
 
 
 

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

 

 تعلن عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمر�ن األفراد للتمو�ل النا�فات شر�ة
 
 

  غیر المصرف�ة   المال�ة  اتالمؤسسإحدى  ")،  الشر�ة" أو "النا�فات أعلنت شر�ة النا�فات للتمو�ل ("  -م  2021نوفمبر    15الر�اض،  
إلى جانب مستشارها المالي شر�ة إتش إس بي سي العر��ة في المملكة العر��ة السعود�ة، فراد ألل تمو�لفي توفیر حلول ال الرائدة

في السوق  ")الطرح" أو " األولي العام الطرح("بنجاح في اكتتابها العام انتهاء فترة اكتتاب المستثمر�ن األفراد عن  السعود�ة، الیوم
 الرئ�س�ة لتداول السعود�ة.

  فرد   1,021,759  مشار�ة�  2021  نوفمبر  8بتار�خ  ، وانتهت  2021نوفمبر    7المكتتبین األفراد بتار�خ  فترة اكتتاب  بدأت  وقد  
المخصصة األسهم �امل  في وذلك   .مرة 20.95بنس�ة بتغط�ة فاقت المستهدف  ،تقر��اً  ر�ال سعودي مل�ار  2.5وطل�ات �ق�مة 
ر�ال    34األسهم المطروحة �السعر النهائي ألسهم الطرح عند  % من إجمالي  10سهم بنس�ة    3,500,000وال�الغة    لهذه الشر�حة

 . لسهم الواحدسعودي ل
 

وصلت  حیث  ،2021أكتو�ر  28بتار�خ  لمؤسساتو�دأت فترة اكتتاب المستثمر�ن األفراد �عد اكتمال عمل�ة بناء سجل األوامر ل

 وفقًا لما یلي:  مرة 136مل�ار ر�ال سعودي �معدل تغط�ة فاق المستهدف بـ  162الق�مة اإلجمال�ة الكتتاب المؤسسات إلى 



 
الشر�ات السعود�ة (وتشمل الشر�ات المدرجة والشر�ات الخاصة وشر�ات التأمین ومؤسسات السوق المال�ة) بنس�ة   -

 مرة 92تغط�ة بلغت 
 مرة 37خاصة والصنادیق المدارة من قبل مؤسسات السوق المال�ة بنس�ة تغط�ة بلغت الصنادیق العامة والصنادیق ال -
المستثمرون الغیر سعودیین (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخل�جي والمستثمرون األجانب  -

 مرات 5المؤهلون والمستثمرون عن طر�ق اتفاق�ات الم�ادلة) بنس�ة تغط�ة بلغت 
 مرات 2�ة المؤسسات الحكوم -

 
سهم   31,500,000إلى  تم تخف�ض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات  ،  �ناًء على مستوى الطلب من قبل المكتتبین األفرادو 

تم تخص�ص األسهم و مكتتب.    األسهم لكلمن    3عن    خصصت الشر�ة ما ال �قل. وقد  % من إجمالي عدد أسهم الطرح90  تمثل

المكتتب   مقارنة �إجمالي األسهم المت�ق�ة  فرد ، بناًء على حجم طلب �ل  % تقر��اً 0.6188بنس�ة  المت�ق�ة على أساس تناسبي  

   .م2021 نوفمبر 15في موعد أقصاه  إعادة فائض االكتتاب (إن وجد)وسیتم . علیها 

 
 تفاصیل الطرح: 

الواحد، ما �عني وصول الق�مة السوق�ة للشر�ة عند    ر�ال سعودي للسهم  34عند  لطرح  سهم األ  السعر النهائيتم تحدید   •
 .ر�ال سعوديمل�ار  3.4اإلدراج إلى 

 .مل�ار ر�ال سعودي 1.19الحجم اإلجمالي للطرح �صل إلى  •
 .من قبل المساهمین ال�ائعین سهم ملیون  35 تتمثل عمل�ة الطرح العام األولي في طرح •
في عمل�ة بناء سجل األوامر  المشار�ة    للمؤسسات  ي إجمالي عدد أسهم الطرح �شكل مبدئ  % من 100  تم تخص�ص •

