
Aspiring Towards The Goals Of Vision 2030Aspiring Towards The Goals Of Vision 2030
20302030نمضي بخطى مدروسة نحو أهداف رؤية السعوديةنمضي بخطى مدروسة نحو أهداف رؤية السعودية

Company Profile 2019
الـــمـــلـــف الـــتــعريـــفي 2019



قائمة المحتويات
About Us

Our Mission

Values & Ambition

Our Vision

Corporate Governance

Board of Directors

Our Services

Our Partners

1

2

3

5

7

8

9

11

لمحـة عنا

مــهمتنا

قيمنا وطموحاتنا

رؤيتنا

استراتيجيتنا

اعضاء مجلس االدارة

خدماتنا

شركاؤنا

Table Of Content



لــمـحـة عــنا
مــهمتنا

(العالج الطبيعي الفيزيائي) الرعاية طويلة األمدالرعاية المنزليةالرعاية االولية

 تأسست مجموعة فجر المتوسط لالستثمار الصحي في مجال الرعاية الصحية             في العام           كشركة
 مساهمة مقفلة تحت سجل تجاري رقم                              واخذت على عاتقها مسؤولية تقديم ارقى خدمات

التأمين والرعاية الصحية وتوفير الموارد البشرية واالرتقاء بمستواها المهني في المملكة العربية السعودية.

 تقيم مجموعة فجر بأستمرار احتياجات الساحة المحلية واالقليمية عن طريق اجراء االحصائيات المدروسة
 من قبل مختصين في ميدان التأمين والرعاية الصحية من اجل اتخاذ قرارات بناءة والقيام باالستثمارات

الناجحة. وتركز على أربعة مجاالت رئيسية في الخدمات الصحية وهي: 

 هي تقديم نموذج متكامل، فعال، ورصين من الخدمات الشاملة القادرة
 على احتواء فرص عمل ودرجات وظيفية متعددة في مجال الرعاية الصحية على الساحة السعودية. حيث اليمكن

 للنموذج المعمول به في الوقت الراهن تلبية االحتياجات المستقبلية المطلوبة منه بما يتوافق
وتطلعات المملكة التي تسعى الى تطوير مجال الرعاية الصحية بالكامل بحلول العام ٢٠٣٠.

 ومما يحدد مستوى النجاح والتطور في مجال الرعاية الصحية هو مجموعة جديدة من المستثمرين
 الحقيقين الجادين في سعيهم من اجل العمل على االرتقاء بحقل الرعاية الصحية وما يوازيه من

مؤسسات تعمل على دعمه، وهو ما يسجل نقاط االختالف بين االداء الروتيني واالداء الناجح.

 وكرواد في هذا المجال طورت مجموعة فجر خدمات ذات قيمة مضافة في حقلي التأمين والرعاية
 الصحية ودعمتها بنموذج ادارة اعمال متكامل الجوانب. وعمًال بهذا النموذج تقوم فجر على
 توفير الخدمات الصحية على اساس احتياجات السوق المحلية واالقليمية، حيث يتوجه اليها

 الساعين للحصول على الرعاية الصحية لتقوم بدورها بتوجيههم نحو القنوات التي توفر
لهم افضل الخدمات كالتأمين الصحي الخاص او مراكز الرعاية الصحية الحكومية.

من اجل تقديم خدمات عالمية ممتازة تفوق توقعات شركاؤنا ومستثمرينا وما يتوقعه المواطن. 

(FMIG)
(CR1010463429)
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About Us
FJR Mediterranean Healthcare Investment (FMIG) was established as a Closed Joint Stock Company (CR 1010463429) in 2016 and 
has been undertaking and partnering with high-quality and high-potential organizations in the insurance, healthcare and human 
resources industries. Upgrading its professional level in the Kingdom of Saudi Arabia.

FMIG assesses the needs of the local and regional area by conducting statistical analysis by experts in the fi eld of Insurance and 
Healthcare in order to make constructive decisions and successful investments. It Focuses on four key areas of health services:

     Primary care                        Home Care                      Long-term care                      Physiotherapy

In order to provide superior global services beyond the expectations
of our partners, investors and patients.

FMIG’s business model is dynamic, robust and comprehensive enough to be able to absorb and structure diff ering levels of 
opportunities in Healthcare related sectors within the Saudi market. It is evident that “Old School” business dynamics will not be 
enough to keep up with the 2030 Vision and transformation initiatives in the Kingdom.

