**ﻏی ـ ـ ــر ﻤخص ـ ـ ــص ﻟﻠنش ـ ـ ــر أو اﻟتوز� ـ ـ ــﻊ أو اﻹﺼ ـ ـ ــدار� ،ش ـ ـ ــكﻞ ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ــر أو ﻏی ـ ـ ــر ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ــر ،ﻓ ـ ـ ــﻲ أو داﺨ ـ ـ ــﻞ اﻟوﻻ� ـ ـ ــﺎت اﻟمتح ـ ـ ــدة

اﻷﻤر�ك�ـ ـ ــﺔ أو �نـ ـ ــدا أو اﻟ�ﺎ�ـ ـ ــﺎن أو أﺴـ ـ ــتراﻟ�ﺎ أو ﺠنـ ـ ــوب إﻓر�ق�ـ ـ ــﺎ أو أي وﻻ�ـ ـ ــﺔ ﻗضـ ـ ــﺎﺌ�ﺔ أﺨـ ـ ــرى �كـ ـ ــون ﻓیﻬـ ـ ــﺎ ﻤثـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ــذا اﻟتوز�ـ ـ ــﻊ
ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ **
ﻻ �ش ـ ــكﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟب� ـ ــﺎن إﻋﻼﻨ ـ ـﺎً أو ﻨش ـ ـرة إﺼ ـ ــدار أو ﻋرﻀ ـ ـﺎً ﻟب� ـ ــﻊ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ أو اﻻﻛتت ـ ــﺎب ﻋﻠیﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ أي وﻻ� ـ ــﺔ ﻗض ـ ــﺎﺌ�ﺔ،

�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة أو �ندا أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو أﺴتراﻟ�ﺎ أو ﺠنوب إﻓر�ق�ﺎ.

ﻻ �ج ـ ــب أن �ش ـ ــكﻞ ﻫ ـ ــذا اﻹﻋ ـ ــﻼن أو أي ﻤ ـ ــن اﻟب�ﺎﻨ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـواردة ف� ـ ــﻪ أﺴﺎﺴ ـ ـًﺎ �مك ـ ــن اﻻﻋتم ـ ــﺎد ﻋﻠ� ـ ــﻪ ف�م ـ ــﺎ �خ ـ ــص أي ﻋ ـ ــرض

أو اﻟت ـ ـزام ﻤـ ــن أي ﻨـ ــوع �ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ أي وﻻ�ـ ــﺔ ﻗضـ ــﺎﺌ�ﺔ .وﺴـ ــیتم ﺘﻘـ ــد�م أي ﻋـ ــرض ﻟش ـ ـراء اﻷﺴـ ــﻬم وﻓﻘ ـ ـًﺎ ﻟﻠطـ ــرح اﻟمﻘتـ ــرح ،و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ
ﯿتﻌـ ــین ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتثمر اﺘخ ـ ــﺎذ ﻗ ـ ـ اررﻩ اﻻﺴ ـ ــتثمﺎري ﻓﻘ ـ ــط ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـواردة ﻀ ـ ــمن وﺜ ـ ــﺎﺌق اﻟط ـ ــرح اﻟرﺴ ـ ــم�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ
ﺴتنشـ ـ ــرﻫﺎ ﺸـ ـ ــر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔـ ـ ــﺎت ﻟﻠتمو�ـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟوﻗـ ـ ــت اﻟمنﺎﺴـ ـ ــب ف�مـ ـ ــﺎ ﯿتﻌﻠـ ـ ــق �ـ ـ ــﺈدراج أﺴـ ـ ــﻬمﻬﺎ اﻟﻌﺎد�ـ ـ ــﺔ )"اﻷﺴـ ـ ــﻬم"( ﻟﻠتـ ـ ــداول ﻓـ ـ ــﻲ
"ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ".

ﺨبر ﺼحﻔﻲ

ﺸر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔﺎت ﻟﻠتمو�ﻞ ﺘﻌﻠن ﻋن اﻨتﻬﺎء ﻓترة اﻛتتﺎب اﻟمستثمر�ن اﻷﻓراد
اﻟر�ﺎض 15 ،ﻨوﻓمبر 2021م  -أﻋﻠنت ﺸر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔﺎت ﻟﻠتمو�ﻞ )"اﻟنﺎ�ﻔﺎت" أو "اﻟشر�ﺔ"( ،إﺤدى اﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏیر اﻟمصرف�ﺔ

اﻟراﺌدة ﻓﻲ ﺘوﻓیر ﺤﻠول اﻟتمو�ﻞ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻤستشﺎرﻫﺎ اﻟمﺎﻟﻲ ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ

اﻟسﻌود�ﺔ ،اﻟیوم ﻋن اﻨتﻬﺎء ﻓترة اﻛتتﺎب اﻟمستثمر�ن اﻷﻓراد ﺒنجﺎح ﻓﻲ اﻛتتﺎﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎم )"اﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ" أو "اﻟطرح"( ﻓﻲ اﻟسوق

اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻟتداول اﻟسﻌود�ﺔ.

