
   

 
 

 

 

 

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات المتحدة  هذا اإلعالن** 

 أخرى يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني ** دولةأو أي  أفريقيااألمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب 

 

بما  قضائية،في أي والية  فيها االكتتابأو عرضاً لبيع األوراق المالية أو  اكتتاب،نشرة أو دعائياً، إعالناً  اإلعالنا هذ يمثلال 

 .أفريقيا أو جنوب ،أسترالياأو  ،اليابانأو  ،كنداأو  ،الواليات المتحدة في ذلك

 

ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي 

 . دولةنوع كان في أي 

 

 

 األفرادعملية الطرح للمكتتبين  نتائجتعلن عن  مجموعة تداول السعودية القابضة
 

" أو مجموعة تداول)" تداول السعودية القابضةمجموعة شركة  أعلنت -م 2021ديسمبر 6 ،الرياض

مدير و ،المجموعة الرائدة في مجال األسواق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،"(المجموعة"

األولي الخاص  العام الطرحعن اكتمال عملية اكتتاب األفراد بنجاح في  اليوم األهلي الماليةشركة  االكتتاب

 ."(الطرح" أو" األولي العام الطرح)"بالشركة 

 

الموافق  ، وانتهت يوم الخميسم2021نوفمبر 30 قالمواف الثالثاء يومالمكتتبين األفراد فترة اكتتاب وقد بدأت 

المخصصة لهذه الشريحة والبالغة األسهم كامل في  باكتتابهم في تمام الساعة الخامسة مساءً  م2021 ديسمبر 02

النهائي ألسهم سعر الب %( من إجمالي أسهم الطرح(30يعادل نسبة ثالثون بالمائة )سهم )أي بما  10,800,000

 . لسهم الواحدلاير سعودي ل 105قدره الطرح 

 

 %442.53 نسههههبةفرد وبتغطية فاقت المسههههتهد  ب 598,327 شههههريحة المكتتبين األفراد مشههههاركة  توشهههههد

أدنى لكل مكتتب فرد مشههههههمول في طلب كحد  10تم تخصههههههيص ليار لاير سههههههعودي. وم 5.02وطلبات بقيمة 

االكتتاب، بينما سيتم تخصيص األسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي 

  .في المتوسط% 11.5206تبلغ  األسهم المتبقية المطلوب االكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص

 

فئات المشههاركة األسهههم المخصههصههة للتخفيض عدد األفراد، سههيتم  عملية اكتتاب المسههتثمرينبناًء على نتائج و

 . من إجمالي أسهم الطرح %70سهم والتي تمثل نسبة  25,200,000إلى 

 

 :تفاصيل الطرح

 

 قيمة أنلاير سعودي للسهم الواحد، ما يعني  105 بمبلغلطرح ا سهمتحديد السعر النهائي ألتم  -

 .اإلدراج تاريخ في كمالاير سعودي  مليار 12.6 هيالسوقية  الشركة

 .سعودي لاير مليار 3.78 يبلغاإلجمالي للطرح  الحجم -

عن طريق سهم ( 36,000,000) مليون ستة وثالثون طرح في األولي العام الطرح عملية تتمثل -

 قبل المساهم البائع. من المملوكة األسهم بيع

في عملية بناء سجل للفئات المشاركة  ي% من إجمالي أسهم الطرح بشكل مبدئ100 تم تخصيص -

خمسة للفئات المشاركة إلى  المخصصة األسهم عدد تخفيض"(. وقد تم الفئات المشاركةاألوامر )"

، من إجمالي أسهم الطرح% 70والتي تمثل نسبة ، ( سهم25,200,000) وعشرون ومائتا ألف

  المخصصة لهم. على اكتتاب المستثمرين االفراد بكامل أسهم الطرحوذلك بناًء 



   

 
 

 

 

 

 .الشركة مال رأس من %30 نسبته ماالمملوكة من الجمهور بعد اإلدراج  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 

سجل اكتتاب  يومدير التغطيةي ومتعهدوالمنسقين الدوليين بي مورقان"( كمستشارين ماليين 

"(. كما المستشارين الماليين" أو "مديري سجل االكتتاب)ويشار إليهم مجتمعين بـ" المؤسسات

 كمدير االكتتاب فيما يتعلق بالطرح. األهلي المالية قامت الشركة بتعيين شركة 

 

 

 :التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية

في السههوق المالية بعد اسههتيفاء جميع المتطلبات النةامية ذات الصههلة. من المتوقع أن يبدأ تداول أسهههم الشههركة 

  .www.saudiexchange.saوسيتم اإلعالن عن بدء التداول عبر موقع تداول السعودية 

 

 

، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة السوق  والنشرة التكميلية اإلصدارلمزيد من المعلومات حول نشرة 

 .sawww.tadawulgroup: للشركة، والموقع اإللكتروني  www.cma.org.sa المالية

 

