
   

 

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان   هذا اإلعالن ** 

 أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني **  والية قضائيةأو أي  أفريقياأو أستراليا أو جنوب 

 

    اإلعالن ا  هذ  يمثلال  
ً
،  إعالنا

ً
أو    ،اإلصدارنشرة  أو  دعائيا املالية  لبيع األوراق   

ً
في ذلك  قضائية،في أي والية    فيها  االكتتابأو عرضا الواليات   بما 

 .أفريقيا أو جنوب ،أسترالياأو  ،اليابانأو  ،كنداأو  ،املتحدة

 

 يمكن االعتماد عليه
ً
والية فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي  ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساسا

 للطرح املقترح، وبالتالي يتعين على  قضائية
ً
على املعلومات الواردة    بناءً اتخاذ قراره االستثماري  املستثمر  . وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفقا

 .تداول السعوديةأسهمها العادية في وتداول فيما يتعلق بإدراج  فقطوثائق الطرح الرسمية  في

 
 

النطاق السعري ألسهم الطرح   تحديد تعلن عن مجموعة تداول السعودية القابضة
 وبدء بناء سجّل األوامر للمؤسسات 

 
" أو  مجموعة تداول  شركة)"  مجموعة تداول السعودية القابضةشركة    أعلنت   -م  2021  نوفمبر  21الرياض،  

  ومستشاريها   ،الرائدة في مجال األسواق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  المجموعة  ،"(الشركة"
السعودية  شركة جي بيو   األهلي المالية،شركة  الماليين وهم   العربية  العربية  ، و مورقان  شركة سيتي جروب 

بدء و "( الطرح" أو" األولي العام الطرح )"األولي  العامالنطاق السعري ألسهم الطرح   تحديد   عن اليوم ،السعودية
اإلصدار نشرة  في    المتعّلقة بالطرح العام األوليالتفاصيل  وتم تضمين جميع  بناء سجّل األوامر للمؤسسات.  فترة  

نوفمبر    9  تاريخب   نشرها  تم   التي   تكميلية ال  صداراإل  نشرةو   م2021نوفمبر    7تم نشرها بتاريخ    التيو المعتمدة  
 . م2021

 
نطاق  ال)"  الواحد   ريال سعودي للسهم  105و  ريال سعودي    95بين  لطرح  سهم اتم تحديد النطاق السعري ألو 

 (. "ي السعر 
 

تسجيل أسهم    طلب   على  المالية   السوق   هيئةعلى موافقة    مجموعة تداولشركة  ، حصلت  2021  نوفمبر  3وفي  
  عن وذلك    ،الشركة  مال  رأس  من٪  30  تمثل"(  الطرح  أسهم)"  عادي  سهم  36,000,000الشركة وطرح عدد  

(. "البائع  المساهم")  صندوق االستثمارات العامةالمساهم الحالي الوحيد،  قبل    من  المملوكة  األسهم  بيع   طريق
 .فترة بناء سجل األوامر النهائي عند انتهاء الطرحسعر سيتم تحديد و 



   

 

 
 : تفاصيل الطرح

 الواحد  سعودي للسهم ريال 105و ريال سعودي  95بين  لطرح  اسهم تم تحديد النطاق السعري أل  -
 (. "ي نطاق السعر ال)"

يتراوح   - أن  المتوقع  بين  إجماليمن  الطرح  سعودي   3,420,000,000  حجم  ريال 
 . ريال سعودي 3,780,000,000و

 سهم عادي(  36,000,000)   مليون   وثالثينستة    طرح  في   األولي  العام  الطرح   عملية  تتمثل -
 .  البائعقبل المساهم  من المملوكة األسهم بيععن طريق  ("الطرح أسهم"بـ مجتمعة   إليها ويشار)

 .الشركة مال رأس من٪ 30  نسبته  مااإلدراج بعد المملوكة من الجمهور  سهماأل تمثلسو  -
فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين كل من شركة األهلي المالية )"األهلي كابيتال"( وشركة   -

سيتي جروب العربية السعودية )"سيتي جروب"( وشركة جي بي مورقان العربية السعودية )"جي  
ماليين   كمستشارين  مورقان"(  الدوليين  بي  اكتتاب   ي ومدير   التغطيةي  ومتعهد والمنسقين  سجل 

"(. كما قامت  المستشارين الماليين" أو "مديري سجل االكتتاب)ويشار إليهم مجتمعين بـ"  المؤسسات 
 كمدير االكتتاب فيما يتعلق بالطرح.  األهلي المالية بتعيين شركة  الشركة

