
 
 
 

ـــــدار،  ـــــع أو اإلصــ ـــــر أو التوز�ــ ـــــص للنشــ ـــــر مخصــ ـــــدة **غیــ ـــــات المتحــ ـــــل الوال�ــ ـــــي أو داخــ ـــــر، فــ ـــــر م�اشــ ـــــر أو غیــ ـــــكل م�اشــ �شــ
ــا أو أي  ــ ــوب إفر�ق�ــ ــ ــترال�ا أو جنــ ــ ــــان أو أســ ــدا أو ال�ا�ــ ــ ــــة أو �نــ ــةاألمر�ك�ــ ــ ــون  وال�ــ ــ ــــرى �كــ ــائ�ة أخــ ــ ــــل قضــ ــا مثــ ــ ــع  فیهــ ــ ــذا التوز�ــ ــ هــ

 غیر قانوني **

فـــــي أي وال�ـــــة قضـــــائ�ة،  علیهـــــا  ألوراق المال�ـــــة أو االكتتـــــابا ًا لب�ـــــععرضـــــ  أونشـــــرة إصـــــدار  أو اً إعالنـــــ  الب�ـــــانهـــــذا ال �شـــــكل 
 �ما في ذلك الوال�ات المتحدة أو �ندا أو ال�ا�ان أو أسترال�ا أو جنوب إفر�ق�ا.

ــاً  مـــــن الب�انـــــات الـــــواردة ف�ـــــه�شـــــكل هـــــذا اإلعـــــالن أو أي  �جـــــب أن ال أي عـــــرض �خـــــص االعتمـــــاد عل�ـــــه ف�مـــــا  �مكـــــن أساســـ
ــوع ــن أي نــ ــزام مــ ــان أو التــ ــائ�ة.  �ــ ــة قضــ ــي أي وال�ــ ــد�و فــ ــیتم تقــ ــرض ســ ــراءم أي عــ ــهم األ لشــ ــاً ســ ــرح وفقــ ــرح،  للطــ ــالي المقتــ و�التــ

ــین علـــــى التـــــي  ضـــــمن وثـــــائق الطـــــرح الرســـــم�ةمســـــتثمر اتخـــــاذ قـــــراره االســـــتثماري فقـــــط علـــــى أســـــاس المعلومـــــات الـــــواردة ال یتعــ
ــرها  ــ ــق  ستنشــ ــ ــا یتعلــ ــ ــب ف�مــ ــ ــت المناســ ــ ــي الوقــ ــ ــل فــ ــ ــات للتمو�ــ ــ ــر�ة النا�فــ ــ ــإدراجشــ ــ ــي  �ــ ــ ــداول فــ ــ ــهم") للتــ ــ ــة ("األســ ــ ــهمها العاد�ــ ــ أســ

 . "السعود�ة  "تداول

 
 ي فحص  خبر

 

 السعر النهائي ألسهم الطرح تعلن عن  "للتمو�ل النا�فات "شر�ة

إحــــــدى ")، الشـــــــر�ة" أو "النا�فـــــــاتأعلنــــــت شــــــر�ة النا�فــــــات للتمو�ــــــل (" -م 2021نـــــــوفمبر  3 الر�ـــــــاض، 
فـــــــي المملكـــــــة العر��ـــــــة فـــــــراد ألل تمو�ـــــــلفـــــــي تـــــــوفیر حلـــــــول ال الرائـــــــدة غیـــــــر المصـــــــرف�ة المال�ـــــــة اتالمؤسســـــــ

ــعود�ة،  ــعود�ةالســ ــي العر��ـــــة الســ ــي ســ ــر�ة إتـــــش إس بــ ــالي شــ ــى جانــــب مستشـــــارها المــ ــر�ة الســـــعودي و ، إلــ شــ
المؤسســــــات ومتعهــــــدي  اكتتــــــابالفرنســــــي �ابیتــــــال وشــــــر�ة جــــــي إي بــــــي �ابیتــــــال �صــــــفتهما مــــــدیري ســــــجل 

ــي ــام األولــ ــرح العــ ــي الطــ ــار�ین فــ ــومالتغط�ــــة المشــ ــة  ، الیــ ــال عمل�ــ ــن اكتمــ ــرعــ ــجل األوامــ ــاء ســ ــات بنــ  للمؤسســ
ــرح ("بنجــــاح وتحدیــــد الســــعر النهــــائي ألســــهم الطــــرح  فــــي الســــوق الرئ�ســــ�ة  ") الطــــرح " أو" األولــــي  العــــام الطــ

 . لتداول السعود�ة

ــائي  الســــعر(" الواحــــد للســــهم ســــعودي ر�ــــال 34عنــــد لطــــرح ســــهم األ النهــــائي تــــم تحدیــــد الســــعرو  مــــا ، ) "النهــ
ــول عنـــــي � ــة الســـــوق�ة للوصـــ ــر�ةالق�مـــ ــد اإلدراج شـــ ــى  عنـــ ــعودي ( مل�ـــــار  3.4إلـــ ــال ســـ ــون دوالر  907ر�ـــ ملیـــ

 ). أمر�كي



 عــــــادلتغط�ــــــة  �معــــــدل مل�ــــــار ر�ــــــال ســــــعودي 162إلــــــى  المؤسســــــات ووصــــــلت الق�مــــــة اإلجمال�ــــــة الكتتــــــاب
 . مرة 136

ــذي لشــــر�ة قــــال �هــــذه المناســــ�ة، و  ــو المنتــــدب والــــرئ�س التنفیــ ــد المحســــن الســــو�لم، العضــ النا�فــــات عبــ
ــل ــة األحــــــدث: للتمو�ــــ ــكل هــــــذه المحطـــ ــیرة نمونــــــا "تشـــ ــیًال ملموســــــاً  فــــــي مســـ  علــــــى عـــــرض الق�مــــــة الفر�ــــــد دلـــ

