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نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم )2051065568( الصادر من مدينة الخبر بتاريخ 

1439/5/6هـ )الموافق 2018/01/23م(.

طرح )1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة من خالل طرحها في السوق الموازية »نمو« على المستثمرين المؤهلين 

بسعر يبلغ )••( •••••••• ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح من يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( إلى يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(

)الموافق  1405/02/25هـ  بتاريخ  الصحة«(  »نبع  أو  »الُمصدر«  أو  )»الشركة«  الطبية  للخدمات  الصحة  نبع  شركة  تأسست 
1984/11/18م(، باسم شركة محمد حسن الجشي وشركاه كشركة توصية بسيطة برأس مال بلغ )1,200,000( مليون ومائتي ألف 
ريال سعودي، وبتاريخ 1407/02/17هـ )الموافق 1986/10/21م( قرر الشركاء في شركة محمد حسن الجشي وشركاه )توصية 
لتصبح  الشركة  أغراض  تعديل  إلى  باإلضافة  سعودي،  ريال  ألف  ثالثمائة   )300,000( إلى  الشركة  رأسمال  تخفيض  بسيطة( 
تمت  )الموافق 2005/04/26م(  وبتاريخ 1426/03/17هـ  الطبية،  المراكز  وتشغيل  )مستوصف خاص( وصيانة  خدمات طبية 
زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة ألف )300,000( ريال إلى مليونين )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )2000( ألفي حصة 
متساوية القيمة قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، وتم تمويل مبلغ الزيادة وهو ما مقداره )1,700,000( مليون وسبعمائة 
ألف ريال سعودي من خالل حساب جاري الشركاء، وكذلك تم تعديل الكيان القانوني للشركة وتحويلها من شركة توصية بسيطة 
إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وبتاريخ 1437/07/13هـ )الموافق 2016/04/20م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من 
)2,000,000( مليوني ريال سعودي إلى )25,000,000( خمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى )25,000( خمسة وعشرين 
ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، تم تمويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل رسملة مبلغ 
)7,038,464( سبعة ماليين وثمانية وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة، وكذلك 
من خالل رسملة مبلغ )15,961,536( خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة وستة وثالثين ريال سعودي 

من الرصيد الدائن لمحمد حسن الجشي.

للخدمات  الصحة  نبع  شركة  إلى  الشركة  اسم  بتغيير  الشركاء  قرار  2018/01/21م( صدر  )الموافق  1439/05/04هـ  بتاريخ 
الطبية، كما تم تغيير المقر الرئيسي للشركة ليكون في مدينة الخبر.

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل  تم  2019/01/29م(  )الموافق  1440/05/23هـ  وبتاريخ  )ق/122(  رقم  الوزاري  القرار  بموجب 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة مع االحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه، وبنفس رأسمالها البالغ )25,000,000( 

خمسة وعشرون مليون ريال سعودي.

بتاريخ 1442/05/12هـ )الموافق 2020/12/27م( صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 
)25,000,000( خمسة وعشرين مليون ريال سعودي إلى )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة 
ماليين سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت للسهم الواحد، وتمت الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة 

األرباح المبقاة، ولمزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى القسم )3-2( »تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال«.

يبلغ رأس مال الشركة حالياً )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم متساوي القيمة 
قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى السهم لحامله أي حقوق تفضيلية، 
)»الجمعية  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  يملكها حضور  التي  األسهم  كان عدد  أياً  )»المساهم«(  لكل مساهم  ويحق 

العامة«( والتصويت فيها.

سيكون الطرح موجهاً لفئات المستثمرين المؤهلين )»الطرح«(، وذلك لعدد )1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي )يشار 
الواحد،  للسهم  »سهم الطرح«( وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية  بــ  »أسهم الطرح« ومنفردًة  بــ  إليها مجتمعًة 
للشركة.  الُمصدر  المال  رأس  من   %20 بمجملها  الطرح  أسهم  وتمثل  الواحد،  للسهم  ريال سعودي   )••( الطرح  وسيكون سعر 
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي السهم أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم 
)»المساهم«( أياً كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها. وتستحق 
أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها )راجع القسم رقم )5( »سياسة 

توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

يوجد لدى الشركة قبل الطرح )5( خمسة مساهمون كبار )يملك كل منهم 5% أو أكثر(، هم نايف محمد حسن الجشي، نذير 
محمد حسن الجشي، ولزلي محمد حسن الجشي، وشركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار، ومحمد حسن عبداهلل الجشي، 
كما بتاريخ هذه النشرة ، وبعد الطرح سيكون لدى الشركة )4( أربعة مساهمون كبار هم نايف محمد حسن الجشي، نذير محمد 
حسن الجشي، ولزلي محمد حسن الجشي، وشركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار، حيث أن المساهم محمد حسن عبداهلل 
الجشي سيمتلك ما نسبته 4% من أسهم الشركة وبالتالي لن يكون من ضمن كبار المساهمين بعد الطرح )ولمزيد من التفاصيل 
عن نسبة ملكية كبار المساهمين قبل الطرح وبعده الرجاء مراجعة الصفحة رقم )ن( »المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو 

أكثر من أسهم الشركة« من هذه النشرة(.

ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط . 2
تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة 

إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها . 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

لها في ممارسة أعمال . 4 تديرها مؤسسة مالية مرخص  أو عن طريق محفظة  الحكومة، مباشرة  المملوكة من  الشركات 
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5

صناديق االستثمار.. 6

األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في . 7
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم رقم 

)1( »التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير . 10
اآلتية:

 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ. 
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب. 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	. 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د. 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه. 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

تبدأ فترة الطرح في يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( وتستمر لمدة )5( خمسة أيام عمل شاملة آخر يوم 
إلغالق االكتتاب وهو يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )»فترة الطرح«(. حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب 
في أسهم الطرح من خالل الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب »شركة دراية المالية« خالل فترة الطرح. في حال 
االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط، ويعد االكتتاب الثاني كأنه لم يكن. 
لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(، وسيتاح 
لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيانات يتم فيها عرض جميع 

الوثائق المشار إليها في القسم رقم )12( »المستندات المتاحة للمعاينة« من هذه النشرة.

إن الحد األعلى لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين هو )343,000( ثالثمائة وثالثة وأربعين ألف سهم، علماً بأن الحد األدنى 
لالكتتاب في أسهم الطرح لكل مستثمر مؤهل هو )10( عشرة أسهم, سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب 
االكتتاب وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال 
مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد 
تكون  ولن  2022/08/18م(،  )الموافق  1444/01/20هـ  في  الفائض  ورد  2022/08/17م(،  )الموافق  1444/01/19هـ  أقصاه 
هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة )راجع القسم رقم )9( 

»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

»المساهمين  بـ  مجتمعين  إليهم  )ويشار  )ن(  الصفحة  في  أسمائهم  الواردة  الشركة  قبل مساهمي  من  الطرح  أسهم  بيع  سيتم 
البائعين«( والذين يملكون ما نسبته 100% من أسهم الشركة قبل الطرح، وسيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال الطرح ما 
نسبته 80% من أسهم الشركة، وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف 
عملية الطرح للمساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم لألسهم المطروحة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت 

االكتتاب )راجع القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من هذه النشرة(.

وقد  الطرح،  هذا  قبل  أو خارجها  السعودية  العربية  المملكة  داخل  لألسهم سواء  أي سوق  في  الشركة  أسهم  تداول  يسبق  لم 
تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية »الهيئة« وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي 
طلبتها الهيئة، وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم، ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم 
في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم وَرّد الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية 
ذات العالقة )فضاًل راجع الصفحة رقم )ك( »التواريخ المهمة وإجراءات الطرح« في هذه النشرة(، وبعد تسجيل األسهم في السوق 
الموازية، سوف يُسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط سواًء داخل أو خار	 المملكة بالتداول في أسهم الشركة، 
يجب دراسة قسمي »إشعار مهم« و«عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقبَل المستثمرين المحتملين قبل 

اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم الطرح.

المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة  تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«(، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة 
)د( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء 
جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق 
بدقة هذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد 
على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم 

محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م(

مدير االكتتاب المستشار المالي







إشعار مهم 

تقدم هذه النشرة معلومات تفصيلية كاملة عن شـركة نبع الصحة للخدمات الطبية واألسـهم المطروحة لالكتتاب في السوق الموازية. وسيعامل المستثمرون 
الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة، والتي يمكن الحصول 
على نسخ منها من المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.nams.sa(، أو مجموعة الدخيل المالية )www.aldukheil.com.sa(، أو هيئة السوق 
المالية )www.cma.org.sa(، أو تداول السعودية »تداول« )www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي »شركة مجموعة 
الدخيل المالية« على موقع مجموعة تداول السعودية »تداول« عن نشر نشرة اإلصدار وإتاحتها للمستثمرين المؤهلين خالل المدة الُمحددة وفقاً لقواعد 

طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن )14( يوم قبل الطرح( وعن أي تطورات أخرى.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
بالمملكة العربية السعودية، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة )د( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات 
الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن 
يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات 
هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه 

النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

)»مدير  لالكتتاب  مديراً  المالية  دراية  شركة  عينت  كما  المالي«(  )»المستشار  لالكتتاب  مالي  كمستشار  المالية  الدخيل  مجموعة  الشركة  عينت  وقد 
االكتتاب«( فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم 
بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن 
نطاق سيطرة الشركة )راجع القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية 
أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعداً أو تأكيداً أو إقراراً بشأن تحقق أي أرباح أو 

إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من المساهمين البائعين أو من أي من مستشاريها للمشاركة 
في عملية االكتتاب في األسهم المطروحة. وتعتبر المعلومات الموجودة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف 
االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول 
على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح، وذلك لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات 

الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية أ
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يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها من اتخاذ - 2

القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.- 3
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 5
صناديق االستثمار.- 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي - 7

الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(،
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.- 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.- 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:- 10
 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في أ- 

كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

تبدأ فترة الطرح في يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( وتستمر لمدة )5( أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية يوم 
األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )»فترة الطرح«(. حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين، 
من خالل الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب »شركة دراية المالية« خالل فترة الطرح )لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )9( 

)»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«( من هذه النشرة(. 

ويطلب كل من الشركة والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

ال تمثل هذه النشرة عرضاً لبيع، أو طلباً لعرض شراء أي من أسهم الطرح، من جانب أي شخص في أي بلد ال يجيز فيه النظام المعمول به في ذلك البلد 
لمثل ذلك الشخص تقديم مثل ذلك العرض أو الطلب، ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة، 
باستثناء فئة األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية، والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/أو المستثمرين األجانب والشركات والصناديق المؤسسة في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خالل اتفاقية مبادلة، على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

ب نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
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المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وقائمة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المقارنة 
بها، والتي تم إدراجها في هذه النشرة، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، وقد تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من 
قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه- عضو بي كي اف العالمية، كما تم مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من 

قبل شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية، علماً بأن الشركة تصدر بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة 
في الوقت الراهن، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة »إفادات مستقبلية«، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة 
المستقبلية مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من المحتمل«، »سوف«، »قد«، 
والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث 
مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو 
إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن 
أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )الرجاء مراجعة القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. 
وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية 

للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت بعد 
اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: 

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.- 1
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- 2

وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنتها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث 
مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي تتناولها هذه النشرة 
قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أوقد ال تحدث مطلقاً. وعليه، يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية 

في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل أساسي.
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دليل الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة 

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

تاريخ العضوية نسبة الملكية المباشرة )1(عدد األسهم
)2(

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

عبد الوهاب 
محمد سعد 

العجروش

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م----55سعوديمستقلتنفيذي

نذير محمد حسن 
عبداهلل الجشي

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

والرئيس 
التنفيذي

2021/07/14م20%25%571,750,0001,400,000سعوديغير مستقلتنفيذي

نايف محمد 
حسن عبداهلل 

الجشي

عضو مجلس 
2021/07/14م30%37,5%392,625,0002,100,000سعوديغير مستقلتنفيذياإلدارة

أحمد سعود 
عبدالعزيز 

شاهيني

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م----38سعوديمستقلتنفيذي

علي أحمد عبد 
اهلل الحليلي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م----69سعوديمستقلتنفيذي

)1( نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب تقريبية.
ال يمتلك أعضاء مجلس إدارة الشركة أية أسهم بشكل غير مباشر.

)2( التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية المذكورة في نفس الجدول، وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء 
في المجلس أو في أي منصب آخر سابق لهذه المناصب )للمزيد من المعلومات فضاًل راجع »السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« من هذه النشرة(.
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عنوان الشركة المسجل

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
الخبر، حي الخزامى، شارع عبداهلل بن هذالن

ص.ب. 887 -31911
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-13-8555000+
فاكس: 966-13-8540244+

 www.nams.sa :الموقع اإللكتروني
 info@nams.sa :البريد اإللكتروني

ممثال الشركة

املمثل الثانياملمثل األو ل

عبدالوهاب محمد سعد العجروش
رئيس مجلس اإلدارة 

الخبر، حي الخزامى، شارع عبداهلل بن هذالن
ص.ب. 887 – 31911

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8555000-13-966+، تحويلة مباشرة: 700

فاكس: 966-13-8555111+
www.nams.sa :الموقع اإللكتروني

a.alajroush@nams.sa :البريد اإللكتروني

نذير محمد حسن الجشي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
الخبر، حي الخزامى، شارع عبداهلل بن هذالن

ص.ب. 887 – 31911
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8555000-13-966+، تحويلة مباشرة: 100
فاكس: 966-13-8555111+

www.nams.sa :الموقع اإللكتروني
nathir@alzahragh.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم 

تداول السعودية )تداول(
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211- 3388

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-920001919+

فاكس: 966-11-2189133+
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
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المستشارون

المستشار المالي 

مجموعة الدخيل المالية
الرياض – حي الوزارات، شارع نعيم بن حماد 

ص.ب. 2462 الرياض 11451
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 966-11-4309800+
فاكس: 966-11-4787795+

www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة لعام 2021م

شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية
الرياض حي العليا، طريق العروبة- المبنى رقم 3193 الدور األول

ص.ب 8335 الرياض 12333 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966114169361+
فاكس: 966114169349+

Info@rsmsaudi.com :البريد اإللكتروني
www.rsmksa.com :الموقع اإللكتروني

 مدير االكتتاب

شركة دراية المالية 
الرياض، حي الورود شارع العليا

ص.ب 28654
الرمز البريدي :11323 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966-11-2998000+
فاكس: 966-11-2998071+

support@derayah.com :البريد االلكتروني
 web.derayah.com :الموقع االلكتروني

تنويه

إن جميع المستشارين والمحاسب القانوني ومدير االكتتاب المذكورين أعاله قد أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم 
في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة,
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ملخص الطرح

يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة 
بالنسبة لبعض المستثمرين المحتملين، لذلك فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذه النشرة وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه 
النشرة بالكامل، قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرح، وعلى وجه الخصوص فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »اشعار مهم« في الصفحة 

)أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم الطرح.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

تأسست شركة نبع الصحة للخدمات الطبية )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »نبع الصحة«( بتاريخ 1405/02/25هـ )1984/11/18م(، 
باسم شركة محمد حسن الجشي وشركاه كشركة توصية بسيطة برأس مال بلغ )1,200,000( مليون ومائتي ألف ريال سعودي، وبتاريخ 
1407/02/17هـ )الموافق 1986/10/21م( قرر الشركاء في شركة محمد حسن الجشي وشركاه )توصية بسيطة( تخفيض رأسمال 
الشركة إلى )300,000( ثالثمائة ألف ريال سعودي، باإلضافة إلى تعديل أغراض الشركة لتصبح خدمات طبية )مستوصف خاص( 
وصيانة وتشغيل المراكز الطبية، وبتاريخ 1426/03/17هـ )الموافق 2005/04/26م( تمت زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة ألف 
)300,000( ريال إلى مليونين )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )2000( ألفي حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة )1000( ألف 
ريال سعودي، وتم تمويل مبلغ الزيادة وهو ما مقداره )1,700,000( مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي من خالل حساب جاري الشركاء، 
وكذلك تعديل الكيان القانوني للشركة وتحويلها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. بتاريخ 1437/07/13هـ 
)الموافق 2016/04/20م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من )2,000,000( مليوني ريال سعودي إلى )25,000,000( خمسة 
وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى )25,000( خمسة وعشرين ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال 
سعودي، تم تمويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل رسملة )7,038,464( سبعة ماليين وثمانية وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة وستين 
ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة، وكذلك من خالل رسملة )15,961,536( خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستين 

ألف وخمسمائة وستة وثالثين ريال سعودي من الرصيد الدائن لمحمد حسن عبداهلل الجشي.
بتاريخ 1439/05/04هـ )الموافق 2018/01/21م( صدر قرار الشركاء بتغيير اسم الشركة إلى شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، 

كما تم تغيير المقر الرئيسي للشركة ليكون في مدينة الخبر.
بموجب القرار الوزاري رقم )ق/122( وبتاريخ 1440/05/23هـ )الموافق 2019/01/29م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية 
)25,000,000( خمسة  البالغ  رأسمالها  وبنفس  وتاريخه،  التجاري  السجل  برقم  االحتفاظ  مع  مقفلة  مساهمة  إلى شركة  محدودة 

وعشرون مليون ريال سعودي.
من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة  )الموافق 2020/12/27م( صدرت  بتاريخ 1442/05/12هـ 
)25,000,000( خمسة وعشرين مليون إلى )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم 

عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت للسهم الواحد، وتمت الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة األرباح المبقاة.
ولمزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى القسم )3-2( »تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال«.

يبلغ رأس مال الشركة حالياً )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم متساوي القيمة 
قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية وجمعها أسهم عادية من فئة واحدة.
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ملخص أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )2051065568( وتاريخ 1439/05/06هـ )الموافق 2018/01/23هـ( الصادر 
من مدينة الخبر. تتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد. 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 
أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. •
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية. •
التشييد. •
النقل والتخزين. •
التعليم. •
األنشطة العقارية. •
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
الصناعات التحويلية. •
التعدين واستغالل المحاجر. •
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •
اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي. •
الفنون والترفيه والتسلية. •
أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية. •
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
األنشطة المالية وأنشطة التأمين. •
المعلومات واالتصاالت. •
تجارة الجملة والتجزئة، اصالح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية. •
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. •
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
أنشطة الخدمات األخرى. •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. هذا وقد 
حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية )ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة 

أنشطتها بموجبها فضاًل مراجعة القسم )3-15( »التراخيص والشهادات الحكومية« في هذه النشرة(. 
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في تشغيل وإدارة كٍل من مستشفى الزهراء، صيدلية منارة الحرمين، فرع نبع الصحة الخاص بممارسة 

أعمال الصيانة وتشغيل المباني. 
)ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضاًل مراجعة القسم )3( »الشركة« في هذه النشرة(. 

املساهمون الكبار )الذين 
ميلكون 5% أو أكثر من أسهم 

الشركة(

إن المساهمين الكبار الذين يملك كٌل منهم )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة )قبل الطرح( هم:

االسم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة عدد األسهم
القيمة عدد األسهمنسبة الملكيةاالسمية

نسبة الملكيةاالسمية

نايف محمد حسن عبداهلل 
30%37,52,100,00021,000,000%2,625,00026,250,000الجشي

نذير محمد حسن عبداهلل 
20%251,400,00014,000,000%1,750,00017,500,000الجشي

لزلي محمد حسن عبداهلل 
14%17,5980,0009,800,00%1,225,00012,250,000الجشي

شركة مجموعة الرجاء 
12%15840,0008,400,000%1,050,00010,500,000المتقدمة لالستثمار

محمد حسن عبداهلل 
4%5280,0002,800,000%350,0003,500,000منصور الجشي)1(

80%1005,600,00056,000,000%7,000,00070,000,000املجموع

)1( سيمتلك المساهم محمد حسن عبداهلل منصور الجشي ما نسبته 4% من أسهم الشركة بعد الطرح، ولذلك لن يكون من كبار المساهمين بعد الطرح.

)70,000,000( سبعون مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال امُلصدر

)7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم امُلصدر
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عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة األسمية للسهم

إجمالي عدد األسهم املطروحة 
)1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي.لالكتتاب

نسبة األسهم املطروحة من 
20% من رأس مال الشركة.رأس مال الشركة

)••( •••••• ريال سعودي. سعر الطرح 

)••••( ••••• مليون ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة )••••( ••••• ريال سعودي بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي )4,500,000( 
بائع من األسهم  التي يملكها كل مساهم  لعدد األسهم  البائعين وفقاً  المساهمين  أربعة ماليين وخمسمائة ألف ريال سعودي على 
المطروحة، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح )فضاًل مراجعة القسم رقم )6( »استخدام متحصالت الطرح« 

من هذه النشرة(.

فئات املستثمرين املستهدفني

يقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط - 2

مكنتها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، - 3
أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.- 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 5
صناديق االستثمار.- 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل - 7

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات 
والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.- 8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.- 9
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:- 10

 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن أ- 
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية،

أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي،ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي،	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة،د- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً،ه- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

طريقة االكتتاب يف أسهم 
الطرح 

الطرح  فترة  أثناء  االكتتاب  مدير  لدى  للمكتتب  االستثماري  الحساب  عبر  إلكترونياً  المؤهلين  للمستثمرين  متاحاً  االكتتاب  سيكون 
)للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

احلد األدنى لعدد األسهم التي 
)10( عشرة أسهم.ميكن االكتتاب بها 

قيمة احلد األدنى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 

بها 
 )•( •••• ريال سعودي.

احلد األعلى لعدد األسهم 
)343,000( ثالثمائة وثالثة وأربعين ألف سهم عادي.التي ميكن االكتتاب بها 

قيمة احلد األعلى لعدد 
األسهم التي ميكن االكتتاب 

بها 
)•( •••• ريال سعودي.
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مصاريف الطرح

ماليين  أربعة   )4,500,000( حوالي  تبلغ  أن  لها  يتوقع  والتي  بالطرح،  المتعلقة  التكاليف  البائعون جميع  المساهمون  يتحمل  سوف 
وخمسمائة ألف ريال سعودي، حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة )•••••( •••••••••• ريال سعودي. 
والطباعة،  التسويق  وتكاليف  االمانة،  حساب  فتح  ومصاريف  االكتتاب،  ومدير  المالي،  المستشار  أتعاب  الطرح  مصاريف  وتشمل 
والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح. والجدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها 

بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب.

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، وعند تقديم طلب االكتتاب، سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم 
المكتتب بها من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح. 
وبعد انتهاء فترة الطرح، سيتم اإلعالن عن التخصيص بإشعار المستثمرين وذلك في موعد أقصاه يوم األربعاء 1444/01/19هـ 
)الموافق 2022/08/17م(. وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع المصدر، 
أو  عموالت  أي  هناك  تكون  ولن  2022/08/18م(،  )الموافق  الخميس1444/01/20هـ  يوم  أقصاه  موعد  في  الفائض  رد  وسيكون 
استقطاعات من الجهة المستلمة لمتحصالت الطرح )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم 

وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(. 

تبدأ في يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( وتستمر حتى يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(فترة الطرح

تستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وعن السنوات المالية التي األحقية يف األرباح
تليها )راجع القسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« من هذه النشرة(.

حقوق التصويت
للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وليس ألي مساهم أي حقوق تصويت تفضيلية، ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق 
التصويت، وللكل الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز للمساهم تفويض أي مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس 

إدارة الشركة أو موظفيها؛ لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.

القيود املفروضة على األسهم
يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة )المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم )ن( عدم 
التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية »فترة الحظر«، ويقوم مركز إيداع 

األوراق المالية برفع القيود على تلك األسهم بشكل مباشر بعد انتهاء فترة الحظر المفروضة.

األسهم التي سبق للشركة 
إدراجها

لم يسبق إدرا	 أسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل هذا الطرح. وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب 
تسجيل األسهم وطرحها في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، كما تقدمت إلى السوق المالية 
السعودية )تداول( بطلب اإلدرا	 وفقا لقواعد اإلدرا	. وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية 

الطرح. وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة.
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التواريخ المهمة وإجراءات الطرح

الجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ الحدث

تبدأ في يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( وتستمر حتى فترة الطرح 
يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(

يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد كامل قيمة األسهم المكتتب بها

يوم األربعاء 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

يوم الخميس 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(رد الفائض )إن وجد(

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم
جميع  استيفاء  بعد  الموازية  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  يبدأ  أن  يتوقع 
المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسيتم اإلعالن 

 .)www.saudiexchange.sa( عن بدء تداول األسهم على موقع تداول

اإللكتروني  تداول  موقع  عبر  الفعلية  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية،  أعاله  الزمني  الجدول  في  المذكورة  التواريخ  جميع  إن  تنويه: 
)www.saudiexchange.sa( والموقع اإللكتروني لمجموعة الدخيل المالية )www.aldukheil.com.sa( والموقع اإللكتروني لشركة نبع الصحة 

 .)www.nams.sa( الطبية  للخدمات 
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص،- 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط مكنتها من اتخاذ - 2

القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه،
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع،- 3
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة،- 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،- 5
صناديق االستثمار،- 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي - 7

الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(،
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة،- 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.- 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:- 10
 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في أ- 

كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية،
أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي،ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي،	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة،د- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً،ه- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11

يجب على المستثمرين المؤهلين أن يكتتبوا إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب. ويقر كل مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، 
بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب باألسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

سوف يكون االكتتاب متاحاً للمكتتبين خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتقديم طلب االكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة في 
القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر أن يوافق على كل الفقرات الواردة في 
طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أٍي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل 
طلب االكتتاب أو سحبه بعد تقديمه إلى مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه اتفاقاً قانونياً ملزماً بين المكتتب والشركة )ولمزيد من التفاصيل 

فضاًل راجع قسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.
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ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يهدف هذا الملخص إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين 
المؤهلين، وعليه فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة، ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها 
بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في الشركة. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم رقم )1( 

»التعريفات والمصطلحات« من هذه النشرة.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة نبع الصحة للخدمات الطبية )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »نبع الصحة«( بتاريخ 1405/02/25هـ )1984/11/18م(، باسم شركة محمد حسن 
الجشي وشركاه كشركة توصية بسيطة برأس مال بلغ )1,200,000( مليون ومائتي ألف ريال سعودي، و بتاريخ 1407/02/17هـ )الموافق 1986/10/21م( 
قرر الشركاء في شركة محمد حسن الجشي وشركاه )توصية بسيطة( تخفيض رأسمال الشركة إلى )300,000( ثالثمائة ألف ريال سعودي، باإلضافة إلى 
تعديل أغراض الشركة لتصبح خدمات طبية )مستوصف خاص( وصيانة وتشغيل المراكز الطبية، وبتاريخ 1426/03/17هـ )الموافق 2005/04/26م( 
تمت زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة ألف )300,000( ريال إلى مليونين )2,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )2000( ألفي حصة متساوية القيمة 
قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، وتم تمويل مبلغ الزيادة وهو ما مقداره )1,700,000( مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي من خالل حساب جاري 
الشركاء، وكذلك تعديل الكيان القانوني للشركة وتحويلها من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. بتاريخ 1437/07/13هـ )الموافق 
2016/04/20م( قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من )2,000,000( مليوني ريال سعودي إلى )25,000,000( خمسة وعشرين مليون ريال سعودي 
مقسم إلى )25,000( خمسة وعشرين ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، تم تمويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل 
رسملة )7,038,464( سبعة ماليين وثمانية وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة للشركة، وكذلك من خالل رسملة 
)15,961,536( خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة وستة وثالثين ريال سعودي من الرصيد الدائن لمحمد حسن عبداهلل الجشي.