وﻗد ﺒدأت ﻓترة اﻛتتﺎب اﻟمكتتبین اﻷﻓراد ﺒتﺎر�ﺦ  7ﻨوﻓمبر  ،2021واﻨتﻬت ﺒتﺎر�ﺦ  8ﻨوﻓمبر � 2021مشﺎر�ﺔ  1,021,759ﻓرد
وطﻠ�ﺎت �ق�مﺔ  2.5ﻤﻠ�ﺎر ر�ﺎل ﺴﻌودي ﺘﻘر��ﺎً ،ﺒتﻐط�ﺔ ﻓﺎﻗت اﻟمستﻬدف ﺒنس�ﺔ  20.95ﻤرة .وذﻟك ﻓﻲ �ﺎﻤﻞ اﻷﺴﻬم اﻟمخصصﺔ

ﻟﻬذﻩ اﻟشر�حﺔ واﻟ�ﺎﻟﻐﺔ  3,500,000ﺴﻬم ﺒنس�ﺔ  %10ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺴﻬم اﻟمطروﺤﺔ �ﺎﻟسﻌر اﻟنﻬﺎﺌﻲ ﻷﺴﻬم اﻟطرح ﻋند  34ر�ﺎل
ﺴﻌودي ﻟﻠسﻬم اﻟواﺤد.
و�دأت ﻓترة اﻛتتﺎب اﻟمستثمر�ن اﻷﻓراد �ﻌد اﻛتمﺎل ﻋمﻠ�ﺔ ﺒنﺎء ﺴجﻞ اﻷواﻤر ﻟﻠمؤﺴسﺎت ﺒتﺎر�ﺦ  28أﻛتو�ر  ،2021ﺤیث وﺼﻠت
اﻟق�مﺔ اﻹﺠمﺎﻟ�ﺔ ﻻﻛتتﺎب اﻟمؤﺴسﺎت إﻟﻰ  162ﻤﻠ�ﺎر ر�ﺎل ﺴﻌودي �مﻌدل ﺘﻐط�ﺔ ﻓﺎق اﻟمستﻬدف ﺒـ  136ﻤرة وﻓﻘ ًﺎ ﻟمﺎ ﯿﻠﻲ:

-

اﻟشر�ﺎت اﻟسﻌود�ﺔ )وﺘشمﻞ اﻟشر�ﺎت اﻟمدرﺠﺔ واﻟشر�ﺎت اﻟخﺎﺼﺔ وﺸر�ﺎت اﻟتﺄﻤین وﻤؤﺴسﺎت اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ( ﺒنس�ﺔ
ﺘﻐط�ﺔ ﺒﻠﻐت  92ﻤرة

-

اﻟصنﺎدﯿق اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟصنﺎدﯿق اﻟخﺎﺼﺔ واﻟصنﺎدﯿق اﻟمدارة ﻤن ﻗبﻞ ﻤؤﺴسﺎت اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺒنس�ﺔ ﺘﻐط�ﺔ ﺒﻠﻐت  37ﻤرة

-

اﻟمستثمرون اﻟﻐیر ﺴﻌودﯿین )ﻤن ﻀمنﻬم اﻟمستثمرون ﻓﻲ دول ﻤجﻠس اﻟتﻌﺎون اﻟخﻠ�جﻲ واﻟمستثمرون اﻷﺠﺎﻨب

-

اﻟمؤﺴسﺎت اﻟحكوﻤ�ﺔ  2ﻤرات

اﻟمؤﻫﻠون واﻟمستثمرون ﻋن طر�ق اﺘﻔﺎق�ﺎت اﻟم�ﺎدﻟﺔ( ﺒنس�ﺔ ﺘﻐط�ﺔ ﺒﻠﻐت  5ﻤرات

�نﺎء ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻟطﻠب ﻤن ﻗبﻞ اﻟمكتتبین اﻷﻓراد ،ﺘم ﺘخف�ض ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻟمخصصﺔ ﻟﻠمؤﺴسﺎت إﻟﻰ  31,500,000ﺴﻬم
و ً
ﺘمثﻞ  %90ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ ﻋدد أﺴﻬم اﻟطرح .وﻗد ﺨصصت اﻟشر�ﺔ ﻤﺎ ﻻ �ﻘﻞ ﻋن  3ﻤن اﻷﺴﻬم ﻟكﻞ ﻤكتتب .وﺘم ﺘخص�ص اﻷﺴﻬم
ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﺤجم طﻠب �ﻞ ﻓرد ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﺈﺠمﺎﻟﻲ اﻷﺴﻬم اﻟمت�ق�ﺔ اﻟمكتتب
اﻟمت�ق�ﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘنﺎﺴبﻲ ﺒنس�ﺔ  %0.6188ﺘﻘر�� ًﺎً ،
ﻋﻠیﻬﺎ .وﺴیتم إﻋﺎدة ﻓﺎﺌض اﻻﻛتتﺎب )إن وﺠد( ﻓﻲ ﻤوﻋد أﻗصﺎﻩ  15ﻨوﻓمبر 2021م.
ﺘﻔﺎﺼیﻞ اﻟطرح:
•

ﺘم ﺘحدﯿد اﻟسﻌر اﻟنﻬﺎﺌﻲ ﻷﺴﻬم اﻟطرح ﻋند  34ر�ﺎل ﺴﻌودي ﻟﻠسﻬم اﻟواﺤد ،ﻤﺎ �ﻌنﻲ وﺼول اﻟق�مﺔ اﻟسوق�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ﻋند

•

اﻟحجم اﻹﺠمﺎﻟﻲ ﻟﻠطرح �صﻞ إﻟﻰ  1.19ﻤﻠ�ﺎر ر�ﺎل ﺴﻌودي.

