
عرضاً لبيع األوراق المالية أو االكتتاب فيها في أي والية قضائية، بما في  ال يمثل هذا اإلعالن إعالناً دعائياً، أو نشرة إصدار، أو  

 .ذلك الواليات المتحدة، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جنوب أفريقيا

ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام 

أي نوع كان في أي والية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على  من  

المنشورة من قبل شركة    المستثمر اتخاذ قراره االستثماري بناًء على المعلومات الواردة في وثائق الطرح الرسمية فقط

 .)تداول(  لسعوديةالسوق المالية افيما يتعلق بإدراج وتداول أسهمها العادية في  النهدي الطبية
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 الرئيسية  في السوق إدراج أسهمها   شركة النهدي الطبية نية إعالن 

 )تداول( السعودية  للسوق المالية 

 

 ادخااي  ادلررر يل اداتايالل شررررال ادي ال ادةبيل ل لرررللرررلل ادلرررياديي  ادراااب ف  اليج ادبيم بيدتل ال  ايلرررل تعلن

Omnihealth    أ د    عريم    ةرح   برا  جلرا ا  ع ا ري(ل  "السععععععوديعةادلرررررع ايرل    اداالارل ادعربيرل لرررررريعرل اديا  ف

ل ادلررع اي  دللرر ا ادايديل ( ف  ادلرر ا ادرايلرريل األسععهمادعيايل     (  جاراج ألرر ا ي  الطرح  أ    العام األولي  االكتتاب   

يلرربل األلرر م اداتي ل دلتاا ج بعا بلغ ب يث ت األلرر م اد يديلل   ان بيم   ادةرحعاليل  شرراج تان ادات قم أن   .  (تداول 

  ااي ل  م2021 ديسمبر  19بتيريخ   ف  ادلر ا ادرايلريل ألر ا يعلى ةلب ادشررال جاراج     تاا ج     افق .  %30اإلاراج 

٪  30لرر م عيال    (39,000,000 ن الي ن ي تلرعل  الثال  حةر  ادشرررال ةلب ( على  الهيئة     يلدايدالرر ا اد افق  هيال 

ادالرللين ف   لريتم ت ايا لرعر بيم األلر م دلايم .  م2021  ايلرابر  29ف   دثاتتيب ادعيم األ د  ايج ادشررال(    ان رأس

 .االاتتيب ام ي ييل فترب بيي  للج أ اار االاتتيب

 

 الشركة إنجازاتأبرز 

عيايًل رلررررخ  ادشرررررال ااييت ي اعثال تليريل راااب ف  اليج ادرعييل ادلرررر يل ف    35على ااى أاالر ان  •

ل اج ي م ادعاث (  جدى  ييب ضري ف ي  األاج يبضري   ضريفل  جاداالال ادعربيل ادلرع ايل اع  ب ب اف ي اداتاالج ف   

 .ادضي فداثيين  ادرعييلدثرتقي  باليج ت فير خااي   ايتلي  ادل ل   ادشرال ىلعت   يث

 ادشرررال ادلررع ايل دثقتلرريا  ادتيايل ادقيبضررل   ياعم ادشرررال الرريهاين بير ان هايك شرررال ادي ال ادقيبضررل •

  لاا (.

 تتا ن ادشرال انك •

 .1لياديل 151,1  ادت  تضمادراااب ف  ادل ا ادلع ايل لياديي  ادللللل  ▪

عيياا  لرريعل  7 ان الاعي  ادعيياا   2عاا ب  ديل لرريعل اديا األلر يل ادرعييل  ادخااي  د   اب ▪

 شيالل. خااي  ل يل ايلل ت فر عيياا  ادي ال اير االبريس(  

 
 م2021يونيو  30كما في  1



 

 

ً لري ي ضريفالي ن   100تلب  لرياديي  ادي ال ا تييلي  أاالر ان   •   لرللرلل لرياديي   تعاج عبر أابر شربال   لي

 . قريلااييل  144 ف  ادت الاعبر   ي٪ ان لايي97تخام دف  اداالال أا يل 

 ل ايتلي  ادعيييل بيألم  ادةفج لادتلايج  الرررت ضررررا  لاألا يل اثً ان  ادشررررال  تشررراج ايتلي  ▪

 . ادالت لك الا عل  العل ان ايتلي  ادعيييل بيدل ل 

ي جيرااات  ارتفع   ادت ادابيشر   ايتلي  االلتيراابيدشرال قلم اخلص دلعثاي  ادتليريل ادخيلل   ▪

الي ن لاير لرررررع ال ف  عريم   890جدى    م2018الي ن لاير لرررررع ال ف  عريم    377ان    ادالاعرل

 ٪.53باعاج يا  لي ل اراب قاره  لم2020

 جيرااا   جلاريد   ان  ادلررررر ا   لرررررل  ان٪  31  ادي رال  ااتلار  لم2021ي يي     30ااري ف  تريريخ   ▪

 ادعربيل اداالال  ف  ادلرياديي   عاا  جلايد  ان٪  10    اد  ادلرع ايل  ادعربيل اداالال  ف  ادلرياديي 

 أضررعيف  3  تبلغ بإيتيليل ادلرر ا ف   راااب اشرررال ادي ال ااييل  على ادضرر   يلررلة  هذا.  ادلررع ايل

 .ادلياديي  عاا جلايد  ان  يليب ي

تلربل  شررررال ادي ال ادةبيل ت فراألفضرررج ف  فات يل  تعتبر    ادت  رقايلادت تيل  ادبييل بيالعتايا على اد ▪

  ادت الرجبين يقية االتلريج عبر اإليتري   يقية  ت قق ادتاياج اتعااب ادقي ا  لرللرل    لر يلرعييل  

 دضي ف ي.

على     ه  ترتا  يًلال  ظ اً يا  شرررال ادي ال ادةبيلد اداتاياللايلررل خااي  ادرعييل ادلرر يل   دةيداي  قق  •

 ادقي ا  دضي ف ي. اتعااب ادلللل  تلربلاد  يفستقايم 

الاعري   عن بعرال  ادعيرياا  ادلرررررريعرلل    ةبيربتادادت  ت فرهري ادشررررررارل اثً ان تشرررررارج ادخرااري    ▪

 اختبرا .ادادعيياا ل  ادرعييل ادل يل اداي ديلل  

اليير لاير لع ال باعاج يا    8,6م جدى 2020تتلم ادشرال بأاا  ايد  اتاي ؛  يث  لل  جيرااات ي ف  عيم  •

تلير ادتل ال اآلخرين ف  ادقةيع ٪ل أعلى ان اداعاج ادا قق ان قبج 8.4لي ا  قاره  3لي ل اراب دااب 

ف  عيم   EBITDA ٪. بيياي  لل  قيال األربيح قبج ادف ااا  ادضرااب  اإلهثك  االلت ثك7.9 ادبيدغ 

. ااي ان قيال األربيح قبج ادف ااا ٪17ب ياش أربيح قاره ل الي ن لاير لع ال 1,459م جدى 2020

الي ن لاير  1,063م ايي  2020ف  عيم   EBITDA (pre-IFRS)  ادضرااب  اإلهثك  االلت ثك