بتاريخ 1439/05/04هـ )الموافق 2018/01/21م( صدر قرار الشركاء بتغيير اسم الشركة إلى شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، كما تم تغيير المقر 
الرئيسي للشركة ليكون في مدينة الخبر.

بموجب القرار الوزاري رقم )ق/122( وبتاريخ 1440/05/23هـ )الموافق 2019/01/29م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة مع االحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه، وبنفس رأسمالها البالغ )25,000,000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي.

بتاريخ 1442/05/12هـ )الموافق 2020/12/27م( صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من )25,000,000( خمسة 
وعشرين مليون إلى )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت 

للسهم الواحد، وتمت الزيادة في رأس مال الشركة عن طريق رسملة األرباح المبقاة.

يبلغ رأس مال الشركة حالياً )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم متساوي القيمة قيمة كل منها عشرة 
)10( رياالت سعودية وجمعها أسهم عادية من فئة واحدة.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر بالعنوان التالي: 

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 

الخبر، حي الخزامى، شارع عبداهلل بن هذالن

ص.ب. 887 - 31911

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-13-8555000+

فاكس: 966-13-8540244+

www.nams.sa :الموقع اإللكتروني

info@nams.sa :البريد اإللكتروني
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هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

يوضح الجدول التالي هيكل الملكية ألسهم الشركة قبل وبعد عملية الطرح:

المساهمم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

30%37,52,100,00021,000,000%2,625,00026,250,000نايف محمد حسن عبداهلل الجشي 1

20%251,400,00014,000,000%1,750,00017,500,000نذير محمد حسن عبداهلل الجشي 2

14%17,5980,0009,800,000%1,225,00012,250,000لزلي محمد حسن عبداهلل الجشي3

12%15840,0008,400,000%1,050,00010,500,000شركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار4

4%5280,0002,800,000%350,0003,500,000محمد حسن عبداهلل منصور الجشي 5

20%1,400,00014,000,000---الجمهور )المستثمرون المؤهلون( 6

100%1007,000,00070,000,000%7,000,00070,000,000املجموع

المصدر: شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة 

يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمين الكبار في الشركة قبل وبعد الطرح:

المساهمم

بعد الطرحقبل الطرح

عدد األسهم
القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(
عدد األسهمنسبة الملكية

القيمة 
االسمية

)ريال سعودي(
نسبة الملكية

30%37,52,100,00021,000,000%2,625,00026,250,000نايف محمد حسن عبداهلل الجشي 1

20%251,400,00014,000,000%1,750,00017,500,000نذير محمد حسن عبداهلل الجشي 2

14%17,5980,0009,800,000%1,225,00012,250,000لزلي محمد حسن عبداهلل الجشي3

12%15840,0008,400,000%1,050,00010,500,000شركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار4

4%5280,0002,800,000%350,0003,500,000محمد حسن عبداهلل منصور الجشي )1(5

80%1005,600,00056,000,000%7,000,00070,000,000املجموع

المصدر: شركة نبع الصحة للخدمات الطبية
)1( سيمتلك المساهم محمد حسن عبداهلل منصور الجشي ما نسبته 4% من أسهم الشركة بعد الطرح ولذلك لن يكون من كبار المساهمين بعد الطرح.
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نشاط الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري في التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

وفي النظام األساسي للشركة، فتتمثل أنشطة الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. •
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية. •
التشييد. •
النقل والتخزين. •
التعليم. •
األنشطة العقارية. •
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
الصناعات التحويلية. •
التعدين واستغالل المحاجر. •
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي. •
الفنون والترفيه والتسلية. •
أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية. •
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
األنشطة المالية وأنشطة التأمين. •
المعلومات واالتصاالت. •
تجارة الجملة والتجزئة، اصالح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية. •
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. •
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
أنشطة الخدمات األخرى. •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت )ولمزيد من المعلومات حول 
التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم )3-15( »التراخيص والشهادات الحكومية« في هذه النشرة(. 

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في تشغيل وإدارة كٍل من مستشفى الزهراء، صيدلية منارة الحرمين، فرع نبع الصحة الخاص بممارسة أعمال الصيانة 
وتشغيل المباني. )ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضاًل راجع القسم )3-8( »نشاط الشركة« في هذه النشرة(.

رسالة الشركة 

االلتزام بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية من خالل كوادر مؤهلة واستخدام أحدث التقنيات لضمان رضاء العمالء.

رؤية الشركة 

أن تكون من أفضل مقدمي الخدمات الطبية في المملكة وفق أعلى معايير الجودة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

فريق اداري متكامل لدية خبرة تشغيلية تمتد ألكثر من 36 عام. •
استقرار مالي ومستوى ربحية جيد. •
شركة طموحة تمتلك إمكانيات تساعدها على التوسع من خالل التخطيط االستراتيجي واغتنام الفرص. •
استراتيجية وخطط مرنة متماشية مع المتغيرات في بيئة العمل مع استخدم المؤشرات للقياس والتحسين. •

استراتيجية الشركة 

االرتقاء بالخدمات وفق أعلى مستويات الجودة بناًء على الخبرات الممتدة ألكثر من 36 عاما. •
زيادة حصة الشركة في سوق الخدمات باالستفادة من النمو القوي في اقتصاد المملكة وتماشياً مع رؤية 2030 والتي تدعم االستثمار من خالل  •

الدعم الالمحدود وتقديم القروض.
تنمية وتنويع مصادر دخل الشركة من خالل التوسع في األعمال وتحسين جودتها. •
االستثمار في الكوادر البشرية الوطنية. •

نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية س
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ملخص المعلومات المالية 

إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م واألرقام المقارنة بها 
لعام 2020م وااليضاحات المرفقة بها.

قائمة الدخل 

قائمة الدخل )ريال سعودي(
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2021م2020م

115,682,904117,681,668اإليرادات 

)70,898,315()69,751,318(تكلفة اإليرادات 

45,931,58646,783,353مجمل الربح 

27,647,86926,971,976الربح التشغيلي 

28,335,71427,528,386الربح قبل الزكاة 

26,652,88625,827,253الربح للسنة

26,627,41626,564,374إجمالي الدخل الشامل للسنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

قائمة المركز المالي 

قائمة المركز المالي )ريال سعودي(
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م

77,199,05982,654,928مجموع الموجودات غير المتداولة 

68,186,37875,486,767مجموع الموجودات المتداولة 

145,385,437158,141,695مجموع الموجودات 

47,024,15637,122,199مجموع المطلوبات غير المتداولة 

19,963,71218,157,553مجموع المطلوبات المتداولة

66,987,86855,279,752مجموع المطلوبات

78,397569102,861,943مجموع حقوق المساهمين 

145,385,437158,141,695مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

ع نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
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قائمة التدفقات النقدية 

قائمة التدفقات النقدية )ريال سعودي(
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م

6,035,92230,738,392صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

)10,364,629()39,639,160(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

)15,165,409(31,392,057صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

3,996,9681,785,787نقد وما في حكمه في بداية السنة 

1,785,7876,994,141نقد وما في حكمه في نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية 

2021م2020ممؤشرات األداء الرئيسية

1,73%39,42%معدل نمو اإليرادات 

)3,10%(447,27%معدل النمو في الربح للسنة

39,75%39,70%هامش مجمل الربح 

21,95%23,04%هامش صافي الربح 

3,424,16نسبة التداول )مرة(

16,33%18,33%العائد على الموجودات 

25,11%34%العائد على حقوق المساهمين 

المصدر: مستخلصة من القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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التعريفات والمصطلحات .  1

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

التعريفالمصطلح أو االختصار

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية، شركة مساهمة مقفلة.الشركة أو امُلصدر

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو اإلدارة 
إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية.التنفيذية

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )د( من هذه النشرة.املجلس أو مجلس اإلدارة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقاً( بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

الطرح األولي لـ )1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي من أسهم الشركة تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة الطرح
لغرض اإلدرا	 في السوق الموازية.

)1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي من أسهم الشركة.أسهم الطرح

)••( •••••••• ريال سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية من أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية.السهم

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.املساهم أو املساهمون

100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ويبلغ عددها )7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي متساوية القيمة.أسهم املساهمني احلاليني قبل الطرح

80% من مجموع أسهم رأس مال الشركة، ويبلغ عددها )5,600,000( خمسة ماليين وستمائة ألف سهم عادي متساوية القيمة.أسهم املساهمني بعد الطرح

مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في الصفحة رقم )ن( من هذه النشرة.املساهمون البائعون

هم المساهمون الذين يملكون 5.0% أو أكثر من أسهم الشركة، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ن( من هذه النشرة.املساهمون الكبار

حقوق التصويت 

حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركة، وللشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وليس ألي مساهم أي حقوق تصويت 
تفضيلية، ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق التصويت، وللكل الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، ويجوز 
للمساهم تفويض أي مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفيها؛ لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية 

العامة والتصويت على قراراتها.

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.امُلستثمر

كل ُمستثمر مؤهل يقدم طلباً لالكتتاب وفقاً لشروط وأحكام االكتتاب.امُلكتتب 

طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين المؤهلين تقديمه إلكترونياً عبر الحساب االستثماري للمكتتب عند الرغبة في طلب االكتتاب
االكتتاب.

نشرة اإلصدار هذه والمعدة من قبل الشركة، وهي الوثيقة المطلوبة لطرح أسهم الشركة لالكتتاب وتسجيلها لدى الهيئة لغرض نشرة اإلصدار أو النشرة
إدراجها في السوق الموازية بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها والبالغة )••••••••( •••••••••• ريال سعودي.متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.صايف متحصالت الطرح

1444/01/16هـ فترة الطرح األحد  يوم  حتى  وتستمر  2022/08/08م(  )الموافق  1444/01/10هـ  األثنين  يوم  من  تبدأ  التي  الفترة 
)الموافق 2022/08/14م(.

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي في يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(.تاريخ اإلقفال 

السوق التي تُتداول فيها أسهم الشركة والتي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب »قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات السوق املوازية »نمو«
المستمرة« وقواعد اإلدرا	« في المملكة العربية السعودية.

هم مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق الموازية والواردة أسماؤهم في الصفحة رقم )و( من هذه املستشارون أو مستشارو الشركة 
النشرة. 

شركة مجموعة الدخيل المالية.املستشار املالي

شركة دراية المالية.مدير االكتتاب

المملكة العربية السعودية.اململكة أو السعودية 
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حكومة المملكة العربية السعودية.احلكومة 

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة السوق املالية أو الهيئة

السوق املالية السعودية أو السـوق 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )تداول(.املالية أو سـوق األسـهم أو السـوق

النظام اآللي لتداول األسهم في السوق المالية السعودية.تداول

الهيئة السعودية للمراجعني 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.واحملاسبني

هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك أو 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة العامة للزكاة والدخل سـابقاً(.هيئة الزكاة

حساب لدى مدير االكتتاب إليداع متحصالت الطرح فيه، وبعد انتهاء عملية الطرح يتم تحويلها إلى حسابات المساهمين حساب األمانة
البائعين بعد خصم مصاريف الطرح.

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشـاط المنشـأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسـيس أو النظام األساسـي للشـركة السنة املالية / السنوات املالية
المعنيـة. علمـاً بـأن السـنة الماليـة للشـركة تنتهـي فـي 31 ديسـمبر مـن كل عـام ميالدي.

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.القوائم املالية

إدرا	 أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.اإلدراج 

املستثمر املؤهل أو املستثمرون املؤهلون

فئات المستثمرين المؤهلين هي:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت - 2

بشروط مكنتها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل 
دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها - 3
الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة مالية مرخص لها في ممارسة أعمال - 4
اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 5
صناديق االستثمار.- 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في - 7

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم 
)1( »التعريفات والمصطلحات«(.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.- 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.- 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير - 10
اآلتية:
 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ- 

عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
أال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً،ه- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.- 11
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األجانب غير املقيمني املسموح لهم 
باالستثمار يف السوق املوازية

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.- 1
مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.- 2
له أو - 3 شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً 

مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول 
القواعد  من  السادسة  المادة  من  )أ(  الفقرة  من  و)3(   )2( الفرعيتين  الفقرتين  لمتطلبات  وفقاً  الهيئة  تصدرها  التي 

المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو - 4

مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين )2( و)3( من الفقرة )أ( من 
المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة، ويكون 

مقيماً في إحدى هذه الدول، ويستوفي أياً من المعايير اآلتية:
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل أ- 

عن عشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العاملة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.د- 

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.- 5

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة 

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )2017-123-3( 
بتاريخ 1439/4/9هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 
1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )05-05-2022( بتاريخ 1443/6/2هـ )الموافق 2022/1/05م(.

قواعد اإلدراج 

المالية  السوق  هيئة  مجلس  من  بقرار  عليها  والموافق  السعودية  المالية  السوق  إدارة  مجلس  عن  الصادرة  اإلدرا	  قواعد 
المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  المعدلة  2017/12/27م(  )الموافق  1439/4/9هـ  بتاريخ   )2017-123-3( رقم 
رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/9/30م(. والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )22-1-

2021( بتاريخ 1442/7/12هـ )الموافق 2021/2/24م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-19-2022( بتاريخ 1443/07/12هـ 
)الموافق 2022/02/13م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-52-2022( بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته. نظام الشركات 

الئحة حوكمة الشركات 

-8( رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة 
16-2017( بتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( 
بتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( المعدلة بقرار من مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-57-2019( بتاريخ 
1440/9/15هـ )الموافق 2019/5/20م(. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/6/1هـ 

)الموافق 2021/1/14م(.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ. )الموافق 2005/9/27م(.نظام العمل

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.نطاقات/ برنامج السعودة

املعاييـر احملاسـبية الدوليـة إلعـداد 
)IFRS( التقاريـر املاليـة

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
.)International Financial Reporting Standards(

الدليل االسترشادي الستثمار 
األجانب غير املقيمني يف السوق 

املوازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم )4-95-2017( بتاريخ 1439/01/26هـ )الموافق 2017/10/16م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م( المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

)3-65-2019( بتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

)CBAHI( وهي شهادة العتماد المنشآت الصحية التي تطبق المعايير الوطنية للجودة صادرة عن المجلس الصحي السعودي – المركز شهادة اعتماد
.)Saudi Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions( السعودي العتماد المنشآت الصحية

 CAP )College of American
)Pathologists.كلية علماء األمراض األمريكية

فترة احلظر

يجب على كبار المساهمين الذين يملكون أسهماً في الشركة )والذين تظهر أسمائهم في الصفحة رقم )ن( من هذه النشرة( 
عدم التصرف في أي من تلك األسهم لمدة )12( اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق الموازية. ويجوز 
لهؤالء األشخاص التصرف في تلك األسهم بعد انقضاء مدة االثني عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة 

من الهيئة.
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ضريبة القيمة املضافة 

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ )الموافـق 2017/01/30م( الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة 
المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي 
يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض االستثناءات. وقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بنسبة 5% ابتداًء من تاريخ 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( وتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل 
مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ابتداًء من اإلنتا	 ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وقد قـررت 
حكومة المملكة العربية السعودية ابتداًء مـن شـهر يوليـو 2020م زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن 5% إلى 15%، وقد 
تم استثناء عدد من المنتجات منها )األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(، ويدفع المستهلك تكلفة 
ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها. أما المنشآت، فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم 

تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.اجلمعية العامة

األطراف ذوو العالقة 

يقصد بهم:
تابعو الشركة.- 1
المساهمون الكبار في الشركة.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.- 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البند رقم )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في البند رقم )6،5،4،3،2،1( أعاله.- 7

السيطرة 

وفقاً لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن الهيئة، تتمثل السيطرة في القدرة 
على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خالل 

أي من اآلتي:
امتالك نسبة تساوي30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.- 1
حق تعيين30% أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.- 2

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.عوامل املخاطرة

الريال سعودي - عملة المملكة العربية السعودية.الريال

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.السعودة

الوباء أو فيروس كورونا )كوفيد 19(
هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم فيروس كورونا واختصاراً »كوفيد 19«، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن 
وباء  بأنه  العالمية  الصحة  أثر ذلك صنفته منظمة  العام 2020م، وعلى  السعودية وذلك في مطلع  العربية  المملكة  ضمنها 

عالمي.
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عوامل المخاطرة.  2

إن االستثمار في األسهم التي سيتم طرحها في السوق الموازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين القادرين 
على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

 يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم طرحها وتداولها في السوق الموازية دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما 
فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في األسهم، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن 

تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها. 

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت 
أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها 

حاليا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية. 

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن إلدارة 
الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهم الشركة في السوق وإضعاف قدرتها على 

توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة 
في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم طرحها في السوق الموازية. إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه 
مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة حاليا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون 

لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1 2

المخاطر المتعلقة بتركز أعمال الشركة على مستشفى واحد 1 1 2

تتركز أعمال الشركة حالياً في تملك وإدارة وتشغيل مستشفى الزهراء العام وهو المستشفى الوحيد الذي تقوم الشركة بتشغيله )كما بتاريخ هذه النشرة(، تمثل 
اإليرادات من مستشفى الزهراء ما نسبته 86,5% و92,24% من إيرادات الشركة لعام 2020م و2021م على التوالي، وبالتالي فإنه في حال عدم قدرة الشركة 
على تجديد التراخيص الخاصة بالمستشفى أو في حال تعرضه ألي حادث يؤثر على استمرارية أعماله التشغيلية وتقديم الخدمات للمرضى، مثل الحرائق، أو 
تعطل اآلالت، أو حدوث أعمال إجرامية أو تعطل أنظمة المعلومات أو أي مخاطر أخرى قد ينتج عنها تعطل المستشفى بشكل جزئي أو كلي، فإن ذلك سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على إيرادات مستشفى الزهراء العام وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري أيضاً على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات من العمالء  2 1 2

تعتمد إيرادات الشركة على عدد من العمالء الرئيسيين يتمثلون في جهة حكومية وشركات التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة اإليرادات من أكبر )5( 
خمسة عمالء ما نسبته 74% و48% من إيرادات الشركة لعام 2020م و2021م على التوالي، وعليه فإنه في حال عدم قدرة الشركة في المحافظة على 
عالقات جيدة مع هؤالء العمالء، أو في حال افالس او انقطاع أعمال هؤالء العمالء، أو في حال عدم مقدرة الشركة على تلبية أية متطلبات من القطاع 
الحكومي أو شبه الحكومي، أو في حال تغير سياسة هذه الجهة الحكومية في عدد الحاالت المحالة منها إلى القطاع الخاص، فإن ذلك سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة وإيراداتها ونتائج أعمالها.

ويوضح الجدول التالي إيرادات الشركة بحسب طبيعة العمالء للعامين 2020م و2021م.

 العميل 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021مالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

النسبة من اإليرادات القيمة )ريال سعودي(النسبة من اإليرادات القيمة )ريال سعودي(

19%3222,255,670%37,546,625جهة حكومية
13%2515,126,043%29,203,090شركة تأمين
9%811,173,995%9,463,407شركة تأمين

4%64,178,640%6,376,729شركة مساهمة عامة
3%34,115,945%3,469,772شركة تأمين

48%7456,850,294%86,059,623املجموع

المصدر: الشركة
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مخاطر صعوبة توظيف الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية  3 1 2

التنافسية على توافر الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة  تعتمد الشركة في تقديم خدماتها واستمرار نشاطها والحفاظ على قدرتها 
العالية. ونظراً لصعوبة توفير الممارسين الصحيين األكفاء والكوادر اإلدارية المؤهلة، فإن استقطابهم للعمل لدى الشركة يعد من ضمن التحديات التي 
تواجهها الشركة، وقد يتطلب استقطاب هذه الكوادر والحفاظ عليها أن تبذل الشركة جهوداً إضافية أو أن تتكبد مصاريف إضافية قد ال تكون معلومة 
لديها في الوقت الراهن. حيث قد يتلقى الممارسون الصحيون عروض وظيفية من مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين داخل المملكة وخارجها. وعليه، 
تتمكن الشركة من  المؤهلة. وبالتالي قد ال  الكوادر اإلدارية  أو  الممارسين الصحيين األكفاء  أنها ستكون قادرة على استقطاب  فإن الشركة ال تضمن 
االستمرار في تقديم خدماتها الطبية بجودة عالية مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على سمعة الشركة وقدرتها على المنافسة ونتائج أعمالها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

عدم القدرة على تجديد أو تعديل العقود القائمة  4 1 2

أبرمت الشركة العديد من عقود الخدمات واالتفاقيات مع عدد من شركات التأمين وذلك بصفتها الطرف الذي يوفر رعاية طبية للمؤمن عليهم عند تلك 
الشركات. كما أن لدى الشركة عقد مع شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبيها. تم إبرام هذه العقود 
لفترة زمنية معينة قابلة للتجديد، ولكن ال يوجد أي ضمان بإمكانية تجديد تلك العقود، أو تجديدها بشروط مماثلة للشروط الحالية. وبالتالي فإن عدم 
قدرة الشركة على تجديد أي من تلك العقود أو تجديدها بشروط غير مناسبة للشركة كتغيير قائمة األسعار للخدمات الطبية المقدمة سيكون له تأثير 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمستوى جودة الخدمات الصحية 5 1 2

تعتمد الشركة بشكل أساسي على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها من أجل الحفاظ على مكانتها السوقية وقدراتها التنافسية. وتتضمن جودة الخدمات 
الصحية مجموعة من العوامل والتي نذكر منها: التشخيص الجيد وفاعلية العال	 ومؤهالت الممارسين الصحيين وخبراتهم وسهولة الوصول إليهم ووجود 
األجهزة واآلالت والمعدات الطبية والفنية الحديثة وتوافر البنية التحتية الحديثة للمستشفى، إضافة إلى قدرة الممارسين الصحيين وغيرهم من الموظفين 

على التواصل مع المرضى بشكل فعال وقلة فترات انتظار المرضى وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع األنظمة والمعايير المهنية.

إن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية قد يضر بسمعتها وقدرتها على المحافظة على قاعدة عمالئها مما سيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تركز إيرادات الشركة باإليرادات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي  6 1 2

يشكل المرضى المحالون من قبل جهة حكومية والقطاعات شبه الحكومية إلى مستشفى الزهراء العام للمعالجة جزءاً من عمالء وإيرادات الشركة، حيث 
تمثل اإليرادات منهم ما نسبته40,75% من إيرادات الشركة لعام 2021م، 42,41% من إيرادات الشركة لعام 2020م، فيما كانت تمثل ما نسبته 15,17% من 

إيرادات الشركة خالل عام 2019م. 

ولذلك فإن إيرادات الشركة تعتمد بشكل جوهري على عدد الحاالت المحالة من الجهة الحكومية إلى القطاع الخاص وبالتالي في حال عدم قدرة الشركة 
على استيفاء متطلبات الوزارة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة، كما أنه في حال قيام الجهة الحكومية بزيادة الطاقة االستيعابية 
لمستشفياتها أو قامت ببناء مستشفيات جديدة فإن ذلك سيقلص من عدد الحاالت المحالة منها وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على إيرادات 

الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

باإلضافة إلى ذلك فإن الذمم المدينة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي تمثل ما نسبته 58,55% و42,36% من إجمالي الذمم المدينة التجارية للشركة 
كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م و 2021م على التوالي، كما أن ما نسبته 12% من الذمم المدينة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي متأخرة عن التحصيل 
لفترة 90 يوم، وما نسبته 0,2% من الذمم المدينة من القطاع الحكومي وشبه الحكومي متأخرة عن التحصيل لمدة 180 يوم، وعليه فإن الشركة معرضة 

لمخاطر تأخر في سداد مستحقاتها، مما سيكون له األثر السلبي على السيولة النقدية للشركة وعلى مركزها المالي ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة  7 1 2

تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر، وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة 
أو دائمة، منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو غيرها. 
وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً، فسوف يؤثر ذلك بشكل 

سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية. 

المالية  للسنة  ريال سعودي  وثالثة وخمسين  ألف  وتسعون  واثنان  مليون وتسعمائة  ثمانية وخمسين  التجارية )58,992,503(  المدينة  الذمم  بلغ رصيد 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م يمثل ما نسبته 40,57% من إجمالي موجودات الشركة لعام 2020م، فيما بلغ الرصيد للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م )60,119,914( ستون مليون ومائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريال سعودي، يمثل ما نسبته 38,01% من إجمالي موجودات 

الشركة لعام 2021م، وفيما يلي تفاصيل أعمار الذمم المدينة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م و2020م:

غير متأخرة عن 
متأخرة من 91- 180 متأخرة من 1-90 يومالسداد

أكثر من 180 يوميوم

11,197,48016,699,77512,907,09818,188,150كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م

22,666,86420,628,97716,582,297241,776كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م

المصدر: القوائم المالية المراجعة لعام 2021م

إن التأخر في تحصيل الذمم المدينة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة وعالماتها التجارية 8 1 2

تسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعالماتها التجارية ومواجهة أي استخدام غير مشروع لعالماتها التجارية من قبل الغير، حيث قامت الشركة بتسجيل 
عالمتها التجارية التي تعتمد عليها في أعمالها بالمملكة )يرجى مراجعة القسم )3-19( »العالمات التجارية« للمزيد من المعلومات عن العالمة التجارية(. 
وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعالمات التجارية الخاصة بالشركة، بما في ذلك استخدامها من قبل الغير دون ترخيص، فقد تضطر الشركة 
للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود بعض من موظفيها لهذه اإلجراءات القضائيًة وذلك من أجل حماية عالماتها التجارية. وبالتالي التأثير 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على اإلدارة التنفيذية 9 1 2

يعتمد نجاح الشركة على القدرات والخبرات التي تتمتع بها إدارتها التنفيذية سواء على مستوى إدارة الشركة أو المستشفى التابع لها )ويشار إليها فيما 
بعد بـ »اإلدارة التنفيذية«(. وتعتمد الشركة في إدارة أعمالها باإلضافة إلى إدارة وتشغيل المستشفى التابع لها على فريق إدارة تنفيذية مؤهل وقادر على 
إدارة ومباشرة أعمالها بشكل فعال. وفي حال انتهاء عمل أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى الشركة ألي سبب من األسباب، فقد ال تتمكن من توظيف 
بديل مؤهل في الوقت المطلوب أو بذات التكلفة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في أعمال الشركة أو بقدرتها على أداء خدماتها على الوجه المطلوب، 

وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

المخاطر المتعلقة بالمطالبات المرفوضة 10 1 2

ترتبط الشركة بعقود تقديم خدمات طبية للمرضى المستفيدين من التغطية التأمينية الممنوحة لهم من قبل شركات التأمين المتعاقدة معهم الشركة. 
يتم مراجعتها  ثم إصدار مطالبات  الشركات ومن  تلك  المؤمن عليهم لدى  المرضى  الشركات بعال	  القائمة مع هذه  الترتيبات  الشركة بموجب  وتقوم 
تقدمها  التي  المطالبات  لرفض تسديد جزء من  دورياً  الشركة  تتعرض  لذلك  نتيجة  المستحقة.  المبالغ  تسديد  ذلك  بعد  يتم  لكي  بشأنها،  والتفاوض 

المستشفى التابع لها لقاء الخدمات الصحية المقدمة لعمالء شركات التأمين، وذلك نتيجة ألسباب إدارية وفنية مختلفة والتي يتمثل أهمها فيما يلي: 

عدم تقديم كافة المستندات المطلوبة من المستشفى إلى شركة التأمين.  •
عدم قبول شركة التأمين لطبيعة الخدمات التي تم تقدميها للمريض ذات العالقة. •
تأخر الشركة بإصدار الفواتير التابعة للخدمات الصحية المقدمة ورفعها الى شركات التأمين. •

إن تأخر سداد هذه المطالبات أو رفضها سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بالتشريعات واألنظمة والتراخيص المنظمة لقطاع الرعاية الصحية  11 1 2

تخضع الشركة وأعمالها إلشراف ورقابة عدة جهات حكومية تشرف على قطاع الرعاية الصحية والتي تشمل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء 
ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمركز السعودي العتماد المنشآت الصحية، والتي جميعاً تسعى دوماً إلى تطبيق أفضل معايير الجودة والرقابة على 
الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية ومراجعتها بصورة مستمرة، خاصة تلك األنظمة والتعليمات والمعايير المطبقة على قطاع المستشفيات 

الذي تعمل فيه الشركة. 

