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نظرة عامة عىل القطاع



 تعنــى وزارة الصحــة يف اململكــة العربيــة الســعودية بتقديــم الرعايــة الصحيــة الشــاملة

ــر ــة، وتوف ــة والثانوي ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــك تقدي ــا يف ذل ــيس، مب ــكل رئي  بش

 خدمــات الرعايــة الصحيــة باملجــان ملــا يزيــد عــن 35 مليــون نســمة باإلضافــة إىل 18 مليــون زائــر

 ســنوياً خــالل موســمّي الحــج والعمــرة، وتحتــل بذلــك املرتبــة األوىل عــىل مســتوى منطقــة

 الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي يف اإلنفــاق عــىل الرعايــة

 الصحيــة مبيزانيــة بلــغ قدرهــا 175 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2021، أي مــا يعــادل %17,7

من إجاميل النفقات البالغ حجمها 990 مليار ريال سعودي يف عام 2021

 منــذ انطالقــة رؤيــة اململكــة 2030، قامــت وزارة الصحــة برفــع عــدد أرسة املستشــفيات بثبــات

 الســتيعاب الطلــب املتزايــد، حيــث ارتفــع عــدد األرسة املتوفــرة مبستشــفيات اململكــة بنســبة

 2,1% يف عــام 2020، ويتمتــع قطــاع الرعايــة الصحيــة يف اململكــة بكثافــة مرتفعــة مــن

ــكل 1,000 نســمة عــىل مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن  املهنيــني الطبيــني ل

 املتوقــع أن يشــهد الطلــب عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة ارتفاعــاً ملحوظــاً حتــى عــام 2025

السيام بعد تدشني برنامج تحول القطاع الصحي يف عام 2021

قطاع الرعاية الصحية
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ترتيب اإلنفاق عىل الرعاية الصحية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2020
(مباليني الدوالرات األمريكية)
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ــىل يف ــعودية األع ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــة الصحي ــىل الرعاي ــاص ع ــاق الخ ــد اإلنف  يع

ــك ــع ذل ــعودي يف 2021، وم ــال س ــار ري ــاوز 33 ملي ــي إذ تج ــاون الخليج ــس التع ــة مجل  منطق

 يشــكل اإلنفــاق الخــاص عــىل الرعايــة الصحيــة 20% فقــط مــن إجــاميل اإلنفــاق عــىل القطــاع،

 يف حــني ميثــل اإلنفــاق الحكومــي معظــم اإلنفــاق عــىل القطــاع بنســبة 80%، ويهــدف برنامــج

ــيس إىل ــة الرئي ــة الصحي ــزود الرعاي ــن م ــة م ــل دور وزارة الصح ــي لتحوي ــاع الصح ــول القط  تح

 الجهــة التنظيميــة لقطــاع الرعايــة الصحيــة يف اململكــة، وفتــح املجــال لرفــع إســهام القطــاع

الخاص يف اإلنفاق عىل الرعاية الصحية

ــة، ــات الصح ــاً مبوضوع ــرث وعي ــعودي أك ــع الس ــح املجتم ــة أصب ــة املاضي ــنوات القليل ــالل الس  خ

 وقــد ســاهمت جائحــة فــريوس كورونــا املســتجد مــن ترسيــع وتــرية التوعيــة والتثقيــف، حيــث

 بــات املجتمــع مســتخدماً جيــداً لتطبيقــات الصحــة االلكرتونيــة، وأشــار مســح اســتطالعي حديــث،

 بــأن مــا يزيــد عــن ثلــث املــرىض يف اململكــة عــىل اســتعداد لتلقــي العــالج مــن خــالل تقنيــات

ــة يف ــة الصحي ــاع الرعاي ــو قط ــع أن ينم ــن املتوق ــي. وم ــوت الطب ــي أو الروب ــذكاء االصطناع  ال

 اململكــة مبعــدل منــو ســنوي مركــب يــرتاوح مــا بــني 5%-7% ليتجــاوز 220 مليــار ريــال ســعودي

  يف عام 2025
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أقسام قطاع الرعاية الصحية



 يقــدم قطــاع الرعايــة الصحيــة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات لدعــم احتياجــات الرعايــة

 الصحيــة لألفــراد واملجتمــع. ال يوجــد تصنيــف عاملــي موحــد لألقســام الفرعيــة لقطــاع الرعايــة