    A new breed of entrepreneurs dedicated and devoted to developing and modernizing the Healthcare sector and
              its derivative components will be the diff erence between mediocrity and success.

As founding members, FMIG has developed a “Value Proposition” within the fi elds of Insurance and
           Healthcare, as well as the complimentary business models to support that. Consequently, the group
                      is driven by a supply side model where the seekers for Healthcare are guided through various 
                            channels whether it be Private Insurance or Public Healthcare facilities.

Our Mission

2016

الشركة
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Values and Ambitions
FMIG is a Saudi Company working hard on benefi ting our investors and partners without forgetting our country and 
society. We built our group around core values that we believe that we embrace and practice with every venture 
that we build. We carry our values along our operational framework, our relationships and our day-to-day practices.

Our values are a direct result of our unique culture and people-centric approach to business. 
We’ve created an inspirational environment in which people thrive and innovate. Our 
business associates are passionate about delivering meticulous service to patients,
guests and other internal and external stakeholders. 

قيمنا وطموحاتنا

 القيم التي نحملها ونتبناها جاءت من صميم ثقافتنا الفريدة التي ترتكز على تفاعل الطاقات
 العاملة مع عملها. أسسنا في مجموعة فجر بيئة مثاليَة يستطيع الفرد من خاللها ان ينتج
 ويبدع، و شركاؤنا حريصون على تقديم افضل الخدمات للمرضى والضيوف وكذلك لحملة

االسهم من داخل الشركة او خارجها.

 مجموعة فجر المتوسط لالستثمار في الرعاية الصحية وهي شركة سعودية تعمل بشكل جاد إلفادة
 مؤسسيها و مساهميها مع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن وواجباتها اتجاههما. تأسست الشركة على

 مبادئ رئيسية  نؤمن بها ونتبناها ونطبقها في كل جوانب عملنا ومشاريعنا، نضع قيمنا قيد التطبيق
من خالل عالقاتنا واطر عملنا اليومي.

نموذج التشغيل لدينا
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Our Operating Model
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رؤيتنا

 أن تصبح مجموعة فجر من الشركات االستثمارية الرائدة في ميدان الرعاية الصحية ونقوم بتوفير فرص تناسب وتدعم عملية بناء منظمات الرعاية الصحية في المنطقة بأسرها عن
 طريق تقديم مشاريع استثمارية فريدة تعود بفائدة ملموسة وعوائد مالية قيمة من خالل منظومة عمل راقية تعتمد الخبرات والعالقات اضافة الى الشراكات البناءة التي تعمل

بشفافية وتتحمل مسؤولية بناء الطاقات وجذب الكفاءات المناسبة للعمل الجاد المثمر بثقة متبادلة.

 نعمل في فجر بشعور عاِل بالمسؤولية تجاه مستخدمي خدماتنا (المرضى) واضعين مصالحهم نصب اعيننا، ونبذل قصارى جهدنا لخدمة مجتمعنا ووطننا. كما اننا نحرص بشكل
 متواصل على العمل بنزاهة من خالل تواصلنا المستمر مع حملة اسهم مجموعتنا وزبائننا اضافة الى شركاؤنا الدائميين والجهات الرقابية. نقوم في مجموعة فجر بتطوير وبناء

 طاقاتنا البشرية وصقل مواهبها عن طريق برامج تدريبية مستمرة، وتتماشى مع مواردنا التقنية الحديثة التي نمتاز بها، كما ونشجع االبداع وندعمه بتوفير احدث التقنيات لخدمة
الموظف والفرد.

نبذل اقصى جهودنا للمحافظة على اعلى مستوى من الثقة المتبادلة مع حملة اسهم مجموعتنا ومستخدمي مؤسساتنا وبرامجنا الصحية اضافة الى منصاتنا االليكترونية.

Our Vision
To become one of the leading healthcare investment groups in the region that focuses on qualitative and integrated opportunities in building the health 
management organization of the future and Provide our shareholders and future investors with innovative investment opportunities that will generate 
the desired visible returns and higher value for the investment through an elite network of relations, talents and partners.