هـــــــذا  و�ســـــــرني أن أرى . اســـــــتثنائ�ةالمملكـــــــة، حیـــــــث نواصـــــــل تقـــــــد�م نتـــــــائج مال�ـــــــة وتشـــــــغیل�ة  لشـــــــر�تنا فـــــــي
ــاب ــوي مـــــن االكتتـــ ــر�تنا المســـــتوى القـــ ــهم شـــ ــل  علـــــى أســـ ــاتمـــــن قبـــ ــى الفـــــرص شـــــر�حة المؤسســـ ، وأتطلـــــع إلـــ

ــرة ــا الكبیــ ــا لنــ ــي �خبئهــ ــتقبل  التــ ــاالمســ ــو ف�مــ ــدمًا نحــ ــي قــ ــالي  نمضــ ــل التــ ــع امـــــتالك الفصــ ــا مــ ــیرة نمونــ ــن مســ مــ
 ". واألفراد  المؤسساتمن   تنوعاً أوسع وأكثر  ساهمین  م قاعدة

، علـــــى أن تنتهـــــي م2021 نـــــوفمبر 7 الموافـــــق یـــــوم األحـــــداألفـــــراد فـــــي مـــــن المقـــــرر أن تبـــــدأ فتـــــرة اكتتـــــاب و 
 . م2021نوفمبر   8في یوم اإلثنین الموافق 

ــةعلـــــى موافقـــــة  شـــــر�ة النا�فـــــات للتمو�ـــــل، حصـــــلت 2021ســـــبتمبر  29وفـــــي  ــوق  هیئـــ ــة الســـ  علـــــى المال�ـــ
 المــــــال رأس مــــــن٪ 35 وهــــــو مــــــا �مثــــــل") الطــــــرح أســــــهم("ملیــــــون ســــــهم  35لـــــــ األولــــــي الطــــــرح العــــــام طلــــــب

ــر�ة،  المصــــــَدر ــك عــــــن للشــــ ــع طر�ــــــق وذلــــ ــهم ب�ــــ ــاس تناســــــبي مــــــن الحال�ــــــة األســــ ــى أســــ ــاهمي  قبــــــل علــــ مســــ
 الشر�ة الحالیین في طرح ثانوي. 

 تفاصیل الطرح: 

الواحـــــد، مـــــا �عنـــــي وصـــــول  ر�ـــــال ســـــعودي للســـــهم 34 عنـــــدلطـــــرح ســـــهم األ الســـــعر النهـــــائيتـــــم تحدیـــــد  -
 .ر�ال سعوديمل�ار   3.4  الق�مة السوق�ة للشر�ة عند اإلدراج إلى

 .ملیون دوالر أمر�كي)  317(   ر�ال سعودي  مل�ار 1.19إلى  الحجم اإلجمالي للطرح �صل   -
 .من قبل المساهمین ال�ائعین سهم ملیون  35  تتمثل عمل�ة الطرح العام األولي في طرح -
ــدئ100 تــــــم تخصــــــ�ص - ــرح �شــــــكل مبــــ ــهم الطــــ ــالي عــــــدد أســــ ــار�ة  للمؤسســــــات ي% مــــــن إجمــــ ــي المشــــ فــــ

ــةعمل�ـــــة بنـــــاء ســـــجل األوامـــــر (" "). وقـــــد یـــــتم تخفـــــ�ض عـــــدد األســـــهم المخصصـــــة المؤسســـــات المكتت�ـــ
ــاًء علـــــــى % مـــــــن إجمـــــــالي عـــــــدد أســـــــهم الطـــــــرح90 تمثـــــــلســـــــهم  31,500,000إلـــــــى للمؤسســـــــات   بنـــــ

العــــــدد النهــــــائي حدیــــــد ســــــیتم تو  . (كمــــــا هــــــو مبــــــین أدنــــــاه)  مســــــتوى الطلــــــب مــــــن قبــــــل المكتتبــــــین األفــــــراد
ــرح المخصصــــــة  ــهم الطـــ ــار�ة ألســـ ــات المشـــ ــرادللمؤسســـ ــاب المســــــتثمر�ن األفـــ ــى اكتتـــ ــا هــــــو (  بنــــــاًء علـــ كمـــ

 . ) مبین أدناه



 
 
 

ــا �خــــــص الطــــــرح،  - ــر�ة بتعیــــــینف�مـــ ــي ســــــي العر��ــــــة الســــــعود�ة مستشــــــار  إتــــــش شــــــر�ة قامــــــت الشـــ ًا إس بـــ
لتغط�ــــــة ف�مــــــا یتعلــــــق  رئ�ســــــ�ًا لاً ومتعهــــــد ، لالكتتــــــاب اً مــــــدیر و الرئ�ســــــي، كتتــــــاب االســــــجل ل اً ومــــــدیر ًا، مال�ــــــ

ــي �ابیتــــــال"شــــــر�تي �مــــــا قامــــــت بتعیــــــین �أســــــهم الطــــــرح.  ــال"و "الســــــعودي الفرنســــ " جــــــي آي بــــــي �ابیتــــ
 ســـــــي بـــــــي إس إتـــــــششـــــــر�ة �شـــــــار إلـــــــى ( لمشـــــــار�ین ا تعهـــــــدي التغط�ـــــــةوماالكتتـــــــاب  ســـــــجل ي مـــــــدیر ك

ــة ــعود�ة،  العر��ــــ ــال بـــــــي آي وجــــــي �ابیتـــــــال،  الفرنســــــي والســـــــعودي الســــ ـــ �ابیتــــ ــدیر " معـــــــًا بــــ ــجل ي مـــــ  ســـــ
 "). االكتتاب

، و�نــــــك الر�ــــــاض، الســــــعودي البنــــــك األهلــــــيوتــــــم �ــــــذلك تعیــــــین البنــــــك الســــــعودي البر�طــــــاني (ســــــاب)، و  -
ــًا بــــــ"ي �جهـــــات مســـــتلمة (�شـــــار إلیهـــــا مصـــــرف الراجحـــــو  ") لشـــــر�حة المكتتبـــــین مســـــتلمةال الجهــــــاتمعـــ

 األفراد. 
ــراد مــــن االكتتــــاب  - ــرة اكتتــــاب األفــــراد ســــیتمكن المســــتثمرون األفــ ــى األســــهم خــــالل فتــ ــد علــ ــن یــــوم األحــ مــ