إن عدم تمكن الشركة من االلتزام بهذه األنظمة والتعليمات والمعايير بصورة مستمرة قد يعرضها إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات تفرضها الجهات 
الرقابية عليها، أو القيام بتعليق أو سحب التراخيص الالزمة لمزاولة العمل، مما سينعكس سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

كما أن من شأن التعديالت التي قد تطرأ على األنظمة واللوائح والتعليمات التي تضعها وتشرف عليها الجهات الرقابية في المستقبل على قطاع الرعاية 
الصحية التي تعمل فيه الشركة، أن تجبر الشركة على إجراء تعديالت على عملياتها التشغيلية أو أساليب تقديم خدماتها لتصحيح أوضاعها وااللتزام بمتطلبات 

هذه التعديالت، األمر الذي قد يؤدي إلى تحمل الشركة نفقات مالية إضافية جراء ذلك، وهو ما سيؤثر سلباً على أعمالها وأدائها المالي والتشغيلي. 

ومن جهة أخرى، إن عدم التزام أي من أفراد الكوادر الطبية والتمريضية والمهنية بالحصول على التراخيص والوثائق الالزمة لمزاولة أعمالهم سيعرض 
الشركة إلى عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية ذات العالقة عليها، والذي سوف يؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية 12 1 2

إن الشركة معرضة لوقوع أخطاء طبية يرتكبها طاقمها الطبي خالل ممارسته لعمله، وال تضمن الشركة عدم وقوع مثل هذه األخطاء في المستقبل.

تنص المادة )41( من نظام مزاولة المهن الطبية على أن يكون االشتراك في التأمين التعاوني ضد األخطاء المهنية الطبية إلزامياَ على جميع األطباء 
وأطباء األسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتعتبر هذه المؤسسات مسؤولة قانونياً عن دفع أي مبالغ يحكم بها للمريض المتضرر 
كتعويض عن األضرار التي تلحق به بسبب الخطأ الطبي المرتكب من قبل تابعيها من الممارسين الصحيين إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف لتغطية 
قيمة التعويض. وبحسب المادة )41( المذكورة، يحق للمؤسسة الطبية الرجوع على الممارس الصحي المحكوم عليه بارتكابه للخطأ الطبي فيما دفعته عنه. 

كذلك من الممكن أن تكون قيمة مبلغ التعويض الذي يمكن للشركة أن تحصله من شركة التأمين أقل من إجمالي قيمة مبلغ التعويض المطلوب دفعه من 
جانب الشركة للمريض المتضرر. وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون هنالك حاالت أو أحداث مستثناة ال يمكن التأمين عليها. كما أنه من الممكن أال تنجح 
الشركة في إثبات أساس مطالبتها لشركة التأمين ألي سبب أمام الجهة القضائية ذات العالقة. وبالتالي فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلباً وبصورة جوهرية 

على الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

المخاطر المتعلقة بأعطال االجهزة والمعدات الطبية والحاجة إلى استبدالها 13 1 2

تعتمد الشركة في تقديم خدماتها الصحية على استمرارية عمل األجهزة واآلالت والمعدات الطبية والفنية التي تملكها بفعالية ودون انقطاع. وإن أي عطل 
يطرأ على هذه األجهزة أو المعدات الطبية أو الفنية يؤثر على مقدرة الشركة على االستمرار في تقديم خدماتها الصحية لعمالئها خالل فترة تعطلها، كما 
أن القيام باستبدال تلك األجهزة سيؤثر بشكل سلبي على إمكانية تقديم الخدمات الصحية وبالتالي على نتائج أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

هذا باإلضافة إلى أن التقنيات الطبية تتميز بالتطور المستمر والمتسارع، ولذلك يجب على الشركة مواكبة هذا التطور وذلك عن طريق التقييم المستمر 
الحتياجها من األجهزة والمعدات الطبية والفنية، والحاجة إلى تطويرها وتجديدها، ولذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الالزم لتغطية 
المصروفات الرأسمالية العالية بهدف تطوير وتجديد وإصالح تلك األصول في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تعطل أعمال الشركة مما ينعكس سلباً على 

العمليات التشغيلية في المستشفى وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائجها المالية. 

وباإلضافة إلى ذلك، فسيؤثر استخدام المنافسين ألجهزة وتقنيات طبية أكثر جودة على قدرة الشركة التنافسية، وهو ما سيحد من قدرتها على االحتفاظ 
بعمالئها، مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات  14 1 2

الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى خالل ممارستها ألعمالها التشغيلية، حيث أنه قد تقام دعوى أو يتم المطالبة بإجراء قضائي في المستقبل ضد الشركة 
من قبل المرضى أو الزائرين أو الموظفين أو الممارسين الصحيين أو الجهات التنظيمية، قد تشمل هذه الدعاوى أو المطالبات أو الغرامات على سبيل المثال 
ال الحصر، الدعاوى المتعلقة باألخطاء الطبية أو الشكاوى الطبية، أو الغرامات أو المخالفات المتعلقة بمخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة أو أنظمة 
الزكاة ونظام العمل والمنازعات التعاقدية، وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الغرامات أو اإلجراءات القضائية، التي يمكن أن 
تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، كما أنه لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص 

لمواجهة المطالبات المحتملة، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا قد تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
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ويوضح الجدول التالي القضايا القائمة حتى تاريخ هذه النشرة.

موقف شركة نبع نوع الدعوىالطرفجهة المرافعةالرقم
الصحة 

مبلغ المطالبة بالدعوى 
حالة الدعوىبالريال السعودي

تم الحكم فيها لصالح المدعي، 37,547مدعيماليةشركة تأمين محكمة التنفيذ بالخبر1.
وجاري التنفيذ.

جاري النظر فيها من قبل 163,451مدعيماليةعميل محكمة العامة بالقطيف2.
المحكمة.

تم الحكم فيها لصالح المدعي، 237,885مدعيماليةعميل محكمة التنفيذ بالقطيف3.
وجاري التنفيذ.

جاري النظر فيها من قبل 157,404مدعيماليةعميل شركةمحكمة العامة بالقطيف4.
المحكمة.

تم حكم فيها لصالح المدعي، 7,200مدعى عليهعماليةموظفة محكمة العمالية بالدمام5.
ولم يتم التنفيذ بعد.

تم الحكم فيها لصالح المدعي، 98,900مدعيماليةعميل محكمة التنفيذ بالقطيف6.
وجاري التنفيذ.

جاري النظر فيها من قبل 190,742مدعيماليةعميل محكمة العامة بالقطيف7.
المحكمة.

المخاطر المتعلقة بإدارة ومعالجة نفايات الرعاية الصحية 15 1 2

تخضع عمليات الشركة إلى عدة أنظمة متعلقة بإدارة ومعالجة النفايات الطبية وتسريب المواد المحظورة في شبكة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك 
النظام الموحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي )الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 1426/09/16هـ( ونظام 
مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها )الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/6 وتاريخ 1412/02/13هـ( والالئحة التنفيذية المتعلقة به، وعليه 
فإنه في حال عدم االلتزام بالمعايير واإلجراءات التنظيمية المتعلقة بإدارة ومعالجة نفايات الرعاية الصحية بشكل صحيح وفق ما هو مطلوب بموجب هذه 
اللوائح، قد يعرض الشركة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام. والتي قد تصل إلى إغالق المنشأة الصحية أو قسم منها لمدة ال تزيد عن 
ستين يوم أو سحب الترخيص أو غرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المرضى  16 1 2 معلومات  سرية  على  والمحافظة  المعلومات  نظم  بكفاءة  المتعلقة  المخاطر 
والموظفين

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة مستشفى الزهراء العام ومرافقها، وتعتبر أنظمة المعلومات وقاعدة البيانات عنصر أساسي في تشغيل 
وإدارة المرافق الطبية بشكل عام، حيث يتم من خالل هذه األنظمة على سبيل المثال ال الحصر، حجز مواعيد المرضى وجدولتها وإصدار وإعداد فواتير 
المرضى ومطالبات التأمين وحفظ معلومات المرضى، مما يعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة، أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة 
وتسريب معلومات المرضى أو الفيروسات االلكترونية، وبالتالي فإنه في حال تعطل تلك األنظمة أو فقدان البيانات الخاصة بالمرضى فإن العمليات 
المقدمة من قبل المستشفى وعلى سمعة المستشفى  أو تنقطع بشكل جزئي، األمر الذي سيؤثر على جودة الخدمات  التشغيلية للمستشفى ستتوقف 

والشركة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

كما أنه في حال تعرض أنظمة المستشفى لالختراق وفشل الشركة في منع تسرب معلومات المرضى ومعلومات الموظفين فإنه قد يتم رفع دعاوى وقضايا 
قانونية ضد الشركة، وفي حال تم رفع هذه الدعاوى فإن سمعة الشركة ستتأثر سلباً باإلضافة إلى التكاليف وااللتزامات المالية المتعلقة بمتابعة القضايا 
وما قد تتكبده الشركة من تكاليف كتعويضات أو غرامات جراء هذه القضايا، مما سينعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

من جانب آخر عند حدوث أي عطل أو اختراق ألنظمة مستشفى الزهراء أو الشركة بشكل عام، فإن ذلك سيتطلب من الشركة تكبد تكاليف إضافية لتعديل 
وتطوير وتحديث أنظمة المعلومات الخاصة بها، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 
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المخاطر الصحية الناتجة عن األمراض المعدية 17 1 2

تتعرض الشركة لمخاطر تفشي األمراض المعدية في المستشفى، حيث أنه قد يصاب أحد األفراد األصحاء باألمراض المعدية أثناء اقامتهم أو خالل 
زيارتهم للمستشفى، كما أنه قد تنتقل العدوى للممارسين الصحيين أثناء تقديم خدماتهم وعملهم في المستشفى مما يمنعهم من أداء عملهم وتقديم 
خدمات الرعاية الصحية للمرضى. قد يترتب على ذلك مطالبة العمالء الزائرين، أو المرضى المقيمين، أو الممارسين الصحيين بالتعويض، أو إقامة 

الدعاوى والقضايا ضد الشركة، وفي حال حدوث ذلك فإن سمعة المستشفى وأعمال الشركة ونتائج عملياتها ستتأثر بشكل سلبي وجوهري. 

كما أنه من المحتمل أن يؤدي تفشي األمراض المعدية إلى فرض قيود من قبل الجهات التنظيمية لمكافحة انتشار األمراض وانتقالها كالحجر الصحي أو 
إغالق أجزاء من المستشفى في بعض األحيان للتعقيم أو فرض قيود تنظيمية أخرى، أو سحب التراخيص، أو التصاريح، أو الموافقات الخاصة بالمنشآت 

الصحية المعنية.

وسوف يترتب على تحقق أي مما ذكر أعاله التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بقواعد السلوك المهني واألنظمة الداخلية 18 1 2

يجب على الممارسين الصحيين االمتثال لقواعد السلوك المهني الموضحة في االنظمة واللوائح الخاصة بممارسة المهن الصحية( مثل نظام مزاولة المهن 
الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/59( وتاريخ 1426/11/04هـ والئحته التنفيذية وتعليمات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ألخالقيات 
الممارس الصحي(. ولكن ال تضمن الشركة التزام الممارسين الصحيين العاملين لديها بقواعد السلوك المهني واألنظمة الداخلية التي تراقب وتنظم 
عمل الممارسين الصحيين. كما ال تضمن الشركة أن اإلجراءات واألنظمة الداخلية المتبعة فيما يخص تطبيق قواعد السلوك المهني كافية. وقد يتعرض 
الممارسون الصحيون أو الشركة لغرامات مالية أو جزائية في حال عدم امتثالهم ألحكام ومتطلبات هذه األنظمة والقواعد مما قد يؤثر على سمعة الشركة. 

إن حصول أي من تلك المخاطر سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين  19 1 2

تقوم الشركة بالتعاقد مع الموردين المحليين للحصول على معظم احتياجاتها من المستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدالنية واألجهزة والمعدات، 
وقد تتعرض الشركة لخطر نقص كميات البضاعة الموردة أو ضمان الجودة أو غيرها من المخاطر المتعلقة باالستعانة بالموردين والوكالء.

بلغت مشتريات الشركة من كبار موردي الشركة وعددهم )5( خمسة ما نسبته 27,9% و11,16% من تكلفة اإليرادات لعام 2020م و2021م على التوالي، 
وعليه فإنه في حال حدوث أي خلل أو انقطاع في أعمالهم، أو في حال إيقاف العالقة معهم فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها.

ورغم أن الشركة تحاول تطبيق سياسة تعدد الموردين للحد من اعتمادها على مصدر معين أو تركيزها على موردين معينين، إال أن هذا قد ال يكون ممكناً 
بالنسبة للمنتجات التي يوفرها مورد واحد يكون وكياًل أو موزعاً في المملكة أو دول مجلس التعاون. كما أن هناك عوامل قد تؤثر بشكل سلبي على أي 
من موردي الشركة أو جميعهم في نفس الوقت، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، التغيرات في اللوائح واألنظمة المتعلقة بأنشطة الموردين وإجراءات 
التسجيل والتخليص الجمركي والفسح والرسوم المفروضة على ذلك. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون الشركة غير قادرة على االستمرار في االعتماد على 
الموردين الذين تتعامل معهم، إما بسبب تغير سلبي في العالقات القائمة معهم، أو الزيادة في تكاليف الحصول على المنتجات، أو انعدام قدرة المورد 

الخارجي أو المورد من الباطن على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق الجودة الالزمة وفي الوقت المناسب.

وسوف يؤدي تحقق أي من هذه المخاطر إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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ويوضح الجدول التالي قيمة التعامل مع أهم الموردين اللذين تتعامل معهم الشركة ونسبته من تكلفة إيرادات الشركة: 

المواداسم المورد
قيمة التعامل ونسبته من تكلفة اإليرادات 

النسبةكما بتاريخ 31 ديسمبر 2021مالنسبةكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م

4,60%9,423,262,318%476 ,570 ,6أدوية المورد 1

2,54%12,201,800,269%843 ,512 ,8أدوية المورد 2

1,80%2,611,276,235%025 ,822 ,1أدوية المورد 3

1,27%2,17900,000%185 ,515 ,1أدوية المورد 4

0,95%1,5673,826%733 ,049 ,1أدوية المورد 5

11,16%27,97,912,648%19,470,262اإلجمالي 

المصدر: الشركة

المخاطر المتعلقة بالحقوق الحصرية في سوق األدوية والمنتجات الصحية 20 1 2

غالباً تقوم الشركات المصنعة للمنتجات الطبية بتعيين موزعين وموردين يتم من خاللهم فقط وبشكل حصري توزيع وتوريد المنتجات الطبية المصنعة 
من قبلهم، وبالتالي في حال عدم قدرة الشركة على بناء عالقة جيدة مع المورد أو الموزع، فقد يترتب على ذلك عدم حصول الشركة على تلك المنتجات 

الطبية، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهر على أعمال الشركة وقدرتها على المنافسة ونتائج عملياتها.

كما أن الحق الحصري في توزيع أو توريد المنتجات الطبية يمنح الموزع أو المورد ميزة في التفاوض عند بيع هذه المنتجات والذي يترتب عليه عدم 
قدرة المنشأة الصحية الخاصة على التفاوض للحصول على أسعار منافسة، وعليه فإنه في حال عدم قدرة الشركة على التفاوض مع الموزعين والموردين 
الحصريين من أجل الحصول على أسعار منافسة أو في حال قيام الموزعين والموردين الحصريين برفع أسعار منتجاتهم وعدم وجود منتجات بديلة لها 
في السوق، فإن ذلك قد يضطر الشركة لدفع أسعار أعلى للحصول على تلك المنتجات وبالتالي زيادة التكاليف التشغيلية للشركة. إن حصول أي من تلك 

العوامل سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تجديد أو الحصول على شهادات االعتماد الطبي الرئيسية 21 1 2

حصلت الشركة على شهادة اعتماد لمستشفى الزهراء العام صادرة من المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية، وإن عدم قدرة الشركة على تجديد 
تلك الشهادة واالعتماد أو المحافظة عليها سارية المفعول أو عدم قدرتها على استيفاء شروط منحها قد يؤدي إلى تعليق أو انقطاع أو توقف بعض أو كل 
عملياتها التشغيلية وعدم تمكنها من ممارسة أعمالها وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

وبما أن الحصول على شهادات االعتماد الطبي من قبل المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية قد أصبح ملزماً حالياً، فقد اعتبرت وزارة الصحة 
لتجديد تراخيص المنشآت الصحية، وفي حال لم تتمكن الشركة من  االعتماد الصادر من المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية شرطاً مسبقاً 
الحصول أو المحافظة على أو تجديد تلك االعتمادات مستقباًل، فسيؤدي ذلك لرفض وزارة الصحة منح أو تجديد التراخيص لمستشفى الزهراء العام، 

مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتزامات الزكاة الشرعية 22 1 2

قدمت الشركة إقرارات الزكاة )بشكل موحد بما يشمل فروع الشركة( منذ تأسيسها لجميع السنوات وحتى عامها المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 
وحصلت على شهادة نهائية سارية حتى تاريخ 30 أبريل 2023م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وال تزال 
اإلقرارات الزكوية للشركة منذ التأسيس وحتى عام 2014م قيد الفحص من الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولم تصدر لها ربوط زكوية نهائية، أما فيما يتعلق 
باألعوام من عام 2015م وحتى عام 2017م فقد أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي والذي نتج عن فروقات زكوية بمبلغ )556,891( 
خمسمائة وستة وخمسين ألف وثمانمائة وواحد وتسعين ريال سعودي، لم يتم تكوين مخصص مقابل هذه المطالبة، وتقدمت الشركة باعتراض على المبلغ 
المستحق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومازال االعتراض محل الدراسة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة ولذلك لم يصدر ربط نهائي، وفيما يتعلق 
بالعام 2018م فقد حصلت الشركة بتاريخ 2020/07/22م على خطاب من هيئة الزكاة بإعادة الربط من قبل الهيئة واستحقاق مبلغ )19,557( تسعة عشر 
ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين ريال سعودي صدر الربط النهائي من هيئة الزكاة وتم سداد المبلغ بالكامل، أما الفترة منذ عام 2019م وحتى عام 2021م 

فقد قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وال تزال هذه االقرارات محل الفحص من قبل الهيئة العامة للزكاة ولم يصدر أي ربط زكوي يخصها.

ولذلك فإنه في حال رفض هيئة الزكاة االعتراض والمطالبة بدفع المبالغ المستحقة فإن الشركة ستتحمل سداد تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية 
عن هذه السنوات وذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. 

كما أنه في حال قامت هيئة الزكاة بإعادة الربط ومطالبة الشركة بدفع مبلغ زكاة إضافي عن اإلقرارات المقدمة للسنوات السابقة، فإن الشركة ستتحمل سداد 
تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن جميع السنوات المالية أو ستطالبها بدفع فروقات 
زكوية جوهرية عن قيمة ما دفعته الشركة كزكاة، باإلضافة إلى أنه قد تفرض هيئة الزكاة غرامات تأخير سداد هذه المبالغ، وعليه فإنه في حال قيام 
هيئة الزكاة بالمطالبة بتلك المبالغ والفروقات فستقوم الشركة بدفع تلك المطالبات وبالتالي التأثر بشكل سلبي وجوهري على التدفقات النقدية ومركزها 

المالي ونتائج أعمالها.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمتطلبات السعودة 23 1 2

تشكل السعودة توجهاً حكومياً يتطلب من جميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية توظيف عدد محدد من المواطنين السعوديين، ويقوم برنامج 
نطاقات بتصنيف المنشآت إلى نطاقات بالتيني وأخضر وأصفر وأحمر، وعلى المنشآت التقيد بالحد األدنى للسعودة. بلغ عدد العاملين في الشركة كما 
في تاريخ 2021/12/31م )501( خمسمائة وواحد موظف، منهم )171( مائة وواحد وسبعون موظف سعودي يمثلون ما نسبته 34,13% من إجمالي موظفي 
الشركة. وبذلك تم تصنيف مستشفى الزهراء العام ضمن البالتيني، وتم تصنيف صيدلية الحرمين ضمن النطاق البالتيني، كما تم تصنيف فرع الشركة 
ضمن النطاق األخضر المنخفض، ولكن ال يمكن للشركة أن تضمن استمرارها في االمتثال لمتطلبات برنامج السعودة وبرنامج »نطاقات«، وفي حال عدم 
االمتثال لمتطلبات السعودة المعمول بها، قد تواجه الشركة عقوبات تفرضها الجهات الحكومية، مثل تعليق طلبات التأشيرة ونقل الكفالة للموظفين غير 
السعوديين، واالستبعاد من المناقصات الحكومية والقروض الحكومية، وقد يكون من الصعب على الشركة أن تحافظ على نسبة السعودة المطلوبة وفقاً 
لبرنامج السعودة. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تكون الشركة قادرة على توظيف القوى العاملة المطلوبة أو توظيف العدد المطلوب من الموظفين السعوديين 
أو استقطاب الموظفين والممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية من غير السعوديين لمنشآتها الصحية القائمة والمستقبلية بشروط مواتية. وسيؤثر وقوع 

أي مما ورد أعاله على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على سوق التأمين  24 1 2

ترتبط الشركة بالعديد من االتفاقيات مع شركات التأمين الصحي من أجل تقديم خدماتها الطبية والعالجية لعمالء هذه الشركات، وتعتمد الشركة في 
إيراداتها بشكل كبير على العمالء المؤمن لهم من قبل شركات التأمين وفق وثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث بلغت إيرادات الشركة من شركات التأمين 
)54,364,211( مليون ريال سعودي خالل عام 2020م والتي شكلت ما نسبته 46,99% من اإليرادات، كما بلغت هذه اإليرادات )65,216,822( خمسة وستون 

مليون ومائتان وستة عشر ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريال سعودي، تمثل ما نسبته 55,42% من إيرادات الشركة لعام 2021م.

هذه االتفاقيات يتم تجديدها تلقائياً ما لم يشعر أحد األطراف الطرف اآلخر قبل فترة معينة )تختلف بحسب كل اتفاقية( وعليه فإن تجديد هذه االتفاقيات 
قد يخضع إلعادة التفاوض على أسعار الخدمات الطبية، كما أن األداء المالي لشركات التأمين يعتمد بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية المحلية 
والعالمية والتي قد تؤثر أيضاً على الشركات التي تعمل في المملكة، فقد ال يكون معدل نمو سوق التأمين الصحي في المملكة مرتفعاً أو محافظاً على 
ثباته من ناحية عدد األشخاص المؤمن لهم أو قيمة األقساط المكتتب بها أو المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين أو تحقيقها لعوائد على استثماراتها 
من صافي النقد الناتج عن أقساط التأمين المكتتب بها. وقد يؤدي ذلك إلى قيام شركات التأمين بالتفاوض مع المنشآت الصحية الخاصة للحصول على 
خصومات أكبر فيما يتعلق بمقابل الخدمات الطبية المقدمة للعمالء المؤمن عليهم من قبل تلك الشركات. وبالتالي في حال فشل الشركة في المحافظة 

على مستوى ثابت لألسعار والرسوم، أو في حال الفشل في تجديد هذه االتفاقيات فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ستتأثر بشكل سلبي وجوهري.
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كما تخضع شركات التأمين العاملة في المملكة لعدد من التنظيمات والتشريعات وفي حال عدم قدرة تلك الشركات على االلتزام بها فقد يتم إلزامها 
بالتوقف عن قبول أي مكتتبين جدد في جميع أو بعض األنشطة التأمينية أو إيقاف تلك الشركات عن مزاولة نشاطها أو سحب ترخيصها ومنعها من بيع 
منتجاتها التأمينية وعليه، إن تعرض شركات التأمين للعقوبات آنفة الذكر سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وبالتالي على أعمال المنشآت الصحية الخاصة 
التي تتعامل مع تلك الشركات. إن حصول أي من المخاطر المذكورة أعاله سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كذلك في حال قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بأي تعديالت على وثيقة التأمين الصحي التعاوني بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر زيادة 
مبلغ االقتطاع الذي يشارك في دفعه المؤمن لهم في بعض فئات المنشآت الصحية أو التقليل من منافع وحدود التغطية التأمينية أو تقليل الحد األقصى 
ألتعاب استشارة الطبيب بموجب الوثيقة أو في حال تخفيض عمالء شركات التأمين لشبكة مزودي الخدمة الطبية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي 
الخاصة بهم مما يؤدي إلى استثناء الشركة من قائمة مزودي الخدمة. سوف يكون له أثر جوهري على الشركة، حيث قد يترتب عليه انخفاض أعداد 
عمالء الشركة والمرضى أو قيام الشركة في سبيل المحافظة على عمالئها، على سبيل المثال ال الحصر، بتخفيض أسعار خدماتها الصحية، وبالتالي 
انخفاض مستوى الربحية. إن حصول أي من المخاطر المذكورة أعاله سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما قد يؤدي التركز االقتصادي لمجموعة قليلة من شركات التأمين على حصة كبيرة من سوق التأمين إلى تقليل مستوى التنافسية بين شركات التأمين 
أو إعطائها وضع مهيمن في سوق التأمين الصحي تحديداً، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إجبار المنشآت الصحية الخاصة على خفض رسوم خدماتها 
الصحية أو زيادة حاالت الرفض للمطالبات الطبية بينها وبين شركات التأمين. عالوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تكون هناك عدداً من عمليات االندما	 
واالستحواذ بين شركات التأمين، وسوف يؤدي حصول تلك العمليات في قطاع التأمين إلى زيادة حصص الكيانات الجديدة الناتجة عن عمليات الدمج تلك 
أو زيادة حصص الشركات المستحوذة، وبالتالي زيادة قدرتها على المساومة والتفاوض بشكل أكبر من السابق لخفض رسوم الخدمات الطبية. وسيؤدي 
ذلك إلى زيادة حدة المنافسة بين المنشآت الصحية الخاصة لخدمة العمالء المؤمن لهم من قبل شركات التأمين. إن حصول أي من المخاطر المذكورة 

أعاله سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالخبرة في إدارة شركة مدرجة في السوق المالية السعودية 25 1 2

تدار الشركة كشركة خاصة وبالتالي فإن موظفي اإلدارة العليا لديهم خبرات محدودة في إدارة الشركات المساهمة العامة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة 
للقيام بإدارة شركة مدرجة، وخاصة فيما يتعلق بااللتزام والتقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. 
ويتوجب على موظفي اإلدارة العليا على وجه الخصوص ومجلس إدارة الشركة أيضاً بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالقواعد التنظيمية والقواعد 
المتعلقة باإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، هذه الجهود اإلضافية قد تقلل الوقت الذي يخصصه موظفو اإلدارة 
العليا إلدارة أعمال الشركة اليومية. كما أن عدم قدرة الشركة على االلتزام باللوائح واألنظمة المفروضة على الشركات المدرجة ومتطلبات اإلفصاح 
وااللتزامات المستمرة في الوقت المناسب وبدون أي تأخر سيعرض الشركة للوقوع في مخالفات نظامية تفرض عليها من قبل هيئة السوق المالية أو 
الجهات التنظيمية األخرى وسيؤدي ذلك إلى فرض غرامات مالية يتوجب على الشركة دفعها. وفي حال فرض غرامات مالية أو فرض عقوبات على الشركة 

فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وسمعتها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعقود والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة  26 1 2

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع بعض األطراف ذوي العالقة، كأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين أو شركات يمتلكها أقارب كبار 
المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة، كذلك ترتبط الشركة بعدد من العقود مع أطراف ذات عالقة هم محمد حسن عبداهلل الجشي ولزلي محمد 
حسن الجشي وفاطمة الجشي، تتمثل في عقود ايجار خاصة بالسكن للموظفين وأرض مواقف تابعة لمستشفى الزهراء العام الموضحة تفاصيلها في 

الجدول التالي، تم إبرام هذه العقود على أسس تجارية وتخضع هذه العقود لموافقة الجمعية العامة للشركة.