البنك  البنك األهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف اإلنماء و تم تعيين  كما   -
فيما يتعلق بشريحة    "(الجهات المستلمةكجهات مستلمة )ويشار إليها مجتمعة بـ"ي الوطني  العرب

 .األفراد  المستثمرين
 

 : وهما المستثمرين من شريحتين على الطرح أسهم في االكتتاب  يقتصر
 

ومن(:  أ)  الشريحة - والشركات  المؤسسات  من  مجموعة  الشريحة  هذه  وتشمل  المشاركة:    الفئات 
ضمنها صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي  

لل تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  عدد  ويبلغ  االعتبارية.   المشاركة  فئات الشخصية 
% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون  100 ح تمثل نسبةسهم من أسهم الطر   36,000,000

األفراد   المكتتبين  قيام  حال  في  بأنه  علما   األفراد،  اكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  النهائي  التخصيص 
باالكتتاب في األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع  

سهم والتي تمثل    25,200,000إلى    المشاركة  فئات للالشركة، تخفيض عدد األسهم المخصصة  
 . من إجمالي أسهم الطرح %70نسبة  



   

 

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في  المكتتبون األفراد: و (:  ب )  الشريحة -
ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها  
أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها  

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي    أوير سعودي مقيم  لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غ
حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد الغيا     لديهم  ممن

اكتتاب كل شخٍص اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق  
ين سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغيا  ويتم أخذ االكتتاب مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرت

سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين    10,800,000األول باالعتبار فقط. وسيتم تخصيص  
% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين  30األفراد، أي بما يعادل نسبة  

م، فيحق للمستشارين الماليين  تخفيض عدد األسهم  األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة له
 . المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء المكتتبين

 على النحو التالي:  للمؤسسات سهم األ طرح سيكون 

مديري   إلىفي المملكة تقديم نموذج عرض أو تقديم طلب لالكتتاب    ةيمكن للمؤسسات المسجل -
األوامر ليتم إتاحته من قبل مديري   سجل  بناء  مدةعبر البريد اإللكتروني خالل    الكتتاب سجل ا

المسجلة في المملكة إكمال نموذج اكتتاب   المؤسسات . في جميع األحوال، يجب على  كتتاب اال
 ح بناء  على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم. المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطر 

طلبات المشاركة التي تقدم إلى مديري سجل  بفي المملكة التقدم    المسجلة  غير  للمؤسسات   يمكن  -
اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب  

لمسجلة في المملكة إكمال نموذج االكتتاب  اكتتاب الفئات المشاركة. يجب على المؤسسات غير ا
 المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناء  على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم. فئات لل

 النحو التالي:  على لألفراد  األسهم طرح سيكون 

ال - لل  مكتتبين يتعين على  يمكن أيضا   اكتتاب األفراد وتقديمه.  نموذج  األفراد    مكتتبين األفراد ملء 
الطرح العام األولي األخيرة في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو    عمليات الذين شاركوا في  

التي تقّدم كل هذه الخدمات   للجهات المستلمةالهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة  
( يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة  1ا لعمالئها شريطة أن: )أو بعضه

( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب  2التي تقدم مثل هذه الخدمات. )
 الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثا . 

 



   

 

إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ  صندوق االستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة،    يعد 
 . وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل صندوق االستثمارات العامة. اإلعالن اهذ 

 الجدول الزمني للطرح:

 التاريخ الحدث 
 2021 نوفمبر 26  – 2021 نوفمبر 21 تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

  -ديسمبر  02  –  2021  نوفمبر  30من يوم الثالثاء بتاريخ    تبدأ األفرادفترة اكتتاب 
تمام  )  2021 مساء    الساعة في  المملكة   الخامسة  بتوقيت 

 العربية السعودية(
 2021ديسمبر  06موعد أقصاه  ألسهم الطرح التخصيص النهائياإلعالن عن 

 2021ديسمبر  08موعد أقصاه  إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( 
بعد  السوق المالية في  الشركةمن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم  التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية 

سيتم اإلعالن  و ذات الصلة.    النظاميةاستيفاء جميع المتطلبات  
موقع  بدء  عن   عبر    السعودية تداول  التداول 

(www.saudiexchange.sa.) 
 

، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة السوق اإلصدار والنشرة التكميليةلمزيد من المعلومات حول نشرة 
  //:tadawulgroup.sahttps للشركة ، والموقع اإللكتروني www.cma.org.saالمالية

 

 - انتهى -

 
 معلومات التواصل

 الدور  البريد اإللكتروني  االسم الشركة 

 شركة األهلي املالية 
معاذ 

 العنقري 
SNBC.CM@alahlicapital.com 

منسق دولي،   •

مدير 

االكتتاب،  

مستشار مالي،  

مدير سجل  

االكتتاب،  

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
mailto:SNBC.CM@alahlicapital.com


   

 

متعهد 

 التغطية

 العربية السعودية جي بي مورقانشركة 
عمر 

 األمين
STG_IPO@jpmorgan.com 

منسق دولي،   •

مستشار مالي،  

مدير سجل  

االكتتاب،  

ومتعهد 

 التغطية

 شركة سيتي جروب العربية السعودية
ماجد 

 الحسون 
STG.IPO@citi.com  

منسق دولي،   •

مستشار مالي،  

مدير سجل  

االكتتاب،  

ومتعهد 

 التغطية

 فنزبري جلوفر هيريج 
أديتي  

 ماين

SaudiTadawulGroupIPO-
ME@finsbury.com 

مستشار   •

االتصال 

 االستراتيجي

)االستفسارات  

 اإلعالمية( 

 
 

 
 بيان إخالء مسؤولية

وال يجوز ألي شخص    .ادعاء باكتمالها  أي  يقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد

املعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير.    ن أ . كما  من األغراض  ألي غرض  اصحتهأو    ادقتهعلى املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو    االعتماد

ية  عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أ  مسئولياتهم صراحة  وكل تابعيهم،  واملستشارين املاليين   الشركةكل من    خليت  و 

عتبر توزيع هذا اإلعالن    في هذاأخطاء   ي  للمشاركة في    املستشارين املاليين أو    الشركةبمثابة توصية من جانب    األشكالشكل من    بأياإلعالن، وال 

شار إليها فيه. وال   فسرعملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات م  شارات القانونية  محتويات هذا اإلعالن على أنها من قبيل االست  ت 

 أو املالية أو الضريبية.  

 قد يكون توزيع هذا اإلعالن  
ً
شاربعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى    قوانين بموجب    محظورا إليها    م 

 في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم  
ً
عد    بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم  علما  االمتثال لتلك القيود قد ي 

ً
لقوانين األوراق   انتهاكا

 املالية املعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. 

 لبيع أوراق  
ً
مباشر أو غير مباشر في الواليات املتحدة األمريكية أو إليها. وال يجوز طرح األسهم املشار    بشكل  املالية  الشركةال يمثل هذا اإلعالن عرضا

بصيغته   1933ي عام  إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات املتحدة األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب قانون األوراق املالية األمريكية الصادر ف

امل األوراق  )"قانون  املالية  املعدلة  األوراق  قانون  في  عليها  املنصوص  التسجيل  متطلبات  من  معفاة  أي صفقة  في  يتم طرحها  أو  األمريكي"(،  الية 

وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية األمريكي أو قوانين    الشركةتسجل    ولمغير خاضعة له.  تكون  أو    األمريكية

لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن كما  ت املتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات املتحدة األمريكية.  أي والية من الواليا

 االمريكية.بشكل مباشر أم غير مباشر، إلى الواليات املتحدة  سواءوال يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى،  

mailto:STG.IPO@citi.com


   

 

 لبيع أوراق  ال يمثل هذا ا
ً
أو    ،املالية املشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة أو أستراليا أو كندا  الشركةإلعالن عرضا

في أي دولة يكون فيها هذا العرض   أو  اليابان  أو  الدعوة غير قانوني.  أجنوب أفريقيا  في اإلعالن لم ولن  وإن و  إليها  يتم   عرض وبيع األسهم املشار 

أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز طرح   ،تسجيلها بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا

أو كندا أو جنوب    أستراليا،في  أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم    ،أو جنوب أفريقيا  ،أو كندا  ،أو بيع األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا

 أو اليابان.  ،جنوب أفريقيا أو  ،كنداأو   ،وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أستراليا .أو اليابان  ،أفريقيا

ملنطقة االقتصادية األوروبية  في دول ااملواطنين أو املقيمين  لألشخاص    موجه فقطهذا اإلعالن  وبالنسبة لدول املنطقة االقتصادية األوروبية، فإن  

 للمعنى   الذين يعدون 
ً
والتعديالت التي تطرأ   (1129/ 2017االتحاد األوروبي(  )الئحة ))هـ( من الالئحة  2املقصود في املادة    "مستثمرين مؤهلين" وفقا