اﻹدراج إﻟﻰ  3.4ﻤﻠ�ﺎر ر�ﺎل ﺴﻌودي.
•

ﺘتمثﻞ ﻋمﻠ�ﺔ اﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ طرح  35ﻤﻠیون ﺴﻬم ﻤن ﻗبﻞ اﻟمسﺎﻫمین اﻟ�ﺎﺌﻌین.

•

ﺘم ﺘخص�ص  %100ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ ﻋدد أﺴﻬم اﻟطرح �شكﻞ ﻤبدﺌﻲ ﻟﻠمؤﺴسﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠ�ﺔ ﺒنﺎء ﺴجﻞ اﻷواﻤر

•

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻟطﻠب ﻤن ﻗبﻞ اﻟمكتتبین اﻷﻓراد )ﻛمﺎ ﻫو ﻤبین أدﻨﺎﻩ(.
ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ ﻋدد أﺴﻬم اﻟطرح ً
ﻤن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺘصﻞ ﻨس�ﺔ اﻷﺴﻬم اﻟحرة �ﻌد إﺘمﺎم اﻹدراج ﻤ�ﺎﺸرًة إﻟﻰ  ٪35ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟمصدر ﻟﻠشر�ﺔ.
ﻤستشﺎر ﻤﺎﻟ�ﺎً ،وﻤدﯿ اًر ﻟسجﻞ اﻻﻛتتﺎب
ف�مﺎ �خص اﻟطرح ،ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ ﺒتﻌیین ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ
اً

)"اﻟمؤﺴسﺎت اﻟمكتت�ﺔ"( .وﻗد ﯿتم ﺘخف�ض ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻟمخصصﺔ ﻟﻠمؤﺴسﺎت إﻟﻰ  31,500,000ﺴﻬم ﺘمثﻞ %90

•

ﻤدﯿر ﻟﻼﻛتتﺎب ،وﻤتﻌﻬداً رﺌ�س� ًﺎ ﻟﻠتﻐط�ﺔ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄﺴﻬم اﻟطرح� .مﺎ ﻗﺎﻤت ﺒتﻌیین ﺸر�تﻲ "اﻟسﻌودي
اﻟرﺌ�سﻲ ،و اً
اﻟﻔرﻨسﻲ �ﺎﺒیتﺎل" و"ﺠﻲ آي ﺒﻲ �ﺎﺒیتﺎل" �مدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب وﻤتﻌﻬدي اﻟتﻐط�ﺔ اﻟمشﺎر�ین )�شﺎر إﻟﻰ ﺸر�ﺔ إﺘش
إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،واﻟسﻌودي اﻟﻔرﻨسﻲ �ﺎﺒیتﺎل ،وﺠﻲ آي ﺒﻲ �ﺎﺒیتﺎل ﻤﻌﺎً ﺒـ "ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب"(.

اﻟجدول اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠطرح:
اﻟحدث

اﻟتﺎر�ﺦ

إﻋﺎدة ﻓﺎﺌض اﻻﻛتتﺎب )إن وﺠد(

ﻓﻲ أو ﻗبﻞ  15ﻨوﻓمبر 2021م

اﻟحدث

اﻟتﺎر�ﺦ

اﻟتﺎر�ﺦ اﻟمتوﻗﻊ ﻟبدء اﻟتداول ﻓﻲ ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ

ﻤن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯿبدأ ﺘداول أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ ﻓﻲ ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ
�ﻌد اﺴت�ﻔﺎء ﺠم�ﻊ اﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟتنظ�م�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ .وﺴیتم
اﻹﻋﻼن ﻋن ﺒدء اﻟتداول ﻋبر ﻤوﻗﻊ ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ
).(www.saudiexchange.sa

ﻟمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻨشرة اﻻﻛتتﺎب ،ﯿرﺠﻰ ز�ﺎرة ﻤوﻗﻊ ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ  www.cma.org.saواﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔ
https://ipos.nayifat.com/

-اﻨتﻬﻰ-

ﺨﻠف�ﺔ ﻋن ﺸر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔﺎت ﻟﻠتمو�ﻞ
اﺤدة ﻤن أﺒرز اﻟمؤﺴسﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻏیر اﻟمصرف�ﺔ اﻟتﻲ ﺘر�ز ﻋﻠﻰ ﺘﻠب�ﺔ اﻻﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟتمو�ﻠ�ﺔ ﻟﻸﻓراد
ﺘﻌد ﺸر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔﺎت ﻟﻠتمو�ﻞ و ً
وﺘستﻌد اﻟشر�ﺔ ﻻﻏتنﺎم ﻓرص اﻟنمو اﻟمتﺎﺤﺔ �ﺎﻻﺴتنﺎد إﻟﻰ ﻤجموﻋﺔ ﻤنتجﺎﺘﻬﺎ اﻟشﺎﻤﻠﺔ ،وﺸ�كﺔ
ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ.
ّ

ﺘوز�ﻌﻬﺎ اﻟﻘو�ﺔ ،و�طﺎرﻫﺎ اﻟمحكم ﻹدارة اﻟمخﺎطر ،وﻋﻼﻤتﻬﺎ اﻟتجﺎر�ﺔ اﻟراﺌدة .وأﺒدت اﻟشر�ﺔ ﻗدرة ﻋﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنمو واﻟمروﻨﺔ ﻓﻲ

اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ ظروف اﻟسوق ،وﺘكی�ف اﺴتراﺘ�ج�ﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟمتطورة ﻟسوق ﺘمو�ﻞ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ.