% 90  تمثلسهم    31,500,000إلى  "). وقد یتم تخف�ض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات  المؤسسات المكتت�ة("
   (كما هو مبین أدناه). مستوى الطلب من قبل المكتتبین األفراد بناًء على من إجمالي عدد أسهم الطرح

 ٪ من إجمالي رأس المال المصدر للشر�ة.35من المتوقع أن تصل نس�ة األسهم الحرة �عد إتمام اإلدراج م�اشرًة إلى  •
كتتاب االسجل  ل  اً ر ومدیًا،  مال�ًا  إس بي سي العر��ة السعود�ة مستشار   إتش  شر�ة  قامت الشر�ة بتعیینف�ما �خص الطرح،   •

لاً ومتعهد  ،لالكتتاب  اً مدیر و الرئ�سي،   رئ�س�ًا  الطرح.    �أسهم  یتعلق  ف�ما  بتعیین  لتغط�ة  قامت  السعودي  "شر�تي  �ما 
 إتششر�ة  �شار إلى  (المشار�ین    تعهدي التغط�ةوماالكتتاب    سجل  ي مدیر " �جي آي بي �ابیتال"و  "الفرنسي �ابیتال

 "). االكتتاب  سجل ي مدیر " معًا بـ �ابیتال بي آي وجي �ابیتال، الفرنسي والسعودي السعود�ة، العر��ة سي بي إس

 

 الجدول الزمني للطرح: 

 التار�خ  الحدث 
 م 2021نوفمبر  15في أو قبل   إعادة فائض االكتتاب (إن وجد)



 
 التار�خ  الحدث 

تداول السعود�ة من المتوقع أن یبدأ تداول أسهم الشر�ة في   التار�خ المتوقع لبدء التداول في تداول السعود�ة 
الصلة.   ذات  التنظ�م�ة  المتطل�ات  جم�ع  است�فاء  سیتم و �عد 

عن   موقع  بدء  اإلعالن  عبر   السعود�ة تداول  التداول 
)www.saudiexchange.sa .( 

 

 اإللكتروني للشر�ة   موقعالو   www.cma.org.sa، یرجى ز�ارة موقع هیئة السوق المال�ة  كتتابااللمز�د من المعلومات حول نشرة  
https://ipos.nayifat.com/ 

 

 - انتهى-

 

 

 

 

 

 

 شر�ة النا�فات للتمو�ل   خلف�ة عن

  التي تر�ز على تلب�ة االحت�اجات التمو�ل�ة لألفراد   المصرف�ة  غیر   المال�ة  المؤسسات  أبرز  من  واحدةً   للتمو�ل  النا�فات  شر�ة  تعد
فرصالسعود�ة  العر��ة  المملكة  في الشر�ة الغتنام  وتستعّد  إلىالنمو    .  �االستناد  منتجات  المتاحة  كة وش�  ،شاملةال  ها مجموعة 

في    ةنو المر و   قدرة عال�ة على النموالشر�ة    وأبدترائدة.  التجار�ة  ال   تها وعالم  ،إلدارة المخاطر  ها المحكمو�طار   ،قو�ةال  ها توز�ع
 في المملكة العر��ة السعود�ة. لسوق تمو�ل األفراد حت�اجات المتطورةاالوتكی�ف استرات�ج�اتها مع  ،السوق  ظروف التعامل مع

مل�ار    1الیوم    ها مال  رأس  حجم  و�بلغ  ،ملیون ر�ال سعودي  10  قدرهمال    برأس  م2002في عام    للتمو�ل  النا�فات  شر�ةتأسست  
سعودي.   ترخ�ص    مصرف�ة  غیر  مال�ة  مؤسسةأول    الشر�ة  ت�انو ر�ال  على  عام  تحصل  في  السعودي  المر�زي  البنك  من 

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


 
. 1م1202من عام  االول الر�ع في�ما % 18 بلغت �بیرة �حصة سوق�ة تمو�ل األفرادفي سوق  ر�ادي دورو�ان لها ، م2014
 .االئتمان�ة �الجدارة یتمتعون ألف عمیل  44أكثر من  تضممحفظة شاملة  الشر�ة ولدى