وقد بلغ إجمالي مبلغ التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مبلغ )9,621,656( ريال سعودي يمثل ما نسبته 32,63% من 
إجمالي قيمة العقود والتعامالت خالل عام 2021م، وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بلغ إجمالي مبلغ التعامالت مع األطراف ذات العالقة )8,226,789( 

ريال سعودي تمثل ما نستبه26,9%من إجمالي قيمة العقود والتعامالت خالل عام 2020م.

كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م بلغ الرصيد المستحق من طرف ذو عالقة )347,974( ريال سعودي يمثل ما نسبته 0,22% من إجمالي موجودات الشركة، 
وال توجد أية مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة.

وكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م بلغ الرصيد المستحق من طرف ذو عالقة )288,244( ريال سعودي يمثل ما نسبته 0,19% من إجمالي موجودات الشركة، 
فيما بلغ الرصيد المستحق إلى طرف ذو عالقة )2,589,039( ريال سعودي تمثل ما نسبته 4,62% من إجمالي مطلوبات الشركة.
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وتوضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذات عالقة.

طبيعة التعاملنوع العالقة 

إجمالي 
قيمة 

التعامالت 
قي 2021م

النسبة من 
إجمالي 
العقود 

والتعامالت 
خالل الفترة

الرصيد 
كما في 31 
ديسمبر 

2021م

النسبة من 
إجمالي 

المطلوبات

النسبة من 
إجمالي 

الموجودات

النسبة من 
اإليرادات 

سلمان محمد حسن 
الجشي

شخص ذو عالقة 
ال ينطبق-ال ينطبق-4,71%1,388,126تحويالت ماليةبالمساهمين 

مجموعة سلمان محمد 
حسن الجشي

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين 

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبق-ال ينطبق-0,17%50,766باإلنابة

مجموعة الرجاء المتقدمة 
لالستثمار العقاري

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبق0,22%ال ينطبق0.40347,974%117,730باإلنابة

مصنع فافا لمنتجات 
التغليف 

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين 

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبقال ينطبق--0,02%5,361باإلنابة

نايف محمد حسن 
ال ينطبقال ينطبق--2,67%787,500توزيعات أرباح مساهمالجشي 

محمد حسن عبداهلل 
تمويل وايجارات مساهمالجشي

ال ينطبقال ينطبق--6,97%2,054,862وتوزيعات أرباح

عموالت تحصيل مساهمنذير محمد حسن الجشي
ال ينطبقال ينطبق--14,57%4,299,527وتمول وتوزيعات أرباح

شركة ذات عالقة الرجاء للطباعة 
بالمساهمين 

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبقال ينطبق--0.8%235,284باإلنابة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق1,25%367,500توزيعات أرباحمساهملزلي محمد الجشي 
مجموعة الرجاء المتقدمة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-1.07%315,000توزيعات أرباحمساهملالستثمار

-0,22%-32,63347,974%9,621,656املجموع

طبيعة التعاملنوع العالقة

إجمالي 
قيمة 

التعامالت 
قي 2020م

النسبة من 
إجمالي 
العقود 

والتعامالت 
خالل الفترة

الرصيد 
كما في 31 
ديسمبر 

2020م

النسبة من 
إجمالي 

المطلوبات

النسبة من 
إجمالي 

الموجودات

النسبة من 
اإليرادات 

سلمان محمد حسن 
الجشي

شخص ذو عالقة 
ال ينطبق0,001%ال ينطبق0.011,874%1,874تحويالت ماليةبالمساهمين

مجموعة سلمان محمد 
حسن الجشي

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبق0,034%ال ينطبق0,1750,766%50,766باإلنابة

مجموعة الرجاء المتقدمة 
لالستثمار العقاري

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبق0,15%ال ينطبق1.54230,244%470,722باإلنابة

مصنع فافا لمنتجات 
التغليف 

شركة ذات عالقة 
بالمساهمين

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبق0,003%ال ينطبق0,035,360%8,430باإلنابة

نايف محمد حسن 
مصاريف مدفوعة مساهمالجشي 

ال ينطبق-ال ينطبق-2,24%684,582باإلنابة

محمد حسن عبداهلل 
ال ينطبقال ينطبق1,67%121,125,178%3,673,720تمويلمساهمالجشي

ال ينطبقال ينطبق2,16%91,449,147%2,753,181عموالت تحصيلمساهمنذير محمد حسن الجشي

شركة ذات عالقة الرجاء للطباعة 
بالمساهمين

مصاريف مدفوعة 
ال ينطبقال ينطبق0,02%0,0514,714%14,714باإلنابة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-1%306,250توزيعات أرباحمساهملزلي محمد الجشي 
مجموعة الرجاء المتقدمة 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-0.86%262,500توزيعات أرباحمساهملالستثمار

-0,188%3,85%26,92,877,283%8,226,789املجموع 
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تاريخ بداية الموقع الغرض المؤجر العقارم
العقد 

تاريخ نهاية 
العقد

قيمة اإليجار السنوي 
)ريال سعودي(

محمد حسن 13 شقة سكنية1
القطيف، شارع سكن للموظفينالجشي

2026/12/31187,200م2022/01/01ماإلمام علي

محمد حسن 11 شقة سكنية 2
القطيف، شارع سكن للموظفينالجشي

2026/12/31171,600م2022/01/01مالجزيرة

محمد حسن 6 شقق سكنية3
القطيف، شارع سكن للموظفينالجشي

2026/12/3166,240م2022/01/01ماإلمام علي

محمد حسن 4 شقق سكنية4
القطيف، شارع سكن للموظفينالجشي

2026/12/3160,000م2022/01/01مالقدس

القطيف، شارع سكن للموظفينفاطمة الجشي4 شقق سكنية5
2026/12/3172,000م2022/01/01مالرياض

القطيف، شارع سكن للموظفينلزلي الجشي3 شقق سكنية6
2026/12/3172,000م2022/01/01مالرياض

أرض المواقف 7
لمستشفى الزهراء العام 

محمد حسن 
الجشي

أرض المواقف 
لمستشفى الزهراء العام 

القطيف، شارع 
2027/12/31750,000م 2022/01/01م الملك فيصل

يجب أن تخضع جميع التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة 
للشركة على هذه التعامالت والعقود في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م(، وكذلك الجمعية العامة المنعقدة 
أقرب موعد  ذات عالقة مستقبلية فسييتم عرضها على  تعامالت مع أطراف  أية  )الموافق 2022/06/01م(. وفي حال وجود  بتاريخ1443/11/02هـ 
للجمعية العامة للشركة، وفي حال عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه المعامالت، فإن ذلك سيضطر الشركة للبحث عن أطراف 
أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم. باإلضافة إلى أنه في حال عدم مقدرة الشركة على تحصيل المستحق من األطراف ذات العالقة أو في حال لم 

تتم االتفاقيات على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا )كوفید 19(  27 1 2

في أوائل العام ۲۰۲۰م انتشر مرض فيروسي معدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصاراً »كوفيد – ۱۹«(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن 
ضمنها المملكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفتها منظمة الصحة العالمية بتاريخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰م بأنها جائحة عالمية ودعت جميع الدول إلى 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لمواجهة هذا الفيروس للحد من انتشاره. وعليها سارعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات بهذا 
الشأن نتج عنها على سبيل المثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة والتنقل بينها وإقفال المطارات 
والمجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها 

بالعمل عن بعد. 

ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من 
الكمامة عند الدخول والتواجد في مقر  العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس  التباعد االجتماعي في مكان  تطبيق 
الشركة أو أحد مرافقها، إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفيروس، مما قد يؤدي إلى تعطل الموظف أو الممارس الصحي عن العمل، 
أو قد يؤدي إلى نقل العدوى لبقية الموظفين أو الزائرين للمستشفى، مما يؤدي إلى تعطل الموظف أو توقف استقبال المراجعين الجدد النتشار العدوى.

مخاطر التركز الجغرافي  28 1 2

إن إيرادات الشركة حالياً تعتمد بشكل كامل على المستشفى التابع لها والذي يقع في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، ونتيجة لذلك، فإن تعرض 
عمليات المستشفى التابع للشركة بشكل جزئي أو كلي ألي عوامل قد تؤثر على سير أعمالها، سواًء زيادة المنافسة من قبل المنشآت الصحية الخاصة 
األخرى أو انخفاض عدد األشخاص المؤمن لهم، خصوصاً في نفس المنطقة، من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة، وبالتالي سيكون له أثر 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ المشاريع المستقبلية  29 1 2

خالل  من  الخاصة  األرض  بشراء  الشركة  قامت  وقد  الرياض.  مدينة  في  وتحديداً  الوسطى  المنطقة  في  متخصص  مستشفى  لفتح  الشركة  تخطط 
التسهيالت االئتمانية وتعمل الشركة على استكمال الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع. إن قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها المستقبلية يعتمد 
وبشكل أساسي على الحصول على التمويل الالزم والتراخيص الالزمة وتنفيذ خطط التوسع وفقا للجدول الزمني المحدد والتكاليف المقدرة لها وتعيين 
الطاقم الطبي واإلداري المناسب وغيرها من المتطلبات األخرى. وعليه في حال لم تتمكن الشركة من الحصول على التمويل الالزم والتراخيص الالزمة، 
فإن ذلك سينعكس وبشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة ونتائج العمليات. كما أنه في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من عمليات التوسع 
والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ التوسع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلباً على نتائج 

أعمال الشركة وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتمويل 30 1 2

حصلت الشركة على قرض طويل األجل من وزارة المالية بتاريخ 1424/03/10هـ )الموافق 2003/03/11م( بمبلغ )26,6( ستة وعشرين مليون وستمائة 
ألف ريال سعودي، إلنشاء مستشفى الزهراء العام، القرض مضمون مقابل أرض الشركة ومبانيها، ويحق لوزارة المالية بيع األصول المرهونة كضمان 
للقرض، وخالل العام 2021م تم سداد قرض وزارة المالية وجاري فك الرهن عن أرض الشركة ومبانيها، حصلت الشركة على تسهيالت بنكية بقيمة 35 
مليون ريال سعوي من البنك العربي الوطني لتمويل شراء أرض في مدينة الرياض بهدف إنشاء مستشفى جديد. هذه التسهيالت االئتمانية مضمونة 
بموجب سند ألمر بمبلغ )35( خمسة وثالثين مليون ريال سعودي، وكذلك كفالة غرم وأداء تضامينه، ورهن أصول عقارية خاصة بكل من محمد حسن 
الجشي ونذير الجشي ونايف الجشي ورهن أرض ومباني مستشفى الزهراء العام عند إتمام وتسوية القرض الخاص بوزارة المالية وذلك بحد أقصى 
زمني  المستخدمة خالل جدول  التسهيالت  الحصر ضرورة تسديد  المثال ال  منها على سبيل  التمويل عدة شروط،  اتفاقيات  تتضمن  أكتوبر 2022م. 
معين، والمحافظة على الوضع المالي واإلداري والقانوني وعلى ملكيتها وعدم تغيير النشاط كما هو بتاريخ هذه االتفاقية. كما يحق للبنك المقرض، 
وفقاً التفاقيات التسهيالت ذات العالقة، إلغاء مبالغ التسهيالت أو تعليقها أو تخفيضها في أي وقت دون انذار ويحق للبنك المقرض كذلك طلب سداد 
القروض القائمة بشكل كامل، وال يوجد ما يضمن عدم قيام البنك باتخاذ أي من تلك اإلجراءات ضد الشركة. كما أنه في حالة إخالل الشركة بأي شرط 
من شروط تمويل وزارة المالية، فإنه يجوز للوزارة إلزام الشركة بدفع كامل المبالغ المستحقة أو يجوز لها الحجز على ممتلكات الجهة المقترضة أو بيع 
العقارات المرهونة لسداد القرض. وعليه، فإن عدم التزام الشركة بالقيود المفروضةً عليها من الجهات الممولة أو عدم قدرتها على سداد تلك القروض 

والتسهيالت سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل عقود اإليجار القائمة  31 1 2

لدى الشركة )15( خمسة عشر عقد ايجار تم إبرامها الستئجار سكن للكادر الطبي واإلداري في الشركة، وجميع هذه العقود لمدة سنة واحدة وإذا رغب 
الطرفان في تجديد العقد فيتم ذلك بواسطة كتابة عقد جديد يتفق عليه الطرفان. إن عدم مقدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود اإليجار 
المتعلقة بهذه المواقع وتجديدها بنفس الشروط الحالية أو بشروط أفضل، أو في حال عدم رغبة المؤجر بتحديد العقد فإن ذلك سيضطر الشركة إلى 
إخالء موظفيها من األصل المستأجر وإيجاد أماكن أخرى والتي قد تكون بتكلفة أعلى من التكلفة الحالية وبالتالي زيادة المصاريف التي تتحملها الشركة 

مما يؤثر سلباً على نتائج الشركة وربحيتها.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت 32 1 2

قد تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، 
مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي 
مقابل الدوالر األمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية )بما في ذلك الدوالر األمريكي( التي تستخدمها الشركة 

إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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جدول 
المحتويات



المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2 2

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  1 2 2

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل المرتبطة بالظروف االقتصادية في المملكة عموماً، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل وما إلى ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة بشكل أساسي على النفط والصناعات 
البترولية التي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، ولهذا يكون ألي تذبذبات سلبية تحدث في أسعار النفط أثراً مباشراً وجوهرياً 
بدورها على األداء المالي للشركة بسبب عملها داخل النظام  على الخطط ونمو االقتصاد السعودي واإلنفاق الحكومي بشكل عام، والتي ستؤثر سلباً 
االقتصادي السعودي المتأثر بمعدالت اإلنفاق الحكومي. أيضاً، يعتمد النمو المستمر لالقتصاد على عدة عوامل أخرى تتضمن النمو السكاني المستمر 
واستثمارات القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، ولهذا سيكون ألي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل أثراً كبيراً على االقتصاد، مما سيؤثر سلباً 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتطلعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2 2 2

يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية اإلقليمية والعالمية التي تؤثر بدورها 
على اقتصاد المملكة. وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في دول المنطقة والعالقات مع هذه الدول، أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك 
الدول، أو في دول أخرى لن تؤثر سلباً وبشكل جوهري على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة بوجه 

عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالمنافسة في المملكة 3 2 2

 تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية مع المنشآت الصحية األخرى، حيث تتنافس المنشآت الصحية الخاصة بناًء على عدة عوامل من 
بينها السمعة وتميز خدمات الرعاية الصحية والتفوق التقني الطبي ومدى رضاء العمالء. وقد زادت حدة هذه المنافسة في السنوات األخيرة بين مقدمي 
الخدمات الصحية لجذب العمالء إلى منشآتهم الصحية. وبالتالي فإن حجم المنافسة وعدد مقدمي الخدمات الصحية في المملكة في ازدياد، وال تعطي 
الشركة أي ضمانات بقدرتها على المنافسة بشكل فعال. ومن الممكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى قيام الشركة في سبيل المحافظة على عمالئها، على 
سبيل المثال ال الحصر، بتخفيض أسعار خدماتها الصحية، وبالتالي انخفاض مستوى الربحية. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة  4 2 2

قرر مجلس الوزراء الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم العمل بها بدأً من تاريـخ 1 ينايـر 
2018م. وبموجب هذه االتفاقية يتم فرض قيمـة مضافـة بنسـبة 5% علـى عـدد مـن المنتجـات والخدمـات والقطاعات بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، 
وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن 5% إلـى 15% وذلـك ابتـداًء مـن تاريخ 1 يوليـو 2020م، إال أنه تم استثناء عدد من 
المنتجات والخدمات والقطاعات من هذه الضريبة منها األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم، ولكن ال يوجد ضمان الستمرار 
ذلك االستثناء في المستقبل، وعليه فإنه في حال تم إلغاء االستثناء أو في حال تم رفع ضريبة القيمة المضافة أو في حال فرض رسوم وضرائب أخرى 
على الشركات، فقد ال تتمكن الشركة من رفع أسعار خدماتها وذلك لعدة عوامل واعتبارات منها طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء أو عوامل 
المنافسة السائدة في السوق، مما سيؤدي إلى تحمل الشركة لقيمة الضريبة المضافة غير المحصلة من العميل، وسيكون لذلك أثر سلبي على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 5 2 2

أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ ۱4۳۸/5/۱6هـ )الموافق ۲۰۱۷/۲/۱۳م(، بناًء على نظام الشركات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳ وتاريخ ۱4۳۷/۱/۲۸هـ )الموافق ۲۰۱5/۱۱/۱۱م(، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 
1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14م(، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ 
هذه النشرة، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة 
ولجان الشركة واإلدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات والقدرة على تطبيق هذه اإلجراءات في الوقت المحدد، وفي حال عدم 
التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من قبل هيئة السوق المالية، مما سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها.
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جدول 
المحتويات



المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 6 2 2

تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصحة ووزارة التجارة، وهيئة السوق 
المالية )بعد طرح أسهم الشركة في السوق الموازية(، وبالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات الصادرة 
في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف 
االلتزام بهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد 
الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات 
التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها بهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تذبذب أسعار الفائدة  7 2 2

قد تتغير أسعار الفائدة تبعاً للمتغيرات االقتصادية، أو السياسية، أو التنظيمية محلياً، أو عالمياً، سواًء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة 
للشركة وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر فرص النمو  8 2 2

القانونية،  إدارتها، واألنظمة  والبشرية، وقدرة فريق  المادية  الموارد  السوق، وتوفر  المنافسة في  الشركة في تطوير أعمالها على مستوى  تعتمد قدرة 
وغيرها. وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى متواصل من النمو، حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية 
وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فقد تتأثر قدرتها على تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو 

الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي.

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث الطبيعية  9 2 2

إن الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة كالفيضانات والزالزل والعواصف وغيرها قد تلحق ضرراً بمرافق الشركة في حال حدوثها، مما يترتب 
عليه تكبد الشركة لتكاليف باهظة، كما قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة على االستمرار في ممارسة عملياتها التشغيلية وبالتالي يتقلص دخلها، وعليه في 

حال حدوث مثل هذه الكوارث وإضرارها بمرافق الشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 

المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  10 2 2

قد يتم فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه في حال تم فرض ضرائب جديدة أو رسوم بخالف المطبقة 
حالياً، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي مباشر على أرباح الشركة الصافية.

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  11 2 2

أصدرت هيئة الزكاة التعميم رقم 1438/16/6768 بتاريخ ۱4۳۸/3/5هـ )الموافق 2016/12/4م( الذي يلزم الشركات السعودية المدرجة في السوق 
المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجين وغيرهم على النحو الوارد في »نظام 
تداوالتي« في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس 
ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في 
السنة المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۱6م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطاباها رقم ۱4۳۸/۱6/۱۲۰۹۷هـ بتاريخ 
۱4۳۸/4/۱۹هـ )الموافق ۲۰۱۷/۱/۱۷م( الذي يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والسنوات التي تليها، وإلى أن 
تصدر الهيئة توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال يزال قيد النظر، وكذلك 
القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع 
على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات 
الكافية لضمان االلتزام، حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين سعوديين، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم في حال تطبيقه كبيراً أو 
في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألسهم  3 2

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم 1 3 2

قد ال يكون سعر السهم في السوق مستقراً وعرضة لدرجة كبيرة من التذبذب، ولذلك قد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهمهم بسعر االكتتاب أو 
بأعلى منه، أو قد ال يتمكنوا من بيعها على اإلطالق، حيث إن سعر السوق ألسهم االكتتاب بعد الطرح قد يتأثر سلباً بعديد من العوامل التي تشمل دون 
الحصر تدهور في نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين جدد والتغيرات في ظروف السوق، أو في األنظمة 

الحكومية أو البيئة التنظيمية ككل، والذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح 2 3 2

قبل الطرح، لم يتم إدرا	 أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة أو خارجها، وال توجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق نشط ويتمتع بالسيولة 
بعد الطرح، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة، فإن ذلك سيؤثر على سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير، أو قد يؤدي إلى 

خسارة كامل أو جزء من استثمارات المكتتبين في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين.

مخاطر السيطرة الفعلية من قبل المساهمين الكبار 3 3 2

بعد االنتهاء من طرح وإدرا	 أسهم الشركة، سيمتلك كبار المساهمين )الموضحة أسمائهم ونسب ملكياتهم في الصفحة رقم )ن(( ما نسبته 80% من أسهم 
الشركة، وبالتالي سيكون لكبار المساهمين القدرة على الـتأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك عمليات وصفقات 
الشركة المهمة والتي منها على سبيل المثال ال الحصر عمليـات االندما	 واالستحواذ وبيـع األصـول، وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة، وزيـادة رأس المـال 
أو تخفيضـه، وإصـدار أسـهم إضافيـة، أو توزيـع أربـاح. ونتيجة لذلك يمكن لكبار المساهمين ممارسة حقهم بطريقة قد ال تكون في مصلحة المساهمين 

اآلخرين، أو يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح 4 3 2

إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح وإدرا	 أسهم الشركة، أو وجود تصور بحدوث ذلك، سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم، 
كما أنه بعد إتمام عملية الطرح، سوف يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية، وقد 
يؤدي بيع أي من المساهمين الكبار لعدد كبير من األسهم بعد انتهاء فترة الحظر إلى التأثير سلباً على سوق أسهم الشركة، وبالتالي قد ينتج عن ذلك 

انخفاض السعر السوقي لألسهم.

المخاطر المتعلقة بعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم 5 3 2

يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياطيات 
الشركة وشروط اتفاقيات التمويل واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها 
مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واآلخر، والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح 
في المستقبل أم ال. وال تقدم الشركة أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيوصي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات 
الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أي أرباح، كما ال تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدار المبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام. 

مخاطر إصدار أسهم جديدة 6 3 2

في حال قررت الشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة، فسيؤثر ذلك سلباً على سعر السهم السوقي كما أنه سيؤدي إلى انخفاض نسبة 
ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في األسهم الجديدة المصدرة في ذلك الوقت. 

المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار األسهم في السوق 7 3 2

تم تحديد سعر الطرح بناًء على عدة عوامل منها أداء الشركة في الفترات السابقة والتوقعات المستقبلية ألعمالها، واألوضاع العامة لالقتصاد والقطاع الصحي، 
إال أنه ال يمكن التأكيد بأنه سيتم تداول أسهم الشركة بسعر الطرح أو بسعر أعلى من سعر الطرح، حيث أن القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد الطرح تتأثر 
بعدة عوامل منها على سبيل المثال ال الحصر، االختالف في النتائج التشغيلية الفعلية عن االداء المتوقع للشركة، التغيرات في التشريعات المنظمة لنشاط 
الشركة حيث يكون لها تأثير على الشركة أو عمالئها أو منافسيها، التغيرات في العوامل االقتصادية والقانونية والتنظيمية )محلياً ودولّياً( غير المتعلقة بأداء 
الشركة؛ كالركود االقتصادي، وفرض العقوبات وغيرها من العوامل، التي قد تؤثر سلباً على سعر السهم مما سيؤثر سلباً على المكتتبين وتوقعاتهم االستثمارية.
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مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات  8 3 2
تنظيمية أخرى

يمكن للشركة تقديم طلب إدرا	 في السوق الرئيسية بعد مرور الفترة النظامية )سنتين وفقاً لقواعد اإلدرا	( على إدراجها في السوق الموازية، وذلك 
بعد استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعن السوق المالية السعودية )تداول( بناًء على قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدرا	، والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وفي حال عدم تمكن الشركة من 
استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الهيئة على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق 
الرئيسية، وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه هي سوق يقتصر فيها التداول عل المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي 

والسيولة أقل من السوق الرئيسية، مما سيؤثر سلباً على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.
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الشركة.  3

خلفية عامة عن الشركة  1 3

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية )»الشركة« أو »الُمصدر« أو »نبع الصحة«(، شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة الخبر 
بالرقم )2051065568( بتاريخ 1439/05/06هـ )الموافق 2018/1/23م(. 

يبلغ رأس مال الشركة حالياً )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة 
رياالت للسهم الواحد. جميع أسهم الشركة من فئة واحدة.

يتمثل نشاط الشركة الحالي في تشغيل وإدارة كٍل من مستشفى الزهراء، وصيدلية منارة الحرمين، وفرع الشركة للخدمات الطبية في مدينة الخبر.

يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر وفقاً للعنوان التالي:

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 

الخبر، حي الخزامى، شارع عبداهلل بن هذالن

ص.ب. 887 - 31911

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-13-8555000+

فاكس: 966-13-8540244+

www.nams.sa :الموقع اإللكتروني

info@nams.sa :البريد اإللكتروني

تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال   2 3

تأسست الشركة بدايًة باسم شركة محمد حسن الجشي وشركاه كشركة توصية بسيطة برأس مال بلغ )1,200,000( مليون ومائتي ألف ريال سعودي، وذلك 
بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 1405/02/25هـ )الموافق 1984/11/18م( والسجل التجاري الصادر بالرقم )2053005743( وبتاريخ 1405/04/28هـ 

)الموافق 1985/01/20م(. 

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

20,83%250,000محمد حسن عبد اهلل الجشي

150,00012,50فائز محمد الكبرا

150,00012,50محمد حيدر الهمام

150,00012,50مسعود حيدر الهمام

150,00012,50رقية علي بو عائشة

25%300,000هنية حسن صالح الجشي

4,16%50,000نايف محمد حسن الجشي

100%1,200,000اإلجمالي

المصدر: عقد تأسيس الشركة المؤرخ في 1405/02/25هـ )الموافق 1984/11/18م(
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بتاريخ 1406/03/13هـ )الموافق 1985/11/25م( قرر الشريك محمد حيدر الهمام والشريك مسعود حيدر الهمام التخار	 من الشركة، وشراء حصصهم 
من قبل الشريك محمد حسن عبد اهلل الجشي. وعليه قرر الشركاء تعديل عقد التأسيس ليكون توزيع الحصص كالتالي:

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

45,83%550,000محمد حسن عبد اهلل الجشي

150,00012,50فائز محمد الكبرا

150,00012,50رقية علي بو عائشة

25%300,000هنية حسن صالح الجشي

4,16%50,000نايف محمد حسن الجشي

100%1,200,000اإلجمالي

المصدر عقد التأسيس بتاريخ 1406/03/13هـ )الموافق 1985/11/25م(

بتاريخ 1407/02/17هـ )الموافق 1986/10/21م( قرر الشركاء في شركة محمد حسن الجشي وشركاه )توصية بسيطة( تخفيض رأسمال الشركة إلى 
)300,000( ثالثمائة ألف ريال سعودي، باإلضافة إلى تعديل أغراض الشركة لتصبح خدمات طبية )مستوصف خاص( وصيانة وتشغيل المراكز الطبية.

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

45,83%137,500محمد حسن عبد اهلل الجشي

12,50%37,500فائز محمد الكبرا

12,50%37,500رقية علي بو عائشة

25%75,000هنية حسن صالح الجشي

4,16%12,500نايف محمد حسن الجشي

100%300,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ 1407/02/17هـ )الموافق 1986/10/21م(

بتاريخ 1413/11/10هـ )الموافق 1993/05/02م( قرر الشريك فائز محمد الكبرا التنازل عن حصته في رأس مال الشركة لصالح الشريك محمد حسن 
عبد اهلل الجشي، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وتم إعادة توزيع الحصص كما في الجدول أدناه.

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

58,33%175,000محمد حسن عبد اهلل الجشي

12,50%37,500رقية علي بو عائشة

25%75,000هنية حسن صالح الجشي

4,16%12,500نايف محمد حسن الجشي

100%300,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ1413/11/10هـ )الموافق 1993/05/02م(
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وبتاريخ 1414/07/27هـ )الموافق 1994/01/10م( قرر الشركاء في شركة محمد حسن الجشي وشركاه تعديل عقد التأسيس وذلك بخرو	 الشريك رقية 
علي بو عائشة وتنازلها عن حصتها في رأس مال الشركة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات لصالح الشريك محمد حسن عبد اهلل الجشي. وجرى 

توزيع الحصص كالتالي.

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

70,83%212,500محمد حسن عبد اهلل الجشي

25%75,000هنية حسن صالح الجشي

4,16%12,500نايف محمد حسن الجشي

100%300,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ 1414/07/27هـ )الموافق 1994/01/10م(

بتاريخ 1419/07/01هـ )الموافق 1998/10/22م( قرر الشريك محمد حسن عبد اهلل الجشي التنازل عن جزء من حصصه إلى سلمان محمد حسن 
الجشي ولزلي محمد حسن الجشي ونايف محمد حسن الجشي وفاطمة محمد حسن الجشي. يوضح الجدول التالي توزيع الحصص وذلك بعد دخول 

الشركاء الجدد.

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

20%60,000محمد حسن عبد اهلل الجشي

25%75,000هنية حسن صالح الجشي

25%75,000سلمان محمد حسن الجشي

10%30,000لزلي محمدحسن الجشي

10%30,000نايف محمد حسن الجشي

10%30,000فاطمة محمد حسن الجشي

100%300,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ 1419/07/01هـ )الموافق 1998/10/22م(

وبتاريخ 1426/03/17هـ )الموافق 2005/04/26م( قرر الشريك محمد حسن عبد اهلل الجشي التنازل عن كامل حصته في الشركة لصالح الشريك نذير 
محمد حسن الجشي كشريك جديد في الشركة. كما تمت زيادة رأس مال الشركة من )300,000( ثالثمائة ألف ريال سعودي إلى )2,000,000( مليوني ريال 
سعودي مقسم إلى )2000( ألفي حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، وتم تمويل مبلغ الزيادة وهو ما مقداره )1,700,000( 
مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي من خالل حساب جاري الشركاء، كما وافق الشركاء على تعديل الكيان القانوني للشركة وتحويلها من شركة توصية 

بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

نسبة الملكيةإجمالي قيمة الحصص )ريال سعودي(الشركاء

25%500,000هنية حسن صالح الجشي

15%300,000سلمان محمد حسن الجشي

15%300,000نذير محمد حسن الجشي

15%300,000لزلي محمد حسن الجشي

15%300,000نايف محمد حسن الجشي

15%300,000فاطمة محمد حسن الجشي

100%2,000,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ 1426/03/17هـ )الموافق 2005/04/26م(
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بتاريخ 1431/02/02هـ )الموافق 2010/01/17م( قرر الشريك سلمان محمد حسن عبد اهلل الجشي التنازل عن جميع حصصه والبالغة )300( ثالثمائة 
حصة إلى نذير محمد حسن الجشي بواقع )100( مائة حصة ونور سلمان محمد حسن الجشي كشريك جديد، بواقع )200( مائتي حصة. وحيث جرى 

إعادة توزيع للحصص كما في الجدول أدناه.

إجمالي قيمة الحصص قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
نسبة الملكية)ريال سعودي(

25%5001,000500,000هنية حسن صالح الجشي
10%2001,000200,000نور سلمان محمد حسن الجشي

20%4001,000400,000نذير محمد حسن الجشي
15%3001,000300,000لزلي محمد حسن الجشي
15%3001,000300,000نايف محمد حسن الجشي

15%3001,000300,000فاطمة محمد حسن الجشي

100%2,000,000-2,000اإلجمالي

المصدر: عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1431/02/02هـ )الموافق 2010/01/17م(

بتاريخ 1434/01/04هـ )الموافق 2012/11/18م( قررت السيدة/ نور سلمان محمد حسن الجشي التنازل عن جميع حصصها في الشركة والبالغ عددها 
)200( مائتي حصة لصالح الشريك نذير محمد حسن الجشي، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات. وتم توزيع الحصص كما هو موضح بالجدول أدناه.

إجمالي قيمة الحصص قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
نسبة الملكية)ريال سعودي(

25%5001,000500,000هنية حسن صالح الجشي
30%6001,000600,000نذير محمد حسن الجشي
15%3001,000300,000لزلي محمد حسن الجشي
15%3001,000300,000نايف محمد حسن الجشي

15%3001,000300,000فاطمة محمد حسن الجشي

100%2,000,000-2,000اإلجمالي

المصدر: عقد تأسيس الشركة بتاريخ 1434/01/04هـ )الموافق 2012/11/18م(

بتاريخ 1437/07/13هـ )الموافق 2016/04/20م( قرر الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بدخول ورثة الشريكة هنية حسن صالح الجشي، واتفق 
الورثة على تقسيم حصص المرحومة بالتراضي، وتنازل السيد/ سلمان محمد حسن الجشي عن كامل نصيبه لصالح السيد/ نذير محمد حسن عبد 
اهلل الجشي، كما قام السيد/ نذير محمد حسن عبد اهلل الجشي بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة والتي تمثل 15% من رأس مال الشركة لصالح 
شركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار كشريك جديد في الشركة، كما قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من )2,000,000( مليوني ريال سعودي 
إلى )25,000,000( خمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى )25,000( خمسة وعشرين ألف حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف 
ريال سعودي، تم تمويل مبلغ زيادة رأس المال من خالل رسملة )7,038,464( سبعة ماليين وثمانية وثالثين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ريال سعودي من 
حساب األرباح المبقاة للشركة، وكذلك من خالل رسملة )15,961,536( خمسة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف وخمسمائة وستة وثالثين ريال 

سعودي من الرصيد الدائن لمحمد حسن الجشي.

إجمالي قيمة الحصص قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
نسبة الملكية)ريال سعودي(

5%1,2501,0001,250,000محمد حسن عبد اهلل الجشي
25%6,2501,0006,250,000نذير محمد حسن الجشي
17,5%4,3751,0004,375,000لزلي محمد حسن الجشي
20%5,0001,0005,000,000نايف محمد حسن الجشي

17,5%4,3751,0004,375,000فاطمة محمد حسن الجشي
15%3,7501,0003,750,000مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار

100%25,000,000-25,000اإلجمالي

المصدر: عقد التأسيس بتاريخ 1437/07/13هـ )الموافق 2016/04/20م(
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بتاريخ 1439/05/04هـ )الموافق 2018/01/21م( قررت السيدة/ فاطمة محمد حسن عبد اهلل الجشي التنازل عن كامل حصصها في الشركة لصالح الشريك 
نايف محمد حسن عبد اهلل الجشي، بما لها من حقوق وما عليها من واجبات. كما اتفق الشركاء على تغيير اسم الشركة إلى شركة نبع الصحة للخدمات 
الطبية، كما تم تغيير المقر الرئيسي للشركة ليكون في مدينة الخبر، وبناًء على انتقال المقر الرئيسي للشركة من مدينة القطيف إلى مدينة الخبر تم تغيير 

رقم وتاريخ السجل التجاري حيث تم تسجيل الشركة في سجل مدينة الخبر بالرقم )2051065568( وبالتاريخ 1439/05/06هـ )الموافق 2018/01/23م(.

إجمالي قيمة الحصص قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
نسبة الملكية)ريال سعودي(

5%1,2501,0001,250,000محمد حسن عبد اهلل الجشي
25%6,2501,0006,250,000نذير محمد حسن الجشي
17,5%4,3751,0004,375,000لزلي محمد حسن الجشي
37,5%9,3751,0009,375,000نايف محمد حسن الجشي

15%3,7501,0003,750,000مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار

100%25,000,000-25,000اإلجمالي

عقد التأسيس بتاريخ 1439/05/04هـ )الموافق2018/08/21م(

بموجب القرار الوزاري رقم )ق/122( وبتاريخ 1440/05/23هـ )الموافق 2019/01/29م( تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة مع االحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه، وبنفس رأسمالها البالغ )25,000,000( خمسة وعشرون مليون ريال سعودي.

بتاريخ 1442/05/12هـ )الموافق 2020/12/27م( صدرت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من )25,000,000( خمسة 
وعشرين مليون إلى )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ )10( عشرة رياالت 

للسهم الواحد، ويوضح الجدول التالي توزيع األسهم.

إجمالي قيمة األسهم )ريال القيمة االسميةعدد األسهمالمساهم
نسبة الملكيةسعودي(

5%350,000103,500,000محمد حسن عبد اهلل الجشي
25%1,750,0001017,500,000نذير محمد حسن الجشي
17,5%1,225,0001012,250,000لزلي محمد حسن الجشي
37,5%2,625,0001026,250,000نايف محمد حسن الجشي

15%1,050,0001010,500,000مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار

100%70,000,000-7,000,000اإلجمالي

رسالة الشركة  3 3

االلتزام بتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية من خالل موارد بشرية مؤهلة، وباستخدام أحدث التقنيات لضمان رضاء العمالء.

رؤية الشركة   4 3

أن تكون من أفضل مقدمي الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  5 3

فريق اداري متكامل لدية خبرة تشغيلية تمتد ألكثر من 36 عام. •
استقرار مالي ومستوى ربحية جيد. •
شركة طموحة تمتلك إمكانيات تساعدها على التوسع من خالل التخطيط االستراتيجي واغتنام الفرص. •
استراتيجية وخطط مرنة متماشية مع المتغيرات في بيئة العمل مع استخدم المؤشرات للقياس والتحسين. •
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استراتيجية الشركة   6 3

االرتقاء في الخدمات وفق أعلى مستويات الجودة بناًء على الخبرات الممتدة ألكثر من 36 عاما. •
زيادة حصة الشركة في سوق الخدمات باالستفادة من النمو القوي في اقتصاد المملكة وتماشيا مع رؤية 2030 والتي تدعم االستثمار. •
تنمية وتنويع مصادر دخل الشركة من خالل التوسع في األعمال وتحسين جودتها. •
االستثمار في الكوادر البشرية الوطنية. •

الخطط المستقبلية للشركة   7 3

تعمل الشركة على التوسع في مجال الرعاية الطبية حيث تخطط الفتتاح مستشفى في مدينة الرياض، يعمل بالتخصصات التالية:

النساء والوالدة •طب األطفال •الطب الباطني  •
طب الطوارئ •الجراحة العامة  •األمراض الجلدية  •
أجهزة أشعة عامة  •األشعة •المختبر  •
الطب الطبيعي  •أجهزة رنين مغناطيسي  •أجهزة موجات فوق صوتية  •
طب االسنان  •أنف وأذن وحنجرة  •العظام  •
عيادة العال	 الطبيعي  •

وقد تم شراء األرض التي سيقام عليها المستشفى والموضحة تفاصيلها بالجدول أدناه، وتم الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 
على استخدام نظام البناء المطور للخدمات الصحية، كما تم الحصول على ترخيص الموافقة المبدئية لوزارة الصحة لإلنشاء المستشفى والتي صدرت 
بتاريخ 1443/05/02هـ وبالرقم )140030015(، إال أنه لم يتم البدء بأعمال انشاءات المستشفى ويجري العمل على استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع. 

المساحة )م2(رقم الصكالموقع 
893491002819025الرياض – حي المونسية 

كما أن الشركة تعمل على توسيع أعمالها في مجال الصيانة الطبية والتشغيل غير الطبي للغير وكذلك في مجال الصيدليات والتوزيع الطبي.

أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها   8 3

تتمثل أنشطة الشركة وفق سجلها التجاري في التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

وفي النظام األساسي للشركةـ، فتتمثل بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

أنشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. •
األنشطة المهنية والعلمية والتقنية. •
التشييد. •
النقل والتخزين. •
التعليم. •
األنشطة العقارية. •
أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم. •
الصناعات التحويلية. •
التعدين واستغالل المحاجر. •
الزراعة والحراجة وصيد األسماك. •

اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي. •
الفنون والترفيه والتسلية. •
أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية. •
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام. •
األنشطة المالية وأنشطة التأمين. •
المعلومات واالتصاالت. •
تجارة الجملة والتجزئة، اصالح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية. •
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. •
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. •
أنشطة الخدمات األخرى. •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت )ولمزيد من المعلومات حول 
التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضاًل راجع القسم )3-15( »التراخيص والشهادات الحكومية« في هذه النشرة(. 

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في تشغيل وإدارة كٍل من مستشفى الزهراء، صيدلية منارة الحرمين، فرع نبع الصحة الخاص بممارسة أعمال الصيانة 
وتشغيل المباني.
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فروع الشركة   9 3

يوضح الشكل البياني التالي الهيكل التنظيمي للشركة وفروعها:

����

��� ا����

�����ات

 �ا���

������ ا����اء ا�
ام 

���� ��ارة ا�����

�� ��� ا���� ����او ت ا��
�ار����

��� ��� ا���� �����ات ا������ع �

وكما هو موضح في الشكل أعاله، لدى الشركة أربعة )4( فروع وفقاً للتفصيل التالي:

)الموافق  • 1426/10/28م  وتاريخ   )2053016544( بالرقم  التجاري  السجل  في  قيده  تم  للشركة  تابع  فرع  وهو   – العام  الزهراء  مستشفى 
2005/11/30م(، وذلك لممارسة نشاط المستشفيات العامة. 

)الموافق  • 1428/5/9هـ  وتاريخ   )2053017825( بالرقم  التجاري  السجل  في  قيده  تم  للشركة  تابع  فرع  وهي   – الحرمين  منارة  صيدلية 
2007/5/26م(، وذلك لممارسة أنشطة الصيدليات. 

بتاريخ 1438/5/19هـ  • بالرقم )2053034205(  التجاري  تابع للشركة تم قيده في السجل  – وهي فرع  شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
)الموافق 2017/2/16م(، وذلك لممارسة نشاط أعمال الصيانة وتشغيل المباني.

شركة نبع الصحة للمقاوالت المعمارية – وهي فرع تابع للشركة تم قيده في السجل التجاري بالرقم )2051239670( وتاريخ 1443/06/21هـ  •
)الموافق 2022/01/24م(
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل السجالت التجارية لفروع الشركة.

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطمكان اإلصداررقم السجل التجاريالكيان القانونياالسم 

شركة نبع الصحة 
للخدمات الطبية

شركة مساهمة 
1444/06/29هـ1439/05/06هـالتشغيل الطبي للمستشفيات الخبر2051065568مقفلة

مستشفى الزهراء 
1444/10/27هـ1426/10/28هـالمستشفياتالقطيف2053016544فرعالعام

شركة نبع الصحة 
القطيف2053034205فرعللخدمات الطبية

اإلنشاءات العامة للمباني 
غير السكنية مثل المدارس 

والمستشفيات والفنادق، أنشطة 
خدمات صيانة المباني، اإلنشاءات 

العامة للمباني السكنية

1444/05/18هـ1438/05/19هـ

صيدلية منارة 
1445/03/28هـ1428/05/09هـأنشطة الصيدلياتالقطيف2053017825فرعالحرمين

شركة نبع الصحة 
الخبر2051239670فرع للمقاوالت المعمارية 

اإلنشاءات العامة للمباني 
غير السكنية مثل المدارس 

والمستشفيات والفنادق
1444/06/21هـ1443/06/21هـ

المصدر: شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

مستشفى الزهراء العام 1 9 3

يقع مستشفى الزهراء العام في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، يقدم المستشفى الخدمات الطبية التي تشمل على 
العيادات الخارجية والتنويم والعمليات، باإلضافة للطوارئ والعناية المركزة مع وجود مختبر ومركز أشعة متكامل. ويتكون مستشفى الزهراء العام من أربعة 

مباني، المبنى الرئيسي ومبنى الصيدلية ومبنى المرافق ومبنى الصيانة، ويوضح الجدول التالي مساحة البناء لكل مبنى.

مساحة مسطحات البناء )بالمتر المربع(

15,420مبنى المستشفى الرئيسي 

1,200مبنى المرافق

400مبنى الصيدلية

400مبنى الصيانة

17,420اإلجمالي 

المصدر: شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

نواحي القوة والمزايا التنافسية للمستشفى 2 9 3

مستشفى خاص حديث البناء عالي التجهيزات.  •
مستشفى معتمد من قبل CBAHI )المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية(.  •
يوفر جميع التخصصات الطبية الرئيسية ومعظم التخصصات الفرعية.  •
المستشفى يدعم التعليم المستمر المعتمد من الهيئة السعودية ومراكز تدريب اإلنعاش القلبي الرئوي.  •
طاقم متميز من االستشاريين واالخصائيين.  •
مباني المستشفى جديدة، كما أن جميع األقسام التشخيصية والمساعدة مجهزة بأحدث التجهيزات التي تساعد في تقديم خدمات طبية  •

متطورة حيث أن المستشفى يستثمر سنويا في تحديث المعدات لمواكبة أحدث التطورات الطبية.
موقع المستشفى المميز، حيث سهولة الوصول إليه لوقوعه على شارع رئيسي يقع بالقرب من جميع الشوارع الرئيسية التي تصل بكل سهولة  •

الى جميع مناطق وقرى المحافظة.

المبنى الرئيسي للمستشفى يتكون من )7( سبعة أدوار باإلضافة إلى القبو. تبلغ الطاقة االستيعابية للمستشفى من حيث عدد األسرة )125( مائة وخمسة 
وعشرين سرير مجهزاً بأجهزة طبية متطورة.
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أقسام المستشفى  3-9-2-1

قسم الباطنة – الغددقسم التخدير
التخدير العام. •
التخدير الشوكي. •
التخدير فوق الجافية )إبرة الظهر(. •
التخدير المعتدل. •
التخدير الواعي. •

تشخيص وعال	 السكري والتعامل مع مضاعفاته. •
تشخيص وعال	 الغدة الدرقية والجار درقية. •
تشخيص وعال	 فرط افراز الهرمون اللبني. •
مرض نقص فايتمن )د(. •
زيادة ونقصان الكالسيوم بالدم. •

قسم الباطنة – األعصابقسم الباطنة – الكلى 
االعتالل الكلوي الحاد. •
االعتالل الكلوي المزمن. •
التهابات الكلى وااللتهابات المناعية. •
عال	 حصوات الكلى. •
نقص وزيادة الصوديوم. •
نقص وزيادة البوتاسيوم. •
نقص وزيادة الماغنيسيوم. •

اعتالل األعصاب الطرفية •
الصداع والشقيقة •
الدوار •
المضافات العصبية لألمراض العامة •
الصدمات الدماغية •

قسم الباطنة – األمراض املعديةقسم الباطنة – الصدرية
تشخيص وعال	 االلتهابات الشعبية الحادة. •
تشخيص وعال	 األزمة )الحساسية( الصدرية. •
تشخيص وعال	 االلتهابات الرئوية. •

تشخيص وعال	 األمراض المعدية. •

قسم الباطنة – أمراض الدمقسم الباطنة – الروماتيزم 
التهابات المفاصل. •
تشخيص وعال	 ومتابعة الذئبة الحمراء. •
تشخيص وعال	 ومتابعة هشاشة العظام. •

تشخيص وعال	 األنيميا )األنيميا المنجلية والتكسير المناعي(. •
تشخيص وعال	 نقص الصفائح. •
تشخيص وعال	 عال	 زيادة لزوجة الدم. •

29 نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 

جدول 
المحتويات



قسم اجلهاز الهضمي واملناظير:طب وجراحة األنف واألذن واحلنجرة
تشخيص أمراض الجيوب األنفية بالمنظار. •
تشخيص أمراض الحنجرة وتغير الصوت بالمنظار. •
تشخيص أمراض السمع واالتزان. •
تشخيص أورام الرأس والرقبة. •
عال	 طنين األذن. •
اضطرابات البلع. •
اضطرابات مفصل الفك. •
التهاب األُُذن الُوسطى. •
عال	 ورُم العصب السمعي. •
انقطاع التنفس أثناء النوم. •
تقييم وعال	 مشاكل السمع. •
خير. • عال	 الشَّ
عال	 حاالت نزيف األنف بالكي الموضعي أو التخدير العام. •
عمليات استئصال اللوزتين واللحمية خلف األذن. •
عمليات الجيوب األنفية واستئصال لحميات األنف بالمنظار. •
عملية تعديل الحاجز األنفي. •
عملية تصغير قرنيات األنف بالمنظار.  •
عملية تركيب أنابيب تهوية لحاالت ارتشاح الماء خلف طبلة األذن •
عملية ترقيع طبلة األذن وازالة التسوس من األذن وعظمة النتوء اللحمي. •
عملية مناظير الحنجرة التشخيصية والعالجية وازالة لحميات األحبال الصوتية. •
استخرا	 األجسام الغريبة من األنف واألذن والحنجرة. •
اجراء جراحات الشق الحنجري. •

تشخيص وعال	 حساسية القمح )سيليك(. •
تشخيص وعال	 الزوائد اللحمية بالقولون. •
عال	 النزُف الهضمي. •
عال	 متالزمة القولون العصبي. •
عال	 متالزمة راي. •
عال	 التهاب القولون التقرحي. •
 عال	 اليرقان. •
 عال	 أمراض الَكِبد. •
عال	 داء االرتداد المعدي المريء. •
عال	 النزيف المعوي. •
عال	 التهاب الكبد الوبائي سي أو 	. •
عال	 التهاب البنكرياس. •
عال	 التهاب القولون التقرحي. •
 عال	 ُعسر الهضم. •
عال	 داء ويلسون. •
عال	 َفقُر الدم. •
عال	 ارتفاع مستوى الحديد في الدم. •
عال	 فقُر الدم الِمنَجلي. •
عال	 أمراض الجهاز الهضمي. •
 عال	 اضطرابات المعدة. •
عال	 اضطرابات البلع. •
عال	 قرحة المعدة. •
عال	 أمراض المستقيم والشر	. •
عال	 اإلمساك. •
عال	 التهاُب المعدة واألمعاء الفيروسي. •
عال	 اإلسهال. •
عال	 ُعسر الهضم. •
عال	 داء االرتداد المعدي المريئي. •
عال	 أمراُض الَكِبد. •
فراويَّة وأمراضها. • عال	 ُمشكالت القنوات الصَّ
عال	 تليف الكبد. •
عال	 داء كرون. •
عال	 أمراض واضطرابات المريء. •
عال	 اضرابات الجهاز الهضمي. •
مسح سرطان القولون والمستقيم. •
تنظير الجهاز الهضمي الُعلوي. •
منظار القولون والمستقيم. •
عملية البزل – البطن. •
خزعة الكبد. •
استئصال الزوائد اللحمية القولونية. •
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قسم املخ واالعصابقسم اجلراحة
الجراحات العامة.  •
استئصال المرارة بالتنظير. •
جراحة أورام الثدي. •
جراحات المعدة. •
جراحة سرطان القولون. •
جراحات القولون واألمعاء. •
جراحات األمعاء- عمل الفتحات اإلخراجية. •
جراحة استئصال الطحال. •
جراحات الغدد اللعابية واستئصالها. •
جراحة استئصال الزائدة بالمنظار. •
جراحة الناسور. •
جراحة البواسير والشرخ الشرجي. •
جراحات الفتاق. •
جراحة الغدة الدرقية. •
ِعالُ	 الَفتق السّري. •

جراحة مخ وأعصاب األطفال. •
جراحات النخاع والعمود الفقري. •
عمليات استسقاء الدماغ. •
عمليات النزيف الدموي بالدماغ. •
معالجة أورام الدماغ. •
جراحة المخ واألعصاب الوعائية واألوعية الدموية. •
جراحة قاع الجمجمة. •
جراحات الصرع. •
جراحة األعصاب الطرفية. •
جراحة فرط العرق بالمنظار الجراحي. •

