
**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED 
STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH 
DISTRIBUTION IS UNLAWFUL** 
 
This announcement is not an advertisement and not a prospectus and not an offer of securities for sale or 
subscription in any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan or Australia. 
 
Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, 
any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction.  Any offer to acquire shares pursuant to the proposed 
offering (the "Offering") will be made, and any investor should make his investment decision solely on the basis of the 
information that is contained in the prospectus (the “Prospectus”) to be published by Arabian Centres Company (as 
defined below) in due course in connection with the admission of its ordinary shares (“Shares”) to trading on the 
Saudi Stock Exchange (“Admission”).  Copies of the Prospectus will, following publication, be available from Arabian 
Centres Company’s registered office and its website at www.arabiancentres.com. 
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 للنشر الفوري
 2019مايو  14

 
 "المراكز العربية" تختتم عملية االكتتاب األولي العام بنجاح

 
 االكتتااب"( عن اختتام عمليةة اككتتةاا العةام )"الشركة" أو "المراكز العربيةتعلن "شركة المراكز العربية" )"

 "( ألسهمها بنجاح مع انتهاء فترة طرح األسهم الخاصة بشريحة المكتتبين األفراد.الطرح" أو "األولي العام
 

مةةن المسةةتنمرين وبعةةد اكتمةةال عمليةةة بنةةاء سةةجلل األوامةةر لشةةريحة الماسسةةالل تةةم طةةرح األسةةهم للمكتتبةةين 
مةةن المسةةتنمرين األفةةراد  476ل26مشةةاركة . وشةةهدل عمليةةة الطةةرح 2019مةةايو  9األفةةراد ليةةوم واحةةد فةة  
٪ مةةن 6.0ريةةاك  سةةعودي ا للسةةهمل أع مةةا يعةةادل نسةةبة  26سةةهم ا بسةةعر  670ل701ل5قةةاموا باككتتةةاا فةة  

 األسهم المطروحة لمجمل عملية اككتتاا )كما هو موضح أدناه(.
 

سجل األوامر للماسسةال  اككتتاا المخصص لشريحة المستنمرين األفراد بعد استكمال عملية بناء وقد تم
لل مجمةةوا طلبةةال اكتتةةاا بلةة   % مةةن 126مليةةار س سةةعودع بنسةةبة تصطيةةة وصةةلل  لةة   3.1والتة  سةةجل

 وذلك وفقا  للنسا التالية: كما هو موضح أدناه( جمال  األسهم المطروحة لالكتتاا )
 

  الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ اكسةتنمارية المةدارة مةن ق بةل األشةخاص المةرخص
 %؛57.1لهم بنسبة 

  المستنمرون غير السعوديين )بما فة  ذلةك المسةتنمرين الخليجيةينل المسةتنمرين األجانةا المةاهلين
 %؛ و16.7والمستنمرين غير المقيمين من خالل اتفاقية مبادلة( بنسبة 

http://www.arabiancentres.com/
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  الماسسةال الماليةةالمستنمرون اآلخرون )بما فة  ذلةك الماسسةال الحكوميةةل الشةركال الخاصةةل 
 %.26.1 بنسبةواألشخاص المرخص لهم( 

 
وبنةةةةاء  علةةةة  نتيجةةةةة عمليةةةةة طةةةةرح األسةةةةهم لشةةةةريحة المكتتبةةةةين األفةةةةرادل سةةةةي خف   عةةةةدد األسةةةةهم المطروحةةةةة 

ا قبةةةل 330ل298ل89لالكتتةةةاا مةةةن قبةةةل الماسسةةةال  لةةة   ممارسةةةة خيةةةار الشةةةراء )كمةةةا هةةةو موضةةةح  سةةةهم 
)كما هو موضح أدناه(. وسيتم  جمال  األسهم المطروحة لالكتتاا % من 94وهو ما يعادل نسبة  أدناه(ل

مةةةايو  14الزالةةةدة ) ن وجةةةدل( فةةة  اككتتةةةاا  عةةةالن التخصةةةيص النهةةةال  ألسةةةهم الطةةةرح واسةةةترداد أمةةةوال 
2019. 

