
في  المؤرخة  اإلصدار  لنشرة  مكملة  هي  التكميلية«  اإلصدار  »نشرة  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  هذه  التكميلية  اإلصدار  نشرة 
تاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م(، الصادرة عن شركة نبع الصحة للخدمات الطبية »الشركة« فيما يتعلق بطرح 
)1.400.000( مليون وأربعمائة ألف سهم في السوق المالية السعودية »تداول« – السوق الموازية »نمو« )ويشار إليها فيما بعد 
بـ »نشرة اإلصدار األولية«(، ويجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار األولية. ويكون للتعريفات 
والمصطلحات المستخدمة في نشرة اإلصدار التكميلية والتي لم يرد بها تعريف نفس المعاني والتعريفات المحددة لها في 

نشرة اإلصدار األولية.

إشعار مهم 

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

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

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1444/01/04هـ )الموافق 2022/08/02م(

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

نشرة اإلصدار التكميلية

المستشار المالي

مدير االكتتاب والجهة المستلمة

جهة مستلمة 







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

الجهات المستلمة

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

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد، الرياض

ص. ب. 28 
الرمز البريدي 11411 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 211600 11 966+

فاكس: 2119368 11 966+
 www.alrajhi.com :الموقع اإللكتروني

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
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الشركة    	

شركة نبع الصحة للخدمات الطبية )يشار إليها فيما بعد بـ«الشركة« أو »المصدر«( هي شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )ق/122( وبتاريخ 
1440/05/23هـ )الموافق 2019/01/29م(، ومقيدة بالسجل التجاري رقم 2051065568 وتاريخ 1439/05/06هـ )الموافق 2018/01/23م(.

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.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة   	

يقر ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من نشرة اإلصدار األولية عن اآلتي:

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو ظهور أي مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه.أ- 
أن نشرة اإلصدار التكميلية هذه قد ُقدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ 1444/01/04هـ الموافق )2022/08/02م( وهي نشرة ب- 

مكملة لنشرة اإلصدار األولية التي صدرت عن الشركة بتاريخ 16 / 11 /1443هـ )الموافق 2022/06/15م(، والتي تم نشرها على موقع هيئة 
السوق المالية السعودية بتاريخ 1443/12/18هـ )الموافق 2022/07/17م(.

مالحظات    	

تلفت الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط المتعلقة أ- 
بالطرح والمنصوص عليها في نشرة اإلصدار األولية وااللتزام بها.

لنشرة ب-  مستلم  كل  ويتحمل  باالستثمار،  قرار  أي  اتخاذ  قبل  األولية  اإلصدار  نشرة  مع  باالقتران  هذه  التكميلية  اإلصدار  نشرة  قراءة  يجب 
اإلصدار التكميلية هذه قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل 
الهيئة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح، لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع 

واالحتياجات المالية الخاصة به، بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.
ال يجوز نشر نشرة اإلصدار التكميلية هذه وبيع األسهم المطروحة لالكتتاب ألي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة اإلصدار 	- 

األولية أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية.
يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية هذه نفس المعاني والتعريفات المحددة لها د- 

في نشرة اإلصدار األولية.

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية    	

وفقاً للمادة )79( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا 
علم الُمصدر في أّي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأٍيّ من اآلتي:

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

وقد قررت الشركة بالتشاور مع المستشار المالي إضافة جهة مستلمة لطلبات االكتتاب وهي مصرف الراجحي ومن ثم تعديل طريقة االكتتاب في أسهم 
الطرح، وبناًء على هذا التغيير، قامت الشركة بإجراء بعض التعديالت على نشرة اإلصدار األولية، وتم توضيح هذه التعديالت في القسم )5( »التعديالت 

التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية« من نشرة اإلصدار التكميلية هذه.
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التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة    	
اإلصدار األولية

تم تعديل بعض الفقرات الواردة في صفحة الغالف في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