  ، �طاقات االئتمان تمو�ل و  ،األفراد العمالء تمو�لمتمّثلة ب ،الشر�عة اإلسالم�ةمنتجات وخدمات متوافقة مع  ئها تقدم الشر�ة لعمال
ش�كة  هوامش ر�ح تنافس�ة و من    الشر�ةتستفید  و ).  FinTech(  التقن�ة المال�ة  مجال  وتمو�ل  ،الصغیرة والمتوسطة  المنشآتوتمو�ل  
 .في المملكة اً فرع 27عبر  �عملون  اً موظف 392مدینة مع  23تغطي  واسعةتوز�ع 

 
 االتصال  ب�انات 

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

إتش إس بي سي 
 العر��ة السعود�ة

 محمد فنوش
 فایزان ب�ك 

 أسعد الدندش
 

 
 

NayifatIPO@hsbcsa.com 
 

 مستشار مالي  •
 االكتتاب الرئ�سي مدیر سجل   •
 مدیر االكتتاب  •
 الرئ�سي تغط�ة المتعهد  •

السعودي  شر�ة  
 الفرنسي �ابیتال 

 محمد الماضي 
 الجاسر  سلطان

 الراشد  خالد

 
 

Nayifat.IPO@FransiCapital.com.sa 
 
 الكتتاب المشاركمدیر سجل ا • 

بي   متعهد التغط�ة المشارك • آي  جي 
 كابیتال 

 اروادي سامي 
 فایز جالل 

 منصور العماري 
 

 
 

NayifatIPO@GIBCapital.com 
 

غلوفر    فنز�ري 
 هیر�نغ

  أحمد جبر 
Ahmed.Jebur@finsbury.com 

 

(االستفسارات  االتصال  مستشار 
 اإلعالم�ة)

 
 
 

 إخالء مسؤول�ة   ب�ان

 
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  لسعودي "التمو�ل الشخصي" حجم السوق ا المر�زي 
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�قتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساس�ة عن الطرح وال یوجد ادعاء �اكتمالها أو 
است�فائها. وال �جوز ألي شخص التعو�ل على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته أو صحته أو است�فائه ألي غرض.  
كما إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغییر. و�خلي �ل من الشر�ة ومدیري سجل االكتتاب والشر�ات التا�عة لهم 

، وال ُ�عتبر توز�ع هذا مسؤول�اتهم صراحًة عن أي التزام أو تعهد �إضافة معلومات أو تحدیث أو تصح�ح أ�ة أخطاء بهذا اإلعالن
مثا�ة توص�ة من جانب الشر�ة أو مدیري سجل االكتتاب للمشار�ة في عمل�ة االكتتاب في أسهم  اإلعالن أي شكل من أشكال �

الطرح أو أي صفقة أو ترتی�ات ُمشار إلیها ف�ه. وال �فسر محتو�ات هذا اإلعالن على أنها من قبیل االستشارات القانون�ة أو  
 المال�ة أو الضر�ب�ة. 

وجب القانون في �عض الدول وعلى األشخاص الذین �قع في حوزتهم أي مستند أو معلومات  قد �كون توز�ع هذا اإلعالن ُمقیًدا �م
أخرى مشار إلیها في هذا اإلعالن أن �ح�طوا أنفسهم علًما �أي قیود من هذا القبیل وأن یلتزموا بها، حیث إن عدم االمتثال لتلك  

 .في أي دولة تطبق تلك القیود القیود قد ُ�عد انتهاًكا لقوانین األوراق المال�ة المعمول بها 

ال �مثل هذا اإلعالن عرضًا لب�ع أوراق الشر�ة المال�ة م�اشر أو غیر م�اشر في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة أو إلیها. وال �جوز  
ن األوراق  طرح األسهم المشار إلیها في هذا اإلعالن أو ب�عها في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إال إذا �انت مسجلة �موجب قانو 

