
تأسست شركة الرعاية المستقبلية التجارية )»الشركة« أو »الُمصدر«( بداية كـشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب 
وتاريخ   )4030287910( رقم  تجاري  وبسجل  2015/09/13م  الموافق  1436/11/29هـ  بتاريخ  التأسيس  عقد 
1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة جدة، تحت اسم تجاري »شركة الرعاية المستقبلية 
التجارية« وبرأس مال قدره )100,000( مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )100,000( مائة ألف حصة متساوية 
القيمة و قيمة كل حصة )1( واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز 
التأسيس في  لعقد  المعدل  العقد  وبموجب  بالمناصفة.  بافقيه  ابن هاشم  والسيد/ أحمد علي  بن حشر،  ناصر 
تاريخ 1440/02/06هـ الموافق 2018/10/15م قام السيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالتنازل بيعاً عن جميع 
حصصه في رأس مال الشركة بعدد )50,000( خمسين ألف حصة وقيمتها اإلجمالية )50,000( خمسين ألف ريال 
سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر الذي آلت إليه جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها 
من التزامات، وبناء على ذلك تم تحويل الشركة إلى )شركة شخص واحد / ذات مسؤولية محدودة(. وبموجب عقد 
التأسيس المعدل بتاريخ 1440/07/05هـ الموافق 2019/03/12م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر 
بتعديل عدد حصص الشركة من )100,000( مائة ألف حصة إلى )1( واحد حصة بقيمة )100,000( مائة ألف ريال 
سعودي للحصة. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 2021/01/11م رغب السيد/ 
فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من )1( واحد حصة إلى 
)100( مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز 
 )4000( اإلجمالية  بقيمتها  أربعة حصص   )4( بعدد  الشركة  في  من حصصه  جزء  عن  بالتنازل  بن حشر  ناصر 
أربعة آالف ريال سعودي إلى السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، كشريك جديد في الشركة بما لها من 
حقوق وما عليها من التزامات. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 2021/02/21م 
رغب الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث رغب الشركاء بزيادة رأس المال من )100,000( مائة ألف ريال 
سعودي إلى )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على )500( خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة 
كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث أصبح السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر يمتلك )480( أربعمائة 
وثمانين حصة بقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، وأصبح  السيد/ عبدالعزيز فهد 
عبدالعزيز بن حشر يمتلك )20( عشرون حصة بقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، وتمت الزيادة 
من رصيد األرباح المبقاة. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تمت الموافقة 
على تحويل الكيان القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم تجاري »شركة الرعاية 
المستقبلية التجارية« دون تغيير في رأس مال الشركة، وقد حدد رأس مال الشركة بـ )500,000( خمسمائة ألف 
ريال سعودي مقسم إلى )50,000( خمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )10( عشرة ريال سعودي للسهم الواحد، 
بمشاركة األطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، بملكية )48,000( ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، 
بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، بملكية )2000( ألفين سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، 
وبقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، جميع األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. بموجب قرار معالي 
وزير التجارة رقم )ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تم الترخيص على تحول الشركة من 
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ )500,000( خمسمائة ألف 
وأربعون  ثمانية  مبلغ )48,278,000(  بزيادة  وذلك  ريال سعودي،  مليون  إلى )50,000,000( خمسون  ريال سعودي 
مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن طريق حساب األرباح المبقاة، على أن يتم منح 
)96( سهم مجاني مقابل كل )1( سهم يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ )1,222,000( مليون ومائتان واثنان 
وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد )122,200( مائة واثنين وعشرين ألف ومائتين سهم جديد يكتتب 

بها مساهمين جدد والذي يبلغ عددهم )66( مساهم وتدفع قيمتها نقداً. 

بيعاً  بالتنازل  حشر   بن  ناصر  عبدالعزيز  فهد  المساهم/  قام  2021/11/16م  الموافق  1443/04/11هـ  بتاريخ 
عن عدد اسهم إجماليها 3,032,688 سهم عادي لعدد 12 مساهم من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 
4,682,688 سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي دون دخول أي مساهم جديد في 
الشركة، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة في النظام األساسي للشركة »تداول األسهم«، باإلضافة إلى ذلك قام 
المساهم/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم إجماليها 18,112 سهم عادي للمساهم/ 
العنود عبدالعزيز ناصر بن حشر  من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 195,112 سهم عادي وتم مناقلة 

األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )5,000,000( خمسة مليون 
أسهم  بالكامل، وجميع  القيمة  رياالت سعودية مدفوعة  )10( عشرة  منها  لكل سهم  االسمية  القيمة  سهم عادي، 
الشركة أسهما عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفصيلية، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( أيا 
كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها، وله في ذلك أن 
يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة )في حال ينطبق(. 
تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا 

وعن السنوات المالية التي تليها. )فضال راجع قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذا المستند(.

وكما في تاريخ هذا المستند، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها هم: 
السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بنسبة ملكية )33.00%(، والسيدة/ غادة أحمد محمد ناغي بنسبة ملكية 
)33.00%(، والسيد/ أحمد حسن علي ناغي بنسبة ملكية )5.00%(. )ولمزيد من التفاصيل حول كبار المساهمين 
كبار  على  ويحظر  المستند(.  هذا  في  اإلدراج«  قبل  الشركة  ملكية  »هيكل   )1-4( رقم  القسم  على  اطلع  فضال 
المساهمين المذكورين أعاله التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر )12( شهرا من تاريخ بدء تدول أسهم الشركة 
في السوق الموازية )»فترة الحظر«(، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على 

موافقة هيئة السوق المالية )»الهيئة«( المسبقة.

)باستثناء  الحاليين  المساهمين  على  الموازية  السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  ويقتصر 
المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها والمذكورين أعاله والذين تنطبق عليهم 

فترة الحظر(، باإلضافة إلى 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   .2
عينت بشروط تمكنها 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   .3
تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في   .4
ممارسة أعمال 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   .7
عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

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   .10
المعايير اآلتية:

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

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  -

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

أن يكون حاصال 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 دوليا.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها 
بشكل مباشر في السوق الموازية. وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا المستند إلى هيئة 
)»تداول السعودية«(، وتم تقديم  السعودية  إلى شركة تداول  إدراجها  )»الهيئة«( وبطلب  السعودية  المالية  السوق 
جميع  على  الحصول  وتم  المتطلبات.  جميع  واستيفاء  العالقة  ذات  الجهات  إلى  المطلوبة  المستندات  جميع 
بما في ذلك موافقة  الموازية،  السوق  الشركة في  المباشر ألسهم  واإلدراج  التسجيل  بعملية  المتعلقة  الموافقات 

الهيئة على مستند التسجيل هذا.

ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج المباشر في السوق الموازية على مخاطر وأمور غير مؤكدة 
ولذلك يجب دراسة قسمي »إشعار مهم« و»عوامل المخاطرة« الواردين في مستند التسجيل هذا بعناية من ِقبَل 
تسجيلها  من  االنتهاء  بعد  الشركة  أسهم  في  باالستثمار  قرارا  يتخذوا  أن  قبل  المحتملين  المؤهلين  المستثمرين 

وإدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية.

المستشار المالي

يحتوي هذا المستند 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 )ب( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند. ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد اجراء جميع الدراسات الممكنة 
وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة، وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن 
محتويات هذا المستند، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أي جزء 
منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية، وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة 

مستشار مالي مرخص له.

صدر هذا المستند بتاريخ 1443/11/08هـ )الموافق 2022/06/07م(

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية هو )90( تسعون ريال سعودي

مستند تسجيل أسهم

شركة الرعاية المستقبلية التجارية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م(

وتأسست بموجب السجل التجاري رقم )4030287910( بتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة جدة.
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إشعار مهم
يقدم هذا المستند معلومات تفصيلية كاملة عن شركة الرعاية المستقبلية التجارية واألسهم محل اإلدراج المباشر. وسيعامل المستثمرون المؤهلون 
المحتملون الذين يرغبون باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الموازية على 
أساس أن قرار االستثمار يستند إلى المعلومات التي يحتويها هذا المستند. والتي يمكن االطالع عليها من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من 
الشركة )www.fc.med.sa( أو المستشار المالي شركة معرفة المالية )www.marifacapital.com( أو هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( أو 
شركة تداول السعودية »تداول السعودية« )www.saudiexchange.sa(. كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي »شركة معرفة المالية« على موقع 
شركة تداول السعودية »تداول السعودية« عن نشر مستند التسجيل وإتاحته للمستثمرين المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق 

المالية وااللتزامات المستمرة خالل فترة ال تقل عن )14( يوم عمل قبل اإلدراج المباشر وعن أي تطورات أخرى.

يحتوي مستند التسجيل هذا على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة )ب( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون 
حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول. أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا 
المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، 
وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مها كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند 

أو عن االعتماد على أي جزء منه.

وقد عينت الشركة شركة معرفة المالية كمستشار مالي )»المستشار المالي«( فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في 
السوق الموازية »نمو«. 

إن المعلومات الواردة في هذا المستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة 
األسهم محل اإلدراج المباشر بشكل سلبي نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية 
أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )فضال راجع قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذا المستند(، وال يجوز اعتبار تقديم هذا 
المستند، أو أي معلومات شفهية، أو كتابية، أو مطبوعة فيما يتعلق باألسهم محل التسجيل واإلدراج 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 هذا المستند بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من أي مستشاريها للمشاركة في عملية االستثمار في 
األسهم محل اإلدراج المباشر. وتُعتبر المعلومات الموجودة في هذا المستند ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد هذا المستند دون األخذ في االعتبار 
األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر 
ويتحمل كل مستلم لهذا المستند قبل اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة 
بخصوص االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر، وذلك لتقييم مدى مالءمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة في هذا المستند لألهداف 

واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد 
بها.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إدراجها في هذا 
المستند وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(. وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل )شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات 

المهنية(. هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا المستند على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذا المستند. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل 

عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذا المستند »إفادات مستقبلية«. والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات 
الداللة المستقبلية مثل: »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من المحتمل«، »سوف«، 
»قد«، »يقدر«، »ربما«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المتشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر الحالية 
للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانا أو تأكيدا 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 

https://cma.org.sa/Pages/default.aspx
https://marifacapital.com/
https://fc.med.sa/
http://www.saudiexchange.sa
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أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى في هذا المستند )راجع قسم رقم )2( »عوامل 
المخاطرة«( وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذا المستند، فإن النتائج 

الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك لموضحة في هذا المستند.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت 
بعد اعتماد هذا المستند من الهيئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في مستند التسجيل، أو )2( ظهور 
أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في مستند التسجيل. وباستثناء هاتين الحالتين. فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات يتضمنها 
هذا المستند، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات فإن 
األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي يتناولها هذا المستند قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقا. وعليه، 
يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية 

بشكل أساسي.

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

األسهم المملوكة
»مباشرة«

األسهم المملوكة
»غير المباشرة«

النسبةالعددالنسبةالعدد

--3.54%33177,000سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةمنصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

----52سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةوليد أحمد محمد ناغي

----52سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةماجد جاداهلل عطية الحجيلي

----27سعودي--أمين السر عبدالمنعم موسى عزي رفاعي
المصدر: إدارة الشركة.

وافقت الجمعية التحولية المنعقدة يوم األحد في تاريخ 1442/08/22هـ الموافق 2021/04/04م، على انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة  	
وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة في تاريخ 1442/10/05هـ الموافق 2021/05/17م الصادر 

من مدينة جدة.
قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1443/04/17هـ الموافق 2021/11/22م على تعيين السيد/ عبدالمنعم موسى عزي رفاعي كأمين سر لمجلس  	

اإلدارة.
تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض 

االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:

أن يكون مالكاً ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 	
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. 	
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أوفي شركة أخر ى من مجموعتها. 	
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أوفي شركة أخر ى من مجموعتها. 	
أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين الماضيين لدى الشركة، أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي  	

الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
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عنوان الشركة المسجل

شركة الرعاية المستقبلية التجارية
جدة - حي الخالدية - شارع أحمد عقيالن

ص.ب. 6454 الرمز البريدي 23421
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920002821 966+
فاكس: 920002821 966+ تحويلة )201( 

www.fc.med.sa :الموقع اإللكتروني
info@fc.med.sa :البريد اإللكتروني

ممثلي الشركة

الممثل الثانيالممثل األولالبيان

سفر مبلش سفر البقميمنصور عبدالعزيز ناصر بن حشراالسم

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالصفة

جدة - حي الخالدية - شارع أحمد عقيالنجدة - حي الخالدية - شارع أحمد عقيالنالعنوان

0122113399 تحويلة )109(0122113399 تحويلة )200(رقم الهاتف

599999992 966+547885555 966+جوال

920002821 966+ تحويلة )201(920002821 966+ تحويلة )201(فاكس

mbinhashr@fc.med.sasalbagami@fc.med.saالبريد اإللكتروني

www.fc.med.saالموقع اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول السعودية(
طريق الملك فهد - العليا 6897

الرياض 12211 - 3388، وحدة رقم 15
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+
فاكس: 2189133 11 966+

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

https://fc.med.sa/
mailto:info@fc.med.sa
mailto:mbinhashr@fc.med.sa
mailto:salbagami@fc.med.sa
https://fc.med.sa/
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المستشار المالي

شركة معرفة المالية
الرياض - طريق الملك فهد - برج المملكة - الدور 25

المملكة العربية السعودية 
ص. ب 56973 الرياض 11564 

هاتف: 0777 211 11 966+
فاكس: 0888 211 11 966+

www.marifacapital.com :الموقع اإللكتروني
info@marifacapital.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية
طريق العروبة - حي العليا - مبنى رقم 3193 - الطابق األول

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4169361 11 966+
فاكس: 4169349 11 966+

info@rsmksa.com :البريد اإللكتروني
www.rsmksa.com :الموقع اإللكتروني

تنويه: قدم المستشار المالي والمحاسب القانوني المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية لنشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذا المستند، ولم يقم أي منهم 
بسحب موافقته حتى تاريخ هذا المستند. هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما في تاريخ هذا المستند.

https://marifacapital.com/
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هـ

الملخص
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه المستند، وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند، وينبغي على المستثمرين المحتملين 
قراءة ومراجعة هذا المستند بالكامل، وينبغي أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرين المحتملين 
على مراعاة جميع ما ورد في هذا المستند ككل، وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( 

والقسم )2( »عوامل المخاطرة« قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج المباشر موضع هذا المستند.

اسم الشركة ووصفها 
وتأسيسها

بتاريخ  التأسيس  عقد  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كـشركة  بداية  »الُمصدر«(  أو  )»الشركة«  التجارية  المستقبلية  الرعاية  شركة  تأسست 
1436/11/29هـ الموافق 2015/09/13م وبسجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة 
جدة، تحت اسم تجاري »شركة الرعاية المستقبلية التجارية« وبرأس مال قدره )100,000( مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )100,000( مائة 
ألف حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة )1( واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، 
والسيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالمناصفة. وبموجب العقد المعدل لعقد التأسيس في تاريخ 1440/02/06هـ الموافق 2018/10/15م قام 
السيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالتنازل بيعاً عن جميع حصصه في رأس مال الشركة بعدد )50,000( خمسين ألف حصة وقيمتها اإلجمالية 
)50,000( خمسين ألف ريال سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر الذي آلت إليه جميع الحصص المتنازل عنها بما لها من حقوق 
وما عليها من التزامات، وبناء على ذلك تم تحويل الشركة إلى )شركة شخص واحد / ذات مسؤولية محدودة(. وبموجب عقد التأسيس المعدل 
بتاريخ 1440/07/05هـ الموافق 2019/03/12م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عدد حصص الشركة من )100,000( مائة 
بتاريخ 1442/05/27هـ  المعدل  التأسيس  وبموجب عقد  للحصة.  ريال سعودي  ألف  مائة   )100,000( بقيمة  واحد حصة   )1( إلى  ألف حصة 
الموافق 2021/01/11م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من )1( واحد 
حصة إلى )100( مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر 
بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد )4( أربعة حصص بقيمتها اإلجمالية )4000( أربعة آالف ريال سعودي إلى السيد/ عبدالعزيز فهد 
عبدالعزيز بن حشر، كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبموجب عقد التأسيس بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 
2021/02/21م رغب الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث رغب الشركاء بزيادة رأس المال من )100,000( مائة ألف ريال سعودي إلى 
)500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على )500( خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث 
أصبح السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر يمتلك )480( أربعمائة وثمانين حصة بقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، 
وأصبح السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر يمتلك )20( عشرون حصة بقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، وتمت الزيادة 
من رصيد األرباح المبقاة. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم تجاري »شركة الرعاية المستقبلية التجارية« دون تغيير في رأس مال الشركة، 
وقد حدد رأس مال الشركة بـ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )50,000( خمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )10( عشرة 
ريال سعودي للسهم الواحد، بمشاركة األطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، بملكية )48,000( ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، 
بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن 
حشر، بملكية )2000( ألفين سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، جميع 
األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تم الترخيص 
بتاريخ  العادية  العامة غير  الجمعية  اجتماع  وبموجب محضر  إلى شركة مساهمة مقفلة.  الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  على تحول 
1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي إلى )50,000,000( 
خمسون مليون ريال سعودي، وذلك بزيادة مبلغ )48,278,000( ثمانية وأربعون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن 
طريق حساب األرباح المبقاة، على أن يتم منح )96( سهم مجاني مقابل كل )1( سهم يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ )1,222,000( 
مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد )122,200( مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان سهم جديد يكتتب بها 
مساهمين جدد والذين يبلغ عددهم )66( مساهم وتدفع قيمتها نقداً. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة. بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 
2021/11/16م قام المساهم/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها 3,032,688 سهم عادي لعدد 12 مساهم من 
إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 4,682,688 سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي دون دخول أي 
مساهم جديد في الشركة، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة في النظام األساسي للشركة »تداول األسهم«، باإلضافة إلى ذلك قام المساهم/ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها 18,112 سهم عادي للمساهم/ العنود عبدالعزيز ناصر بن حشر من 

إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 195,112 سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي.