يوم إلغالق  	 آخر  أيام عمل شاملة  )5( خمسة  لمدة  وتستمر  )الموافق 2022/08/08م(  االثنين 1444/01/10هـ  يوم  في  الطرح  فترة  تبدأ 
االكتتاب وهو يوم األحد 1444/01/16هـ )الموافق 2022/08/14م( )»فترة الطرح«(. حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من 
قبل المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة »شركة دراية المالية« و »مصرف الراجحي« خالل فترة الطرح. 
وفي حال االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط، ويعد االكتتاب الثاني كأن لم يكن. )لمزيد 
من المعلومات الرجاء مراجعة القسم )9( »المعلومات المتعلقة بأحكام 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 عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة 
»شركة دراية المالية« و »مصرف الراجحي« خالل فترة الطرح، وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم المكتتب بها من حساب المكتتب لدى 
الجهة المستلمة وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم 
الطرح في موعد أقصاه 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م(، ورد الفائض في 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، ولن تكون 
هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة لمتحصالت الطرح أو مدير االكتتاب أو الشركة )راجع القسم رقم )9( »المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

تم تعديل الفقرة الواردة في صفحة إشعار مهم في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

تبدأ فترة الطرح في يوم االثنين 1444/01/10هـ )الموافق 2022/08/08م( وتستمر لمدة )5( خمسة أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب  	
الطرح من قبل  االكتتاب في أسهم  تقديم طلبات  يمكن  الطرح«(، حيث  )»فترة  )الموافق 2022/08/14م(  يوم األحد 1444/01/16هـ  وهو 
المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة »شركة دراية المالية« و »مصرف الراجحي« خالل فترة الطرح )لمزيد 

من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

تم تعديل المستشارون الواردة أسماؤهم في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

إضافة شركة دراية المالية ومصرف الراجحي كجهات مستلمة. 	

تم تعديل بعض الفقرات الواردة في ملخص الطرح في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

طريقة االكتتاب يف أسهم 
الطرح 

يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة »شركة 
دراية المالية« و »مصرف الراجحي« خالل فترة الطرح )للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم 

وأحكام الطرح وشروطه«(.

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة الستالم مبالغ االكتتاب، وعند تقديم طلب االكتتاب سوف يتم خصم كامل قيمة األسهم 
وبعد  الطرح.  بعملية  الخاص  األمانة  إلى حساب  مباشرة  األموال  وتحويل  المستلمة  الجهة  لدى  المكتتب  بها من حساب  المكتتب 
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 الُمصدر، وسيكون رد 
الفائض في موعد أقصاه يوم الخميس1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م(، ولن تكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من 
الجهات المستلمة لمتحصالت الطرح )ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم )9( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه« من هذه النشرة(.
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تم تعديل الفقرة الواردة في كيفية التقدم بطلب االكتتاب في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

يجب على المستثمرين المؤهلين تقديم طلب االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة »شركة دراية المالية«  	
و »مصرف الراجحي« خالل فترة الطرح، 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.

تم تعديل تعريف طلب االكتتاب الوارد في التعريفات والمصطلحات في نشرة اإلصدار األولية ليصبح كما يلي )بعد - 	
التعديل(:

طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين المؤهلين تقديمه إلى الجهات المستلمة عند الرغبة في االكتتاب.طلب االكتتاب

تم تعديل الفقرة الواردة في المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه في نشرة اإلصدار األولية لتصبح - 	
كما يلي )بعد التعديل(:

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 الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام الطرح المذكورة.

تم تعديل الفقرة الواردة في كيفية التقدم بطلب االكتتاب في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

يجب على المستثمرين المؤهلين تقديم طلب االكتتاب في أسهم الطرح عن طريق القنوات اإللكترونية للجهات المستلمة »شركة دراية المالية«  	
و »مصرف الراجحي« 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.

تم تعديل الفقرة الواردة في االشعار بالتخصيص ورد الفائض في نشرة اإلصدار األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:- 	

سيقوم مدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يسمى: »الطرح األولي لشركة نبع الصحة في السوق الموازية«، وسوف يتم خصم كامل قيمة األسهم  	
المكتتب بها من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح.

وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي بالتشاور مع الُمصدر، وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص   
النهائي 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 الجهات المستلمة أو الشركة.

5 نشرة اإلصدار التكميلية لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية 