قسم أمراض القلب قسم املسالك البولية 
عال	 التهاب الَمثانة الِخاللي. •
عال 	 التبول الالإرادي. •
عال	 الحصيات الكلوية. •
عال	 أمراُض الَمثانة وُمشكالتها. •
عال	 اضطرابات الخصيتين. •
عال	 تضخم البروستات. •
تَنظير المثانة. •
تنظيُر الحالب. •
جراحات الليزر.  •
جراحة الجهاز البولي والتناسلي. •
جراحات ضيق مجرى البول. •
عمليات دوالي الخصيتين والقيلة المائية. •
اصالح العيوب الخلقية لدى األطفال. •
حصوات الحالب والمثانة. •

عال	 ارتخاء الصمام المترالي. •
رسم القلب تحت الجهد. •
عال	 الذبحة الصدرية. •
عال	 ارتفاع ضغط الدم. •
عال	 انخفاض ضغط الدم. •
عال	 اضطراب نبض القلب. •
عال	 التََّصلُّب الشرايين. •
جفاُن األذيني. • عال	 الرَّ
عال	 احتقان عضلة القلب. •
االشعة الصوتية على القلب.  •
عال	 النوبات القلبية. •
عال	 أمراض الصمامات القلبية. •

قسم طب الطوارئقسم اجللدية
عال	 مرض الصدفية. •
عال	 مرض تصلب الجلد. •
عال	 اضطرابات تصبغ الجلد. •
عال	 الليشمانيا الجلدية. •
عال	 مرض البُهاق بالليزر. •
عال	 مرض النخالة الوردية. •
عال	 حب الشباب. •
عال	 أمراض األظافر. •
عال	 مرض الجَرب. •
عال	 الَقوباء. •
عال	 مرض االكزيما. •
عال	 التهاب الجفن. •
عال	 تساقط الشعر. •
عال	 األمراض الفيروسية )الجدري الهيربز(. •
عال	 التهابات الجلد البكتيرية. •
ازالة الثآليل الجلدية. •
عمليات تقشير الجلد. •

استقبال جميع الحاالت والحوادث.  •
عال	 الذبحات الصدرية. •
عال	 نوبات الصرع. •
 عال	 ارتفاع ضغط الدم. •
عال	 عدم انتظام ضربات القلب. •
عال	 إصابات العين. •
عال	 النوبات القلبية. •
عال	 االختناق. •
عال	 االسهال. •
إصابات الدماغ والكسور الرضية. •
عال	 الكسور وااللتواءات. •
العناية بالجروح والشقوق الجراحية. •
أمراض ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس. •
أمراض فقدان سوائل الجسم. •
أمراض العدوى البكتيرية – ايكوالي. •
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قسم أمراض الوالدةقسم أمراض النساء 
تشخيص أسباب العقم. •
عال	 تكيس المبايض. •
عال	 أورام الرحم الليفية. •
عال	 أمراض الرحم. •
عال	 الُعقُم عنَد المرأة. •
ِحم. • عال	 اضطراباُت ُعنُق الرَّ
عال	 بطانة الرحم المهاجرة. •
منع الحمل عن طريق ربط قناتي فالوب. •
تنظيم النَّسل – منُع الَحمل. •
تركيب شريحة منع الحمل تحت الجلد. •
عمليات استئصال الرحم. •
عمليات تنظير الرحم. •
عمليات التصوير االشعاعي للثدي. •
عمليات تنظيُر الَمهِبل. •
عمليات مسحة عنق الرحم. •
عمليات شد العجان وترهل المهبل. •
المبيض  • أكياس  واستئصال  الرحم  خار	  الحمل  )استئصال  المناظير  جراحة 

واستئصال الرحم بالمنظار(.
 استئصال الرحم عن طريق المهبل بدون فتح البطن. •

عال	 الحمل خار	 الرحم – الحمل المنتِبذ. •
عال	 سكري الحمل. •
عال	 ارتفاع ضغط دم الحامل. •
عمليات الوالدة الطبيعية. •
عمليات الوالدة القيصرية والمتكررة. •
عمليات الوالدة المبكرة. •
عمليات الرباط المهبلي. •
عمليات الكحت. •

قسم املختبر – الهيماتولوجىقسم املختبر – املناعة والهرمونات
الفيروسات وتشمل على سبيل المثال )فيروس الكبد الوبائي ب و 	 – وفيروس  •

الغديه  الحمى  وفيروس  األلمانية  الحصبة  وفيروس  المكتسبة  المناعة  نقص 
طفيليات مثل التكسوبالزما.

االمراض المناعية وتشتمل على:  •
تحاليل مرض الذئبة الحمراء.- 
تحاليل الروماتيويد.- 
تحاليل امراض األوعية الدموية المناعية.- 
تحاليل باقي االمراض المناعية.- 

الهرمونات وتشتمل على: •
تحاليل الغده النخامية والغده الدرقية والغده الكظرية.- 
تحليل هرمون الحمل الرقمي.- 
تحليل هرمونات العقم وخصوبة المبيض.- 

خدمات أخرى وتشتمل على: •
تحليل فيتامين د وفيتامين ب 12.- 
تحليل مخزون الحديد وتحليل مرض الزهري.- 

صورة الدم الكاملة مع العد النوعي. •
تحاليل جهاز وعوامل التجلط. •
الكهربائي  • الفصل  )اختبار  وتشمل  الحمراء  الدم  كرات  تحلل  تحاليل 

للهيموجلوبين واختبار االنيميا المنجلية وانزيمات كرات الدم الحمراء(.
فحص المالريا والفالريا. •
فحص خاليا الدم السرطانية وسوائل الجسم. •

قسم املختبر – الكيمياء اإلكلينيكيةقسم املختبر – بنك الدم
اختبار فصيلة الدم. •
اختبار التوافق لنقل الدم. •
اختبار االجسام المضادة لفصائل الدم. •
اختبار كومب المباشر وغير المباشر. •
خدمات نقل كرات الدم الحمراء والبالزما والصفائح الدموية. •

وظائف الكلى والكبد. •
انزيمات وبروتينات القلب. •
وظائف البنكرياس. •
تحليل السكر والسكر التراكمي. •
غازات الدم. •
التحليل الكيميائي لسوائل الجسم. •
امالح الدم والعناصر النادرة. •
نسبة الحديد.  •
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قسم املختبر – الطفيلياتقسم املختبر – األحياء الدقيقة 
مزارع الجروح، والصديد والبول والبراز. •
مزارع الدم وسوائل الجسم. •
مزرعة سائل النخاع الشوكي. •
اختبار مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. •

تحليل البول والبراز الكامل. •
تحليل الدم الخفي بالبراز. •
تحليل جرثومة المعدة بالبراز أو بالنفس. •
تحليل الفيروسات بالبراز. •

قسم جراحة العظامقسم األسنان
طب اسنان الكبار واألطفال. •
عال	 اللثة واألنسجة المحيطة. •
عال	 عصب األسنان. •
عال	 األسنان التحفظي. •
تعويضات األسنان الثابتة والمتحركة. •
أمراض الفم. •
طب األسنان التعويضي. •
صحة الفم واألسنان. •
طب األسنان المتقدم. •
طب األسنان الوقائي. •

عال	 التهابات األوتار واألربطة. •
عال	 االنزالق الغضروفي. •
عال	 الكسور والرضوض. •
عال	 إصابات الكاحل واضطراباته. •
عال	 كسور مفاصل القدم. •
عال	 التهاب المفاصل والعظام. •
مناظير اصابات المالعب واصابات األربطة بالركبة والكتف. •
جراحة استبدال ِمفَصل الَورك. •
جراحة كسور وخلع المفاصل. •
عمليات استبداُل مفصل الركبة. •
هشاشة العظام والكساح. •
تحريُر النفق الرسغي. •
عمليات القدم األخمصي. •
جراحة متالزمة النََّفق الِمرَفقي. •

قسم املختبر العالج الطبيعيقسم طب جراحة العيون
فحوصات شاملة للعين لألطفال والكبار  •
جراحة وعمليات المياه البيضاء بالموجات الصوتية )الفاكو( •
وحدة أبحاث ليزر العيون متخصص لكشف وعال	 اعتالل الشبكية السكري •
عال	 حول األطفال والكبار •
التهاب واضرابات جفن العين •
عمى األلوان •
جراحة وعمليات الماء االبيض •
اصابات العين •
فيروُس إيبشتاين بار. •

عال	 مشاكل العمود الفقري. •
عال	 مشاكل الجهاز العضلي والعظمي. •
عال	 طبيعي لألطفال. •
عال	 طبيعي لصحة المرأة. •
عال	 طبيعي لإلصابات الرياضية. •
عال	 طبيعي لكبار السن. •
عال	 طبيعي لأللم. •
برامج تأهيل لما بعد العمليات )مثل: الرباط الصليبي – تغيير مفصل الركبة  •

- ترميم مفصل الكتف(.
برامج تأهيل لما بعد الحوادث. •
العصبي  • التصلب   – الجلطات  مثل:  العصبي  الجهاز  لمرضى  تأهيل  برامج 

المتعدد.
برنامج ما بعد الكسور. •
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قسم خدمات مرضى اإلقامة الطويلة للكبار والصغارقسم األطفال
حايا عند األطفال. • عال	 التهاُب السَّ
عال	 االلتهابات المفاصل – الروماتويد. •
عال	 نوبات صرع •
عال	 االلتهاُب الرئوي. •
عال	 فيروسات الجهاز التنفسي. •
عال	 نزالت البرد – األنفلونزا. •
بو. • عال	 الرَّ
عال	 التهاب الشعبيات الهوائية. •
عال	 داء الحصبَة. •
ري من النوع األول عند األطفال. • كَّ عال	 السُّ
عال	 حساسية الغبار. •
عال	 مرض الٌسل. •
عال	 اليرقان لدى حديثي الوالدة. •
عال	 ارتفاع الجالكتوز في الدم. •
عال	 مرض الجَرب. •
عال	 عدوى قمُل الرأس. •
عال	 التهاب الغدة النكفية. •
متابعة الشلل الدماغي. •
اضطرابات الغدد. •
البلوغ المبكر. •
األمراض المعدية. •
اعطاء التطعيمات. •
ُمتالِزمُة أسبرجر. •
متالزمة تيرنر. •
متالزمة أوشر. •
متابعة ُمتالِزمُة داون. •
فيروُس إيبشتاين بار. •

الغسيل الكلوي لحاالت الفشل الكلوي الحاد. •
عال	 جميع أنواع الصدمات )الصدمة االنتانية، الصدمة القلبية، صدمة نقص  •

حجم الدم(.
عال	 الحوادث الدماغية الوعائية. •
فشل التنفس. •
فشل القلب. •
االصابات المتعددة. •
االنعاش القلبي الرئوي. •
احتشاء عضلة القلب. •
الذبحة الصدرية غيلر المستقرة. •
ارتفاع ضغط الدم الطارئ. •
التهاب السحايا. •
االلتهاب الرئوي. •
حاالت العدوى. •
النزيف. •
النزيف الدماغي. •
نزالت تكسر خاليا الدم المنجلية )األنيميا المنجلية(. •
الحماض الكيتوني السكري. •
حاالت النزيف الوالدة. •
تسمم الحمل. •
الرعاية ما بعد العمليات. •
التغذية الوريدية الكاملة. •
االنسداد الرئوي )جلطة الشريان الرئوي(. •
االنسداد الرئوي المزمن المتفاقم. •
العناية المركزة لحديثي الوالدة والخد	. •

قسم االشعة والتصوير الطبي – التصوير الطبقي )األشعة املقطعية( قسم االشعة والتصوير الطبي – الرنني املغناطيسي 
الرنين المغناطيسي على المخ والجهاز العصبي والحبل الشوكي. •
الرنين المغناطيسي على الفقرات والغضاريف. •
الرنين المغناطيسي على شرايين وأوردة الجسم. •
الرنين المغناطيسي على المفاصل والعضالت. •
الرنين المغناطيسي على الكبد والقنوات المرارية. •
الرنين المغناطيسي على البطن والجهاز الهضمي. •
الرنين المغناطيسي على الحوض. •
الرنين المغناطيسي على األذن الداخلية. •
الرنين المغناطيسي على منطقة الحجا	. •
الرنين المغناطيسي على الغدة النخامية أسفل المخ. •

األشعة المقطعية على الشرايين التاجية للقلب. •
األشعة المقطعية على شرايين الجسم. •
األشعة المقطعية على المخ. •
األشعة المقطعية على البطن والحوض. •
األشعة المقطعية على المفاصل. •
األشعة المقطعية الجيوب األنفية وعظام الوجه. •
األشعة المقطعية على الكبد ثالثية المراحل. •
األشعة المقطعية على عظام األذن. •
األشعة المقطعية على القولون بتقنية المنظار التخيلي. •
األشعة المقطعية على منطقة الحجا	. •
األشعة المقطعية على الرقبة والصدر والرئتين. •
األشعة المقطعية الفقرات. •

قسم االشعة والتصوير الطبي – األشعة العادية الرقمية قسم االشعة والتصوير الطبي – املوجات الصوتية والدوبلر امللون
الموجات الصوتية على البطن والحوض. •
الموجات الصوتية والدوبلر الملون لمتابعة الحمل. •
الموجات الصوتية ثالثية ورباعية األبعاد على الجنين. •
الموجات الصوتية والدوبلر الملون شرايين وأوردة الجسم. •
الموجات الصوتية على المفاصل والعضالت. •
الموجات الصوتية على الثدي والغدة الدرقية. •
الموجات الصوتية على األنسجة الرخوة. •
الموجات الصوتية والدوبلر الملون على الخصيتين. •
الموجات الصوتية الداخلية لمتابعة التبويض. •

خدمات األشعة العادية الرقمية على جميع أجزاء الجسم. •
أشعة البانوراما لألسنان •
أشعة بالصبغة على أنابيب فالوب وتجويف الرحم في حاالت تأخر اإلنجاب •
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العيادات حسب التخصصات الطبية 3 9 3

يقدم مستشفى الزهراء العام خدماته من خالل )40( أربعون عيادة موضحة بالجدول التالي وفقاً للتخصصات الطبية.

عدد العيادات في مستشفى الزهراء العام بحسب التخصصات الطبية (:  1جدول )

عدد العيادات التخصص

3عيادات الطوارئ

3الباطنة

1الغدد الصماء

1الجهاز الهضمي

2الجراحة

1جراحة المخ واألعصاب

2جراحة العظام

2المسالك البولية 

2األنف واألذن والحنجرة

2طب وجراحة العيون

1القلب

2األطفال

5النساء والوالدة 

1التخدير 

1الجلدية والتجميل

3األسنان

1العال	 الطبيعي 

1األشعة 

1العال	 التنفسي

1الرضاعة الطبيعية

1التثقيف الصحي

1التغذية 

1عيادة الموظفين

1عيادة مرضى أرامكو 

40اإلجمالي 

المصدر: الشركة
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صيدلية منارة الحرمين  4 9 3

وبتاريخ   )2053016544( رقم  التجاري  بالسجل  فردية  كمؤسسة  الجشي  المساهم محمد حسن عبداهلل  بواسطة  الحرمين  منارة  تأسيس صيدلية  تم 
1428/05/09هـ )الموافق 2007/05/26م( لدعم أعمال مستشفى الزهراء العام، وفي عام 2017م تم االستحواذ على الصيدلية من قبل الشركة.

تقدم الصيدلية الخدمات لمرضى العيادات الخارجية لمستشفى الزهراء العام، كما تقدم كذلك الخدمات للمرضى الذين يأتون بوصفاتهم الطبية من 
المستشفيات األخرى، حيث تقوم الصيدلية بالتالي: 

توفير وصرف األدوية وتقديم النصائح الصيدالنية والطبية فيما يتعلق بطريقة استخدام الدواء. •
توفير مستحضرات التجميل ومستلزمات األطفال. •
توفير بعض المستلزمات واألجهزة الطبية البسيطة، وتدريب المرضى على االستخدام األمثل لها مثل مضخات األنسولين، أجهزة الحركة،  •

واألدوات الطبية المنزلية.

تمارس الشركة نشاط الصيدلة بموجب الترخيص النهائي الصادر من وزارة الصحة بالرقم )3810103006110051( وبتاريخ إصدار 1428/04/22هـ، 
وبتاريخ انتهاء 1448/12/03هـ، كما أن مدير الصيدلية – عبداهلل حكيم القروص حاصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة بالرقم )3800175946( 

وبتاريخ إصدار 1441/12/28هـ وبتاريخ انتهاء 1444/01/03هـ.

فرع شركة نبع الصحة  5 9 3

تم تأسيس الفرع للقيام بخدمات الصيانة والنظافة لمستشفى الزهراء العام كما تقوم بخدمات الصيانة لإلسكان التابع للمستشفى. الصيانة تشمل خدمات 
أنظمة الكهرباء والتكييف وأنظمة الغازات والمياه والصرف الصحي كما تقوم بصيانة األنظمة االلكتروميكانيكية. وبناًء على الخبرات المكتسبة في هذا 

المجال فإن الشركة تدرس فرص تقديم خدمات الصيانة الخارجية. 

شركة نبع الصحة للمقاوالت المعمارية )فرع( 6 9 3

هو فرع تابع للشركة تم قيده في السجل التجاري بالرقم )2051239670( وتاريخ 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م(، تم تأسيس الفرع للقيام 
بأعمال االنشاءات لمشاريع الشركة المستقبلية، وذلك للمحافظة على مستوى الجودة المطلوب.

إيرادات الشركة  10 3

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة لعامي 2020م و2021م وفقاً لطبيعة العمالء.

تفاصيل إيرادات الشركة وفقًا لطبيعة العمالء(:  2جدول )

البند
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2021م2020م

21165,216,822 ,364 ,54إيرادات شركات التأمين 

92147,956,111 ,064 ,49إيرادات قطاع حكومي وشبه حكومي

99612,185,399 ,310 ,21إيرادات نقدية 
789751,873 ,317إيرادات أخرى )1(

918126,110,205 ,057 ,125اإلجمالي 
)8,428,537()014 ,375 ,9(يطرح: خسائر متوقعة في قيمة المطالبات المقدمة )2( 

904117,681,668 ,682 ,115اإليرادات 

المصدر: الشركة 
)1( تمثل اإليرادات األخرى قيمة خدمات طبية غير مشمولة بالتأمين لبعض موظفي الشركة وبعض األفراد اآلخرين.

)2( يمثل هذا البند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسب متفاوتة لكل شركة يتم التعامل معها.
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كما يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة لعامي 2020م و2021م وفقاً لكل فرع.

تفاصيل إيرادات الشركة وفقًا لكل فرع(:  3جدول )

الفرع * 
اإليرادات 

2021م2020م

100,099,174108,556,888مستشفى الزهراء العام 

15,583,7309,124,780صيدلية منارة الحرمين

115,682,904117,681,668اإليرادات 

لم يتم تحقيق أية إيرادات من فرع الشركة للصيانة وفرع المقاوالت المعمارية

عمالء الشركة  11 3

يبين الجدول التالي أهم )5( خمسة عمالء للشركة، ونسبة مساهمتهم في إيرادات الشركة لعام 2020م و2021م.

 العميل 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021مالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

النسبة من اإليرادات القيمة )ريال سعودي(النسبة من اإليرادات القيمة )ريال سعودي(

19%3222,255,670%37,546,625جهة حكومية

13%2515,126,043%29,203,090شركة تأمين

9%811,173,995%9,463,407شركة تأمين

4%64,178,640%6,376,729شركة مساهمة عامة

3%34,115,945%3,469,772شركة تأمين

48%7456,850,294%86,059,623املجموع

المصدر: الشركة

أهم الموردين  12 3

يبين الجدول التالي أهم )5( خمسة موردين تتعامل معهم الشركة فيما يتعلق بتوريد األدوية والمستهلكات الطبية وأدوات ومحاليل ومستلزمات المختبرات.

أهم الموردين للشركة(:  4جدول )

المواداسم المورد
قيمة التعامل ونسبته من إجمالي تكلفة اإليرادات 

النسبةكما بتاريخ 31 ديسمبر 2021مالنسبةكما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م

4,60%9,423,262,318%476 ,570 ,6أدوية المورد 1

2,54%12,201,800,269%843 ,512 ,8أدوية المورد 2

1,80%2,611,276,235%025 ,822 ,1أدوية المورد 3

1,27%2,17900,000%185 ,515 ,1أدويةالمورد 4

0,95%1,5673,826%733 ,049 ,1أدوية المورد 5

11,16%27,97,912,648%19,470,262اإلجمالي 

المصدر: الشركة
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العقارات المملوكة للشركة  13 3

األراضي المملوكة للشركة(:  5جدول )

رقم الصكالمساحة الموقع العقارم

256330605003816 متر مربعالقطيف – شارع الملك فيصلأرض1

261830611004263 متر مربعالقطيف – شارع الملك فيصلأرض 2

263930609003318 متر مربعالقطيف – شارع الملك فيصلأرض 3

3/251 )1(6,886 متر مربعالقطيف – شارع الملك فيصلأرض4

9,025893491000281 متر مربعالرياض – حي المونسية – طريق الصحابةأرض 5

960617811003237 متر مربعالرياض – حي المونسية – شارع محمد البارقيأرض 6

المصدر: الشركة
)1( األرض مرهونة لصالح وزارة المالية وجاري العمل على فك الرهن وذلك بعد سداد كامل مبلغ القرض.

العقارات المستأجرة   14 3

تاريخ بداية الموقع الغرض العقارم
قيمة االيجار السنوي تاريخ نهاية العقدالعقد 

)ريال سعودي(

2026/12/31187,200م2022/01/01مالقطيف، شارع اإلمام عليسكن للموظفين13 شقة سكنية1

2026/12/31171,600م2022/01/01مالقطيف، شارع الجزيرةسكن للموظفين11 شقة سكنية 2

2026/12/3166,240م2022/01/01مالقطيف، شارع اإلمام عليسكن للموظفين6 شقق سكنية3

2026/12/3160,000م2022/01/01مالقطيف، شارع القدسسكن للموظفين4 شقق سكنية4

2026/12/3172,000م2022/01/01مالقطيف، شارع الرياضسكن للموظفين4 شقق سكنية5

2026/12/3172,000م2022/01/01مالقطيف، شارع الرياضسكن للموظفين3 شقق سكنية6

القطيف، شارع الملك سكن للموظفين17 شقة سكنية 7
2022/12/31306,000م 2022/01/01م فيصل

مكتب يمثل المقر الرئيسي مكتب 8
2022/08/0727,840م2021/08/08مالخبر، حي الخزامىللشركة 

أرض المواقف لمستشفى 9
الزهراء العام 

أرض المواقف لمستشفى 
الزهراء العام 

القطيف، شارع الملك 
2027/12/31750,000م 2022/01/01م فيصل

2023/01/3117,250م 2022/02/01مالقطيف، شارع القدسسكن للموظفينشقة سكنية واحدة10

2023/01/3117,250م 2022/02/01م القطيف، شارع القدسسكن للموظفينشقة سكنية واحدة11

2023/01/1419,250م 2022/01/15م القطيف، شارع القدسسكن للموظفينشقة سكنية واحدة12

2023/05/3119,300م2022/06/01مالقطيف، شارع القدسسكن للموظفينشقة سكنية واحدة13

2023/04/3019,200م 2022/05/01مالقطيف، شارع الجزيرة سكن للموظفين شقة سكنية واحدة 14

2023/02/2821,200م 2022/03/01م القطيف – شارع القدسسكن للموظفين شقة سكنية واحدة 15

2023/01/3139,000م 2022/02/01م القطيف، شارع اإلخالصسكن للموظفين 2 شقة سكنية 16

2023/03/21132,000م 2022/03/22م القطيف، شارع الجزيرةسكن للموظفين 6 شقق سكنية17

2022/07/3118,500م 2021/08/01م القطيف – الشارع األولسكن للموظفين شقة سكنية 18
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التراخيص والشهادات الحكومية  15 3

حصلت الشركة وفروعها على التراخيص الموضحة بالجداول التالية: 

المركز الرئيسي للشركة  1 15 3

التراخيص والشهادات الحكومية الخاصة بالمركز الرئيسي للشركة(:  6جدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة التجارة- مكتب السجل 1444/6/29هـ1439/5/6هـ2051065568السجل التجاري
التجاري بمدينة الخبر

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الغرفة التجارية الصناعية 1444/6/29هـ1442/7/17هـ4017الصناعية

بالمنطقة الشرقية

الهيئة العامة للزكاة والدخل1444/10/10هـ1443/09/26هـ1110217493شهادة الزكاة والدخل

شهادة تسجيل بضريبة القيمة 
الهيئة العامة للزكاة والدخل-1438/12/2هـ300508804500003المضافة

أمانة المنطقة الشرقية/بلدية 1444/01/08هـ-42125969123رخصة نشاط تجاري - بلدية
محافظة الخبر

وزارة الداخلية المديرية العامة 1444/01/08هـ1443/01/08هـ42-000753036-1شهادة سالمة
للدفاع المدني

المصدر: التراخيص والشهادات المذكورة أعاله

مستشفى الزهراء العام 2 15 3

التراخيص والشهادت الحكومية الخاصة بمستشفى الزهراء العام(:  7جدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة التجارة – مكتب السجل 1444/10/27هـ1426/10/28هـ2053016544السجل التجاري
التجاري بمدينة القطيف

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الغرفة التجارية الصناعية 1444/10/27هـ1442/12/03هـ76861الصناعية

بالمدينة الشرقية

المديرية العامة للشؤون 1445/09/12هـ1420/06/22هـ3810101001200083ترخيص فتح مؤسسة صحية
الصحية بالمنطقة الشرقية

)CBAHI( شهادة اعتمادEST/PVT/HOS/03142024/10/18م2021/10/19م
المجلس الصحي السعودي 
– المركز السعودي العتماد 

المنشآت الصحية

المديرية العامة للدفاع المدني1444/09/09هـ1443/09/09هـ43-000312746-3ترخيص الدفاع المدني

المصدر: التراخيص والشهادات المذكورة أعاله
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صيدلية منارة الحرمين  3 15 3

التراخيص والشهادات الحكومية الخاصة بصيدلية منارة الحرمين(:  8جدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة التجارة– مكتب السجل 1445/3/28هـ1428/5/9هـ2053017825السجل التجاري
التجاري بمدينة القطيف

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الغرفة التجارية الصناعية 1445/03/28هـ1442/07/17هـ45377الصناعية

بالمنطقة الشرقية

1448/12/03هـ1428/4/22هـ3810103006110051ترخيص وزارة الصحة
وزارة الصحة – المديرية 
العامة للشئون الصحية 

بالمنطقة الشرقية

أمانة منطقة الشرقية/بلدية 1444/8/21هـ-40082145981رخصة نشاط تجاري - بلدية
القطيف

المديرية العامة للدفاع المدني1444/04/10هـ1443/04/10هـ43-000147061-4شهادة سالمة

المصدر: التراخيص والشهادات المذكورة أعاله

فرع شركة نبع الصحة للخدمات الطبية  4 15 3

التراخيص والشهـادات الحكومية لفرع شركة نبع الصحة للخدمات الطبية(:  9جدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

1444/5/18هـ1438/5/19هـ2053034205السجل التجاري
وزارة التجارة واالستثمار – 

مكتب السجل التجاري بمدينة 
القطيف

شهادة عضوية في الغرفة 
الغرفة التجارية الصناعية 1443/5/18هـ1442/07/17هـ231376التجارية الصناعية

بالمنطقة الشرقية

أمانة منطقة الشرقية/بلدية 1443/12/22هـ-41113608291رخصة نشاط تجاري - بلدية
القطيف

المديرية العامة للدفاع المدني1444/03/12هـ1443/03/12هـ38-000046352-1ترخيص الدفاع المدني

المصدر: التراخيص والشهادات المذكورة أعاله

شركة نبع الصحة للمقاوالت المعمارية  5 15 3

التراخيص والشهادات الحكومية لشركة نبع الصحة للمقاوالت المعمارية(:  10جدول )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصنوع الترخيص

وزارة التجارة- مكتب السجل 1444/6/21هـ1443/6/21هـ2051239670السجل التجاري
التجاري بمدينة الخبر

الهيئة السعودية للمقاولين 2022/10/26م 2022/05/12م 214521457شهادة عضوية المقاولين 

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الغرفة التجارية الصناعية 1444/06/21هـ1443/06/21هـ341391الصناعية

بالمنطقة الشرقية

أمانة المنطقة الشرقية/بلدية 1444/07/05هـ-43069261052رخصة نشاط تجاري - بلدية
محافظة الخبر

وزارة الداخلية المديرية العامة 1444/07/05هـ1443/07/05هـ43-000863468-1شهادة سالمة
للدفاع المدني

المصدر: التراخيص والشهادات المذكورة أعاله
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الشركات الزميلة   16 3

بتاريخ 1443/06/22هـ )الموافق 2022/01/25م( قامت شركة نبع الصحة للخدمات الطبية باستثمار مبلغ )283,334( دينار بحريني )ما يعادل2,819,173 
وتاريخ   )130434( رقم  التجاري  بالسجل  البحرين  بمملكة  مسجلة  مقفلة  بحرينية  مساهمة  شركة  وهي  القابضة،  عيادات  شركة  في  سعودي(  ريال 
2019/04/25م، وبرأس مال صادر يبلغ )250,000( مائتان وخمسون ألف دينار بحريني. تمتلك شركة نبع تمتلك شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 

بموجب استثمارها ما نسبته 20% من شركة عيادات القابضة.