ملخص أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب سجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة جدة. ويتمثل 
الطبي  التشغيل  المستشفيات،  التالي:  والعمل االجتماعي، وهي في  التجاري في صحة اإلنسان  الشركة كما في سجلها  العام ألنشطة  المجال 

للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، العيادات الطبية، مركز تجميع البالزما، المختبرات الطبية، مراكز الخدمات الطبية المنزلية.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي. 	
يتمثل نشاط الشركة الفعلي وفقا لعملياتها الحالية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وقد 
المفعول حتى  التراخيص سارية  تلك  تمارسها. والزالت جميع  التي  الحالية  الالزمة لألنشطة  النظامية  التراخيص  الشركة على جميع  حصلت 
تاريخ هذا المستند. ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها )فضاًل راجع القسم رقم 3-12 »التراخيص 

والشهادات«(.
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المساهمون الكبار. وعدد 
أسمهم ونسب ملكيتهم قبل 

اإلدراج

إن المساهمين الكبار الذين يملك كال منهم خمسة بالمائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة قبل اإلدراج وهم:

عدد األسهماالسم
إجمالي القيمة 

االسمية
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر
-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي
-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-71.00%3,550,00035,500,000المجموع
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

المساهمون الكبار الذين 
يجوز للشخص المرخص 
له المعّين بموجب قواعد 
اإلدراج بيع أسهمهم وفقا 
لتقديره، وعدد أسهمهم. 

ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج 
وبعد تطبيق خطة استيفاء 
متطلبات السيولة المقدمة 

إلى السوق وفقا لقواعد 
اإلدراج

ال يوجد شخص مرخص له معّين لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظرا الستيفاء الشركة متطلبات السيولة الواردة في 
المادة الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج، حيث إن عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليها تعريف الجمهور يبلغ )59( مساهم يملكون 

ما نسبته )7.76%( من رأس مال الشركة كما في تاريخ مستند التسجيل هذا.

)50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الُمصدر

)5,000,000( خمسة مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الُمصدر

)10( عشرة رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم

سعر السهم االسترشادي 
)90( تسعون ريال سعودي.عند اإلدراج

تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر حصتها من أي توزيعات أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات المالية األحقية في األرباح
التي تليها )فضال راجع القسم رقم 5 »سياسة توزيع األرباح«(.

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي سهم لحامله حقوق تفضيلية، ويعطى كل سهم لحامله الحق في صوت واحد، 
ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه أياً كان عدد أسهمه، وله 

في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة )في حال ينطبق(.
القيود المفروضة على 

األسهم
يحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة )و( من هذا المستند التصرف في أسهمهم مدة إثني عشر )12( شهراً من تاريخ 

بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
األسهم التي سبق للُمصدر 

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق الموازية.إدراجها
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فئات المستثمرين الذين 
يحق لهم تداول أسهم 

الشركة

يقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين )باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين 
يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها المذكورين في الصفحة )و( والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى 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 عينت بشروط تمكنها من . 2

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.. 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.
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 كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصال 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 دوليا.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11

ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يقــدم هــذا الملخص نبــذة موجــزة عــن المعلومات الــواردة فــي هــذا المستند، ونظــرا ألنه ملخــص فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومات التــي قــد 
تكــون مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن، ويجــب علــى مســتلمي هــذا المستند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ قــرارهم باالستثمار فــي أســهم الشــركة 
بعــد االنتهاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة. وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصرة الــواردة 

فــي هــذا المستند فــي القسم )1( »التعريفات والمصطلحات« فــي هــذا المستند.

نبذة عن الشركة

بتاريخ  التأسيس  عقد  بموجب  محدودة  مسؤولية  ذات  كـشركة  بداية  »الُمصدر«(  أو  )»الشركة«  التجارية  المستقبلية  الرعاية  شركة  تأسست 
1436/11/29هـ الموافق 2015/09/13م وبسجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة 
جدة، تحت اسم تجاري »شركة الرعاية المستقبلية التجارية« وبرأس مال قدره )100,000( مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )100,000( مائة ألف 
حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة )1( واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، 
والسيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالمناصفة. وبموجب العقد المعدل لعقد التأسيس في تاريخ 1440/02/06هـ الموافق 2018/10/15م قام 
السيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالتنازل بيعاً عن جميع حصصه في رأس مال الشركة بعدد )50,000( خمسين ألف حصة وقيمتها اإلجمالية 
)50,000( خمسين ألف ريال سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر الذي آلت إليه جميع الحصص المتنازل عنها بما لها من حقوق 
وما عليها من التزامات، وبناء على ذلك تم تحويل الشركة إلى )شركة شخص واحد / ذات مسؤولية محدودة(. وبموجب عقد التأسيس المعدل 
بتاريخ 1440/07/05هـ الموافق 2019/03/12م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عدد حصص الشركة من )100,000( مائة 
ألف حصة إلى )1( واحد حصة بقيمة )100,000( مائة ألف ريال سعودي للحصة. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 
2021/01/11م رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من )1( واحد حصة إلى 
)100( مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل عن 
جزء من حصصه في الشركة بعدد )4( أربعة حصص بقيمتها اإلجمالية )4000( أربعة آالف ريال سعودي إلى السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز 
بن حشر، كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وبموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 
إلى  ريال سعودي  ألف  المال من )100,000( مائة  بزيادة رأس  الشركاء  الشركة، حيث رغب  بتعديل عقد تأسيس  الشركاء  2021/02/21م رغب 
)500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على )500( خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث 
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أصبح السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر يمتلك )480( أربعمائة وثمانين حصة بقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، 
وأصبح السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر يمتلك )20( عشرون حصة بقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، وتمت الزيادة من 
رصيد األرباح المبقاة. وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني من شركة 
ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم تجاري »شركة الرعاية المستقبلية التجارية« دون تغيير في رأس مال الشركة، وقد حدد رأس 
مال الشركة بـ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )50,000( خمسون ألف سهم عادي بقيمة اسمية )10( عشرة ريال سعودي للسهم 
الواحد، بمشاركة األطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، بملكية )48,000( ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( 
ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، بملكية )2000( ألفين 
سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، جميع األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. 
بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم )ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تم الترخيص على تحول الشركة من شركة ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م 
تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ )500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي إلى )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي، وذلك بزيادة 
مبلغ )48,278,000( ثمانية وأربعون مليوناً ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن طريق حساب األرباح المبقاة، على أن يتم منح 
)96( سهم مجاني مقابل كل )1( سهم يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ )1,222,000( مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ريال سعودي 
عن طريق إصدار عدد )122,200( مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان سهم جديد يكتتب بها مساهمين جدد والذين يبلغ عددهم )66( مساهم وتدفع 
قيمتها نقداً. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة. بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م قام المساهم/ فهد عبدالعزيز ناصر 
بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها 3,032,688 سهم عادي لعدد 12 مساهم من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 4,682,688 
سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي دون دخول أي مساهم جديد في الشركة، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة 
في النظام األساسي للشركة »تداول األسهم«، باإلضافة إلى ذلك قام المساهم/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم 
اجماليها 18,112 سهم عادي للمساهم/ العنود عبدالعزيز ناصر بن حشر من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 195,112 سهم عادي وتم 

مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي.

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهمون
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي

-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-3.54%177,0001,770,000أمجاد حسن عبدالواحد الزهراني

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000الهنوف فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز ناصر سعد بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عزه سعيد علي الغامدي

-3.54%177,0001,770,000منصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

-7.76%388,0003,880,000الجمهور )59( مساهم

-100%5,000,00050,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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المساهمون الكبار الذين يمتلكون )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة

يوجد  لدى  الشركة )3( ثالثة مساهمين كبار ممن يمتلكون )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة قبل اإلدراج كما بتاريخ هذا المستند، ويوضح 
الجدول التالي عدد أسهمهم  ونسبة  ملكيتهم:

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالشركاء
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي

-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-71.00%3,550,00035,500,000المجموع
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

أنشطة الشركة الرئيسية

تمارس الشركة نشاطها بموجب سجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة جدة. ويتمثل 
الطبي  التشغيل  المستشفيات،  التالي:  في  وهي  االجتماعي،  والعمل  اإلنسان  في صحة  التجاري  سجلها  في  كما  الشركة  ألنشطة  العام  المجال 

للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، العيادات الطبية، مركز تجميع البالزما، المختبرات الطبية، مراكز الخدمات الطبية المنزلية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي. 	
يتمثل نشاط الشركة الفعلي وفقا لعملياتها الحالية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وقد 
حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية التي تمارسها. والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا 
المستند. ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها )فضاًل راجع القسم رقم 3-12 »التراخيص والشهادات«(.

رسالة الشركة ورؤيتها واستراتيجيتها العامة

رؤية الشركة

رعاية منزلية محلية بمواصفات عالمية، وفق أسس طبية حديثة، األجود خدمة واألوسع انتشاراً.

رسالة الشركة

نسعى أن نكون الشركة األولى للرعاية المنزلية محلياً، بعقود وأسعار منافسة، وبجودة عالية األداء، وحديثة الحلول، ومتعددة الخيارات.

استراتيجية الشركة

تقضي استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

أن نكون واسعي االنتشار. 	
التطوير المستمر للخدمات التقنية واألجهزة والمعدات الطبية. 	
الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء. 	
المحافظة على التطوير المستمر للكوادر الطبية والممارسين الطبيين. 	
الكفاءة في إدارة عمليات الشركة. 	
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نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
أكبر شركة متخصصة في الرعاية الصحية المنزلية. 	
عدد كبير من الكوادر الطبية المؤهلة. 	
عدد كبير من الكوادر اإلدارية والفنية المؤهلة. 	
أسطول مواصالت األكبر على مستوى المراكز الصحية ويلبي احتياجات السوق. 	
أكبر قاعدة من العمالء مقارنة ببقية المنافسين. 	
سمعة مميزة بين العمالء. 	
	 .)JCI( االهتمام بالجودة ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة
تكامل الخدمات المقدمة للعمالء. 	
إمكانية تلبية احتياجات العمالء بنفس اليوم. 	
وجود إقبال على الخدمات المنزلية بشكل عام في الوقت الراهن. 	
يوجد احتياج كبير في السوق للخدمات التي تقدمها الشركة. 	
تقليل التكلفة على العمالء كبديل عن المستشفيات والتكاليف الباهظة. 	
توفير الراحة النفسية للعمالء بتواجدهم بين ذويهم في فترة العالج. 	

ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الواردة أدناه مبنية على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية 

المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

قائمة الدخل
)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

72,028,180 30,335,11058,571,387إجمالي اإليرادات

)29,709,536()20,248,287()19,193,030(تكلفة اإليرادات

42,318,644 11,142,08038,323,100مجمل الربح

38,271,760 3,822,90526,787,962الربح التشغيلي

38,145,107 3,799,62826,758,389صافي الربح قبل الزكاة

36,701,570 3,579,61225,955,259صافي الربح

35,056,398 3,324,57025,832,870إجمالي الدخل الشامل اآلخر
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

قائمة المركز المالي
)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

61,055,543 8,554,74924,410,158إجمالي الموجودات المتداولة

4,640,964 2,336,0353,887,321إجمالي الموجودات غير المتداولة

65,696,507 10,890,78428,297,479إجمالي الموجودات

7,976,942 5,293,3076,931,740إجمالي المطلوبات المتداولة

4,013,976 976,8983,938,548إجمالي المطلوبات غير المتداولة

11,990,918 6,270,20510,870,288إجمالي المطلوبات

53,705,589 4,620,57917,427,191إجمالي حقوق المساهمين

65,696,507 10,890,78428,297,479إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
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قائمة التدفقات النقدية
)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2021م
)مراجعة(

32,527,307 4,427,67913,325,984صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)2,258,247()294,498()2,447,463(صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

849,400 )13,026,258()1,948,795(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019ممؤشرات األداء الرئيسية

22.98%93.08%ال ينطبقمعدل النمو في اإليرادات

41.40%625.09%ال ينطبقمعدل النمو في صافي الربح

58.75%65.43%36.73%هامش مجمل الربح

50.95%44.31%11.80%هامش صافي الربح

53,078,601 3,261,44217,478,418رأس المال العامل )ريال سعودي(

1.623.527.65نسبة التداول )مرة(

1.742.605.48إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات )مرة(

55.87%91.72%32.87%العائد على الموجودات

109.64%206.98%278.54%اإليرادات / إجمالي الموجودات

68.34%148.94%77.47%العائد على حقوق الملكية
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتهاأ. 
مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة. 1
المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد. 2
مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة. 3
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة. 4
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 5
مخاطر قرارات اإلدارة. 6
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم. 7
المخاطر المتعلقة باالئتمان. 8
مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية. 9

المخاطر المتعلقة بالسيولة. 10
المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقبال. 11
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة. 12
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة. 13
المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة. 14
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين. 15
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية. 16
المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع لألعمال. 17
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة. 18
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء. 19
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية. 20
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة. 21
المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية. 22
مخاطر صعوبة توظيف الكوادر الطبية واإلدارية ذات الكفاءة العالية. 23
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين. 24
المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة. 25
المخاطر المتعلقة بتركز العمالء. 26
مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية. 27
المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار. 28
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين. 29
مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية. 30
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير. 31
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات. 32
المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. 33
34 .)VAT( مخاطر أثر ضريبة القيمة المضافة
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة. 35
المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات. 36
المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة. 37
المخاطر المتعلقة بجائحة فايروس كورونا )كوفيد-19(. 38
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة	. 
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة. 1
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط. 2
المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة. 3
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات. 4
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه. 5
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة. 6
المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصحي. 7
مخاطر تذبذب أسعار الفائدة. 8
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت. 9

مخاطر فرص النمو. 10
المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة. 11
المخاطر المتعلقة بتغير آلية احتساب الزكاة والضرائب. 12

المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية	. 
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم. 1
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية. 2
مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين. 3
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أو طرح أسهم جديدة. 4
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم. 5
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج. 6
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة. 7
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج. 8
مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية في المستقبل. 9
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التعريفات والمصطلحات- 1

يوضح الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:

التعريفالمصطلح

شركة الرعاية المستقبلية التجارية.الشركة أو الُمصدر

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو 
إدارة شركة الرعاية المستقبلية التجارية.اإلدارة التنفيذية

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم )ب( من هذا المستند.المجلس أو مجلس اإلدارة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

السوق المالية »تداول 
الســوق الماليــة الســعودية، النظــام اآللي لتــداول األسهم الســعودية.السعودية«

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

نظــام الســوق الماليــة بالمملكــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30(، وتاريــخ )1424/06/02هــ( الموافق )2003/07/31م(، وما يطرأ عليه النظام
من تعديالت.

القوائم المالية
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إعدادها وفقا 

.)SOCPA( المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )IFRS( لمعايير المحاسبة الدولية
الهيئة السعودية للمراجعين 

)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.والمحاسبين

المعايير المحاسبية 
الدولية إلعداد التقارير 

)IFRS( المالية

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

وهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تضم المعايير الدولية باإلضافة إلى المتطلبات 
السعودية  الهيئة  التي أقرتها  المعايير والتصريحات  للمراجعين والمحاسبين وغيرها من  السعودية  الهيئة  المطلوبة من  واإلفصاحات اإلضافية 

للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

حملة األسهم في أي وقت.المساهمون

شركة معرفة المالية.المستشار المالي

اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية.اإلدراج المباشر

)90( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر السهم االسترشادي

هذا المستند والذي تم إعداده لغرض اإلدراج المباشر.مستند التسجيل/ المستند

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ 
الموافق 2017/12/27م بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة 

السوق المالية رقم 5-5-2022 وتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )3-123-2017( وتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(، 
والمعدلة بموجب قراره رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(، 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(،
 أسهم المساهمين

100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ خمسة مليون )5,000,000( سهم عادي.الحاليين قبل اإلدراج

سهم عادي بقيمة اسمية )10( رياالت سعودية.السهم

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

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

مساهمو الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسماؤهم في صفحة )و( في هذا المستند.المساهمون الكبار
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التعريفالمصطلح

المساهمون المبين أسماءهم في القسم رقم )4-1( في هذا المستند )هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج(.المساهمون الحاليون

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشـاط المنشـأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسـيس أو النظام األساسي للشـركة المعنيـة، علما بأن السنة السنة المالية
المالية للشركة تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميالدي.

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

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية بالمملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق به المؤسسات المصرفية أبوابها يوم عمل
عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ )الموافق 2005/09/27م(.نظام العمل

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

الجمعية التحولية للمساهمين بالشركة.الجمعية التحولية

الجمعية العامة للمساهمين بالشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة.الجمعية العامة غير العادية

المملكة العربية السعودية.المملكة

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

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

وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.وزارة الصحة

وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا( بالمملكة العربية السعودية.والتنمية االجتماعية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا( وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا بوزير المالية، وهي الجهة 
الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية.