ه فيها سوى لألبعبارة "املستثمرين املؤهلين"(. وبالنسبة للمملكة املتحدة، فال  فيما يلي    شار إليهمي  عليها ) وجَّ وزع هذا اإلعالن وال ي  شخاص الذين ي 

 للمعنى   "مستثمرين مؤهلين يعدون "
ً
 من    2017/1129(  )الالئحة األوروبية( من الالئحة  و)2املقصود في املادة    وفقا

ً
)وتعديالتها(، والتي تمثل جزءا

الذين يحظون بخبرة مهنية في األمور املتعلقة ( األشخاص  1، وهم: )2018  )لالنسحاب(االتحاد األوروبي  املبني على قانون  اململكة املتحدة    قانون 

)الترويج    2000من نظام األسواق والخدمات املالية    19من املادة    5الفقرة    حسبتعريف "املستثمرون الخبراء"  ل  والذين يخضعون باالستثمارات  

(  3)أو    ،األمر  من  49املادة    ( )أ( إلى )د( من  2الفقرة )  حسبت املالءة املالية العالية  ( الكيانات ذا2أو )  "(،)"األمر  2005الصادر بتاريخ    األمراملالي(،  

 
ً
سمح قانونا ( ويشار إليهم مجتمعين بـ "األشخاص  3( و ) 2(، )1)جميع األشخاص املشار إليهم في ) بالتواصل معهم لهذا الغرض،    األشخاص اآلخرين ي 

قبل أشخاص ليسوا من ضمن األشخاص من  ( بالنسبة للمملكة املتحدة  1)عليه  التصرف بناء  اإلعالن أو    على هذا  االعتمادوال يجوز    .( ذوي الصلة"

بهذا  2ذوي الصلة، و) أي نشاط استثماري متعلق  ( وبالنسبة ألي دولة من دول االتحاد األوروبي، أي أشخاص ال يعتبرون مستثمرون مؤهلون. 

 في اململكة املتح1اإلعالن )
ً
 في أي دولة عضو في املنطقة اإل2دة فقط لألشخاص ذوي العالقة، و)( سيكون متوفرا

ً
قتصادية للدول ( وسيكون متوفرا

 . فقط للمستثمرين املؤهلين  األوروبية

  
ً
، العربية السعوديةقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية في اململكة  ألحكام ويتم نشر هذا اإلعالن وفقا

لزمة بشراء أسهم أو االكتتاب بالطرح. هذا اإلعالن هو لغرض   فقط وال    عرض معلومات أساسية عن الطرحوال يترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات م 

 التخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أي من األوراق املا
ً
كما ال   لية املصدرة عن الشركة.يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساسا

 فيما يتعلق بأي عرض أو التزام  
ً
 يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساسا

ً
في هذا الصدد.    االعتماد عليهيمكن  ال  و ،  دولةكان في أي    أيا

نشرة  وأي    باللغة العربيةملعتمدة من هيئة السوق املالية  وال يجوز للمستثمرين االكتتاب في األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس النشرة ا

لها املحلية  تكميلية  للمادة  "()"النشرة   
ً
ووفقا للتغيير.  عرضة  اإلعالن  هذا  في  الواردة  املعلومات  أن  كما  املالية    )د(33.  األوراق  طرح  قواعد  من 

  الشركةعلى موقع    النشرة، عقب نشرها،نسخ من    سوف تتوافرية السعودية،  وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية في اململكة العرب

موقع  www.tadawulgroup.sa  اإللكتروني أو  تداول ،  أو  www.saudiexchange.com.saالسعودية    شركة  املالية    موقع،  السوق  هيئة 

www.cma.org.sa،  .باإلضافة إلى املواقع اإللكترونية للمستشارين املاليين 

الهيئة وال  . وال تتحمل طرحألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وال يجب تفسيره على أنه وثيقة  طرحال يمثل هذا اإلعالن وثيقة 

خليان نفسيهما صراحةعن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله،    مسئوليةالسعودية أي    تداول شركة   من أي    وت 

 منها. على أي جزء  االعتمادأو عن  هذه النشرةمسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 

عد نشرة الطرح الدولية ال
 
 والتي تحتوي على معلومات  ب  فيما يتعلقتي تم اعدادها  ت

ً
الطرح )"نشرة الطرح الدولية"( هي الوثيقة الوحيدة امللزمة قانونا

عتد بما ورد في نشرة  
 
املحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين اإلصدار  عن الشركة والطرح خارج اململكة العربية السعودية، وت