 .م2018٪ ف  عيم 10.7٪ل اقيريل ام 12.3لع ال ل ب ياش أربيح قاره 

يتاتم بخبرب   الت ماللس جاارب    إشررررررافبر   ي ظىاتارس  فريق جاارل    يق اهارارب ليرااً   عارج اههرج    فريق •

شررررال ل  هاي  باعم ان الررريهاين بير ينل   أاي  ن       اييار لررر ف   أهم ادشرررراي  ادعيدايل االج قييايل ف   

 ادي ال ادقيبضل  ادشرال ادلع ايل دثقتليا  ادتيايل ادقيبضل  لاا (

ف  لايم أي ي  اداالال ات الاب  ااع ال بأ اث ادتقييي  ام اراا  ت  يم ذايل   لررثلررج اإلاااااتة رب دجاارب   •

 االيتشير شبال ت ليج  العل 

يتللى ان   ه  ايل على ار ادلرري ا   اً ات الررثً يا  شرررال ادي ال ادةبيلد  ادرالررخلعثال ادتليريل  ادشرر ا   •

ادعاياب ادت    ل اا ادان خثج  اذدك    ل٪70  يلرربت ي  ربيقجيرااا  ت ادت  ت دا قيعاب عاثا ي اداخللررين    خثج

 ف  اليج ادبيم بيدتل ال.ادشرال  لل  علي ي 

شرررال تعاج ام  (ةرف اليدث -  عيدايل ف  اليج األب يث  ه  شرررال  2ييللرر ن لررت ربلغ اهشررر  ▪

 .يظرا  ادشرالأعلى باالير ان أل ل م2021ف  ي دي   6.8 ادي ال ادةبيل

فال ادشرررراي  اد ةييل   ل اا   – ادعثال ادتليريل دلعيم  ك  ادت   لرررات ي ادشررررال  تشررراج ادل اا  ▪

داتلر ف  أفضررررج تلررررايم ل  ليا ب م2021   م2020   م2019ادعثاي  ادتليريل ادا ديل دألع ام  

خثج  Retail MEضران فعيديي  ليا ب  ادتل ال على الرت ى ادشررا األ لرة  شرايج أفريقييقةيع 

 .م2020ادعيم 

رعرييرل ادا اهرب   خثج  ان  يتللى   ه  اري  لا ظفي ريتلريه اعم   اضررررر   شررررر فب  شررررررارل ادي رال ادةبيرل  تتاتم •

  ه  اي –ايلري  ادتعلم ادالرتارل  القيفت ي ادييبضرل  ت فير (ل  ايل  ادشريبلاديلري ادا اهب   باي ف  ذدك ادافي ا  

 
، والتفكير ومكانتهاالمنهجية المستخدمة لتحديد قيمة العالمة التجارية للصيدليات والمحركات األساسية بناًء على شهرة العالمة،  2

ً  بزيارة  ف، وتفضيل المتجر، واالستعداد للدفع والضي  ورضى، المتجر مستقبال



 

 ً  ا ج اللس ادتعي ن ف  اداالال ادعربيل ادلع ايل  ادعشرينضان قياال    بيال عاج أفضج   يفلرر تلييف ي ا اي

 .م2014ايذ عيم ادخليل   آليي 

ً ادت اا •  3ادشرررال    اا ادالتاعي  ان خثج برااج ادالرره ديل االلتايعيلل  لرر ل  لررثالت لررين بلررعي ي د ي

ً ان ادضري ف  دتقايم خااي    ل ج الراال خلريلر   اعييلشرراا     دتلبيل ا تييلي  ألريلريلرايا   دت لرين    ي

 .م2030ب ل ج عيم   يضي فد يبضلالي ن  36جضيفل  ب يل  ذدك لادعيال لثات م  ل ت م 

 

 :في تصريحه الطبية  جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهديياسر المهندس قال  

 

عيايًل رلرررخ  ادشررررال ااييت ي اعثال تليريل راااب ف  اليج ادرعييل ادلررر يل ف  اداالال   35على ااى أاالر ان   "

ادشرررال  تلررعى    .  مجدى  ييب ضرري ف ي اج ي ب  أاج لاياضرريفل يبضرري  جادعربيل ادلررع ايل اع  ب ب اف ي اداتاالج ف    

لررللررلل  ادي م  تعتبر   . ضرري ف يةريقل تقايم ايتلي   خااي  ادرعييل ادلرر يل دعشرررا  اداثيين ان  دثرتقي  ببيلررتارار 

جدى   لاداالال عبر   قريلااييل   144ف   ًا  اتلر  1,150تاير أاالر ان  ل  يث ادلرررياديي  ادراااب ف  اليج ادبيم بيدتل ال

يتلي   اف  م على ادرغم ان ريياتيي ف  ادلر ال فإييي  اإلايرا  ادعربيل ادات اب.    ا دل ف ان اداتيلر   اعاا ات ايلييب 

 م دلعل ا ايً  يلررررعى  أيشررررةتيي  ابياراتيي.   اختلفف   بيدارلل األ دى  ضرررري فيي  ادتراي  على عبر بيم األا يل بيدتل ال

 تتةلم له علي. أيياي ايي ا ف  اتيي ج أياي م ادرعييللرر ل  اد  اياج ايظ ال  ضررمد اااايً  يلررعى انأن هييك  يشررعر ن

ت فير خااي  جدى ج ااث يقلل ي عيل باليج  شرال ادي ال ادةبيل  ادت  ت فرهياداتييايل  اتايالل  اد  ادخااي  ادل يلايلل  

 .دضي فيي األ ديلادرعييل ادل يل 

   اعم للرررثلرررج اإلاااا جاارب  ل االبتاير ادالرررتار لف يدتراي  على ادضررريب  اداعر فلرررلليي اد يفج    دةيداي أالار

اج هذا  . ادلرري ا على ار   ب ضرر ح  تللى  اتاي أاا  ايد     ت قيق  عن  ل الررعل اديةيا اداشرريرال ادالتاعيل   لادا اهب

 بيديلرربل   ا ال قيل شررعبيلاألاالر    عييل ادر  لادي ال برهيت ي اداتااللل ف  أن تا ن شررريك ادلرر   بيدت ام  يلعلي   االقيً تايايً 

 .دضي فيي

ل  يين اداهلرلر   األفراا  نالرتالاريادل أفخر باع ب دثاتتيب ادعيم  ٪ ان ألر م ادشررال30 ةرحييتيي    اداشرف عنادي مل ام  

ادرعييل   خااي   الررتقبجلررييغل اثا   إلعياب   الرريعيييل دثيضررايم جدييي ف   شرررال ادي ال ادةبيليهاي ن برلرريدل  اان

 .  اج ي م جدى  ييت مأاج  دي الج جضيفل يبضي  ليدلايم ضي في األ ديلادل يل 

 

 االستثمار على صعيد نجازاتاإلأبرز 

 

 بارزينمساهمين بوإدارة مدعومة متمرس بقيادة مجلس إدارة   فريق عمل عالي الكفاءة

عيم ان   200  تف اف  ادقةيع   الررررعلخبرا   بيتاتم    اتارسفريق قيياب تيفيذيل    دلشرررررال ادعيالل  بيشرررررف على ادق  -