فئات المستثمرين 
المؤهلين

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من . 2

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.. 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.
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 كل ربع سنة خالل اإلثني عشرة شهرا الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصال 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 دوليا.- 

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )و( في مستند التسجيل هذا التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهرا من تاريخ فترة الحظر
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.المستثمر

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج.عوامل المخاطرة

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق2017/02/13م( المعدلة الئحة حوكمة الشركات
بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق2011/09/10م( القائم على قرار مجلس 
الوزراء رقم 50 بتاريخ 1415/05/12هـ )الموافق 1994/10/27م(. وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية سابقا( بالمملكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي 
مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر. كما أطلقت الوزارة بتاريخ 1442/10/11هـ )الموافق 2021/05/23م( 
برنامج نطاقات المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول االستراتيجي للوزارة، ويقدم برنامج نطاقات المطور ثالثة مزايا رئيسة: 
األولى، خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثالث سنوات قادمة بهدف زيادة االستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وفيما تعتمد 
الثانية على العالقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خالل معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين 
لدى المنشأة، بدالً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة. والثالثة تبسط تصميم البرنامج 
وتحسن تجربة العميل من خالل دمج تصنيفات األنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاًطا بداًل من 85 نشاًطا في نطاقات، ويتواءم 

هذا البرنامج مع برامج التوطين األخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.

ريال سعودي - العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الريال

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير رؤية 2030
الخدمات العامة.

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والتي بدا العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب 
العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مقداره هذه الضريبة )5%( وقد قررت حكومة 
المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداًء من شهر يوليو 2020م، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )األغذية 
األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(. وبموجب األمر الملكي رقم )أ/84( الصادر بتاريخ 1442/02/14هـ تم إعفاء التوريدات 

العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وتم فرض ضريبة التصرفات العقارية.
الوباء أو فايروس كورونا 

»كوفيد -19«
هو مرض فايروسي ُمعدي يُعرف باسم )فايروس كورونا واختصارا »كوفيد -19« (، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة 

العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م، وعلى إثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.

األجانب غير المقيمين 
المسموح لهم باالستثمار 

في السوق الموازية

مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 	
مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له. 	
شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق  	

معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقا لمتطلبات الفقرتين 
)2( و)3( من الفقرة )أ( من المادة السادسة من القواعد 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 مقبولة لديها بحسب  	
المنظمة الستثمار  القواعد  السادسة من  المادة  )أ( من  الفقرة  الفقرتين )2( و)3( من  لمتطلبات  الهيئة وفقا  التي تصدرها  الدول  قائمة 

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 عن عشرة صفقات - 

في كل ربع سنة خالل اإلثني عشر شهرا الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.- 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.- 
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.- 
أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.- 

الدليل االسترشادي 
الستثمار األجانب غير 

المقيمين في السوق 
الموازية

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

المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )-56-2019( وتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م(.
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عوامل المخاطرة- 2

إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئما 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 إدراجها إدراجا مباشرا وسيتم تداولها في السوق الموازية دراسة كافة المعلومات التي 
يحتويها هذا المستند بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علما بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع 
المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل أنه 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 يتضمنها 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 يتسنى 
إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة 

الشركة 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، أنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند بخالف تلك 
المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا 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 211

مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة 21111
أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 1437/02/22هـ الموافق )2015/12/04م( نظام للشركات يحل محل نظام الشركات السابق، والذي دخل حيز التنفيذ 
بتاريخ 1437/07/25هـ الموافق )2016/05/02م(. في حال عدم التزام الشركة بالمتطلبات واإلجراءات الخاصة بنظام الشركات، سوف يؤثر سلباً 
على عملياتها التشغيلية ووضعها المالي بشكل عام. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث 
تصل حسب نظام الشركات )المادة 213( إلى )500,000 ريال سعودي(، وتضاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من 
تاريخ الحكم عليه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات )المادة 214(، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات 

في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد 21112
صدر بقرار مجلس الوزراء نظام جديد للشركات يحل محل نظام الشركات الحالي، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قريبا. وقد يفرض النظام 
الجديد أو تعديالته الالحقة بعض المتطلبات النظامية الجديدة التي يتوجب على الشركة التقيد بها وقد يستلزم مثل هذا األمر قيام الشركة باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لالمتثال لمثل هذه المتطلبات والتي يمكن أن تؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة 21113
المالية، حيث قامت  المتعلقة بتطبيق بعض بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق  باتخاذ بعض اإلجراءات  قامت الشركة حديثاً 
بتشكيل مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحولية التي عقدت بتاريخ 1442/08/22هـ )الموافق 2021/04/04م(، وقد تم 
اعتماد لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1442/11/21هـ )الموافق 2021/07/01م(. ونظرا لكون الئحة الحوكمة 
استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية، فربما ال تلتزم الشركة بكافة األحكام الواردة فيها. وفي حال تم تطبيق الئحة 
حوكمة الشركات بشكل إلزامي، فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح 
الشركة ومساهميها؛ سيعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمر بعد اإلدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية 

ومالية من جهة أخرى، الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة -2111
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، كما أن كبار 
التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع 
لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة 
مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح 
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة؛ سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 21115
ستخضع الشركة لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية بعد اكتمال عملية التسجيل واإلدراج في السوق 
الموازية، وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام األساسي 
للشركة، ستتحمل الشركة تكاليف وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر 

بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر قرارات اإلدارة 21116
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها ونشاطها. وفي حال 
قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها، فسوف ينعكس ذلك سلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم -2111
قد تواجه الشركة أخطاء أو سوء سلوك من الموظفين، والشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم، كاألخطاء المتعمدة 
والغش واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. 
وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلبا على سمعة الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالئتمان -2111
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 وجود أرصدة مدينة من العمالء غير مسددة، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو غيرها.

بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة 5,999,948 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، وقد شكلت ما نسبته 19.78% من إجمالي اإليرادات، 
ونسبة 55.09% من إجمالي الموجودات، وقد بلغ رصيد الذمـم المدينـة التجارية للشركة 23,149,841 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، حيث 
شكلت ما نسبته 39.52% من إجمالي اإليرادات، ونسبة 81.81% من إجمالي الموجودات. وقد بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية 23,609,599 ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وقد شكلت ما نسبته 32.78% من إجمالي اإليرادات، ونسبة 35.94% من إجمالي الموجودات. كما أن الشركة 
لم تسجل خسائر ائتمانية متوقعة ولم تقم بشطب ديون معدومة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م. 
وتقوم الشركة بتطبيق سياسة معتمدة من اإلدارة التنفيذية للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان، وذلك بفرض حدود ائتمانية لكافة العمالء بمتوسط 
فترة ائتمان تبلغ 60 يوماً ومتابعة أداء التحصيالت، وتظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للمطالبة ناقصاً المخصص لقاء أي أية مبالغ غير قابلة 
للتحصيل، ويتم تكوين خسائر ائتمانية متوقعة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط 
األصلية للذمم المدينة، ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها، ويتم تحميل المخصصات على قائمة الربح 
أو الخسارة، وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى اإليرادات األخرى. ويوضح الجدول أدناه أعمار الذمم 

المدينة كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م:
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أعمار الذمم المدينة (ل 1الجدول رقم )
أعمار الذمم 

المدينة
)جميع األرقام 

بالريال 
السعودي(

31 ديسمبر 2021م31 ديسمبر 2020م31 ديسمبر 2019م

رصيد
الذمم 
المدينة

النسبة
من اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات

النسبة
من إجمالي 
الموجودات

رصيد
الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات

النسبة 
من إجمالي 
الموجودات

رصيد
الذمم 
المدينة

النسبة 
من 

اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات

النسبة 
من إجمالي 
الموجودات

4.07%3.71%11.32%2,671,620 52.36%25.30%64.00%0.0014,816,693%0.00%0.00%-1-30 يوم

9.80%8.94%27.26%6,436,585 24.33%11.76%29.74%55.096,885,393%19.78%100.00%315,999,948-90 يوم

22.07%20.13%61.42%14,501,395 5.12%2.47%6.25%1,447,755----91-365 يوم
 أكثر من
------------365 يوم

35.94%32.78%100.00%81.8123,609,599%39.52%100.00%55.0923,149,841%19.78%100.00%5,999,948اإلجمالي

معدل الدوران 
5.062.533.05)مرة(

متوسط فترة 
72144120التحصيل )يوم(

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وعلى ذلك إنه في حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئياً أو كلياً، فسوف 
يؤثر ذلك سلبا وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية -2111
ليس على الشركة أي التزام أو شروط أو تعهدات من جهات تقدم التمويل أو التسهيالت االئتمانية حتى تاريخ إعداد هذا المستند. إال أنه في حال 
أبرمت الشركة اتفاقيات تمويلية أو تسهيالت ائتمانية في المستقبل ولم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب تلك 
االتفاقيات، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو الشروط أو التعهدات الخاصة 
بالدين المترتب عليها، فقد تطلب الجهة المقرضة سداد مبلغ االتفاقية على الفور أو تحصيل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، 
قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد مبلغ االتفاقية. أو عدم تمديد هذه االتفاقية لتغطية حاجات الشركة 
من األصول التشغيلية، وعلى ذلك إنه سيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة 211111
مخاطر السيولة هي تلك التي قد تواجهها الشركة في توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية التي تلتزم بها الشركة لصالح 
الغير، وللتقليل من مخاطر السيولة والخسائر المرتبطة بها على األعمال التجارية للشركة، تحتفظ الشركة حيثما أمكن بما يكفي من الموجودات 
المتداولة عالية السيولة في جميع ظروف العمل، وتبتعد الشركة عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة األجل من خالل االقتراض قصير األجل 
والعمليات المتعلقة بالحسابات الجارية مع األطراف ذات العالقة. وقد بلغت نسبة التداول )إجمالي الموجودات المتداولة إلى إجمالي االلتزامات 
المتداولة( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م )1.62( مرة و)3.52( مرة و)7.65( مرة على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، إن الشركة معرضة لمخاطر السيولة في حال لم تتوفر السيولة 
الكافية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد، وال تضمن الشركة عدم وقوع أي أحداث طارئة قد تتطلب سيولة فورية، مما سيؤثر 

سلبا على أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقباًل 211111
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل 
يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن 
حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة مستقبال، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات 

تمويلية، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 211112
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف 
أخرى متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال تحققت هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 211113
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م تمت معامالت مع أطراف ذات عالقة بالشركة وفي تاريخ 1443/09/19هـ )الموافق 2022/04/20م( 

وافقت الجمعية العامة العادية على حجم األعمال والعقود والترخيص بها لعام قادم.

أهم المعامالت الجوهرية التي تمت مع أطراف ذات عالقة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر أ. 
2020م و31 ديسمبر 2021م:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة(ل 2الجدول رقم )

طبيعة الطرف ذو العالقة
العالقة

طبيعة 
التعامل

حجم 
التعامالت

31 ديسمبر 
2019م
)ريال 

سعودي(

النسبة
من 

اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 
الموجودات

حجم 
التعامالت

31 ديسمبر 
2020م

)ريال سعودي(

النسبة
من اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 
الموجودات

حجم 
التعامالت

31ديسمبر 
2021م
)ريال 

سعودي(

النسبة
من 

اإلجمالي

النسبة
من إجمالي 
الموجودات

المالكفهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

---46.03%44.91%17.8913,026,258%100.00%1,948,795مسحوبات*

تسوية 
---6.89%6.72%1,948,795---أرصدة

تسوية 
----44.91%13,026,258---مسحوبات*

شركة الرعاية الدائمة 
التجارية - الصيدلية

شركة 
شقيقة

مدفوعات 
0.62%8.05%1.04408,325%1.02%294,440---بالنيابة

شركة المركبة اآلمنة - 
تأجير سيارات

شركة 
شقيقة

مدفوعات 
0.09%1.21%0.0161,162%0.01%1,743---بالنيابة

شركة الرعاية المميزة - 
)رعاية منزلية( 

شركة 
شقيقة

مدفوعات 
7.00%90.74%2.454,601,198%2.39%694,119---بالنيابة

شركة القوس الذهبي 
للمقاوالت

شركة 
شقيقة

مدفوعات 
---0.06%0.06%16,217---بالنيابة

7.72%100%56.485,070,685%100%17.8929,007,830%100%1,948,795إجمالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

* خالل عام 2020م، قام المالك بسحب مبالغ من الشركة تقدر بمبلغ 13,026,258 ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2020م قرر المالك توزيعات أرباح بمبلغ 13,026,258 ريال سعودي، وعلى ذلك تم 

سداد مسحوبات المالك مقابل تلك التوزيعات.
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األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة:	. 

األرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة(ل 3الجدول رقم )

طبيعةالطرف ذو العالقة
طبيعة التعاملالعالقة

31 ديسمبر 
2019م

)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

الموجودات 
في 31 ديسمبر 

2019م

31 ديسمبر 
2020م

)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

الموجودات 
في 31 ديسمبر 

2020م

31 ديسمبر 
2021م

)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

الموجودات 
في 31 ديسمبر 

2021م

شركة الرعاية الدائمة 
التجارية - الصيدلية

شركة
شقيقة

مدفوعات 
1.07%1.04702,765%294,440--بالنيابة

شركة المركبة اآلمنة - 
تأجير سيارات

شركة
شقيقة

مدفوعات 
0.10%0.00362,905%1,743--بالنيابة

شركة الرعاية المميزة - 
)رعاية منزلية(

شركة
شقيقة

مدفوعات 
8.06%1.015,295,317%694,119--بالنيابة

شركة القوس الذهبي 
للمقاوالت

شركة
شقيقة

مدفوعات 
0.02%0.0216,223%16,217--بالنيابة

فهد عبدالعزيز ناصر بن 
----17.89%1,948,795مسحوباتالمالكحشر

9.25%2.126,077,210%17.891,006,519%1,948,795اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

لم تقم إدارة الشركة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة، وفي حال أنه تم تكوين مخصص 
للخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المستحقة من أطراف ذات العالقة مستقباًل ولم تستطع الشركة تحصيل تلك األرصدة من األطراف ذات 

العالقة فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة:	. 
تتمثل تعويضات كبار موظفي اإلدارة في تلك المبالغ المدفوعة لألشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة بشكل 
مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذيا أو خالف ذلك( حيث تشمل تعويضات كبار موظفي اإلدارة. ويوضح الجدول التالي 

المعامالت الهامة مع كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة / السنة:

المعامالت الهامة مع كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة(ل 4الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مالبند
)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

31 ديسمبر 2021م
)ريال سعودي(

1,310,00012,070,196-رواتب وبدالت 

-8,785,708-أتعاب اإلدارة

300,8002,109,885-مخصص التزامات منافع الموظفين 

10,396,50814,180,081-اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وعلى الرغم من ذلك، أنه فيه حال كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة عبارة عن عقود لها عالقة بالنشاط التشغيلي للشركة وفي حال عدم 
موافقة الجمعية العامة للشركة على تجديد هذه العقود، فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذات العالقة للتعاقد معهم على تنفيذ 
األعمال المسندة حالياً إلى أطراف ذات عالقة. وفي حال تعذر على الشركة إيجاد بديل مناسب لألطراف ذات العالقة المتعاقد معهم خالل فترة 
زمنية معقولة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. كما أنه في حال لم تتم 
التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة -21111
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع المنشآت )الشركات والمؤسسات( العاملة في المملكة، بما في 
ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة حيث أن الشركة حققت نسبة %28 
كنسبة سعودة في نهاية سنة 2020م، وفي نهاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م حققت نسبة 28% كنسبة سعودة )لالطالع على عدد الموظفين 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أصدرت  قد  وكان  المستند(،  هذا  من   )18-3( القسم  راجع  اإلجمالي  من  ونسبتهم  سعوديين  والغير  السعوديين 
االجتماعية شهادة سعودة لصالح الشركة، على أن الشركة حققت نسب التوطين المطلوبة منها )لالطالع على تفاصيل شهادة السعودة راجع قسم 
)3-12( »التراخيص والشهادات« من هذا المستند(. وعلى ذلك إنه في حال عدم استمرار الشركة في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل 
الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 211115
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين حوالي 72% من إجمالي الموظفين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م )لالطالع على عدد الموظفين 
غير السعوديين وغير السعوديين ونسبتهم من اإلجمالي راجع القسم )3-18( من هذا المستند(، هذا وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية 
القطاع  منشآت  في  الوافدين  العاملين  لجميع  التعاقدية  العالقة  تحسين  مبادرة  2020/11/14م(  )الموافق  1442/03/18هـ  بتاريخ  االجتماعية 
الخاص، والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1442/08/01هـ )الموافق 2021/03/14م(. تتيح هذه المبادرة للعامل الوافد خدمة االنتقال لعمل آخر 
عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. وبالتالي، قد تتأثر نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي 
إذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث 
أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية تنتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع، مما يصعب على الشركة أن 
تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على أعمالها 

وأرباحها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 211116
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق وأصول الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر 
تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجارية، إلى تكبد الشركة لتكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء 
وممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من العمليات التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر 

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

المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع لألعمال -21111
تعتمد الشركة على فعالية أعمالها بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات وتوفير الكوادر الطبية الالزمة للعمالء واستخدام 
أحدث التقنيات الستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات ألي سبب كان على سبيل المثال ال الحصر: صدور متطلبات نظامية 
جديدة أو أي قصور يصيب األجهزة اإللكترونية أو غيره من األمور التي قد تؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، مما سيؤثر شكل سلبي جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة -21111
تخضع الشركة للعديد من األنظمة والقوانين التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح الالزمة لمزاولة نشاطها، وذلك من قبل 
العالقة  ذات  والتصاريح  والشهادات  التراخيص  بموجب عدد من  نشاطها حاليا  الشركة  تمارس  المملكة. حيث  المختصة في  التنظيمية  الجهات 
بأنشطتها، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة، شهادة الترخيص الصحي الصادرة من وزارة 
الصحة، شهادة تسجيل العالمة التجارية، التراخيص البلدية، شهادة السعودة، شهادات التأمينات االجتماعية، شهادة الزكاة والتسجيل في ضريبة 
هذه  تظل  أن  وينبغي  المستند(.  هذا  من  والشهادات«  »التراخيص   )12-3( القسم  راجع  والشهادات  التراخيص  على  )لالطالع  المضافة  القيمة 

التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر من خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء 
أي من تراخيصها أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تطلب منها في المستقبل، 
فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة 
)كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ... إلخ( أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص 
والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء -21111
تسعى الشركة دائما للحفاظ على رضا عمالئها من خالل تقديم خدماتها ضمن أعلى معايير الجودة. وفي حال عدم قدرة الشركة على االستمرار 
بتقديم خدماتها بنفس المستوى المطلوب ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على سمعتها لدى عمالئها وعلى استمراريتهم بالتعامل 

معها، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 211121
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات منذ تأسيسها ولغاية العام 2021م وسبق أن حصلت الشركة على شهادات عن السنوات 
السابقة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكان آخر شهادة حصلت عليها الشركة برقم )1030204540( في تاريخ 1443/09/19هـ )الموافق 
2022/04/20م( على أن تنتهي مفعولها بتاريخ 1444/10/10هـ )الموافق 2023/04/30م(، وقد قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة 1,443,537 
ريال سعودي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ولم تحصل الشركة على أي ربوط زكوية وردتها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ 
تأسيسها وحتى تاريخ إعداد هذا المستند، باإلضافة إلى انه ال يوجد أي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية وال توجد أي نزاعات أو مطالبات 

بفروقات زكوية سابقة أو قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وال تستطيع الشركة أن تتنبأ بقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتها الزكوية والضريبة عن جميع السنوات السابقة من بداية تأسيسها 
وحتى نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة فروقات زكوية جوهرية تزيد عن 
قيمة ما تدفعه الشركة، فضال عن غرامات التأخير في سداد تلك المبالغ. والتي ستتحملها الشركة. وسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على نتائج 

أعمال الشركة وأداؤها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة 211121
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفقا لمعايير 
المحاسبة الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للفترات السابقة بما فيها السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية.