ــق ــات ومراف ــام خدم ــة أقس ــة الصحي ــاع الرعاي ــت قط ــدرج تح ــام ين ــكل ع ــن بش ــة، ولك  الصحي

 الرعايــة الصحيــة، ومصنعــّي األجهــزة واملعــدات الطبيــة ومســتلزمات املستشــفيات، والتأمــني

 الطبــي والخدمــات الطبيــة والرعايــة املــدارة، واألدويــة والقطاعــات ذات الصلــة، واألبحــاث

 والتطويــر يف القطــاع الصحــي. وقــد صنــف معهــد متويــل الــرشكات القطاعــات الفرعيــة

 لقطــاع الرعايــة الصحيــة إىل قطاعــني فرعيــني وســتة أقســام، القطاعــني الفرعيــني الرئيســني

 هــام: قطــاع معــدات وخدمــات الرعايــة الصحيــة وقطــاع خدمــات الصيدلــة والــدواء والتكنولوجيــا

الحيوية

أقسام قطاع الرعاية الصحية
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يندرج تحت كل قسم من أقسام قطاع الرعاية الصحية ما ييل:

  

 

  

 
  

 املستشفيات.  .1
التمريض ومرافق الرعاية  .2

 . السكنية
خدمات الرعاية الصحية   .3

 ،الطارئة املتنقلة
الطارئة، واملعامل 

 الطبية، والتشخيصية. 
 الطبيون   .4

ومتخصصو الرعاية 
 . الصحية

رشكات  ال يشمل هذا القسم
طبية التي تقدم منتجاتها ال

 : وخدماتها من 
 . املعدات الطبية .1
إمدادات املستشفيات   .2

   تامدخلاواملنتجات  من 
  ،الطبيةبر  إلا لثم

ومعدات التحاليل،  
  ،واألشعة

  التطبيقات املتخصصة .3
والتقنيات الحديثة  

 . الطبية

من العديد   القسميتكون هذا 
 مثل: 

 .   الصيانة الصحية .1
الرعاية  استشاريّ  .2

 . الصحية
ووكاالت توظيف موظفي   .3

 . الرعاية الصحية
 . الصحي والطبي  .4
 .تصنيع املالبس الجراحية  .5
خدمات التخلص من   .6

 . النفايات الطبية
 . الناقالت الطبية .7

 : من  القسميتكون هذا 
األدوية التي ال تستلزم   .1

 . وصفة طبية 
 . مخازن األدوية  .2
 . األدوية املوصوفة  .3
 الصيدالنية   .4

 . الحيوية 
خدمات تعبئة األدوية   .5

 .العالمات عليهاووضع 
 الفيتامينات   .6

 . واملكمالت الغذائية

 

 وغري

املامرسون
وغريها.

من الالعبني
منظامت

التأمني

العقاقري

تصنيع

خدمات ومرافق

الرعاية الصحية

مصنعّي األجهزة

واملعدات الطبية

ومستلزمات املستشفيات

التأمني الطبي والخدمات

الطبية والرعاية املدارة
األدوية والقطاعات

ذات الصلة
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 تــم إطــالق برنامــج تحــول القطــاع الصحــي ضمــن إطــار رؤيــة 2030 يف عــام 2021 بهــدف إعــادة هيكلــة القطــاع

ــة الفــرد ــىل صح ــم ع ــال ومتكامــل، قائ ــام شــامل، فع ــون نظ ــعودية ليك ــي يف اململكــة العربيــة الس  الصح

 واملجتمــع، يخــدم املواطــن واملقيــم والزائــر. الربنامــج سيســاهم يف تعزيــز مكانــة القطــاع الصحــي وتفعيــل

ركائزه عن طريق تطبيق مبادئ الشفافية واالستدامة ومنوذج الرعاية الصحية الحديث

أهداف الربنامج:

تتكون منظومة وزارة الصحة من ست جهات:

برنامج تحول القطاع الصحي

.

