة ح�سبما تراه ال�سركة منا�سبًا بعد االنتهاء من تخ�سي�س �سريحة املكتتبون االأفراد، و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة ٪90 
من االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة ل�سناديق اال�ستثمار. على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية 10٪ اأو يف 

حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم ٪90.

المكتتبون األفراد والمؤسسات المكتتبة

من املتوقع اأن يتم االإعالن عن العدد النهائي الأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة لكل مكتتب باالإ�سافة اإلى رد فائ�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه يوم الثالثاء 1437/05/07هـ 
)املوافق 2016/02/16م( و�سوف تقوم ال�سركة باإ�سعار املكتتبني عن طريق االإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية بالتاريخ املذكور اأعاله وتخطر اجلهات 

امل�ستلمة البدء يف عملية اال�سرتداد.

و�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة تاأكيدات / اإ�سعارات للمتقدمني لالكتتاب تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم اإعادتها لهم، اإن 
وجدت، و�سرتد اجلهات امل�ستلمة اإلى املكتتبني اأي مبالغ مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات، اإن وجدت، ح�سب ر�سائل االإ�سعار والتاأكيد. للمزيد من 

املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني االت�سال بفروع اجلهات امل�ستلمة التي اكتتبوا فيها.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه 12-3

يخ�شع تداول اأ�شهم ال�شركة اإلى االأحكام وال�شروط يف قواعد الت�شجيل واالإدراج ب�شاأن �شالحية تعليق االإدراج اأو اإلغاءه من قبل الهيئة، واالإلغاء اأو التعليق االختياري والتعليق 
املوؤقت من قبل ال�سركة.

أحكام متفرقة 12-4

يكون منوذج طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�شاحلهم ومنفذي الو�شايا 
ومديري الرتكات والورثة. وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ض عليه �شراحًة يف هذه الن�شرة، ال يجوز التنازل عن منوذج طلب االكتتاب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات 

نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها الأي من االأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واي ا�ستالم لنماذج طلبات االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

القرارات والموافقات التي ستطر	 بموجبها األسهم  12-5

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم االكتتاب مبوجبها فيما يلي:

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سادر بتاريخ 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(.- 1
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح االأ�سهم لالكتتاب العام املعلن عنها على موقع هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1437/03/19هـ )املوافق 2015/12/30م(.- 2

يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ملكيتهم يف ال�سركة يف هذه الن�سرة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )18( ثمانية ع�سر �سهرًا من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية، 
وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

مت اإ�سدار هذه الن�سرة باللغة العربية.

يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. كما تطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب 
من م�ستلمي هذه الن�سرة التعرف على اأية قيود نظامية تتعلق بهذا االكتتاب وبيع اأ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.



271

التعهدات الخاصة باالكتتاب وعملية التخصيص وتفاصيل السوق المالية. 17

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب 12-1

مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف ال�سركة بعدد االأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب االكتتاب؛ �
يقر باأنه اطلع على هذه الن�سرة وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها؛ �
يوافق على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وكافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف هذه الن�شرة؛ �
يعلن اأنه مل ي�سبق له وال الأي من االأفراد امل�سمولني يف منوذج طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف االأ�سهم، ويوافق على اأن لل�سركة احلق يف رف�س االكتتاب املزدوج؛ �
يعلن قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة له مبوجب منوذج طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة فيه ويف هذه الن�شرة؛  �
يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة؛ و �
ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم جراء احتواء هذه الن�سرة على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري كافية، اأو نتيجة اإغفال  �

معلومات جوهرية توؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة اإ�سافتها يف الن�سرة.

االكتتاب في األسهم المطروحة 12-2

تتكون عملية االكتتامبن طرح )27.612.000( �سبعة وع�سرين مليون و�ستمائة واثني ع�سر األف �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها )10( ع�سرة ريـاالت �سعودية 
لل�سهم الواحد، ومتثل 30٪ من راأ�س مال ال�سركة بعد االكتتاب. ب�سعر طرح وقدره )	( ريـال �سعودي لل�سهم. ويقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين، هما: ال�سريحة 
)اأ(- املوؤ�س�سات املكتتبة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات«(، وال�سريحة )ب( – املكتتبون االأفراد )ملزيد من املعلومات، ف�ساًل راجع الق�سم رقم  16 »�شروط 

وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�سرة(.

السوق المالية السعودية )تداول( 12-3

مت تاأ�سي�س نظام »تداول« �سنة 2001م كنظام بديل لنظام معلومات االأوراق املالية االإلكرتوين. وقد بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة عام 1990م. 

إدخال األوامر 12-4

تتم عملية التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل، يغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يوميًا على فرتة واحدة من 
ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى الثالثة والن�سف 3:30 ع�سرًا، ويتم خاللها تنفيذ االأوامر، اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا 

وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، كما ميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة االفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا(. 

يتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية االأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل )وهي االأوامر امل�ستملة على اأف�سل 
االأ�سعار(، وتليها االأوامر حمددة ال�سعر ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االنرتنت وو�سالت املعلومات اخلا�سة بتداول، ويتم توفري بيانات ال�سوق 
املالية ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز. 

وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. وبالتايل ينبغي على م�سدري االأ�سهم االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات 
ذات االأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق اإدارة تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق املالية بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق املالية.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 12-5

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك االأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة. وتعترب التواريخ واالأوقات املذكورة يف هذه الن�سرة 
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف »تداول«، وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 
»تداول«، ويحظر التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظًرا تاًما قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك االأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة. 18

�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف حي الزهراء مبدينة جدة، وذلك بني ال�ساعة 9:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 5:00 ع�سرًا من يوم االأربعاء 
1437/04/10هـ )املوافق 2016/01/20م( حتى بنهاية يوم الثالثاء 1437/04/30هـ )املوافق 2016/02/09م(، قبل اأ�سبوعني من تاريخ االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب:

اإعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام االأويل؛ �

قرار جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سادر بتاريخ 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(؛ �

�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة و�سركة حائل الوطنية وكافة فروع ال�سركة وال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة؛ �

القرار الوزاري رقم 2554 وتاريخ 1425/03/16هـ )املوافق 2004/05/05م( القا�سي باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة؛ �

عقد التاأ�سي�س اخلا�س بال�سركة؛ �

النظام االأ�سا�سي لل�سركة؛ �

تقرير التقييم املعد من قبل امل�ست�سار املايل؛ �

اتفاقية التعهد بالتغطية؛ �

اتفاقية اإعادة الهيكلة؛ �

القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م وفرتة �ستة االأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م؛ �

القوائم املالية االفرتا�سية لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م؛ �

القوائم املالية ل�سركة حائل الوطنية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م وفرتة �ستة االأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م؛ �

ا�سمهم  � واإدراج  لل�سوق  كم�ست�سارين  الن�سرة  لهم يف هذه  االإ�سارة  على  اإل  اإل  دبليو  االأو�سط  ال�سرق  اال�سرتاتيجية  لال�ست�سارات  روالند بريغر  موافقة خطية من 
و�سعارهم واإفادتهم يف الن�سرة؛

موافقة خطية من �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال( على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كامل�ست�سار املايل ومتعهد التغطية واإدراج ا�سمهم  �
و�سعارهم واإفادتهم يف الن�سرة؛

موافقة خطية من مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة بالتعاون مع ليثم اآند واتكنز اإل اإل بي على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار قانوين لالكتتاب  �
واإدراج ا�سمهم و�سعارهم واإفادتهم يف الن�سرة؛

موافقة خطية من �سركة براي�س وترهاو�س كوبرز على االإ�سارة لهم يف هذه الن�سرة كم�ست�سار العناية املالية املهنية واإدراج ا�سمهم و�سعارهم واإفادتهم يف الن�سرة؛ �

موافقة خطية من املحا�سب القانوين على ن�سر تقارير املراجعة التي اأعدوها �سمن هذه الن�سرة واإدراج ا�سمهم و�سعارهم واإفادتهم يف الن�سرة؛ �

تقرير ال�سوق الذي مت اإعداده من قبل روالند بريغر لال�ست�سارات اال�سرتاتيجية ال�سرق االأو�سط دبليو اإل اإل ؛ �

العقود اجلوهرية واملعامالت مع االأطراف ذات العالقة. �
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تقرير مراجعي الحسابات. 19
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
شركة مساهمة سعودية مقفلة   

  جـدة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية األولية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015
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قائمة المركز المالي األولية الموحده
كما في 30 يونيو 2015 

30 يونيو 2015�إي�ضاح
) مدققة (

30 يونيو 2014
) غري مدققة (

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

الأ�صـول

الأ�صـول املتداولـة

57.966.46738.650.921نقــد وودائع

754.577.335597.360.484ذمم مدينة 

83.377.133115.056.162مواد طبية

29.714.50825.555.910م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

44.588.499123.482.922اأطراف ذات عالقة مدينة 

930.223.942900.106.399جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

158.826.105125.673.394اإن�صاءات حتت التنفيذ

5811.387.840754.212.543ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف

970.213.945879.885.937جمموع الأ�صول غري املتداولة

1.900.437.8871.779.992.336جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

190.570.656195.357.243ذمم دائنة

91.085.717114.119.869م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اأخرى 

6.430.0406.716.291اجلزء امل�صتحق من ذمم دائنة طويلة الأجل 

6126.630.62974.500.000اجلزء امل�صتحق من قرو�ض طويلة الأجل 

414.717.042390.693.403جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

27.983.61851.197.263ذمم دائنة طويل الأجل 

144.422.504127.188.665خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة

690.376.51687.277.978قرو�ض طويلة الأجل

262.782.638265.663.906جمموع اخل�صوم غري املتداولة

677.499.680656.357.309جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

7920.400.000767.000.000راأ�ض املال

849.608.39416.411.473اإحتياطي نظامي 

196.272.754292.907.956اأرباح مبقاة 

1.166.281.1481.076.319.429جمموع حقوق امل�صاهمني

956.657.05947.315.598حقوق الأقلية

1.900.437.8871.779.992.336جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

»اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم الأولية املوحدة «
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قائمة الدخل األولية الموحدة
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015  

للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2015 �إي�ضاح
) مدققة ( 

للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2014 
) غري مدققة ( 

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

763.645.666706.252.651ايرادات الت�صغيل

)320.986.077()350.778.890(تكلفة الإيرادات

412.866.776385.266.574جممل الربح

)98.039.893()86.720.269(م�صاريف بيعية وت�صويقية

)120.790.597()130.150.698(10امل�صاريف العمومية والدارية

195.995.809166.436.084�صايف ربح الت�صغيل 

7.533.85011.092.269اإيرادات اخرى

)3.162.951()3.861.489(اإ�صتهالك 

199.668.170174.365.402�صايف دخل ال�صنة قبل الأعباء املالية

)1.390.929()2.619.888(اعباء مالية

197.048.282172.974.473�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)197.292(-11زكاة وال�صريبة امل�صتحقة 

197.048.282172.777.181�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

9131.967183.231ح�صة حقوق القلية

197.180.249172.960.412�صايف دخل الفرتة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم الأولية املوحدة  «



279

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموحدة
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 يونيو 2015

�ملجمــوع�رباح مبقـاة�إحتياطي نظامير�أ�س �ملال

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لبيـــــان

767.000.00016.411.473122.684.296906.095.769الر�صيد يف 2013/12/31

172.960.412172.960.412--�صايف دخل الفرتة

798.638798.638--تعديالت �صنوات �صابقة

)3.535.390()3.535.390(--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة خالل الفرتة

767.000.00016.411.473292.907.9561.076.319.429الر�صيد يف 30 /2014/6

767.000.00049.608.394323.144.4481.139.752.842الر�صيد يف 2014/12/31

)165.672.000()165.672.000(-ارباح موزعة

)153.400.000()153.400.000(--ارباح مبقاة حمولة لزيادة راأ�ض املال 

153.400.000--153.400.000زيادة راأ�ض املال

197.180.249197.180.249--�صايف دخل الفرتة

)891.726()891.726(--تعديالت �صنوات �صابقة

)4.088.217()4.088.217(--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة خالل الفرتة

920.400.00049.608.394196.272.7541.166.281.148الر�صيد يف 2015/6/30

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم الأولية املوحدة «
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قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 يونيو 2015

للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2015 
) مدققة ( 

للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2014 
) غري مدققة ( 

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية

197.180.249172.960.412�صايف دخل الفرتة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد من )امل�صتخدم يف(:

25.354.50221.125.929ا�صتهالك 

8.222.19210.469.134مكافاأة ترك اخلدمة 

230.756.943204.555.475�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)54.138.180()154.163.478(ذمم مدينة 

)16.298.334()7.499.300(مواد طبية

5.566.270)6.815.131(م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

27.789.02118.678.585ذمم دائنة

)106.401.557 (6.258.964اأطراف ذات عالقة

7.575.309)2.783.056(م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اخرى

93.543.96359.537.568�صايف النقد املورد من الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)32.208.152()28.424.473(ممتلكات واآلت ومعدات – �صايف 

)15.395.019()35.034.819(اإن�صاءات حتت التنفيذ 

)47.603.171()63.459.292(�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

)14.423.549()755.892(ذمم دائنة طويلة الجل 

53.561.667875.000قرو�ض طويلة الأجل

798.638)891.726(تعديالت �صنوات �صابقة 

)3.535.391()4.088.217(الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

)988.979(9.501.575حقوق الأقلية

-)165.672.000(ارباح موزعة

)17.274.281()108.344.593(�صايف النقد)امل�صتخدم يف( الن�صطة التمويلية

)5.339.884()78.259.922(�صايف ) النق�ض ( يف النقد

136.226.38943.990.805ر�صيد النقد يف اول الفرتة

57.966.46738.650.921ر�صيد النقد يف اخر الفرتة

معامالت غري نقدية

-)153.400.000 (اأرباح مبقاة حمولة لزيادة راأ�ض املال

-153.400.000راأ�ض املال

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم الأولية املوحدة «
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015

الكيان القانوني ونشاط الشركة - 1

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 2004.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية .

تت�صمن القوائم املالية املوحدة ح�صابات املركز الرئي�صي لل�صركة وح�صابات الفروع وال�صركات التالية:

امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – ع�صري والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 5855019364 بتاريخ 28 ذو احلجة 1420 هـ  املوافق 3 ابريل 2000م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - جدة والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030124187 بتاريخ 5 �صفر 1419هـ املوافق 30  مايو 1998 م . �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – املدينة املنورة  والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4650032396 بتاريخ 18 �صفر 1423هـ املوافق 1 مايو 2002م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�ض  والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 1010162269 بتاريخ 24 رجب 1421هـ املوافق 22 اكتوبر 2000م. �
بتاريخ  � حائل  من  ال�صادر   3350019735 رقم  جتاري  �صجل  مبوجب  تعمل   - مقفلة  م�صاهمة  �صركة   – ال�صحية  للخدمات  الوطنية  حائل  �صركة 

1428/7/2هـ املوافق 2007/7/16م
فرع اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية التي تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030181710 ال�صادر من جدة بتاريخ 4 �صعبان 1429هـ املوافق  �

5 اغ�صط�ض 2008م.

أسس اإلعداد- 2

مت اإعداد القوائم املالية الأولية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

مت اإعداد القوائم املالية الأولية املوحدة لغر�ض تقدميها الى هيئة ال�صوق املالية ومت اإدراج القوائم املالية الأولية الغري مدققة للفرتة ال�صابقة لأغرا�ض املقارنة فقط , وقمنا باإبداء 
راأينا يف القوائم املالية الأولية املوحدة للفرتة احلالية فقط .

مت اإعداد القوائم املالية الأولية املوحدة لالأ�صهر ال�صتة املنتهية يف 30 يونيو 2015 وفقًا ملعيار القوائم املالية الأولية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني وعليه 
فاإن الإيرادات والأرباح وامل�صروفات للفرتة مت حتقيقها خالل الفرتة . تت�صمن القوائم املالية الأولية املوحدة كافة التعديالت خا�صة فيما يتعلق بامل�صاريف التي اإرتاأت الإدارة 

�صرورة اأخذها بالإعتبار حتى يظهر املركز املايل ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية ب�صورة عادلة .

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية الأولية املوحدة على القوائم املالية لل�صركة وجلميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك ال�صركة القدرة على التحكم يف 
ال�صيا�صات املالية والت�صغيلية للمن�صاأة امل�صتثمر فيها من اجل احل�صول على منافع ان�صطتها.

الوطنية  �صركة حائل  م�صاهمي  بني  الإتفاق  وبح�صب  ال�صحية  للخدمات  الوطنية  �صركة حائل  مال  راأ�ض  % من  ن�صبة 32.33  ال�صحية  للرعاية  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  متتلك 
للخدمات ال�صحية و�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية باإدارة امل�صت�صفى , مت ت�صمني ح�صابات �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية يف القوائم املالية الأولية املوحدة .

لقد مت ا�صتبعاد جميع املعامالت والر�صدة اجلوهرية املتبادلة بني �صركات املجموعة عند اعداد القوائم املالية الأولية املوحدة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية الأولية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�ض ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية . 

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية الأولية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط .

الدفاتر التجارية

مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل .

استخدام التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية الأولية املوحدة , وفقا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها , يتطلب ا�صتخدام التقديرات والفرتا�صات التي قد توؤثر على مبالغ الأ�صول واخل�صوم امل�صجلة 
والف�صاحات املتعلقة بالأ�صول واخل�صوم املحتملة بتاريخ القوائم املالية , اإ�صافة اإلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها للفرتة التي اأعدت القوائم املالية الأولية املوحدة 

ب�صاأنها . وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 3

النقد والودائع

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق  ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�ض كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�ض وحدة توليد النقد التي يتبع لها  الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده�  هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي 
ادت الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� 

عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل . 

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل . 