We operate in a responsible manner that are having the interest of our end user (patient) at the center of our work and we are dedicated to giving back 
to our society and country, we always conduct ourselves with integrity by communicating openly to our stakeholders, customers, strategic partners and 
regulators.

Perpetual update of our diverse know-how based on extensive experience, international standards and professional resources sets us apart as we 
encourage creativity and optimize the use of our leading-edge technology, we always work in areas that we know and have knowledge and experience in 
to provide adequate service and value, we strive to maintain the highest level of trust and confi dence with our stakeholders and customers.

FMIG’s business model is dynamic, 
robust and comprehensive enough to 
be able to absorb and structure diff ering 
levels of opportunities in Healthcare 
related sectors within the Saudi market.

It is evident that “Old School” business 
dynamics will not be enough to keep up 
with the 2030 Vision and transformation 
initiatives in the Kingdom.

تطلعاتنا
 نؤمن بأننا سنصل الى افاق المثيل لها على

 المدى القريب والبعيد في مجال الرعاية الصحية
 محليًا و اقليميًا ودوليا من خالل خطة عمل

 مرسومة بعناية ودقة من قبل خبراء لتتماشى
 مع فعالية السوق وتلبي اهدافنا الساعية نحو

التفوق.
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Strategic Framework
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Corporate Governance
We developed a stringent governance to protect the interest of our founders, investors, partners and end users.
This includes our key measures to manage risks, exposure and compliance.

It spans across key executives, board of directors and other entities and clarifi es the role and 
responsibilities in addition to key authorities of each of them. It includes enough “checks and 
balances” as the basis of prudent decision making and corporate behavior in line with regulatory 
compliance requirements at the levels of SAMA, CMA and the Vision realization offi  ce (VRO).

استراتيجيتنا

With years of expertise and experience under their belt, each board 
member provides strategic advice and guidance to our organization 
as we grow and expand our business.

اعضاء مجلس االدارة
 سنوات من الخبرات والتجارب المتراكمة تجعل كل عضو من اعضاء مجلس

 االدارة المدرجة اسماؤهم ادناه ركيزة اساسية تدعم عمل المجموعة وترفدها
بالخطط الطويلة االمد واالستشارات وتقودها نحو النمو واالزدهار.

Samer Al Fayez
Chairman of the Board 
سامر الفايز – رئيس مجلس اإلدارة

Eng. Abdullah Alkuhaimi
Independent Board Member
المهندس عبدهللا الكحيمي
عضو مجلس إدارة مستقل

Dr. Kholoud Jamal Salama
Board Member
الدكتوره خلود سالمة
عضو مجلس إدارة

Prof. Abdulaziz Bin Saeed
Advisory Board
االستاذ الدكتور عبد العزيز بن سعيد
 مستشار

Prof Ibrahim Bin-Hussain
Advisory Board
االستاذ الدكتور ابراهيم بن حسين
مستشار

Mohanned Saud Al Fayez
Deputy Chairman of the board
مهند الفايز – نائب رئيس مجلس اإلدارة

Tariq Ali Al Fayez
Managing Director & Board Member
الدكتور طارق الفايز – العضو المنتدب

 نظام االدارة في مجموعة فجر المتوسط قائم على اساس االدارة المشتركة وهو برنامج فعال
 ومتين في فن االدارة من اجل حماية مصالح المستثمرين والشركاء اضافة الى اصحاب رأس

 المال والزبائن في ذات الوقت. ويتضمن ذلك اهم عناصر مقاييس رقابة االدارة وضوابطها،
الشفافية والتطور المستمر الذي يتناسب مع االحتياجات والمتغيرات.

 ويخضع  له الجميع من المدراء العاميين الى المدراء التنفيذيين وكل المديريات التي
 نتعامل معها بشكل واضح من خالل رقابة االداء والتقييم اضافة الى الجهات

 المسؤولة داخل كل منها.

 ويشمل ذلك مراقبة التوازنات كالقرارات الحساسة التي تضع االدارة على
 مستوى واحد مع االجراءات الرقابية الحكومية كمؤسسة النقد العربي

 السعودي           وهيئة السوق المالية          اضافة الى وزارة التجارة ووزارة
Vision Realization Office(VRO).الصحه ومكتب تحقيق الرؤية

CMA SAMA
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Our Services

A Gateway to Healthcare

Providing comprehensive and integrated packages of health services to support the work of health care institutions in facilitating their procedures 
to achieving the best results. All of which is in line with plans to develop the infrastructure in the fi eld of health care within the Kingdom and 
provide the needs of patients and their families.