 ؛ ادت  ت ظى بااييل عيدايل ارا قل  لرريعل ادتاا ج ادلرلم االلرت ثايل اليج ف   خيلرل  ادترااايل ذا  ادلرلللاداعرفل  

اللس جاارب التقج يتاتم  بقييابل ادعقا ادايض  خثجادعايا ان ادابيارا  ادت  ديل دلشرال  تيفيذ  على   ادفريق أشرف  يث

 .  أاي  ن       اييار ل ف   اتعااب ادليليي  االج  عيدايل شراي ادعاج داى  غييل يتيلل  بخبرب

  ادتيايل ادقيبضل  لاا (.اليهاين بير ان هايك شرال ادي ال ادقيبضل  ادشرال ادلع ايل دثقتليا  ادشرالياعم  -

٪ ان شرررال 50تاتلك لرراا  ادقيبضررلل ج اى أهم  أعرا ادشررراي  االلررتالايريل ف  اداالال ادعربيل ادلررع ايلل ادي م   -

ادي ال.  بلرفت ي شرريايً الرتراتيلييً ة يج األاا  بيدغ األهايلل فقا لريها  لراا  ادقيبضرل بيليح ادشررال ان خثج جاخيج  

يل  عيدايل ادالررت ىل  دةيداي عال  ليبيً جدى ليب ام شررريا ي  فريق اإلاارب داعم عاليل ادت لررم اايرلرري    اال ق 

  ت لين ادافي ب ادتش يليل  افي ب رأس ادايج.

 ادت  ج دليل   ل دليل ادترشررري ي   اداايف    لارالعلتشررراج دليل اد اعييير   اال ق يلبادةبيل  ادي ال   شررررال  تتاتم -

 .اإلداتر ي األان ادرقا   



 

ً تلييفيي جدى لييب  لف  ادل ا  ف  ااييتيي ادارا قل يلي يي ل  يتللىبيال عاج ل يل  لذابلت فير  بي ن الت ا ن  -  ا اي

  عيم  ا ج اللس ادتعي ن ادخليل   آلررريي ايذ ف  اداالال ادعربيل ادلرررع ايل    ادعشررررينبيال عاج  أفضرررج  ضررران قياال 

 .م2014

ادت  ت ظى بشرر رب    أايايايل ادي ال     ي ان خثجدا ظفي  ادا ي   ادتة ر باعم ادت اايً اياثً  ادي ال ادةبيلشرررال  تلت م -

 .يً ليعل تاريب لي ي 350,000أاالر ان تقايم    لاتارلينا ظفين ف  اليج تخريج   العل

اعاج باي ف  ذدك ادا اهب اديلرررريايل ادات اياب  ا ظفيً    6,153يعاج داى ادشرررررال  ل  م2021ي يي     30 ااي ف  تيريخ -

 ادلي ا  ادل  ادايضيل(. خثج٪ 6.5لي ل اديا  اداعاج ادلع ايل    ادافي ا ٪( 41اديا  ادلي ل 

 

ى  نبضعععات إل متنامية تضعععي وخاصعععة  تجارية اتتجارية قوية وعالم  هوية ذاترائدة في السعععوق  النيةصعععيدخدمات 

 التي تخدمها المجتمعات

 ه  اي يتللى ان خثج قيعاب   .يا اً ات الرثً على ار ادلري ا  شررال ادي ال ادةبيلد  ادرالرخلادعثال ادتليريل   شر ا  -

 اذدك ان خثج ادل اا  ادعاياب ادت   لررل  علي ي ف  اليج   ل٪70  يلرربت ي  ادت  ت دا جيرااا  تقيرب ضرري ف ي ادااااين

ً ادالتام  تفعيج ا ر اليث دادي ال بشراج  تلرعى . ادبيم بيدتل ال ادت  ان خثج برااج ادالره ديل االلتايعيل  األ لرم يةيقي

الي ن  36أاالر ان    اللررتقةيبتلررعى ادت   ادخيريل    اداهلررلرري غير اد ا ايل  ام ادل ي  اد ا ايل  بيدتعي نتيفذهي  

 .م2030ضيف ب ل ج عيم 

ت ي ادتليريل ادخيلرررل  ايتلي  يعثا  ترلررريخعلى   على ااار ادلررري ا  ادقليلل ادايضررريل شررررال ادي ال ادةبيل عال  -

ل  ادلرررلم ايتلي  ادتلايجااللرررتيراا ادابيشررررل  يث قاا  ايتلي  عيديل ادل اب بألرررعير تييفلررريل عبر ادفاي  ادتيديلك  

ل لرريها  ايتلي  م2020ان ادلرريل ادايديل  اً اعتبير .  ادرعييلادلرر ل  ايتلي   األم  ادةفجل  ايتلي   اللررت ثايلل  ا

 .٪ ان اإليرااا 10 بيلبلدشرال ادي ال   ايتلي  االلتيراا ادابيشرادخيلل  ي  ادتليريلادعثا

 أابر ب اقم – 3اً اتلر  151,1ف  اداالال ادعربيل ادلررع ايل ان خثج  غير الررب قلت ةيل  شرررال ادي ال ادةبيل قق    -

٪ ان ادلررراين  97  أايم  ادرعييلاد لررر ج جدى ايتلي   خااي  ادلررر ل  جاايييل   أتيحااي  -  اييفلررري ي٪ ان أقرب 40

 . قريلااييل  144ادلع ايين عبر 

ً تتاتم شررال ادي ال ادةبيل بافي ب عيديل دت قيق أقلرى يا   قيال ااايينل ف   تلرتأالر   - ٪ ان جلايد  عاا  10برررررر    يديي

قيال اد لرررل ادلررر قيل دقةيع جلايد  ٪ ان 31ادلرررياديي  ادا ل اب ف  اداالال ادعربيل ادلرررع ايلل  ت دا هذه اديلررربل 

 لياديي  ادتل ال ادخيص.

ااي  للررياديل  ا اب ف  اب  افتتيحعبر ادل راف     ضرر رهيت لرريم  بادةبيل ادي ال   يل   شرررال  م2019ب ل ج عيم   -

 .التقبثً اإلايرا   ا دل افتتيح ادا يا ف تعت م  

بار ر ادلري ا   ا اهر لررعين اي   لدبيم بيدتل الراااب باليج ا الرللرلل لرياديي   م1986عيم  ادشررال    تألرلر  -

 .دخااي  ادرعييل ادل يل اداتايالل ل ل شيالل  بيت   

 

 سل اإلمدادلتوزيع وسالامراكز على صعيد متطورة  قدرات 

ف    اداتة رب دتلبيل لايم ا تييلي  ادرعييل ادلرر يل لررثلررج اإلااااقارا   تع ي على  ادةبيل ادي ال  شرررال  عال  -

  ب  ت فير ايظ ال ت لريج اتة ر االفتراضر  تةبيق أ اث الرتراتيليي  ادتلر اب يث تتاان ان   اللس ادتعي ن ادخليل 

