“شركة الدواء للخدمات الطبية” تعلن عن
نيتها إدراج أسهمها في تداول السعودية

واحدة من أكبر سالسل صيدليات التجزئة في المملكة العربية السعودية،
والمدعومة ببنية تحتية رقمية رائدة وسلسلة إمداد مبتكرة

 25.5مليون

الطرح

العام األولى

 23يناير  13فبراير

الجدول

الزمني

إعالن نية
اإلدراج

بدء عملية بناء
سجل األوامر

أبرز

المزايا التنافسية

“شركة الدواء
للخدمات الطبية”

باألرقام

837+

صيدلية

األداء المالي

أو  25.5مليون سهم سيتم
طرحها للفئات المشاركة
المؤهلة للمشاركة في
عملية بناء سجل األوامر

 17فبراير

 27فبراير

 1مارس

 9مارس

انتهاء عملية
بناء سجل األوامر

بدء مرحلة
االكتتاب لشريحة
األفراد

انتهاء مرحلة
االكتتاب لشريحة
األفراد

تخصيص
ورد
األسهم ّ
المبالغ الفائضة

شبكة كبيرة من الصيدليات تغطي
المملكة العربية السعودية مع
خطط مدروسة للتوسع والنمو
منصة تجارة إلكترونية رائدة في
القطاع بالمملكة عن طريق تطبيق
هواتف محمولة خاص بالشركة

قيمة مضافة معززة بخدمات
حصرية مثل برنامج االلتزام
اآلمن بالجرعات الدوائية “دواؤك”

مستويات طلب قوية
وفرص واعدة للنمو

فريق إداري متمرس ذو خبرة
واسعة وصيادلة يمتلكون
مؤهالت عالية

 5+مليون

%14

عميل شهري ًا

%14.3

النمو السنوي المركب
لصافي اإليرادات
للفترة من 2018م
حتى نهاية 2020م

النمو السنوي المركب
للربح التشغيلي
للفترة من 2018م
حتى نهاية 2020م

2015

1991

100

2005

توسيع شبكة
المستودعات
اللوجستية في
جدة والرياض

1993

افتتاح أول صيدلية
في مدينة الخبر

8

2001

25

عمالء مسجلين في
برنامج الوالء “أرباحي”

%15.7

+500

تأسيس مؤسسة محمد
سعد الفراج كمؤسسة فردية

7+مليون

الحصة
السوقية

إطالق برنامج “دواؤك”
لمرضى األمراض المزمنة

باإلنجازات

أو  2.55مليون سهم
سيتم تخصيصها
للمكتتبين األفراد

ميزات تنافسية قوية بفضل
التفوق الرقمي واللوجستي
وقنوات التوزيع الرائدة

مســيرة الشركة الحافلة

1

%100

سهم تمثل  % 30من رأس مال
الشركة سيتم طرحها لالكتتاب
العام مع إدراجها في السوق
الرئيسية لتداول السعودية

%10

+700

%22.2

العائد على
حقوق الملكية
في 2020م

عالمة تجارية
مملوكة

%61

نسبة األرباح
المعلنة إلى صافي
الدخل في 2020م

2019

إطالق منصة
إلكترونية لتسوق
المنتجات
الصيدالنية

+800

2021

أكثر من  800صيدلية
في أنحاء المملكة

تدشين
مستودع سدير
+600

2018

إطالق برنامج
“وصفتي” بالشراكة
مع وزارة الصحة

التحول من مؤسسة
فردية إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة

ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة عرض تحقيقا ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض .وال
تتحمل الهيئة وال شركة تداول السعودية (تداول) أية مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله وتخليان
ذمتهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو التعويل على أي جزء منه.

عدد الصيدليات

