
أعلنت مجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية فيما 
يتعلق بتسجيل وطرح أسهم الشركة لالكتتاب العام، بأنه تم تحديد السعر النهائي للطرح 

العام ألسهم الشركة في السوق الموازية )نمو(، عند )57( ريال سعودي للسهم الواحد.

وأكدت مجموعة الدخيل المالية على أن االكتتاب في أسهم الطرح سيكون عن طريق القنوات 
االلكترونية للجهات المستلمة “شركة دراية المالية” و”مصرف الراجحي” خالل فترة الطرح.

ستبدأ فترة الطرح في يوم اإلثنين 10/01/1444هـ )الموافق 08/08/2022م( وستنتهي في تمام 
الساعة الرابعة مساًء من يوم األحد 16/01/1444هـ )الموافق 14/08/2022( “فترة الطرح”.

وتجدر اإلشارة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت عن صدور قرار مجلس الهيئة 
بتاريخ 16/11/1443هـ، الموافق )15/06/2022م( المتضمن الموافقة على طلب شركة نبع 

الصحة للخدمات الطبية تسجيل أسهمها وطرح مليون وأربعمائة ألف )1,400,000( سهم 
تمثل %20 من رأسمالها في السوق الموازية )نمو(.

 

ونّوهت مجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي أن فئات المستثمرين المؤهلين لالكتتاب 
في أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية تشمل الفئات التالية:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

عمـالء مؤسسـة سـوق مالية مرخـص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن 
تكـون مؤسسـة السـوق الماليـة قـد عينـت بشـروط تمكنهـا من اتخاذ القرارات الخاصة 

بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة 
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

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

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة 
سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صناديق االستثمار.

األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين 
يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير 

المقيمين في السوق الموازية.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

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

أي شخص طبيعي يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز 
اإليداع، ويستوفي أيا من المعايير اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن 
40 مليون ريال وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر 

شهرًا الماضية. 

أال يقل صافي قيمة أصوله عن 5 ماليين ريال.

أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على األقل في القطاع المالي.

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من 
قبل الهيئة.

أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية 
معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة باالكتتاب، يرجى االطالع على نشرة اإلصدار 
المنشورة على المواقع االلكترونية لكل من شركة نبع الصحة للخدمات الطبية

)nams.sa(، أو مجموعة الدخيل المالية)aldukheil.com.sa(، أو هيئة السوق المالي
.)saudiexchange.sa( ”أو مجموعة تداول السعودية “تداول ،)cma.org.sa(

 تحديد سعر طرح أسهم
شركة نبع الصحة

 للخدمات الطبية عند )57( 
ريال سعودي
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تواصل معنا

+966 13 855 5000 info@nams.sa شارع عبدهللا بن ذهالن
حي الخزامى الخبر