 دل ييل. ل فعيد

ً لي ايتجالي ن  200أاالر ان  دتلبيل ادةلبي  ت فر اراا  ت  يم ذايل 3تاير ادشرال  -   . يي
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 في فئتهاإلكترونية ورقمية تعتبر األفضل  بخدماتمتعددة القنوات مدعومة وتجربة سلسة 

اي ب ا ال    ضراينفل   تلربل ادضريباالرتقي  ادالرتار ف  ادبييل ادت تيل ادرقايل جدى   شررال ادي ال ادةبيلالرتالاير    أاى -

 دشرالا

الي ن لاير لرررع ال ف  تة ير بييت ي ادت تيل دتاي د ليي  100مل 2020الرررتالار  شررررال ادي ال ادةبيلل خثج ادعيم   -

اداعل اي  هافيً جدى اعم  ت لررين تلربل خااي  ادرعييل ادلرر يل اداتايالل  اتعااب ادقي ا  ادت  ت فرهي دضرري ف يل ااي 

 كأالار عن

 ادخااي  ادرقايلل االج االلتشيرا   اد لفي  ادةبيل اإلداتر ييلادعايا ان  ▪

  ايك  ي  اعر ف بيلم بريياج اد ال  اد ▪

 ل ج االلتخاامجداتر ي  تةبيق  ا قم   ▪

 ادايةقل فياق اد ااالل على الت ىأ ج ارا  ت  يم ذا   ▪

يبق   ااي  ل  ي اإلداتر ييل ايلررريت  لررريادييت ياتعااب ادقي ا  تربة بين  لرررللرررل  تلربل  شررررال ادي ال ادةبيل  فر  -

 لايم أيشةت ي. ف ادضي ف تراي هي على 

ادت    ادلرياديي ت لرين ا يج  عبر جدى ادتلريب   ادعرضر ان ادايال  على تة ير  ضر رهي   شررال ادي ال ادةبيل  تعاج -

 .4أ يي  لياديي  026  لضي ف يدااي ب  لياديل 224  لابرى لياديي  6شاج  ادت  تت فرهي 

ً   تلرتقةب ادت    لاإلداتر ييل   يايلريتام تيال بلرثلرل  ترتبة لرللرلل لرياديي   اراا  ادي ال  -     أاالر ان الي ي  شر ريي

 ت ليج.عاليل  أدف 200   اد  اثيين لللل  8تللج التخامل  

  ب لرب. يق ا ن به ادضري ف بعا اج تفيعج تعليقي   آرا  شررال ادي ال ادةبيلادتيبم د  يتلقى  ارا  رعييل ادضري ف   -

فضرثً  .  ٪90ف  ييج رضري ادعاث  بعا اداايدال باعالج يف ا  ادخاال   هذه ادشررال بفضرج ل فقا يل  الرتبيييي  ادعاث 

قم  ا ث    ارا  رعييل ادضري ف  عن ذدكل يراقب  لايم عاليي  ادتلرليمل  يتلرج بيدضري ف بشراج  الرتبيق ل ف   يج ت ل

 أل تأخير ف  ادت ليج.

ايي   ا ي ي   اال اهير  بت قيق دي ال ادةبيلشررال ايل    فقا  ل   19  – ا فيا    ليا ل  ادت  تاخضر  عن تأاليرا اد  رغم -

ً التراتيلي اههلل  دلبقي  ف  ادةليعل. – لتقيياد  لل للتيان اديي يتين اد – ي

ارا   اقيريل باي ايي   4باعاج    ادضري فارا  رعييل    عبر ادت  تلقت ي ادشررال االلرتفلريرا   عاا  تضريعف ▪

دارا  باقراار الثالرل  ادت  يقراا ري ا ادبييرل ادت تيرلخرااري   اضررررريعفرل  األار عبر    اعريدلرل تار  .عليره قبرج ادلريا رل(

 أضعيف

ً تقريبارتين  يلررررف   ادشرررررال ب اقم  يادت   ققت   اإلداتر ييل  اإليرااا   لم  تضرررريعف ▪   م2018 بين عيا   ي

 خثج  EBITDAلرت ثك  ادف ااا  ادضررااب  اإلهثك  االا تلريب األربيح قبج ل ااي لريهم ف  يا   م2020 

 ادليا ل فترب

 

 (Omni-Health) شاملةال قنوات البيع عبريتم تقديمها التي  متكاملةالصحية الرعاية الخدمات 

 لايال ايظ ال د ضرم لرثلرج اإلااااابتايرا   ادتاي د ليل  االبتايرا  على االلرتفياب ان  شررال ادي ال ادةبيل ت رص -

ان    ي ادخيصيا ذل بين تاياجت قيق ادأاى جدى   ه  اي .أيياي ايي اف  اتيي ج ضرررري ف ي   ادرعييلدلرررر ل  خااي  اان 

ايلررل ادي ال يلررم تعرف ب بفريا  ايظ الادلرر يل لررريعل اديا  إليشرري     يايلررل خاايت اتعاا ادقي ا   األا يلاتيلر 

 .ادل يل اداتايالل

 بيدتل الكاألا يل بيم ادتقليال د اف  مادادت  تتلي    خااي  ادرعييل ادل يل ادالا عل ادتيديل ان ت فير جدى  هذاأاى  -
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 اد يتف  عبر ش ريل التشيرب 10.000ةبيب عن بعاك أاالر ان تاد ▪

 ف  ادش ر تعياج 140ادرعييل ادل يل اداي ديلك أاالر ان  ▪

 م2022ب ل ج ادربم األ ج عيياب  50جدى  لتت  جلريعل عيياا   7ك ادلريعلعيياا  اد ▪

 اداالال   لي ب  شرق م2022ف  ادربم األ ج  ليتم جةثق اي  نيتلريبي اختبران ادةبيلك اختبرا اد ▪

 ن االيين الاعيعيياا ك ي  ادلاعا ▪

 

 إنجازات مهمة على صعيد األعمال والنتائج المالية

اليير لاير لرررع ال  8,6  جدى  م2020عيم    ادشررررال ف  جيرااا   لرررل  ادليا لل  يث  رغميا  اليب  ف  اإليرااا   -

 ٪.8.4اعاج يا  لي ل اراب قاره بل م2018 عيم اليير لاير لع ال ف  7.4 اماقيريل 

الي ن لاير   849  جدى  م2018الي ن لاير لرررع ال ف  عيم    611أربيح ادشررررال ادذل ارتفم ان  لررريف  اليب  ف   يا    -

٪ ف  عيم  8.3هياش األربيح ان بت لررن  يً ٪؛ الرر  ب17.9اعاج يا  لرري ل اراب قاره  بل  م2020ف  عيم  لررع ال 

 .م2020 عيم ٪ ف 9.8جدى  م2018

  م2019  م2018  دألع ام٪ 91.1  ل٪76.6  ل٪75.6  بلغل  يرث  ت  يرج ادترافق اديقرال اد رالريبر   ات ايرا داعراج    -

 على ادت اد .ل م2020 

 اتةلبي  ا ا اب درأس ادايج ادعياج.ام  اداقبلل داعم ار لل اديا  ق يل  اييلبل اي اييل عا ايل -

أعلى باالير ان   هايمل  2020ف  عيم    18.3٪ادعياا على األلرررر ج     40.8٪ ق ا ادالايل  ادعياا على    يلرررربل بل  -