 
 تأكيد تفاصيل الطرح

 س سةعودع للسةهم الواحةدل ممةا يعنة  أن القيمةة السةوقية للشةركة  26بمبلة   تم تحديد سعر الطةرح
 مليار س سعودع 12.4بعد الموافقة عل  الطرح ستبل  

  سةةةةةةةةةهم حةةةةةةةةةال   000ل000ل65سةةةةةةةةهم تشةةةةةةةةةمل  000ل000ل95تتمنةةةةةةةةل عمليةةةةةةةةةة الطةةةةةةةةةرح بطةةةةةةةةةرح
يشةار سهم جديةد سةيتم  صةدارها مةن قبةل الشةركة عةن طريةق زيةادة رأ  المةال ) 000ل000ل30و

 ("أسهم الطرح"اليها مجتمعة  بة 
  مليةةار س سةعودع باسةةتنناء خيةار الشةةراء )كمةةا هةو موضةةح أدنةةاه(ل  2.5بلة   جمةةال  حجةم الطةةرح

سةةةةهم  000ل825ل12مليةةةةار س سةةةةعودع بمةةةةا فةةةة  ذلةةةةك  2.8يبلةةةة   جمةةةةال  حجةةةةم الطةةةةرح بينمةةةةا 
روط خيار الشراء )كمةا للتخصيص اإلضاف  )كما هو موضح أدناه(ل الت  تم تخصيصها وفق ا لش

 هو موضح أدناه(.
  ل بصةةفتها مةةدير اكسةةتقرار السةةعرع "جولةةدمان سةةاك  العربيةةة السةةعودية"مةةن أجةةل السةةماح لشةةركة

ل قامةةةل شةةةركة فةةةا  نفيةةةذ العمليةةةال المتعلقةةةة باكسةةةتقرار السةةةعرع(ل بت"مااادير االساااتلرار الساااعري")
"خياااار اكسةةةتقرار السةةةعرع خيةةةار شةةةراء )( بمةةةنح مةةةدير "مسااااام التخصااايف ا  اااا ي"العقاريةةةة )
(ل والةةذع يسةةتطيع مةةدير اكسةةتقرار السةةعرع بموجبةةس أن يشةةترع أسةةهم ا  ضةةافية تصةةل  لةة  الشاارا "

% مةةن  جمةةال  األسةةهم التةة  يشةةتمل عليهةةا الطةةرح  13.5سةةهم كحةةد أقصةة ل أع  12,825,000
لذع تةم تحديةده ألسةهم ( بسعر اككتتاال بعد الحد األقص  األول  ا"أسهم التخصيف ا  ا ي")

سةهم. وسةتكون ممارسةة خيةار الشةراء متاحةة  بشةكل  000ل250ل14التخصيص اإلضةاف  والبةال  
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ةا  كل ل أو جزل ل بناء  عل   خطار مةن مةدير اكسةتقرار السةعرع خةالل فتةرة ك تتجةاوز النالنةين يوم 
" تااارال االساااتلرار )السةةةعودية )تةةةداول(  مةةةن اليةةةوم التةةةال  لبةةةدء تةةةداول األسةةةهم فةةة  السةةةوق الماليةةةة

(. وستكون أع أسهم متاحة بموجا خيار الشراءل بةنف  المرتبةة مةن جميةع النةواح ل مةع السعري"
األسهم المباعة ف  الطرح بما ف  ذلك من ناحية توزيعال األرباح وغيرها مةن التوزيعةال التة  تةم 

حكةام التة  تخضةع لهةا اإلعالن عنها أو  جرااها أو دفعهال وسةيتم شةرااها وفق ةا لةنف  الشةروط واأل
 األسهم المباعة ف  الطرحل وسيشكل شريحة واحدة ضمن تلك األسهم.

 
دارة اكسةةتنمار"ل و"مورغةةان سةةتانل  السةةعودية"ل  وعينةةل الشةةركة كةةال  مةةن شةةركة "سةةامبا كابيتةةال لالصةةول وا 

ديرع سةةجل وشةةركة "األهلةة  الماليةةة"ل وشةةركة "جولةةدمان سةةاك  العربيةةة السةةعودية" كمستشةةارين مةةاليين ومةة
اكتتاا الماسسالل كما عينل "سيت  جروا العربية السعودية"ل و"كريدع سوي  السعودية"ل و"المجموعة 
المالية هيرمي  السعودية"ل وشركة "اإلمةارال دبة  الةوطن  كابيتةال السةعودية"ل وبنةك "ناتيكسةي " كمةديرع 