وعليه قد قامت الشركة بإعداد القوائم المالية لتتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي كما في 31 ديسمبر 2020م، مع قائمة المركز المالي المقارنة 
كما في 31 ديسمبر 2019م.

توضح البيانات التالية أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر أ. 
2019م:

 قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2019م )المعدل(
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

31 ديسمبر 2019م
وفقًا للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

الموجودات

2,336,035-2,336,035ممتلكات ومعدات، صافي

2,336,035-2,336,035إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,984,795-1,984,795مطلوب من أطراف ذات عالقة

574,585-574,585مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى، صافي

5,099,956899,9925,999,948ذمم مدينة، صافي

31,421-31,421نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

7,654,757899,9928,554,749إجمالي الموجودات المتداولة

9,990,792899,99210,890,784إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

100,000-100,000رأس المال

30,000-30,000احتياطي نظامي

3,590,587899,9924,490,579أرباح مبقاه

3,720,587899,9924,620,579إجمالي حقوق الملكية
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 قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2019م )المعدل(
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

31 ديسمبر 2019م
وفقًا للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

المطلوبات

976,898-976,898التزامات خطة منافع الموظفين

976,898-976,898إجمالي المطلوبات غير المتداولة

4,334,806-4,334,806مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

738,485-738,485ذمم دائنة

220,016-220,016مخصص الزكاة

5,293,307-5,293,307إجمالي المطلوبات المتداولة

6,270,205-6,270,205إجمالي المطلوبات

9,990,792899,99210,890,784إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

التالية أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة 	.  البيانات  توضح 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2019م )المعدل(
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

31 ديسمبر 2019م
وفقًا للمعايير الدولية 

للتقرير المالي 
)المعدل(

30,335,110-30,335,110إيرادات الخدمات

)19,193,030(-)19,193,030(تكلفة إيرادات الخدمات

11,142,080-11,142,080إجمالي الربح للسنة

)7,319,175(506,167)7,825,342(مصاريف عمومية وإدارية

3,316,738506,1673,822,905صافي الربح من العمليات الرئيسية

)23,277(-)23,277(تكاليف التمويل

3,293,461506,1673,799,628صافي ربح السنة قبل الزكاة

)220,016(-)220,016(الزكاة الشرعية

3,073,445506,1673,579,612صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة

)255,042(-)255,042(أرباح من إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

2,818,403506,1673,324,570إجمالي الدخل الشامل للسنة
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

توضح البيانات التالية أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 	. 
31 ديسمبر 2019م:

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
المجموعاألرباح المبقاةاالحتياطي النظاميرأس المال)ريال سعودي(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م )المعدل(
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

100,00030,0003,984,4124,114,412

506,167506,167--تعديالت أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م
100,00030,0004,490,5794,620,579وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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وبناء على ما ذكر أعاله، فقد أدى تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية )IFRS( إلى تغييرات على قوائمها المالية للسنة المالية 
المنتهية 31 ديسمبر 2019م كما قد تؤدي إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليا 
أو قد ال تعلمها الشركة. كما أن تحديث معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية )IFRS( على النحو المعتمد في المملكة خالل السنوات القادمة 
قد ينتج عن ذلك تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة، وبالتالي فان أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة 

من الممكن أن تؤثر سلبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية 211122
نظرا لطبيعة عمل الشركة، كونها تعمل في المجال الطبي وقد تكون عرضة لقيام األطباء والممارسين الصحيين لديها بأخطاء طبية عند تقديم 
الخدمات أو التشخيص خالل عملهم أو عدم توفير الشركة لإلمكانيات والتجهيزات الطبية الالزمة لألطباء والممارسين الصحيين. وعلى ذلك قامت 
الشركة بالتأمين ضد األخطاء الطبية والصحية، وفي حال لم يكن لدى الشركة الغطاء التأميني الكافي في بعض الحاالت أو في حال لم يغطي التأمين 
جميع األخطاء التي قد تنتج عن الكوادر الطبية لديها، فقد تتعرض الشركة لدعاوى أو مطالبات قانونية، مما يعود عليها بتكاليف غير متوقعة. وإن 

حدث ذلك، فسوف يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر صعوبة توظيف الكوادر الطبية واإلدارية ذات الكفاءة العالية 211123
تعتمد الشركة بشكل كبير على الكوادر الطبية واإلدارية الستمرار نشاطها وعملياتها التشغيلية، وتتميز تلك الكوادر الطبية واإلدارية بالخبرة والكفاءة 
العالية بما يتطابق مع المعايير المطلوبة من عمالء الشركة، وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف الكوادر المؤهلة والمحافظة عليهم الستمرار 

عملياتها التشغيلية فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين -21112
تحصل الشركة على مستلزماتها ومعداتها وأجهزتها الطبية من موردين ووكالء محليين وجميعهم داخل المملكة العربية السعودية، والتي يعتبر توفيرها 
وتكاليفها عرضة للتفاوت، حيث شكلت ما نسبته 9.50% و11.36% 7.52% من إجمالي تكاليف إيرادات الشركة على التوالي كما في 31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م )لالطالع على أكبر ستة موردين للشركة راجع القسم )3-10( »كبار الموردين للشركة« من هذا 
المستند(. وعلى الرغم من أن الشركة تعتمد سياسة تعدد وتنوع الموردين للحد من اعتمادها على مصدر أو مورد معين، إال أن هذا قد ال يكون متاحاً 
بالنسبة للمنتجات التي يمكن أن يوفرها مورد واحد أو وكيل حصري في المملكة، باإلضافة إلى أنه قد تكون الشركة غير قادرة على االستمرار في 
االعتماد على الموردين الذين تتعامل معهم إما بسبب تغير في العالقات القائمة بينهم أو بسبب الزيادة في تكلفة الحصول على المنتجات، أو انعدام 
قدرة المورد على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق الجودة الالزمة في الوقت المناسب. وفي حال حصول أي من تلك الحاالت، 

فسوف يؤثر ذلك سلبا على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة 211125
التمريض والعالج  المنازل وذلك من خالل تقديم خدمات  إيراداتها بشكل أساسي من خالل تقديم الرعاية الصحية لعمالئها في  تحقق الشركة 
الطبيعي والمستلزمات الطبية، باإلضافة إلى خدمات المختبرات )لالطالع على أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة راجع القسم )8-3( 
المالية  السنة  بلغت في  الطبيعي حيث  والعالج  التمريض  تقديم خدمات  الشركة من  إيرادات  تتركز  المستند(،  »التراخيص والشهادات« من هذا 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 18,029,286 ريال 
سعودي و36,072,429 ريال سعودي و44,045,750 ريال سعودي على التوالي، وما نسبته 59.43% و61.59% و61.15% من إجمالي إيرادات الشركة 
على التوالي. وفي حال انخفض الطلب على تلك الخدمات التي توفرها الشركة، أو في حال عدم قدرة الشركة على االلتزام أو االستمرار بتقديم تلك 
الخدمات ألي سبب من األسباب كصدور متطلبات نظامية جديدة على سبيل المثال، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 211126
تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين وتقوم العالقة مع العمالء على أساس التعاقد، لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للقسم 
رقم 3-9 »كبار عمالء الشركة«، حيث أن اكبر 2 عمالء للشركة يمثلون ما نسبته 84.95% من إجمالي المبيعات كما في 31 ديسمبر 2019م ويمثلون 
ما نسبته 95.71% كما في 31 ديسمبر 2020م ويمثلون ما نسبته 92.16% كما في 31 ديسمبر 2021م، وعليه فانه في حال انهيار أو قطع العالقة أو 
توقف مع احد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فان ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية -21112
تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف 
األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاؤهم أو الستقطاب كوادر جديدة 
ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أي من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى 

الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرات سلبية وجوهرية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعقود اإليجار -21112
أبرمت الشركة عدة اتفاقيات تعاقدية، حيث استأجرت الشركة عقاراً كمقر رئيسي لها، كما استأجرت عقاراً آخر كسكن للموظفين )لالطالع على 
بيانات العقارات المستأجرة راجع القسم )3-15( »العقارات المملوكة والمستأجرة للشركة« من هذا المستند(. إن عدم التزام الشركة باالتفاقيات 
التعاقدية وضمان استمراريتها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، سوف يعرضها لخسارة تلك المواقع، باإلضافة إلى تعرض الشركة لخطر 
عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى 
تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو 

قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

تجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم )292( وتاريخ 1438/05/16هـ المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في الشبكة 
اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً ألثاره اإلدارية والقضائية، وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل 
واإلسكان في تاريخ 1439/05/17هـ، وقد صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ الموافق 

2019/01/10م.

لدى الشركة )2( عقدين إيجار وهي مسجلة في النظام اإللكتروني. إال أنه في حال دخلت الشركة في اتفاقيات تعاقدية جديدة مستقباًل ولم يقم 
المؤجر بتسجيلها إلكترونياً، األمر الذي سيؤدي إلى فرض غرامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان على المؤجر بمبلغ 1,000 ريال 
سعودي في المرة األولى وفي المرة الثانية مبلغ 2,500 ريال سعودي وفي المرة الثالثة بما ال يتجاوز 25,000 ريال سعودي، وبالتالي في حال نشوء 
أي نزاع بين الشركة وأي من المؤجرين فيما يتعلق بعقود اإليجار هذه، فإنه قد ال ينظر لها من قبل المحاكم السعودية، وبالتالي قد ال تتمكن الشركة 
بصفتها مدعى من حماية حقوقها في حال إخالل أي من المؤجرين بالتزاماتهم التعاقدية، وسيؤثر ذلك سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين -21112
أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار رسوم 
إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/1/1م، وبواقع أربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً عن كل موظف 
غير سعودي في عام 2018م، تزيد إلى ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً عام 2019م، ثم ثمانمائة )800( ريال سعودي شهرياً في عام 2020م. األمر 
الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر 

الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضاً رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين )رسوم المرافقين( والتي 
أصبحت نافذة اعتباراً من 2017/07/01م، علماً أنها سترتفع تدريجياً من مائة )100( ريال سعودي شهرياً في عام 2017م، لتصل إلى أربعمائة )400( 
ريال سعودي شهرياً عن كل تابع في عام 2020م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن 
عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها 
أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك 
التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، 
األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية 211131
أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية أعمالها وأصولها، كالتأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الطبي للموظفين والتأمين ضد األخطاء الطبية 
)لالطالع على معلومات وثائق التأمين راجع القسم )3-14( »وثائق التأمين« من هذا المستند(، غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود 
التأمينية المهمة والالزمة ألعمالها وأصولها، أو قد ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت. وبالتالي، في حال حدوث أي ظرف محتمل 
غير مؤمن عليه ناتج عن وقوع الحوادث المفاجئة أو الكوارث الطبيعية على سبيل المثال، سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول 

الشركة ووضعها المالي وأدائها المستقبلي.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 211131
أبرمت الشركة عدد من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات تقدم خدمات التأمين الصحي لألفراد. وتحدد بنود تلك العقود 
إطار العمل بين الطرفين ومسؤولياتهما، حيث أن أعمال الشركة تتركز على عمالء تلك الجهات التأمينية والذين بدورهم يطلبون الخدمات الصحية 
من الشركة. كما تنص على أنواع الخدمات المطلوب توفيرها من قبل الشركة لعمالء تلك الجهات )حاملو البطاقة التأمينية( بموجب العقد المبرم 
بينهما. وفي حال حصول أي نزاع بين تلك الجهات أو العمالء )حاملو البطاقة التأمينية( والشركة على توفير خدمات معينة غير محددة بشكل مباشر 
أو واضح في العقود المبرمة الحالية أو المستقبلية بين الشركة وتلك الجهات، فإن ذلك قد يؤدي ذلك إلى رفع قضايا قانونية ضد الشركة أو إنهاء 
التعامالت معها وإنهاء العقود، وفي حال استجد أي أمر يتطلب إلى تغيير أو تعديل تلك االتفاقيات المبرمة الحالية أو المستقبلية بين الشركة وتلك 
الجهات ولم تكن تلك التغيرات أو التعديالت في صالح الشركة، فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري علـى أعمال الشركة وأدائهـا المالـي ونتائـج 

عملياتهـا وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 211132
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها التشغيلية، وقد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة للتلف بسبب الفيروسات، أو 
االختراقات األمنية، أو قد تتعرض للفقدان أو تلف البيانات، أو األخطاء البشرية وغيرها من األحداث المماثلة. وبالتالي، إن فشل الشركة في الحفاظ 
على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها، أو وجود أي أعطال في وظائفها أو في حال فشلت أنظمة المعلومات بالشركة بالعمل على النحو المتوقع، أو 
في حال فقدان المعلومات، أو إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالشركة أو عمالئها، فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل أعمال الشركة، مما سيؤثر سلبا 

وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية 211133
تعتمد الشركة في عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية، وستتأثر نتائج الشركة في المستقبل بشكل جوهري في حال لحقت أي أضرار 
بسمعة هذه العالمة أو أي عالمة مشابهة لها يتم استخدامها من قبل الشركة )لالطالع على بيانات تسجيل العالمة التجارية راجع القسم )13-3( 
»العالمات التجارية وحقوق الملكية« من هذا المستند(. إن أي إخالل بحقوق الملكية الفكرية أو االستخدام غير المشروع للعالمات التجارية للشركة 
سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق، والتي سيترتب عليها تكاليف 
ووقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية؛ فإن ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها، مما سينعكس 

سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

21113- )VAT( مخاطر أثر ضريبة القيمة المضافة
قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 1438هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة )VAT( لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها اعتبارا من 2018/01/01م كضريبة جديدة تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات 
محددة بالمملكة، بما في ذلك القطاع الصحي الذي تعمل فيه الشركة، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 
15% وذلك ابتداًء من شهر يوليو 2020م، وتتحمل الدولة حاليا ضريبة القيمة المضافة )VAT( نيابة عن المواطنين السعوديين المستفيدين من 
الخدمات الصحية بالمملكة إال أنه في حال تم رفع هذا الدعم من قبل الدولة وقررت التوقف عن تحمل ضريبة القيمة المضافة )VAT( فيما يخص 
الخدمات الصحية نيابة عن العمالء من المواطنين، وبما أن ضريبة القيمة المضافة )VAT( بطبيعتها يتم إضافتها على أسعار المنتجات والخدمات، 
فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس قيمة الضريبة المضافة، مما يؤدي إلى زيادة سعر خدمات الشركة بمقدار الضريبة.

وعليه في حال تمكنت الشركة من تحميل ضريبة القيمة المضافة )VAT( بالكامل على عمالئها، فإن أسعار خدماتها ستزيد مما قد يؤدي إلى خفض 
الطلب عليها وبالتالي تتأثر عمليات الشركة وأرباحها بشكل سلبي. أما في حال لم تتمكن الشركة من تحويل قيمة الضريبة المضافة )VAT( كليا أو 
جزئيا للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها، فإنها ستضطر لتحمل قيمة الضريبة غير المحصلة من العمالء، مما سيؤثر بشكل سلبي على أرباح 

الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة 211135
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح لزيادة قدرتها 
اإليرادية. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم العمليات التشغيلية والمالية 
واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة، وتدريبها، وتحفيزها، وإدارتها. عالوة على ذلك، إن أي خطط 
توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى 
الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة 
لذلك أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه التوسعات والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت التنفيذ أو في حال 

وجود خلل في دراسات الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلبا على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات 211136
إن الشركة طرفاً في دعاوى قضائية حتى تاريخ هذا المستند، وتتضمن في التالي:

برقم أ.  جدة  مدينة  العامة  المحكمة  لدى  قضائية  بدعوى  )المدعي(  جونالين  فيرنانديز  السيد/  تقدم  2022/03/23م  تاريخ  في 
439197432، ضد شركة الرعاية المستقبلية التجارية )المدعى عليه(، وذلك للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 2,078 ريال 
سعودي، هذ وقامت الشركة بسداد مخصص نهاية الخدمة للموظف، وال تزال حالة الدعوى »قيد النظر« حتى تاريخ هذا المستند.