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد.

المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . 
ويتم توزيع امل�صاريف , اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�ض ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار , ويتم اأخذ خم�ص�ض للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا . 

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذا البند امل�صاريف التي تكبدتها ال�صركة قبل عملية الت�صغيل الفعلي ويتم اطفاء هذه امل�صاريف على فرتة 10 �صنوات .  

 العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة, كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الأويل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية 

م�صمولة يف قائمة الدخل.

مكافأة ترك الخدمة 

يف  املوظف  اأم�صاها  التي  الفرتة  ا�صا�ض  على  ال�صعودي  والعمال  العمل  نظام  ملتطلبات  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  يف  اخلدمة  من  ال�صرف  لتعوي�صات  الإ�صتدراك  يتم 
ال�صركة. خدمة 
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الزكـاة والضريبة

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة لها لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية , يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق , يتم احت�صاب 
خم�ص�ض الزكاة وال�صريبة على ا�صا�ض الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر , ويتم ت�صنيف عقود 
الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي . ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار , اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار 
, اأيهما اأقل,ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 

اطراف ذات عالقة :- 4

قامت ال�صركة خالل الفرتة باإجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية : 

�لعالقـــة�لإ�ضــــــــــــــم

�صركة قاب�صة�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة

  زميلة�صركة كلية بيت البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا

زميلة�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

زميلة�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

زميلة�صركة بيت البرتجي للياقة 

زميلةال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية املحدودة

زميلة�صركة بيت البرتجي لل�صناعات الدوائية 

زميلة�صركة عبد اجلليل خالد برتجي ل�صيانة الأجهزة الطبية 

زميلة�صركة �صباب اخلليج لالإ�صتثمار والتطوير العقاري ) جان برو (

زميلة�صركة الإماراتية للتنمية الرعاية ال�صحية 

ان الأر�صدة املطلوبة من جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 30 يونيو  كما يلي:  اأ( 

20152014

ريال �صـعوديريال �صـعودي

115.810.462-�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

768.8016.286.244�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

10.326.3395.350.731ال�صركة الماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية

11.095.140127.447.437املجمــوع

ان الأر�صدة امل�صتحقة الى جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة لل�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 30 يونيو كما يلي :  ب( 

20152014

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

406.5412.142.313�صركة كلية بيت البرتجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا

6.100.1001.822.202�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

6.506.6413.964.515املجموع

4.588.499123.482.922ال�صايف ) اأ – ب (
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الممتلكات واآلالت والمعدات - 5
يتاألف هذا البند مما يلي : اأ( 

ر�ضيد 31 دي�ضمرب
2014

ر�ضيد 30 يونيو�حلذوفات/ تعديالت�لإ�ضافات
2015

ريال �ضـعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لتكلفـــة

181.244.120--181.244.120ارا�صي 

786.814.965-785.170.9331.644.032مباين

536.383.27320.369.53816.725.728540.027.083معدات طبية

28.335.7971.273.908811.69528.798.010معدات غري طبية

9.906.597853.351795.1309.964.818�صيارات

103.626.9033.396.1342.700.522104.322.515اثاث وادوات مكتبية

10.106.689436.478298.19210.244.975ادوات املطبخ و الور�صة

24.077.986132.789785.54123.425.234تكييف مركزي 

32.850.201530.3941.199.17232.181.423معدات كهربائية

2.173.816573.741358.4132.389.144مواد غري م�صتهلكة 

1.713.876.31529.210.36523.674.3931.719.412.287املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

365.273.623-354.861.93710.411.686مباين

381.191.98011.278.81216.423.431376.047.361معدات طبية

20.196.669597.321715.55520.078.435معدات غري طبية

6.277.920308.242788.4335.797.729�صيارات

83.749.5881.938.6162.478.17183.210.033اثاث وادوات مكتبية

7.527.784162.522268.4167.421.890ادوات املطبخ و الور�صة

21.465.852144.892783.29320.827.451تكييف مركزي 

29.267.146204.6641.175.77528.296.035معدات كهربائية

1.019.571307.747255.4281.071.890مواد غري م�صتهلكة 

905.558.44725.354.50222.888.502908.024.447املجمــوع

808.317.868811.387.840�صايف القيمة الدفرتية

تت�صمن املمتلكات واملعدات املذكورة اأر�صي ومعدات مملوكة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�ض ,  واأرا�صي ومباين فرعي املدينة وجدة مرهونة لدى وزارة املالية . اما  ب( 
الأر�ض املقام عليها مبنى م�صت�صفى فرع ع�صري فهى غري مرهونة .
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القـروض- 6

1/6 فيما يلي القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�صركة من وزارة املالية : 

قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - ع�صري حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مبلغه 40.548.895 ريال �صعودي. بلغ اإجمايل القر�ض  اأ( 
الذي ح�صلت عليه �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 50.000.000 ريال �صعودي يتم �صداده على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي ابتداء من 

1422/2/25هـ املوافق 2001/5/18م بتاريخ 2015/6/16م مت حتويل مديونية القر�ض الى ال�صركة. 
بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 3.047.296 ريال �صعودي )6.172.269 ريال �صعودي عام 2014م (.

ان القر�ض املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – املدينة املنورة البالغ 49.938.182 ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( . ي�صدد هذا  ب( 
القر�ض على 16 ق�صط مت�صاوي القيمة بلغ 3.125.000 ريال �صعودي بداأ من تاريخ 1427/12/21هـ املوافق 2007/01/21م . بتاريخ 2015/6/16م مت حتويل مديونية 

القر�ض الى ال�صركة .
بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 21.813.182 ريال �صعودي )24.938.182 ريال �صعودي عام 2014م(.

ان القر�ض املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – الريا�ض  البالغ 18.750.000 ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية )طرف ذو عالقة  ج( 
�صابقا( . بلغ اجمايل القر�ض املتح�صل عليه 50.000.000 ريال �صعودي ي�صدد على 16 ق�صط مت�صاوية القيمة مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي , وقد مت دفع الق�صط الول 

بتاريخ 15 �صفر 1426هـ املوافق    26 مار�ض 2005م . بتاريخ 2015/6/16م مت حتويل مديونية القر�ض الى ال�صركة.
بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 15.625.000 ريال �صعودي .)18.750.000 ريال عام2014(.

قر�ض ممنوح ل�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية ) �صركة تابعة ( وذلك لإن�صاء امل�صت�صفى مببلغ 69.650.000 ريال �صعودي وفقًا للم�صتخل�صات املقدمة لوزارة  د( 
املالية, يتم �صداد القر�ض ابتداء من عام 2018 على 20 ق�صط مت�صاوي بلغ ر�صيده 39.605.000 ) 14.917.500 ريال عام 2014 ( .

– جدة واملحولة من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( مبلغ 89.069.926 ريال �صعودي . ان هذه  2/6 بلغت القرو�ض املمنوحة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين 
القرو�ض م�صمونة ب�صمانات �صخ�صية من ع�صوين رئي�صيني مبجل�ض الدارة . ان العمولت املدفوعة عن ترك القرو�ض متت وفقا ل�صعار متفق عليها بني الطرفني . بلغ ر�صيد 

القرو�ض بتاريخ املركز املايل 95.250.000 ريال �صعودي )91.500.000 ريال �صعودي عام 2014م(. 

3/6 مت احل�صول على قر�ض متو�صط الأجل حمولة من �صركة بيت البرتجي الطبية ) طرف ذو عالقة(  مببلغ 50.000.000  ريال �صعودي , يتم �صداد القر�ض على 18 ق�صط 
مت�صاوية القيمة مببلغ 2.777.778 ريال �صعودي , ومت �صداد الق�صط الأول بتاريخ 26 اأبريل 2015 و�صيتم �صداد الق�صط الأخري بتاريخ 15 �صبتمرب 2016 . بلغ ر�صيد القر�ض 

بتاريخ املركز املايل 41.666.667 ريال �صعودي .

بلغ ر�صيد القرو�ض بتاريخ املركز املايل 217.007.145 ريال �صعودي )161.777.978 ريال �صعودي لعام 2014( مت ت�صنيفه كما يلي : 

20152014

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

126.630.62974.500.000قرو�ض ق�صرية الأجل واجلزء امل�صتحق من قرو�ض   طويلة الأجل 

90.376.51687.277.978قرو�ض طويلة الأجل 

217.007.145161.777.978املجمــوع

رأس المـــال- 7

بلغ راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به و املدفوع بالكامل مبلغ 767.000.000 ريال �صعودي موزع الى 76.700.000 �صهم قيمة ال�صهم 10 ريالت متمثلة يف 4.204.000 �صهم نقدا 
و  72.496.000 �صهم عينيا.

بتاريخ 17 مايو 2015 قرر امل�صاهمني يف اجلمعية العمومية غري العادية زيادة راأ�ض املال امل�صرح به لي�صبح 920.400.000 ريال �صعودي عن طريق اإ�صدار 5 اأ�صهم جمانية لكل 
�صهم م�صدر وقد مت احل�صول على موافقة وزارة التجارة بذلك . 

اإلحتياطي النظامي- 8

مت�صيًا مع متطلبات نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية تقوم ال�صركة بتكوين احتياطي نظامي بن�صبة 10% من �صايف الدخل ويجوز لل�صركة وقف هذا الحتياطي عندما 
يبلغ 50% من راأ�ض املال. هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�صبة ارباح.

حقوق األقليـة- 9

ميثل هذا البند 67.67 %  من راأ�ض مال �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية ) متتلك ال�صركة 32.33% من راأ�ض مالها ( و 2% من راأ�ض مال �صركة اولد عبد اجلليل برتجي 
للتنمية املحدودة ) للفرتة 2014 ( ) متتلك ال�صركة 98% من راأ�ض مالها ( . هذا وقد قامت ال�صركة باإ�صتحواذ 2% من راأ�ض مال �صركة اولد عبد اجلليل برتجي للتنمية املحدودة 

للعام 2015 . 
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )تتمة(
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015

المصاريف العموميـة واالداريـة - 10

للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2014 للفرتة �ملنتهية يف 30 يونيو2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي :

 2015 2014

ريال �صـعوديريال �صـعودي

75.711.12072.713.287رواتب واأجور وملحقاتها 

4.632.8984.184.391اأدوات مكتبية وقرطا�صية 

7.510.2566.473.940م�صاريف �صكن العاملني 

9.097.8537.607.993عالج العاملني

11.609.67311.269.709م�صاريف �صفريات

2.969.2022.178.103�صيانة واإ�صالح 

2.153.8432.810.195بريد وهاتف

2.355.2521.671.755اأمن و�صالمة 

499.127561.127تاأمني 

5.455.3265.571.860تدقيق واتعاب اإ�صت�صارية 

212.774558.120م�صاريف بنكية

7.943.3745.190.117اخرى

130.150.698120.790.597املجمــوع

الزكاة والضريبة المستحقة - 11
بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2015 مبلغ 4.088.217 ريال �صعودي )3.535.390 ريال �صعودي للفرتة املنتهية يف30 يونيو 2014 (. اأ( 

ب(  بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة لل�صركة التابعة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2015 ) 197.292 ريال �صعودي للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014 (.
مت تقدمي الإقرارات عن العام 2005 حتى 2014 ومت احل�صول �صهادة موؤقته عن العام 2014 . ج( 

االلتزامات الطارئة  - 12

يتاألف هذا البند مما يلي :

 2015
ريال �ضـعودي

 2014
ريال �ضـعودي

13.417.75126.733.104اإعتمادات م�صتندية

-4.617.370خطابات �صمان

18.035.12126.733.104املجمــوع

قطاعات تشغيلية :- 13

ح�صب �صيا�صة ال�صركة فاإن القطاعات الت�صغيلية الرئي�صية تتاألف من :  

 2015
ريال �ضـعودي

 2014
ريال �ضـعودي

436.403.186407.569.226اإيرادات العيادات الداخلية 

178.594.415162.409.626اإيرادات العيادات اخلارجية 

140.540.644131.599.088اإيرادات ال�صيدلية واملواد الطبية 

8.107.4214.674.711اإيرادات جتارية ذات عالقة – بال�صايف 

763.645.666706.252.651املجموع 
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )تتمة(
للفترة من 1 يناير 2015 حتى 30 يونيو 2015

إدارة المخــاطر- 14

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية . تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة . 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية. 
مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة .

مخاطر السيولة :

 تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.

القيمـة العادلـة- 15

هي القيمة التي يتم مبوجبه� تب�دل اأ�شل اأو �شداد التزام م� بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �شروط التع�مل التج�ري مع الطراف الخرى . تتكون الأ�شول امل�لية لل�شركة 
من النقد و ذمم مدينة وخمزون بينما تتكون اخل�صوم املاليـة من الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�صتحقة .  تعتقد الإدارة ان القيم العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�صكل مادي 

عن قيمتها الدفرتية . 

إنخفاض قيمة األصول - 16

الذمم المدينـة 

يتم تكوين خم�ص�ض تقديري للذمم املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .

يتم تكوين هذه املخ�ص�ض التقديري اإذا كان املبلغ كبري يف حد ذاته على ا�صا�ض كل مبلغ على حده, اأما املبالغ التي هي لي�صت كبرية يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�صتحقاقها 
فيتم تقديرها على ا�صا�ض اإجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ض على ا�صا�ض طول مدة جتاوز الإ�صتحقاق بناء على معدلت التح�صيل التاريخية . 

المخـزون

مت ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل عندما ت�صبح املواد الطبية متقادمة وبطيئة احلركة يتم اأخذ املخ�ص�ض كاف لها . 

يتم فح�ض املواد الطبية الفردية الهامة للوقوف على مدى الإنخفا�ض يف القيمة على ا�صا�ض فردي اما باقي املواد الطبية غري الهامة واملعتربة متقادمة اأو بطيئة احلركة فيتم 
فح�ض مدى الإنخفا�ض يف قيمتها واأخذ املخ�ص�ض الكاف لتغطية الإنخفا�ض يف قيمتها . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اإنخفا�ض قيمتها يف حالة وجود اأي موؤ�صر يتم تقدير مبلغ 
القيمة القابلة لالإ�صرتداد لالأ�صل . يتم اإدراج جميع خ�صائر الإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجد( يف قائمة الدخل . 

عــــام- 17

مت اإعادة عر�ض بع�ض اأرقام الفرتة املقارنة لتتالئم مع ارقام الفرتة احلالية .
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قائمة المركز المالي الموحده
كما في 31 ديسمبر 2014 

20142013�إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

الأ�صـول

الأ�صـول املتداولـة

136.226.38943.990.805نقــد وودائع

600.413.857543.222.304ذمم مدينة 

75.877.83398.757.828مواد طبية

22.899.37731.122.180م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

410.847.46317.081.365اأطراف ذات عالقة مدينة 

846.264.919734.174.482جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

5808.317.868743.130.320ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف 

123.791.287110.278.375م�صاريع حتت التنفيذ

932.109.155853.408.695جمموع الأ�صول غري املتداولة

1.778.374.0741.587.583.177جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

160.443.690171.615.380ذمم دائنة

93.868.773106.544.561م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اأخرى 

8.767.98511.779.569اجلزء امل�صتحق من ذمم دائنة طويلة الأجل 

694.297.29673.625.000قرو�ض ق�صرية الأجل واجلزء امل�صتحق من قرو�ض طويلة الأجل 

357.377.744363.564.510جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

136.200.312116.719.531خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة 

669.148.18287.277.978قرو�ض طويلة الأجل

28.739.51065.620.812ذمم دائنة طويل الأجل

234.088.004269.618.321جمموع اخل�صوم غري املتداولة

591.465.748633.182.831جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

7767.000.000767.000.000راأ�ض املال

849.608.39416.411.473اإحتياطي نظامي 

323.144.448122.684.296اأرباح مبقاة 

1.139.752.842906.095.769جمموع حقوق امل�صاهمني

947.155.48448.304.577حقوق الأقلية

1.186.908.326954.400.346جمموع حقوق امل�صاهمني والقلية

1.778.374.0741.587.583.177جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  

2013 2014 �إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

1.398.751.612828.359.860ايرادات الت�صغيل

)397.874.689()648.987.912 (تكلفة الإيرادات

749.763.700430.485.171جممل الربح

)146.978.613()189.950.643 (م�صاريف بيعية وت�صويقية

)133.504.599  ()239.948.190  (10امل�صاريف العمومية والدارية

)280.483.212   ()429.898.833 (اجمايل م�صاريف الت�صغيل 

319.864.867150.001.959�صايف ربح الت�صغيل 

23.163.26512.567.372اإيرادات اخرى

)8.151.728     (-اتعاب اإدارة

)13.153.444    ()6.688.208    (اإ�صتهالك و اإطفاء

336.339.924141.264.159�صايف دخل ال�صنة قبل الأعباء املالية

)1.141.676     ()4.129.177    (اعباء مالية

332.210.747140.122.483�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)3.533.715     ()584.886      (11زكاة ال�صركات التابعة 

331.625.861136.588.768�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

343.344609.091ح�صة حقوق القلية

331.969.205137.197.859�صايف دخل ال�صنة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

�ملجمــوع�رباح مبقـاة�إحتياطي نظامير�أ�س �ملال

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لبيـــــان

590.000.0002.691.68719.768.770612.460.457ر�صيد 2012/12/31

177.000.000--177.000.000زيادة راأ�ض املال

137.197.859137.197.859--�صايف دخل ال�صنة

-)13.719.786 (13.719.786-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

3.432.8173.432.817--تعديالت �صنوات �صابقة

)19.768.770 ()19.768.770 (--ارباح موزعة

)4.226.594  ()4.226.594  (--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

767.000.00016.411.473122.684.296906.095.769ر�صيد 2013/12/31

331.969.205331.969.205-�صايف دخل ال�صنة

-)33.196.921(33.196.921-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

)92.040.000()92.040.000(--ارباح موزعة

798.648798.648--تعديالت �صنوات �صابقة

)7.070.780()7.070.780(--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

767.000.00049.608.394323.144.4481.139.752.842ر�صيد 2014/12/31

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 

 2014 2013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية

331.969.205137.197.859�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد من )امل�صتخدم يف(:

44.545.56042.729.339ا�صتهالك واإطفاء

19.480.78113.806.108مكافاأة ترك اخلدمة 

395.995.546193.733.306�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)57.347.295 ()57.191.553 (ذمم مدينة 

)16.690.502 (22.879.995مواد طبية

8.222.80382.997م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

)41.613.688 (6.233.902اطراف ذات عالقة مدينة 

29.837.932)14.183.274 (ذمم دائنة 

20.502.263)12.675.788 (م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اخرى

349.281.631128.505.013�صايف النقد املورد من الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)82.163.906 ()109.733.108(ممتلكات واآلت ومعدات – �صايف 

3.946.075-ا�صتبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

)79.865.970 ()13.512.912 (م�صاريع حتت التنفيذ 

)158.083.801()123.246.020(�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

55.338.698-زيادة را�ض املال

2.542.5006.347.574قرو�ض 

2.199.238)36.881.302 (ذمم دائنة طويلة الأجل 

798.6483.432.817تعديالت �صنوات �صابقة

)19.768.770 ()92.040.000  (ارباح موزعة

15.964.582)1.149.093    (حقوق الأقلية

)4.226.594   ()7.070.780    (الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

59.287.545)133.800.027(�صايف النقد)امل�صتخدم يف( املورد من الن�صطة التمويلية

92.235.58429.708.757�صايف الزيادة يف النقد

43.990.80514.282.048ر�صيد النقد يف اول ال�صنة

136.226.38943.990.805ر�صيد النقد يف اخر ال�صنة

معامالت غري نقدية

3.084.679-معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة ت�صغيلية

)249.481.328(-معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة ا�صتثمارية

124.735.347-معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة متويلية

121.661.302-زيادة راأ�ض املال

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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1الكيان القانوني ونشاط الشركة - 1

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 2004.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية .

تت�صمن القوائم املالية املوحدة ح�صابات املركز الرئي�صي لل�صركة وح�صابات الفروع وال�صركات التالية:

امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – ع�صري والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 5855019364 بتاريخ 28 ذو احلجة 1420 هـ  املوافق 3 ابريل 2000م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - جدة والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030124187 بتاريخ 5 �صفر 1419هـ املوافق 30  مايو 1998 م . �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – املدينة املنورة  والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4650032396 بتاريخ 18 �صفر 1423هـ املوافق 1 مايو 2002م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�ض   والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 1010162269 بتاريخ 24 رجب 1421هـ املوافق 22 اكتوبر 2000م. �
بتاريخ  � حائل  من  ال�صادر   3350019735 رقم  جتاري  �صجل  مبوجب  تعمل   - مقفلة  م�صاهمة  �صركة   – ال�صحية  للخدمات  الوطنية  حائل  �صركة 

1428/7/2هـ املوافق 2007/7/16م
�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة التي تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030181710 ال�صادر من جدة بتاريخ 4 �صعبان  �

1429هـ املوافق 5 اغ�صط�ض 2008م.
للتنمية  ال�صالمي  والبنك  املحدودة  الطبية  البرتجي  بيت  �صركة  بني  املوقع  التفاق  مبوجب  لل�صركة  هيكلة  اعادة   2013 �صبتمرب   30 بتاريخ  مت   
التفاق  هذا  مبوجب  ال�صركة  قامت  برتجي.  اجلليل  عبد  �صبحي  واملهند�ض  ال�صباعي  احمد  زهري  والدكتور  لالمناء  العربي  وال�صندوق 
ال�صباعي  وزهري  البرتجي  بيت  �صركة  يف  ال�صباعي  احمد  زهري  الدكتور  ح�صة  وكامل  بجدة  الملاين  ال�صعودي  امل�صت�صفى  على  بال�صتحواذ 
ال�صحية  للخدمات  الوطنية  حائل  �صركة  ا�صهم  من  و%39.96  للتنمية  البرتجي  اجلليل  عبد  اولد  �صركة  مال  راأ�ض  من  و%98  املحدودة  الطبية 
الدمام. يف  ار�ض  الى  ا�صافة  للتنمية  ال�صالمي  البنك  ح�صة  و%15.38  املحدودة  الطبية  البرتجي  بيت  �صركة  مال  راأ�ض  من   و%24.58 

وعليه فقد ت�صمنت القوائم املالية املرفقة ا�صول وخ�صوم ونتائج اعمال كامل هذه الكيانات بتاريخ 31 دي�صمرب 2013م.

أسس اإلعداد- 2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�صركة وجلميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك ال�صركة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات 
املالية والت�صغيلية للمن�صاأة امل�صتثمر فيها من اجل احل�صول على منافع ان�صطتها.

الوطنية  �صركة حائل  م�صاهمي  بني  الإتفاق  وبح�صب  ال�صحية  للخدمات  الوطنية  �صركة حائل  مال  راأ�ض  % من  ن�صبة 32.33  ال�صحية  للرعاية  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  متتلك 
للخدمات ال�صحية و�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية باإدارة امل�صت�صفى , مت ت�صمني ح�صابات �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية يف القوائم املالية املوحدة .

لقد مت ا�صتبعاد جميع املعامالت والر�صدة اجلوهرية املتبادلة بني �صركات املجموعة عند اعداد القوائم املالية املوحدة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�ض ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية . 

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط .

الدفاتر التجارية

مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل.

استخدام التقديرات

, يتطلب ا�صتخدام التقديرات والفرتا�صات التي قد توؤثر على مبالغ الأ�صول واخل�صوم امل�صجلة  اإعداد القوائم املالية املوحدة , وفقا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها  اإن 
اأعدت القوائم املالية املوحدة  لل�صنة التي  اإلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها  اإ�صافة   , والف�صاحات املتعلقة بالأ�صول واخل�صوم املحتملة بتاريخ القوائم املالية 

ب�صاأنها . وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 3

النقد والودائع

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق  ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�ض كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�ض وحدة توليد النقد التي يتبع لها  الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده�  هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي 
ادت الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� 

عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل . 

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل . 

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد.

المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . 
ويتم توزيع امل�صاريف , اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�ض ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار , ويتم اأخذ خم�ص�ض للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا . 

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذا البند امل�صاريف التي تكبدتها ال�صركة قبل عملية الت�صغيل الفعلي ويتم اطفاء هذه امل�صاريف على فرتة 10 �صنوات .  

العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة, كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية م�صمولة 

يف قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة 

يتم الإ�صتدراك لتعوي�صات ال�صرف من اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�صعودي على ا�صا�ض الفرتة التي اأم�صاها املوظف يف خدمة ال�صركة. 



297

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمه( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الزكـاة والضريبة

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة لها لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية , يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق , يتم احت�صاب 
خم�ص�ض الزكاة وال�صريبة على ا�صا�ض الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر , ويتم ت�صنيف عقود 
الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي . ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار , اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار 
, اأيهما اأقل,ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 

اطراف ذات عالقة :- 4

قامت ال�صركة خالل ال�صنة باإجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :  

�لعالقـــة��لإ�ضــــــــــــــم

�صركة قاب�صة�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة

  زميلة�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

زميلة�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

زميلة�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

زميلة�صركة بيت البرتجي للياقة 

زميلةال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية املحدودة

زميلة�صركة البيت الدولية املحدودة

زميلة�صركة بيت البرتجي لل�صناعات الدوائية 

زميلة�صركة عبد اجلليل خالد برتجي ل�صيانة الأجهزة الطبية 

زميلة�صركة �صباب اخلليج لالإ�صتثمار والتطوير العقاري ) جان برو (

زميلة�صركة الإماراتية للتنمية الرعاية ال�صحية 

ان الأر�صدة املطلوبة من جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:   اأ( 

20142013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

3.096.96019.845.337�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

490.756-ال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية

459.618-�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة 

776.8296.141.652�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

-4.878.626�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا 

4.170-�صركة بيت البرتجي للياقة 

6.721.533593.769ال�صركة الماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية

42.698-�صركة البيت الدولية

15.473.94827.578.000املجمــوع
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ان الأر�صدة امل�صتحقة الى جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة لل�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي :  ب( 

2014 2013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

10.496.635-�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

-4.626.485�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

4.626.48510.496.635املجموع

10.847.46317.081.365ال�صايف ) اأ – ب (

الممتلكات واآلالت والمعدات - 5
يتاألف هذا البند مما يلي :   اأ( 

ر�ضيد 31 دي�ضمرب
2013

ر�ضيد 31 دي�ضمرب�حلذوفات/ تعديالت�لإ�ضافات
2014

ريال �ضـعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لتكلفـــة

181.244.120--181.244.120ارا�صي 

785.170.933-752.198.20132.972.732مباين

487.004.71859.197.0179.818.462536.383.273معدات طبية

9.906.597-8.682.8971.223.700�صيارات

26.763.8242.464.249892.27628.335.797معدات غري طبية

99.461.3688.214.4534.048.918103.626.903اثاث وادوات مكتبية

8.688.7811.727.543309.63510.106.689ادوات املطبخ و الور�صة

22.235.3861.966.516123.91624.077.986تكييف مركزي 

30.811.7482.648.355609.90232.850.201معدات كهربائية

1.759.5221.080.976666.6822.173.816مواد غري م�صتهلكة 

1.618.850.565111.495.54116.469.7911.713.876.315املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

354.861.937-335.161.97219.699.965مباين

371.322.17219.266.1409.396.332381.191.980معدات طبية

6.277.920-5.752.203525.717�صيارات

20.006.027965.073774.43120.196.669معدات غري طبية

83.859.8863.349.3553.459.65383.749.588اثاث وادوات مكتبية

7.555.527248.521276.2647.527.784ادوات املطبخ و الور�صة

21.456.157124.886115.19121.465.852تكييف مركزي 

29.672.043172.032576.92929.267.146معدات كهربائية

934.258193.871108.5581.019.571مواد غري م�صتهلكة 

875.720.24544.545.56014.707.358905.558.447املجمــوع

743.130.320808.317.868�صايف القيمة الدفرتية

تت�صمن املمتلكات واملعدات املذكورة اأر�صي ومعدات مملوكة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�ض ,  واأرا�صي ومباين فرعي املدينة وجدة مرهونة لدى وزارة املالية .  اما  ب( 
الأر�ض املقام عليها مبنى م�صت�صفى فرع ع�صري فهى غري مرهونة .
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القـروض- 6

1 . فيما يلي القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�صركة من وزارة املالية : 

قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - ع�صري حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مبلغه 40.548.895 ريال �صعودي . بلغ اإجمايل القر�ض  اأ( 
الذي ح�صلت عليه �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 50 مليون ريال �صعودي يتم �صداده على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي ابتداء من 

1422/2/25هـ املوافق 2001/5/18م . بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 3.047.296 ريال �صعودي )9.297.296 ريال �صعودي عام 2013م (.
ان القر�ض املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – املدينة املنورة البالغ 49.938.182 ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( . ي�صدد  ب( 
هذا القر�ض على 16 ق�صط مت�صاوي القيمة بلغ 3.125.000 ريال �صعودي بداأ من تاريخ 1427/12/21هـ املوافق 2007/01/21م, بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 

21.813.182 ريال �صعودي)24.938.182 ريال �صعودي عام 2013م(.
ان القر�ض املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – الريا�ض  البالغ 18.750.000ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية )طرف ذو عالقة  ج( 
�صابقا( . بلغ اجمايل القر�ض املتح�صل عليه 50.000.000 ريال �صعودي ي�صدد على 16 ق�صط مت�صاوية القيمة مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي , وقد مت دفع الق�صط الول 

بتاريخ 15 �صفر 1426هـ املوافق    26 مار�ض 2005م . بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 15.625.000 ريال �صعودي .
قر�ض ممنوح ل�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية ) �صركة تابعة ( وذلك لإن�صاء امل�صت�صفى مببلغ 69.650.000 ريال �صعودي وفقًا للم�صتخل�صات املقدمة لوزارة  د( 

املالية, يتم �صداد القر�ض ابتداء من عام 2018 على 20 ق�صط مت�صاوي بلغ ر�صيده 24.210.000 ) 14.917.500 ريال عام 2013 ( .

2 . بلغت القرو�ض املمنوحة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – جدة واملحولة من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( مبلغ 89.069.926 ريال �صعودي . ان هذه القرو�ض 
م�صمونة ب�صمانات �صخ�صية من ع�صوين رئي�صيني مبجل�ض الدارة . ان العمولت املدفوعة عن ترك القرو�ض متت وفقا ل�صعار متفق عليها بني الطرفني. بلغ ر�صيد القرو�ض 

بتاريخ املركز املايل 93.750.000 ريال �صعودي )86.500.000 ريال �صعودي عام 2013م(. 

 – 3. مت احل�صول على قر�ض مببلغ 7 ماليني ريال �صعودي من البنك العربي الوطني ل�صالح �صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية )طرف ذو عالقة �صابقا( 
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين فرع �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية حاليًا -عن طريق �صركة بيت البرتجي الطبية)طرف ذو عالقة(. بلغ ر�صيد القر�ض بتاريخ املركز املايل 

5.000.000 ريال �صعودي)6.500.000 ريال �صعودي عام 2013م(. 

بلغ ر�صيد القرو�ض بتاريخ املركز املايل 163.445.478ريال �صعودي )160.902.978 ريال �صعودي لعام 2013( مت ت�صنيفه كما يلي : 

20142013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

94.297.29673.625.000قرو�ض ق�صرية الأجل 

69.148.18287.277.978قرو�ض طويلة الأجل 

163.445.478160.902.978املجمــوع

رأس المـــال- 7

بلغ راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به املدفوع بالكامل 767.000.000 ريال �صعودي موزع الى 76.700.000 �صهم قيمة ال�صهم 10 ريالت متمثلة يف 4.204.000 �صهم نقدا و  
72.496.000 �صهم عينيا وقد جرى توثيق هذه التعديالت لدى اجلهات الر�صمية.

اإلحتياطي النظامي- 8

مت�صيًا مع متطلبات نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية تقوم ال�صركة بتكوين احتياطي نظامي بن�صبة 10% من �صايف الدخل ويجوز لل�صركة وقف هذا الحتياطي عندما 
يبلغ 50% من راأ�ض املال . هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�صبة ارباح.

حقوق األقليـة- 9

ميثل هذا البند يف 0.01% ح�صة املهند�ض �صبحي عبد اجلليل برتجي يف �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية املحدودة وهي �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية 
ال�صحية ) متتلك ال�صركة 99.9% من راأ�صمالها عام 2013 ( و  2% من راأ�ض مال �صركة اأولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة وهي �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق 
الأو�صط للرعاية ال�صحية ) متتلك ال�صركة 98% من راأ�صمالها( و 67.67% من راأ�صمال �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة وهى �صركة تابعة 

ل�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ) متتلك ال�صركة 32.33 % من راأ�صمالها ( .
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المصاريف العموميـة واالداريـة : - 10

يتاألف هذا البند مما يلي :

 2014 2013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

141.312.84377.547.785رواتب واأجور وملحقاتها 

8.075.8973.085.144اأدوات مكتبية وقرطا�صية 

14.008.7356.822.371م�صاريف �صكن العاملني 

15.293.2209.330.846عالج العاملني

20.817.93413.159.306م�صاريف �صفريات

6.377.6463.337.217�صيانة واإ�صالح 

5.711.3282.153.111بريد وهاتف

3.691.6471.913.955اأمن و�صالمة 

1.299.347666.710تاأمني 

10.731.8262.666.018تدقيق واتعاب اإ�صت�صارية 

947.340208.467م�صاريف بنكية

937.500-اأتعاب جمل�ض الإدارة 

11.680.42711.676.169اخرى

239.948.190133.504.599املجمــوع

الزكــاة والضريبة - 11
بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة على ال�صركة عن عام 2014 مبلغ  7.070.780 ريال �صعودي )4.226.594 ريال �صعودي عن عام 2013 ( .  اأ( 

بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة على ال�صركات التابعة عن عام 2014 مبلغ 584.886 ريال �صعودي )3.533.715  ريال �صعودي عن عام 2013( .  ب( 
ل زال الربط الزكوي حل�صابات ال�صركة عن عام 2005 الى 2013 حتت الدرا�صة وح�صلت ال�صركة على �صهادة موؤقتة لعام 2013  .  ج( 

االلتزامات الطارئة- 12

هناك التزامات طارئة مقابل اعتمادات م�صتندية وخطابات �صمان بلغت بتاريخ املركز املايل 9.097.429 ريال �صعودي )11.899.250 ريال �صعودي  عام 2013 (.

قطاعات تشغيلية :- 13

ح�صب �صيا�صة ال�صركة فاإن القطاعات الت�صغيلية الرئي�صية تتاألف من :

 2014 2013

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

807.920.257277.183.408اإيرادات العيادات الداخلية 

232.306.819190.9093.783اإيرادات العيادات اخلارجية 

257.321.669159.077.118اإيرادات ال�صيدلية واملواد الطبية 

10.202.8671.189.551اإيرادات جتارية ذات عالقة – بال�صايف 

1.398.751.612828.359.860املجموع 
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إدارة المخــاطر- 14

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية . تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة . 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية. 
مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة .

مخاطر السيولة :

تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.

القيمـة العادلـة- 15

هي القيمة التي يتم مبوجبه� تب�دل اأ�شل اأو �شداد التزام م� بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �شروط التع�مل التج�ري مع الطراف الخرى . تتكون الأ�شول امل�لية لل�شركة 
من النقد و ذمم مدينة وخمزون بينما تتكون اخل�صوم املاليـة من الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�صتحقة .  تعتقد الإدارة ان القيم العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�صكل مادي 

عن قيمتها الدفرتية . 