ــوم اال م2021نـــــــوفمبر  7 ــة یـــــ ــین ولغا�ـــــ ــوفمبر  8ثنـــــ ــرح م 2021نـــــ ــهم الطـــــ ــائي ألســـــ ــعر النهـــــ ــد الســـــ عنـــــ
 للسهم الواحد، وذلك من خالل الجهات المستلمة. سعودي  ر�ال   34ال�الغ  

 الجدول الزمني للطرح:

 التار�خ  الحدث 
 م 2021نوفمبر  8– م2021نوفمبر  7 فترة اكتتاب األفراد 

 م 2021نوفمبر  13في أو قبل   ألسهم الطرح  التخص�ص النهائيعن  عالناإل
 م 2021نوفمبر  15في أو قبل   إعادة فائض االكتتاب (إن وجد)
ـــــي  تداول السعود�ة التار�خ المتوقع لبدء التداول في  ـــــر�ة فــ ـــــهم الشــ ــداول أســ ـــ ـــــدأ تــ ـــــع أن یبــ ـــــن المتوقــ ــداول مــ ـــ تــ

ــعود�ة ــ ــة ذات  الســ ــ ــات التنظ�م�ــ ــ ــع المتطل�ــ ــ ــت�فاء جم�ــ ــ ــد اســ ــ �عــ
ــلة.  ــ ــن و الصــ ــ ـــــالن عــ ــیتم اإلعــ ــ ــدء ســ ــ ـــــع بــ ــر موقــ ــ ـــــداول عبــ التــ

 ).www.saudiexchange.sa( السعود�ةتداول  

 www.cma.org.sa، یرجـــــى ز�ـــــارة موقـــــع هیئـــــة الســـــوق المال�ـــــة االكتتـــــابلمز�ـــــد مـــــن المعلومـــــات حـــــول نشـــــرة 
 /https://ipos.nayifat.com اإللكتروني للشر�ة موقعالو 

 -انتهى-

 شر�ة النا�فات للتمو�ل   حول

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
https://ipos.nayifat.com/


التــــي تر�ــــز علــــى تلب�ــــة  المصــــرف�ة غیــــر المال�ــــة المؤسســــات أبــــرز مــــن واحــــدةً  للتمو�ــــل النا�فــــات شــــر�ة تعــــد
ــراد ــة فــــــي االحت�اجــــــات التمو�ل�ــــــة لألفــــ ــام فــــــرصالســــــعود�ة العر��ــــــة المملكــــ ــتعّد الشــــــر�ة الغتنــــ ــو  . وتســــ النمــــ

إلدارة  هـــــــا المحكـــــــمو�طار  ، قو�ـــــــةال هـــــــاوشـــــــ�كة توز�ع ، شـــــــاملةال هـــــــامجموعـــــــة منتجات المتاحـــــــة �االســـــــتناد إلـــــــى
ــاوعالم ، المخــــاطر ــة ال تهــ ــدة. التجار�ــ ــر�ة  وأبــــدترائــ ــى النمــــوالشــ ــة علــ ــدرة عال�ــ ــو المر و  قــ ــع ةنــ ــل مــ ــي التعامــ  فــ
فــــــي المملكــــــة  لســــــوق تمو�ــــــل األفــــــراد حت�اجــــــات المتطــــــورةاالوتكی�ــــــف اســــــترات�ج�اتها مــــــع  ، الســــــوق  ظــــــروف

 العر��ة السعود�ة. 

ــر�ةتأسســـــت  ــات شـــ ــام  للتمو�ـــــل النا�فـــ ــي عـــ ــال  بــــــرأس م2002فـــ ــدرهمـــ ــعودي 10 قـــ ــال ســـ ــون ر�ـــ  و�بلــــــغ ، ملیـــ
 مصـــــــرف�ة غیـــــــر مال�ـــــــة مؤسســـــــةأول  الشـــــــر�ة ت�انـــــــو مل�ـــــــار ر�ـــــــال ســـــــعودي.  1م الیـــــــو  هـــــــامال رأس حجـــــــم

فــــــي  ر�ــــــادي دورو�ــــــان لهــــــا ، م2014مــــــن البنــــــك المر�ــــــزي الســــــعودي فــــــي عــــــام تحصــــــل علــــــى تــــــرخ�ص 
ــوق  ــرادســ ــل األفــ ــوق�ة تمو�ــ ــة ســ ــرة �حصــ ــا % 18 بلغــــت �بیــ ــي�مــ ــع فــ ــام  االول الر�ــ ــن عــ  ولـــــدى. 1م1202مــ
 . االئتمان�ة  �الجدارة  یتمتعون ألف عمیل   44أكثر من   تضممحفظة شاملة  الشر�ة

ــدم الشـــــــر�ة لعمال  العمـــــــالء تمو�ـــــــلمتمّثلـــــــة ب ، الشـــــــر�عة اإلســـــــالم�ةمنتجـــــــات وخـــــــدمات متوافقـــــــة مـــــــع  ئهـــــــاتقــــ
ــل و  ، األفـــــــراد ــانتمو�ـــــ ــآتوتمو�ـــــــل  ، �طاقـــــــات االئتمـــــ ــطة المنشـــــ ــال وتمو�ـــــــل ، الصـــــــغیرة والمتوســـــ ــة  مجـــــ التقن�ـــــ
 23تغطـــــــي  واســـــــعةشـــــــ�كة توز�ـــــــع هـــــــوامش ر�ـــــــح تنافســـــــ�ة و مـــــــن  الشـــــــر�ةتســـــــتفید و ). FinTech(  المال�ـــــــة

 . في المملكة  اً فرع 27عبر   �عملون   اً موظف 392مدینة مع 

 االتصال ب�انات

 الدور  ال��يد اإللك��و�ي  االسم  الشركة  اسم 

إتــــــــــــــــــــــش إس 
بــــــــــــــي ســــــــــــــي 
العر��ــــــــــــــــــــــــــــــة 