ﺘﺄﺴست ﺸر�ﺔ اﻟنﺎ�ﻔﺎت ﻟﻠتمو�ﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2002م ﺒرأس ﻤﺎل ﻗدرﻩ  10ﻤﻠیون ر�ﺎل ﺴﻌودي ،و�بﻠﻎ ﺤجم رأس ﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟیوم  1ﻤﻠ�ﺎر

ر�ﺎل ﺴﻌودي .و�ﺎﻨت اﻟشر�ﺔ أول ﻤؤﺴسﺔ ﻤﺎﻟ�ﺔ ﻏیر ﻤصرف�ﺔ ﺘحصﻞ ﻋﻠﻰ ﺘرﺨ�ص ﻤن اﻟبنك اﻟمر�زي اﻟسﻌودي ﻓﻲ ﻋﺎم

2014م ،و�ﺎن ﻟﻬﺎ دور ر�ﺎدي ﻓﻲ ﺴوق ﺘمو�ﻞ اﻷﻓراد �حصﺔ ﺴوق�ﺔ �بیرة ﺒﻠﻐت � %18مﺎ ﻓﻲ اﻟر�ﻊ اﻻول ﻤن ﻋﺎم 2021م .1
وﻟدى اﻟشر�ﺔ ﻤحﻔظﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘضم أﻛثر ﻤن  44أﻟﻒ ﻋمیﻞ ﯿتمتﻌون �ﺎﻟجدارة اﻻﺌتمﺎﻨ�ﺔ.

ﺘﻘدم اﻟشر�ﺔ ﻟﻌمﻼﺌﻬﺎ ﻤنتجﺎت وﺨدﻤﺎت ﻤتواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻟشر�ﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤ�ﺔ ،ﻤتمّثﻠﺔ ﺒتمو�ﻞ اﻟﻌمﻼء اﻷﻓراد ،وﺘمو�ﻞ �طﺎﻗﺎت اﻻﺌتمﺎن،

وﺘمو�ﻞ اﻟمنشﺂت اﻟصﻐیرة واﻟمتوﺴطﺔ ،وﺘمو�ﻞ ﻤجﺎل اﻟتﻘن�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) .(FinTechوﺘستﻔید اﻟشر�ﺔ ﻤن ﻫواﻤش ر�ﺢ ﺘنﺎﻓس�ﺔ وﺸ�كﺔ

ﺘوز�ﻊ واﺴﻌﺔ ﺘﻐطﻲ  23ﻤدﯿنﺔ ﻤﻊ  392ﻤوظﻔ ًﺎ �ﻌمﻠون ﻋبر  27ﻓرﻋ ًﺎ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ.
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ﺒ�ﺎن إﺨﻼء ﻤسؤوﻟ�ﺔ

1

ﻤحس ـ ــو�ﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس إﺠم ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﻘ ـ ــروض )ﺼ ـ ــﺎﻓﻲ دﺨ ـ ــﻞ اﻟتمو� ـ ــﻞ ﻏی ـ ــر اﻟمكتس ـ ــب(� .حس ـ ــب اﻟنش ـ ـرة اﻹﺤص ـ ــﺎﺌ�ﺔ اﻟش ـ ــﻬر�ﺔ اﻟص ـ ــﺎدرة ﻋ ـ ــن اﻟبن ـ ــك

اﻟمر�زي اﻟسﻌودي "اﻟتمو�ﻞ اﻟشخصﻲ" ﺤجم اﻟسوق اﻷوﻟﻲ ﻟﻠر�ﻊ اﻷول ﻤن ﻋﺎم 2021م

�ﻘتصر اﻟﻐرض ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻋن اﻟطرح وﻻ ﯿوﺠد ادﻋﺎء �ﺎﻛتمﺎﻟﻬﺎ أو
اﺴت�ﻔﺎﺌﻬﺎ .وﻻ �جوز ﻷي ﺸخص اﻟتﻌو�ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو دﻗتﻪ أو ﺼحتﻪ أو اﺴت�ﻔﺎﺌﻪ ﻷي ﻏرض.

ﻛمﺎ إن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀﺔ ﻟﻠتﻐییر .و�خﻠﻲ �ﻞ ﻤن اﻟشر�ﺔ وﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم
ﻤسؤوﻟ�ﺎﺘﻬم ﺼراﺤ ًﺔ ﻋن أي اﻟتزام أو ﺘﻌﻬد �ﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺘحدﯿث أو ﺘصح�ﺢ أ�ﺔ أﺨطﺎء ﺒﻬذا اﻹﻋﻼن ،وﻻ �ُﻌتبر ﺘوز�ﻊ ﻫذا