دارة اكسةةتنمار" بةةدور منسةةق  وتةةم تكليةةك شةةركة "سةةامبا كابيتةةال لالصةةول سةةجل اكتتةةاا الماسسةةال فقةةط. وا 
 البنةك األهلة  التجةارعو  يين مجموعة سامبا الماليةتم تعفضال  عن ذلكل  .الطرح الرليس  ومدير اككتتاا

 .األفرادشريحة المستنمرين ف  طرح أسهم  كوكيلين لالستالم
 

للمزيةةةةةد مةةةةةةن المعلومةةةةةال وللحصةةةةةةول علةةةةة  نشةةةةةةرة اإلصةةةةةدارل يرجةةةةةة  زيةةةةةارة موقةةةةةةع هيلةةةةةة السةةةةةةوق الماليةةةةةةة 
(www.cma.org.sa)  أو موقةةةةع شةةةةركة المراكةةةةز العربيةةةةة(www.arabiancentres.com)  أو مواقةةةةع

( www.sambacapital.comالمستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارين المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليين )
(www.morganstanleysaudiarabia.com( )www.alahlicapital.com )
(arabia-www.goldmansachs.com/worldwide/saudi) 
 

 -انته -
  

http://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia
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 لالستفسارات:
 مجموعة برنزويك )لالستفسارات ا عالمية(

 جاد معمر باش  / جيم  آكن )اللصة اإلنجليزية(
 )اللصة العربية(جميل فهم  / محمد أبوزيد 

(+971) (0) 4 560 9600 
Arabiancentres@brunswickgroup.com  

 ن الماليونوالمستشار 
دارال االستثمار  سامبا كابيتال لألصول وا 

 7435 211 11 966+ حسن الجش 
 شركة مورغان ستانلي السعودية

 7000 218 11 966+ العنقرعمعتز 
 شركة األالي كابيتال

 7106 874 11 966+ وسيم الخطيا
 جولدمان ساكس العربية السعودية

 4820 279 11 966+ ايا  الدوسرع
 
 

 بيان إخال  مسؤولية
 

تندرج المعلومال الواردة فة  هةذا اإلعةالن فة   طةار أغةرا  تعريفيةة فقةط وك ي قصةد منهةا أن تكةون كاملةة 
أو شاملة. وك يمكن اكعتماد عل  المعلومةال الةواردة فة  هةذا اإلعةالن أو علة  مةد  دقتهةا أو نزاهتهةا أو 

 .اكتمالها من قبل أع شخص ألع غر  كان. كما أن المعلومال الواردة ف  هذا اإلعالن قابلة للتصيير
 

يةةال القضةةالية ويجةةا علةة  قةةد يكةةون توزيةةع هةةذا اإلعةةالن مقيةةدا  بموجةةا القةةوانين المطبقةةة فةة  بعةة  الوك
األشخاص الحالزين عل  أع مستند أو معلومال أخر  مشار  ليها ف  هذا اإلعالن أن يكونوا علة  درايةة 
بةة ع قيةةود مةةن هةةذا القبيةةل وأن يلتزمةةوا بهةةا.  ن عةةدم اكمتنةةال لهةةذه القيةةود قةةد يعتبةةر انتهاكةةا  لقةةوانين األوراق 

 المالية ألع من هذه الوكيال القضالية.
 

mailto:Arabiancentres@brunswickgroup.com
mailto:Arabiancentres@brunswickgroup.com
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ك و . األمريكيةةة أو  ليهةةا هةةذا اإلعةةالن عرضةا  لبيةةع األوراق الماليةةة للشةركة داخةةل الوكيةةال المتحةدة يشةكل ك
يجةةوز طةةرح أو بيةةع األسةةهم المشةةار  ليهةةا فةة  هةةذا اإلعةةالن داخةةل الوكيةةال المتحةةدة دون تسةةجيلها بموجةةا 

"(ل أو  دراجهةا فة  معاملةة األوراق الماليةقانون ل وتعديالتس )"1933قانون األوراق المالية األمريكية لعام 
ن الشةركة لةم ولةن  معفاة أو غير خاضعة لشروط التسجيل المنصوص عليهةا فة  قةانون األوراق الماليةة. وا 

بموجةةا قةةانون األوراق الماليةةة أو قةةوانين أع مةةن الوكيةةال  مطروحةةةتقةةوم بتسةةجيل أع جةةزء مةةن األسةةهم ال
اكتتاا عام ألية أوراق مالية داخل الوكيال المتحدة. وك يتم توزيع نسخ داخل الوكيال المتحدةل أو القيام ب

من هذا اإلعالن وك يمكن توزيعها أو  عادة  رسةالها أو  رسةالها بة ع طريقةة أخةر ل بشةكل مباشةر أو غيةر 
 مباشرل داخل الوكيال المتحدة أو  ليها.