ً  يدتل الف  قةيع ادبيم ب ادالللل اديلب  .دلعياا على األل ج 9.6٪   ق ا ادالايلدلعياا على  27.5٪ادبيد ل   عا اي

 ار يل ايديل أابر.ادشرال هياج رألايد  ق ل ام اي ن با ن ف ااا على ار تيريخ يل ااي ياي   -

 19-ادقةيع ف  ظج تفش  ليا ل ا فياعلى الت ى ادشرال ار يل عيديل أظ ر   -

 ل  يث جلايد  ت  يعي  أربيح ااي يل كيل   ادشرال ف  ت  يم األربيح -

 م2018الي ن لاير لع ال عن ادليل ادايديل  550 •

 م2019الي ن لاير لع ال عن ادليل ادايديل  500 •

 م2020الي ن لاير لع ال عن ادليل ادايديل  535 •

 

 5 سوق متنامية ذات خصائص ديموغرافية قويةالعمل في 

اررن ادات قررم أن ييارر  عرراا ادلرراين فرر  ايةقررل ا ج اللررس ادتعرري ن ادخليلرر  بيلرربل اعرراج يارر  لرري ل اراررب  -
 م.2026م جدى 2020٪ خثج ادفترب ان 1.4

يتقررام لرراين ي رريان ادشرربيب علررى ادترايبررل ادلررايييل دلاالاررل ادعربيررل ادلررع ايل؛  داررن اررن يي يررل أخرررىل  -
 اداالال ف  ادلن بل رب تاريليل.

 اررن ادات قررم أن يشرر ا االقتلرريا ادلررع ال  يررياب ق يررل فرر  يلرريب ادفرررا اررن ادرراخج اداترريح د يفرريا.  اررن  -
 ادات قم اذدك أن تيتعش ادق ب ادشراايل ف  اداالال باشيرال ادق ى ادعيالل اديليايل.

 يرررياب ايتشرررير األاررررا، ادا ايرررلل  اللرررياي ارررر،  ارررن ادات قرررم أن ترتفرررم يفقررري  ادرعييرررل ادلررر يل ارررم -
 ادلارل  ادلايلل بيإلضيفل جدى اد يياب ادات قعل إليفيا ادقةيع ادخيص ف  ادرعييل ادل يل.

 
السدددددددوق، يورومونيتدددددددور )المملكدددددددة العربيدددددددة السدددددددعودية واإلمدددددددارات العربيدددددددة المتحددددددددة(، تقدددددددارير وكالدددددددة  تقريدددددددر دراسدددددددةالمصددددددددر   5

 )دول مجلس التعاون الخليجي األخرى( 2021يوليو  فيفيتش  



 

اررن ادات قررم يارر  لرر ا ادايتلرري  ادلررياالييل  غيررر ادلررياالييل ارراف عيً برريديا  ادات قررم فرر  لرر ا ابيعرري   -
عربيررل ادلررع ايل  اإلارريرا  ادعربيررل ادات رراب باعرراج يارر  لرري ل ادلررياديي  عبررر اإليتريرر  فرر  اداالاررل اد

 م.2026م جدى 2020٪ على ادت اد  خثج ادفترب ان 5.8٪  8.5اراب  
 

 أساس قوي إلعادة تحديد مستقبل الرعاية الصحية األولية

  اا  ادي ال أربم رايا  التراتيليل د ف  أاا  ادشرال  ت لع ي ف  ادار لل ادقياالك  -
 يع ادخااي  ادلياالييلتع ي  قة ▪

 تع ي  فاي  ادايتلي  االلتراتيليل ان خثج ادتراي  على ادعاث  ادالت افين ادرايليين. •

تع يررر  ادلررر رب ادذهييرررل دلعثارررل ادتليريرررل   يرررياب  ال  ادضررري ف ارررن خرررثج أيشرررةل ادتلررر يق  •
  االتليج االلتراتيليل.

تترري  تاييرر  عثاررل ادي ررال ج ا  اييفلرري ي بيإلضرريفل تيايررل الرريهال ادعثارري  ادتليريررل ادخيلررل ادترر   •
 جدى ت لين هياش ادرب .

 ( Omni-Channelت ليم قي ا  ادبيم اداتعااب دلبيم بيدتل ال   ▪

 تة ير شبال قي ا  ادبيم ف  اداالال ادعربيل ادلع ايل. •

 ادت لم  االيتشير ف  ا دل اإلايرا  ادعربيل ادات اب. •

تةررر ير ايظ ارررل قيررر ا  ادبيرررم اداتعرررااب  ادتلررريرب اإلداتر ييرررل عبرررر خاارررل  ادتلررر ا  الرررتثم  •
(ل  خاارررل ت لررريج ادايتلررري  جدرررى ادايررري جل click-and-collectارررن ادلرررياديل    اداشرررتريي 

  خاال رعييل ادضي ف.

ايرررل ت لررريم ت الرررا ادشررررال عبرررر ادقيررر ا  ادرقايرررل ارررن خرررثج ادلرررياديي  ادارا يرررل  ادتلبيرررل ادذ •
 دلةلبي .

 (Omni-Healthبيي   تة ير ايظ ال ادخااي  ادل يل اداتايالل   ▪

ادت لرررم فررر  ارااررر  ادرعييرررل األ ديرررل ارررن خرررثج عيرررياا  ادي رررال االررربريس ادا لررر اب ااخرررج  •
 ادلياديي  ادارا يل ادت  ت ظى ب ض ر  الم عبر أي ي  اداالال.

ادةبيرررل  اداختبررررا   ادرعييرررل ت لررريم ادخرررااي  ادلررر يل ارررن خرررثج شررربال الاعررري  ادعيرررياا   •
 ادل يل اداي ديل.

 تة ير خااي  االلتشيرب ادةبيل عن بعا  شرا  ادايتلي  عبر اإليتري . •
 تة ير ادقارا  األليليل داعم التراتيليل ادشرال ▪

 تع ي  ادقارا  ادتقييل  لثلج اإلاااا. •

 لذب أفضج ادا اهب  اال تفيظ ب ي.  •

 ت ليم ادشرااي  االلتراتيليل. •
 

 فاصيل الطرحت

 ليتم جاراج أل م ادشرال ف  ادل ا ادرايليل دتاا ج ادلع ايل  -

( لرر م عرريال دلبيررم اررن قبررج 39,000,000تتاالررج عاليررل ادةرررح ادعرريم األ درر  بةرررح تلررعل  الثالررين اليرر ن   -
 "أسهم الطرح"(اداليهاين اد يديين  

 % ان أل م ادشرال30بعا جتايم اإلاراج ابيشربً جدى  األل م اد ربان ادات قم أن تلج يلبل  -

اداههلررل دلاشرريرال فرر  لرر م اةررر ح دثاتترريب علررى ادفارري  اداههلررل  39,000,000يبلررغ عرراا ألرر م ادةرررح  -
 (  فقرريً دتعليارري  بيرري  لررلج األ ااررر  تخلرريص األلرر م فرر  الفئععات المشععاركةعاليررل بيرري  لررلج األ ااررر    
ب عررن هياررل ادلرر ا ادايديررلل  يشرراج ذدررك اداهللرري  ادايديررل األليبيررل اداههلررل غيررر االاتتيبرري  األ ديررل ادلرريار