 -انتهى-

 معلومات التواصل

 الدور اإللكترونيالبريد  االسم الشركة

 SNBC.CM@alahlicapital.com العنقريمعاذ  شركة األهلي المالية

  منسق دولي، مدير

االكتتاب، مستشار 

مالي، مدير سجل 

االكتتاب، متعهد 

 التغطية

شركة جي بي 

مورقان العربية 

 السعودية

 STG_IPO@jpmorgan.com عمر األمين

  ،منسق دولي

مستشار مالي، مدير 

سجل االكتتاب، 

 ومتعهد التغطية

شركة سيتي جروب 

 العربية السعودية
  STG.IPO@citi.com ماجد الحسون

  ،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

 .ادعاء باكتمالها أي يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد

 نأ. كما من األغراض ألي غرض اصحتهأو  ادقتهعلى المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو  االعتمادوال يجوز ألي شخص 

 مسئولياتهم صراحة وكل تابعيهم، والمستشارين الماليين الشركةكل من  خليت  والمعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. 

شكل  بأياإلعالن، وال ي عتبر توزيع هذا اإلعالن  في هذاتصحيح أية أخطاء  عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو

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


   

 
 

 

 

 

للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة  المستشارين الماليينأو  الشركةبمثابة توصية من جانب  األشكالمن 

شار إليها فيه. وال   يل االستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. محتويات هذا اإلعالن على أنها من قب ت فسرأو ترتيبات م 

بعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات  قوانينبموجب  محةوراً قد يكون توزيع هذا اإلعالن 

شارأخرى  ً إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم  م  ث إن عدم االمتثال لتلك بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حي علما

ً القيود قد ي عد   لقوانين األوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. انتهاكا

مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة األمريكية أو إليها. وال  بشكل المالية الشركةال يمثل هذا اإلعالن عرضاً لبيع أوراق 

يجوز طرح األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب قانون 

مالية األمريكي"(، أو يتم طرحها في أي بصيغته المعدلة )"قانون األوراق ال 1933األوراق المالية األمريكية الصادر في عام 

تسجل  ولمغير خاضعة له. تكون أو  األمريكيةصفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون األوراق المالية 

ت وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين أي والية من الواليا الشركة

لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن كما المتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات المتحدة األمريكية. 

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

 االمريكية.

المالية المشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات المتحدة أو  الشركةإلعالن عرضاً لبيع أوراق ال يمثل هذا ا

عرض وبيع  وإنو الدعوة غير قانوني. أأو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض  ،أستراليا أو كندا

أو جنوب  ،يتم تسجيلها بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا األسهم المشار إليها في اإلعالن لم ولن

أو  ،أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز طرح أو بيع األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا

وجدير بالذكر أنه لن  .أو اليابان ،أو كندا أو جنوب أفريقيا أستراليا،في أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم  ،أو جنوب أفريقيا ،كندا

 أو اليابان. ،جنوب أفريقيا أو ،كنداأو  ،يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أستراليا

لمنطقة في دول االمواطنين أو المقيمين لألشخاص  موجه فقطهذا اإلعالن وبالنسبة لدول المنطقة االقتصادية األوروبية، فإن 

ً للمعنى الذين يعدوناالقتصادية األوروبية  االتحاد )الئحة ))هـ( من الالئحة 2المقصود في المادة  "مستثمرين مؤهلين" وفقا

بعبارة "المستثمرين المؤهلين"(. وبالنسبة للمملكة فيما يلي  شار إليهمي  والتعديالت التي تطرأ عليها ) (2017/1129األوروبي( 

ه فيها سوى لألالمتحدة، فال  المقصود في المادة  وفقاً للمعنى "مستثمرين مؤهلينشخاص الذين يعدون "ي وزع هذا اإلعالن وال ي وجَّ

المبني على قانون المملكة المتحدة  )وتعديالتها(، والتي تمثل جزءاً من قانون 2017/1129( )الالئحة األوروبية( من الالئحة و)2

والذين الذين يحةون بخبرة مهنية في األمور المتعلقة باالستثمارات ( األشخاص 1، وهم: )2018 )لالنسحاب(االتحاد األوروبي 

)الترويج  2000من نةام األسواق والخدمات المالية  19من المادة  5الفقرة  حسبتعريف "المستثمرون الخبراء" ل يخضعون

 ( )أ( إلى )د( من 2الفقرة ) حسبت المالءة المالية العالية ( الكيانات ذا2أو ) "(،)"األمر 2005الصادر بتاريخ  األمرالمالي(، 

ً 3)أو  ،األمر من 49المادة  )جميع األشخاص المشار إليهم في بالتواصل معهم لهذا الغرض،  ( األشخاص اآلخرين ي سمح قانونا

عليه التصر  بناء اإلعالن أو  على هذا االعتمادوال يجوز  .(( ويشار إليهم مجتمعين بـ "األشخاص ذوي الصلة"3( و )2(، )1)