في تاريخ 2021/03/19م تقدمت شركة الرعاية المستقبلية التجارية )المدعي( بدعوى قضائية لدى محكمة التنفيذ بمدينة بجدة ب. 
برقم 401024200225773، ضد السيد/ جيان اليجابيرس )المدعى عليه( وهو موظف سابق في الشركة وذلك للمطالبة بجزاءات 

ورسوم مستحقة عليه بقيمة 10,250 ريال سعودي، والدعوى »قيد التنفيذ« لصالح الشركة حتى تاريخ هذا المستند.

وحتى تاريخ هذا المستند لم تقم الشركة بتكوين مخصص مرتبط بأي غرامات أو مخالفات بدعاوي قضائية. أن الشركة أو موظفوها أو مجلس 
إدارتها قد يتعرضون لمخاطر إقامة الدعاوى القضائية من العديد من األطراف مستقبال، وفي حالة وجود أي دعاوى قضائية مقامة وتكون الشركة 
أو موظفوها أو مجلس إدارتها طرفاً فيها في المستقبل وفي حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية في مصلحة الشركة 
أو موظفيها أو مجلس إدارتها؛ فإن ذلك قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



16

w
w

w.
 fc

.m
ed

.sa

المخاطر المتعلقة بممارسة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألعمال منافسة للشركة -21113
بحسب متطلبات المادة )72( الثانية والسبعون من نظام الشركات، ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، 
أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط التي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن 
حاصال على موافقة من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حال كان أي من أعضاء 
مجلس اإلدارة يمارس أعمال تنافسية منافسة للشركة ولم يتم اإلفصاح عنها أو الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة سيكون لمساهمي 
الشركة الحق في مطالبته أمام الجهات القضائية والذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية -21113
ال توجد لدى  الشركة إدارة مراجعة داخلية حتى  تاريخ هذا المستند، ومن أهم مهام إدارة مراجعة داخلية، إصدار تقارير دورية  إلى لجنة  المراجعة  
تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية لدى الشركة، والتي تهدف  للتنبيه عل أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق 
 اإلجراءات التصحيحية لتخفيف تأثر  الشركة بتلك  المخاطر. ستقوم الشركة بإنشاء وتعيين إدارة مراجعة داخلية خالل الربع الرابع من العام 2022م، 
وفي حال استمرار عدم إنشاء أو  تفعيل إدارة المراجعة الداخلية، فإن الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما  بعد 

إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وهو ما سيكون له أثر سلبي  وجوهري عل أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجائحة فايروس كورونا )كوفيد1-1( -21113
بدأ انتشار فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن الفايروس أصبح وباء عالميا في مارس 
2020م، وانتشر الفايروس بعد ذلك بشكل واسع ليؤثر على أكثر من 194 دولة حول العالم، ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. 
وفي شهر فبراير 2020م، بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي، وقد أدى تطور 
الوضع السلبي للفايروس بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في أنشطة اقتصادية وانخفاض حاد في بعضها. ونتيجة لذلك كان النتشار الفايروس تأثير 

كبير على االقتصاد العالمي وشكل ضغطا على األفراد والشركات والحكومات.

العالم  دول  من  كثير  مثل  الفايروس  تفشي  تزايد  تبعات  الحتواء  واقتصادية  تدابير صحية  بفرض  السعودية  العربية  المملكة  حكومة  قامت  وقد 
والمنطقة، وشملت التدابير الصحية فرض حظـر التجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة 
االقتصادية والحكومية وإغالق مراكـز التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشطة داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع 
المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات العمـل لبعـض القطاعـات أو الـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـر ذلـك، وتعليـق جميـع رحالت 
الطيـران الداخلـي والحافالت وسـيارات األجرة والقطـارات، وتعليـق الدخـول ألغراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي مـن خـارج المملكـة، والحجر 
الصحي، بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من 

الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتدابير أخرى لدعم الشركات. 

ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من 
تطبيق التباعد االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد في مقر 
الشركة أو أحد مرافقها، إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفايروس، مما قد يؤدي إلى تعطله عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه، 
وتوقعاتهـا  المالـي  ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا  الشـركة  أعمـال  علـى  بشـكل سـلبي  يؤثر  وبالتالـي  التشغيل،  تعطـل عمليـة  إلـى  الذي سيـؤدي  الشيء 

المسـتقبلية.

وبتاريخ 1441/09/03هـ )الموافق 2020/04/26م( صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة 
مع التأكد على االلتزام باإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات. 

وفي تاريخ 1443/08/02هـ )الموافق 2022/03/05م( أعلنت وزارة الداخلية بأنه بناًء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته 
الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات والتقدم في برنامج 
اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع تقرر رفع اإلجراءات االحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة 

كورونا وذلك وفقاً بما يلي:

إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع االستمرار باإللزام بلبس  	
الكمامة فيها.

إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع األماكن )المغلقة والمفتوحة( واألنشطة والفعاليات. 	
عدم اشتراط لبس الكمامة في األماكن المفتوحة مع االستمرار باإللزام بلبسها في األماكن المغلقة. 	
عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص )PCR( معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة. 	
يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العالج من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد-19(  	

خالل فترة البقاء في المملكة.
إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة. 	
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رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحالت الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى عدد من الدول. 	
ويخضع الوضع الصحي في المملكة حتى تاريخ هذا المستند إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير اإلحصائي  	

التقييم  إلى  السعودية  العربية  المملكة  ومدن  مناطق  وتخضع جميع  والوفيات،  الشفاء  وحاالت  اإلصابات  أعداد  لمتابعة  اليومي 
المستمر من قبل وزارة الصحة، مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي وإعادة تطبيق اإلجراءات االحترازية في 

بعض مدن المملكة، وعليه فإنـه ال يوجـد تاريـخ متوقـع النتهاء هـذا الوبـاء حتـى تاريـخ هذا المستند.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة 212

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 21211
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام، وتشمل على سبيل المثال 
ال الحصر: عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد والنمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية 
التحتية ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على النسبة األكبر 
من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو 
اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي بشكل خاص، والذي من شأنه التأثير سلبا على أداء الشركة المالي، نظرا لعملها ضمن 
منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد 

وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 21212
يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة إلى الظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها 
على اقتصاد المملكة. وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد 
يؤثر بشكل سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة، والجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤ خالل األعوام األخيرة، كما 
تواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني. وقد يكون لجميع هذه العوامل أو بعضها تأثير سلبي وجوهري على اقتصاد 

المملكة، األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق الوسط من عدم استقرار سياسي وأمني في الوقت الراهن، وليس هناك ما يضمن أن 
الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول أو في دول أخرى لن تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على 
أسواق المال في المملكة بوجه عام، كما أنه من شأن تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و/ أو 
أي دول أخرى في الشرق األوسط، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: التقلبات العادية في السواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع 
معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات، أن تؤثر بشكل سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 21213
تعمل الشركة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ويتسم هذا المجال بالمنافسة العالية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة 
بشكل فعال مع الشركات األخرى في السوق، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة 
باستمرار منافسة تلك الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا على أرباح الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات -2121
أصدر مجلس هيئة السوق المالية الئحة حوكمة شركات جديدة بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، 
بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 
المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/01/14م(. وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات 
المدرجة في السوق الموازية حتى تاريخ هذا المستند، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح 

يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات. 

إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات أو التأخير أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من قبل 
هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 21215
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 1437/03/17هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء 
وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في 
المملكة. كما أصدرت وزارة الطاقة )الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً( بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ )الموافق 2017/12/12م( حول خطة 
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برنامج التوازن المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات 
الطاقة والمياه وذلك ابتداًء من يوم 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(. كما أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة 
والمياه بتاريخ 1442/11/30هـ )الموافق 2021/07/10م( بصدور توجيه ملكي باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م لبنزين )أوكتان 
91 / 2.18 ريال سعودي للتر الواحد(، وبنزين )أوكتان 95 / 2.33 ريال سعودي للتر الواحد( هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 

2021م، على أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية لألسعار.

التشغيلية على ضرورة توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه، حيث بلغت مصاريف الطاقة )بنزين ومحروقات( كما في  تعتمد عمليات الشركة 
نهاية 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي مبلغ 1,483,940 ريال سعودي و388,423 ريال سعودي و782,049 
ريال سعودي، حيث انخفضت مصاريف الطاقة )بنزين ومحروقات( في عام 2020م بنسبة -73.82% وقد ارتفعت بنسبة 101.34% في عام 2021م.

وقد بلغت مصاريف الكهرباء كما في نهاية 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي مبلغ 67,550 ريال سعودي 
و130,707 ريال سعودي و80,578 ريال سعودي، حيث ارتفعت مصاريف الكهرباء في عام 2020م بنسبة 93.50% وقد انخفضت بنسبة -38.35% في 

عام 2021م.

وقد بلغت مصاريف المياه كما في نهاية 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي مبلغ 4,931 ريال سعودي و17,512 
ريال سعودي و38,905 ريال سعودي، حيث ارتفعت مصاريف المياه في عام 2020م بنسبة 255.14% وقد ارتفعت أيضا بنسبة 122.16% في عام 

2021م.

إن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي 
إلى تقليص هوامش أرابحها وبالتالي التأثير السلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 21216
تخضع الشركة للوائح وأنظمة عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة 
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والدفاع المدني. بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات 
في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها 
أكثر عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال حدوث 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 واألنظمة 
وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع الشركة للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه 

اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصحي -2121
تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصحي رقم )2600012351( الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 1442/11/28هـ )الموافق 2021/07/08م(، 
التي تفرضها وزارة  بالشروط واألحكام  االلتزام  الشركة  )الموافق 2026/07/08م(. وعلى ذلك، يجب على  بتاريخ 1448/01/23هـ  ينتهي  والذي 
الصحة على الشركات التي لديها تراخيص صحية، وفي حال قررت الشركة إجراء تعديل في أي من بياناتها أو نشاطها، فعليها أن تتقدم بطلب 
تعديل ترخيص لوزارة الصحة. وفي حال مخالفة الشركة ألي من تعليمات وشروط الوزارة فستكون معرضة لسحب ترخيصها الصحي، ولن يكون 

باستطاعتها االستمرار في نشاطها، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر تذبذب أسعار الفائدة -2121
قد تتغير أسعار الفائدة تبعا للمتغيرات االقتصادية أو السياسية أو التنظيمية، محليا أو عالميا، سواء أسعار الفائدة الثابتة أو المتغيرة التي تستحق 
للجهات الممولة للشركة، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل التي تحتاجها الشركة، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها وربحيتها ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت -2121
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت في تذبذب قيمة االستثمارات المالية بسبب التغير في سعر صرف العمالت األجنبية. وتواجه الشركات مخاطر 
أسعار صرف العمالت في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخارج تتطلب منها التعامل 
معهم بالعملة األجنبية. تقوم عمليات الشركة حتى تاريخ صدور هذا المستند بعملة الريال السعودي فقط. وفي حال قامت الشركة مستقبال بدفع أية 
مبالغ بعملة أجنبية بما في ذلك دفعات لموردين أو استشاريين، فإنها ستواجه مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية، حيث ستؤثر أي تذبذبات 

كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلباً على األداء المالي للشركة ونتائج عملياتها.

مخاطر فرص النمو 212111
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، وتطبيق اللوائح 
النمو المتواصل، حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة  واألنظمة القانونية، وغيرها. وليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من 
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نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها على تطوير 
نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على األداء المالي 

للشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 212111
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة )VAT( البالغة 15% من 
رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة، إال أنه قد يتم فرض رسوم أو ضرائب أخرى على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل. وعليه في حال تم 
فرض رسوم أو ضراب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حاليا، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على أرباح الشركة الصافية، مما 

سيكون له أثر سلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغير آلية احتساب الزكاة والضرائب 212112
الشركات  يلزم  الذي  )الموافق 2016/12/04م(  رقم 1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ  التعميم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  أصدرت هيئة 
السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين 
الضريبة على أساس ملكية  أو  الزكاة  لدفع  المالية خاضعة بشكل عام  السوق  المدرجة في  الشركات  كانت  التعميم،  وغيرهم. وقبل إصدار هذا 
مؤسسيها وفقا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في 
السنة المنتهية في 2016/12/31م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم 1438/16/12097 بتاريخ 
1438/04/19هـ )الموافق 2017/01/17م( الذي يقضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والسنوات التي تليها، إلى 
أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات 
النهائية التي يجب الوفاء بها ال تزال 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 به، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم عند تطبيقه كبيرا 
أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به، فسيؤثر ذلك سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية 213

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 21311
قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرا بعد اإلدراج، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل، منها على سبيل المثال دون الحصر: 
ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات 
الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، أو أي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية أو أي 

تغيرات تنظيمية متعلقة بقطاع الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 21312
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا وقد تختلف عن الموجودة في هذا المستند. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على 
التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم 

معرفتها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين 21313
تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية، والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم )راجع صفحة رقم 
2(، وعلى ذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر قلة أعداد المتداولين وبالتالي حجم التداول والسيولة المتداولة على السهم، مما قد يؤثر بشكل سلبي 

وجوهري على سيولة وسعر تداول سهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أو طرح أسهم جديدة  -2131
في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في األنشطة أو إلطفاء الخسائر المتراكمة، 
فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير سلبا على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في 

األسهم الجديدة في ذلك الحين.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 21315
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل، تشمل على سبيل المثال ال الحصر: األرباح المستقبلية والوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية 
ومتطلبات رأس المال واحتياطيات الشركة القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل 
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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 محدد.

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج 21316
بعد االنتهاء من عملية اإلدراج، قد يتمكن المساهمون الحاليون معا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب 
موافقة المساهمين، كعمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو عدم 
إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصالح 
مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة 

تؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة -2131
لم يسبق طرح أو إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا اإلدراج المباشر في السوق 
الموازية، وليست هنالك أي تأكيدات بشـأن وجود سـوق فعالة ومستدامة لتداول أسـهم الشـركة بعد اإلدراج، وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـر وجـود 
عـرض أو طلـب محـدود على أسهم الشركة ممـا سـيؤثر علـى سـعرها، وإذا لـم يكن هنالك سـوق نشـط لتـداول أسـهم الشـركة فقـد تتأثـر سـيولتها 

وسـعر تداولها بشـكل سـلبي ملحوظ.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج -2131
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد اكتمـال عمليـة اإلدراج أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثر سلبا على أسعار هذه األسهم 
في السوق. وقد يؤدي بيـع المسـاهمين الحالييـن )ال سيما المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون 5% أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة ويحـق لهـم التصـرف 

بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر( لعـدد كبير من األسهم إلى التأثير سلبا على أسهم الشركة، وبالتالي إلى انخفاض سعرها في السوق.

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات  -2131
تنظيمية في المستقبل

عليها  يجب  االنتقال  من  الشركة  ولتتمكن  الرئيسية،  السوق  إلى  باالنتقال  اإلدراج  قواعد  بموجب  النظامية  الفترة  مضي  بعد  الشركة  ترغب  قد 
استيفاء المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( بناء علـى قواعـد طـرح األوراق الماليـة 
وااللتزامـات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج، والمتعلقـة بانتقـال الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية، وبالتالي فإنه في حال 
عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية في المستقبل قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق، 
فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق يقتصر فيها التداول 
على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية، وبالتالي التأثير سلبا على سيولة أسهم 

الشركة وقيمتها السوقية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 213111
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، وذلك من حيث عدم وجود تحديد مسـبق 
لعدد األسـهم المخصصة للبيع، إذ أنه بعـد اإلدراج المباشـر يحـق لجميـع المسـاهمين الحالييـن فـي الشـركة عـرض األسـهم التـي يملكونهـا للبيـع )فيما 
عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون 5% أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر(. وقـد يترتـب 
علـى عـدم وجـود عـدد محـدد مـن األسـهم مخصصـة للبيع أن يكون العرض أو الطلب في السوق محدودا ممـا يؤثر علـى سـعر السـهم. وعليه فإنه في 

حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة، فإن سيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.

مخاطر اختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم تداول  213111
ألسهم الشركة في السوق الموازية

لـم يتم طرح أو إدراج أو تداول أسهم الشركة سابقا في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كما أنه ال توجد عالقة 
على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم 
الشركة في السوق الموازية، وال توجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول أسـهم الشـركة بعـد اإلدراج، وقـد يترتـب علـى اإلدراج 
المباشـر وجـود عـرض أو طلـب محـدود، ممـا يؤثر علـى سـعر السـهم، وفي حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة، فإن سـيولة وسـعر 

تـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
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مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة طرحا أوليا لعدم  213112
وجود سعر محدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر

إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، وذلك مـن حيـث عـدم وجـود 
سـعر محـدد لطـرح األسهم عند اإلدراج، وتكون آلية تحديد السعر االسترشادي موضحة ضمن المستندات المتاحة للمعاينة )راجع صفحة 50(، ويتـم 
تحديـد السـعر االفتتاحي بنـاء على آلية العرض والطلب على السهم وال يكون هناك سعر محدد مسبقا، الشيء الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات 
كبيرة في سـعر سـهم الشـركة، ال سـيما أن نسـبة التذبذب اليومية المسـموح بها في السـوق الموازية هي )30%( ارتفاعا وهبوطا. وبالتالي، فإنه ال 

يوجد ضمان بأن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في المستقبل.

مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 213113
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، وذلك مـن حيـث عـدم وجـود 
طـرح لعـدد معيـن مـن أسـهم الشـركة للبيـع قبـل اإلدراج، وعـدم وجـود آلية لبنـاء سـجل أوامـر لتحديـد سـعر السـهم، وعـدم وجـود آليـة اسـتقرار 
سـعري، حيـث أن المسـاهمين الحالييـن فـي الشـركة )فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون 5% أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم 
التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر( والمسـتثمرين المؤهلين سيتمكنون من بيع وشراء أسهم الشركة بعد إدراجها إدراجا مباشرا في السوق 
الموازية، وال توجد أي ضمانات بشأن وجود طلب على أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية، وكذلك ال يوجد ضمان بتداول األسهم عند 
سعر محدد عند اإلدراج، كما ال يوجد ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق. وبالتالي، فقد ال يتمكن المساهم من بيع أسهمه كليا أو جزئيا 

في حال رغبته بالبيع، مما يؤثر على سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وجوهري بعد اإلدراج.

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية -21311
بعد اإلدراج في السوق الموازية، وبعد مضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال 
إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية 
حتى تاريخ مستند التسجيل هذا هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة قد يكون أقل 

منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها- 3

نبذة عن الشركة 311

رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  »الُمصدر«( شركة مساهمة سعودية  أو  »الشركة«  بـ  بعد  فيما  لها  )ويشار  التجارية  المستقبلية  الرعاية  شركة 
)ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2120/03/16م وتأسست بموجب السجل التجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 
2016/02/23م الصادر من مدينة جدة. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي مقسم إلى )5,000,000( خمسة 
مليون سهم عادي، القيمة االسمية لكل سهم منها )10( عشرة رياالت سعودية مدفوعة القيمة بالكامل، ويتمثل المجال العام ألنشطة الشركة كما في 
سجلها التجاري في صحة اإلنسان والعمل االجتماعي، وهي في التالي: المستشفيات، التشغيل الطبي للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، 
العيادات الطبية، مركز تجميع البالزما، المختبرات الطبية، مراكز الخدمات الطبية المنزلية. ويتمثل نشاط الشركة الفعلي وفقا لعملياتها الحالية 

في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة بالعنوان التالي:

شركة الرعاية المستقبلية التجارية

جدة - حي الخالدية - شارع أحمد عقيالن 
ص.ب. 6454 الرمز البريدي 23421

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920002821 966+

فاكس: 920002821 966+ تحويلة )201(
fc.med.sa :الموقع اإللكتروني

info@fc.med.sa :البريد اإللكتروني

تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال 312

الموافق 2015/09/13م تم تأسيس الشركة كـشركة ذات مسؤولية محدودة  بتاريخ 1436/11/29هـ  التأسيس  خالل عام 2015م، وبموجب عقد 
الرعاية  تجاري »شركة  اسم  الصادر من مدينة جدة، تحت  الموافق 2016/02/23م  وتاريخ 1437/05/14هـ  رقم 4030287910  تجاري  وبسجل 
المستقبلية التجارية« وبرأس مال قدره )100,000( مائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )100,000( مائة ألف حصة متساوية القيمة وقيمة كل حصة )1( 
واحد ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل، يملكها كل من السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، والسيد/ أحمد علي ابن هاشم بافقيه بالمناصفة. 

وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1436/11/29هـ )الموافق 2015/09/13م((ل 5الجدول رقم )

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

50%50,000150,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

50%50,000150,000أحمد علي ابن هاشم بافقيه

100%100,000-100,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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وخالل عام 2018م، وبموجب العقد المعدل لعقد التأسيس في تاريخ 1440/02/06هـ الموافق 2018/10/15م قام السيد/ أحمد علي ابن هاشم 
بافقيه بالتنازل بيعاً عن جميع حصصه في رأس مال الشركة بعدد )50,000( خمسين ألف حصة وقيمتها اإلجمالية )50,000( خمسين ألف ريال 
سعودي إلى السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر الذي آلت إليه جميع الحصص المتنازل عنها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبناء 

على ذلك تم تحويل الشركة إلى )شركة شخص واحد / ذات مسؤولية محدودة(. وذلك على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1440/02/06هـ )الموافق 2018/10/15م((ل 6الجدول رقم )

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

100%100,0001100,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

100%100,000-100,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وخالل عام 2019م، رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عدد حصص الشركة من )100,000( مائة ألف حصة إلى )1( واحد حصة 
بقيمة )100,000( مائة ألف ريال سعودي للحصة. وقد تم ذلك بموجب عقد التأسيس بتاريخ 1440/07/05هـ الموافق 2019/03/12م. وذلك على 

النحو التالي: 

هيكل ملكية الشركة وعدد الحصص كما في تاريخ 1440/07/05هـ )الموافق 2019/03/12م((ل 7الجدول رقم )

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

100%1100,000100,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

100%100,000-1اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وخالل عام 2021م، رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتعديل عقد تأسيس الشركة وذلك بتعديل عدد الحصص من )1( واحد حصة 
إلى )100( مائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث رغب السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل عن 
جزء من حصصه في الشركة بعدد )4( أربعة حصص بقيمتها اإلجمالية )4000( أربعة آالف ريال سعودي إلى السيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز 
بن حشر، كشريك جديد في الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. وقد تم ذلك بموجب عقد التأسيس بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 

2021/01/11م. وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/05/27هـ )الموافق 2021/01/11م((ل 8الجدول رقم )

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

96%96100096,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

4%410004,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

100%100,000-100اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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وبنفس عام 2021م، رغب الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة، حيث قرروا زيادة رأس المال من )100,000( مائة ألف ريال سعودي إلى )500,000( 
خمسمائة ألف ريال سعودي، مقسمة على )500( خمسمائة حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة )1000( ألف ريال سعودي، حيث أصبح السيد/ 
فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر يمتلك )480( أربعمائة وثمانين حصة بقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، وأصبح السيد/ 
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر يمتلك )20( عشرون حصة بقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، حيث تمت الزيادة من خالل 
رصيد األرباح المبقاة. وقد تم ذلك بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1442/07/09هـ الموافق 2021/02/21م. وقد تم توزيع الحصص بين 

الشركاء على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال كما في تاريخ 1442/07/09هـ )الموافق 2021/02/21م((ل 9الجدول رقم )

قيمة الحصةعدد الحصصالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة الحصص
نسبة الملكية)ريال سعودي(

96%4801000480,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

4%20100020,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

100%500,000-500اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وبموجب قرار الشركاء بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تمت الموافقة على تحويل الكيان القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة 
بـ  الشركة  مال  رأس  وقد حدد  الشركة،  مال  رأس  في  تغيير  دون  التجارية«  المستقبلية  الرعاية  »شركة  تجاري  باسم  مقفلة  مساهمة  إلى شركة 
الواحد،  للسهم  ريال سعودي  بقيمة اسمية )10( عشرة  ألف سهم عادي  إلى )50,000( خمسون  ريال سعودي مقسم  ألف  )500,000( خمسمائة 
بمشاركة األطراف وهم: السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر، بملكية )48,000( ثمانية وأربعين ألف سهم عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( ريال 
سعودي، وبقيمة إجمالية )480,000( أربعمائة وثمانين ألف ريال سعودي، والسيد/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر، بملكية )2000( ألفين سهم 
عادي، بقيمة اسمية للسهم )10( ريال سعودي، وبقيمة إجمالية )20,000( عشرون ألف ريال سعودي، جميع األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. بموجب 
قرار معالي وزير التجارة )ق/10492( بتاريخ 1442/08/03هـ الموافق 2021/03/16م تم الترخيص على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية 

محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وقد تم توزيع األسهم بين المساهمين على النحو التالي:

هيكل ملكية الشركة بعد قرار الشركاء بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة كما في تاريخ 1442/08/03هـ )الموافق 2021/03/16م((ل 10الجدول رقم )

القيمة االسمية للسهمعدد األسهمالشركاء
)ريال سعودي(

إجمالي قيمة األسهم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

96%48,00010480,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

4%2,0001020,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

100%500,000-50,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/03/20هـ الموافق 2021/10/26م، تمت الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ 
)500,000( خمسمائة ألف ريال سعودي إلى )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي، وذلك بزيادة مبلغ )48,278,000( ثمانية وأربعون مليوناً 
ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال سعودي ويتم تغطيته عن طريق حساب األرباح المبقاة، على أن يتم منح )96( سهم مجاني مقابل كل )1( سهم 
يمتلكها المساهمون الحاليون، وبزيادة مبلغ )1,222,000( مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد )122,200( مائة 

واثنان وعشرون ألف ومائتان سهم جديد يكتتب بها مساهمين جدد والبالغ عددهم )66( مساهم وتدفع قيمتها نقداً. 

بتاريخ 1443/04/11هـ الموافق 2021/11/16م قام المساهم/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها 3,032,688 
سهم عادي لعدد 12 مساهم من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 4,682,688 سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية 
تداول داخلي دون دخول أي مساهم جديد في الشركة، وذلك بموجب المادة الحادية عشرة في النظام األساسي للشركة »تداول األسهم«، باإلضافة 
إلى ذلك قام المساهم/ عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر بالتنازل بيعاً عن عدد اسهم اجماليها 18,112 سهم عادي للمساهم/ العنود عبدالعزيز 

ناصر بن حشر من إجمالي األسهم التي كان يملكها والتي بلغت 195,112 سهم عادي وتم مناقلة األسهم بين المساهمين وفق عملية تداول داخلي.
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وبذلك، يبلغ رأس مال الشركة الحالي )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )5,000,000( خمسة مليون سهم عادي، القيمة االسمية 
لكل سهم منها )10( عشرة رياالت سعودية مدفوعة القيمة بالكامل. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين الحاليين بالشركة قبل اإلدراج:

هيكل الملكية الحالي للشركة(ل 11الجدول رقم )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهمون
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي

-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-3.54%177,0001,770,000أمجاد حسن عبدالواحد الزهراني

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000الهنوف فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز ناصر سعد بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عزه سعيد علي الغامدي

-3.54%177,0001,770,000منصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

-7.76%388,0003,880,000الجمهور )59( مساهم

-100%5,000,00050,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

رؤية الشركة 313

رعاية منزلية محلية بمواصفات عالمية، وفق أسس طبية حديثة، األجود خدمة واألوسع انتشاراً.

رسالة الشركة -31

نسعى أن نكون الشركة األولى للرعاية المنزلية محلياً، بعقود وأسعار منافسة، وبجودة عالية األداء، وحديثة الحلول، ومتعددة الخيارات.

استراتيجية الشركة 315

تقضي استراتيجية الشركة العمل على المحاور التالية:

أن نكون واسعي االنتشار. 	
التطوير المستمر للخدمات التقنية واألجهزة والمعدات الطبية. 	
الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء. 	
المحافظة على التطوير المستمر للكوادر الطبية والممارسين الطبيين. 	
الكفاءة في إدارة عمليات الشركة. 	

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 316

أكبر شركة متخصصة في الرعاية الصحية المنزلية. 	
عدد كبير من الكوادر الطبية المؤهلة. 	
عدد كبير من الكوادر اإلدارية والفنية المؤهلة. 	
أسطول مواصالت األكبر على مستوى المراكز الصحية ويلبي احتياجات السوق. 	
أكبر قاعدة من العمالء مقارنة ببقية المنافسين. 	
سمعة مميزة بين العمالء. 	
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	 .)JCI( االهتمام بالجودة ومعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة
تكامل الخدمات المقدمة للعمالء. 	
إمكانية تلبية احتياجات العمالء بنفس اليوم. 	
وجود إقبال على الخدمات المنزلية بشكل عام في الوقت الراهن. 	
يوجد احتياج كبير في السوق للخدمات التي تقدمها الشركة. 	
تقليل التكلفة على العمالء كبديل عن المستشفيات والتكاليف الباهظة. 	
توفير الراحة النفسية للعمالء بتواجدهم بين ذويهم في فترة العالج. 	

الطبيعة العامة ألعمال الشركة -31

تمارس الشركة نشاطها بموجب سجل تجاري رقم 4030287910 وتاريخ 1437/05/14هـ الموافق 2016/02/23م الصادر من مدينة جدة. ويتمثل 
الطبي  التشغيل  المستشفيات،  التالي:  في  وهي  االجتماعي،  والعمل  اإلنسان  في صحة  التجاري  سجلها  في  كما  الشركة  ألنشطة  العام  المجال 

للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، العيادات الطبية، مركز تجميع البالزما، المختبرات الطبية، مراكز الخدمات الطبية المنزلية.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي. 	
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وقد 
حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية التي تمارسها. والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا 
المستند. ولمزيد من المعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها )فضاًل راجع القسم رقم 3-12 »التراخيص والشهادات«(.

يتمثل نشاط الشركة الفعلي وفقا لعملياتها الحالية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات.

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أي أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا المستند.

ويقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي نية إجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة.

وليس لدى الشركة نية إلجراء أي تغيير جوهري لنشاطها  أو إضافة خدمات  أو  نشاطات  جديدة  مهمة  في الوقت  الحالي.

إيرادات الشركة -31

يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب نوع الخدمات التي تقدمها الشركة:

إيرادات الشركة بحسب نوع الخدمة المقدمة(ل 12الجدول رقم )

النشاط

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي اإليرادات 

كما في 31 
ديسمبر 2019م

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي اإليرادات 

كما في 31 
ديسمبر 2020م

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2021م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي اإليرادات 

كما في 31 
ديسمبر 2021م

39.90%37.7128,738,327%29.7822,088,364%9,034,481قسم التمريض

21.25%23.8815,307,423%29.6513,984,065%8,994,805قسم العالج الطبيعي

20.95%16.3115,086,915%6.069,551,937%1,838,652قسم األطباء

7.55%7.615,438,200%1.174,458,979%353,969قسم المستلزمات الطبية

9.67%6.596,967,238%6.363,859,346%1,928,226قسم المختبرات الطبية
0.68%7.90490,077%26.984,628,696%8,184,977أقسام أخرى*

-72,028,180-58,571,387-30,335,110إجمالي اإليرادات
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

* تتضمن إيرادات من مجمع طبي تم إغالقه في نهاية 2020م، ومبيعات األدوية، والتطعيمات المنزلية.
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كبار عمالء الشركة -31

يوضح الجدول التالي اإليرادات المحصلة من كبار عمالء الشركة الذين يطلبون خدمات الرعاية الصحية المنزلية وخدمات المختبرات:

إيرادات الشركة بحسب كبار العمالء(ل 13الجدول رقم )

العميل

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات للعام 
2019م

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات للعام 
2020م

اإليرادات
كما في 31 

ديسمبر 2021م
)ريال سعودي(

النسبة
من إجمالي 

اإليرادات للعام 
2021م

89.76%92.5864,649,551%83.1954,225,259%25,236,648الخطوط الجوية العربية السعودية

2.40%3.131,731,112%1.761,831,966%533,219شركة المالحة الجوية العربية السعودية

92.16%95.7166,380,663%84.9556,057,225%25,769,867اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

كبار الموردين للشركة 3111

يوضح الجدول التالي أكبر ستة موردين للشركة ونسبتهم من إجمالي تكاليف اإليرادات:

أكبر ستة موردين للشركة(ل 14الجدول رقم )

الموردون
كما في 31 

ديسمبر 2019م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي تكاليف 
اإليرادات لعام 

2019م

كما في 31 
ديسمبر 2020م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي تكاليف 
اإليرادات لعام 

2020م

كما في 31 
ديسمبر 2021م
)ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي تكاليف 
اإليرادات لعام 

2021م

----4.05%777,810شركة مختبرات فيوتشر الب

2.08%4.13617,131%0.99836,957%189,330شركة مختبرات البرج الطبية

3.06%4.64909,973%2.99939,647%573,204مؤسسة العيينة الطبية

0.47%2.17138,653%1.06439,016%202,580شركة الجيل الطبية

1.46%0.42433,517%0.4184,168%79,000مؤسسة نقاء الرعاية

0.45%134,156----شركة عبر العربية الطبية

7.52%11.362,233,430%9.502,299,788%1,821,924اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السجالت التجارية 3111

يوضح الجدول التالي بيانات السجل التجاري لشركة الرعاية المستقبلية التجارية:

بيانات السجل التجاري(ل 15الجدول رقم )

نوع الكيان اسم الشركة
القانوني

رقم السجل 
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالتجاري

شركة الرعاية 
4030287910مساهمة مقفلةالمستقبلية التجارية

مراكز الخدمات الطبية المنزلية، المختبرات 
الطبية، المستشفيات، التشغيل الطبي 

للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، 
العيادات الطبية، مراكز تجميع البالزما.