.  بعررا جتارريم اداقياررل  فقرريً دق اعررا الررتالاير اداهللرري  ادايديررل األليبيررل اداههلررل فرر  األ راا ادايديررل اداارلررل
يارررين عاليرررل االاتتررريب دشرررري ل اداهللررري ل لررريتم عرررر، ألررر م ادةررررح علرررى اداررر اةيين ادلرررع ايين  اداق

.  لررريتمل باايرررلً "المكتتبعععون األفعععراد"(األلييرررب فررر  اداالارررل  اررر اةي  ا ج اللرررس ادتعررري ن ادخليلررر   
لررر م  35,100,000تخلررريص لايرررم ألررر م ادةررررح اهقتررريً دلفاررري  اداشررريرالل  قرررا يرررتم تخفيضررر ي جدرررى 

ايج ادعرراا % اررن جلارريد  عرراا ألرر م ادةرررح( تبعرريً دالررت ى ادةلررب اررن ادااتتبررين األفررراا.  لرريتمل تعرر 90 
 ادي يا  ان أل م ادةرح اداخللل دلفاي  اداشيرال بييً  على الت ى ااتتيب ادالتالارين األفراا.



 

 ةريقل االاتتيب دلفاي  اداشيرال ادالللل ف  اداالالك -
ي ررق دلفارري  اداشرريرال اررن اداهللرري  ادالررللل فرر  اداالاررل ادتقررام بيلررتايرب ادةلررب خررثج فترررب بيرري   ▪

قررر م ادالتشرررير ن اداررريدي ن  اررراير  لرررلج االاتتررريب بتررر فير هرررذه االلرررتايرب لرررلج األ ااررررل  يرررث ي
دلاهللرري  ادااتتبررل ادالررللل فرر  اداالاررل.  علررى هررذه اداهللرري  تعباررل ةلررب االاتترريب دلاهللرري  بعررا 

 تخليص أل م ادةرح بييً  على عاا األل م اداخللل د م.
اررل تقررايم ةلبرري  االاتترريب جدررى اررايرل ي ررق دلفارري  اداشرريرال اررن اداهللرري  غيررر ادالررللل فرر  اداال ▪

لررلج االاتترريب ا ن اد يلررل جدررى تعباررل  ت قيررم الررتايرب ادةلررب.  علررى هررذه اداهللرري  تعباررل الررتايرب 
 االاتتيب دلفاي  اداشيرال بعا تخليص أل م ادةرح بييً  على عاا األل م اداخللل د م.

 ةريقل االاتتيب دلااتتبين األفرااك -

األفررراا تعباررل  تقررايم يارريذج ةلررب االاتترريب اداخللررل د ررم.  بإااررين ادااتتبررين يتعررين علررى ادااتتبررين  ▪
األفررراا ادررذين اشررترا ا فرر  ج رراى االاتتيبرري  ادترر  لررر  اررهخراً فرر  اداالاررل االاتترريب عررن ةريررق 

( ادتيبعررل دلل رري  ادالررتلال ادترر  تقررام ATMاإليتريرر  أ  اد رريتف ادالرررف  أ  أل رر ب ادلررراف اآلدرر   
اي  أ  بعضرر ي دعاثا رري شررريةل أنك  أ( يارر ن درراى ادااتتررب ادفرررا  لرريب درراى ج رراى اررج هررذه ادخررا

ادل رري  ادالررتلال ادترر  تقررام االررج هررذه ادخررااي ل   ب( ال يارر ن قررا ةرررأ أل ت ييررر علررى اداعل ارري  
 ادخيلل بيدااتتب ادفرا ايذ ااتتيبه ف  آخر ةرح عيم أ د .

ادشررررال  هاررري  –% أ  أاالرررر ارررن ألررر م ادشررررال5 اي اررري ال ي رررق دلالررريهاين األليلررريين ادرررذين ياتلرررك ارررج   -
 يُعرفرررين اعررريً بيلرررم  ادلرررع ايل دثقتلررريا  ادتيايرررل ادقيبضرررل  لررراا (  شررررال ادي رررال ادقيبضرررل ادا رررا اب

اارري ال يلرر   دلشرررال  -ادتلرررف فرر  ألل اررن ألرر ا اي خررثج فترررب لررتل أشرر ر  - ( المسععاهمان األساسععيان  
اررن ترريريخ بررا  ترراا ج األلرر م فرر   -دلررع ايل خررثج فترررب لررتل أشرر ر أيضرريً جاراج ألرر م جضرريفيل فرر  ترراا ج ا

 تاا ج ادلع ايل.

  لج ادةرح على ا افقل هيال ادل ا ادايديل  تاا ج ادلع ايل. -

 جتررش جس برر  لرر  ادعربيررل ادلررع ايل    شرررال األهلرر  ادايديررل   فيارري يخررص ادةرررحل قيارر  ادشرررال بتعيررين 
ااررري قياررر  ادشررررال بتعيرررين   اتع ررراين دت ةيرررل ادةررررحل  ارررايرين دلرررلج االاتتررريب.ل دلعارررج االتشررريرين اررريديين

اارري تررم اختيررير  ادبيررك األهلرر  ادلررع ال    بيررك  اارراير االاتترريب فيارري يتعلررق برريدةرح. األهلرر  ادايديررلشرررال 
ادريررري،    الررررف ادرال ررر     ادبيرررك ادلرررع ال ادبريةررريي    لررريب(ل  ادبيرررك ادعربررر  ادررر ةي   ال ررري  

  (.الجهات المستلمةال  تعرف اعيً بيلم   التل

 - انتهى  -
 

 لالستفسار

 ، ومتعهدو تغطية الطرح، ومديرو سجل االكتتاب  المستشارون الماليون

  شركة األهلي المالية
  يا اد  ج

 ادعض  ادايتابل رايس جاارب االلتالايرا  ادالرفيل
  

SNBC.CM@alahlicapital.com 
 

  إتش إس بي سي العربية السعودية
 ا اا في ش 

ادعض  ادايتابل رايس االلتشيرا  ادالرفيل  
 االلتالايريل

nahdiipo@hsbcsa.com 
 

 

 مدير االكتتاب

  األهلي الماليةشركة 
  يا اد  ج

 ادعض  ادايتابل رايس جاارب االلتالايرا  ادالرفيل
SNBC.CM@alahlicapital.com 
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 إخالء المسؤوليةبيان  

اداعل اي  اد اراب ف  هذا اإلعثن على عر، اعل اي  أليليل عن ادةرح  ال ي لا ااعي  بياتايد ي  يقتلر اد ر، ان  

أ  التيفيا ي.  ال يل   ألل شخص ادتع يج على اداعل اي  اد اراب ف  هذا اإلعثن أ  اقته أ  ل ته أ  التيفياه ألل 

دلت يير. عرضل  اإلعثن  هذا  ف   اد اراب  اداعل اي   جن  ااي  االاتتيب   غر،.  للج  ادشرال  اايرل  ان  اج   يخل  