شركة عيادات القابضة هي الشركة المالكة لمستشفى وعيادات افيكسا لجراحة اليوم الواحد، المستشفى يقع في مملكة البحرين – العاصمة المنامة 
ويختص بتقديم العديد من الخدمات والتي تشمل التالي:

العيادات اخلارجية:اجلراحة:

الجراحة العامة. •
جراحة العظام. •
الجراحة التجميلية. •
جراحة العيون. •
امراض الجهاز الهضمي. •
جراحة المسالك البولية  •

الطب الباطني. •
عيادات الجلدية. •
طب االسنان.  •
الجراحة العامة.  •
امراض النساء. •

ويتوقع أن يبدأ التشغيل للعيادات في بداية عام 2023م 

سياسة األبحاث والتطوير  17 3

ال يوجد لدى الشركة سياسة معينة خاصة بعملية البحث والتطوير في الشركة.

انقطاع األعمال  18 3

تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل االثني عشر شهراً األخيرة.

العالمات التجارية وحقوق الملكية  19 3

حصلت الشركة على شهادة إيداع عالمة تجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية صالحة تفيد بقبول العالمة التجارية الموضحة تفاصيلها أدناه، وأنها 
ما زالت تحت اإلجراءات.

بلد التسجيل فئة العالمة رقم طلب التسجيل اسم المالكالعالمة التجارية 

شركة نبع الصحة 
المملكة العربية 11112144للخدمات الطبية

السعودية

المصدر: شهادة إيداع العالمة التجارية

والجدير بالذكر أن عالمة الشركة قد تم تسجيلها رسمياً بالمملكة العربية السعودية. هذا وال تملك الشركة أي عالمة تجارية أخرى غير تلك المذكورة 
أعاله. كما لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية أعاله ألي طرف آخر سواء داخل أو خار	 المملكة، باإلضافة إلى أنها 

ال تملك أي ترخيص باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعات الشركة أو نشراتها التسويقية داخل المملكة.
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الموظفون والسعودة  20 3

الموظفون 1 20 3

بلغ عدد موظفي الشركة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م )501( موظفاً منهم )171( موظف سعودي و)330( موظف غير سعودي، ويوضح الجدول أدناه 
أعداد موظفي الشركة موزعين بحسب التخصصات:

األشخاص العاملون بحسب التخصص(:  11جدول )

التخصص
2021/12/30م2020م

اإلجماليغير السعوديونالسعوديوناإلجمالي غير السعوديونالسعوديون 

5586336265األطباء

2011913913137150التمريض

28106410األشعة

4487512فني مختبر

235538فني عال	 الطبيعي

22-11-فني تخدير

415415العال	 التنفسي

34761117الصيدلية

13-1513-15مساعدات صحية

1161715217المطبخ

116178715المحاسبة

617325السكرتارية

2-3032التقارير الطبية

871513922فوترة الشركات

9-79-7الموارد البشرية

235235تقنية المعلومات

21-1621-16االستقبال

2-22-2عالقات المرضى

4-92114السجالت

3-43-4السنترال

110112810السائقين

3434-3737-النظافة

10-921110مشرفين أمن

3111422830الصيانة والمهندسين

2-22-2االخصائيات االجتماعيات

161228أخرى

149283432171330501املجموع

المصدر: الشركة
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السعودة 2 20 3

تم اعتماد برنامج السعودة ))نطاقات(( بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )4040( وتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م(، وذلك بناًء على 
)الموافق  بتاريخ 1432/10/12هـ  البرنامج  وابتدأ تطبيق  )الموافق 1994/10/27هـ(،  بتاريخ 1415/05/21هـ  الصادر  رقم )50(  الوزراء  قرار مجلس 
2011/09/10م(. لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برنامج نطاقات لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين، وتقييم 
أداء أي شركة بناًء على نطاقات محددة، وهي النطاق البالتيني، والنطاق األخضر )مقسم إلى فئات فرعية، أي: فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة(، 
والنطاق األصفر والنطاق األحمر، وتعتبر الشركات التي تكون ضمن النطاق البالتيني أو األخضر قد أوفت بمتطلبات السعودة، وبالتالي يحق لها عدد 
من المزايا، كتمكين العاملين غير السعوديين من الحصول على وتجديد تأشيرات العمل أو تغيير مهنهم )باستثناء المهن المخصصة حصرياً للمواطنين 
السعوديين(، أما الشركات التي تكون في وضع أدنى من النطاق األصفر أو في النطاق األحمر )بناًء على مدى عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة(، فإنها 
تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة، وقد تخضع لبعض اإلجراءات الجزائية، مثاًل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل الموظفين األجانب أو 

الحصول على تأشيرات عمل جديدة.

والجدير بالذكر انه ال يوجد أي عمال سواء سعوديين أو غير سعوديين غير مسجلين تحت اسم الشركة، وتم تصنيف نطاقات الشركة بحسب األفرع 
التابعة لها كاآلتي: 

فرع الشركة )مستشفى الزهراء العام( ملتزم بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة منه ويقع في النطاق البالتيني، وقد بلغت نسبة التوطين )بحسب  •
برنامج نطاقات( كما في 2022/05/10م نسبة )%35,35(.

فرع الشركة )صيدلية منارة الحرمين( ملتزم بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة منه ويقع في النطاق البالتيني، حيث بلغت نسبة التوطين )بحسب  •
برنامج نطاقات( كما في 2022/05/10م نسبة )%35,71(.

فرع الشركة )نبع الصحة للخدمات الطبية( ملتزم بتحقيق نسبة السعودة المطلوبة منه ويقع في النطاق األخضر المنخفض، حيث بلغت نسبة  •
التوطين )بحسب برنامج نطاقات( للفرع كما في 2022/05/10م نسبة )%28,07(.

ويقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة، كما يقر بأنه بخالف ما ذكر في قسم الشركات الزميلة 
ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أية أصول خار	 المملكة حتى تاريخ هذه النشرة، وكذلك يقر مجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في 

أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر )12( شهراً األخيرة.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي.  4

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج وبعده  1 4

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )70,000,000( سبعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى )7,000,000( سبعة ماليين سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( 
عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل، ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدرا	: 

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح(:  12جدول )

المساهمم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة االسميةعدد األسهم
القيمة االسميةعدد األسهمنسبة الملكية)ريال سعودي(

نسبة الملكية)ريال سعودي(

30%37,52,100,00021,000,000%2,625,00026,250,000نايف محمد حسن عبداهلل الجشي 1

20%251,400,00014,000,000%1,750,00017,500,000نذير محمد حسن عبداهلل الجشي 2

14%17,5980,0009,800,000%1,225,00012,250,000لزلي محمد حسن عبداهلل الجشي3

12%15840,0008,400,000%1,050,00010,500,000شركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار4

4%5280,0002,800,000%350,0003,500,000محمد حسن عبداهلل منصور الجشي 5

20%1,400,00014,000,000---الجمهور )المستثمرون المؤهلون(6

100%1007,000,00070,000,000%7,000,00070,000,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

نظرة عامة على شركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار 1 1 4

هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري الصادر بالرقم )2051038637(، وبتاريخ 1429/11/24هـ )الموافق 2008/11/22م(، يتمثل 
نشاط الشركة بحسب النظام األساسي لها في امتالك وإقامة وتطوير وتشغيل المشاريع الصناعية واالستثمار فيها وتملك العقار لصالح الشركة.

يبلغ رأس مال الشركة )2,000,000( مليوني ريال سعودي، مقسم إلى )200,000( مائتي ألف سهم عادي، وذلك بحسب ما ورد تفصيله في الجدول التالي:

هيكل الملكية لشركة مجموعة الرجاء المتقدمة لالستثمار(:  13جدول )

القيمة االسميةعدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

60%120,0001,200,000سلمان محمد حسن عبد اهلل الجشي1

20%40,000400,000رجاء عبد اهلل مسلم الحرز2

10%20,000200,000محمد سلمان محمد حسن الجشي3

5%10,000100,000 نور سلمان محمد حسن الجشي4

5%10,000100,000فاطمة سلمان محمد حسن الجشي5

100%200,0002,000,000اإلجمالي

المصدر: عقد تأسيس الشركة
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الهيكل التنظيمي للشركة  2 4

الجمعية
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للشركة
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المصدر: الشركة 
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس   3 4

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )5( خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة ال تزيد عن )3( ثالث سنوات.

وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م(، لفترة ثالث سنوات. 
ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس: 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس(:  14جدول )

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

تاريخ العضوية نسبة الملكية )1(عدد األسهم
)2(

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

عبد الوهاب 
محمد سعد 

العجروش

رئيس مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م----55سعوديمستقلتنفيذي

نذير محمد 
حسن عبداهلل 

الجشي

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

والرئيس 
التنفيذي 

2021/07/14م20%25%571,750,0001,400,000سعوديغير مستقلتنفيذي

نايف محمد 
حسن عبداهلل 

الجشي

عضو مجلس 
2021/07/14م30%37,5%392,625,0002,100,000سعوديغير مستقلتنفيذياإلدارة

أحمد سعود 
عبدالعزيز 

شاهيني

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م---38سعوديمستقلتنفيذي

علي أحمد عبد 
اهلل الحليلي

عضو مجلس 
اإلدارة

غير 
2021/07/14م---69سعوديمستقلتنفيذي

هبة محمد 
2021/10/06م---37سعودية--أمين السرحسين المضوي

)1( نسب الملكية المذكورة في الجدول هي نسب تقريبية.
)2( التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ التعيين في المناصب الحالية المذكورة في نفس الجدول، وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس تاريخ بداية تعيين كل منهم في الشركة سواء 

في المجلس أو في أي منصب آخر سابق لهذه المناصب )للمزيد من المعلومات فضاًل راجع »السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« من هذه النشرة(.

وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرين وأمين السر:

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة 1 3 4

ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة في الوقت المناسب  •
والتي تساعد في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.

التحقق من قيام المجلس بمناقشة القضايا األساسية والهامة وعدم تأجيلها واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بها وخالل الوقت المناسب. •
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي. •
تمكين وتشجيع أعضاء المجلس على ممارسة مهامهم بفعالية والمشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس وضمان أن يعمل المجلس كفريق  •

واحد بما يحقق مصلحة الشركة.
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس ومناقشتها معهم. •
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد  •

ثقافة تشجع على النقد البناء.
وضع جدول أعمال اجتماعات المجلس في بداية العام ويتضمن األعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها خالل هذا العام )حسب قدرته  •

على التوقع وقراءته للمستقبل فيما يتعلق بهذه الموضوعات( مع األخذ في االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء المجلس أو يثيرها مراجع 
الحسابات والتشاور مع أعضاء المجلس والمدير العام التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

الدعوة الجتماعات المجلس ورئاسة جلساته أو تفويض أحد أعضائه بذلك. •
ترأس اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة أو تفويض أحد أعضاء المجلس بذلك. •
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التصديق على قرارات المجلس والمستخرجات المأخوذة منها أو تفويض غيره بهذه الصالحيات.  •
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. •
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على أن  •

يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى المجلس وفقا للفقرة )14( من المادة )30( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
الهيئة وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

التحقق من إتباع جميع قوانين وأنظمة الدولة ذات العالقة والعمل بموجب النظام األساسي للشركة وغيره من االتفاقيات وذلك لضمان صحة  •
وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.

الموازنة في تشجيع المناقشات وطرح األسئلة داخل االجتماعات ودفعها في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة  •
معقولة ووقت قصير نسبيا.

اإلشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة عن المجلس. •
العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات األعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل  •

الجماعي لديهم.
تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز  •

الشركة الرئيس. وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والهيئة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر 
يوما على األقل.

يتولى نائب رئيس المجلس القيام بمهام الرئيس عند غيابه عدا ما يختص به الرئيس لنفسه. •

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة 2 3 4

يلتزم كل عضو بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية. •
تقديم المقترحات لتطوير إستراتيجية الشركة. •
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. •
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. •
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة. •
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية. •
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. •
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم. •
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية. •
االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساسي عند ممارسته لمهام  •

عضويته في المجلس واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
حضور اجتماعات المجلس والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا أو ألسباب طارئة. •
تخصيص وقت كاٍف لالطالع بمسؤولياته والتحضير الجتماعات المجلس ولجانه والمشاركة فيها بفعالية بما في ذلك توجيه األسئلة ذات  •

العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
االطالع على وقائع ومحاضر اجتماعات المجلس وفهمها بشكل جيد وطلب إيضاح أي نقطة غير واضحة في تلك المحاضر ودراسة وتحليل  •

المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
تمكين أعضاء المجلس اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء اإلدارة  •

التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
إبالغ المجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له مباشرة كانت أم غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وأن يتضمن ذلك  •

اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك 
المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك وذلك 

وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
إبالغ المجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر  •

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

47 نشرة إصدار شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 

جدول 
المحتويات



عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة أو إلى الغير ما لم يكن ذلك أثناء  •
انعقاد اجتماعات الجمعية العامة والحرص على عدم توجيه سياسات الشركة إلى مصلحته الشخصية واإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع 

مصالح الشركة.
العمل بنا ء على معلومات كاملة وبحسن نية مع بذل العناية واالهتمام الالزمين لمصلحة الشركة والمساهمين كافة. •
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية. •
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة. •
االستقالة من عضوية المجلس في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه األكمل. •
إبداء الرأي المستقل في المسائل اإلستراتيجية وسياسات الشركة وأدائها وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية. •
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح. •
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها. •
الحرص على حضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة. •
الفريق  • بروح  والعمل  الرغبة  العضو  لدى  تتوفر  وأن  المجلس  ولقاءات  اجتماعات  ومداوالت  مناقشات  فعال في  بشكل  والمشاركة  التواصل 

والمجموعة في اتخاذ القرارات.
اإلقرار بأن التوافق قد يكون من األهمية بمكان للوصول إلى إجماع في قضية أو قرار معين. •
فهم وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومسؤوليات المجلس. •
فهم وإدراك أن السلطة والصالحية هي للمجلس ككل وكمجموعة واحدة وليست ألعضاء منفردين. •
االستعداد بقبول أي تكليف يطلب منه من المجلس وتنفيذه والقيام به بشكل جيد وااللتزام بتسليم ما قام به من عمل في وقته. •
وضعها  • تم  الشركة  سياسات  أن  من  والتحقق  القرارات  وفي صنع  المجلس  أمام  المطروحة  المواضيع  مناقشة  في  فعال  بشكل  المشاركة 

وتحديدها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على تنفيذها.
التحقق من أن الشركة تلتزم بنظامها األساسي والقوانين واألنظمة الحكومية المعمول بها والعمل على تعزيز ودعم صورة الشركة. •
أن يكون أعضاء المجلس على دراية تامة بالتطورات الحاصلة في أعمال الشركة، والسوق، وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات وذلك لتحديد  •

العقبات التي قد تعوق الشركة عن تحقيق أهدافها.
المحافظة على سرية المعلومات والحرص على عدم توجيه سياسة الشركة لمصلحته الشخصية واإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح  •

الشركة.
االطالع على رسالة الشركة وأهدافها وتطبيقها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية ببرامج الشركة وخططها التنفيذية. •

مسؤوليات أمين السر 3 3 4

حضور اجتماعات المجلس وتدوين مداوالته. •
توثيق اجتماعات المجلس.  •
حفظ التقارير التي ترفع للمجلس والتقارير التي يعدها المجلس. •
تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من  •

أعضاء المجلس ذات العالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
التحقق من تقيد األعضاء باإلجراءات التي أقرها المجلس. •
تبليغ األعضاء بمواعيد اجتماعات المجلس.  •
التحقق من حصول األعضاء بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة. •
التنسيق بين األعضاء. •
تنظيم سجل إفصاحات األعضاء واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه المادة )92( من الئحة حوكمة الشركات. •
تقديم العون والمشورة لألعضاء. •
المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق المجلس وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العالقة. •
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وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:

السيرة الذاتية لعبدالوهاب محمد سعد العجروش(:  15جدول )

عبد الوهاب محمد سعد العجروش 

سعودي.اجلنسية

55 سنة.العمر

رئيس مجلس اإلدارة.املنصب

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود – الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1990م.  •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية 
السابقة

شريك تنفيذي في شركة ارساء الجزيرة لحلول االعمال من عام 2016م إلى عام 2020م. •
مساعد مدير عام في مجموعة سامبا المالية من عام 1990م إلى عام 2016م. •
مساعد مراجع في شركة ارنست آند يونج من عام 1989م إلى عام 1990م. •

رئيس مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ 14 يوليو 2021م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •املناصب احلالية 

السيرة الذاتية لنذير محمد حسن عبداهلل الجشي(:  16جدول )

نذير محمد حسن عبداهلل الجشي

سعودي.اجلنسية

57 سنة.العمر

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.املنصب

املؤهالت العلمية 
بكالوريوس العلوم اإلدارية من جامعة سونوما، والية كاليفورنيا – الواليات المتحدة االمريكية، عام 1989م. •
دبلوم الخدمات اإلدارية من بنك سامبا، الرياض – المملكة العربية السعودية، عام 1994م.  •

اخلبرات العملية 
السابقة 

مدير عام مستوصف األمل بالقطيف من عام 1998م إلى عام 2008م. •
مدير في مجموعة الخدمات المصرفية واالستثمارات الخاصة ببنك الجزيرة من عام 1997م إلى عام 1998م. •
مدير عام مستوصف األمل بالقطيف من عام 1996م إلى عام 1997م. •
مدير فرع في بنك سامبا من عام 1991م إلى عام 1996م.  •
مدقق حسابات في البنك العربي من عام 1989م إلى عام 1991م.  •

املناصب احلالية 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ يوليو 2021م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
الرئيس التنفيذي لشركة نبع الصحة منذ عام 2019م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
المدير العام التنفيذي في مستشفى الزهراء العام منذ عام 2008م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •

السيرة الذاتية نايف محمد حسن عبداهلل الجشي(:  17جدول )

نايف محمد حسن عبداهلل الجشي

سعودي.اجلنسية

39 سنة.العمر

عضو مجلس اإلدارة.املنصب

املؤهالت العلمية 
بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.  •
ماجستير إدارة العالمات التجارية من جامعة برونل، لندن – بريطانيا، عام 2016م.  •

اخلبرات العملية 
السابقة

مدير تطوير األعمال في شركة نكستكير للمطالبات التأمينية من عام 2017م إلى عام 2020م. •
شريك ومستشار إداري في شركة ألفا العالمية لالستشارات اإلدارية من عام 2009م إلى عام 2017م. •
شريك ومدير مالي وإداري في شركة ألفا العالمية للمقاوالت من عام 2009م إلى عام 2011م. •
مدير عالقات - قسم الشركات في مجموعة سامبا المالية من عام 2006م إلى عام 2010م. •

املناصب احلالية 
مدير تطوير األعمال في شركة نبع الصحة للخدمات الطبية منذ عام 2020م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
عضو في اللجنة المالية بغرفة الشرقية منذ عام 2018م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
عضو مجلس إدارة في صندوق ألفا لألسهم السعودية منذ عام 2018م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
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السيرة الذاتية ألحمد سعود عبد العزيز شاهيني(:  18جدول )

 أحمد سعود عبد العزيز شاهيني

سعودي.اجلنسية

38 سنة.العمر

عضو مجلس اإلدارة.املنصب

املؤهالت العلمية 
بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 2006م.  •
ماجستير إدارة االعمال من معهد التنمية اإلدارية )IMD(، )سويسرا(، عام 2017م. •

اخلبرات العملية 
السابقة

المدير العام في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2016م إلى عام 2018م. •
مدير تطوير األعمال في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2011م إلى عام 2016م. •
مدير المبيعات في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2009م إلى عام 2011م. •
مدير فرع في شركة شاهيني للتوزيع من عام 2007م إلى عام 2009م. •
منسق سالسل اإلمداد في شركة بروكتر آند جامبل من عام 2006م إلى عام 2007م. •
عضو مجلس إدارة في اإلتحاد السعودي للمالكمة منذ عام 2017م إلى عام 2021م. •

املناصب احلالية
عضو مجلس إدارة في شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية منذ عام 2021م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
عضو مجلس إدارة في مجموعة شاهيني القابضة منذ عام 2020م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •
عضو مجلس إدارة في شركة بلوميو منذ عام 2018م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •

السيرة الذاتية لعلي بن أحمد بن عبد اهلل الحليلي(:  19جدول )

علي أحمد عبد اهلل الحليلي 

سعودي.اجلنسية

69 سنة.العمر

عضو مجلس اإلدارة.املنصب

بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1980م. •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية 
السابقة 

رئيس مجموعة إدارة المخاطر في البنك العربي من عام 2006م إلى عام 2018م.  •
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( من عام 2014م إلى عام 2017م. •
رئيس إدارة مخاطر االئتمان في البنك العربي من عام 2002م إلى عام 2006م.  •
تنفيذي أول – تدقيق داخلي في بنك ساب من عام 1998م إلى عام 2002م.  •
مدير أول لخدمات الشركات المصرفية في المنطقة الشرقية في بنك ساب من عام 1991م إلى عام 1998م.  •
مدير الخدمات المصرفية للشركات في المنطقة الشرقية في بنك ساب من عام 1989م إلى عام 1991م.  •
االئتمان ومدير  • ونائب مدير  الفرع  بما في ذلك مدير  لبنك ساب  اإلقليمي  والمكتب  الرئيسية  الفروع  إدارية متنوعة في  شغل مناصب 

االستيراد والتصدير ونائب المدير )العمليات( ومدير التسويق من عام 1983م إلى عام 1989م.
محاضر في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود من عام 1980م إلى عام 1981م.  •

هبة محمد حسين المضوي 

سعودية.اجلنسية

37 سنة.العمر

أمين سر مجلس اإلدارة.املنصب

املؤهالت العلمية 
بكالوريوس فيزياء من جامعة الدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية، عام 2011م. •
دبلوم مهني في إدارة المستشفيات من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2020م. •

اخلبرات العملية 
سكرتير تنفيذي في مستشفى الزهراء العام منذ عام 2011م حتى تاريخ هذه النشرة.  •السابقة 
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لجان مجلس اإلدارة  4 4

لجنة المراجعة 1 4 4

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة )54( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:

مراجعة القوائم المالية للشركة والتوصية للمجلس بخصوصها. •
دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر. •
البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي )المراجع(. •
دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها. •
دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير الدورية إلدارة التدقيق الداخلي أو غيرها عن مدى  •

كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
اإلشراف والمراقبة على أعمال إدارة التدقيق الداخلي والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها. •
دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية مع إدارة التدقيق الداخلي واعتمادها. •
دراسة ومراجعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي الدورية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. •
التوصية للمجلس بتعيين أو عزل مدير التدقيق الداخلي وتقييم أدائه بشكل سنوي. •
التوصية للمجلس بتعيين أو عزل المراجع. •
التحقق من استقالل المراجع ومدى فاعلية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك. •
مراجعة خطة وأعمال المراجع والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة ألعماله. •
اإلجابة عن استفسارات المراجع وتوفير الدعم الالزم لتمكينه من أداء مهامه. •
دراسة تقارير المراجع ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. •
دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة باألنظمة والتعليمات والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. •
التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. •
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وإبداء الرأي للمجلس بشأنها. •
التوصية للمجلس باإلجراءات الالزم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها. •
وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في األنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد  •

التقارير المالية أو غيرها بسرية على أن تضمن اآللية ضمان عدم اإلخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب تقديمه لها. وعلى اللجنة التحقق 
من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

القيام بأية مهام أخرى يتم إسنادها للجنة من قبل المجلس مع األخذ في االعتبار أنه ال يجوز أن تقوم اللجنة بأية وظيفة داخل الشركة تتنافى  •
مع استقالليتها.

مراجعة الئحة لجنة المراجعة دوريا )كل سنة( والرفع بالتعديالت المقترحة على الالئحة الى المجلس للتوصية إلى الجمعية باعتمادها. •

ويبين الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة(:  20جدول )

الصفةاالسم

رئيس لجنة المراجعةعلي أحمد عبد اهلل الحليلي

عضوماجد عدنان محمد العوامي 

عضومحمد إقبال علي القديحي 

المصدر: الشركة
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وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

السيرة الذاتية الخاصة بعلي أحمد عبد الله الحليلي 4-4-1-1

وردت السيرة لعلي أحمد عبداهلل الحليلي ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة، الرجاء مراجعة الصفحة رقم )50(.