1
لــألرسة االســتيعابية  الطاقــة  رفــع  خــالل   مــن 
الجغــرايف والتوزيــع  الطبيــة،   والطواقــم 
 املناســب، والقــدرة عــىل الوصــول يف الوقــت
ــة ــف الرعاي ــل تكالي ــات، وجع ــب إىل الخدم  املناس

.الصحية مناسبة لألفراد

2تسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية
الصحيــة الخدمــات  وكفــاءة  جــودة   تحســني 
 والتأمــني املجــاين للمواطنــني بدعــم اســتجابة
ــة ــات الصحي ــات والتوقع ــي لالحتياج ــام الصح  النظ

.للمجتمع يف اململكة

تحسني جودة وكفاءة الخدمات الصحية

3
ــع ــة برف ــة العام ــة الوقائي ــز الصح ــالل تعزي ــن خ  م
 الوعــي املجتمعــي والتطعيــم للحــد مــن التعــرض
 لألمــراض، والتعامــل مــع األزمــات الصحيــة لألمــراض

.املعدية وغري املعدية

4تعزيز الوقاية ضد املخاطر الصحية 
 تنعكــس الســالمة املروريــة وفــق حجــم الــرضر
وانتشــار والحــوادث،  اإلصابــات،  عــدد   عــىل 

.املخالفات الخطرية

تعزيز السالمة املرورية

 يف إطــار تحقيــق أهــداف برنامــج تحــول القطــاع الصحــي، نجحــت وزارة الصحــة ورشكائهــا مــن القطــاع الخــاص

ــريوس ــة ف ــات جائح ــدي لتحدي ــربى والتص ــازات ك ــق إنج ــابقة يف تحقي ــة الس ــالل املرحل ــع خ  ورشكاء املجتم

. كورونا املستجد بنجاح الفت
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 يســعى برنامــج تحــول القطــاع الصحــي مــن خــالل مبادراتــه إىل التغلــب عــىل التحديــات الحاليــة مــن خــالل ســبع

 مبــادرات اســرتاتيجية هــي: مبــادرة حوكمــة القطــاع الصحــي، مبــادرة منــوذج الرعايــة الحديــث، مبــادرة التحــول

 املؤســيس ملرافــق الرعايــة الصحيــة، مبــادرة التأمــني الصحــي الوطنــي ومنــاذج التمويــل الجديــدة، مبــادرة

. الصحة اإللكرتونية، مبادرة القوى العاملة، ومبادرة مشاركة القطاع الخاص
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ــت ــم يف الوق ــة له ــرب صيدلي ــن أق ــة م ــة رصف األدوي ــتفيدين إمكاني ــح للمس ــي تتي ــي الت ــة وصفت ــد خدم  تع

 املالئــم باملجــان مــن أبــرز الخدمــات اإللكرتونيــة التــي ســاهمت يف التقليــل مــن الضغــط عــىل املرافــق

ــة ــالل الجائح ــه خ ــث إن ــرتاتيجي، حي ــك اس ــاص كرشي ــاع الخ ــود القط ــة بوج ــص األدوي ــكالت نق ــل مش ــة وح  الصحي

 متــت إعــادة رصف الــدواء ألكــرث مــن 30,000 مســتفيد مــن ذوي األمــراض املزمنــة. واســتفاد مــن الخدمــة مــا

ــة ــون وصف ــة 10 ملي ــن الخدم ــادرة م ــة الص ــات اإللكرتوني ــدد الوصف ــاوز ع ــتفيد، وتج ــون مس ــن 2,2 ملي ــد ع  يزي

 مبشــاركة 2,200 صيدليــة مجتمعيــة.  خــالل عــام 2020، كان الهــدف أن يبلــغ مجمــوع القيمــة االقتصاديــة

 للــرشاكات املجتمعيــة 40 مليــون ريــال ســعودي، ولكــن املجمــوع تجــاوز القيمــة املســتهدفة بزيــادة بحــوايل

.64 مليون ريال سعودي

ــات ــن التطبيق ــدداً م ــني ع ــة بتدش ــات الصحي ــة الخدم ــت رقمن ــة ومت ــات الصحي ــاءة الخدم ــودة وكف ــنت ج  تحس

ــة ــات الصحي ــري الخدم ــاة لتوف ــة أن ــالق منص ــد، وإط ــق موع ــي، وتطبي ــق صحت ــل: تطبي ــة مث ــة الصحي  االلكرتوني

ــارة ــة و20,000 استش ــة الكرتوني ــوايل 150,000 وصف ــت ح ــي قدم ــة والت ــني يف اململك ــني الصحي  للمامرس