 ادشراي  ادتيبعل د م اله دييت م لرا ل عن أل ادت ام أ  تع ا بإضيفل اعل اي  أ  ت ايث أ  تل ي  أيل أخةي  ب ذا 

اإلعثنل   ال يعتبر ت  يم هذا اإلعثن أل شاج ان أشايج بااليبل ت ليل ان لييب ادشرال أ  اايرل للج االاتتيب  

رال ف  عاليل االاتتيب ف  أل م ادةرح أ  أل لفقل أ  ترتيبي  اشير جدي ي فيه.  ال يفلر ا ت يي  هذا اإلعثن  دلاشي

 ،على أي ي ان قبيج االلتشيرا  ادقيي ييل أ  ادايديل أ  ادضريبيل. قا يا ن ت  يم هذا االعثن اقياا با لب ادقيي ن ف  بع

أل التيا أ  اعل اي  أخرى اشير جدي ي ف  هذا االعثن أن ي ية ا أيفل م  ادا ج  على األشخيص ادذين يقم ف     ت م

دق ايين األ راا ادايديل  علاي بأل قي ا ان هذا ادقبيج  أن يلت ا ا ب يل  يث جن عام االاتاليج دتلك ادقي ا قا يعا ايت ياي 

 اداعا ج ب ي ف  أل ا دل تةبق تلك ادقي ا.

 

أ راا ادشرال ادايديل ابيشر أ  غير ابيشر ف  اد اليي  ادات اب األاريايل أ  جدي ي.  ال ال ياالج هذا اإلعثن عرضي دبيم  

يل   ةرح األل م اداشرير جدي ي ف  هذا اإلعثن أ  بيع ي ف  اد اليي  ادات اب األاريايل جال جذا ايي  الللل با لب قيي ن 

 (ل أ  يتم قانون األوراق المالية األمريكيته اداعادل    م بلي 1933ادليار ف  عيم  (  R144 األ راا ادايديل األاريايل  

ةر  ي ف  أل لرفقل اعفيب ان اتةلبي  ادتلليج ادايل ص علي ي ف  قيي ن األ راا ادايديل األاريا  أ  غير خيضعل 

أ  ق ايين أل  ده. دم تلرررلج ادشررررال  ال تي ل تلليج أل ل   ان أل م ادةرح با لب قيي ن األ راا ادايديل األاريا   

ان  اليل ان اد اليي  ادات اب األاريايلل  ال تي ل جلرا  ةرح عيم أليل ألر م ف  اد اليي  ادات اب األاريايل. دن يتم  

ت  يم يلرخ ان هذا اإلعثن  ال يل   ت  يع ي أ  جعياب ت لي  ي أ  جرليد ي بأل ل رب أخرىل لر ا  بشاج ابيشر أم  

 دات اب األاريايل.غير ابيشرل جدى اد اليي  ا

 

جدي ي أ  اع ب دشراا ي ان قبج أل شخص ف  اد اليي   اداشير  دبيم أ راا ادشرال ادايديل  ال ياالج هذا اإلعثن عرضي 

ادات اب أ  ألتراديي أ  اياا أ  لي ب أفريقيي أ  ادييبين أ  ف  أل ا دل يا ن في ي هذا ادعر، أ  اداع ب غير قيي ي .  جن  

اداشير جدي ي ف  اإلعثن دم  دن يتم تلليل ي با لب ق ايين األ راا ادايديل اداعا ج ب ي ف  ألتراديي عر،  بيم األل م  

أ  اياا أ  لي ب أفريقيي أ  ادييبين.  ام اراعيب بع، االلتاليي ا ل ال يل   ةرح أ  بيم األل م اداشير جدي ي ف  هذا  

يبين أ  ألل ا اةن أ  اقيم بألتراديي أ  اياا أ  لي ب أفريقيي أ  ادييبين  اإلعثن ف  ألتراديي أ  اياا أ  لي ب أفريقيي أ  ادي

أ  دليد  أل ااي لبق.  لاير بيدذار أيه دن يتم جلرا  أل ةرح عيم دألل م ف  ألرتراديي أ  اياا أ  لي ب أفريقيي أ   

 .ادييبين

 

 ااي  ادالرتارب ادلريارب عن اللس هيال ادلر ا   يتم يشرر هذا اإلعثن  فقي أل ايم ق اعا ةرح األ راا ادايديل  االدت

 (ل ألغرا، ادت قق ان اراى  قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرةادايديل ف  اداالارل ادعربيرل ادلع ايرل    

أل تع اا    رغبرل ادالتالارين ادا تالين ف  اداشيرال ف  ادةرح ادا تاج دلشرالل علاي بأيه ال يترتب على هذا اإلعثن

أليلي  اد اراب فيه  ادبيييي   بيدةرح. ااي ال يشاج هذا اإلعثن  اذدك  االاتتيب  أ   يتعلق بأل  ال ال بشرررا  أل م  فياي 

عر، أ  ادت ام أيي اين ف  أل بلال أ  بعبيرب أخرىل ال ياان االلتييا جديه ف  هذا ادلاا.  ال يل   دلالتالارين االاتتيب 

 ي ف  هذا اإلعثن جال على أليس اديشررب اداعتااب ان هيال ادلر ا ادايديل ادت  لرتلرارهي ادشررال  ف  األل م اداشير جدي

 (.ااي أن اداعل اي  اد اراب ف  هذا اإلعثن ل ف تت افر يلخ ان اديشربل عقب  النشرة تيشررهي ف  اد ق  اداييلب    

دلشرال اإلداتر ي   ادا قم  على  ع (www.nahdi.sa)يشرهيل  ادلع ايللأ   تاا ج  دشرال  اإلداتر ي   ادا قم   لى 

(www.saudiexchange.sa)  أ  هيال ادل ا ادايديل عبر ا قع ي (www.cma.org.sa) ادا قم    بيإلضيفل جدىل

 اإلداتر ي  دلالتشيرين ادايديين.

 

ألغرا، ق اعا ةرح األ راا ادايديل  االدت ااي  ادالتارب  ال يلب تفليره   ال ياالج هذا اإلعثن  اليقل عر، ت قيقي 

على أيه  اليقل عر،.  ال تت اج اد يال  ال شررال تاا ج ادلع ايل أل اله ديل عن ا ت يي  هذا اإلعثنل  ال تعةيين 



 

عن أل خلريرب تيتج عاي  را    أل تأاياا  تتعلق باقته أ  ااتايدهل  تخليين ذات اي لرا ل ان أل الره ديل ا اي ايي 

 ف  هذا اإلعثن أ  عن ادتع يج على أل ل   ايه. 