A glimpse at our off erings:
Adult Day Care Services 
Alternate Family Care
Ambulatory Care Facility
Ambulatory Surgery
Assisted Living Residence
Birth Center
Comprehensive Outpatient Rehabilitation
Comprehensive Personal Care Home
Comprehensive Rehabilitation Hospital
Qualifi ed Health Centers
Home Health Agency
Long-term acute Care Hospital
Long-term care/subacute care unit in the hospital
Maternal and Child Health Consortium
Nursing Home
Primary Care
Primary Care ‒ Mobile Care

In the forefront of health care we focus on primary and home care, rehabilitation, medical equipment, and daycare centers. We seek to develop a 
model institution that actively supports the development of health care provided in the region. Through our programs, we aim to create a unique 
patient-focused model centered on the quality care to be in line with international standards
in the hopes of one day, witnessing a standardization of quality health that can be implemented
by an empowered and capable leadership to elevate the health system
in Saudi Arabia, the Middle East and North Africa.

خدماتنا

مدخل الرعاية الصحية

 حزم شاملة ومتكاملة من الخدمات الصحيه الداعمة لعمل مؤسسات الرعاية الصحية لتسهيل عملها والحصول على افضل النتائج و تتماشى مع خطة تطوير البنى التحتية في
مجال الرعاية الصحية في المملكة وتقدم افضل ما يحتاجه المرضى وعوائلهم.

خدمات رعاية المسنين
بدائل الرعاية االسرية

خدمات الرعاية االسعافية
الجراحة اإلسعافية

مساكن الرعاية الدائمة
مركز الوالدة

إعادة التأهيل الخارجية
الرعاية المنزلية الشاملة

مستشفى إعادة التأهيل الشاملة
مراكز صحية مؤهلة

الوكالة الصحة المنزلية
الرعاية الحرجة والطويلة األمد مستشفى

وحدة رعاية الحاالت الحادة وشبه الحادة داخل المستشفى
صحة األمومة والطفولة

دار التمريض
الرعاية األولية

الرعاية األولية – المتنقلة

 بعض ما نقدمه في مجموعتنا

 نركز في مقدمة العناية الصحية على االستثمار بالعناية االولية والمنزلية، اعادة التأهيل، وتوفير أجهزة العناية اضافة الى مراكز الرعاية اثناء النهار. ونسعى الى تطوير مؤسسة
 نموذجية بإمكانها دعم التطورات في المجال الصحي في المنطقة. ونهدف من خالل برنامجنا الى تكوين نموذج فريد يركز على المريض ومستوى الخدمات التي تقدم له لتتماشى

مع المستويات العالمية ويتم تطبيقها من قبل قيادة متمكنة وقادرة على تطوير النظام الصحي في المملكة العربية السعودية ودول الشرق االوسط والشمال االفريقي.

Services خـدمـات
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Partners الشركاء
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Alliances Produce Stability When They Reflect Realities & Interests

Our Partners

FMIG is the ideal strategic partner in building successful and strong investments that promote the needs of the business and provide the 
best consultation on how to deal with the most promising investment opportunities, as well as aspirations and challenges that may be 
faced by partners across all levels. Not to mention our experiences and foresights which ensures the success of all the long-term
investments that our group participates in. 

The strategic partners we have chosen to represent our philosophy provide a full range of styles and 
disciplines and were chosen from institutionally strong companies with robust and reputable processes.
The entities we have chosen to align ourselves with off er a variety of competencies in the fi eld of healthcare, 
in addition to a number of work methods that help us elevate our services to match the fi nest international 
companies in the fi eld of health care.

االستقرار الدائم عبر شراكات متوازنة تعكس مصالح بعضها البعض
 هي الشريك الدائم لبناء استثمار ناجح وموثوق به يقوم بتقديم FMIG مجموعة فجر المتوسط للرعاية الصحية

 افضل االستشارات التي تدعم طريقة التعاطي مع الفرص االستثمارية الواعدة التي تلبي الطموحات
 وتتحدى العراقيل التي قد تواجه شركائها على كافة االصعدة. وتكفل تجاربنا وخبراتنا النجاح في كل

االستثمارت الطويلة االمد التي تدخل بها مجموعتنا كشريك.