 14-05-1437هـ 
)الموافق 23-02-2016م(

 11-08-1443هـ
)الموافق 14-03-2022م( 

 11-08-1445هـ
)الموافق 21-02-2024م(

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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التراخيص والشهادات 3112

يوضح الجدول التالي التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة لممارسة نشاطها:

التراخيص والشهادات(ل 16الجدول رقم )
تاريخ انتهاء الصالحيةالجهة المصدرةالنشاطالرقم / التاريخالترخيص / الشهادة

السجل التجاري
الرقم 4030287910
تاريخ 14-5 -1437هـ

)الموافق 23-02-2016م(

مراكز الخدمات الطبية المنزلية، المختبرات 
الطبية، المستشفيات، التشغيل الطبي 

للمستشفيات، المجمعات الطبية المتخصصة، 
العيادات الطبية، مراكز تجميع البالزما

وزارة التجارة

11-8-1443هـ
 )الموافق 14-03-2022م(

 11-08-1445هـ
)الموافق 21-02-2024م(

رخصة نشاط تجاري )بلدي(
42075272022

تاريخ 17-09-1443هـ
)الموافق 18-04-2022م(

أمانة منطقة جدةمراكز الخدمات الطبية المنزلية
17-09-1444هـ

)الموافق 07-04-2023م(

الزكاة والضريبة والجمارك
1030204540

تاريخ 19-9-1443هـ
)الموافق 20-04-2022م(

لإلفادة بأن الشركة قدمت إقراراها السنوي 
والتزمت بسداد الزكاة

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

10-10-1444هـ
)الموافق 30-04-2023م(

شهادة السعودة
20002204019052

تاريخ 18-09-1443هـ
)الموافق 19-04-2022م(

شهادة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
بأن المنشأة حققت نسب التوطين المطلوبة 

منها

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

20-12-1443هـ
)الموافق 20-07-2022م(

شهادة التأمينات
45820304

تاريخ 18-09-1443هـ
)الموافق 19-04-2022م(

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بأن المنشأة قد أوفت بالتزاماتها 

تجاه المؤسسة وفق البيانات المقدمة منها

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

17-10-1443هـ
)الموافق 19-05-2022م(

ترخيص وزارة الصحة
2600012351

تاريخ 28-11-1442هـ
)الموافق 08-07-2021م(

وزارة الصحةمراكز الخدمات الطبية المنزلية
23-01-1448هـ

)الموافق 09-07-2026م(

ترخيص وزارة الصحة
260021093

تاريخ 23-12-1442م
)الموافق 02-08-2021م(

وزارة الصحةالمختبرات الطبية
19-02-1448هـ

)الموافق 04-08-2026م(

شهادة تسجيل عالمة تجارية
1437015106

التاريخ 04-07-1437هـ
)الموافق 12-04-2016م(

الهيئة السعودية حماية العالمة التجارية
للُملكية الفكرية

04-07-1447هـ
)الموافق 24-12-2025م(

شهادة اعتماد المؤسسات 
الصحية

18602
التاريخ 11-11-1442هـ

)الموافق 21-06-2021م(
مجلس الضمان اعتماد الضمان الصحي

الصحي
02-12-1444هـ

)الموافق 21-06-2023م(

شهادة الدفاع المدني
200068579643

التاريخ 20-09-1443هـ
)الموافق 21-04-2022م(

المديرية العامة للدفاع الدفاع المدني
المدني

20-09-1444هـ
)الموافق 11-04-2023م(

اعتماد اللجنة الدولية 
)JCI( المشتركة

60008917
التاريخ 12-01-1443هـ

)الموافق 20-08-2021م(
اللجنة الدولية الجودة الطبية

المشتركة
13-02-1446هـ

)الموافق 19-08-2024م(

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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العالمات التجارية وحقوق الملكية 3113

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعا متميزا لدى عمالئها في السوق، ولقد 
حصلت الشركة على شهادة تسجيل العالمة التجارية لشركة الرعاية المستقبلية التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية 

السعودية بتاريخ 1437/07/04هـ )الموافق 2016/04/12م(. ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية:

بيانات العالمة التجارية المملوكة للشركة(ل 17الجدول رقم )

تاريخرقم التسجيلاسم المالكالعالمة التجارية
التسجيل

بلد
التسجيل

تاريخ نهاية
التسجيل

فئة
العالمة

 04-07-1437هـ1437015106شركة الرعاية المستقبلية التجارية
 04-07-1447هـالسعودية)الموافق 12-04-2016م(

44)الموافق 24-12-2025م(

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

وثائق التأمين -311

تعاقدت الشركة مع عدة جهات تأمينية لغرض ممارسة أعمالها، وهي في التالي:

بيانات وثائق التأمين(ل 18الجدول رقم )

الحد األقصى للتغطية التأمينيةنوع التغطية التأمينيةشركة التأمين
مدة السريان)ريال سعودي(

ابتداًء من تاريخ 2021/04/24م إلى 2023/04/23م500,000تأمين طبي للموظفينشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
ابتداًء من تاريخ 2021/05/10م إلى 2022/05/09م500,000تأمين ضد األخطاء الطبيةشركة سالمة للتأمين التعاوني

ابتداًء من تاريخ 2022/03/03م إلى 2023/03/02م 1,000,000تأمين شامل للسياراتالشركة الوطنية للتأمين
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

العقارات المملوكة والمستأجرة للشركة 3115

آخر كسكن  وعقارا  لها  رئيسياً  مقراً  الشركة  استأجرت  أعمالها، حيث  ممارسة  لغرض  إيجار  بعقدين  التجارية  المستقبلية  الرعاية  دخلت شركة 
للموظفين. جميع العقود مسجلة في النظام اإللكتروني، وليس للشركة أية عقارات مملوكة حتى تاريخ هذا المستند، ويوضح الجدول التالي العقارات 

المستأجرة من قبل الشركة:

بيانات العقارات المستأجرة(ل 19الجدول رقم )

نوع المساحة م2العقار
قيمة اإليجارنوع العقارالمدينةالمؤجرالعقد

تاريخ نهاية العقدتاريخ بداية العقدمدة العقد)ريال سعودي(

مركز واو إيجار1,045مقر الشركة
2029/11/01م2020/11/01معشر سنوات345,000تجاريجدةالتجاري

مؤسسة حسن إيجار600سكن موظفين
2023/02/01م2022/02/01مسنة يتجدد تلقائيا90,000سكنيجدةالقحطاني للعقار

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

سياسة األبحاث والتطوير 3116

تقوم إدارة الشركة بمتابعة األبحاث الطبية وآخر المستجدات المتعلقة في المجال الطبي سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات 
واألفكار واالبتكارات الجديدة لغرض المحافظة على جودة الخدمة المقدمة، كما تدرك الشركة أهمية االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في المجال 
الطبي الذي يتسم بالتطور المستمر، وتسعى الشركة للمحافظة على حداثة التقنيات واألجهزة واألنظمة والمعدات المستخدمة في أعمالها، وباستثناء 

ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير لعمليات الشركة.
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انقطاع األعمال -311

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل 
اثني عشر )12( شهراً األخيرة.

الموظفون والسعودة -311

بلغ عدد الموظفين في شركة الرعاية المستقبلية التجارية )228( موظف كما في 31 ديسمبر 2021م، ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسب 
السعودة للشركة خالل األعوام 2019م، و2020م، و31 ديسمبر 2021م:

أعداد الموظفين ونسب السعودة(ل 20الجدول رقم )

البيان
31 ديسمبر 2021م2020/12/31م2019/12/31م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

28%2863%2446%22السعوديون

72%72165%76118%69غير السعوديين

100%100228%100164%91االجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خالل األعوام 2019م، و2020م، و2021م:

أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة(ل 21الجدول رقم )

البيان
31 ديسمبر 2021م2020/12/31م2019/12/31م

غير السعوديينالسعوديونغير السعوديينالسعوديونغير السعوديينالسعوديون

203040اإلدارة العليا

010202اإلدارة المالية 

102030إدارة الموارد البشرية

010203إدارة الجودة

40100122إدارة التسويق

011111عالقات المرضى

320432145إدارة السائقين

103918672990القسم الطبي

021324قسم المطالبات والتامين

010101قسم تقنية المعلومات

113255قسم الصيانة والتشغيل

104263المختبرات الطبية

010203السجالت الطبية

010101األمن والسالمة

010305المستودع الطبي

22694611863165اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي- 4

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 11-

يبلغ رأس مال الشركة الحالي )50,000,000( خمسون مليون ريال سعودي، مقسم إلى )5,000,000( خمسة مليون سهم عادي، القيمة االسمية لكل 
سهم منها )10( عشرة رياالت سعودية مدفوعة القيمة بالكامل. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين الحاليين بالشركة قبل اإلدراج:

هيكل الملكية الحالي للشركة(ل 22الجدول رقم )

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالمساهمون
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
»المباشرة«

نسبة الملكية
»غير المباشرة«

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي

-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-3.54%177,0001,770,000أمجاد حسن عبدالواحد الزهراني

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000الهنوف فهد عبدالعزيز بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عبدالعزيز ناصر سعد بن حشر

-3.54%177,0001,770,000عزه سعيد علي الغامدي

-3.54%177,0001,770,000منصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

-7.76%388,0003,880,000الجمهور )59( مساهم

-100%5,000,00050,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

المساهمون الكبار الذين يمتلكون )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة 12-

يوجد  لدى  الشركة )3( ثالثة مساهمين كبار ممن يمتلكون )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة قبل اإلدراج كما بتاريخ هذا المستند، ويوضح 
الجدول التالي عدد أسهمهم  ونسبة  ملكيتهم:

القيمة االسمية لألسهمعدد األسهمالشركاء
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

-33.00%1,650,00016,500,000فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر

-33.00%1,650,00016,500,000غادة أحمد محمد ناغي

-5.00%250,0002,500,000أحمد حسن علي ناغي

-71.00%3,550,00035,500,000المجموع
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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الهيكل التنظيمي للشركة 13-

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة الرعاية المستقبلية التجارية:

الجمعية العامة

رئيس لجنة المراجعة
الجوهرة عبدالعزيز حشر

رئيس مجلس اإلدارة
منصور عبدالعزيز حشر

الرئيس التنفيذي
سفر مبلش البقمي

مدير الموارد البشرية
آيات عبدالقادر الجبرتي

مدير الشؤون المالية
محمود محمد عبداللطيف

مدير التأمين والتعاقدات
عبدهللا يحي شكري

مدير اإلدارة الطبية
د. محمد كامل محمد

مدير تقنية المعلومات
محمد مسعود طباله

أمين السر
عبدالمنعم موسى رفاعي

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس -1-

يتولى إدارة شركة الرعاية المستقبلية التجارية مجلس إدارة مؤلف من )3( أعضاء، يمثل عدد )2( من األعضاء »مستقلين«، وعدد )1( عضو »غير 
مستقل«. ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس(ل 23الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

صفة المنصباالسم
العمرالجنسيةاالستقالليةالعضوية

األسهم المملوكة
»مباشرة«

األسهم المملوكة
»غير المباشرة«

النسبةالعددالنسبةالعدد

--3.54%33177,000سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةمنصور عبدالعزيز ناصر بن حشر

----52سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةوليد أحمد محمد ناغي

----52سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةماجد جاداهلل عطية الحجيلي

----27سعودي--أمين السرعبدالمنعم موسى عزي رفاعي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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أول  	 أعضاء  انتخاب  على  2021/04/04م،  الموافق  1442/08/22هـ  تاريخ  في  األحد  يوم  المنعقدة  التحولية  الجمعية  وافقت 
الموافق  تاريخ 1442/10/05هـ  المساهمة في  الشركات  الشركة بسجل  قيد  تاريخ  تبدأ من  لمدة 5 سنوات  وذلك  إدارة  مجلس 

2021/05/17م الصادر من مدينة جدة.
قرر مجلس اإلدارة في تاريخ 1443/04/17هـ الموافق 2021/11/22م على تعيين السيد/ عبدالمنعم موسى عزي رفاعي كأمين  	

سر لمجلس اإلدارة.
تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض 

االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:

أن يكون مالكاً ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. 	
أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. 	
أن يكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أوفي شركة أخر ى من مجموعتها. 	
أن يكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أوفي شركة أخر ى من مجموعتها. 	
الماضيين لدى الشركة، أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها،  	 العامين  أو كان يعمل موظفا خالل  أن يعمل 

كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة:

ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء. 	
ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته. 	
ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية. 	
قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة. 	
دعم لجان المجلس من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء. 	
إجراء التصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين. 	
تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة. 	

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:

الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها. 	
المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية. 	
اإلشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة. 	
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين. 	
توثيق المناقشات والقرارات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء. 	
إدراج أي معامالت مع األطراف ذوي العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها. 	
الموافقة على الميزانية السنوية للشركة. 	
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مسؤوليات أمين سر المجلس

التوقيع مع رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على محاضر وقرارات المجلس. 	
التوقيع مع رئيس المجلس على السجل الخاص الذي تدون فيه محاضر المجلس. 	

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر

السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة/ منصور عبدالعزيز ناصر بن حشر(ل 24الجدول رقم )

منصور بن عبدالعزيز بن ناصر بن حشراالسم

33العمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت العلمية
حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة ابن سينا األهلية في السعودية عام 2016م. 	
حاصل على البورد السعودي في تخصص الطب الباطني عام 2020م.  	

الخبرات العملية
طبيب مقيم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية من عام 2016م حتى عام 2017م. 	
طبيب مقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث من عام 2017م حتى عام 2020م. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة/ وليد أحمد محمد ناغي(ل 25الجدول رقم )

وليد أحمد محمد ناغياالسم

50العمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعةالمنصب

ثانوية عامة.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
المدير عام لشركة الناغي الدولية من 24-02-2009م حتى تاريخه. 	
المدير عام لشركة محمد ووليد احمد محمد ناغي التضامنية من 01-01-1989م حتى تاريخه. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة/ ماجد جاداهلل عطية سفران الحجيلي(ل 26الجدول رقم )

ماجد جاداهلل عطية سفران الحجيلياالسم

52العمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعةالمنصب

بكالوريوس هندسة من جامعة كاردف في بريطانيا عام 1993م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

شريك في شركة ثمرات الجاد التجارية من 20-02-2019م حتى تاريخه. 	
مالك ومدير عام في مؤسسة ماجد جاد اهلل الحجيلي للتجارة من 15-06-1999م حتى تاريخه. 	
مالك ومدير عام في مؤسسة أساس جدة العقارية من 31-03-2020م حتى تاريخه. 	
مالك ومدير عام في مؤسسة ماجد الحجيلي للتشغيل والصيانة من 05-12-1999م حتى تاريخه. 	
مالك ومدير عام في مركز ماجد الحجيلي الرياضي من 20-03-2013م حتى تاريخه. 	
مالك ومدير عام في مركز انماء الطفل من 13-10-2015م حتى تاريخه. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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السيرة الذاتية ألمين سر المجلس/ عبدالمنعم موسى عزي رفاعي(ل 27الجدول رقم )

عبدالمنعم موسى عزي رفاعياالسم

27العمر

سعوديالجنسية

أمين سر مجلس اإلدارةالمنصب

بكالوريوس في العالج الطبيعي من جامعة جازان في السعودية عام 2017م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
أخصائي عالج طبيعي في شركة الرعاية المستقبلية من 2017م إلى عام 2020م. 	
أخصائي عالج طبيعي في شركة الرعاية المميزة من 2020م حتى اآلن. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

اإلدارة التنفيذية 15-

لدى شركة الرعاية المستقبلية التجارية عدد من اإلدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على 
كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل أداء الشركة وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها واستراتيجياتها، ويوضح الجدول 

التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:

أعضاء اإلدارة التنفيذية(ل 28الجدول رقم )

تاريخ التعيين في العمرالجنسيةالمنصباالسم
المنصب

األسهم المملوكة
»مباشرة«

األسهم المملوكة
»غير المباشرة«

النسبةالعددالنسبةالعدد

----2019/05/01م44سعوديالرئيس التنفيذيسفر مبلش سفر البقمي

----2018/10/30م33مصريمدير الشؤون الماليةمحمود محمد عبدالسالم عبداللطيف

----2021/04/07م40مصريمدير اإلدارة الطبيةمحمد كامل إبراهيم محمد

----2019/02/16م30مصريمدير تقنية المعلوماتمحمد مسعود حسني طباله

----2021/08/05م39سعوديمدير التأمين والتعاقداتعبداهلل يحي عبداهلل شكري

----2020/10/25م33سعوديةمدير الموارد البشريةآيات عبدالقادر محمد الجبرتي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي/ سفر مبلش سفر البقمي(ل 29الجدول رقم )

سفر مبلش سفر البقمياالسم

44العمر

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذيالمنصب

ماجستير موارد بشرية من جامعة جدة في السعودية عام 2019م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مدير التشغيل والموارد البشرية في نقليات المرزوقي من عام 2002م حتى عام 2012م. 	
مدير التشغيل والموارد البشرية في مؤسسة تورق الغربية من عام 2012م حتى عام 2019م. 	
مدير الموارد البشرية في شركة الرعاية المستقبلية التجارية من عام 2019م حتى عام 2020م. 	
مدير التشغيل في شركة الرعاية المستقبلية التجارية من عام 2020م وحتى اآلن. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية/ محمود محمد عبدالسالم عبداللطيف(ل 30الجدول رقم )

محمود محمد عبدالسالم عبداللطيفاالسم

33العمر

مصريالجنسية

مدير الشؤون الماليةالمنصب

بكالوريوس تجارة من جامعة المنصورة في مصر عام 2006م. المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

المدير المالي في شركة الرعاية المستقبلية من 2018م حتى اآلن. 	
المدير المالي في مركز خبراء الرعاية الطبية من 2012م - 2018م. 	
محاسب في )شركة مطابخ ومطاعم ريدان( من 2007م - 2012م. 	
محاسب في )المؤسسة الدولية للتجارة والتوزيع( من 2006م- 2007م. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية/ محمد كامل إبراهيم محمد(ل 31الجدول رقم )

محمد كامل إبراهيم محمداالسم

40العمر

مصريالجنسية

مدير اإلدارة الطبيةالمنصب

ماجستير في الجراحة من جامعة اإلسكندرية في مصر عام 2012م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