اﻹﻋﻼن أي ﺸكﻞ ﻤن أﺸكﺎل �مثﺎ�ﺔ ﺘوﺼ�ﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟشر�ﺔ أو ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب ﻟﻠمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﻛتتﺎب ﻓﻲ أﺴﻬم
اﻟطرح أو أي ﺼﻔﻘﺔ أو ﺘرﺘی�ﺎت ُﻤشﺎر إﻟیﻬﺎ ف�ﻪ .وﻻ �ﻔسر ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤن ﻗبیﻞ اﻻﺴتشﺎرات اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ أو
اﻟمﺎﻟ�ﺔ أو اﻟضر�ب�ﺔ.
ﻘیدا �موﺠب اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ �ﻌض اﻟدول وﻋﻠﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن �ﻘﻊ ﻓﻲ ﺤوزﺘﻬم أي ﻤستند أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻗد �كون ﺘوز�ﻊ ﻫذا اﻹﻋﻼن ُﻤ ً
ﻋﻠمﺎ �ﺄي ﻗیود ﻤن ﻫذا اﻟﻘبیﻞ وأن ﯿﻠتزﻤوا ﺒﻬﺎ ،ﺤیث إن ﻋدم اﻻﻤتثﺎل ﻟتﻠك
أﺨرى ﻤشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أن �ح�طوا أﻨﻔسﻬم ً
اﻨتﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘواﻨین اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺘطبق ﺘﻠك اﻟﻘیود.
اﻟﻘیود ﻗد �ُﻌد
ً
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀ ًﺎ ﻟب�ﻊ أوراق اﻟشر�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏیر ﻤ�ﺎﺸر ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ أو إﻟیﻬﺎ .وﻻ �جوز
طرح اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو ﺒ�ﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ إﻻ إذا �ﺎﻨت ﻤسجﻠﺔ �موﺠب ﻗﺎﻨون اﻷوراق

اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�ك�ﺔ اﻟصﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم 1933م �ص�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟﺔ )"ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ"( ،أو ﯿتم طرﺤﻬﺎ ﻓﻲ أي ﺼﻔﻘﺔ

ﻤﻌﻔﺎة ﻤن ﻤتطﻠ�ﺎت اﻟتسجیﻞ اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ أو ﻏیر ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻪ .ﻟم ﺘسجﻞ اﻟشر�ﺔ وﻻ ﺘنوي

ﺘسجیﻞ أي ﺠزء ﻤن أﺴﻬم اﻟطرح �موﺠب ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ أو ﻗواﻨین أي ﻤن وﻻ�ﺔ ﻤن اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ،
وﻻ ﺘنوي إﺠراء طرح ﻋﺎم ﻷ�ﺔ أﺴﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ .ﻟن ﯿتم ﺘوز�ﻊ ﻨسﺦ ﻤن ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻻ �جوز ﺘوز�ﻌﻬﺎ أو
اء �شكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أم ﻏیر ﻤ�ﺎﺸر ،إﻟﻰ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ.
إﻋﺎدة ﺘوﺠیﻬﻬﺎ أو إرﺴﺎﻟﻬﺎ �ﺄي ﺼورة أﺨرى ،ﺴو ً
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀ ًﺎ ﻟب�ﻊ أوراق اﻟشر�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ أو دﻋوة ﻟشراﺌﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ أي ﺸخص ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة أو
�ن ﻋرض و��ﻊ
أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻓﻲ أي دوﻟﺔ �كون ﻓیﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌرض أو اﻟدﻋوة ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ .و ّ

اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻟم وﻟن ﯿتم ﺘسجیﻠﻬﺎ �موﺠب ﻗواﻨین اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب

أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن .وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة �ﻌض اﻻﺴتثنﺎءات ،ﻻ �جوز طرح أو ﺒ�ﻊ اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا
أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻷي ﻤواطن أو ﻤق�م �ﺄﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻟصﺎﻟﺢ أي ﻤمﺎ ﺴبق .وﺠدﯿر
�ﺎﻟذ�ر أﻨﻪ ﻟن ﯿتم إﺠراء أي طرح ﻋﺎم ﻟﻸﺴﻬم ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن.
ﻻ ﯿُوﺠﱠﻪ ﻫذا اﻹﻋﻼن وأي ﻋرض ﻻﺤق ﻟﻪ ﺴوى ﻟﻸﺸخﺎص اﻟمندرﺠین ﺘحت وﺼﻒ "اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین" �ﺎﻟمﻌنﻰ اﻟمﻘصود ﻓﻲ
اﻟمﺎدة )2ﻫـ( ﻤن ﻻﺌحﺔ اﻟنشرة )اﻟﻼﺌحﺔ )اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ(  (1129/2017واﻟتﻌدﯿﻼت اﻟتﻲ ﺘط أر ﻋﻠیﻬﺎ )�شﺎر إﻟیﻬم ف�مﺎ ﯿﻠﻲ
ﺒﻠﻔظ "اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین"( ،وذﻟك ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻤن دول اﻟمنطﻘﺔ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻷورو��ﺔ .و�ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻠممﻠكﺔ اﻟمتحدة ،ﻻ ﯿُوزع ﻫذا
اﻹﻋﻼن وﻻ ﯿُوﺠﱠﻪ ﻓیﻬﺎ ﺴوى ﻟﻠمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین اﻟذﯿن ﯿنطبق ﻋﻠیﻬم أي ﻤمﺎ ﯿﻠﻲ) :أ( اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین اﻟذﯿن �حظون �خبرة
ﻤﻬن�ﺔ ﻓﻲ اﻷﻤور اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻻﺴتثمﺎرات اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻔﻘرة  5ﻤن اﻟمﺎدة  19ﻤن ﻨظﺎم اﻷﺴواق واﻟخدﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ 2000