 
ر  ليها أو التما  عر  لشرالها من قبل أع المشا  ك يتضمن هذا اإلعالن أو يشكل عرضا  لبيع األسهم

شةةخص فةة  الوكيةةال المتحةةدة أو أسةةتراليا أو كنةةدا أو جنةةوا أفريقيةةا أو اليابةةان أو فةة  أع دولةةة يكةةون فيهةةا 
نل عر  وبيع األسهم المشار  ليها ف  اإلعالن لةم ولةن يةتم  منل هذا العر  أو اكلتما  غير قانون . وا 

ق المالية المعمول بها ف  أستراليا أو كندا أو جنوا أفريقيةا أو اليابةان. ومةع تسجيلها بموجا قوانين األورا
مراعاة بع  اكستنناءالل ك يجوز عر  أو بيةع األسةهم المشةار  ليهةا فة  هةذا اإلعةالن فة  أسةتراليا أو 

نةةةوا كنةةدا أو جنةةوا أفريقيةةا أو اليابةةان أو لصةةالح أو لحسةةةاا أع مةةواطن أو مقةةيم ب سةةتراليا أو كنةةدا أو ج
 أفريقيا أو اليابان. ولن يكون هناك طرح عام لالسهم ف  أستراليا أو كندا أو جنوا أفريقيا أو اليابان.

"(ل هةذا دولاة ع او معنياة)يشةار  لة  كةل منهةال " المنطلة االقتصادية األوروبيةف  الدول األعضاء ف  
ن ماهلين" بالمعن  المقصود اإلعالن وأع عر  قد يطرح بعده موجس فقط لالشخاص باعتبارهم "مستنمري

توجيهااات نشاارال "(. ولهةةذه األغةةرا ل يقصةةد بتعبيةةر مسااتثمرون مؤالااون)" توجيهااات نشاارال ا صاادارفةة  
( ل ويتضمن كذلك EU/  2010/73)وتعديالتس الت  تشمل التوجيس  EC/  2003/71التوجيس  ا صدار

لمملكة المتحةدةل فة ن هةذا اإلعةالن موجةس أع تدابير تنفيذية ذال صلة ف  الدولة العضو المعنية. أما ف  ا
مملةن يمتلكةون خبةرة مهنيةة فة  المسةالل المتعلقةة باكسةتنمارال التةة   (i)حصةرا   لة  "المسةتنمرين المةاهلين" 

)الترويج المةال ( قةانون  2000( من قانون األسواق والخدمال المالية لعام 5) 19تدخل ف  نطاق المادة 
( )أ(  لةة  )د( مةةن 2) 49( الةةذين تنطبةةق علةةيهم المةةواد مةةن 2"( أو )انون"اللاال بصةةيصتس المعدلةةة ) 2005

( والذين يجوز  بالغهم بذلك قانونيا ل وأع نشاط اسةتنمارع يتعلةق بهةذا اإلعةالن يةتم فقةط مةن 3القانونل و)
 خالل هاكء األشخاص وك يجوز لصير هاكء األشخاص أن يعملوا بموجا هذا اإلعالن.
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فةة  سةةياق المعلومةةال فقةةط وك يشةةكل تحةةل أع ظةةرك مةةن الظةةروك عرضةةا  أو دعةةوة ينةةدرج هةةذا اإلعةةالن 
لالشةةتراكل وك يشةةكل أساسةةا  أو قاعةةدة يمكةةن اكعتمةةاد عليهةةا كتخةةاذ قةةرار باكسةةتنمار فةة  أع أوراق ماليةةة 

 للشركة.
 