المدير الطبي في شركة الرعاية المستقبلية من 2020م - حتى اآلن. 	
طبيب نائب جراحة عامة )مستشفى صحة السالم( من 2018م - 2020م. 	
أخصائي جراحة عامة في )مستشفى األندلسية حي الجامعة( من 2017م- 2018م. 	
أخصائي جراحة عامة في )مركز عالج الرياض( من 2013م - 2017م. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية/ محمد مسعود حسني طباله(ل 32الجدول رقم )

محمد مسعود حسني طبالهاالسم

30العمر

مصريالجنسية

مدير تقنية المعلوماتالمنصب

بكالوريوس في التكنولوجيا من جامعة كفر الشيخ في مصر عام 2013م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
مدير تقنية المعلومات في شركة الرعاية المستقبلية من 2019م - حتى اآلن. 	
مدير تقنية المعلومات مركز خبراء الرعاية الطبية من 2016م- 2019م. 	
مدير نظم المعلومات )البطل للبرمجيات( من 2013م- 2015م.  	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية/ عبداهلل يحي عبداهلل شكري(ل 33الجدول رقم )

عبداهلل يحي عبداهلل شكرياالسم

39العمر

سعوديالجنسية

مدير التأمين والتعاقدات المنصب

ثانوية عامة المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مدير التعاقدات والتأمين في شركة الرعاية المستقبلية من 2021م - حتى اآلن. 	
مدير العمليات )وسيط السياسات الكبرى( من 2020م-2021م. 	
مدير عالقات الوسطاء )شركة الصقر للتأمين( من 2019م - 2020م. 	
مدير تطوير األعمال )شركة الثقة لوساطة التأمين( من 2008م - 2015م. 	
مدير خدمة العمالء )مطار الملك عبدالعزيز( من 2001م - 2003م. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية/ آيات عبدالقادر محمد الجبرتي(ل 34الجدول رقم )

آيات عبدالقادر محمد الجبرتياالسم

33العمر

سعوديةالجنسية

مدير الموارد البشريةالمنصب

بكالوريوس إدارة عامة من جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية عام 2014مالمؤهالت العلمية

الخبرات العملية
مدير الموارد البشرية 2020م - حتى اآلن. 	
مدير الموارد البشرية )شركة المقطورة( من 2017م- 2019م.  	
أخصائي الموارد البشرية )مخيم النور( من 2009م- 2017م. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

لجان مجلس اإلدارة 16-

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات 
بما في ذلك من فصل المسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح 
المساهمين، وحيث أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية وليست إلزامية على الشركة إال إن الشركة ستعمل على االلتزام بكافة األحكام الواردة 

في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشكل تدريجي خالل الفترة القادمة.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية 
ذات العالقة، وفيما يلي وصف للجنة المراجعة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين.

لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1442/11/21هـ الموافق 2021/07/01م على تعيين أعضاء لجنة المراجعة وتحديد صالحياتها 
وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو  	
بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد 

إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار وخسائر جسيمة.
النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت. 	
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إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق  	
اختصاصها.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة(ل 35الجدول رقم )
المنصباالسم

رئيس لجنة المراجعةالجوهرة عبدالعزيز ناصر بن حشر

عضو لجنة المراجعةوليد أحمد محمد ناغي

عضو لجنة المراجعةماجد جاداهلل عطية الحجيلي
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة السيد/ وليد أحمد محمد ناغي، والسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة السيد/ ماجد جاداهلل عطية الحجيلي 
ضمن السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة في القسم )4-3( »الهيكل التنظيمي للشركة«.

السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة/ الجوهرة عبدالعزيز ناصر بن حشر(ل 36الجدول رقم )

الجوهرة عبدالعزيز ناصر بن حشراالسم

31العمر

سعوديالجنسية

رئيس لجنة المراجعةالمنصب

بكالوريوس في التغذية من جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية عام 2012م.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مشرفة الجودة والمتابعة والتطوير بوحدة خدمة المجتمع بكلية الطب في المستشفى الجامعي من 2018م-2019م. 	
عضو في فريق لجنة سالمة المرضى بالمستشفى الجامعي من 2016م-2017م. 	
منسقة عالقات بقسم العالج الخيري التابع لوحدة خدمة المجتمع بكلية الطب في المستشفى الجامعي من 2017م-2018م. 	
مشرفة منصة العمل التطوعي بالمستشفى الجامعي من 2019م حتى اآلن. 	

ال يوجدالعضويات في مجالس إدارة أخرى
المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
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سياسة توزيع األرباح- 5

تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة. ووفقا للنظام األساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب 
أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه 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 حاليا ومستقبال، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً في المستقبل، وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتستحق األسهم 
محل اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات التي تليها، وتخضع عملية توزيع 
األرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة األساسي، حيث نصت المادة )45( الخامسة واألربعين من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح 

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

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى . 1
ما بلغ هذا االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة )10%( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص . 2
لغرض أو أغراض معينة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر . 3
اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة 

أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع.. 4
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )19( من هذا النظام، والمادة )76( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من . 5

الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

يستحق المساهم حصته من األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية 
األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

يوضح الجدول أدناه األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:

توزيعات األرباح لعام 2019م و2020م و2021م(ل 37الجدول رقم )

 السنة المالية المنتهيةالبيان )بالريال السعودي(
في 31 ديسمبر 2019م

 السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2020م

 السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021م

3,579,61225,955,25936,701,570صافي ربح السنة
13,026,2580*0توزيعات األرباح المعلنة

13,026,2580*0توزيعات األرباح المدفوعة
0%50.19%0%نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

المصدر: شركة الرعاية المستقبلية التجارية
* بموجب قرار المالك/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بتاريخ 1442/05/16هـ )الموافق 2020/12/31م( تم توزيع أرباح وذلك عن السنة المنتهية في 2020م مقابل تسوية مسحوبات المالك وذلك بإجمالي 

13,026,258 ريال سعودي.

المنتهية في 31 ديسمبر 2020م قام  المالية  السنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وفي خالل  المالية  السنة  أرباح عن  بتوزيع  لم تقم الشركة 
السيد/ فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر بسحب مبالغ من الشركة تقدر بمبلغ 13,026,258 ريال سعودي، وقد قرر المذكور إجراء توزيعات أرباح بمبلغ 
13,026,258 ريال سعودي، وبناًء على ذلك تم سداد مبالغ المسحوبات مقابل تلك التوزيعات. ولم تقم الشركة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2021م.

على الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في 
المستقبل.
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تكاليف اإلدرا	 المباشر- 6

من المتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية مبلغ )690,000( ستمائة وتسعون ألف ريال سعودي، والتي 
تكاليف  الشركة جميع  الموازية. وستتحمل  السوق  المباشر في  باإلدراج  المتعلقة  والتكاليف األخرى  المالي، والمصاريف  المستشار  أتعاب  تشمل 

اإلدراج، والتي سيتم تضمينها ضمن مصروفات الشركة.
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اإلقرارات- 7

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ )12( شهراً . 1
األخيرة. 

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

لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.. 3
بخالف ما ورد في الصفحات )34( في هذا المستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي سهم أو مصلحة من أي . 4

نوع في الشركة.
باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم 2-1-36 )المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات( في القسم 2 »عوامل المخاطرة« . 5

من هذا المستند، أن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة 
أو في وضعها المالي.

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند.. 6
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 7
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. . 8
باستثناء ما ورد في القسم رقم 2-1-13 »المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة« في القسم 2 »عوامل المخاطرة« . 9

في هذا المستند، ال يوجد للشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 
جميع  على  التصويت  سيتم  وأنه  العالقة،  ذات  األطراف  مع  التعامالت  جميع  على  2022/04/20م(  )الموافق  1443/09/19هـ 

األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة
ال يوجد لدى الشركة أي فروقات أو مطالبات زكوية على اإلقرارات الزكوية المقدمة من قبلها، وسددت الشركة الزكاة المستحقة . 10

عليها، وال يوجد حتى تاريخ هذا المستند أي ربوط زكوية نهائية أو قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ألي سنة من 
السنوات السابقة، أو مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية، وال يوجد نزاعات قائمة بين الشركة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

باستثناء ما ورد في القسم رقم 2 )عوامل المخاطرة( من هذا المستند، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر . 11
جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في . 12
وضعها المالي.

ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.. 13
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.. 14
ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة بالشركة، كما في تاريخ هذا المستند.. 15
إنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر . 16

مجلس اإلدارة ولم يسبق ألي منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ملتزمة بكافة األحكام الواردة في نظام الشركات كما في تاريخ هذه النشرة.. 17
أن الشركة ملتزمة بإنشاء وتعيين إدارة مراجعة الداخلية خالل الربع الرابع من العام 2022م.. 18



المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدرا	 المباشر وشروطه  -8

طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية  1-8

سعر السهم االسترشادي عند اإلدرا	 والقيمة االسمية لكل سهم  2-8

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة  3-8

القرارات والموافقات التي ستدر	 بموجبها األسهم  4-8

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(  5-8

نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية(  6-8
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدرا	 المباشر وشروطه- 8

طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية 11-

تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات 
ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق 

الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم 12-

تم تحديد السعر االسترشادي لسهم الشركة من خالل احتساب القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت به شركة معرفة المالية بصفتها مستشارا 
ماليا لإلدراج. وفقا لذلك، يبلغ السعر االسترشادي للسهم )90( تسعون ريال سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة )10( رياالت سعودية، ومما 
تجدر اإلشارة إليه بأن رأس مال الشركة الحالي يبلغ خمسين مليون )50,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة مليون )5,000,000( سهم عادي.

يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناء على العرض والطلب على السهم عـن طريـق آليـة مـزاد االفتتاح وهـي فـتـرة تسـبق افتتاح السوق )من الساعة 9:30 
صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومـن ثـم يقـوم نظام التداول بإيجاد السعر 
العادل الذي يتـم عنـده تنفيذ األوامـر بعـد مطابقتهـا فـي فـتـرة المـزاد، ويكون سعر التنفيذ هـو سـعر االفتتاح مـع نسبة تذبذب يوميـة مسموح بهـا 
تبلغ )30% ارتفاعا وهبوطاً(. ويعتبـر السـعر االسترشادي كمرجـع فقط للقيمة السوقية العادلة وهـو سـعر اإلدراج لليوم األول فقط، كما سيتم تطبيـق 
حـدود ثابتـة للتذبذب السعري عنـد وصـول سـعر الورقة المالية إلى 10% سـواء ارتفاعا أو انخفاضا، مما يؤدي إلى تفعيـل مـزاد التذبذب السعري، 
لتحديـد حـد ثابت جديد للورقة المالية بناء على السعر المرجعي الجديد الناتج من مـزاد التذبذب السعري، ويفعـل مـزاد التذبذب السعري لمدة 
خمس دقائق عنـد وصـول سـعر الورقـة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهـو مـزاد يبدأ عندمـا يصـل سـعر الورقة المالية إلى الحد الثابت 
للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خالل جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعـي جـديـد يبنى عليـه حـدود سـعرية ثابتة، سيتم تطبيق هذه 
الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى من اإلدراج وابتداء من اليـوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حـدود التذبذب السعرية اليومية وفقاً لألوراق 
المالية المدرجـة فـي السوق الموازية إلى )30% ارتفاعاً أو هبوطاً(، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، يتـم تمديـد مـزادي االفتتاح واإلغالق 
لمدة دقيقتين تلقائيا في حال وجود أوامـر سـوق غير مطابقة، أو في حال أن السعر االفتراضي عند نهاية الحد العلوي أو السفلي من الحد الثابت 
)+/- 10%( في هذه الحالة، سينتهي المـزاد خالل 30 ثانية بشكل متغير يوميا بين 3:12:00 مساًء و3 : 12 : 30 مساء، أما بالنسبة لجلسة التداول 

على سعر اإلغالق فإنها سوف تبدأ مباشرة بعد نهاية مزاد اإلغالق وتنتهي 3:20:00 مساء.

ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط، وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب 
اآلتي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي، وهو عدد . 2

األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.
إذا كان هناك سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 
األقل سعرا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوسط أسعار )أ( و)ب( عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. يقَرب متوسط السعرين إلى أقرب ج. 

وحدة تغير سعر عند اإلمكان. 
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يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة. ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول 
اآلتي:

تسلسل الجلسات(ل 38الجدول رقم )
الجدول الزمنيالجلسة

9:30 صباحاً - 10:00 صباحاًالجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00 صباحاً - 15:00 مساًءالجلسة الثانية: السوق المفتوح - تنفيذ

15:00 مساًء - 15:10 مساًءالجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10 مساًء - 15:20 مساًءالجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:00 مساًء - 16:00 مساًءالجلسة الخامسة: السوق المغلق
المصدر: إجراءات التداول والعضوية- تداول

يُتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر  	
وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.

تُعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محددي )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة  	
الثالثة.

تُطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. 	
يُحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يومياً خالل 30 ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله. 	

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة 13-

تعليق اإلدراج أو إلغائه 1311-

يجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة إخفاقا جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الشركة، أو أعمالها، أو مستوى عملياتها، أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات . 5

كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، 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 الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر عليها . 6
إبالغ السوق وفقا لذلك.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي المدة . 7
المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدراج. 

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسماله لدى المحكمة . 8
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة . 10

بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس. . 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2
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التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن . 4

مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )8( من الفقرة )أ( أعاله.
عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء تصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن . 5

ُموقفة عن مزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )9( من 
الفقرة )أ( أعاله.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عندما يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.. 2
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق . 3

المالية للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأسمالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية )1( و)2( و)3( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج، د. 
بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم الشركة خارج 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 ه. 

من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( أعاله.
يجب على الشركة التي تم تعليق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. و. 
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة )6( ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة ز. 

إلغاء إدراج أسهم الشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسمها، فعليها تقديم ح. 

طلب جديد إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج، واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة.

ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ط. 

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج 1312-

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب أ. 
على الشركة 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 اإلدراج نتيجة عملية استحواذ . 3

أو أي إجراء آخر تتخذها الشركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 4

يجوز للهيئة بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن د. 

اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء، وطبيعة الحدث الذي أدى إليه، ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
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التعليق المؤقت 1313-

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ. 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريَّته حتى نهاية فترة التداول، 

وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية لتلك الشركة فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقتاً بناء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة ب. 

المتوقعة له، وطبيعة الحدث الذي أدى إليه، ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ج. 

الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها 
المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في د.  للسوق أن تقترح على 
نشاطات الشركة 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 ه. 
خالف ذلك.

رفع التعليق -131-
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة )أ( من القسم 8-3-1 »تعليق اإلدراج أو إلغائه« لالعتبارات اآلتية:

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.أ. 
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.ب. 
التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ج. 

وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )ستة أشهر( من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج 
األوراق المالية للشركة.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 1315-
إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها، فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة 

المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم -1-

تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

السوق . 1 في  للشركة  المباشر  اإلدراج  على  2021/10/26م(  )الموافق  1443/03/20هـ  بتاريخ  العادية  العامة  الجمعية  صادقت 
الموازية، وتفويض مجلس اإلدارة باستكمال اإلجراءات ذات العالقة، وكان ذلك بناء على توصية مجلس اإلدارة على اإلدراج المباشر 

في السوق الموازية بتاريخ 1443/02/25هـ )الموافق 2021/10/02م(.
بتاريخ . 2 وذلك  الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  اإلدراج  طلب  على  السعودية(  )تداول  السعودية  تداول  شركة  موافقة 

1443/05/21هـ الموافق 2021/12/26م. 
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة . 3

السوق المالية بتاريخ 1443/11/08هـ )الموافق 2022/06/07م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر( 15-

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )و( في هذا المستند التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر )12( شهراً من تاريخ بدء تداول 
أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية. 

وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على كبار المساهمين، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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نبذة عن شركة تداول السعودية )تداول السعودية( 16-

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وقد 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 يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات 
فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا. 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 السعودية( 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 الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام »تداول«. وتتولى إدارة تداول مسؤولية مراقبة 
السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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المستندات المتاحة للمعاينة- 9

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة خالل أيام العمل من األحد إلى الخميس بين الساعة 9 صباحا إلى الساعة 
من خالل  طلبهم  عند  المؤهلين  للمستثمرين  المالية«  معرفة  »شركة  المالي  المستشار  سيتيحها  افتراضية  بيانات  غرفة  من خالل  أو  مساء،   5
البريد اإللكتروني للمستشار المالي: )info@marifacapital.com(، وذلك ابتداء من تاريخ 1443/11/26هـ )الموافق 2022/06/26م( وحتى تاريخ 

1443/12/20هـ )الموافق 2022/07/20م(، خالل فترة ال تقل عن 7 أيام قبل اإلدراج:

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس. 	
السجل التجاري للشركة. 	
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.  	
موافقة شركة تداول السعودية )تداول السعودية( على اإلدراج في السوق الموازية. 	
موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية. 	
اآللية التي تم بناًء عليها تحديد السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية )تقرير التقييم المالي للشركة المعد  	

من قبل المستشار المالي(.
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية  	

في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل هذا لكٍل من: 	

المستشار المالي للشركة )شركة معرفة المالية(.- 
المحاسب القانوني للشركة )شركة المحاسبون المتحدون لالستشارات المهنية(.- 



تقرير المحاسب القانوني  -10

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م  1-10

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م   2-10
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تقرير المحاسب القانوني- 10

القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2121م التي تتضمن أرقام المقارنة  1111
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر -211م
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القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2121م  1112
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