 

قا يشرتاج هذا اإلعثن على جفياا  تاالج  جفياا  التقبليل  أ  قا تعتبر اذدك. ياان االلتاالج على هذه اإلفياا  ادالتقبليل 

لريا ن  " تعتقا  أ   يت قم  أ   ان ادااان  أ   عن ةريق الرتخاام بع، ادافراا  ادالتقبليل االج  تعت م  أ   تقار  أ   

لر ف ل أ   "أ   يلب  أ   ات قم  أ   تي ل  أ   قا  أ   ا تاج  أ   يخةة  أ   تقاير  أ   يلعى  أ   ييب    أ   

  ادخةة أ  ادلريغ ادييفيل داي لربقل أ  ادلريغ ادبايلل د ي أ  ادالرةل ي  ادااياللل أ  ان خثج اييقشري  االلرتراتيليل أ

يتعلق  فياي  دلشرررررال  اد يديل  اديظر  تعاس  ل ل  التقبليل  جفياا   أل  جن  ادالتقبليل.  األهااف  أ   األ ااث  أ   األهااف 

بيأل ااث ادالررتقبليلل  ه  عرضررل داخيةر ترتبة بيأل ااث ادالتقبليل  غيرهي ان اداخيةر  ادشررا ك  االفتراضرري   

أ    ادشرال  بعاج  ادلرلل  أ   ذا   اديا   أ   ادالتقبليل  اال تايال   أ   ادلري دل  أ   ادايد   ادارا   أ   ادعاليي   يتياج 

االلتراتيليي .  ياان أن تتلبب ادعايا ان ادع ااج ف  اختثف اديتياج ادفعليل بشاج ل هرل عن تلك اد اراب ف  ادت قعي  

خرىل اداخيةر اداتعلقل بيدشرال  عالييت ي بيدت ايال أ  ف  اإلفياا  ادالتقبليل دلشرالل باي ف  ذدكل ان بين عاب أا ر أ

 التلاا  ادظر ف االقتلررريايل  ادلييعيل ادعيدايلل  أالر ادالتلاا  االقتليايل  ادلييلريل  االلتايعيل ف  اداالال  

ادشرر يتخلى اج ان  أُعا  خثد ي.  ادت   ادفترب  ادالتقبليل ل ى  اإلفياا   تتيي ج  ادلع ايل.  ال  ال  ااير للج  ادعربيل 

أ    هذا اإلعثن  ف   جفياب التقبليل  اراب  أل  بت ايث  تع ا  أ   ادت ام  أل  د اي لرا ل عن  ادتيبعل  االاتتيب  ادشرراي  

 ارالعت ي أ  تيقي  ي ل ا  اين ذدك يتيلل دظ  ر اعل اي  لاياب أ   ق ع تة را  التقبليل أ  غير ذدك. 

 

ييب   أن تلتيا ف  قراراتك ادايديل جدى أهااف ادشرال فياي يتعلق بيدةرح  ال ي لا اي يضران بأن ادةرح ل ف ي اث  ال

ف  هذه ادار لل.  ال يشاج هذا اإلعثن ت ليل بخل ص ادةرح.  ييب   االدتفي  جدى أن شرا  األل م ادت  يرتبة ب ي  

  . دذا ييب   على األشخيص ادذين هذا اإلعثن قا يعر، ادالتالار داخيةر ابيرب تتاالج ف  فقاان ادابلغ ادالتالار بيداياج

تلك  تقايم االلرتشيرا  بشأن  جدى شخص اعتاا اتخلص ف   أ   التالاير  جدى التشير  ادرل ع  يفار ن ف  االلتالاير 

 .االلتالايرا   ااى اث ال ادةرح دلشخص اداعي 

 

بيدةرح.  دن يعتبر اايرل يعاج اايرل للج االاتتيب  لريي دليد  ادشرال  ديس دليد  أل شخص آخر فياي يتلج  

للج االاتتيب أل شخص آخر عايث د اي فياي يتلج بيدةرح  دن يت اث اداله ديل تليه أل شخص آخر غير ادشرال  

عن تقايم  لرررياج اد اييل ادااف دل دعاثاه اداعييينل ااي دن يت اث اداله ديل عن تقايم أل التشيرا  فياي يتعلق بيدةرح  

 إلعثن أ  أل لفقل أ  ترتيب أ  أار آخر اشير جديه ف  هذا اإلعثن. أ  ا ت يي  هذا ا

 

أعا  ادشرال ا ت ى هذا اإلعثن  ه    اهي اداله دل عيه. ال يقبج اايرل للج االاتتيب أ  أل ان شرايت اي ادتيبعل  

اإلةثال ااي ال يقااي أل   أ  أل ان اايري اي أ  اله دي اي أ  ا ظفي اي أ  التشيري اي أ   اثا اي أيل اله ديل على

تع ا أ  ضاين لري  أ  ضاي  بشأن ل ل اداعل اي  اد اراب ف  هذا اإلعثن أ  اقت ي أ  التيفيا ي أ  لاق ي  أ  بشأن  

اي جذا اين قا تم جغفيج أل اعل اي  ان اإلعثن( أ  أل اعل اي  أخرى ترتبة بيدشرال أ  شرايت ي ادتيبعل أ  ادشقيقلل 

يل أ  شف يل أ  ف  لي ل ارايل أ  جداتر ييلل ب ، اديظر عن ةريقل جرليد ي أ  جتي ت ي أ  عن أيل خليرب  ل ا  ايي  خة

 تيشأ عن أل التخاام د ذا اإلعثن أ  أل ان ا ت ييته أ  تيشأ ان  له آخر فياي يتلج باي للف بيييه.

 

  ادتيبعل د ايل االلت  اذ على ل   ان األ راا   فياي يتعلق بيدةرحل يل   ألل ان اايرل للج االاتتيب  أل ان ادشراي

ادايديل ذا  ادللل بيدةرح بلفت م أليثل  يل   د م بتلك ادلفل أن ي تفظ ا ب ذه األ راا ادايديل أ  األل م األخرى 

دلبيم أ  ةر  م  بيع م  أ   أ  خثفهل فضث عن شراا م  بيدةرح  ادارتبةل  ادللل  ذا   بيدشرال  االلتالايرا     ادخيلل 

د ليب م ادخيص.  بيي  عليهل فإن اإلشيرا  اد اراب ف  يشرب ادةرح ادا ديل فياي يخص أل م ادشرال ادليارب أ  اداةر  ل  

أ  ادااتتب ب ي أ  ادالت  ذ علي ي أ  اداخللل أ  ادت  تم ادتعياج اع ي بشاج آخرل بالرا يشرهيل يلب قرا ت ي على 

  الت  اذ أ  تخليص أ  تعياج ب الةل اايرل للج االاتتيب أ  أل ان أي ي تشاج أل جلاار أ  ةرح أ  ااتتيب أ



 

شرايت اي ادتيبعل ادت  تعاج بتلك ادلفل.  جضيفل جدى ذدكل يل   داايرل للج االاتتيب أ  أل ان ادشراي  ادتيبعل د اي 

يتعلق بيألل م ادت  ياان داايرل اداخ ج ف  اتفيقيي  تا يج  باي ف  ذدك ادابيادل أ  عق ا ادفر قي ( ام ادالتالارين فياي 

يي ل أل   ال .للج االاتتيب أ  أل ان ادشراي  ادتيبعل د اي االلت  اذ علي ي أ  ااثا ي أ  ادتلرف في ي ان  ق  آلخر.  

ان اايرل للج االاتتيب اداشف عن  لم أل ان هذه االلتالايرا  أ  اداعياث  بخيدف اي يتفق ام أل ادت ام قيي ي  أ   

 .اعا ج به ف  هذا ادلااتشريع  

 