إنخفاض قيمة األصول - 16

الذمم المدينـة 

يتم تكوين خم�ص�ض تقديري للذمم املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .

يتم تكوين هذه املخ�ص�ض التقديري اإذا كان املبلغ كبري يف حد ذاته على ا�صا�ض كل مبلغ على حده, اأما املبالغ التي هي لي�صت كبرية يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�صتحقاقها 
فيتم تقديرها على ا�صا�ض اإجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ض على ا�صا�ض طول مدة جتاوز الإ�صتحقاق بناء على معدلت التح�صيل التاريخية . 

المخـزون

مت ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل عندما ت�صبح املواد الطبية متقادمة وبطيئة احلركة يتم اأخذ املخ�ص�ض كاف لها . 

يتم فح�ض املواد الطبية الفردية الهامة للوقوف على مدى الإنخفا�ض يف القيمة على ا�صا�ض فردي اما باقي املواد الطبية غري الهامة واملعتربة متقادمة اأو بطيئة احلركة فيتم 
فح�ض مدى الإنخفا�ض يف قيمتها واأخذ املخ�ص�ض الكاف لتغطية الإنخفا�ض يف قيمتها . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اإنخفا�ض قيمتها يف حالة وجود اأي موؤ�صر يتم تقدير مبلغ 
القيمة القابلة لالإ�صرتداد لالأ�صل . يتم اإدراج جميع خ�صائر الإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجد( يف قائمة الدخل . 
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قائمة المركز المالي الموحده
كما في 31 ديسمبر 2013 

20132012�إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

الأ�صـول

الأ�صـول املتداولـة

43.990.80514.282.048نقــد وودائع

543.222.304318.800.115ذمم مدينة 

98.757.82841.511.193مواد طبية

31.122.18015.943.367م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

417.081.36510.699.055اأطراف ذات عالقة مدينة 

734.174.482401.235.778جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

5743.130.320470.121.365ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف 

8.482.425-م�صاريف موؤجلة – بال�صايف

110.278.3759.969.114م�صاريع حتت التنفيذ

853.408.695488.572.904جمموع الأ�صول غري املتداولة

1.587.583.177889.808.682جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

183.394.94961.546.928ذمم دائنة

106.544.56157.114.510م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اأخرى 

673.625.00012.500.000قرو�ض ق�صرية الأجل

363.564.510131.161.438جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

116.719.53133.105.161خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة 

687.277.97852.985.478قرو�ض طويلة الأجل

65.620.81227.918.835ذمم دائنة طويل الأجل

269.618.321114.009.474جمموع اخل�صوم غري املتداولة

633.182.831245.170.912جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

7767.000.000590.000.000راأ�ض املال

816.411.4732.691.687اإحتياطي نظامي 

122.684.29619.768.770اأرباح مبقاة 

906.095.769612.460.457جمموع حقوق امل�صاهمني

948.304.57732.177.313حقوق الأقلية

954.400.346644.637.770جمموع حقوق امل�صاهمني والقلية

1.587.583.177889.808.682جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  

2012 2013 �إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

828.359.860542.221.996ايرادات الت�صغيل

)293.858.435  ()397.874.689(تكلفة الإيرادات

248.363.561  430.485.171جممل الربح

)84.829.213   ()146.978.613(م�صاريف بيعية وت�صويقية

)83.306.327   ()133.504.599  (10امل�صاريف العمومية والدارية

)168.135.540 ()280.483.212   (اجمايل م�صاريف الت�صغيل 

150.001.95980.228.021�صايف ربح الت�صغيل 

12.567.3725.757.756اإيرادات اخرى

)7.120.960   ()8.151.728     (اتعاب اإدارة

)7.668.280   ()13.153.444    (اإ�صتهالك و اإطفاء

141.264.15971.196.537�صايف دخل ال�صنة قبل الأعباء املالية

-)1.141.676     (اعباء مالية

140.122.48371.196.537�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)2.503.874   ()3.533.715     (11زكاة ال�صركات التابعة 

136.588.76868.692.663�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

)6.698.651   (609.091ح�صة حقوق القلية

137.197.85961.994.012�صايف دخل ال�صنة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

�ملجمــوع�رباح مبقـاة�إحتياطي نظامير�أ�س �ملال

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لبيـــــان

554.922.858)35.077.142 (-590.000.000ر�صيد 2011/12/31

61.994.01261.994.012--�صايف دخل ال�صنة

-)2.691.687  (2.691.687-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

)4.456.413  ()4.456.413  (--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

590.000.0002.691.68719.768.770612.460.457ر�صيد 2012/12/31

177.000.000--177.000.000زيادة راأ�ض املال

137.197.859137.197.859--�صايف دخل ال�صنة

-)13.719.786 (13.719.786-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

3.432.8173.432.817--تعديالت �صنوات �صابقة

)19.768.770 ()19.768.770 (--ارباح موزعة

)4.226.594  ()4.226.594  (--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

767.000.00016.411.473122.684.296906.095.769ر�صيد 2013/12/31

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

 2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية

137.197.85961.994.012�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد من )امل�صتخدم يف(:

34.246.91434.936.157ا�صتهالك املمتلكات والآلت واملعدات

8.482.4253.845.571اطفاء

13.806.1087.996.392ترك خدمة العاملني

193.733.306108.772.132�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)62.714.242()57.347.295 (ذمم مدينة 

)5.029.596  ()16.690.502 (مواد طبية

82.9971.032.920م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

)45.581.187 ()41.613.688 (اطراف ذات عالقة مدينة 

)14.454.557 (29.837.932ذمم دائنة 

20.502.26315.543.806م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اخرى

)2.430.724 (128.505.013�صايف النقد املورد من )امل�صتخدم يف( الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)10.763.945 ()82.163.906 (�صراء ممتلكات واآلت ومعدات

3.946.075341.762ا�صتبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

)1.940.387   ()79.865.970 (م�صاريع حتت التنفيذ 

)12.362.570 ()158.083.801(�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

-55.338.698زيادة را�ض املال

)6.250.000  (6.347.574قرو�ض 

2.199.23824.200.171ذمم دائنة طويلة الأجل 

-3.432.817تعديالت �صنوات �صابقة

-)19.768.770 (ارباح موزعة

15.964.5824.848.652حقوق الأقلية

)4.456.413  ()4.226.594   (الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

59.287.54518.342.410�صايف النقد املورد من الن�صطة التمويلية

29.708.7573.549.116�صايف الزيادة يف النقد

14.282.04810.732.932ر�صيد النقد يف اول ال�صنة

43.990.80514.282.048ر�صيد النقد يف اخر ال�صنة

معامالت غري نقدية

-3.084.679معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة ت�صغيلية

-)249.481.328 (معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة ا�صتثمارية

-124.735.347معامالت غري نقدية ناجمة عن ان�صطة متويلية

-121.661.302زيادة راأ�ض املال

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

الكيان القانوني ونشاط الشركة - 1

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 2004.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية .

تت�صمن القوائم املالية املوحدة ح�صابات املركز الرئي�صي لل�صركة وح�صابات الفروع وال�صركات التالية:

 امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – املدينة- يعمل مبوجب �صجل جتاري فرعي رقم 4650037959 ال�صادر بتاريخ 21 �صوال 1427هـ املوافق 12 نوفمرب 2006م. �
 امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين- ع�صري – يعمل مبوجب �صجل جتاري فرعي رقم 585503792 ال�صادر بتاريخ 22 �صفر 1430هـ املوافق 18فرباير 2009م. �
 امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – جدة – يعمل مبوجب �صجل جتاري فرعي رقم 4030124187 ال�صادر بتاريخ 5 �صفر 1419 املوافق 31 مايو 1998م . مت تعديله  �

بتاريخ لحق لتاريخ املركز املايل.
 �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية – �صركة م�صاهمة مقفلة - تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 3350019735 ال�صادر من حائل بتاريخ 1428/7/2هـ  �

املوافق 2007/7/16م
املوافق  � بتاريخ 1419/10/15هـ  الطبية املحدودة تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 34030126243 �صادر من جدة  ال�صباعي  البرتجي وزهري   �صركة بيت 

1999/2/1م.
 �صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة التي تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030181710 ال�صادر من جدة بتاريخ 4 �صعبان 1429هـ املوافق  �

5 اغ�صط�ض 2008م.
مت بتاريخ 30 �صبتمرب 2013 اعادة هيكلة لل�صركة مبوجب التفاق املوقع بني �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة والبنك ال�صالمي للتنمية وال�صندوق  	
العربي لالمناء والدكتور زهري احمد ال�صباعي واملهند�ض �صبحي عبد اجلليل برتجي. قامت ال�صركة مبوجب هذا التفاق بال�صتحواذ على امل�صت�صفى 
ال�صعودي الملاين بجدة وكامل ح�صة الدكتور زهري احمد ال�صباعي يف �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية املحدودة و98% من راأ�ض مال �صركة 
اولد عبد اجلليل البرتجي للتنمية و39.96% من ا�صهم �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية و24.58% من راأ�ض مال �صركة بيت البرتجي الطبية 

املحدودة و15.38% ح�صة البنك ال�صالمي للتنمية ا�صافة الى ار�ض يف الدمام.
وعليه فقد ت�صمنت القوائم املالية املرفقة ا�صول وخ�صوم ونتائج اعمال كامل هذه الكيانات بتاريخ 31 دي�صمرب 2013م.  

أسس اإلعداد- 2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�صركة وجلميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك ال�صركة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات 
املالية والت�صغيلية للمن�صاأة امل�صتثمر فيها من اجل احل�صول على منافع ان�صطتها.

لقد مت ا�صتبعاد جميع املعامالت والر�صدة اجلوهرية املتبادلة بني �صركات املجموعة عند اعداد القوائم املالية املوحدة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�ض ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية . 

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط .

الدفاتر التجارية

مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل  .

استخدام التقديرات

, يتطلب ا�صتخدام التقديرات والفرتا�صات التي قد توؤثر على مبالغ الأ�صول واخل�صوم امل�صجلة  اإعداد القوائم املالية املوحدة , وفقا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها  اإن 
اأعدت القوائم املالية املوحدة  لل�صنة التي  اإلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها  اإ�صافة   , والف�صاحات املتعلقة بالأ�صول واخل�صوم املحتملة بتاريخ القوائم املالية 

ب�صاأنها . وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمه( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 3

النقد والودائع

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق  ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�ض كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�ض وحدة توليد النقد التي يتبع لها  الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده�  هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي 
ادت الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� 

عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل . 

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل . 

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد.

المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . 
ويتم توزيع امل�صاريف , اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�ض ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار , ويتم اأخذ خم�ص�ض للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا . 

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذا البند امل�صاريف التي تكبدتها ال�صركة قبل عملية الت�صغيل الفعلي ويتم اطفاء هذه امل�صاريف على فرتة 10 �صنوات .  

 العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة, كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية م�صمولة 

يف قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة 

يتم الإ�صتدراك لتعوي�صات ال�صرف من اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�صعودي على ا�صا�ض الفرتة التي اأم�صاها املوظف يف خدمة ال�صركة. 
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الزكـاة والضريبة

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة لها لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية , يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق , يتم احت�صاب 
خم�ص�ض الزكاة وال�صريبة على ا�صا�ض الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر , ويتم ت�صنيف عقود 
الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي . ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار , اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار 
, اأيهما اأقل,ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 

اطراف ذات عالقة :- 4

قامت ال�صركة خالل ال�صنة باإجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :  

�لعالقـــة�لإ�ضــــــــــــــم

�صركة قاب�صة�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة

�صقيقة�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

�صقيقة�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

�صقيقة�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

�صقيقة�صركة بيت البرتجي للياقة 

�صقيقةال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية 

�صقيقة�صركة البيت الدولية املحدودة

�صقيقة�صركة بيت البرتجي لل�صناعات الدوائية 

�صقيقة�صركة اولد عبداجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة

�صقيقةال�صركة الإماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية 

ان الأر�صدة املطلوبة من جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:   اأ( 

20132012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

19.845.3375.723.504�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

-490.756ال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية

459.6181.484.988�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة 

6.141.6523.433.325�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

17.703-�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا 

17.147-�صركة اولد عبداجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة

4.17022.388�صركة بيت البرتجي للياقة 

-593.769ال�صركة الماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية

-42.698�صركة البيت الدولية

27.578.00010.699.055املجمــوع
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ب(  ان الأر�صدة امل�صتحقة الى جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة لل�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي: 

2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

-10.496.635�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

17.081.36510.699.055ال�صايف ) اأ – ب (

الممتلكات واآلالت والمعدات - 5
يتاألف هذا البند مما يلي :  اأ( 

ر�ضيد 31 دي�ضمرب
2012

ر�ضيد 31 دي�ضمربحتويل / تعديل�حلذوفات�لإ�ضافات
2013

ريال �ضـعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لتكلفـــة

94.985.775181.244.120-33.010.74053.247.605ارا�صي 

570.339.71713.564.17010.595168.304.909752.198.201مباين

315.532.51644.696.20731.056.241157.832.238487.004.720معدات طبية

3.370.7198.682.897-4.296.9231.015.255�صيارات

13.293.5542.013.436945.68312.402.51726.763.824معدات غري طبية

29.126.7261.838.0853.907.46211.307.14138.364.490اثاث ومفرو�صات

44.037.1871.873.1721.578.18416.764.70761.096.882معدات مكاتب

209.19249.82663.078642.396838.336معدات الور�صة

3.564.41096.519222.5271.353.8564.792.258ادوات مطبخ

2.345.103204.720297.637806.0013.058.187م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

14.910.953341.33262.6397.045.74122.235.387تكييف مركزي 

21.703.352271.93694.4888.930.94630.811.746معدات كهربائية

1.978.708677.5442.415.6161.518.8821.759.518مواد غري م�صتهلكة 

1.054.349.081119.889.80740.654.150485.265.8281.618.850.566املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

187.678.24317.745.7831.960129.739.908335.161.974مباين

274.023.17013.126.83630.098.807114.270.971371.322.170معدات طبية

2.549.7835.752.199-2.871.817330.599�صيارات

10.930.073542.965860.8189.393.80620.006.026معدات غري طبية

25.820.107798.7542.879.9629.391.40433.130.303اثاث ومفرو�صات

40.476.8421.223.2581.386.98310.416.46750.729.584معدات مكاتب

146.55519.23148.685540.007657.108معدات الور�صة

3.105.52368.946168.5591.319.6624.325.572ادوات مطبخ

2.111.82150.664243.032653.3982.572.851م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

14.782.60541.29544.7496.677.00721.456.158تكييف مركزي 

21.374.15999.76942.1278.240.23929.672.040معدات كهربائية

906.801198.814932.392761.038934.261مواد غري م�صتهلكة 

584.227.71634.246.91436.708.074293.953.690875.720.246املجمــوع

470.121.365743.130.320�صايف القيمة الدفرتية
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تت�صمن املمتلكات واملعدات املذكورة اأر�صي ومعدات مملوكة ل�صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة ) �صركة تابعة ( واأرا�صي ومباين فرعي املدينة  ب( 
وجدة مرهونة لدى وزارة املالية .  اما الأر�ض املقام عليها مبنى م�صت�صفى فرع ع�صري فهى غري مرهونة .

خالل عام 2009 مت بيع وا�صتئجار بع�ض املعدات الطبية والآلت الطبية الكائنة لفرع ع�صري ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية مقابل قر�ض ممنوح ل�صركة بيت البرتجي الطبية  ج( 
املحدودة )طرف ذو عالقة( مببلغ 25 مليون دولر امريكي مع توفر خيار حتويله الى ح�صة يف راأ�ض مال �صركة بيت البرتجي الطبية خالل 30 يونيو 2014 . 

القـروض- 6

6-1 فيما يلي القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�صركة من وزارة املالية : 

قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - ع�صري حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مبلغه 40.548.895 ريال �صعودي . بلغ اإجمايل القر�ض  اأ( 
الذي ح�صلت عليه �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 50 مليون ريال �صعودي يتم �صداده على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي اإبتداء من 

1422/2/25هـ املوافق 2001/5/18م . ر�صيد القر�ض بلغ 9.297.296 ريال �صعودي )12.422.296 ريال �صعودي عام 2012(.
قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – املدينة املنورة حمولة من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( مبلغه 49.938.182 ريال �صعودي ي�صدد على �صتة ع�صر  ب( 
ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي ابتداء من 1427/12/21هـ املوافق 2007/1/21م . ر�صيد القر�ض بلغ 24.938.182 ريال �صعودي )28.063.182 ريال 

�صعودي عام 2012(.
قر�ض ل�صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة ) �صركة تابعة ( مبلغ 50 مليون ريال �صعودي ي�صدد على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000  ج( 

ريال �صعودي ابتداء من 15 �صفر 1426هـ املوافق 26 مار�ض 2005م .  بلغ ر�صيد القر�ض 18.750.000 ريال �صعودي )25.000.000 ريال �صعودي لعام 2012(.
قر�ض بدون فوائد مل�صت�صفى حائل – �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية مببلغ 69.650.000 ريال �صعودي وفقا للم�صتخل�صات املقدمة لوزارة املالية يتم �صداد القر�ض  د( 

ابتداءا من عام 2018 على 20 ق�صط مت�صاوي . بلغ ر�صيده 14.917.500 ريال �صعودي.

6-2 قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين بجدة حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة- طرف ذو عالقة( لل�صركة مببلغ 89.069.926 ريال �صعودي هذا القر�ض 
م�صمون من �صمانات �صخ�صية من ال�صريكني الرئي�صني بال�صركة. يتم احت�صاب الفوائد ح�صب ال�صعار املتفق عليها . بلغ ر�صيد القر�ض 86.500.000 ريال �صعودي.