 السعود�ة

 محمد فنوش 
 فایزان ب�ك

 أسعد الدندش 
 

 
 

NayifatIPO@hsbcsa.com 
 

 مستشار مالي •
ــدیر ســــــــجل  • االكتتــــــــاب مــــــ

 الرئ�سي
 مدیر االكتتاب •
 الرئ�سيتغط�ة المتعهد  •

شر�ة 
السعودي  
الفرنسي 
 كابیتال 

 محمد الماضي 
 الجاسر  سلطان

 الراشد  خالد

 
 

Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa 
 
 

الكتتاب  مدیر سجل ا •
 المشارك

 متعهد التغط�ة المشارك  •

 
البنـــــك محســـــو�ة علـــــى أســـــاس إجمـــــالي القـــــروض (صـــــافي دخـــــل التمو�ـــــل غیـــــر المكتســـــب). �حســـــب النشـــــرة اإلحصـــــائ�ة الشـــــهر�ة الصـــــادرة عـــــن   1

 م2021األولي للر�ع األول من عام  السعودي "التمو�ل الشخصي" حجم السوق  المر�زي 

mailto:NayifatIPO@hsbcsa.com
mailto:Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa


 
 
 

بي  آي  جي 
 كابیتال 

 سامي اروادي 
 فایز جالل

 منصور العماري 
 

 
 

NayifatIPO@GIBCapital.com 
 

 فنز�ـــــــــــــــــــــــــــــــري 
غلــــــــــــــــــــــــــــــــوفر 

 هیر�نغ

  أحمد جبر 
Ahmed.Jebur@finsbury.com 

 

ــال  مستشـــــــــــــــــــــــــــــــار االتصـــــــــــــــــــــــــــــ
 (االستفسارات اإلعالم�ة)

 

 إخالء مسؤول�ة   ب�ان

الغـــــرض مـــــن المعلومـــــات الـــــواردة فـــــي هـــــذا اإلعـــــالن علـــــى عـــــرض معلومـــــات أساســـــ�ة عـــــن الطـــــرح �قتصـــــر 
ــت�فائها. وال �جــــــوز ألي شــــــخص التعو�ــــــل علــــــى المعلومــــــات الــــــواردة فــــــي  وال یوجــــــد ادعــــــاء �اكتمالهــــــا أو اســــ
ــذا  ــي هــــــ ــات الــــــــواردة فــــــ ــا إن المعلومــــــ ــت�فائه ألي غــــــــرض. �مــــــ ــحته أو اســــــ هــــــــذا اإلعــــــــالن أو دقتــــــــه أو صــــــ

للتغییــــــر. و�خلــــــي �ــــــل مــــــن الشــــــر�ة ومــــــدیري ســــــجل االكتتــــــاب والشــــــر�ات التا�عــــــة لهــــــم  اإلعــــــالن عرضــــــة
مســـــــؤول�اتهم صـــــــراحًة عـــــــن أي التـــــــزام أو تعهـــــــد �إضـــــــافة معلومـــــــات أو تحـــــــدیث أو تصـــــــح�ح أ�ـــــــة أخطـــــــاء 

، وال ُ�عتبـــــر توز�ـــــع هـــــذا اإلعـــــالن أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال �مثا�ـــــة توصـــــ�ة مـــــن جانـــــب الشـــــر�ة بهـــــذا اإلعـــــالن
ــجل االك ــدیري ســـ ــفقة أو ترتی�ــــــات أو مـــ ــهم الطــــــرح أو أي صـــ ــاب فــــــي أســـ ــة االكتتـــ ــار�ة فــــــي عمل�ـــ تتــــــاب للمشـــ

ُمشـــــــار إلیهـــــــا ف�ـــــــه. وال �فســـــــر محتو�ـــــــات هـــــــذا اإلعـــــــالن علـــــــى أنهـــــــا مـــــــن قبیـــــــل االستشـــــــارات القانون�ـــــــة أو 
 المال�ة أو الضر�ب�ة. 

�قــــع فــــي قــــد �كــــون توز�ــــع هــــذا اإلعــــالن ُمقیــــًدا �موجــــب القــــانون فــــي �عــــض الــــدول وعلــــى األشــــخاص الــــذین 
ا �ــــــأي  حــــــوزتهم أي مســــــتند أو معلومــــــات أخــــــرى مشــــــار إلیهــــــا فــــــي هــــــذا اإلعــــــالن أن �ح�طــــــوا أنفســــــهم علمــــــً
ا لقــــــوانین  قیــــــود مــــــن هــــــذا القبیــــــل وأن یلتزمــــــوا بهــــــا، حیــــــث إن عــــــدم االمتثــــــال لتلــــــك القیــــــود قــــــد ُ�عــــــد انتهاكــــــً

 .األوراق المال�ة المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القیود

عـــــالن عرضـــــًا لب�ـــــع أوراق الشـــــر�ة المال�ـــــة م�اشـــــر أو غیـــــر م�اشـــــر فـــــي الوال�ـــــات المتحـــــدة ال �مثـــــل هـــــذا اإل
ــات  ــي الوال�ــــ ــا فــــ ــذا اإلعــــــالن أو ب�عهــــ ــا فــــــي هــــ ــهم المشــــــار إلیهــــ ــرح األســــ ــا. وال �جــــــوز طــــ األمر�ك�ــــــة أو إلیهــــ
ــادر فـــــــي عـــــــام  ــة األمر�ك�ـــــــة الصــــ ــب قـــــــانون األوراق المال�ــــ ــدة األمر�ك�ـــــــة إال إذا �انــــــت مســـــــجلة �موجــــ المتحــــ