)اﻟترو�ﺞ اﻟمﺎﻟﻲ( ،واﻷﻤر اﻟصﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ � 2005ص�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟﺔ )"اﻷﻤر"(؛ أو )ب( اﻟك�ﺎﻨﺎت ذات اﻟمﻼءة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟمبینﺔ
ﻗﺎﻨوﻨﺎ �ﺎﻟتواﺼﻞ ﻤﻌﻬم ﻟﻬذا
سمﺢ ً
ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )) (2أ( إﻟﻰ )د( ﻤن اﻟمﺎدة  49اﻟواردة ﻓﻲ اﻷﻤر؛ أو )ج( أو أي أﺸخﺎص آﺨر�ن �ُ َ
ﻤتﺎﺤﺎ ﺴوى ﻟﻸﺸخﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ و�ذا ﻻ
اﻟﻐرض ،وﻟن �كون أي اﺴتثمﺎر أو ﻨشﺎط اﺴتثمﺎري أُﻋد �خصوﺼﻪ ﻫذا اﻹﻋﻼن ً
أﻻ ﯿتصرف أو �ﻌتمد أي ﺸخص  -ﻟ�س ﻤن اﻷﺸخﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ
�جوز أن �شﺎرك ف�ﻪ ﺴوى اﻷﺸخﺎص ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ .و�ن�ﻐﻲ ّ

 -ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو أي ﺠزء ﻤن ﻤحتو�ﺎﺘﻪ.

ﺴجﻞ اﻷواﻤر وﺘخص�ص اﻷﺴﻬم ﻓﻲ
و�تم ﻨشر ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻔﻘرة )ج( ﻤن اﻟمﺎدة اﻟرا�ﻌﺔ واﻟمﺎدة اﻟسﺎدﺴﺔ ﻤن "ﺘﻌﻠ�مﺎت ﺒنﺎء
ّ
ﻋمﻠ�ﺎت اﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ اﻟصﺎدرة ﻋن ﻤجﻠس ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ� .مﺎ ﻻ �شكﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن
و�ذﻟك اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟواردة ف�ﻪ أﺴﺎﺴ ًﺎ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄي ﻋرض أو اﻟتزام ًأ�ﺎ �ﺎن ﻓﻲ أي ﺒﻠد ،أو �ع�ﺎرة أﺨرى ،ﻻ �مكن اﻻﺴتنﺎد إﻟ�ﻪ ﻓﻲ

ﻫذا اﻟصدد .وﻻ �جوز ﻟﻠمستثمر�ن اﻻﻛتتﺎب ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن إﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟنشرة اﻟمﻌتمدة ﻤن ﻫیئﺔ

اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺴتصدرﻫﺎ اﻟشر�ﺔ وﺘنشرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟمنﺎﺴب )"اﻟنشرة اﻟمحﻠ�ﺔ"(� .مﺎ أن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن
ﻋرﻀﺔ ﻟﻠتﻐییر .ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة  34ﻤن ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمستمرة اﻟصﺎدرة ﻋن ﻤجﻠس ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ

اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،وﺴوف ﺘتواﻓر ﻨسﺦ ﻤن اﻟنشرة اﻟمحﻠ�ﺔ ،ﻋﻘب ﻨشرﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟشر�ﺔ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻋﻠﻰ

 ،www.nayifat.comأو اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ )ﺘداول( ﻋبر ﻤوﻗﻌﻬﺎ  ،www.saudiexchange.comأو ﻫیئﺔ اﻟسوق

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋبر ﻤوﻗﻌﻬﺎ � ،www.cma.org.saﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠمستشﺎر اﻟمﺎﻟﻲ.
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن وﺜ�ﻘﺔ ﻋرض ﺘحق�ًﻘ ﺎ ﻷﻏراض ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمستمرة وﻻ �جب ﺘﻔسیرﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ وﺜ�ﻘﺔ

ﻋرض .وﻻ ﺘتحمﻞ اﻟﻬیئﺔ وﻻ ﺸر�ﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ )ﺘداول( أي ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻋن ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن ،وﻻ ﺘﻌط�ﺎن أي

ﺘﺄﻛیدات ﺘتﻌﻠق ﺒدﻗتﻪ أو اﻛتمﺎﻟﻪ ،وﺘخﻠ�ﺎن ذﻤتﻬمﺎ ﺼراﺤ ًﺔ ﻤن أي ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻤﻬمﺎ �ﺎﻨت ﻋن أي ﺨسﺎرة ﺘنتﺞ ﻋمﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا
اﻹﻋﻼن أو ﻋن اﻟتﻌو�ﻞ ﻋﻠﻰ أي ﺠزء ﻤنﻪ.
ﻗﺎﻨوﻨ ﺎ واﻟتﻲ ﺘحتوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟشر�ﺔ واﻟطرح
ﺘُﻌد ﻨشرة اﻟطرح اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟتﻲ ﺘم اﻋدادﻫﺎ ﻟزوم اﻟطرح اﻟوﺜ�ﻘﺔ اﻟوﺤیدة اﻟمﻠزﻤﺔ ً
ﺨﺎرج اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،و�ُﻌتد �مﺎ ورد ﻓﻲ اﻟنشرة اﻟمحﻠ�ﺔ وﻨشرة اﻟطرح اﻟدوﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود أي ﺘﻌﺎرض ﺒین ﻤضمون
ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻤضمون اﻟنشرة اﻟمحﻠ�ﺔ وﻨشرة اﻟطرح اﻟدوﻟ�ﺔ.