ماجد عدنان محمد العوامي 

سعودي.اجلنسية

36 سنة.العمر

عضو لجنة المراجعة.املنصب

بكالوريوس مالية ومحاسبة من جامعة فيرجينيا كومون ويلث – الواليات المتحدة األمريكية، عام 2010م. •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية 
السابقة

مدير التدقيق الداخلي في مستشفى الزهراء العام منذ عام 2019م وحتى عام 2021م. •
مشرف مدقق خارجي في شركة ديلويت منذ عام 2011م وحتى عام 2019م. •

متخصص في التقارير المالية العالمية والرقابة في شركة سابك منذ عام 2021م، وحتى تاريخ هذه النشرة. •املناصب احلالية

محمد إقبال علي القديحي

سعودي.اجلنسية

65 سنة.العمر

عضو لجنة المراجعة.املنصب

املؤهالت العلمية
ماجستير إدارة مالية – جامعة لندن – بريطانيا، عام 1999م. •
بكالوريوس في اإلدارة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – الظهران، المملكة العربية السعودية، عام 1981م. •

مالك ومدير مكتب الحياة لالستشارات المالية منذ عام 1442هـ وحتى تاريخ هذه النشرة. •اخلبرات العلمية

اإلدارة التنفيذية  5 4

تاريخ التعينالعمرالجنسيةالمنصباالسم
الملكية في الشركة بعد الطرحالملكية في الشركة قبل الطرح

النسبة )1(عدد األسهم النسبة )1(عدد األسهم 

نذير محمد حسن 
عبداهلل الجشي

الرئيس التنفيذي
57سعودي

2019/04/30م
1,750,000%251,400,000%20 مدير عام تنفيذي 

2008/07/16ممستشفى الزهراء العام

نايف محمد حسن 
30%37,52,100,000%2020/09/012,625,000م39سعوديمدير تطوير األعمالعبداهلل الجشي

أحمد حسين علي 
----2021/07/04م34سعوديمدير المراجعةأبو حليقة

حسن أبشر حبيب 
----2020/07/15م65سودانيمدير الشؤون الماليةاهلل عيد

رحمة حسين محمد 
محيميد

مديرة الموارد البشرية 
----2020/12/14م28سعودية)باإلنابة(

طالل عبد اهلل 
----2018/11/01م40سعوديمدير الشؤون القانونيةالقيصوم

المصدر: الشركة 
)1( النسب المذكورة هي نسب تقريبية.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

السيرة الذاتية الخاصة بنذير محمد حسن عبدالله الجشي  4-5-1-1

وردت السيرة الذاتية لنذير محمد حسن عبداهلل الجشي ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة، الرجاء مراجعة الصفحة رقم )49(.
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السيرة الذاتية الخاصة بنايف محمد حسن عبدالله الجشي 4-5-1-2

وردت السيرة الذاتية لنايف محمد حسن عبداهلل الجشي ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة، الرجاء مراجعة الصفحة رقم )49(.

أحمد حسين علي أبو حليقة

سعودي.اجلنسية

34 سنة.العمر

مدير المراجعة الداخلية.املنصب

بكالوريوس محاسبة من جامعة تكساس الجنوبية، الواليات المتحدة االمريكية، عام 2014م. •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية 
السابقة 

مدقق رئيسي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز من عام 2018م إلى عام 2020م. •
مدقق رئيسي في شركة الدكتور محمد العمري وشركاه من عام 2017م إلى عام 2018م. •
مدقق في شركة ديلويت توش توهماتسو من عام 2015م إلى عام 2017م.  •

السيرة الذاتية لحسن أبشر حبيب اهلل عيد(:  21جدول )

حسن أبشر حبيب اهلل عيد 

سوداني.اجلنسية

65 سنة.العمر

المدير المالي.املنصب

املؤهالت العلمية 
بكالوريوس محاسبة – جامعة القاهرة، الخرطوم – جمهورية السودان، عام 1977م. •
ماجستير محاسب قانوني – جامعة الينوي، إربانا - شامبين – الواليات المتحدة االمريكية، عام 1995م.  •

اخلبرات العملية

المدير المالي في شركة األحساء للخدمات الطبية من عام 2016م إلى عام 2020م.  •
المدير المالي في شركة البسام للمعدات البترولية من عام 2013م إلى عام 2016م.  •
المدير المالي في الجامعة العربية المفتوحة مجال الدراسات الجامعية من عام 2011م إلى عام 2013م.  •
المدير المالي في شركة العثمان للصناعات البالستيكية من عام 2003م إلى عام 2011م.  •
المدير المالي في شركة العثمان لإلنتا	 والتصنيع الزراعي في مجال انتا	 وتصنيع منتجات األلبان من عام 2000م إلى عام 2003م.  •
المدير المالي في شركة حوا للمنتجات الكهربائية من عام 1983م إلى عام 2000م.  •

السيرة الذاتية لطالل عبداهلل علي القيصوم(:  22جدول )

طالل عبد اهلل علي القيصوم 

سعودي.اجلنسية

40 سنة.العمر

مدير الشؤون القانونية.املنصب

بكالوريوس إدارة خدمات صحية والمستشفيات من جامعة الملك عبد العزيز، جدة – المملكة العربية السعودية، عام 2003م. •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية
أخصائي موارد بشرية في مجموعة مستشفيات المانع من عام 2003م إلى عام 2005م.  •
مدير شؤون الموظفين في مؤسسات نايف المويشير في مجال التجارة والمقاوالت والنقليات من عام 2006م إلى عام 2012م.  •
مدير شؤون الموارد البشرية في مستشفى الزهراء العام من عام 2012م إلى عام 2018م.  •

السيرة الذاتية لرحمة بنت حسين محمد محيميد(:  23جدول )

رحمة حسين محمد محيميد

سعودية.اجلنسية

28 سنة.العمر

مديرة الموارد البشرية باإلنابة. املنصب

بكالوريوس إدارة األعمال – كلية الجبيل الجامعية، الجبيل – المملكة العربية السعودية، عام 2015م. •املؤهالت العلمية 

اخلبرات العملية
مدير الموارد البشرية باإلنابة في مستشفى الزهراء العام من عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة. •
موظفة بقسم الموارد البشرية في مستشفى الزهراء العام من عام 2015م وحتى عام 2020م. •
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سياسة توزيع األرباح.  5

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة باألسهم والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في 
الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها، ويتولى مجلس إدارة الشركة التوصية بتوزيع أية أرباح إلى الجمعية العامة للمساهمين، بعد األخذ في 
االعتبار عند إصدار هذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح 
بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقباًل، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة. 

ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستقوم بتوزيع أرباح في المستقبل، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية 
توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي، حيث نصت المادة )45( الخامسة واألربعون من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع 

أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف األخرى على النحو التالي:

بلغ أ-  التجنيب متى  العادية وقف هذا  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة.  النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  يجنب )10%( من صافي 
االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )5%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي. ب- 
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 	- 

المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً 
من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )10%( من صافي األرباح. د- 

يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية )نصف أو ربع سنوية(، كما يجوز للجمعية العامة العادية 
تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية )نصف أو ربع سنوية(، على أن يكون هذا التوزيع من االرباح الحقيقة القابلة للتوزيع.

يبين الجدول أدناه توزيعات األرباح خالل العامين 2020م و2021م.

توزيعات األرباح خالل العامين 2020م و2021م.(:  24جدول )

2021م2020مالبند

26,652,88625,827,253صافي الربح للسنة

111,84021,256,368إجمالي األرباح المبقاة
2,100,000-توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة )1(

-1,750,000توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة )2(

8,13%-نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
)1( صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/12/30م بالموافقة على توزيع أرباح مقدارها )2,100,000( مليونان ومائة ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
)2( بتاريخ 2020/03/31م قامت الشركة بتوزيع أرباح قدرها )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي وهي أرباح مستحقة عن عام 2018م وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة العادية للشركة 
المنعقدة بتاريخ 2019/12/26م، وبتاريخ 2020/11/29م تم توزيع أرباح تبلغ )1,250,000( مليون ومائتان وخمسون ألف ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وذلك 

بموجب موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2020/11/22م، وذلك من رصيد األرباح المبقاة.
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استخدام متحصالت الطرح .  6

ريال  ألف  وخمسمائة  أربعة ماليين   )4,500,000( حوالي  تقريباً  منها  ريال، سيدفع  مليون   •••• مبلغ  الطرح  متحصالت  المتوقعة إلجمالي  القيمة  تبلغ 
كمصاريف للطرح، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، ومدير االكتتاب، ومصاريف فتح حساب األمانة، والمصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة بالطرح.

هذا وسوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح والمقدرة بحوالي •••• مليون ريال على المساهمين البائعين كٍل حسب النسبة التي يمتلكها في رأس مال 
الشركة، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.
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مصاريف الطرح.  7

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي يتوقع لها أن تبلغ حوالي )4,500,000( أربعة ماليين وخمسمائة ألف ريال 
سعودي، حيث سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة )•••••••( •••••••• ريال سعودي. وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار 
المالي، ومدير االكتتاب، ومصاريف فتح حساب االمانة، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف األخرى المتعلقة بالطرح. والجدير بالذكر أن الشركة لن 

تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت االكتتاب. 
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة.  8

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل اإلثني عشر )12( شهراً - 1
األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت، أو خصومات، أو أتعاب وساطة، أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب - 2
التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح - 3
االسهم.

بخالف ما ورد في القسم )4-3( »أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم - 4
أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر.

المتعلقة بالدعاوى القضائية - 5 »المخاطر  البند رقم )14-1-2(  قانونية بخالف ماورد في  إجراءات  أو  ليست خاضعة ألي دعاوي  الشركة 
والغرامات« من القسم الفرعي رقم )2-1( »المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها« من القسم رقم )2( عوامل المخاطرة.

ال يشترك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة.- 6
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب طرح وتسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذه النشرة.- 7
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.- 8
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة لطرح وتسجيل أسهمها في السوق الموازية.- 9

باستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على - 10
قرار المستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.- 11
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.- 12
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الُمصدر.- 13
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة - 14

ولم يسبق ألي منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه .  9

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية  1 9

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة، كما تم الحصول 
على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازية. كما تقدمت الشركة بطلب إلدرا	 أسهمها في السوق الموازية إلى شركة 

السوق المالية السعودية »تداول«، وتمت الموافقة على طلب اإلدرا	 من قبل تداول. 

يجب على جميع المستثمرين المؤهلين الراغبين المشاركة في هذا الطرح قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل تقديم طلب االكتتاب، حيث أن 
تقديم طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

االكتتاب  2 9

سوف يتم طرح )1,400,000( مليون وأربعمائة ألف سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 20% من رأس 
مال الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر )••••( •••• ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها )••••••( ريال سعودي، ويقتصر الطرح 

على فئات المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي: 

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.- 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها من اتخاذ - 2

القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.- 3
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. - 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 5
صناديق االستثمار.- 6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي - 7

الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية )لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم رقم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.- 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.- 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:- 10
 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في أ- 

كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية. 
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ب- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.	- 
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. د- 
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.ه- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة - 11
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب   3 9

سوف يكون االكتتاب متاحاً للمستثمرين المؤهلين إلكترونياً من خالل حسابهم االستثماري لدى مدير االكتتاب خالل فترة الطرح. وينبغي على المكتتب 
الموافقة على كافة الشروط واالحكام وأن يستكمل كافة األقسام ذات الصلة في طلب االكتتاب. تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً 
أو كلياً، في حالة عدم استيفاء أي من شروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع التعليمات الالزمة. ال يجوز إدخال أي تعديالت على نموذ	 طلب االكتتاب أو 

سحبه بعد تقديمه، حيث يمثل نموذ	 طلب االكتتاب بمجرد تقديمه اتفاقاً ملزماً قانونياً بين الشركة والمكتتب. 

يمتلك المساهمون البائعون حالياً 100% من رأس مال الشركة، وسوف يمتلكون 80% من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح، ويمكن للمستثمرين الحصول 
على نسخة إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه من الموقع االلكتروني لكل من المستشار المالي، أو مدير االكتتاب الموضحة بيانات االتصال بهم أدناه:

مدير االكتتابالمستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد، حي الوزارات – الرياض

ص.ب. 2462 الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4309800 11 966 +
فاكس: 4787795 11 966 +

www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني

شركة دراية المالية 
الرياض، حي الورود شارع العليا
ص.ب 28654 الرياض 11323

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 966-11-2998000+
فاكس: 966-11-2998071+

support@derayah.com :البريد االلكتروني
 web.derayah.com :الموقع االلكتروني

فترة الطرح وشروطه   4 9

األحد  يوم  وحتى  2022/08/08م(  )الموافق  1444/01/10هـ  األثنين  يوم  من  تبدأ  عمل  أيام  خمسة   )5( مدتها  المؤهلين  للمستثمرين  الطرح  فترة 
1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(.

اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض   5 9

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يسمى: »الطرح األولي لشركة نبع الصحة في السوق الموازية«، وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها 
من الحساب االستثماري للمكتتب لدى مدير االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح.

يقر كل مكتتب بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، وبناًء عليه يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.

وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع الُمصدر، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ألسهم 
الطرح في يوم األربعاء 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(، وسيكون رد الفائض في يوم الخميس 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، 

ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الشركة.

وسوف يتم إشعار المكتتبين بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم ردها لهم، إن وجدت. ولمزيد من المعلومات يتعين 
على المكتتبين االتصال بالمستشار المالي أو مدير االكتتاب.

أحكام متفرقة  6 9

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا - 1
ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل 

األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.- 2
سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.- 3
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األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح   7 9

تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 1 7 9

يجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدرا	 في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت التالية:أ- 
إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.- 1
إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.- 2
إذا لم يسدد الُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. - 3
إذا رأت أن الُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدرا	 أوراقه المالية في السوق.- 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلن الُمصدر عن معلومات كافية تتعلق - 5

بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الُمصدر، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ 
العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الُمصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق - 6
وفقاً لذلك.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدرا	، بعد مضي المدة المحددة في الفقرة - 7
الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدرا	.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب - 8
نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية للُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.- 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر بموجب - 10

نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للُمصدر بموجب نظام اإلفالس.- 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:ب- 
معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.- 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.- 2
التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.- 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للُمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفاً عن مزاولة نشاطاته - 4

من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين من 
قواعد اإلدرا	.

عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة - 5
نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )14( من الفقرة )أ( من المادة السادسة 

والثالثين من قواعد اإلدرا	.
تعلق السوق تداول األوراق المالية للُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:	- 
عند عدم التزام الُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.- 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدرا	 بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للُمصدر لتصحيح - 3

أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند نفاذ قرار عن الجمعية العامة غير العادية للُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.- 4
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ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( و)3( من الفقرة )	( أعاله، بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، د- 
وفي حالة اتاحة تداول أسهم الُمصدر خار	 المنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت ه- 
الواردة في الفقرة )أ( أعاله.

يجب على الُمصدر الذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و- 
إذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( ستة أشهر من دون أن يتخذ الُمصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء ز- 

إدرا	 األوراق المالية للُمصدر.
عند إكمال الُمصدر لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدرا	 أسهم الُمصدر. وإذا رغب المصدر في إعادة إدرا	 أسهمه، فعليه تقديم طلب جديد إلدرا	 ح- 

أسهمه وفقاً لقواعد اإلدرا	 واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدرا	 الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة. ط- 

االلغاء االختياري لإلدراج 2 7 9

 ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدرا	 إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على الُمصدر أ- 
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.- 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.- 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدرا	 نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء - 3

آخر يتخذه الُمصدر.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينّين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.- 4
  يجوز للهيئة بناًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب- 
 يجب على الُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدرا	 بعد حصوله على موافقة الهيئة.	- 
 عند إلغاء اإلدرا	 بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الُمصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح د- 

على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.

التعليق المؤقت 3 7 9

 يجوز للُمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير أ- 
بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع الُمصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم السوق 

بتعليق تداول األوراق المالية لذلك الُمصدر فور تلقيها للطلب. 
 عند تعليق التداول مؤقتاً بناًء على طلب الُمصدر، يجب على الُمصدر أن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة ب- 

له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الُمصدر.
 يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الُمصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الُمصدر 	- 

وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخّل بحماية المستثمرين. ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت 
للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

 للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة )	( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الُمصدر د- 
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

 يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.ه- 

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 4 7 9

لقواعد اإلدرا	 واستيفاء المتطلبات ذات العالقة  إذا رغب الُمصدر في إعادة إدرا	 أسهمه بعد إلغائها، فعليه تقديم طلب جديد إلدرا	 أسهمه وفقاً 
المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم  8 9

تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب في السوق الموازية.  1

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/02/29هـ )الموافق 2021/10/06م( بطرح وإدرا	 أسهم الشركة في السوق الموازية.

موافقة الجمعية العامة للشركة على طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام في السوق الموازية.  2

وافقت الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/04/17هـ )الموافق 2021/11/22م( على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية.

موافقة هيئة السوق المالية  3

تم الحصول على موافقة الهيئة على طرح أسهم الشركة في السوق الموازية وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم 1443/11/16هـ )الموافق 
2022/06/15م(.

موافقة مجموعة تداول السعودية على إدراج األسهم في السوق الموازية.   4

تم الحصول على موافقة من مجموعة تداول السعودية على اإلدرا	 بتاريخ 1443/05/22هـ )الموافق 2021/12/26م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة   9 9

يحظر على المساهمين المذكورين في الصفحة )ن( من هذه النشرة التصرف في أسهمهم لمدة )12( اثني عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة 
في السوق الموازية، وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على كبار المساهمين، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب.  10

إقرارات المكتتبين   1 10

بتقديم طلب االكتتاب، فإن المكتتب:

 يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. •
يقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. •
يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه وطلب االكتتاب، ويكتتب في  •

األسهم بناًء على ذلك.
يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له )في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى( بموجب طلب االكتتاب كما يقبل بكافة شروط وتعليمات  •

االكتتاب الواردة في طلب االكتتاب وفي هذه النشرة.
يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب. •

سجل األسهم وترتيبات التعامل   2 10

تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

نبذة عن السوق المالية )تداول(  3 10

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وكان قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 
1990م. وتتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية، ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من 
األحد إلى الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خار	 هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر 

وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان ويتم اإلعالن عن طريق تداول. 

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً )وهي األوامر 
المشتملة على أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل )T+2(، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد تنفيذ الصفقة بيومي عمل.

وينبغي على المصدر اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة 
السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول األسهم في السوق الموازية   4 10

تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية إلدرا	 أسهم 
الشركة في السوق الموازية.

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم وبعد استيفاء جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وستعلن تداول تاريخ تداول 
األسهم في حينه، وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة 

السوق المالية.

وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المساهمين في تداول، وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية، 
وإدرا	 أسهمها في تداول، ويحظر التداول في األسهم حظراً تاماً قبل التداول الرسمي، ويتحمل المستثمرون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة 

من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين )فضاًل راجع القسم )1( »التعريفات والمصطلحات«(.
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إجراءات عدم اكتمال الطرح .  11

إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه )فضاًل راجع »التواريخ المهمة وإجراءات الطرح« في صفحة 
)ك( من هذه النشرة(، سيقوم المستشار المالي خالل )10( عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بإشعار الهيئة كتابياً بعدم اكتمال الطرح ومن ثم سيقوم بإشعار 

المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين )إن وجدت( من دون خصم أي عموالت أو رسوم.

وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعليمات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المالية في حال عدم اكتمال الطرح. 
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المستندات المتاحة للمعاينة.  12

الرابط  بإرسال  المالية«  الدخيل  »مجموعة  المالي  المستشار  وسيقوم  افتراضية،  بيانات  غرفة  خالل  من  للمعاينة  متاحة  التالية  المستندات  ستكون 
اإللكتروني الخاص بغرفة البيانات االفتراضية إلى المستثمرين المؤهلين عند طلبه من خالل البريد اإللكتروني »info@aldukheil.com.sa«، وذلك خالل 
أيام العمل من يوم األحد 1443/12/25هـ )الموافق 2022/07/24م( حتى يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م(، من الساعة 09:00 

صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساًء ولفترة ال تقل عن )14( يوم قبل نهاية فترة الطرح:

السجل التجاري الرئيس للشركة.- 1
النظام األساسي للشركة. - 2
عقد تأسيس الشركة.- 3
نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية.- 4
نسخة من موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على اإلدرا	.- 5
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.- 6
تقرير التقييم المالي المعد من قبل المستشار المالي.- 7
خطابات موافقة من كٍل من: - 8

المستشار المالي للشركة »مجموعة الدخيل المالية« على تضمين اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.- 
مدير االكتتاب – شركة دراية المالية على تضمين االسم والشعار في نشرة اإلصدار.- 
خطاب موافقة من المحاسب القانوني للشركة لعام 2021م » شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية« على تضمين االسم - 

والشعار ونشر تقرير المراجعة للقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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تقرير المحاسب القانوني.  13

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م  1 13
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 شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
   )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 )تتمة( إليضاحات حول القوائم المالية  ا

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 

 
19 

 مخزون  -8
 )باللاير السعودي(   
 2020يناير 1  2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 3,108,397  3,114,666  4.253,414  أدوية  
 1,252,657  1,853,130  1,500,348  أدوات استهالكية 

  5,753,762  4,967,796  4,361,054 
 

 ذمم مدينة تجارية  -9
 )باللاير السعودي(   
 2020يناير 1  2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 21,277,064  24,391,778  34,630,053  شركات التأمين 
 8,314,819  34,545,505  25,469,139  قطاع حكومي وشبه حكومي 

 155,448  55,220  20,722   أخرى 
  60,119,914  58,992,503  29,747,331 
 

 )باللاير السعودي(   
 2020يناير 1  2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 8,821,261  11,197,480  22,666,864  غير متأخرة السداد 
 15,356,652  16,699,775  20,628,977  يوم  90 –  1 نمتأخرة م

 3,564,673  12,907,098  16,582,297  يوم  180 –  91متأخرة من 
 2,004,745  18,188,150  241,776  يوم 180أكثر من 

   60,119,914    58,992,503    29,747,331   
 

 و موجودات متداولة أخرى مصاريف مدفوعة مقدما   -10
 السعودي( )باللاير   
 2020يناير 1  2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 219,581  1,604,105  1,317,002  دفعات إلى موردين
 1,093,950  362,074  618,699  مصاريف مدفوعة مقدما  

 172,657  90,221  335,275  ذمم موظفين 
 119,926  95,648  -  اخرى 

   2,270,976    2,152,048   1,606,114  
 

 األطراف ذات العالقة مع معامالت وأرصدة  -11
وأعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية العليا للشركة والشركات التي    الجهات المنتسبةالرئيسيين والمساهمين  تمثل األطراف ذات العالقة  

الظاهرة  طبيعة المعامالت  فيما يلي    . شركةالهم فيها مالك رئيسيين.  يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة  
 في قائمة المركز المالي: 

 نوع العالقة   طبيعة المعاملة   
 شخص ذو عالقة بالمساهمين  تحويالت مالية   سلمان بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي 

 شركة ذات عالقة بالمساهمين  مصاريف مدفوعة باإلنابة   مجموعة سلمان بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي 
 شركة ذات عالقة بالمساهمين  مصاريف مدفوعة باإلنابة   مجموعة الرجاء المتقدمة لإلستثمار العقاري 

 شركة ذات عالقة بالمساهمين  مصاريف مدفوعة باإلنابة   لمنتجات التغليف مصنع فافا 
 مساهم  مصاريف مدفوعة باإلنابة   نايف بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي

 مساهم  تمويل  محمد حسن بن عبدهللا الجشي 
 مساهم  عموالت تحصيل   نذير بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي

 شركة ذات عالقة بالمساهمين  مصاريف مدفوعة باإلنابة   الرجاء للطباعة 
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 شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
   )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 )تتمة( إليضاحات حول القوائم المالية  ا

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 

 
21 

 رأس المال  -13
 األسهم بين المساهمين:توزيع بيان ب . فيما يلي هم الواحد لاير للس 10مليون سهم وبقيمة إسمية  7 بلغ إجمالي األسهم 

 اسم المساهم 

 

 النسبة 

 

 عدد األسهم 

القيمة   
اإلسمية  
 للسهم 

 
 اإلجمالي 

 )لاير سعودي( 
 26,250,000  10  2,625,000  ٪ 37,5  نايف بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي
 17,500,000  10  1,750,000  ٪ 25  نذير بن محمد حسن بن عبدهللا الجشي

 12,250,000  10  1,225,000  ٪ 17,5  بن عبدهللا الجشي لزلي بنت محمد حسن 
 10,500,000  10  1,050,000  ٪ 15  مجموعة الرجاء المتقدمة لإلستثمار  

 3,500,000  10  350,000  ٪5  محمد حسن بن عبدهللا الجشي 
  100 ٪  7,000,000    70,000,000 

 
 نظامي احتياطي  -14

من صافي ربح السنة    ٪10بتكوين احتياطي نظامي بنسبة    شركة ال  تقومتماشيا  مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية،  
 . شركةال المساهمين فيمن قيمة رأس المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على  ٪30بلغ هذا االحتياطي ي حتى 

 
 قروض   -15

مليون   26,6بمبلغ    2003مارس    11هـ الموافق    1424ربيع األول    10يل األجل من وزارة المالية بتاريخ  حصلت الشركة على قرض طو
. القرض مضمون مقابل أرض الشركة ومبانيها 2012يونيو    17هـ الموافق    1433رجب    28لاير سعودي. تمت جدولة القرض في  

العمل  وجاري  .  كامل القرض تم سداد    2021مليون لاير سعودي. خالل عام    2,2(. القسط السنوي المستحق سداده من القرض  5)إيضاح  
 الرهن عن أرض الشركة ومبانيها. على اإلنتهاء من

 
ء مستشفى، بنامليون لاير سعودي مع بنك محلي لتمويل شراء أرض في مدينة الرياض ل  35دخلت الشركة في إتفاقية تسهيالت بقيمة  

  2021، خالل عام  2022يناير    1أقساط نصف سنوية متساوية القيمة تبدأ من    8. سوف يتم سداد القرض على  ر زائد هامش ربحسايبو
مليون لاير سعودي    1,213كما تم رسملة تكاليف تمويل بقيمة   مليون لاير سعودي.   8  قدره   لقرض المبكر لجزء من اسداد  القامت الشركة ب 

إن هذا القرض مضمون من خالل رهن أراضي خاصة بمساهمين الشركة وضمانات من    . تحت التنفيذ الخاصة بالمشروع   اريعالمشعلى  
 المساهمين، كما تم التعهد برهن العقار المسجل الخاص بمستشفى الزهراء العام وذلك فوراإلنتهاء وتسوية القرض الخاص بوزارة المالية. 

 
 لتزام المنافع المحددة للموظفين إ  -16

 المحددة للموظفين:  فيما يلي حركة التزام المنافع
 )باللاير السعودي(   
 2020يناير 1  2020 ديسمبر 31  2021 ديسمبر 31  

 3,477,509  4,091,593  5,730,769  يناير 1الرصيد كما في 
 1,483,718  2,229,528  2,630,216  الكلفة الحالية 

 -  82,060  117,457  ( 22)إيضاح  تمويل اليفتك
 ( 114,231)  25,470  ( 737,121)  المنافع المحددة للموظفين ات التزامإعادة قياس 

 ( 755,403)  ( 697,882)  ( 1,673,459)  المدفوع خالل السنة  
  4,091,593   5,730,769    6,067,862   ديسمبر  31الرصيد كما في  

 
 فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية : 

 2021  2020 
    

 ٪ 2.4  % 2.5 معدل الخصم 
 ٪ 2.5  % 1.5 زيادة الرواتب المعدل 
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