ــا فـــــي أي صـــــفقة معفـــــاة قــــــانون األوراق المال�ــــــة األمر�كــــــي م �صـــــ�غته المعدلـــــة ("1933 ")، أو یـــــتم طرحهـــ
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ــعة لــــــه.  ــي أو غیــــــر خاضـــ ــانون األوراق المال�ــــــة األمر�كـــ ــا فــــــي قـــ ــجیل المنصــــــوص علیهـــ ــن متطل�ــــــات التســـ مـــ
ــة األمر�كـــــي ــانون األوراق المال�ــ ــب قــ ــرح �موجــ ــهم الطــ ــن أســ ــزء مــ ــجیل أي جــ ــوي تســ ــر�ة وال تنــ ــجل الشــ ــم تســ  لــ
ــهم فــــــي  ــة أســـ ــام أل�ـــ ــرح عـــ ــراء طـــ ــوي إجـــ ــة، وال تنـــ ــدة األمر�ك�ـــ ــات المتحـــ ــن الوال�ـــ ــة مـــ ــن وال�ـــ ــوانین أي مـــ أو قـــ
ــادة  ــا أو إعـــــ ــذا اإلعـــــــالن وال �جـــــــوز توز�عهـــــ ــخ مـــــــن هـــــ ــتم توز�ـــــــع نســـــ ــن یـــــ ــدة األمر�ك�ـــــــة. لـــــ الوال�ـــــــات المتحـــــ

متحــــــدة توجیههــــــا أو إرســــــالها �ــــــأي صــــــورة أخــــــرى، ســــــواًء �شــــــكل م�اشــــــر أم غیــــــر م�اشــــــر، إلــــــى الوال�ــــــات ال
 . األمر�ك�ة

ــل أي  ــن قبـــ ــرائها مـــ ــوة لشـــ ــا أو دعـــ ــار إلیهـــ ــة المشـــ ــر�ة المال�ـــ ــع أوراق الشـــ ــًا لب�ـــ ــذا اإلعـــــالن عرضـــ ال �مثـــــل هـــ
ــة �كــــــون  ــي أي دولـــ ــان أو فـــ ــوب أفر�ق�ــــــا أو ال�ا�ـــ ــدا أو جنـــ ــترال�ا أو �نـــ ــات المتحــــــدة أو أســـ ــي الوال�ـــ شـــــخص فـــ

المشــــار إلیهــــا فــــي اإلعــــالن لــــم ولــــن فیهــــا هــــذا العــــرض أو الــــدعوة غیــــر قــــانوني. و�ّن عــــرض و��ــــع األســــهم 
یــــــتم تســــــجیلها �موجــــــب قــــــوانین األوراق المال�ــــــة المعمــــــول بهــــــا فــــــي أســــــترال�ا أو �نــــــدا أو جنــــــوب أفر�ق�ــــــا أو 
ــذا  ــا فـــــــي هـــــ ــع األســـــــهم المشـــــــار إلیهـــــ ــوز طـــــــرح أو ب�ـــــ ــتثناءات، ال �جـــــ ــاة �عـــــــض االســـــ ال�ا�ـــــــان. ومـــــــع مراعـــــ

ا�ــــــان أو ألي مــــــواطن أو مقــــــ�م �أســــــترال�ا أو �نــــــدا اإلعــــــالن فــــــي أســــــترال�ا أو �نــــــدا أو جنــــــوب أفر�ق�ــــــا أو ال�
ــام  ــرح عــ ــراء أي طــ ــتم إجــ ــن یــ ــه لــ ــذ�ر أنــ ــدیر �الــ ــبق. وجــ ــا ســ ــالح أي ممــ ــان أو لصــ ــا أو ال�ا�ــ ــوب أفر�ق�ــ أو جنــ

  ان.  لألسهم في أسترال�ا أو �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�

ــدرجین تحـــــت و  ــه ســـــوى لألشـــــخاص المنـــ ــق لـــ ــذا اإلعـــــالن وأي عـــــرض الحـــ ه هـــ ــتثمر�ن ال ُیوجـــــَّ صـــــف "المســـ
الئحــــــــة النشــــــــرة (الالئحــــــــة (االتحــــــــاد األورو�ــــــــي)  (هـــــــــ) مــــــــن2المــــــــؤهلین" �ــــــــالمعنى المقصــــــــود فــــــــي المــــــــادة 

ــا یلــــــي بلفــــــظ "المســــــتثمر�ن المــــــؤهلین")، 1129/ 2017 ) والتعــــــدیالت التــــــي تطــــــرأ علیهــــــا (�شــــــار إلــــــیهم ف�مــــ
ــاد�ة األورو��ـــــة. و�النســـــ�ة للممل ــذا وذلـــــك فـــــي أي دولـــــة مـــــن دول المنطقـــــة االقتصـــ وزع هـــ كـــــة المتحـــــدة، ال یـــــُ

ه فیهـــــا ســـــوى للمســـــتثمر�ن المـــــؤهلین الـــــذین ینطبـــــق علـــــیهم أي ممـــــا یلـــــي: (أ) المســـــتثمر�ن  اإلعـــــالن وال ُیوجـــــَّ
ــاق الفقــــــرة  ــي نطـــ ــتثمارات الداخلــــــة فـــ ــة �االســـ ــي األمــــــور المتعلقـــ ــة فـــ ــون �خبــــــرة مهن�ـــ ــذین �حظـــ ــؤهلین الـــ  5المـــ

ــن المــــــــادة  ــدمات المال�ــــــــة  19مـــــ ــن نظــــــــام األســــــــواق والخـــــ ــالي)، واألمــــــــر الصــــــــادر  2000مـــــ (التــــــــرو�ج المـــــ
�صــــــ�غته المعدلــــــة ("األمــــــر")؛ أو (ب) الك�انــــــات ذات المــــــالءة المال�ــــــة العال�ــــــة المبینــــــة فــــــي  2005بتــــــار�خ 
الــــــــواردة فــــــــي األمــــــــر؛ أو (ج) أو أي أشــــــــخاص آخــــــــر�ن ُ�ســــــــَمح  49) (أ) إلــــــــى (د) مــــــــن المــــــــادة 2الفقــــــــرة ( 

ــن �كـــــو  ــم لهـــــذا الغـــــرض، ولــ ا �التواصـــــل معهــ ــً ــد �خصوصـــــه هـــــذا قانونــ ــتثمار أو نشـــــاط اســـــتثماري أُعــ ن أي اســ
ــوى األشــــــخاص ذوو  ــه ســــ ــارك ف�ــــ ــوز أن �شــــ ــة و�ــــــذا ال �جــــ ــوى لألشــــــخاص ذوي العالقــــ ا ســــ ــً اإلعــــــالن متاحــــ