")، أو یتم طرحها في أي صفقة  قانون األوراق المال�ة األمر�كيم �ص�غته المعدلة ("1933المال�ة األمر�ك�ة الصادر في عام  
معفاة من متطل�ات التسجیل المنصوص علیها في قانون األوراق المال�ة األمر�كي أو غیر خاضعة له. لم تسجل الشر�ة وال تنوي 

م الطرح �موجب قانون األوراق المال�ة األمر�كي أو قوانین أي من وال�ة من الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، تسجیل أي جزء من أسه
وال تنوي إجراء طرح عام أل�ة أسهم في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة. لن یتم توز�ع نسخ من هذا اإلعالن وال �جوز توز�عها أو 

 .اًء �شكل م�اشر أم غیر م�اشر، إلى الوال�ات المتحدة األمر�ك�ةإعادة توجیهها أو إرسالها �أي صورة أخرى، سو 

ال �مثل هذا اإلعالن عرضًا لب�ع أوراق الشر�ة المال�ة المشار إلیها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الوال�ات المتحدة أو  
العرض أو الدعوة غیر قانوني. و�ّن عرض و��ع  أسترال�ا أو �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان أو في أي دولة �كون فیها هذا  

األسهم المشار إلیها في اإلعالن لم ولن یتم تسجیلها �موجب قوانین األوراق المال�ة المعمول بها في أسترال�ا أو �ندا أو جنوب  
إلعالن في أسترال�ا أو �ندا  أفر�ق�ا أو ال�ا�ان. ومع مراعاة �عض االستثناءات، ال �جوز طرح أو ب�ع األسهم المشار إلیها في هذا ا

أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان أو ألي مواطن أو مق�م �أسترال�ا أو �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان أو لصالح أي مما سبق. وجدیر 
  ان. �الذ�ر أنه لن یتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أسترال�ا أو �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�

عالن وأي عرض الحق له سوى لألشخاص المندرجین تحت وصف "المستثمر�ن المؤهلین" �المعنى المقصود في  ال ُیوجَّه هذا اإل
) والتعدیالت التي تطرأ علیها (�شار إلیهم ف�ما یلي  2017/1129الئحة النشرة (الالئحة (االتحاد األورو�ي)    (هـ) من2المادة  

دول المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة. و�النس�ة للمملكة المتحدة، ال ُیوزع هذا  بلفظ "المستثمر�ن المؤهلین")، وذلك في أي دولة من
ه فیها سوى للمستثمر�ن المؤهلین الذین ینطبق علیهم أي مما یلي: (أ) المستثمر�ن المؤهلین الذین �حظون �خبرة   اإلعالن وال ُیوجَّ

 2000من نظام األسواق والخدمات المال�ة    19من المادة    5مهن�ة في األمور المتعلقة �االستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة  



 
�ص�غته المعدلة ("األمر")؛ أو (ب) الك�انات ذات المالءة المال�ة العال�ة المبینة   2005(الترو�ج المالي)، واألمر الصادر بتار�خ  

ُ�سَمح قانوًنا �التواصل معهم لهذا   الواردة في األمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخر�ن  49) (أ) إلى (د) من المادة  2في الفقرة (
الغرض، ولن �كون أي استثمار أو نشاط استثماري أُعد �خصوصه هذا اإلعالن متاًحا سوى لألشخاص ذوي العالقة و�ذا ال  

 ل�س من األشخاص ذوي العالقة  -�جوز أن �شارك ف�ه سوى األشخاص ذوو العالقة. و�ن�غي أّال یتصرف أو �عتمد أي شخص  
 . ا اإلعالن أو أي جزء من محتو�اتهعلى هذ -

تعل�مات بناء سجّل األوامر وتخص�ص األسهم في "من المادة الرا�عة والمادة السادسة من  للفقرة (ج) و�تم نشر هذا اإلعالن وفقاً 
ا اإلعالن الصادرة عن مجلس هیئة السوق المال�ة في المملكة العر��ة السعود�ة. �ما ال �شكل هذعام األولي  طرح العمل�ات ال