. طبية عن بعد، كام ارتفع معدل تغطية الخدمات الصحية يف جميع مناطق اململكة

القيمة االقتصادية للرشكات املجتمعية لعام 2020 

الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع املستهدف املتحقق



اإلحصاءات واألرقام
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 يف عــام 2021 تجــاوز التعــداد الســكاين للمملكــة العربيــة الســعودية الـــ 35 مليون

 نســمة، 6 مــن أصــل 13 منطقــة إداريــة يف اململكــة تضــم مــا يزيــد عــن 85% مــن

20 عــرب  اململكــة  يف  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  تقــدم  الســكان،   إجــاميل 

لتوزيــع وفقــاً  اإلداريــة.  اململكــة  مناطــق  مختلــف  يف  صحيــة   منطقــة/إدارة 

 الســكان يف املناطــق الصحيــة، تســتحوذ املنطقــة الصحيــة بالعاصمــة الريــاض

ــة يف ــة الصحي ــات الرعاي ــن خدم ــتفيدين م ــاميل املس ــن إج ــبة م ــىل نس ــىل أع  ع

 اململكــة بواقــع 25,3%، تليهــا املنطقــة الصحيــة مبدينــة جــدة بنســبة 14,4%، ثــم

النخفــاض ونظــراً  تقريبــاً.   %10 بنســبة  الرشقيــة  باملنطقــة  الصحيــة   املنطقــة 

  التعــداد الســكاين يف كالً مــن: منطقــة حفــر الباطــن وبيشــة والحــدود الشــاملية

 والباحــة والجــوف والقريــات والقنفــذة فــإن  عــدد املســتفيدين مــن الخدمــات

.الصحية مجتمعني بلغ  7,6% من إجاميل املستفيدين يف اململكة

25% الرياض

10% املنطقة الرشقية

14% جدة

توزيع خدمات الرعاية الصحية عىل مناطق اململكة
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أبرز اإلحصاءات واألرقام
ــور ــل التط ــة يف ظ ــة الصحي ــاع الرعاي ــات يف قط ــورات والتوقع ــرز التط ــص أب ــاه تلخ ــام أدن ــاءات واألرق  اإلحص

.والنهضة الشاملة التي تشهدها اململكة العربية السعودية ضمن برامج ومبادرات رؤية 2030

 مــن املتوقــع أن يرتفــع إجــاميل عــدد ســكان اململكــة مــن 35 مليــون نســمة يف عــام 2020 إىل
.39٫7 مليون نسمة يف عام 2030، مام ميثل ارتفاع يف الطلب عىل خدمات الرعاية الصحية

287 مستشــفى،   504 اململكــة  يف  املستشــفيات  عــدد  إجــاميل  بلــغ   ،2020 عــام   خــالل 
.مستشفى منها تابعة لوزارة الصحة، و217 مستشفى تابعة للقطاع الخاص

 قامــت وزارة الصحــة برفــع عــدد األرسة املتوفــرة مبستشــفيات اململكــة مــن 76,988 رسيــر يف
%.2019 إىل 78,596 يف 2020، بارتفاع بنسبة  2,1

 ميثــل الشــباب واألطفــال مــا دون ســن 34 عــام 58% مــن ســكان اململكــة، ومتثــل الفئــات العمريــة مــا بــني
 35 – 59 عــام 36%، يف حــني متثــل الفئــة العمريــة 60 فــام فــوق 5,5% مــن إجــاميل الســكان يف اململكــة

.وذلك لعام 2020

 ميثــل األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 6% مــن إجــاميل الســكان يف اململكــة بتعــداد بلــغ
 2,027,381 مليــون نســمة يف عــام 2017 وذلــك مــن مختلــف درجــات صعوبــة اإلعاقــة؛ الخفيفــة، الشــديدة،
 والبالغــة مــن اضطــراب طيــف التوحــد وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه ومتالزمــة داون، واإلعاقــات الحركيــة،

.والسمعية، والبرصية

 

35
مليون نسمة

يف 2021

504
مستشفى حكومي

وخاص يف 2020

78,596
رسير  يف 2020

%5,5
 نسبة من هم ستون

عاماً فأكرث يف اململكة

%6
 نسبة ذوي االحتياجات
الخاصة يف اململكة

39,7
مليون نسمة

يف 2030

217
مستشفى خاص

يف 2020

%2,1
نسبة االرتفاع يف

عدد األرسة خالل عام

%42
 نسبة اإلناث من
إجاميل السكان

%58
نسبة الشباب واألطفال

ما دون سن 34 من إجاميل السكان

 يشــكل اإلنــاث 42% مــن إجــاميل التعــداد الســكاين يف اململكــة (14,8 مليــون نســمة)، ويشــكل
.  الذكور 57,8% من إجاميل التعداد السكاين (20,2 مليون نسمة)
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 2020 2019 األرسة باملستشفيات يف اململكة