 
 
 

ــد أي شـــــخص  ــذا  - لـــــ�س مـــــن األشـــــخاص ذوي العالقـــــة -العالقـــــة. و�ن�غـــــي أّال یتصـــــرف أو �عتمـــ علـــــى هـــ
 . اإلعالن أو أي جزء من محتو�اته

ــر هـــــذا  ــتم نشــ ــاً و�ــ ــادة الرا�عـــــة  (ج)  للفقـــــرة اإلعــــالن وفقــ ــن المــ ــة والمــ ــادة السادســ ــاء ســـــجّل "مـــــن مــ ــات بنــ تعل�مــ
ــات ال ــر وتخصـــــــ�ص األســـــــهم فـــــــي عمل�ــــ ــادرة عـــــــن مجلـــــــس هیئـــــــة الســـــــوق  عـــــــام األولـــــــيطـــــــرح الاألوامــــ الصــــ

ــعود�ة ــة العر��ـــــة الســ ــة فـــــي المملكــ ــواردة ف�ـــــه أساســـــًا المال�ــ ــذلك الب�انـــــات الــ ــذا اإلعـــــالن و�ــ . �مـــــا ال �شـــــكل هــ
ا �ـــــان فـــــي أي بلـــــد، أو �ع�ـــــارة أخـــــرى، ال �مكـــــن االســـــتناد إل�ـــــه فـــــي ف� مـــــا یتعلـــــق �ـــــأي عـــــرض أو التـــــزام أ�ـــــً

ــى  ــا فــــــي هــــــذا اإلعــــــالن إال علــــ هــــــذا الصــــــدد. وال �جــــــوز للمســــــتثمر�ن االكتتــــــاب فــــــي األســــــهم المشــــــار إلیهــــ
ــي الوقـــــت ال ــدرها الشـــــر�ة وتنشـــــرها فــ ــوق المال�ـــــة التـــــي ستصــ ــدة مـــــن هیئـــــة الســ ــاس النشـــــرة المعتمــ مناســـــب أســ

ــًا للمــــــادة   34("النشــــــرة المحل�ــــــة"). �مــــــا أن المعلومــــــات الــــــواردة فــــــي هــــــذا اإلعــــــالن عرضــــــة للتغییــــــر. ووفقــــ
ــوق المال�ــــــة فــــــي  ــن مجلــــــس هیئــــــة الســـ ــتمرة الصــــــادرة عـــ ــرح األوراق المال�ــــــة وااللتزامــــــات المســـ ــن قواعــــــد طـــ مـــ

ــع  ــى موقــ ــرها، علــ ــة، عقــــب نشــ ــن النشــــرة المحل�ــ ــخ مــ ــوافر نســ ــوف تتــ ــعود�ة، وســ ــة الســ ــر�ة المملكــــة العر��ــ الشــ
المال�ــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــعود�ة (تــــــــــــــــــداول) عبــــــــــــــــــر  ، أو الســــــــــــــــــوق www.nayifat.com اإللكترونــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى

ــا ــر www.saudiexchange.com موقعهــــــــــــــــ ــة عبــــــــــــــــ ــة الســــــــــــــــــوق المال�ــــــــــــــــ ، أو هیئــــــــــــــــ
 .، �اإلضافة إلى الموقع اإللكتروني للمستشار الماليwww.cma.org.sa موقعها

ا ألغـــــراض قواعـــــد طـــــرح األوراق المال�ـــــة وااللتزامـــــات المســـــتمرة ال �مثـــــل هـــــذا اإلعـــــ الن وث�قـــــة عـــــرض تحق�قـــــً
ــداول)  ــعود�ة (تـ ــة السـ ــوق المال�ـ ــر�ة السـ ــة وال شـ ــل الهیئـ ــة عـــرض. وال تتحمـ ــه وث�قـ ــى أنـ ــیره علـ  وال �جـــب تفسـ

ــان  ــه، وتخل�ـــ ــه أو اكتمالـــ ــق بدقتـــ ــدات تتعلـــ ــان أي تأكیـــ ــذا اإلعـــــالن، وال تعط�ـــ ــات هـــ ــن محتو�ـــ أي مســـــؤول�ة عـــ
ــن  ــي هــــذا اإلعــــالن أو عــ ــتج عمــــا ورد فــ ــن أي خســــارة تنــ ــؤول�ة مهمــــا �انــــت عــ ــراحًة مــــن أي مســ ذمتهمــــا صــ

 .التعو�ل على أي جزء منه

ــوي  ا والتـــــي تحتـــ ــً ــزوم الطـــــرح الوث�قـــــة الوحیـــــدة الملزمـــــة قانونـــ ُتعـــــد نشـــــرة الطـــــرح الدول�ـــــة التـــــي تـــــم اعـــــدادها لـــ
عود�ة، وُ�عتـــــــد �مـــــــا ورد فـــــــي النشـــــــرة علـــــــى معلومـــــــات عـــــــن الشـــــــر�ة والطـــــــرح خـــــــارج المملكـــــــة العر��ـــــــة الســـــــ

ــمون  ــذا اإلعــــــالن ومضــــ ــمون هــــ ــارض بــــــین مضــــ ــود أي تعــــ ــال وجــــ ــة فــــــي حــــ ــرح الدول�ــــ ــرة الطــــ المحل�ــــــة ونشــــ
 .النشرة المحل�ة ونشرة الطرح الدول�ة

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


قـــــد �شـــــتمل هـــــذا اإلعـــــالن علـــــى إفـــــادات تمثـــــل "إفـــــادات مســـــتقبل�ة" أو قـــــد ُتعَتبـــــر �ـــــذلك. �مكـــــن االســـــتدالل 
ــذه اإلفـــــادات الم ــى هــ ــزم" أو "تقـــــدر" علــ ــتقبل�ة مثـــــل "تعتــ ــردات المســ ــتخدام �عـــــض المفــ ــن طر�ـــــق اســ ــتقبل�ة عــ ســ