و�ذلك الب�انات الواردة ف�ه أساسًا ف�ما یتعلق �أي عرض أو التزام أً�ا �ان في أي بلد، أو �ع�ارة أخرى، ال �مكن االستناد إل�ه في  
هذا الصدد. وال �جوز للمستثمر�ن االكتتاب في األسهم المشار إلیها في هذا اإلعالن إال على أساس النشرة المعتمدة من هیئة 

لمال�ة التي ستصدرها الشر�ة وتنشرها في الوقت المناسب ("النشرة المحل�ة"). �ما أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن  السوق ا
من قواعد طرح األوراق المال�ة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هیئة السوق المال�ة في  34عرضة للتغییر. ووفقًا للمادة 
السعود�ة، العر��ة  موقع    المملكة  على  نشرها،  عقب  المحل�ة،  النشرة  من  نسخ  تتوافر  على الشر�ة  وسوف    اإللكتروني 

www.nayifat.com موقعها (تداول) عبر  السعود�ة  المال�ة  السوق  أو   ، www.saudiexchange.com  أو السوق  ،  هیئة 
 .، �اإلضافة إلى الموقع اإللكتروني للمستشار الماليwww.cma.org.sa المال�ة عبر موقعها 

ال �مثل هذا اإلعالن وث�قة عرض تحق�ًقا ألغراض قواعد طرح األوراق المال�ة وااللتزامات المستمرة وال �جب تفسیره على أنه وث�قة 
أي مسؤول�ة عن محتو�ات هذا اإلعالن، وال تعط�ان أي   . وال تتحمل الهیئة وال شر�ة السوق المال�ة السعود�ة (تداول)عرض

تأكیدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخل�ان ذمتهما صراحًة من أي مسؤول�ة مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا  
 .اإلعالن أو عن التعو�ل على أي جزء منه

ُتعد نشرة الطرح الدول�ة التي تم اعدادها لزوم الطرح الوث�قة الوحیدة الملزمة قانوًنا والتي تحتوي على معلومات عن الشر�ة والطرح  
خارج المملكة العر��ة السعود�ة، وُ�عتد �ما ورد في النشرة المحل�ة ونشرة الطرح الدول�ة في حال وجود أي تعارض بین مضمون 

 .ن النشرة المحل�ة ونشرة الطرح الدول�ةهذا اإلعالن ومضمو 

قد �شتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبل�ة" أو قد ُتعَتبر �ذلك. �مكن االستدالل على هذه اإلفادات المستقبل�ة  
و "س�كون" أو "�جب" عن طر�ق استخدام �عض المفردات المستقبل�ة مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "یتوقع" أو "من الممكن" أ

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 خالل مناقشات االسترات�ج�ة أو الخطط أو األهداف أو األحداث  

ألهداف المستقبل�ة. إن أي إفادات مستقبل�ة تعكس وجهة النظر الحال�ة للشر�ة ف�ما یتعلق �األحداث المستقبل�ة، وهي عرضة أو ا
لمخاطر ترت�ط �األحداث المستقبل�ة وغیرها من المخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة �عمل الشر�ة أو نتائج العمل�ات أو 

الحتماالت المستقبل�ة أو النمو أو االسترات�ج�ات. و�مكن أن تتسبب العدید من العوامل في اختالف  المر�ز المالي أو السیولة أو ا

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


 
النتائج الفعل�ة �شكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات المستقبل�ة للشر�ة، �ما في ذلك، من بین عدة أمور 

العالم�ة، وأثر المستجدات أخرى، المخاطر المتعلقة �الشر�ة وعمل�اتها �التحدید والصناع�ة  ، ومستجدات الظروف االقتصاد�ة 
االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة في المملكة العر��ة السعود�ة. وال تتناول اإلفادات المستقبل�ة سوى الفترة التي أُعدت خاللها.  