وك يشةةةةكل هةةةةذا اإلعةةةةالن أو محتوياتةةةةس أسةةةةا  ألع  عةةةةر  أو التةةةةزام مةةةةن أع نةةةةوا لةةةةد  أيةةةةة سةةةةلطة أو 
تصةاص قضةال  وك يجةةوز اكعتمةاد عليةس بهةةذا الشة ن. ويحةق للمسةةتنمرين اككتتةاا فة  األوراق الماليةةة اخ

 15الم شار  ليها بهةذا اإلعةالن فقةط وفقةا  لنشةرة اإلصةدار )"النشةرة"( المعتمةدة مةن هيلةة السةوق الماليةة فة  
للشةركة أو عبةر موقعهةا  مةن مكتةا التسةجيل التةابع . ويمكن الحصول عل  ن سخة من النشرة2019أبريل 

 .www.arabiancentres.comاإللكترون  
 

قواعةةد طةةرح األوراق الماليةةة واكلتزامةةال المسةةتمرة. وك تتحمةةل هيلةةة هةةذا اإلعةةالن عرضةةا  لصةةر  ك يشةةكل 
اولية عن محتويال هذا اإلعةالنل وهمةا ك شركة السوق المالية السعودية )تداول( أية مس السوق المالية و

تقةدمان أع  قةرار أو تعهةد فيمةا يتعلةق بدقةة محتوياتةس أو اكتمالهةال وتخليةان مسةاوليتهما بشةكل واضةح عةةن 
أع التةزام مةن أع نةوا كةان بخصةوص أع خسةارة قةد تةنجم عةن أو بسةبا اكعتمةاد علة  أع جةزء مةن هةذا 

 اإلعالن.
 

تم  عدادها بخصةوص "الطةرح"ل المسةتند الوحيةد الملةزم قانونيةا  والةذع يحتةوع تعد نشرة الطرح الدولية والت  
عل  معلومال عن الشركة والطرح خارج المملكة العربية السعودية. وف  حةال وجةود أع فروقةال بةين هةذا 
ة اإلعالن ونشرة الطرح باللصة العربية و/ أو نشرة الطرح الدوليةل وبحسةا الحالةةل تسةود نشةرة الطةرح باللصة

 العربية و/ أو نشرة العر  الدولية.
 
هذا اإلعالن علة   فةادال ذال دكلةة مسةتقبلية أو يمكةن اعتبارهةا كةذلك. يمكةن أن يسةتدل علة   حتوعد يق

هذه اإلفادال المستقبلية من خالل استخدام مصطلحال تشير  ل  المستقبلل بما فة  ذلةك مفةردال "يعتةزم" 
"َيعتبةةر" أو "مةةن الممكةةن" أو "ي قةةدر" أو "يتوقةةع" أو "يتنبةة " أو "ينةةوع" أو  أو "يتوقةةع" أو "يعتقةةد" أو "يمكةةن" أو

"قةةد" أو "يجةةا" أو "محتمةةل" أو "يخطةةط" أو "تقةةدير" أو "يسةةع " أو "ينبصةة " أو "سةةوك"ل سةةواء فةة  صةةيصة 
طةط النف  أو اإلنبال أو غيرها أو المفردال المشابهة لها ف  المعن ل أو عند التطرق لالسةتراتيجية أو الخ

http://www.arabiancentres.com/
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أو األهةةةةداك أو األحةةةةداب المسةةةةتقبلية أو النوايةةةةا.  ن أع  فةةةةادال أو بيانةةةةال مسةةةةتقبلية تعكةةةة  وجهةةةةة نظةةةةر 
الشركة الحالية بش ن األحداب المستقبلية وه  عرضة للمخاطر المتعلقةة باألحةداب المسةتقبلية وغيرهةا مةن 

ل أو الوضةع المةال  أو السةيولة المخاطر والشكوك واكفتراضال المتعلقة ب عمةال الشةركة أو نتةالج العمليةا
أو التوقعال أو النمو أو اكسةتراتيجيال. يمكةن أن تتسةبا العديةد مةن العوامةل فة  اخةتالك النتةالج الفعليةة 
بصةةورة جوهريةةة عةةن تلةةك الةةواردة فةة  التوقعةةال أو التقةةديرال أو البيانةةال المسةةتقبلية الصةةادرة عةةن الشةةركةل 

طر المتعلقةةة بالشةةةركة وعملياتهةةا تحديةةةدا ل وتطةةورال األحةةةداب ويشةةمل ذلةةك بةةةين جملةةة أمةةةور أخةةر ل المخةةةا
اكقتصادية والصناعية العالميةل وت نيرال التطورال اكقتصادية والسياسية واكجتماعية ف  المملكة العربية 
السةةةعودية.  نل اإلفةةةادال والبيانةةةال المسةةةتقبلية تعبةةةر فقةةةط عةةةن المعطيةةةال المتاحةةةة فةةة  تةةةاريخ اإلدكء بهةةةا. 