شركاؤنا
 نخبة من الشركات الرصينة الموثوق بها تحاكي بعملها فلسفتنا وتوجهاتنا وتوفر كافة التخصصات

 التي تدعم عمل مجموعتنا وتقدم النصائح واالرشادات التي تساعدنا في اختيار افضل الفرص والعروض
 االستثمارية، وتساعدنا في تخطي التحديات التي قد تواجه شركاؤنا على كافة االصعدة. وتقدم

 الشركات التي اخترنا العمل معها العديد من االختصاصات في المجال الصحي واساليب العمل
 المختلفة التي تساعدنا على االرتقاء بخدماتنا لتضاهي ارقى الشركات العالمية في مجال

الرعاية الصحية.
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Mpower
Provides the industry with specialist resources on an outsource basis allowing organizations within the health care industry to access clinical coding 
skilled staff  whilst maintaining Saudi compliance measures, implementing the Australian standard through the Saudi - Australian cooperation trough 
HIMAA and that shall be adopted in KSA following Vision 2030.

It is clear that GCC Industries will still need to depend heavily on the Expatriate resource pool for the coming years as local talent development is on-
going. In light of the struggles faced by Academic institutions within the nation particularly regarding quality education and standards.
The past decade has seen serious eff ort by the GCC member states to grow the nation’s intellectual capabilities in all fi elds of Finance, technology 
and Healthcare. Vocational and Professional learning has become a vital component in the delivery of qualifi ed and skilled resources.

  قوة الميم
 تزود المؤسسات الصحية باالختصاصات المطلوبة من مصادر خارجية بنظام تشغيل يسمح للمؤسسات التي تعمل داخل المجال الصحي االطالع بسرية على المهارات

 المتوفرة في السوق بالتماشي مع المعايير السعودية ويطبق المقاسات االسترالية من خالل برنامج تعاون سعودي – استرالي تشرف عليه مؤسسة ادارة المعلومات الصحية
االستراليه الراقية                 وهو النموذج الذي ستتبناه المملكة العربية السعودية بحلول العام ٢٠٣٠.

 والتزال دولنا في الخليج العربي بحاجة الى االعتماد على االيدي العاملة االجنبية بشكل كبير بينما تقوم بتدريب طاقاتها المحلية، لكي تحل محل اليد العاملة االجنبية. وقد سعت
 دول الخليج العربي خالل العقود الماضيه بشكل جاد الى النهوض بطاقاتها البشرية في حقول ادارة االموال تقنية المعلومات اضافة الى حقل الطب والصحة، وبات التعليم

والحصول على شهادات الخبرة واالحتراف من االمور الهامة الدارة الموارد البشرية.

Stella Technology Healthcare Solutions Development 
Stella Technology is a health information technology services company that aims to provide the GCC and greater MENA region with access to a team of 
local and internationally based experts in the fi eld of public and commercial based clinical data integration and a unifi ed medical record processing. 
The Stella Team’s technology deployments has covered over 62 million patient lives.

Stella Technology, founded and headquartered in Silicon Valley, is comprised of a team of seasoned professionals who have designed, built, procured, 
implemented and operated over 40 of the nation’s leading statewide, regional and private clinical data integration and exchange initiatives for the 
past 17 years. Since 2012, Stella has been focused on its mission to build technologies for the next generation, “healthcare-connected” network 
that will give payers and providers access to meaningful data, such that informed clinical, administrative or fi nancial decisions can be made correctly, 
factually and at the right time, in a fully collaborative and coordinated fashion.

Stella brings deep expertise in clinical information exchange, care coordination and provider/patient collaboration. Combined with years of tested 
and true, practical experience in technology, product development, implementation and operations, Stella serves some of the most prestigious 
healthcare organizations in the country.

ستيال
 ستيال شركة تقدم خدمات تقنية المعلومات وتختص في مجال الرعاية الصحية و تعمل في دول الخيج العربي والشرق االوسط اضافة الى دول الشمال االفريقي من خالل

 وسطاء محليين واجانب متختصين في حقل دمج البيانات الطبية الخاصة والتجارية وتوحيد اسلوب خزنها، استخدامها وعرضها للتعامل معها، وقد انشأت شركة ستيال حتى
االن ما يربو على ٦٢ مليون ملف طبي شخصي.