6-3 قر�ض من البنك العربي الوطني بلغ 7.000.000 ريال �صعودي قدم ل�صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية املحدودة من خالل �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 
)طرف ذو عالقة(. بلغ ر�صيد القر�ض 6.500.000 ريال �صعودي.

بلغ ر�صيد القرو�ض بتاريخ املركز املايل 160.902.978ريال �صعودي )65.485.478 ريال �صعودي لعام 2012( مت ت�صنيفه كما يلي : 

20132012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

73.625.00012.500.000قرو�ض ق�صرية الأجل 

87.277.97852.985.478قرو�ض طويلة الأجل 

160.902.97865.485.478املجمــوع

رأس المـــال- 7

بلغ راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به وامل�صدر املدفوع عينًا ونقدًا مبلغ 590.000.000 ريال �صعودي مق�صم الى )11.800.000( احدى ع�صر مليون وثمامنائة الف �صهم مت�صاوية 
القيمة وتبلغ القيمة ال�صمية لل�صهم )50( خم�صون ريال �صعودي منها )840.800 �صهم( ثمامنائة واربعون الف وثمامنائه �صهم دفعت قيمتها نقدًا ومنها )10.959.200 �صهم( 

ع�صرة مليون وت�صعمائة وت�صعة وخم�صون الف ومئتي �صهم مقابل ح�ص�ض عينية .

بتاريخ 2 �صفر 1435هـ املوافق 5 دي�صمرب 2013م قرر امل�صاهمني زيادة راأ�ض املال  كما يلي :

و   نقدا  �صهم  متمثلة يف 4.204.000  ريالت   10 ال�صهم  قيمة  �صهم  الى 76.700.000  موزع  �صعودي  ريال  بالكامل 767.000.000  واملدفوع  به  امل�صرح  املال  راأ�ض  ي�صبح 
72.496.000 �صهم عينيا وقد جرى توثيق هذه التعديالت لدى اجلهات الر�صمية.

اإلحتياطي النظامي- 8

يتم جتنيب 10% من �صايف دخل ال�صنة كاحتياطي نظامي وذلك مبوجب عقد تاأ�صي�ض ال�صركة ويجوز وقف جتنيب الحتياطي متى بلغ ن�صف راأ�ض املال ول يجوز ا�صتخدامه 
لتوزيع الأرباح . 

حقوق األقليـة- 9

ميثل هذا البند يف 0.01% ح�صة املهند�ض �صبحي عبد اجلليل برتجي يف �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية املحدودة وهي �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية 
ال�صحية ) متتلك ال�صركة 99.9% من راأ�صمالها ( و 2% من راأ�ض مال �صركة اأولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة وهي �صركة تابعة لل�صركة ) متتلك ال�صركة %98 

من راأ�صمالها( و 60.03% من راأ�صمال �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية  وهي �صركة م�صاهمة مقفلة ) متتلك ال�صركة 39.96 % من راأ�صمالها ( .
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المصاريف العموميـة واالداريـة : - 10

يتاألف هذا البند مما يلي :

 2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

77.547.78549.141.911رواتب واأجور وملحقاتها
3.085.1443.930.105م�صاريف اأدوات مكتبية
6.822.3715.386.360م�صاريف �صكن العاملني

9.330.8467.176.258م�صاريف عالج املوظفني
13.159.3067.634.051�صفر وتنقالت

3.337.2171.437.236�صيانة واإ�صالح
2.153.1111.859.031بريد وهاتف
1.913.9551.924.847اأمن و�صالمة

666.710270.492تاأمني
2.666.0191.214.425اأتعاب تدقيق واإ�صت�صارات

208.467107.021م�صاريف بنكية
12.613.6683.224.590اخرى متنوعة

133.504.59983.306.327املجمــوع

الزكــاة- 11
بلغت الزكاة امل�صتحقة على ال�صركة عن عام 2013 مبلغ  4.226.594 ريال �صعودي )4.456.413 ريال �صعودي عن عام 2012 ( .  اأ( 

بلغت الزكاة امل�صتحقة على ال�صركات التابعة عن عام 2013 مبلغ 3.533.715 ريال �صعودي )2.503.874  ريال �صعودي عن عام 2012( .  ب( 
ل زال الربط الزكوي حل�صابات ال�صركة عن عام 2005 الى 2012 حتت الدرا�صة.  ج( 

االلتزامات الطارئة- 12

هناك التزامات طارئة مقابل اعتمادات م�صتندية وخطابات �صمان بلغت 11.899.250 ريال �صعودي بتاريخ املركز املايل.

إدارة المخــاطر- 13

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية . تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة . 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية. 
مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة .

مخاطر السيولة :

تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.

القيمـة العادلـة- 14

هي القيمة التي يتم مبوجبه� تب�دل اأ�شل اأو �شداد التزام م� بني اأطراف راغبة يف ذلك       وتتم بنف�ض �شروط التع�مل التج�ري مع الطراف الخرى . تتكون الأ�شول امل�لية 
لل�صركة من النقد و ذمم مدينة وخمزون بينما تتكون اخل�صوم املاليـة من الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�صتحقة .  تعتقد الإدارة ان القيم العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�صكل 

مادي عن قيمتها الدفرتية . 
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 إنخفاض قيمة األصول - 15

الذمم المدينـة 

يتم تكوين خم�ص�ض تقديري للذمم املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .

يتم تكوين هذه املخ�ص�ض التقديري اإذا كان املبلغ كبري يف حد ذاته على ا�صا�ض كل مبلغ على حده, اأما املبالغ التي هي لي�صت كبرية يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�صتحقاقها 
فيتم تقديرها على ا�صا�ض اإجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ض على ا�صا�ض طول مدة جتاوز الإ�صتحقاق بناء على معدلت التح�صيل التاريخية . 

المخـزون

مت ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل عندما ت�صبح املواد الطبية متقادمة وبطيئة احلركة يتم اأخذ املخ�ص�ض كاف لها . 

يتم فح�ض املواد الطبية الفردية الهامة للوقوف على مدى الإنخفا�ض يف القيمة على ا�صا�ض فردي اما باقي املواد الطبية غري الهامة واملعتربة متقادمة اأو بطيئة احلركة فيتم 
فح�ض مدى الإنخفا�ض يف قيمتها واأخذ املخ�ص�ض الكاف لتغطية الإنخفا�ض يف قيمتها . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اإنخفا�ض قيمتها يف حالة وجود اأي موؤ�صر يتم تقدير مبلغ 

القيمة القابلة لالإ�صرتداد لالأ�صل . يتم اإدراج جميع خ�صائر الإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجد( يف قائمة الدخل . 



 316

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
شركة مساهمة سعودية مقفلة

جـدة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م



317



 318



319

قائمة المركز المالي الموحده
كما في 31 ديسمبر 2012 

20122011�إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

الأ�صـول

الأ�صـول املتداولـة

14.282.04810.732.932نقــد وودائع

318.800.115256.085.873ذمم مدينة جتارية

41.511.19336.481.597مواد طبية

15.943.36716.976.287م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اخرى

-610.699.055اأطراف ذات عالقة مدينة 

401.235.778320.276.689جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

4470.121.365494.635.339ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف 

8.482.42512.327.996م�صاريف موؤجلة – بال�صايف

9.969.1148.028.727م�صاريع حتت التنفيذ

488.572.904514.992.062جمموع الأ�صول غري املتداولة

889.808.682835.268.751جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

61.546.92876.001.485ذمم دائنة

41.811.75629.364.283م�صاريف م�صتحقة 

15.302.75412.206.420ذمم دائنة اخرى

512.500.0009.375.000اجلزء امل�صتحق من القرو�ض طويلة الأجل

34.882.132-6اطراف ذات عالقة دائنة

131.161.438161.829.320جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

33.105.16125.108.769خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة 

552.985.47862.360.478قرو�ض طويلة الأجل

27.918.8353.718.664ذمم دائنة طويل الأجل

114.009.47491.187.911جمموع اخل�صوم غري املتداولة

245.170.912253.017.231جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

7590.000.000590.000.000راأ�ض املال

-92.691.687اإحتياطي نظامي 

)35.077.141(19.768.770اأرباح ) خ�صائر ( مبقاة 

612.460.457554.922.859�صايف حقوق امل�صاهمني

832.177.31327.328.661حقوق الأقلية

644.637.770582.251.520جمموع حقوق امللكية

889.808.682835.268.751جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012  

2011 2012 �إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

542.221.996436.835.607ايرادات الت�صغيل

)276.849.213 ()293.858.435  (تكلفة الإيرادات

248.363.561159.986.394   جممل الربح

)43.864.721  ()84.829.213   (م�صاريف بيعية وت�صويقية

)63.372.471  ()83.306.327   (10امل�صاريف العمومية والدارية

)107.237.192 ()168.135.540 (اجمايل م�صاريف الت�صغيل 

80.228.02152.749.202�صايف ربح الت�صغيل 

5.757.7565.928.529اإيرادات اخرى

)4.286.166   ()7.120.960   (اتعاب اإدارة

)11.765.121  ()7.668.280   (اإ�صتهالك و اإطفاء

71.196.53742.626.444�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)2.362.999   ()2.503.874   (11زكاة ال�صركات التابعة 

68.692.66340.263.445�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

)4.258.707   ()6.698.651   (ح�صة حقوق القلية

61.994.01236.004.738�صايف دخل ال�صنة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 

�ملجمــوع�رباح )خ�ضائر (  مبقـاة�إحتياطي نظامير�أ�س �ملال

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لبيـــــان

521.216.815)68.783.185 (-590.000.000ر�صيد 2010/12/31

36.004.73836.004.738--�صايف دخل ال�صنة

)2.298.695 ()2.298.695   (--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

554.922.858)35.077.142 (-590.000.000ر�صيد 2011/12/31

61.994.01261.994.012--�صايف دخل ال�صنة

-)2.691.687  (2.691.687-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

)4.456.413 ()4.456.413  (--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

590.000.0002.691.68719.768.770612.460.457ر�صيد 2012/12/31

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م

 2012 2011

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية

61.994.01236.004.738�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد )امل�صتخدم(:

34.936.15744.635.386ا�صتهالكات

3.845.5715.720.207اطفاء

7.996.3926.190.619ترك خدمة العاملني

108.772.13292.550.950�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)43.170.694 ()62.714.242(ذمم مدينة 

)1.208.922   ()5.029.596  (مواد طبية

)3.752.893   (1.032.920م�صاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اخرى

) 33.763.865()45.581.187 (اطراف ذات عالقة مدينة / دائنة 

400.026)14.454.557 (ذمم دائنة 

12.447.4723.605.951م�صاريف م�صتحقة

3.096.3345.821.016ذمم دائنة اخرى

20.481.569)2.430.724 (�صايف النقد )امل�صتخدم يف( املورد من الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)9.433.065  ()10.763.945 (�صراء ممتلكات واآلت ومعدات

341.762365.238بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)243.429    ()1.940.387   (م�صاريع حتت التنفيذ 

)9.311.256  ()12.362.570 (�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

)6.250.000  ()6.250.000  (قرو�ض 

)2.513.025(24.200.171ذمم دائنة طويلة الأجل 

4.848.6524.258.705حقوق الأقلية

)2.298.695   ()4.456.413  (الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

)6.803.015   (18.342.410�صايف النقد املورد من ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة التمويلية

3.549.1164.367.298�صايف الزيادة يف النقد

10.732.9326.365.634ر�صيد النقد يف اول ال�صنة

14.282.04810.732.932ر�صيد النقد يف اخر ال�صنة

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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الكيان القانوني ونشاط الشركة - 1

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 2004.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية وان�صاء امل�صانع الالزمة لأغرا�ض ال�صركة . 

تت�صمن القوائم املالية املوحدة ح�صابات ال�صركة وح�صابات �صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة التي متتلك ال�صركة 80% من راأ�صمالها . 

أسس اإلعداد- 2

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�صركة وجلميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك ال�صركة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات 
املالية والت�صغيلية للمن�صاأة امل�صتثمر فيها من اجل احل�صول على منافع ان�صطتها.

لقد مت ا�صتبعاد جميع املعامالت والر�صدة اجلوهرية املتبادلة بني �صركات املجموعة عند اعداد القوائم املالية املوحدة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�ض ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية . 

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط .

الدفاتر التجارية

 مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل وباللغة العربية.

استخدام التقديرات

, يتطلب ا�صتخدام التقديرات والفرتا�صات التي قد توؤثر على مبالغ الأ�صول واخل�صوم امل�صجلة  اإعداد القوائم املالية املوحدة , وفقا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها  اإن 
اأعدت القوائم املالية املوحدة  لل�صنة التي  اإلى مبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�صرح عنها  اإ�صافة   , والف�صاحات املتعلقة بالأ�صول واخل�صوم املحتملة بتاريخ القوائم املالية 

ب�صاأنها . وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 3

النقد والودائع

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق  ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�ض كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�ض وحدة توليد النقد التي يتبع لها  الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده�  هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي 
ادت الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� 

عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل . 
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل . 

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد . 

المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . 
ويتم توزيع امل�صاريف , اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�ض ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار , ويتم اأخذ خم�ص�ض للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا . 

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذا البند امل�صاريف التي تكبدتها ال�صركة قبل عملية الت�صغيل الفعلي ويتم اطفاء هذه امل�صاريف على فرتة 10 �صنوات .  

العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة, كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية م�صمولة 

يف قائمة الدخل .

تعويضات الصرف من الخدمة 

اأم�صاها املوظف يف خدمة  التي  ا�صا�ض الفرتة  ال�صعودي على  العمل والعمال  املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام  القوائم  لتعوي�صات ال�صرف من اخلدمة يف  يتم الإ�صتدراك 
ال�صركة . 

الزكـاة والضريبة

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة لها لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية , يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق , يتم احت�صاب 
خم�ص�ض الزكاة وال�صريبة على ا�صا�ض الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة , ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر , ويتم ت�صنيف عقود 
الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي . ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار , اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار, 
اأيهما اأقل,ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 
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الممتلكات واآلالت والمعدات - 4
يتاألف هذا البند مما يلي :  اأ( 

ر�ضيد 31 دي�ضمربر�ضيد 31 دي�ضمرب

2012�حلذوفات�لإ�ضافات2011

ريال �ضـعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لتكلفـــة

33.010.740--33.010.740ارا�صي 

570.339.717--570.339.717مباين

278.245.8826.866.107797.922284.314.067معدات طبية

30.266.7941.277.019325.36831.218.445معدات طبية اخرى

4.296.922-4.179.572117.350�صيارات

13.240.980116.28463.71013.293.554معدات غري طبية

29.064.670937.936875.00129.127.605اثاث ومفرو�صات

43.570.159839.155372.12744.037.187معدات مكاتب

3.402.856134.28053.9993.483.137ادوات مطبخ

2.352.214141.729149.7182.344.225م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

135.5113.8784.064135.325ادوات ثقيلة

14.903.4259.9502.42314.910.952تكييف مركزي 

21.656.07858.91811.64421.703.352معدات كهربائية

2.153.492261.339280.9782.133.853مواد غري م�صتهلكة 

1.046.522.09010.763.9452.936.9541.054.349.081املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

187.678.243-170.547.03717.131.206مباين

236.581.17413.597.619745.701249.433.092معدات طبية

23.747.9921.130.491288.40324.590.080معدات طبية اخرى

2.871.820-2.569.072302.748�صيارات

10.612.190378.51160.62610.930.075معدات غري طبية

25.500.5291.130.320810.74325.820.106اثاث ومفرو�صات

39.927.600904.586355.34540.476.841معدات مكاتب

3.048.14458.11850.2493.056.013ادوات مطبخ

2.210.68235.022133.8822.111.822م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

83.33610.2643.30590.295ادوات ثقيلة

14.763.50721.0491.95414.782.602تكييف مركزي 

21.313.61768.1357.59221.374.160معدات كهربائية

981.871168.088137.3921.012.567مواد غري م�صتهلكة 

551.886.75134.936.1572.595.192584.227.716املجمــوع

494.635.339470.121.365�صايف القيمة الدفرتية

تت�صمن املمتلكات واملعدات املذكورة اأر�ض ومعدات مملوكة ل�صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة ) �صركة تابعة ( واأ�صول فرع املدينة مرهونة لدى وزارة املالية. ب( 
خالل عام 2009 مت بيع وا�صتئجار بع�ض املعدات الطبية والآلت الطبية الكائنة لفرع ع�صري ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية مقابل قر�ض ممنوح ل�صركة بيت البرتجي الطبية  ج( 

املحدودة )طرف ذات عالقة( مع توفر خيار حتويله الى ح�صة يف راأ�ض مال �صركة بيت البرتجي الطبية خالل عام 2013 . 
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القـروض- 5

فيما يلي القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�صركة من وزارة املالية : 

قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين ع�صري حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مبلغه 40.548.895 ريال �صعودي . بلغ اإجمايل القر�ض  اأ( 
الذي ح�صلت عليه �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 50 مليون ريال �صعودي يتم �صداده على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي اإبتداء من 

1422/2/25هـ املوافق 2001/5/18م . 
قر�ض للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – املدينة املنورة حمولة من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( مبلغه 49.938.182 ريال �صعودي ي�صدد على �صتة ع�صر  ب( 

ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي ابتداء من 1427/12/21هـ املوافق 2007/1/21م . 
قر�ض ل�صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة ) �صركة تابعة ( مبلغ 50 مليون ريال �صعودي ي�صدد على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000  ج( 

ريال �صعودي ابتداء من 15 �صفر 1426هـ املوافق 26 مار�ض 2005م . 
بلغ ر�صيد القرو�ض بتاريخ املركز املايل 65.485.478ريال �صعودي )71.735.478 ريال �صعودي لعام 2011( مت ت�صنيفه كما يلي :   

20122011

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

12.500.0009.375.000قرو�ض ق�صرية الأجل 

52.985.47862.360.478قرو�ض طويلة الأجل 

65.485.47871.735.478املجمــوع

اطراف ذات عالقة :- 6

قامت ال�صركة خالل ال�صنة باإجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :  

�لعالقـــة�لإ�ضــــــــــــــم

�صركة قاب�صة�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة

�صقيقة�صركة بيت البرتجي للتعليم الطبي )�صجنا(

�صقيقة�صركة بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

�صقيقة�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

�صقيقة�صركة اأولد عبداجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة

�صقيقة�صركة بيت البرتجي لكمال الأج�صام 

ان الأر�صدة املطلوبة من جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي :  

20122011

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

-5.723.504�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

-1.484.988�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة 

3.433.3251.199.925�صركة بيت البرتجي للتعليم الطبي )�صجنا(

17.70317.753�صركة بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا 

17.14717.147�صركة اولد عبداجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة

22.38817.223�صركة بيت البرتجي لكمال الأج�صام 

10.699.0551.252.048املجمــوع

ان الأر�صدة امل�صتحقة الى جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة لل�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي : 
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2012 2011

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

36.076.154-�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة

58.026-�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

36.134.180-املجمــوع

10.699.05534.882.132ال�صايف

رأس المـــال- 7

بلغ راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به وامل�صدر املدفوع عينًا ونقدًا مبلغ 590.000.000 ريال �صعودي مق�صم الى )11.800.000( احدى ع�صر مليون وثمامنائة الف �صهم مت�صاوية 
القيمة وتبلغ القيمة ال�صمية لل�صهم )50( خم�صون ريال �صعودي منها )840.800 �صهم( ثمامنائة واربعون الف وثمامنائه �صهم دفعت قيمتها نقدًا ومنها )10.959.200 �صهم( 

ع�صرة مليون وت�صعمائة وت�صعة وخم�صون الف ومئتي �صهم مقابل ح�ص�ض عينية .   