ﻗد �شتمﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ إﻓﺎدات ﺘمثﻞ "إﻓﺎدات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ" أو ﻗد ﺘُﻌتَبر �ذﻟك� .مكن اﻻﺴتدﻻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ
ﻋن طر�ق اﺴتخدام �ﻌض اﻟمﻔردات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻤثﻞ "ﺘﻌتزم" أو "ﺘﻘدر" أو "ﺘﻌتﻘد" أو "ﯿتوﻗﻊ" أو "ﻤن اﻟممكن" أو "ﺴ�كون" أو "�جب"
أو "ﻤتوﻗﻊ" أو "ﺘنوي" أو "ﻗد" أو "�جب" أو "ﻤحتمﻞ" أو "�خطط" أو "ﺘﻘدﯿر" أو "�سﻌﻰ" أو "ﯿن�ﻐﻲ" أو "ﺴوف" ،أو اﻟص�ﻎ اﻟنﺎف�ﺔ

ﻟمﺎ ﺴبق ،أو اﻟص�ﻎ اﻟبدﯿﻠﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟمصطﻠحﺎت اﻟممﺎﺜﻠﺔ أو ﻤن ﺨﻼل ﻤنﺎﻗشﺎت اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ أو اﻟخطط أو اﻷﻫداف أو اﻷﺤداث
أو اﻷﻫداف اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .إن أي إﻓﺎدات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﺘﻌكس وﺠﻬﺔ اﻟنظر اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻷﺤداث اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ،وﻫﻲ ﻋرﻀﺔ
ﻟمخﺎطر ﺘرﺘ�ط �ﺎﻷﺤداث اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻟمخﺎطر واﻟشكوك واﻻﻓتراﻀﺎت ذات اﻟصﻠﺔ �ﻌمﻞ اﻟشر�ﺔ أو ﻨتﺎﺌﺞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت أو
اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ أو اﻟسیوﻟﺔ أو اﻻﺤتمﺎﻻت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ أو اﻟنمو أو اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺎت .و�مكن أن ﺘتسبب اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ ﻓﻲ اﺨتﻼف

اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ �شكﻞ ﺠوﻫري ﻋن ﺘﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟتوﻗﻌﺎت أو ﻓﻲ اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻤن ﺒین ﻋدة أﻤور
أﺨرى ،اﻟمخﺎطر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟشر�ﺔ وﻋمﻠ�ﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟتحدﯿد ،وﻤستجدات اﻟظروف اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟصنﺎع�ﺔ اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ،وأﺜر اﻟمستجدات
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟس�ﺎﺴ�ﺔ واﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ .وﻻ ﺘتنﺎول اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﺴوى اﻟﻔترة اﻟتﻲ أُﻋدت ﺨﻼﻟﻬﺎ.
ﯿتخﻠﻰ �ﻞ ﻤن اﻟشر�ﺔ وﻤدﯿرو ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬمﺎ ﺼراﺤ ًﺔ ﻋن أي اﻟتزام أو ﺘﻌﻬد ﺒتحدﯿث أي إﻓﺎدة ﻤستﻘبﻠ�ﺔ
اء �ﺎن ذﻟك ﻨت�جﺔ ﻟظﻬور ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﯿدة أو وﻗوع ﺘطورات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ أو ﻏیر
واردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو ﻤراﺠﻌتﻬﺎ أو ﺘنق�حﻬﺎ ﺴو ً
ذﻟك.

ﻻ ﯿوﺠد ﻤﺎ �ضمن �ﺄن اﻟطرح ﺴوف �حدث وﻻ ﯿن�ﻐﻲ أن ﺘستند ﻓﻲ ﻗ ارراﺘك اﻟمﺎﻟ�ﺔ إﻟﻰ أﻫداف اﻟشر�ﺔ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟطرح ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟمرﺤﻠﺔ .وﻻ �شكﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﺘوﺼ�ﺔ �خصوص اﻟطرح .و�ن�ﻐﻲ اﻻﻟتﻔﺎت إﻟﻰ أن ﺸراء اﻷﺴﻬم اﻟتﻲ ﯿرﺘ�ط ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻗد

�ُ ِّ
ﻌرض اﻟمستثمر ﻟمخﺎطر �بیرة ﺘتمثﻞ ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻟمبﻠﻎ اﻟمستَثمر �ﺎﻟكﺎﻤﻞ .ﻟذا ﯿن�ﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن �ﻔكرون ﻓﻲ اﻻﺴتثمﺎر

اﻟرﺠوع إﻟﻰ ﻤستشﺎر اﺴتثمﺎر أو إﻟﻰ ﺸخص ﻤﻌتمد ﻤتخصص ﻓﻲ ﺘﻘد�م اﻻﺴتشﺎرات �شﺄن ﺘﻠك اﻻﺴتثمﺎرات وﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ اﻟطرح
ﻟﻠشخص اﻟمﻌنﻲ.
�ﻌمﻞ ﻤدﯿرو ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب ﺤصرً�ﺎ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟشر�ﺔ وﻟ�س ﻟصﺎﻟﺢ أي ﺸخص آﺨر ف�مﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻟطرح .وﻟن �ﻌتبر ﻤدﯿرو ﺴجﻞ
اﻻﻛتتﺎب أي ﺸخص آﺨر ﻋمیﻼً ﻷي ﻤنﻬم ف�مﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻟطرح وﻟن ﯿتحمﻞ أي ﻤنﻬم اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﺘجﺎﻩ أي ﺸخص آﺨر ﻏیر اﻟشر�ﺔ
ﻋن ﺘﻘد�م وﺴﺎﺌﻞ اﻟحمﺎ�ﺔ اﻟمكﻔوﻟﺔ ﻟﻌمﻼﺌﻬم اﻟمﻌنیین� ،مﺎ ﻟن ﯿتحمﻞ أي ﻤنﻬم اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋن ﺘﻘد�م أي اﺴتشﺎرات ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق
�ﺎﻟطرح أو ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن أو أي ﺼﻔﻘﺔ أو ﺘرﺘیب أو أﻤر آﺨر ﻤشﺎر إﻟ�ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن.
أي ﻤن ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب أو أي ﻤن ﺸر�ﺎﺘﻬم اﻟتﺎ�ﻌﺔ
أﻋدت اﻟشر�ﺔ ﻤحتوى ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻫﻲ وﺤدﻫﺎ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋنﻪ .ﻻ �ﻘبﻞ ٍ
أو أي ﻤن ﻤدﯿر�ﻬم أو ﻤسؤوﻟیﻬم أو ﻤوظﻔیﻬم أو ﻤستشﺎر�ﻬم أو و�ﻼﺌﻬم أ�ﺔ ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق� ،مﺎ ﻻ �ﻘدم أي ﺘﻌﻬد أو
ﻀمﺎن ﺼر�ﺢ أو ﻀمنﻲ �شﺄن ﺼحﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو دﻗتﻬﺎ أو اﺴت�ﻔﺎﺌﻬﺎ أو ﺼدﻗﻬﺎ )أو �شﺄن ﻤﺎ إذا �ﺎن