 تأسست شركة ستيال في منطقة السيليكون فالي التقنية في الواليات المتحده األمريكيه وتتكون من نخبة من الخبراء والمحترفين الذين صمموا وبنوا وجمعوا وطبقوا وجربوا
 برنامجهم على اكثر من ٤٠ مؤسسة صحية حكومية وخاصة في مختلف انحاء الواليات المتحدة وقد تم تبادل المعلومات الطبية فيما بينها على مدى الـ ١٧ سنة الماضية بنجاح

كبير.

 ركزت شركة ستيال منذ العام ٢٠١٢ على هدفها االهم وهو تطوير جيل الجديد من برامج األنظمة الصحية، وهي انظمة تمنح مستخدمي الخدمات الصحية امكانية الحصول على
.بيانات نافعة، تجعل القرارات المتخذة بشأن العيادات واالدارات او االمور المالية تؤخذ بشكل صحيح وواقعي وفي الوقت المناسب وبطريقة منظمة

 وتوفر ستيلال خدمات واسعة وشاملة في مجال تبادل المعلومات الطبية بين المرضى والمؤسسات الصحية بشكل مستمر، يضاف الى ذلك سنوات من الخبرة التطبيقية
الحقيقية في مجال تطوير االجهزة التكنلوجية وتشغيلها، ستيلال تقدم خدماتها الرقى منظمات العناية الصحية في البالد.

(HIMAA)
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Saydl Mobile Application 

With ”Saydl”, users are granted the ability to purchase medicines, and receive it to their very own door-step, within an hour, from their most familiar, 
or favored pharmacy. Resulting to no hectic traffi  c to endure, pharmacy-hopping, & wasting precious time, queuing in line. Simply log on to ”Saydl”, 
fi le your order, & enjoy your day, while our effi  cient, & caring delivery team, scramble, to reach your address in less than 60 minutes.
 
All your needs are available in a simple, intuitive, & easy-to-use app. If wondering as to what types of items, are available for purchase at ”Saydl”... 
The answer simply being: Anything, & everything available at your favorite pharmacy, is available and can be purchased via our app. This ranges from 
everything, from medicinal, health, beauty, hair, skin-care, & shaving products, to mother & child, or oral, & bathroom supplies. The main diff erence is 
not what you may purchase, but rather, how much more simplifi ed it is to do so.

 تأسست صيدل في العام ٢٠١٦ وهي منصه سعودية ذائعة الصيت تعمل على خدمة الزبائن بشغف واخالص وتقوم بتلبية احتياجاتهم الطبية والصحية عن طريق تطبيقها
.االليكتروني الممتاز، ومن خالل صيدل يستطيع الزبون الحصول على احتياجاته من االدوية خالل مدة اقصاها نصف ساعة من الوقت دون الحاجة لترك منزله او مكان عمله

 تنزيل برنامج صيدل في جهاز هاتفك الذكي او حاسوبك عملية سهلة تخلو من التعقيدات وال تستغرق سوى ثواني، بعدها تستطيع شراء كل احتياجاتك الصحية والطبية اضافة
 الى مواد التجميل ومستلزماتك اليومية من اصباغ الشعر الى طالء االظافر ومن مكائن الحالقة الرجالية الى مستلزمات رعاية االطفال وعالجاتهم. المشكلة الوحيدة التي ستحتار

بها هي الرد على سؤال، هل هناك ما هو ابسط واروع من تطبيق صيدل؟

 تطبيق صيدل

Elite Insurance and Reinsurance Brokerage Company 
Being one of the fi rst insurance brokerage companies in KSA, Elite is the fastest growing Insurance and Reinsurance Brokerage Firm in Saudi Arabia, 
Elite has won the Award of best Insurance Brokerage Company in KSA in addition to obtaining an ISO certifi cation.

Elite Insurance and Reinsurance Broker Saudi Arabia LLC” have received initial insurance and reinsurance broking license from SAMA in August 2008. 
Since its establishment, Elite is the fastest growing Insurance and Reinsurance brokerage fi rm in Saudi Arabia. In 2012, it was the only non-captive 
Saudi company to be profi table. Elite has opened 3 operating branches within the Kingdom other than the headquarters in Riyadh to serve it’s 
expanding customer base. Elite continues to place a strong focus on the recruitment of Saudi nationals in support of SAMA decree requiring that 
managers and senior positions be manned by Saudi Nationals. Currently, Elite maintains a 70 % Saudization level.