ــوي" أو "قـــــــــد" أو  ــع" أو "تنـــــــ ــن" أو "ســـــــــ�كون" أو "�جـــــــــب" أو "متوقـــــــ ــن الممكـــــــ ــع" أو "مـــــــ ــد" أو "یتوقـــــــ أو "تعتقـــــــ
"�جــــــب" أو "محتمــــــل" أو "�خطــــــط" أو "تقــــــدیر" أو "�ســــــعى" أو "ین�غــــــي" أو "ســــــوف"، أو الصــــــ�غ الناف�ــــــة لمــــــا 

الصـــــــــ�غ البدیلــــــــة لهـــــــــا أو المصـــــــــطلحات المماثلــــــــة أو مـــــــــن خــــــــالل مناقشـــــــــات االســـــــــترات�ج�ة أو  ســــــــبق، أو
الخطــــــــط أو األهــــــــداف أو األحــــــــداث أو األهــــــــداف المســــــــتقبل�ة. إن أي إفــــــــادات مســــــــتقبل�ة تعكــــــــس وجهـــــــــة 
النظـــــــر الحال�ـــــــة للشـــــــر�ة ف�مـــــــا یتعلـــــــق �األحـــــــداث المســـــــتقبل�ة، وهـــــــي عرضـــــــة لمخـــــــاطر تـــــــرت�ط �األحـــــــداث 

ــتقبل�ة وغ ــات المســـ ــات ذات الصـــــلة �عمـــــل الشـــــر�ة أو نتـــــائج العمل�ـــ ــا مـــــن المخـــــاطر والشـــــكوك واالفتراضـــ یرهـــ
ــن أن  ــو أو االســــــــــترات�ج�ات. و�مكــــــــ ــتقبل�ة أو النمــــــــ ــاالت المســــــــ ــالي أو الســــــــــیولة أو االحتمــــــــ أو المر�ــــــــــز المــــــــ
ــات  ــي التوقعــ ــواردة فــ ــك الــ ــوهري عــــن تلــ ــكل جــ ــة �شــ ــائج الفعل�ــ ــي اخــــتالف النتــ ــل فــ ــن العوامــ ــد مــ تتســــبب العدیــ

فــــــي اإلفــــــادات المســــــتقبل�ة للشــــــر�ة، �مــــــا فــــــي ذلــــــك، مــــــن بــــــین عــــــدة أمــــــور أخــــــرى، المخــــــاطر المتعلقــــــة أو 
�الشــــــــــــر�ة وعمل�اتهــــــــــــا �التحدیــــــــــــد، ومســــــــــــتجدات الظــــــــــــروف االقتصــــــــــــاد�ة والصــــــــــــناع�ة العالم�ــــــــــــة، وأثــــــــــــر 
ــعود�ة. وال تتنـــــــاول اإلفـــــــادات  ــة العر��ـــــــة الســــ ــ�ة واالجتماع�ـــــــة فـــــــي المملكــــ ــتجدات االقتصـــــــاد�ة والس�اســــ المســــ

ــر�ات ال ــدیرو ســــجل االكتتــــاب والشــ ــى �ــــل مــــن الشــــر�ة ومــ ــي أُعــــدت خاللهــــا. یتخلــ ــتقبل�ة ســــوى الفتــــرة التــ مســ
التا�عــــــة لهمــــــا صــــــراحًة عــــــن أي التــــــزام أو تعهــــــد بتحــــــدیث أي إفــــــادة مســــــتقبل�ة واردة فــــــي هــــــذا اإلعــــــالن أو 

بل�ة أو مراجعتهــــــا أو تنق�حهــــــا ســــــواًء �ــــــان ذلــــــك نت�جــــــة لظهــــــور معلومــــــات جدیــــــدة أو وقــــــوع تطــــــورات مســــــتق
  ك. غیر ذل

ال یوجــــــد مــــــا �ضــــــمن �ــــــأن الطــــــرح ســــــوف �حــــــدث وال ین�غــــــي أن تســــــتند فــــــي قراراتــــــك المال�ــــــة إلــــــى أهــــــداف 
الشــــــر�ة ف�مــــــا یتعلــــــق �ــــــالطرح فــــــي هــــــذه المرحلــــــة. وال �شــــــكل هــــــذا اإلعــــــالن توصــــــ�ة �خصــــــوص الطــــــرح. 

ــهم التـــــي یـــــرت�ط بهـــــا هـــــذا اإلعـــــالن قـــــد ُ�عـــــرِّض ا ــاطر و�ن�غـــــي االلتفـــــات إلـــــى أن شـــــراء األســـ لمســـــتثمر لمخـــ
ــي  ــذین �فكــــــرون فــــ ــي علــــــى األشــــــخاص الــــ ــَتثمر �الكامــــــل. لــــــذا ین�غــــ ــي فقــــــدان المبلــــــغ المســــ كبیــــــرة تتمثــــــل فــــ
ــارات  ــي تقــــــد�م االستشــــ ــد متخصــــــص فــــ ــتثمار أو إلــــــى شــــــخص معتمــــ ــى مستشــــــار اســــ االســــــتثمار الرجــــــوع إلــــ

 .�شأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح للشخص المعني

حصــــــرً�ا لصــــــالح الشــــــر�ة ولــــــ�س لصــــــالح أي شــــــخص آخــــــر ف�مــــــا یتصــــــل �عمــــــل مــــــدیرو ســــــجل االكتتــــــاب 
ــا یتصــــــل �ــــــالطرح  ــیًال ألي مــــــنهم ف�مـــ ــجل االكتتــــــاب أي شـــــخص آخــــــر عمـــ ــر مــــــدیرو ســـ ــالطرح. ولــــــن �عتبـــ �ـــ
ولـــــــن یتحمـــــــل أي مـــــــنهم المســـــــؤول�ة تجـــــــاه أي شـــــــخص آخـــــــر غیـــــــر الشـــــــر�ة عـــــــن تقـــــــد�م وســـــــائل الحما�ـــــــة 



 
 
 