 45,180 44,665 أرسة املستشفيات بوزارة الصحة 

 13,989 13,177 أرسة املستشفيات الحكومية األخرى 

 19,427 19,146 أرسة املستشفيات بالقطاع الخاص

 78,596 76,988 عدد األرسة باململكة 

 2020 2019 اململكةالقوى العاملة الصحية يف 

 114,958 113,146 األطباء البرشيون وأطباء األسنان

 95,336 94,335 األطباء البرشيون 

 19,622 18,811 أطباء األسنان 

 196,701 199,013 التمريض شامال القابالت 

 27,529 31,872  ةلدايصلا

 123,973 123,619 الفئات الطبية املساعدة 

 580,796 578,119 

 

 

 

 

 

 عدد السكان  املنطقة الصحية  
8,872,712 الرياض 1  
2,512,462 مكة املكرمة  2  
5,031,820 جدة  3  
1,387,686 الطائف  4  
2,291,092 املدينة املنورة  5  
1,520,434 القصيم 6  
3,485,383 الرشقية 7  
1,305,172 األحساء  8  
476,443 حفر الباطن 9  
10  1,940,123  
414,197 بيشة  11  
968,414 تبوك  12  
746,046 حائل  13  
14  390,656  
1,670,569 جازان  15  
621,040 نجران  16  
506,866 الباحة 17  
362,580 الجوف  18  
180,430 القريات 19  
329,289 القنفذة 20  

 35,013,414  
 

 

إجاميل

اإلجاميل

عدد السكان

عسري

الحدود الشاملية

اإلجاميل

املصدر: وزارة الصحة، املؤرشات الصحية لعام 2020م.

العدد



أثر الجائحة عىل القطاع
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 أظهــرت جائحــة فــريوس كورونــا املســتجد التحديــات الحاليــة يف األنظمــة الصحيــة العامليــة

 وأثرهــا عــىل النمــو االقتصــادي والتامســك االجتامعــي. نجحــت اململكــة العربيــة الســعودية

ــة ــات الصحي ــري واملامرس ــل املعاي ــق أفض ــة وتطبي ــالل الجاهزي ــن خ ــة م ــدي للجائح  يف التص

 وتوفــري اللقاحــات لجميــع فئــات املجتمــع باملجــان، وكانــت مــن أفضــل الــدول إقليميــاً وعامليــاً

 يف التعامــل مــع الجائحــة وتفــادي أرضارهــا بشــكل ملحــوظ، وال تــزال جهــود اململكــة تســعى

لتحقيق أعىل املراتب لتكون رائدة عاملياً يف التعامل مع األزمات الصحية

 أثــرت جائحــة فــريوس كورونــا املســتجد عــىل العديــد مــن القطاعــات وأبرزهــا قطــاع الرعايــة

 الصحيــة ونتــج عنهــا العديــد مــن التحديــات املختلفــة التــي واجهــت دول العــامل أجمــع، منــذ

 مــارس 2020، حيــث انخفــض الطلــب واإلنفــاق عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة عامليــاً بشــكل حــاد

 نتيجــة إجــراءات اإلغــالق العــام وإيقــاف الزيــارات االعتياديــة للمستشــفيات واملراكــز الصحيــة

 لزيــادة الســعة االســتيعابية بداخــل املستشــفيات وتطبيــق إجــراءات التباعــد االجتامعــي للحــد

 مــن انتشــار فــريوس كورونــا املســتجد. وعــىل الرغــم مــن زيــادة اســتخدام التطبيــب عــن بُعــد

 بشــكل                    بشــكل ملحــوظ أثنــاء اإلغــالق العــام، إال أن ذلــك مل يكــن كافيــاً لتعويــض القطــاع

عن االنخفاض الحاد يف الطلب عىل خدماته

االجتامعــي واملخــاوف التباعــد  أن  مــن  الرغــم  األمريكيــة وعــىل  الواليــات املتحــدة   يف 

 املتعلقــة بالطاقــة االســتيعابية للمستشــفيات كانــت مــن أبــرز العوامــل الرئيســية التــي أدت

ــىل ــب ع ــاض الطل ــح أن انخف ــن األرج ــه م ــام 2020، إال أن ــي يف ع ــاق الصح ــاض اإلنف  إىل انخف

  خدمــات الرعايــة الصحيــة كان مرتبطــاً بالقــدرة عــىل تحمــل  تكاليــف  الرعايــة  الصحيــة  يف  ظــل

التعرث  االقتصادي املرتبط بالجائحة

أثر جائحة فريوس كورونا املستجد عىل القطاع

.