التأمين واعادة  التأمين  لوساطة     النخبة 
 اسرع شركات وساطة التأمين انتشارًا في المملكة العربية السعودية، حازت النخبة على عدة جوائز كواحدة من افضل شركات التأمين اضافة الى حصولها على شهادة (اي أس
 أو) الدولية وهي شهادة تمنح للشركات التي تتبع نظام الجودة العالمي وتراعي مصالح الزبائن واصحاب رأس المال في ان وتطبق وتتماشي مع القوانين الدولية المعمول بها

في ادارة جودة الخدمات.

 وكانت شركة النخبة لوساطة التأمين واعادة التأمين قد حازت على شهادة مراقبة السوق المالية السعودية عام ٢٠٠٨ ويحلول العام ٢٠١٢ اصبحت النخبة اول شركة سعودية حرة
 تحقق ارباحًا. لدى النخبة حاليًا اضافة الى مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض اربعة مكاتب تعمل في انحاء مختلفة من المملكة وتقوم على تلبية احتياجات المواطنين التأمينية

 التي تتزايد بشكل متواصل. تركز شركة النخبة على تشغيل االيدي العاملة السعودية تماشيًا مع قوانين هيئة مراقبة سوق العمل السعودية التي تنص على ان تكون الدرجات
الوظيفية العليا بيد ابناء البلد ، وحاليًا تصل نسبة االيدي العاملة السعودية في الشركة الى الـ ٧٠٪.
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Medi Sense
Medisense, which was established in 2011, provides high quality and unique skin care, pharmaceutical & natural products.
تأسست في العام ٢٠١١ وتقوم بتوزيع مستحضرات رعاية البشرة العالية الجودة اضافة الى مستحضرات طبية اخرى وعددًا من المستحضرات الطبيعية.

ميدي سينس

Distinctive care
Founded in 2018 on the basis of a vital need after witnessing growing concerns in local health care institutes, as they struggle with pressures to be 
more effi  cient. The company’s main activity is the acquisition of ”primary care” and ”urgent care” facilities from the private sector, the aim of which 
is to reduce redundant services and costs reduction. Distinctive Care aims to shift the industry from its traditional ”fee-based service” to a model that 
focuses on results-based care.

 تأسست في عام ٢٠١٨ على أساس الحاجة الحيوية بعد أن شهدت مخاوف متزايدة في الرعاية الصحية المحلية ألنها تتصارع مع الضغوط لتكون أكثر كفاءة و يتمثل نشاط
 الشركة األساسي في االستحواذ على مرافق «الرعاية األولية» و «الرعاية العاجلة» من القطاع الخاص وهدفها الحد من الخدمات الزائدة وخفض التكاليف تهدف الرعاية المميزة

إلى نقل الصناعة من نموذج الرسوم مقابل الخدمة التقليدي إلى «الرعاية القائمة على النتائج.

الرعاية المتميزة

Health Gateways

الصحة مداخل 
 مداخل الصحة هي شركة خدمات طبية ذ.م.م تاسست في عام ٢٠١٦ مرخصة ادارة وتشغيل وصيانة المنشآت الطبية والرعاية المنزلية، إعادة التأهيل من وزارة الصحة بموجب

 ترخيص رقم ١٤٣٨-٥٥٥١٥٧ ، وتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٦ وسجل تجاري رقم ١٠١٠٤٦٣٧٧١ ، وهي شركة مملوكة لمجموعة فجر المتوسط لالستثمار الصحي (شركة مساهمة مقفلة) وشركة المشرق
للخدمات الفنية المحدودة برأس مال مليون ريال سعودي.

Health Gateways is a medical services company LTD established in 2016, and licensed to manage, operate and maintain medical facilities and home 
care, and rehabilitation by validation of the Ministry of Health under License No. 1438-555157, dated 28-12-2016 and Commercial Register No. 
1010463771, and is a company owned by FJR Mediterranean Healthcare Investment Group (Closed Joint Stock Company) and Al Mashreq Technical 
Services Limited, with a capital of SR 1 million. 
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