( وبالنسبة ألي دولة من دول االتحاد 2قبل أشخاص ليسوا من ضمن األشخاص ذوي الصلة، و)من ( بالنسبة للمملكة المتحدة 1)

( سيكون متوفراً في المملكة 1األوروبي، أي أشخاص ال يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا اإلعالن )

فقط  للدول األوروبية االقتصادية( وسيكون متوفراً في أي دولة عضو في المنطقة 2دة فقط لألشخاص ذوي العالقة، و)المتح

 .للمستثمرين المؤهلين

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة ألحكام ويتم نشر هذا اإلعالن وفقاً 

لزمة بشراء أسهم أو االكتتاب بالطرح. هذا اإلعالن هو لغرض السعوديةالعربية  ، وال يترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات م 

فقط وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساساً التخاذ أي قرار بشأن  عرض معلومات أساسية عن الطرح

كما ال يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق  درة عن الشركة.االستثمار في أي من األوراق المالية المص

ً بأي عرض أو التزام  في هذا الصدد. وال يجوز للمستثمرين االكتتاب في األسهم  االعتماد عليهيمكن ال و، دولةكان في أي  أيا

)"النشرة  تكميلية لهانشرة وأي  باللغة العربيةمن هيئة السوق المالية المشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس النشرة المعتمدة 

ً للمادة "(المحلية من قواعد طرح األوراق المالية  )د(33. كما أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. ووفقا

 النشرة، عقب نشرها،نسخ من  سو  تتوافردية، وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعو

، www.saudiexchange.com.saالسعودية  شركة تداول، أو موقع www.tadawulgroup.sa اإللكتروني الشركةعلى موقع 

 باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية للمستشارين الماليين. ،www.cma.org.saهيئة السوق المالية  موقعأو 

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


   

 
 

 

 

 

ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وال يجب تفسيره على أنه وثيقة  طرحال يمثل هذا اإلعالن وثيقة 

عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته  مسئوليةالسعودية أي  تداولالهيئة وال شركة . وال تتحمل طرح

 االعتمادأو عن  هذه النشرةمن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في  وت خليان نفسيهما صراحةأو اكتماله، 

 منها.على أي جزء 

كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النةر الحالية  تعتبر"إفادات مستقبلية" أو قد  تعدفادات قد يشتمل هذا اإلعالن على إ

فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط باألحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك  للشركة

مركز المالي أو السيولة أو االحتماالت المستقبلية أو النمو أو أو نتائج العمليات أو ال الشركةواالفتراضات ذات الصلة بعمل 

العديد من العوامل في اختال  النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو  تتسبباالستراتيجيات. ويمكن أن 

وعملياتها بالتحديد، ومستجدات  بالشركة ، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقةللشركةفي اإلفادات المستقبلية 

الةرو  االقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية. وال 

عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة  تخلى الشركة صراحةوتتتناول اإلفادات المستقبلية سوى الفترة التي أ عدت خاللها. 

 .مستقبلية واردة في هذا اإلعالن

ً  المستشارون الماليونيعمل  يَعتبر مديرو سجل بالطرح. ولن  علقيتوليس لصالح أي شخص آخر فيما  الشركةلصالح  حصريا

عن  الشركةأي شخص غير  هتجا وليةؤأي شخص آخر عميالً ألي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المس االكتتاب

تقديم وسائل الحماية المكفولة لعمالئهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو 

 محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.

أو أي من  تابعيهمأو أي من  المستشارين الماليينمن  أيوهي وحدها المسؤولة عنه. ال يقبل محتوى هذا اإلعالن  أَعدت الشركة

ولية على اإلطالق، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح ؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مسؤمديريهم أو مس

أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها 

أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في  بالشركةمعلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط 

ن أي استخدام لهذا اإلعالن أو صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النةر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ ع

 أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

الصادرة أو  الشركةفيما يخص أسهم  نشرة الطرح الدوليةاإلصدار المحلية ونشرة عليه، فإن اإلشارات الواردة في  وبناء

قراءتها على أنها تشمل أي  يجب آخرالمطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل 

بتلك  يعملون نيذال تابعيهمأو أي من  المستشارين الماليينإصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة 

الدخول في اتفاقيات تمويل )بما في ذلك المبادلة أو عقود  تابعيهموأي من  الدوليين للمنسقينلى ذلك، يجوز إ وإضافةالصفة. 

االستحواذ عليها أو امتالكها أو  تابعيهمأو أي من  المستشارون الماليونالفروقات( مع المستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكن 

من هذه االستثمارات أو المعامالت  أيالكشف عن حجم  المستشارين الماليينمن  التصر  فيها من وقت آلخر. ال ينوي أي

 مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصددعليه بخال  ما يتفق 

 