(Telemedicine) 

.

.
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 خــالل الربــع األول مــن عــام 2020، انكمــش الناتــج املحــيل اإلجــاميل للواليــات املتحــدة بنســبة

 4,8%، وانعكــس التأثــري ســلباً عــىل التوظيــف، حيــث خــرس 1,4 مليــون شــخص وظيفتــه يف

 قطــاع الرعايــة الصحيــة. كــام انخفــض اإلنفــاق االســتهاليك عــىل اســتهالك الرعايــة الصحيــة

 يف الصني بنسبة 10,2% يف الربع األول من عام 2020 عىل أساس سنوي

    وفقاً  ملتعقب النظام الصحي األمرييك

ــاق ــه اإلنف ــض خالل ــود ينخف ــتجد أول رك ــا املس ــريوس كورون ــة ف ــن جائح ــج ع ــادي النات  االقتص

ــرتات ــل 5 ف ــن أص ــود م ــل أول رك ــدة، وميث ــات املتح ــة يف الوالي ــة الصحي ــات الرعاي ــىل خدم  ع

 ركــود اقتصاديــة تاريخيــاً أدت إىل انخفــاض اإلنفــاق الصحــي عــىل أســاس ســنوي، حيــث

 انخفــض بنســبة 18% يف الربــع الثــاين مــن عــام 2020 وظــل منخفًضــا عنــد – 2,1% يف الربــع

الرابع من عام 2020 مقارنة بعام 2019

Peterson KFF Health System Trackerيعد الركود

.

.

آسيا
واملحيط الهادئ

أمريكا الشاملية

اإلنفاق عىل الرعاية الصحية خالل 2020 - 2021
معدل التغري بالدوالر األمرييك

*أكرب 60 اقتصاد عاملياً فقط.

أوروبا الغربية  الرشق األوسط
وافريقيا

االقتصادات
االنتقالية

امريكا
الالتينية

العامل*

e Economist Intelligence Unit�املصدر:

20202021
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 املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر تعطــي نظــرة عامــة عــن قطــاع الرعايــة الصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية وتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر متعــددة مثــل املواقــع الرســمية

 للجهــات الحكوميــة واملعلومــات املتاحــة يف املجــال العــام حتــى تاريــخ إصــدار التقريــر، ويعتقــد بأنهــا معلومــات موثــوق بهــا ودقيقــة، وليــس مــن شــأن إمــكان العربيــة تأكيــد دقــة هــذه

 املعلومــات وخلوهــا مــن األخطــاء.  املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر مقدمــة ألغــراض االطــالع وال تضمــن إمــكان العربيــة أو مديريهــا أو موظفيهــا أو الــرشكات التابعــة لهــا أو تتعهــد رصاحــة

 أو ضمنيــاً بدقــة أو صحــة أو منفعــة أي معلومــات وردت يف هــذا التقريــر، وال تتحمــل بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة أي مســؤولية قانونيــة ناتجــة عــن ذلــك. ليــس الهــدف مــن هــذا التقريــر أن

 يســتخدم أو يعــد مشــورة أو نصيحــة أو خيــار أو توجيــه أو أي إجــراء آخــر ميكــن أن يتحقــق مســتقبالً. يجــب عــىل املســتثمر البحــث عــن رأي مســتقل قبــل اتخــاذ أي إجــراء اســتثامري ويعــد أي قــرار

 اســتثامري يتخــذه املســتثمر بنــاءاً عــىل هــذا التقريــر ســواًء كان كليــاً أو جزئيــاً هــو مســئوليته الكاملــة وحــده. تحتفــظ إمــكان العربيــة بكافــة حقــوق هــذا التقريــر وميكنهــا التحديــث أو التغيــري يف

.   هذا التقرير يف أي وقت دون إشعار مسبق
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