حقوق األقليـة- 8

ميثل هذا البند ح�صة الدكتور زهري اأحمد ال�صباعي يف �صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة البالغ 20% متتلك ال�صركة 80% من راأ�ض مال �صركة بيت 
البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة . 

اإلحتياطي النظامي- 9

يتم جتنيب 10% من �صايف دخل ال�صنة كاحتياطي نظامي وذلك مبوجب عقد تاأ�صي�ض ال�صركة ويجوز وقف جتنيب الحتياطي متى بلغ ن�صف راأ�ض املال ول يجوز ا�صتخدامه 
لتوزيع الأرباح . 

المصاريف العموميـة واالداريـة : - 10

2011 2012 يتاألف هذ� �لبند مما يلي :

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

49.141.91138.153.679رواتب واأجور وملحقاتها

3.930.1051.014.800م�صاريف اأدوات مكتبية

5.386.3604.177.878م�صاريف �صكن العاملني

7.176.2584.189.187م�صاريف عالج املوظفني

7.634.0515.768.933�صفر وتنقالت

1.437.2361.056.807�صيانة واإ�صالح

1.859.0311.732.546بريد وهاتف

1.924.8471.640.372اأمن و�صالمة

270.492690.722تاأمني

1.214.425891.017اأتعاب تدقيق واإ�صت�صارات

107.021111.764م�صاريف بنكية

3.224.5903.944.766اخرى متنوعة

83.306.32763.372.471املجمــوع
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الزكــاة- 11
بلغت الزكاة امل�صتحقة على ال�صركة عن عام 2012 مبلغ 4.456.413ريال �صعودي )2.298.695ريال �صعودي عن عام 2011 ( .  اأ( 

بلغت الزكاة امل�صتحقة على ال�صركات التابعة عن عام 2012 مبلغ 2.503.874 ريال �صعودي )2.362.999ريال �صعودي عن عام 2011( .  ب( 
ل زال الربط الزكوي حل�صابات ال�صركة عن عام 2005 الى 2011 حتت الدرا�صة.  ج( 

إدارة المخــاطر- 12

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية . تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة . 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .

تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية.

مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة .

مخاطر السيولة :

تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.

القيمـة العادلـة- 13

هي القيمة التي يتم مبوجبه� تب�دل اأ�شل اأو �شداد التزام م� بني اأطراف راغبة يف ذلك  وتتم بنف�ض �شروط التع�مل التج�ري مع الطراف الخرى . 

تتكون الأ�صول املالية لل�صركة من النقد و ذمم مدينة وخمزون بينما تتكون اخل�صوم املالية من الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�صتحقة. تعتقد الإدارة ان القيم العادلة لالأدوات 
املالية  ل تختلف ب�صكل مادي عن قيمتها الدفرتية . 

إنخفاض قيمة األصول - 14

الذمم المدينـة 

يتم تكوين خم�ص�ض تقديري للذمم املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ .

يتم تكوين هذه املخ�ص�ض التقديري اإذا كان املبلغ كبري يف حد ذاته على ا�صا�ض كل مبلغ على حده, اأما املبالغ التي هي لي�صت كبرية يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�صتحقاقها 
فيتم تقديرها على ا�صا�ض اإجمايل ويتم تكوين املخ�ص�ض على ا�صا�ض طول مدة جتاوز الإ�صتحقاق بناء على معدلت التح�صيل التاريخية . 

المخـزون

مت ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل عندما ت�صبح املواد الطبية متقادمة وبطيئة احلركة يتم اأخذ املخ�ص�ض كاف لها . 

يتم فح�ض املواد الطبية الفردية الهامة للوقوف على مدى الإنخفا�ض يف القيمة على ا�صا�ض فردي اما باقي املواد الطبية غري الهامة واملعتربة متقادمة اأو بطيئة احلركة فيتم 
فح�ض مدى الإنخفا�ض يف قيمتها واأخذ املخ�ص�ض الكاف لتغطية الإنخفا�ض يف قيمتها . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اإنخفا�ض قيمتها يف حالة وجود اأي موؤ�صر يتم تقدير مبلغ 
القيمة القابلة لالإ�صرتداد لالأ�صل . يتم اإدراج جميع خ�صائر الإنخفا�ض يف القيمة )اإن وجد( يف قائمة الدخل . 
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تقرير مراجعي الحسابات حول القوائم المالية االفتراضية

لشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )ميكو(
شركة مساهمة سعودية مقفلة

جـدة - المملكة العربية السعودية

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2012 و 2013

صدر التقرير بتاريخ 28 ديسمبر 2014

الـدار لتدقيق الحسابات
عبداهلل البصري و شركاه 

عضو جرانت ثورنتون الدولية
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتراضية 

كما في 31 ديسمبر 2012 و 2013 
20132012�إي�ضاح

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

الأ�صـول

الأ�صـول املتداولـة

134.487.46516.492.503نقــد والنقد املماثل

543.222.304452.895.027ذمم مدينة 

98.757.82877.069.851مواد طبية

31.122.18031.553.881م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

217.081.3653.329.392اأطراف ذات عالقة مدينة 

724.671.142581.340.654جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

3743.130.320643.772.892ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف 

8.482.425-م�صاريف موؤجلة

110.278.37589.709.154م�صاريع حتت التنفيذ

853.408.695741.964.471جمموع الأ�صول غري املتداولة

1.578.079.8371.323.305.125جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

183.394.949120.457.347ذمم دائنة

106.544.56186.229.107م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اأخرى 

473.625.00018.847.100قرو�ض ق�صرية الأجل واجلزء امل�صتحق من قرو�ض طويلة الأجل 

363.564.510225.533.554جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

487.277.97858.485.478قرو�ض طويلة الأجل

65.620.81261.152.744ذمم دائنة طويل الأجل

252.101-ايرادات موؤجله

116.719.53191.666.589خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة

269.618.321211.556.912جمموع اخل�صوم غري املتداولة

633.182.831437.090.466جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

5767.000.000748.686.596راأ�ض املال

16.411.4732.691.687اإحتياطي نظامي 

6113.180.95691.094.676اأرباح مبقاة 

896.592.429842.472.959جمموع حقوق امل�صاهمني

748.304.57743.741.700حقوق الأقلية

944.897.006886.214.659جمموع حقوق امل�صاهمني والقلية

1.578.079.8371.323.305.125جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة الإفرتا�صية «
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
قائمة الدخل الموحدة اإلفتراضية

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر  2012 و 2013

 2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

1.157.827.505930.583.066ايرادات الت�صغيل

)498.119.354()569.459.525(تكلفة الإيرادات

588.367.980432.463.712جممل الربح

)130.213.094()187.492.451(م�صاريف بيعية وت�صويقية

)164.463.836()206.018.100(امل�صاريف العمومية والدارية

)294.676.930()393.510.551(اجمايل م�صاريف الت�صغيل 

194.857.429137.786.782�صايف ربح الت�صغيل 

21.396.82311.311.402اإيرادات اخرى

)9.693.152  ()15.272.803 (اإ�صتهالك و اإطفاء

200.981.449139.405.032�صايف دخل ال�صنة قبل الأعباء املالية

)15.055      ()1.281.243   (اعباء مالية

199.700.206139.389.977�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)7.139.885  ()7.760.309  (زكاة ال�صركات التابعة 

191.939.897132.250.092�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

609.091139.732ح�صة حقوق القلية

192.548.988132.389.824�صايف دخل ال�صنة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة الإفرتا�صية «
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة اإلفتراضية

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2012 و 2013
 2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية

192.548.988132.389.824�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد من )امل�صتخدم يف(:

41.533.04244.183.130ا�صتهالك 

8.482.4253.845.571اطفاء

25.052.94218.177.814مكافاأة ترك اخلدمة 

267.617.397198.596.339�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)77.667.479()90.327.276(ذمم مدينة 

)13.126.607()21.687.978(مواد طبية

)6.178.743  (431.701م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

)3.329.392  ()13.751.973(اطراف ذات عالقة مدينة 

)37.565.468(62.937.602ذمم دائنة 

20.315.45511.082.596م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اخرى

225.534.92871.811.246�صايف النقد املورد من الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)15.339.008()140.890.471(ممتلكات واآلت ومعدات – �صايف 

)10.724.264()20.569.221(م�صاريع حتت التنفيذ 

)26.063.272()161.459.692(�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

83.570.400850.000قرو�ض 

4.468.06857.434.080ذمم دائنة طويلة الأجل 

225.541)252.101     (ايرادات موؤجلة

-)19.768.770 (ارباح موزعة

)54.546.113(18.313.404اطراف ذات عالقة دائنة وحقوق امل�صاهمني

)56.061.820()136.974.152(تعديالت على حقوق امل�صاهمني

4.562.8773.910.768حقوق الأقلية

)48.187.544()46.080.274  (�صايف النقد)امل�صتخدم يف( الن�صطة التمويلية

)2.439.570  (17.994.962�صايف الزيادة )النق�ض( يف النقد والنقد املماثل 

16.492.50318.932.073ر�صيد النقد والنقد املماثل يف اول ال�صنة

34.487.46516.492.503ر�صيد النقد والنقد املماثل يف اخر ال�صنة

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة الإفرتا�صية «
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )ميكو (
شركة مساهمة سعودية مقفلة

قائمة المركز المالي الموحدة اإلفتراضية كما في 31 ديسمبر 2013

�لإي�ضاح
�ملبالغ بالريال �ل�ضعودي

 �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
�لإفرت��ضية 3102 

تعديالت مقررة
من �لإد�رة 

قائمة �ملركز �ملايل 
�ملوحدة �ملدققة 3102

   الأ�صول 

-   الأ�صول املتداولة

134.487.4659.503.34043.990.805نقد وودائع

543.222.304-543.222.304ذمم مدينة

98.757.828-98.757.828مواد طبية

31.122.180-31.122.180م�صاريف مدفوعة مقدما واأر�صدة مدينة اأخرى

17.081.365-217.081.365اأطراف ذات عالقة مدينة

724.671.1429.503.340734.174.482جمموع الأ�صول املتداولة

    الأ�صول الغري املتداولة

743.130.320-3743.130.320ممتلكات والآت واملعدات - بال�صايف 

110.278.375-110.278.375م�صاريع حتت التنفيذ

853.408.6950853.408.695جمموع الأ�صول غري املتداولة

1.578.079.8379.503.3401.587.583.177 جمموع الأ�صول 

 اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

 اخل�صوم

 اخل�صوم املتداولة

183.394.949-183.394.949ذمم دائنة

106.544.561-106.544.561م�صاريف م�صتحقة و اأر�صدة دائنة اأخرى

73.625.000-473.625.000قرو�ض ق�صرية الأجل واجلزء امل�صتحق من قرو�ض طويلة الأجل

363.564.5100363.564.510جمموع اخل�صوم املتداولة

 اخل�صوم غري املتداولة

87.277.978-487.277.978قرو�ض طويلة الأجل

65.620.812-65.620.812ذمم دائنة طويلة الأجل

116.719.531-116.719.531خم�ص�ض مكافاأة ترك اخلدمة

269.618.3210269.618.321جمموع اخل�صوم غري املتداولة

633.182.8310633.182.831جمموع اخل�صوم

 حقوق امل�صاهمني

767.000.000-5767.000.000راأ�ض املال

16.411.473-16.411.473اإحتياطي نظامي

6113.180.9569.503.340122.684.296اأرباح مبقاة

896.592.4299.503.340906.095.769جمموع حقوق امل�صاهمني

748.304.577048.304.577حقوق الأقلية 

1.578.079.8379.503.3401.587.583.177 جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )ميكو (
شركة مساهمة سعودية مقفلة

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة اإلفتراضية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و 2013
�ملبالغ بالريال �ل�ضعودي

3102
�لإفرت��ضية

تعديالت
3102

�ملدققة
2012

�لإفرت��ضية
تعديالت

2012
�ملدققة

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية
192.548.98855.351.129137.197.859132.389.82470.395.81261.994.012�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد 
من ) امل�صتخدم يف ( :

41.533.0427.286.12834.246.91444.183.1309.246.97334.936.157اإ�صتهالك 
3.845.571-8.482.4253.845.571-8.482.425اإطفاء

25.052.94211.246.83413.806.10818.177.81410.181.4227.996.392مكافاأة ترك اخلدمة
267.617.39773.884.091193.733.306198.596.33989.824.207108.772.132�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة
)62.714.242()14.953.237()77.667.479()57.347.295()32.979.981()90.327.276(ذمم مدينة
)5.029.596()8.097.011()13.126.607()16.690.502()4.997.476()21.687.978(مواد طبية

1.032.920)7.211.663()6.178.743(431.701348.70482.997م�صاريف مدفوعة مقدما واأر�صدة مدينة اأخرى
)45.581.187(42.251.795)3.329.392()41.613.688(27.861.715)13.751.973(اأطراف ذات عالقة مدينة

)14.454.557()23.110.911()37.565.468(62.937.60233.099.67029.837.932ذمم دائنة
15.543.806)4.461.210(20.502.26311.082.596)186.808(20.315.455م�صاريف م�صتحقة و اأر�صدة دائنة اأخرى
�صايف النقد املورد من ) امل�صتخدم يف ( 

الأن�صطة الت�صغيلية
225.534.928

97.029.915128.505.01371.811.24674.241.970)2.430.724(

    التدفقات النقدية من الأن�صطة ال�صتثمارية
)10.422.183()4.916.825()15.339.008()78.217.831()62.672.640()140.890.471(ممتلكات واآلت ومعدات - �صايف

)1.940.387()8.783.877()10.724.264()79.865.970(59.296.749)20.569.221(اإن�صاءات حتت التنفيذ
 �صايف النقد  ) امل�صتخدم يف ( الأن�صطة 

ال�صتثمارية
)161.459.692(

)3.375.891()158.083.801()26.063.272()13.700.702()12.362.570(

    التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية
  55.338.698)55.338.698(00زيادة راأ�ض املال

)6.250.000(83.570.40077.222.8266.347.574850.0007.100.000قرو�ض
4.468.0682.268.8302.199.23857.434.08033.233.90924.200.171ذمم دائنة طويلة الأجل
3.432.817000)3.432.817(0تعديالت �صنوات �صابقة

0225.541225.5410)252.101()252.101(اإيرادات موؤجلة
00 )19.768.770(0)19.768.770(اأرباح موزعة

0)54.546.113()54.546.113(18.313.40418.313.4040اأطراف ذات عالقة دائنة وجاري امل�صاهمني
0)56.061.820()56.061.820(0)136.974.152()136.974.152(تعديالت على حقوق امل�صاهمني

4.848.652)937.884(15.964.5823.910.768)11.401.705(4.562.877حقوق اأقلية
)4.456.413(04.456.413)4.226.594(04.226.594زكاة و�صريبة

 �صايف النقد  ) امل�صتخدم يف ( املورد من 
الأن�صطة التمويلية

)46.080.274(
)105.367.819(59.287.545)48.187.544()66.529.954(18.342.410

 �صايف الزيادة ) النق�ض ( يف النقد والنقد 
املماثل

17.994.962
)11.713.795(29.708.757)2.439.570()5.988.686(3.549.116

16.492.5032.210.45514.282.04818.932.0738.199.14110.732.932 ر�صيد النقد والنقد املماثل يف اأول ال�صنة
43.990.80516.492.5032.210.45514.282.048)9.503.340(34.487.465ر�صيد النقد والنقد املماثل يف اخر ال�صنة
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المقدمة - 15

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 
2004م.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية .

تت�صمن القوائم املالية املوحدة الفرتا�صية ح�صابات املركز الرئي�صي لل�صركة وح�صابات الفروع وال�صركات التالية:

املوافق  � 1427هـ  �صوال   21 بتاريخ  يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4650037959  والذي  املنورة  – املدينة  الأملاين  ال�صعودي  امل�صت�صفى 
12 نوفمرب 2006م.

امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – ع�صري والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 585503792 بتاريخ 22 �صفر 1430هـ املوافق 18 فرباير 2009م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - جدة والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030124187 بتاريخ 5 �صفر 1419هـ املوافق 30 مايو 1998م. �
�صركة بيت البرتجيي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 34030126243 بتاريخ 15 �صوال 1419هـ املوافق  �

1 فرباير 1999م.
بتاريخ  � حائل  من  ال�صادر   3350019735 رقم  جتاري  �صجل  مبوجب  تعمل   - مقفلة  م�صاهمة  �صركة   – ال�صحية  للخدمات  الوطنية  حائل  �صركة 

1428/7/2هـ املوافق 2007/7/16م
�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة التي تعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030181710 ال�صادر من جدة بتاريخ 4 �صعبان  �

1429هـ املوافق 5 اغ�صط�ض 2008م.

خلفية االستحواذ

مت بتاريخ 30 �صبتمرب 2013 اعادة هيكلة لل�صركة مبوجب التفاق املوقع بني �صركة بيت البرتجي الطبية والبنك ال�صالمي للتنمية وال�صندوق العربي لالمناء والدكتور زهري احمد 
ال�صباعي واملهند�ض �صبحي عبد اجلليل برتجي. قامت ال�صركة مبوجب هذا التفاق بال�صتحواذ على مايلي:

امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين بجدة  �
كامل ح�صة الدكتور زهري احمد ال�صباعي يف �صركة بيت البرتجي وزهري اأحمد ال�صباعي الطبية املحدودة . �
98% من راأ�ض مال �صركة اولد عبد اجلليل البرتجي للتنميةاملحدودة . �
39.96% من ا�صهم �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية . �
24.58% من راأ�ض مال �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة . �
15.38% ح�صة البنك ال�صالمي للتنمية . �
ار�ض يف مدينة الدمام. �

تخلت �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة عن حقوقها يف احل�صول على اتعاب ادارة من �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية ومن امل�صت�صفيات غري ال�صعودية كامل�صت�صفى 
ال�صعودي الملاين – دبي وامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – �صنعاء وامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – القاهرة وتنازلت عن تلك التعاب ل�صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية.

مت زيادة را�ض مال ال�صركة من 590 مليون ريال �صعودي الى 767 مليون ريال �صعودي موزعة وفقا حل�صة كل م�صاهم بال�صركة . وفقا لتفاقية اعادة التنظيم قام امل�صاهمني 
بتحويل ح�ص�صهم بينهم وفقا لعادة هيكلة را�ض املال املتفق عليها.

�صت�صبح �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية الناقلة لطرح الكتتاب العام املبدئي بعد ت�صمني كافة ال�صول امل�صار اليه اعاله .

بتاريخ لحق لتاريخ ال�صتحواذ املوؤرخ يف 30 دي�صمرب 2013 متت اخلطوات التالية:

ال�صتحواذ على كامل ح�صة الدكتور زهري احمد ال�صباعي يف �صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة من قبل ال�صركة. �
امتالك الوحدات التالية : �

م�صت�صفى ال�صعودي الملاين – جدة اأ( 
ح�ص�ض ب�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة . ب( 

متلك ال�صهم اململوكة للبنك ال�صالمي للتنمية و�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة يف �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية. ج( 
متلك ار�ض يف مدينة الدمام. د( 

تعتزم ال�صركة التوجه للطرح لالكتتاب العام املبدئي وفقا ملتطلبات هيئة ال�صوق املالية والتي تتطلب قيام ال�صركة باعداد قوائم مالية افرتا�صية بهدف تقدميها �صمن امل�صتندات 
الالزمة للطرح.

وعليه فقد قامت ادارة �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية باعداد القوائم املالية املوحدة الفرتا�صية  على افرتا�ض قيام ال�صركة بعمليات ال�صتحواذ امل�صار اليها بتاريخ 
اول يناير 2012.
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أسس اإلعداد- 16

مت الإلتزام باإعداد القوائم املالية املوحدة الفرتا�صية وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة  الفرتا�صية على ا�صول وخ�صوم ونتائج اعمال ال�صركة وجميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. مت ت�صمني نتائج اعمال ال�صركات التي مت 
ال�صتحواذ عليها خالل الفرتة يف القوائم املالية املوحدة بتاريخ ال�صتحواذ.

ان كافة ا�صول وخ�صوم ال�صركات التابعة التي مت ال�صتحواذ عليها واملوجودة بتاريخ ال�صتحواذ ظهرت بقيمتها العادلة بذلك التاريخ.

لغر�ض اعداد القوائم املالية املوحدة الفرتا�صية فقد مت ا�صافة ا�صول وخ�صوم ونتائج اعمال ال�صركات امل�صتحوذ عليها باثر رجعي من اول يناير 2012 بقيمتها العادلة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�ض ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية. 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 17

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط.

الدفاتر التجارية

مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل.

استخدام التقديرات

امل�صجلة  واخل�صوم  الأ�صول  مبالغ  على  توؤثر  قد  التي  والفرتا�صات  التقديرات  ا�صتخدام  يتطلب  عليها,  املتعارف  املحا�صبية  للمعايري  وفقا  املوحدة,  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 
املوحدة  املالية  القوائم  اأعدت  التي  لل�صنة  امل�صرح عنها  وامل�صروفات  الإيرادات  اإلى مبالغ  اإ�صافة  املالية,  القوائم  بتاريخ  املحتملة  بالأ�صول واخل�صوم  املتعلقة  والف�صاحات 

ب�صاأنها. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

النقد والنقد المماثل

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق  ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�ض كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�ض وحدة توليد النقد التي يتبع لها  الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده�  هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي 
ادت الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� 

عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل.

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل . 

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد.
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المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها. 
ويتم توزيع امل�صاريف , اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�ض ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار , ويتم اأخذ خم�ص�ض للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�ض احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا . 

المصاريف المؤجلة 

ميثل هذا البند امل�صاريف التي تكبدتها ال�صركة قبل عملية الت�صغيل الفعلي ويتم اطفاء هذه امل�صاريف على فرتة 10 �صنوات .  

اطراف ذات عالقة

ان كافة املعامالت مع الطراف ذات العالقة متت خالل العمال العتيادية لل�صركة ومبوافقة الدارة.

العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة, كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية م�صمولة 

يف قائمة الدخل .

مكافأة ترك الخدمة 

اأم�صاها املوظف يف خدمة  التي  ا�صا�ض الفرتة  ال�صعودي على  العمل والعمال  املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام  القوائم  لتعوي�صات ال�صرف من اخلدمة يف  يتم الإ�صتدراك 
ال�صركة.

الزكـاة والضريبة

تخ�صع ال�صركة وال�صركات التابعة لها لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�صعودية , يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق , يتم احت�صاب 
خم�ص�ض الزكاة وال�صريبة على ا�صا�ض الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�ض والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�ض.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر , ويتم ت�صنيف عقود 
الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلي . ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار , اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار, 
اأيهما اأقل,ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 

القطاعات التشغيلية

قط�ع الت�شغيل هو املكون لل�شركة التي تعمل يف ن�ش�ط ينتج عنه� ك�شب اليرادات وتكبد النفق�ت وهي معلوم�ت م�لية منف�شلة مت�حة ميكن من خالله� التقييم ب�نتظ�م من قبل 
متخذ القرار يف حتديد كيفية توزيع املوارد وتقييم الداء. وحيث ان ال�صركة متار�ض ان�صطتها داخل اململكة العربية ال�صعودية فان التقارير مقدمة ح�صب املوقع والقطاع الت�صغيلي.
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النقد والنقد المماثل- 1

ان التعديالت املتعلقة بالنقد والنقد املماثل الفرتا�صي لعام 2012 ت�صمن مايلي:

بيت  � و�صركة  فرع ع�صري عام 2012  و  باملدينة  الملاين  ال�صعودي  امل�صت�صفى  قبل  املدفوع من  �صعودي  ريال  البالغ 9.486.612  الدارة  اتعاب  عك�ض 
البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة لالعوام 2011و2012.

حتميل �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية بر�صوم ادارية مببلغ 15.827.260 ريال �صعودي يف عامي 2011و2012 والتي حتملها من قبل طرف  �
ذات عالقة .

مت يف عام 2013 عك�ض اتعاب الدارة البالغة 14.117.094 ريال �صعودي للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين ع�صري و فرع املدينة و�صركة بيت البرتجي  �
وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة لالعوام 2011 و2012و 2013.

حتميل �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية ر�صوم ادارية مببلغ 23.620.434 ريال �صعودي عن العوام 2011و2012و2013 والتي �صبق حتميلها  �
لطرف ذات عالقة.

اطراف ذات عالقة :- 2

ان الأر�صدة املطلوبة من/ امل�صتحقة جلهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب 
كما يلي : 

20132012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

)1.882.822(19.845.338�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

-490.756ال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية

459.6181.042.225�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة 

6.141.6524.129.898�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

4.17022.388�صركة بيت البرتجي للياقة 

-593.769ال�صركة الماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية

-42.698�صركة البيت الدولية

17.703)10.496.639(�صركة بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

17.081.3653.329.392املجمــوع

الممتلكات واآلالت والمعدات - 3

كما هو مو�صح بالتف�صيل يف قائمة املركز املايل املوحدة الفرتا�صية املعدلة انه جرى تعديل املمتلكات واللت واملعدات با�صافة ال�صول التالية وفقا لتكلفتها التاريخية:

م�صت�صفى ال�صعودي الملاين – جدة . اأ( 
�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة . ب( 

�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية . ج( 
ار�ض م�صروع  مدينة الدمام . د( 

ان ممتلكات والت ومعدات امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – جدة و�صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة و�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية وامل�صت�صفى 
ال�صعودي الملاين – املدينة مرهونة لدى وزارة املالية ك�صمان للقرو�ض املمنوحة لل�صركة.
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يتاألف هذا البند مما يلي :  اأ( 

ر�ضيد 31 دي�ضمرب
2012

�حلذوفات/ تعديالت�لإ�ضافات
ر�ضيد 31 دي�ضمرب

2013

ريال �ضـعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي�لتكلفـــة

181.244.120-127.996.51553.247.605ارا�صي 

737.839.62514.369.17010.594752.198.201مباين

458.048.75064.975.10336.019.133487.004.720معدات طبية

7.584.7361.098.7105498.682.897�صيارات

25.504.9612.466.9501.208.08726.763.824معدات غري طبية

40.199.9252.216.5114.051.94638.364.490اثاث ومفرو�صات

59.049.6183.779.6181.732.35461.096.882ادوات مكتبية

838.336)7.317(719.206111.813معدات ور�صة

4.804.329212.874224.9454.792.258ادوات املطبخ

3.129.619226.205297.6373.058.187م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

21.750.894547.13262.63922.235.387تكييف مركزي 

30.014.559882.31485.12730.811.746معدات كهربائية

3.449.412848.4942.538.3881.759.518مواد غري م�صتهلكة 

1.520.092.149144.982.49946.224.0821.618.850.566املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

315.462.08219.701.8521.960335.161.974مباين

389.610.86816.773.00335.061.701371.322.170معدات طبية

5.325.320427.4365575.752.199�صيارات

20.172.528871.0171.037.51920.006.026معدات غري طبية

35.104.8351.038.7823.013.31433.130.303اأثاث ومفرو�صات

50.119.2732.127.1911.516.88050.729.584ادوات مكتبية

639.88665.22848.006657.108معدات الور�صة

4.377.206119.339170.9734.325.572ادوات املطبخ

2.753.39362.491243.0332.572.851م�صتلزمات الغرف واملغ�صلة

21.436.28964.61044.74121.456.158تكييف مركزي 

29.577.017123.45828.43529.672.040معدات كهربائية

1.740.560158.635964.934934.261مواد غري م�صتهلكة 

876.319.25741.533.04242.132.053875.720.246املجمــوع

643.772.892743.130.320�صايف القيمة الدفرتية

تت�صمن املمتلكات والآلت واملعدات املذكورة اأر�صي ومعدات مملوكة ل�صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية – �صركة تابعة وامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين  ب( 
- املدينة وامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين - جدة, مرهونة لدى وزارة املالية. اما الأر�ض املقام عليها مبنى م�صت�صفى فرع ع�صري فهى غري مرهونة.

خالل عام 2009م مت بيع واعادة ا�صتئجار بع�ض اللت واملعدات اخلا�صة بامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – ع�صري ملوؤ�ص�صة التمويل الدولية مقابل قر�ض بلغ 25 مليون  ج( 
دولر امريكي, منح ل�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مقابل خيار بتحويله الى ح�صة يف را�ض مال �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

يف 30 يونيو 2014م.
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القروض- 4

بلغ ر�صيد القرو�ض املمنوحة لل�صركة بتاريخ املركز املايل كمايلي:

20132012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

9.297.29612.422.296امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين –ع�صري

24.938.18228.063.182امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين –املدينة

25.750.00025.000.000�صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية

14.417.5005.347.100�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية

86.500.0006.500.000امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين –جدة

160.902.97877.332.578املجموع

ان كافة هذه القرو�ض م�صمونة مبمتلكات والت ومعدات و�صمانات �صخ�صية مقدمة من اطراف ذات عالقة.

رأس المـــال- 5
حدد را�صمال ال�صركة امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع 590.000.000 ريال �صعودي موزع على 11.800.000 �صهم قيمة كل ال�صهم 50 ريال �صعودي متمثلة يف 840.800  اأ( 

�صهم نقدي و 10.959.200 �صهم عيني.

بتاريخ 2 �صفر 1435هـ املوافق 5 دي�صمرب 2013 قرر ال�صركاء زيادة را�ض املال لي�صبح كما يلي:  

حدد راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به املدفوع بالكامل 767.000.000 ريال �صعودي موزع على 76.700.000 �صهم قيمة ال�صهم 10 ريالت متمثلة يف 4.204.000 �صهم نقدا   
و 72.496.000 �صهم عينيا وقد جرى توثيق هذه التعديالت لدى اجلهات الر�صمية.  

ان التعديالت التي اجريت يف ح�صابات عام 2012 لزيادة را�ض املال تف�صيلها كما يلي: ب( 

ريال �ضـعودي

590.000.000را�ض املال املدفوع كما ظهر يف القوائم املالية املدققة

107.226.596مبلغ حمول من احل�صابات اجلارية كما ظهرت يف امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين– جدة

25.980.000ح�ص�ض يف �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية

98490.000% ح�صة من �صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة

24.990.000احل�ص�ض امل�صتحوذ عليها من �صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية

748.686.596 املجموع

قرر ال�صركاء يف عام 2013م زيادة را�ض مال ال�صركة من 590 مليون ريال �صعودي الى 767 مليون ريال �صعودي وقد جرى اعداد التعديالت التالية لتحقيق ذلك: ج( 

ريال �ضعودي

590.000.000را�ض املال املدفوع كما هو وارد يف القوائم املالية املدققة لعام 2012 .

ت�صاف :

75.848.568مبالغ حموله من احل�صابات اجلاريه يف ال�صنة املنتهية يف31دي�صمرب2013 .

25.980.000ا�صهم �صركة ال�صرق الو�صط للرعاية ال�صحية يف �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية .

98490.000% من را�ض مال �صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة

98% من الرباح املبقاة ل�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة لعام 2012 والحتياطي النظامي و�صايف الدخل للفرتة من 1يناير 
2013 حتى 30 �صبتمرب 2013 .

7.481.432

25.000.000احل�ص�ض امل�صتحوذة من �صركة بيت البرتجى وزهري احمد ال�صباعي الطبية.

42.200.000ار�ض م�صروع مبدينة الدمام .

767.000.000املجمــوع
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فيما يلي تربير الفروقات يف را�ض مال يف قوائم املراكز املالية الفرتا�صية لعامي 2012و2013م: د( 

ريال �ضعودي

748.686.596را�ض مال ال�صركة يف عام 2012 كماهو وارد يف قوائم املراكز املالية الفرتا�صية 

767.000.000يطرح: را�ض مال ال�صركة يف عام 2013 كماهو وارد يف قوائم املراكز املالية الفرتا�صية

)18.313.404(اإجمايل الفرق

بلغ ر�صيد احل�صابات اجلارية يف امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين بجدة كما يف 31 دي�صمرب 2013 م 75.848.568 ريال �صعودي مت ا�صتخدامه يف زيادة را�ض 
مال يف 2013 بينما بلغ ر�صيد احل�صابات اجلارية يف عام 2012 مبلغ 107.226.599 ريال �صعودي وبناء على ذلك ظهر هذا الفرق.

31.378.028

)42.200.000(مت طرح ار�ض م�صروع مدينة الدمام.

)10.000(مت طرح ح�صة املهند�ض �صبحي عبد اجلليل البرتجي من ح�صته يف را�ض مال  امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – الريا�ض.

مت طرح 98 % من الرباح املبقاه يف �صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة لعام 2012 والحتياطي النظامي و�صايف الدخل للفرتة 
من 1يناير 2013 حتى 30 �صبتمرب 2013.

)7.481.432(

)18.313.404(�صايف الفروقات

االرباح المبقاه- 6
ان تفا�صيل التعديالت التي مت اجرائها يف عام 2012 هي كالتايل:ـ اأ( 

ريال �ضعودي

19.768.770ر�صيد الرباح املبقاه كما وردت يف القوائم املالية املدققة.

)3.630.163(يطرح : ح�صة ال�صركة من اخل�صائر املرتاكمة يف �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية.

)15.827.260(ر�صوم ادارية �صبق حتميلها لطراف ذات عالقة.

5.648.367ي�صاف : ح�ص�ض الرباح املبقاه يف �صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة.

9.486.610اتعاب ادارة خا�صة ب�صركة بيت البرتجي وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة وامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – فرعي املدينة و ع�صري.

7.173.962ي�صاف : تعديل ح�ص�ض حقوق القلية يف �صركة بيت البرتجى وزهري احمد ال�صباعي الطبية املحدودة

68.474.390ي�صاف: �صايف دخل عام 2012م امل�صت�صفى ال�صعودي الملاين –جدة

91.094.676ر�صيد الأرباح املبقاه كما يف القوائم املالية الفرتا�صية .