ﻗد ﺘم إﻏﻔﺎل أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻹﻋﻼن( أو أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى ﺘرﺘ�ط �ﺎﻟشر�ﺔ أو ﺸر�ﺎﺘﻬﺎ اﻟتﺎ�ﻌﺔ أو اﻟشق�ﻘﺔ ،ﺴواء �ﺎﻨت ﺨط�ﺔ
أو ﺸﻔﻬ�ﺔ أو ﻓﻲ ﺼ�ﻐﺔ ﻤرﺌ�ﺔ أو إﻟكتروﻨ�ﺔ� ،ﻐض اﻟنظر ﻋن طر�ﻘﺔ إرﺴﺎﻟﻬﺎ أو إﺘﺎﺤتﻬﺎ أو ﻋن أ�ﺔ ﺨسﺎرة ﺘنشﺄ ﻋن أي اﺴتخدام
ﻟﻬذا اﻹﻋﻼن أو أي ﻤن ﻤحتو�ﺎﺘﻪ أو ﺘنشﺄ ﻤن وﺠﻪ آﺨر ف�مﺎ ﯿتصﻞ �مﺎ ﺴﻠﻒ ﺒ�ﺎﻨﻪ.
وف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟطرح� ،جوز ﻷي ﻤن ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب وأي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم ،اﻻﺴتحواذ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ

أﺼیﻼ ،و�جوز ﻟﻬم ﺒتﻠك اﻟصﻔﺔ أن �حتﻔظوا ﺒﻬذﻩ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ أو اﻷﺴﻬم اﻷﺨرى اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟشر�ﺔ
ذات اﻟصﻠﺔ �ﺎﻟطرح �صﻔتﻬﺎ
ً

و�نﺎء
أو اﻻﺴتثمﺎرات ذات اﻟصﻠﺔ اﻟمرﺘ�طﺔ �ﺎﻟطرح أو ﺨﻼﻓﻪ ،ﻓضﻼً ﻋن ﺸراﺌﻬم أو ﺒ�ﻌﻬم أو طرﺤﻬم ﻟﻠب�ﻊ ﻟحسﺎﺒﻬم اﻟخﺎص.
ً
ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈن اﻹﺸﺎرات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟنشرة اﻟطرح اﻟدوﻟ�ﺔ ف�مﺎ �خص أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ اﻟصﺎدرة أو اﻟمطروﺤﺔ أو اﻟمكتتب ﺒﻬﺎ أو اﻟمستحوذ
ﻋﻠیﻬﺎ أو اﻟمخصصﺔ أو اﻟتﻲ ﺘم اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ �شكﻞ آﺨر� ،مجرد ﻨشرﻫﺎ� ،جب ﻗراءﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘشمﻞ أي إﺼدار أو طرح أو

اﻛتتﺎب أو اﺴتحواذ أو ﺘخص�ص أو ﺘﻌﺎﻤﻞ ﺒواﺴطﺔ ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب أو أي ﻤن ﺸر�ﺎﺘﻬم اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﺒتﻠك اﻟصﻔﺔ.
و�ﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ ذﻟك� ،جوز ﻟمدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب وأي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم اﻟدﺨول ﻓﻲ اﺘﻔﺎق�ﺎت ﺘمو�ﻞ )�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟم�ﺎدﻟﺔ

أو ﻋﻘود اﻟﻔروﻗﺎت( ﻤﻊ اﻟمستثمر�ن ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻷﺴﻬم اﻟتﻲ �مكن ﻟمدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب أو أي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم
أي ﻤن
اﻻﺴتحواذ ﻋﻠیﻬﺎ أو اﻤتﻼﻛﻬﺎ أو اﻟتصرف ﻓیﻬﺎ ﻤن وﻗت ﻵﺨر .ﻻ ﯿنوي أي ﻤن ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب اﻟكشﻒ ﻋن ﺤجم ٍّ
ﻫذﻩ اﻻﺴتثمﺎرات أو اﻟمﻌﺎﻤﻼت �خﻼف ﻤﺎ ﯿتﻔق ﻤﻊ أي اﻟتزام ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو ﺘشر�ﻌﻲ ﻤﻌمول �ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟصدد.