ن أي التزام أو تعهد بتحدیث أي إفادة مستقبل�ة یتخلى �ل من الشر�ة ومدیرو سجل االكتتاب والشر�ات التا�عة لهما صراحًة ع
واردة في هذا اإلعالن أو مراجعتها أو تنق�حها سواًء �ان ذلك نت�جة لظهور معلومات جدیدة أو وقوع تطورات مستقبل�ة أو غیر 

  ك.ذل

ف�ما یتعلق �الطرح في هذه ال یوجد ما �ضمن �أن الطرح سوف �حدث وال ین�غي أن تستند في قراراتك المال�ة إلى أهداف الشر�ة  
المرحلة. وال �شكل هذا اإلعالن توص�ة �خصوص الطرح. و�ن�غي االلتفات إلى أن شراء األسهم التي یرت�ط بها هذا اإلعالن قد 

ر  ُ�عرِّض المستثمر لمخاطر �بیرة تتمثل في فقدان المبلغ المسَتثمر �الكامل. لذا ین�غي على األشخاص الذین �فكرون في االستثما 
الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقد�م االستشارات �شأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح 

 .للشخص المعني

�عمل مدیرو سجل االكتتاب حصرً�ا لصالح الشر�ة ول�س لصالح أي شخص آخر ف�ما یتصل �الطرح. ولن �عتبر مدیرو سجل 
ي منهم ف�ما یتصل �الطرح ولن یتحمل أي منهم المسؤول�ة تجاه أي شخص آخر غیر الشر�ة االكتتاب أي شخص آخر عمیًال أل

عن تقد�م وسائل الحما�ة المكفولة لعمالئهم المعنیین، �ما لن یتحمل أي منهم المسؤول�ة عن تقد�م أي استشارات ف�ما یتعلق  
 .شار إل�ه في هذا اإلعالن�الطرح أو محتو�ات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتیب أو أمر آخر م

أعدت الشر�ة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها المسؤولة عنه. ال �قبل أٍي من مدیري سجل االكتتاب أو أي من شر�اتهم التا�عة 
أو أي من مدیر�هم أو مسؤولیهم أو موظفیهم أو مستشار�هم أو و�الئهم أ�ة مسؤول�ة على اإلطالق، �ما ال �قدم أي تعهد أو  

ر�ح أو ضمني �شأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو است�فائها أو صدقها (أو �شأن ما إذا �ان  ضمان ص
قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن) أو أي معلومات أخرى ترت�ط �الشر�ة أو شر�اتها التا�عة أو الشق�قة، سواء �انت خط�ة  

ة، �غض النظر عن طر�قة إرسالها أو إتاحتها أو عن أ�ة خسارة تنشأ عن أي استخدام  أو شفه�ة أو في ص�غة مرئ�ة أو إلكترون�
 .لهذا اإلعالن أو أي من محتو�اته أو تنشأ من وجه آخر ف�ما یتصل �ما سلف ب�انه

اق المال�ة  وف�ما یتعلق �الطرح، �جوز ألي من مدیري سجل االكتتاب وأي من الشر�ات التا�عة لهم، االستحواذ على جزء من األور 
ذات الصلة �الطرح �صفتها أصیًال، و�جوز لهم بتلك الصفة أن �حتفظوا بهذه األوراق المال�ة أو األسهم األخرى الخاصة �الشر�ة  
أو االستثمارات ذات الصلة المرت�طة �الطرح أو خالفه، فضًال عن شرائهم أو ب�عهم أو طرحهم للب�ع لحسابهم الخاص. و�ناًء  

رات الواردة في النشرة الطرح الدول�ة ف�ما �خص أسهم الشر�ة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ  عل�ه، فإن اإلشا 
علیها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها �شكل آخر، �مجرد نشرها، �جب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو 

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



 
اال سجل  لمدیري  �مكن  التي  �األسهم  یتعلق  ف�ما  المستثمر�ن  مع  الفروقات)  عقود  لهم أو  التا�عة  الشر�ات  من  أي  أو  كتتاب 

االستحواذ علیها أو امتالكها أو التصرف فیها من وقت آلخر. ال ینوي أي من مدیري سجل االكتتاب الكشف عن حجم أيٍّ من  
 هذه االستثمارات أو المعامالت �خالف ما یتفق مع أي التزام قانوني أو تشر�عي معمول �ه في هذا الصدد.