ان تفا�صيل التعديالت التي مت اجراوؤها يف عام 2013م هي كما يلي: ب( 

ريال �ضعودي

122.684.296ر�صيد الرباح املبقاه كما وردت يف القوائم املالية املدققة .

2.297.276ي�صاف : اتعاب الدارة بامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – ع�صري .

1.291.862اتعاب الدارة  بامل�صت�صفى ال�صعودي الملاين – املدينة .

10.527.956اتعاب الدارة ب�صركة بيت البرتجى وزهري احمد ال�صباعي الطبية لالعوام 2011و2012و2013 .

)23.620.434  (ر�صوم ادارية لل�صركة لالعوام 2012و2013

113.180.956ر�صيد الأرباح املبقاه كما يف القوائم املالية الفرتا�صية .

حقوق األقليـة- 7

ميثل هذا البند يف 0.01% ح�صة املهند�ض �صبحي عبد اجلليل برتجي يف �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية املحدودة وهي �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية 
ال�صحية )متتلك ال�صركة 99.9% من راأ�صمالها( و 2% من راأ�ض مال �صركة اأولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة وهي �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية 
ال�صحية )متتلك ال�صركة 98% من راأ�صمالها( و 60.03% من راأ�صمال �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة وهى �صركة تابعة ل�صركة ال�صرق 

الأو�صط للرعاية ال�صحية )متتلك ال�صركة 39.96 % من راأ�صمالها(.

التدفقات النقدية - 8

اإن كافة التعديالت الواردة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة الإفرتا�صية مت اإعتبارها كمعامالت غري نقدية .
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االلتزامات الطارئة- 9

هناك التزامات طارئة مقابل اعتمادات م�صتندية بلغت بتاريخ املركز املايل 11.899.250 ريال �صعودي )6.414.553ريال �صعودي  عام 2012 (.

وقعت �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية - �صركة م�صاهمة مقفلة - عقد ان�صاء للم�صت�صفى مببلغ 103 مليون ريال �صعودي الذي ميثل املتبقى من عقد توقيع الن�صاء 
وبتاريخ املركز املايل.

قطاعات تشغيلية:- 10

ح�صب �صيا�صة ال�صركة فاإن القطاعات الت�صغيلية الرئي�صية تتاألف من :

 2013 2012

ريال �ضـعوديريال �ضـعودي

617.647.765476.121.605اإيرادات العيادات الداخلية 

303.378.946253.977.972اإيرادات العيادات اخلارجية 

234.612.437198.688.539اإيرادات ال�صيدلية واملواد الطبية 

2.188.3571.794.949اإيرادات جتارية ذات عالقة 

1.157.827.505930.583.065املجموع 

إدارة المخــاطر- 11

النماء المستقبلي

رغم ان النمو القت�صادي يف اململكة العربية ال�صعودية اعترب قويا يف عام 2013 ال ان النمو �صيظل ملمو�صا والتوقعات امل�صتقبلية قد تتاثر يف التغريات با�صعار النفط. �صت�صتمر 
البيئة القت�صادية يف التطور بخطى �صريعة خالل ال�صنتني والثالث القادمة مع حتقق دخل م�صتقر وموؤكد الذي يعقب عادة الزمات على القل يف فرتة ق�صرية . من املنتظر ان 
تظل ا�صعار الفائدة م�صتقرة خالل الفرتة الق�صرية واملتو�صطة القادمة . تخطط ادارة ال�صركة يف املراجعة امل�صتمرة لو�صعها املايل للتاكد من املحافظة على ارباحها يف ا�صعب 

الظروف ال�صوقية . وذلك يت�صمن تفهم اكرث ملكونات التكلفة وال�صعار والربحية لتطوير خطة تبقيها يف و�صع تناف�صي بال�صوق .

االخطار الرئيسية والهبوط في قيمة االصول

تتم معاجلة ادارة املخاطر من خالل اطار �صيا�صات واجراءات ونظام مراجعة داخلية حمددة . ان كافة ال�صيا�صات يتم مراجعاتها ب�صفة م�صتمرة من قبل الدارة وادارة املخاطر 
وق�صم املراجعة الداخلية . ويعترب اللتزام بالنظمة واملعايري القانونية والخالقية يف مقدمة اولويات ال�صركة . ولالدارة املالية وفريق العمل املخت�ض بذلك الدور الكبري والفعال 
بهذا اخل�صو�ض . ان ادارة ال�صركة م�صئولة عن الو�صول الى قناعة تامة بوجود اطار عام �صليم للمراجعة الداخلية تتولى ادارة املخاطر املالية وان كافة النظمة الرقابية تعمل 

بالفاعلية املطلوبة .

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية . تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة . 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية. 
مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة .

مخاطر السيولة:

تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.



 QGô≤dG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«ë°üdG ájÉYô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T
 »°VÉ≤dG (Ω2004/05/05 ≥aGƒŸG) `g1425/03/16 ïjQÉJh 2554 ºbôH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e øY QOÉ°üdG …QGRƒdG
 (Ω2004/05/25 ≥aGƒŸG) `g1425/04/06 ïjQÉJh 4030149460 ºbQ …QÉŒ πé°ùH ácô°ûdG äó«bh ,ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH
 ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^040^000) ójó°ùJ ” ,…Oƒ©°S ∫É`jQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJh áFÉª°ùªN (590^000^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH
 …Oƒ©°S ∫É`jQ ∞dCG  Úà°Sh áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á©Ñ°Sh áFÉª°ùªN (547^960^000)h kGó≤f ¬æe …Oƒ©°S ∫É`jQ ∞dCG  Ú©HQCGh
 ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) IOhóëŸG á«Ñ£dG »LÎÑdG â«H ácô°T ¢ù°SDƒŸG ºgÉ°ùŸG πÑb øe áeó≤e á«æ«Y ¢ü°üM ≥jôW øY kÉ«æ«Y
 ≈Ø°ûà°ùŸGh (É¡«∏Y áeÉ≤ŸG ÊÉÑŸGh ¢VQC’G ¬«a ÉÃ) áæjóŸG - ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸÉH â∏ã“ »àdGh (z»LÎÑdG â«H ácô°T{`H
 â«H ácô°T ‘ (%80) á¨dÉÑdG »LÎÑdG â«H ácô°T á°üMh (É¡«∏Y áeÉ≤ŸG ÊÉÑŸGh ¢VQC’G ¬«a ÉÃ) Ò°ùY – ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG
 `g1435/02/02 ïjQÉàHh  ,(¢VÉjôdG  - ÊÉŸC’G  …Oƒ©°ùdG  ≈Ø°ûà°ùª∏d  kÉ≤HÉ°S  á∏¨°ûŸGh  áµdÉŸG) á«Ñ£dG  »YÉÑ°ùdG  ÒgRh »LÎÑdG
 (590^000^000) øe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2013/12/05 ≥aGƒŸG)
 IOÉjõdG  á«£¨J  ”h …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e Úà°Sh  á©Ñ°Sh  áFÉª©Ñ°S  (767^000^000) ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh  áFÉª°ùªN
 …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á©Ñ°Sh áFÉe (177^000^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘
 ∫OÉ©J áÑ°ùfh IóL – ÊÉŸC’G …Oƒ©°ùdG ≈Ø°ûà°ùŸG »gh ,ácô°û∏d IójóL á«æ«Y ¢ü°üM Ëó≤àH º¡eÉ«b øY èàf …òdGh ÚªgÉ°ùª∏d
 …QGOEG ±Gô°TEG Oƒ≤Yh á«æWƒdG πFÉM ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%39^96)h á«ªæà∏d »LÎH º«gGôHEG π«∏÷GóÑY O’hCG ácô°T øe (%98)
 Îe (30^000) áMÉ°ùÃ AÉ°†a ¢VQCGh  »YÉÑ°ùdG  ÒgRh »LÎÑdG â«H ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%20)h áµ∏ªŸG êQÉN äÉ«Ø°ûà°ùŸ
 Iôe á≤aGƒŸG ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G äQôb ,(Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) `g1436/07/28 ïjQÉàHh .ΩÉeódG ‘ ™Hôe
 áFÉª©°ùJ (920^400^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Úà°Sh á©Ñ°Sh áFÉª©Ñ°S (767^000^000) øe É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y iôNCG
 áKÓKh áFÉe (153^400^000) ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  ‘ IOÉjõdG  á«£¨J ”h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG  áFÉª©HQCGh  ¿ƒ«∏e øjô°ûYh
 ¢SCGQ äGQƒ£J øY π«°UÉØàdG øe ójõª∏dh) .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM á∏ª°SQ ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª©HQCGh ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh

.(Iô°ûædG √òg øe z¬«∏Y äCGôW »àdG äGOÉjõdGh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ Qƒ£J{ 3-4  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ácô°ûdG ∫Ée

 ≈`̀dEG  º°ù≤ oe  …Oƒ©°S  ∫É`̀ jQ  ∞`̀ dCG  áFÉª©HQCGh  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  áFÉª©°ùJ  (920^400^000)  kÉ«dÉM  ácô°ûdG  ∫É`̀e  ¢``̀SCGQ  ≠∏Ñjh
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H kÉjOÉY kÉª¡°S ∞dCG Ú©HQCGh ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh ÚæKG (92^040^000)

 á©Ñ°S (27^612^000) Oó©d (zìô£dG{ hCG zÜÉààc’G{`H ó©H Éª«a ¬«dEG QÉ°ûjh) ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
 áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ É¡æe πch zÜÉààc’G º¡°SCG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) …OÉY º¡°S ∞dCG ô°ûY »æKGh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh
 º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (•) ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQGó≤e πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG
 Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG

:Éªg øjôªãà°ùŸG øe

 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°U  É¡æª°V  øeh  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  áYƒª›  áëjô°ûdG  √òg  πª°ûJh  :áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  :(CG)  áëjô°ûdG
 zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ 1  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏dh ,záÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸGz`H Ú©ªà› kÉ©e º¡«dEG QÉ°ûjh)
 ∞dCG øjô°ûYh á©Ñ°S (27^612^000) áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ≠∏Ñjh .(Iô°ûædG √òg øe
 ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààc’G º¡°SCG OóY ‹ÉªLEG øe (%100) πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S ∞dCG ô°ûY »æKGh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e
 ó©H  ,äÉ°ù°SDƒª∏d  ÜÉààc’G  πé°S  ôjóŸ  ≥ëj  ,ÜÉààc’G  º¡°SCG  ‘  ÜÉààc’ÉH  (√ÉfOCG  (Ü)  áëjô°ûdÉH  ¿ƒaô©ŸG)  OGôaC’G  ÚÑààµŸG
 áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dGz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%70) πã“ »àdGh º¡°S áFÉª©HQCGh ∞dCG øjô°ûYh á«fÉªKh áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©°ùJ (19^328^400) ≈dEG
 áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààc’G
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb

 .(%90) º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG πeÉµH

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M ,…Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG
 ÖààµŸGz`H  øjOôØæeh  zOGôaC’G  ÚÑààµŸGz`H  Ú©ªà› ó©H  Éª«a  º¡«dEG  QÉ°ûj)  ,ô°ü≤dG  O’hCÓd  É¡àeƒeCG  âÑãj  Éeh  á∏eQCG  hCG  á≤∏£e
 øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸGz`H áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG QÉ°ûjh ,zOôØdG
 ÚfÉªKh áKÓKh ÚàFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^283^600) ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ÜÉààc’G Ö∏W Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg
 OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘h .ÚÑààµª∏d ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%30) πã“ »àdGh º¡°S áFÉªà°Sh ∞dCG
 º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH

.º¡∏Ñb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d á°ü°üîŸG

 Iô°ûædG √òg øe (∑) áëØ°üdG ‘ º¡FÉª°SCG áLQóŸG Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ÜÉààcÓd áMhô£ŸG ácô°ûdG º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
 ó©Hh  .ÜÉààc’G  πÑb  ácô°ûdG  º¡°SCG  øe  (%100)  Ú©ªà›  ¿ƒµ∏àÁ  øjòdGh  (zÚ©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG{`H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûjh)
 ¿ƒ¶Øàëj ±ƒ°ùa ‹ÉàdÉHh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%70) Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂∏àÁ ±ƒ°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫Éªµà°SG
 ‘É°U{`H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh) ÜÉààc’G  ∞«dÉµJ  º°üN ó©H  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe ™jRƒJ  ºà«°Sh  .ácô°ûdG  ‘ Iô£«°ùe á°üëH
 äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG
 πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ” ób ¬fCG kÉª∏Y ,zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9  ºbQ º°ù≤dG ‘ ¬°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G
 ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG ¿CG Éªc .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 13  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe
 ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùf IQƒcòŸG á«dhódG πjƒªàdG á°ù°SDƒeh »LÎÑdG â«H ácô°T ºg É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG ácô°ûdG
 ±ô°üàdG Iô°ûædG √òg ‘ ácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëj .Iô°ûædG √òg øe (…) áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée
 Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ ácô°ûdG  º¡°SCG  ∫hGóJ  AóH  ïjQÉJ  øe  kGô¡°T  ô°ûY  á«fÉªK  (18)  IóŸ  º¡ª¡°SCG  ‘
 á≤Ñ°ùŸG áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG IÎØdG √òg AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{`H ó©H

 .(Iô°ûædG √òg øe (∑) ºbQ áëØ°üdG ™LGQ kÓ°†a ,ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øY π«°UÉØàdG øe ójõª∏dh)

 ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG á©Ñ°S (7) IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2016/02/03 ≥aGƒŸG) `g1437/04/24 AÉ©HQC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 å«M ,(zÜÉààc’G IÎaz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) (Ω2016/02/09 ≥aGƒŸG) `g1437/04/30 AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G
 ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷Gz`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W êPÉ‰ Ëó≤J øµÁ
 º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (•) h (ì) äÉëØ°üdG
 πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe ÚÑààµª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16  ºbQ

OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ªY ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG

 (10) ƒg ¢ü«°üîà∏d  ≈`̀fOC’G  ó◊G ¿EG  .≈`̀fOCG  óëc º¡°SCG  Iô°ûY (10)``̀H  ÜÉààc’G OGô`̀aC’G  ÚÑààµŸG  øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .º¡°S  ∞dCG  ¿ƒ°ùªNh  ¿ÉàFÉe  (250^000)  ƒg  ¢ü«°üîà∏d  ≈°übC’G  ó◊G  Éªæ«H  ,Öààµe  πµd  º¡°SCG  Iô°ûY
 ‹ÉªLEG  ≈dEG  Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf  ≈∏Y kAÉæH  »Ñ°SÉæJ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G  øe »≤ÑàŸG  Oó©dG
 Úà°Sh áFÉªKÓKh ∞dCG øjô°ûYh á«fÉªKh áFÉ‰ÉªK (828^360) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G
 ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh Öààµe πµd º¡°SCG Iô°ûY (10) ≠dÉÑdGh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe
 ∞dCG ÚfÉªKh áKÓKh ÚàFÉeh ÚjÓe á«fÉªK (8^283^600) OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH
 (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG OôJ ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°ùa ,Öààµe áFÉªà°Sh
 OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG
 »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) .(Ω2016/02/16 ≥aGƒŸG) ``̀g1437/05/07 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG  óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG

.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ 16  ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG OQh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ{

 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG  ” óbh ,É¡LGQOEG  ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d  Ö∏£H ácô°ûdG  âeó≤J óbh
 zIô°ûædG{`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ Éªc ÜÉààc’G á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG
 ¢ü«°üîJ  á«∏ªY  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb  âbh  ‘  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  º¡°SC’G  ∫hGóJ  CGóÑj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  .(zQGó°UE’G  Iô°ûf{  hCG
 ó©Hh .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G
 ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ù oj ±ƒ°S ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùJ
 ¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh
 QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh .á«dÉŸG
 äÉ°ù°SDƒŸGh  áµ∏ªŸG  êQÉN  Úª«≤ŸG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ  OGôaCÓd  ≥ëj  Éªc  .áLQóŸG  º¡°SC’G  ‘  á∏gDƒŸG  á«ÑæLC’G  á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG
 á©ØæŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH QÉªãà°S’ÉH ΩÉ«≤dG (zÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG{`H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG
 áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG ∫ÓN øe (SWAP) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G
 ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{`H ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH

 .º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃ ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh .(zº¡d

 QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG  PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe zIôWÉîŸG πeGƒY{2  ºbQ º°ù≤dGh zº¡e QÉ©°TEG{  º°ùb á°SGQO Öéj
 .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘

.(Ω2004/05/25 ≥aGƒŸG) `g1425/04/06 ïjQÉJh 4030149460 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2004/05/05 ≥aGƒŸG) `g1425/03/16 ïjQÉJh 2554 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T ,á«ë°üdG ájÉYô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T

 áYƒaóe á«ª°SG áª«b ™e) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’É`jQ (•) √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd á«ë°üdG ájÉYô∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸÉH ÚKÓK (%30) πã“ ácô°ûdG º¡°SCG øe …OÉY º¡°S ∞dCG ô°ûY »æKGh áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á©Ñ°S (27^612^000) ìôW
(óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’É`jQ Iô°ûY (10) ÉgQóbh πeÉµdÉH

فترة االكتتاب:

(Ω2016/02/09 ≥aGƒŸG) `g1437/04/30 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/02/03 ≥aGƒŸG) `g1437/04/24 AÉ©HQC’G Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG 7 

 Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh (záÄ«¡dGz`H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh
 hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY

.(Ω2015/12/30 ≥aGƒŸG) `g1437/03/19 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

الجهات المستلمةالمستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

.ìô£dG ô©°S ≈∏Y …ƒà– ’h ,ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY ‘ äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG ≈∏Y É¡°VôY ¢Vô¨H »g √òg á«dhC’G QGó°UE’G Iô°ûf ¿EG

.ìô£dG ô©°S ójó–h ÜÉààc’G ôeGhCG πé°S AÉæH á«∏ªY øe AÉ¡àfE’G ó©H ìô£dG ô©°S áæª°†àŸG á«FÉ¡ædG QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ºà«°Sh نشــــــرة إصـــدار