ــل أي مـــــ ــن یتحمــ ــین، �مـــــا لــ ــم المعنیــ ــة لعمالئهــ ــا یتعلـــــق المكفولــ ــارات ف�مــ ــن تقـــــد�م أي استشــ ــؤول�ة عــ نهم المســ
ــي هــــــــذا  ــه فــــــ ــر مشــــــــار إل�ــــــ ــر آخــــــ ــفقة أو ترتیــــــــب أو أمــــــ ــات هــــــــذا اإلعــــــــالن أو أي صــــــ ــالطرح أو محتو�ــــــ �ــــــ

 .اإلعالن

أعـــــــدت الشـــــــر�ة محتـــــــوى هـــــــذا اإلعـــــــالن وهـــــــي وحـــــــدها المســـــــؤولة عنـــــــه. ال �قبـــــــل أٍي مـــــــن مـــــــدیري ســـــــجل 
ــ ــن مـــــ ــة أو أي مـــــ ــر�اتهم التا�عـــــ ــن شـــــ ــاب أو أي مـــــ ــار�هم االكتتـــــ ــوظفیهم أو مستشـــــ ــؤولیهم أو مـــــ دیر�هم أو مســـــ

أو و�الئهــــــم أ�ــــــة مســــــؤول�ة علــــــى اإلطــــــالق، �مــــــا ال �قــــــدم أي تعهــــــد أو ضــــــمان صــــــر�ح أو ضــــــمني �شــــــأن 
ــان قـــــد  ــا إذا �ــ ــأن مــ ــت�فائها أو صـــــدقها (أو �شــ ــا أو اســ ــي هـــــذا اإلعــــالن أو دقتهــ ــواردة فــ ــات الــ ــحة المعلومــ صــ

لومــــــات أخــــــرى تــــــرت�ط �الشــــــر�ة أو شــــــر�اتها التا�عــــــة أو تــــــم إغفــــــال أي معلومــــــات مــــــن اإلعــــــالن) أو أي مع
ــة  ــن طر�قـــ ــة، �غـــــض النظـــــر عـــ ــ�غة مرئ�ـــــة أو إلكترون�ـــ ــفه�ة أو فـــــي صـــ ــة أو شـــ ــواء �انـــــت خط�ـــ الشـــــق�قة، ســـ
إرســــــالها أو إتاحتهــــــا أو عــــــن أ�ــــــة خســــــارة تنشــــــأ عــــــن أي اســــــتخدام لهــــــذا اإلعــــــالن أو أي مــــــن محتو�اتــــــه أو 

 .هتنشأ من وجه آخر ف�ما یتصل �ما سلف ب�ان

ــم،  ــاب وأي مــــــــن الشــــــــر�ات التا�عــــــــة لهــــــ ــوز ألي مــــــــن مــــــــدیري ســــــــجل االكتتــــــ وف�مــــــــا یتعلــــــــق �ــــــــالطرح، �جــــــ
االســـــــتحواذ علـــــــى جـــــــزء مـــــــن األوراق المال�ـــــــة ذات الصـــــــلة �ـــــــالطرح �صـــــــفتها أصـــــــیًال، و�جـــــــوز لهـــــــم بتلـــــــك 

ــر�ة أو  ــة �الشـــــ ــرى الخاصـــــ ــة أو األســـــــهم األخـــــ ــذه األوراق المال�ـــــ ــوا بهـــــ ــتثمارات ذات الصـــــــفة أن �حتفظـــــ االســـــ
الصـــــلة المرت�طـــــة �ـــــالطرح أو خالفـــــه، فضـــــًال عـــــن شـــــرائهم أو بـــــ�عهم أو طـــــرحهم للب�ـــــع لحســـــابهم الخـــــاص. 
ــادرة أو  ــهم الشـــــر�ة الصـــ ــا �خـــــص أســـ ــرة الطـــــرح الدول�ـــــة ف�مـــ ــواردة فـــــي النشـــ ــإن اإلشـــــارات الـــ ــاًء عل�ـــــه، فـــ و�نـــ

التعامــــــــل معهــــــــا �شــــــــكل  المطروحــــــــة أو المكتتــــــــب بهــــــــا أو المســــــــتحوذ علیهــــــــا أو المخصصــــــــة أو التــــــــي تــــــــم
آخــــــر، �مجــــــرد نشــــــرها، �جــــــب قراءتهــــــا علــــــى أنهــــــا تشــــــمل أي إصــــــدار أو طــــــرح أو اكتتــــــاب أو اســــــتحواذ أو 
ــك  ــر�اتهم التا�عــــــة التــــــي تعمــــــل بتلــــ ــدیري ســــــجل االكتتــــــاب أو أي مــــــن شــــ تخصــــــ�ص أو تعامــــــل بواســــــطة مــــ

ــن الشـــــر�ات التا�عـــــة  ــدیري ســـــجل االكتتـــــاب وأي مــ ــى ذلـــــك، �جـــــوز لمــ ــفة. و�ضـــــافًة إلــ ــم الـــــدخول فـــــي الصــ لهــ
اتفاق�ـــــات تمو�ـــــل (�مـــــا فـــــي ذلـــــك الم�ادلـــــة أو عقـــــود الفروقـــــات) مـــــع المســـــتثمر�ن ف�مـــــا یتعلـــــق �األســـــهم التـــــي 
ــا أو امتالكهــــــــا أو  ــتحواذ علیهـــــ ــة لهــــــــم االســـــ ــر�ات التا�عـــــ ــن الشـــــ ــجل االكتتــــــــاب أو أي مـــــ ــدیري ســـــ ــن لمـــــ �مكـــــ

ــن مـــــدیري ســـــجل االكتتـــــاب الكشـــــف عـــــ ــا مـــــن وقـــــت آلخـــــر. ال ینـــــوي أي مـــ ــن التصـــــرف فیهـــ ن حجـــــم أيٍّ مـــ
هــــــذه االســــــتثمارات أو المعــــــامالت �خــــــالف مــــــا یتفــــــق مــــــع أي التــــــزام قــــــانوني أو تشــــــر�عي معمــــــول �ــــــه فــــــي 

 هذا الصدد. 



 