 اإلعالن ومضمون النشرة املحلية ونشرة الطرح الدولية. مضمون هذا 

فيما    للشركة كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية    تعتبر "إفادات مستقبلية" أو قد    تعدقد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات  

  الشركةمن املخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعمل  يتعلق باألحداث املستقبلية، وهي عرضة ملخاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغيرها

العديد من العوامل في اختالف   تتسببأو نتائج العمليات أو املركز املالي أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو االستراتيجيات. ويمكن أن  

ا في  أو  التوقعات  في  الواردة  تلك  الفعلية بشكل جوهري عن  بين عدة أمور أخرى، املخاطر للشركةإلفادات املستقبلية  النتائج  في ذلك، من  بما   ،

والسياسية    بالشركةاملتعلقة   االقتصادية  املستجدات  وأثر  العاملية،  والصناعية  االقتصادية  الظروف  ومستجدات  بالتحديد،  وعملياتها 

http://www.tadawulgroup.sa/
http://www.saudiexchange.com.sa/
http://www.cma.org.sa/


   

 

عدت خاللها.  
 
عن أي التزام أو    تخلى الشركة صراحةوتواالجتماعية في اململكة العربية السعودية. وال تتناول اإلفادات املستقبلية سوى الفترة التي أ

 .إفادة مستقبلية واردة في هذا اإلعالن  تعهد بتحديث أي

فيما يتعلق بالطرح في هذه املرحلة. وينبغي االلتفات    الشركة   نية ال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك املالية إلى  

بالكامل. لذا ينبغي على األشخاص    املستثمر ل في فقدان املبلغ  املستثمر ملخاطر كبيرة تتمث  يعرضإلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد  

متخصص في تقديم االستشارات بشأن تلك االستثمارات ومدى  مرخص لهاالستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص  يفكرون فيالذين 

 مالءمة الطرح للشخص املعني. 

   املستشارون املاليون يعمل  
ً
أي شخص   َيعتبر مديرو سجل االكتتاببالطرح. ولن    علقيتس لصالح أي شخص آخر فيما  ولي  الشركةلصالح    حصريا

 ألي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم املس
ً
عن تقديم وسائل الحماية املكفولة لعمالئهم   الشركةأي شخص غير    هولية تجا ؤ آخر عميال

استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر    املعنيين، كما لن يتحمل أي منهم املسؤولية عن تقديم أي

 آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.

عدت الشركة
َ
وليهم  ؤ أو أي من مديريهم أو مس  تابعيهمأو أي من    املستشارين املاليين من    أيمحتوى هذا اإلعالن وهي وحدها املسؤولة عنه. ال يقبل    أ

ولية على اإلطالق، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة املعلومات الواردة في  ؤ أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مس

أو    بالشركةن( أو أي معلومات أخرى ترتبط  هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعال 

ن أية شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو ع

 ما سلف بيانه. خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل ب

 ، االستحواذ على جزء من األوراق املالية ذات الصلة بالطرح  تابعيهموأي من    املستشارين املاليين وفيما يتعلق بالطرح، يجوز ألي من  
ً
،  بصفتها أصيال

لصلة املرتبطة بالطرح أو خالفه،  أو االستثمارات ذات ا  بالشركةويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه األوراق املالية أو األسهم األخرى الخاصة  

 عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.  
ً
 فضال

الصادرة أو املطروحة أو املكتتب بها أو   الشركةفيما يخص أسهم  نشرة الطرح الدوليةاإلصدار املحلية و نشرة عليه، فإن اإلشارات الواردة في  وبناء

تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو    املستحوذ عليها أو املخصصة أو التي

املاليين استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة    للمنسقين إلى ذلك، يجوز    وإضافةبتلك الصفة.    يعملون   نيذال  تابعيهمأو أي من    املستشارين 

من    الدوليين  ات  تابعيهموأي  في  يمكن  الدخول  التي  باألسهم  يتعلق  فيما  املستثمرين  مع  الفروقات(  عقود  أو  املبادلة  ذلك  في  )بما  تمويل  فاقيات 

الكشف عن  املستشارين املاليين االستحواذ عليها أو امتالكها أو التصرف فيها من وقت آلخر. ال ينوي أي من  تابعيهمأو أي من  املستشارون املاليون 

 .مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد عليه من هذه االستثمارات أو املعامالت بخالف ما يتفق أيحجم 
 

 

 