كل من الشركة ومتعهدع التصطية والشركال التابعة لهم مساولياتهم بشكل واضح عن أع التزام أو  ويخل 
تعهد بتحديب أو مراجعة أع بيان مستقبل  وارد ف  هةذا اإلعةالن سةواء كنتيجةة لتةوفر معلومةال جديةدة أو 

 .أع تطورال مستقبلية وما  ل  ذلك
 

ذ قةراراتكم الماليةة اسةتنادا  علة  نوايةا الشةركة خةالل لي  هنةاك أع ضةمان لحةدوب الطةرح ويجةا عةدم اتخةا
ن اكسةةةتحواذ علةةة   هةةةذه المرحلةةةة فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالطرح. ك يشةةةكل هةةةذا اإلعةةةالن توصةةةية متعلقةةةة بةةةالطرح. وا 
األسهم الت  يتطرق لها هذا اإلعالن قد ي عةرل  المسةتنمر لمخةاطر كبيةرة تتمنةل فة  خسةارة جميةع األمةوال 

شخاص الةذين يدرسةون  مكانيةة القيةام بهةذه اكسةتنمارال استشةارة شةخص ماهةل المستنمرة. ويجا عل  األ
 ومتخصص ف  هذا النوا من اكستنمارال.

 
يتصةةةرك متعهةةةدو التصطيةةةة حصةةةرا  لصةةةالح الشةةةركة دون أع شةةةخص آخةةةر فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالعر . وهةةةم لةةةن 

ملةوا المسةاولية تجةاه أع يتعاملوا مع أع شةخص آخةر باعتبةاره أحةد عماللهةم فيمةا يتعلةق بةالطرحل ولةن يتح
شةةةخص آخةةةر غيةةةر الشةةةركة لتةةةوفير الحمايةةةة الممنوحةةةة لعماللهةةةمل أو لتقةةةديم المشةةةورة فيمةةةا يتعلةةةق بةةةالطرحل 

 ومحتو  هذا اإلعالن أو أع معاملة أو  جراء أو أع مس لة أخر  مشار  ليها ف  اإلعالن.
 

ولية عمةةا ورد فيةةس. ك يتحمةةل أع تةةم  عةةداد محتويةةال هةةذا اإلعةةالن مةةن قبةةل الشةةركة وتتحمةةل وحةةدها المسةةا 
من متعهدو التصطية أو أع من مدراءهم أو مساوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكاللهم أع مساولية 

أو ضمانال صريحة أو ضمنيةل عن مةد  صةحة أو دقةة  عهدالأو التزامال مهما كانل وك يقدمون أع ت
أو اكتمال المعلومال الةواردة فة  هةذا اإلعةالن )وكةذلك فيمةا يخةص أع معلومةال تةم حةذفها مةن اإلعةالن( 
أو أع معلومةةال أخةةر  متعلقةةة بالشةةركة أو الشةةركال التابعةةة لهةةا أو الشةةركال المرتبطةةة بهةةال سةةواء كانةةل 
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ة أو مرليةةة أو  لكترونيةةةل وكيفمةةا كانةةل منقولةةة أو متاحةةةل أو عةةن أع المعلومةةال بصةةيصة خطيةةة أو شةةفهي
 خسالر مهما كانل سواء كانل ناتجة عن هذا اإلعالن أو محتوياتس أو مرتبطة بس بشكل أو بآخر.

 
فيما يتعلق بطرح األسهمل يحق لكل من متعهةدع التصطيةة وأع مةن الشةركال التابعةة لهةمل اكسةتحواذ علة  

الماليةةةة فةةة  الطةةةرح بصةةةفة رليسةةةية قةةةد تمكةةةنهم مةةةن الشةةةراء أو البيةةةع أو العةةةر  للبيةةةع أو  جةةةزء مةةةن األوراق
اكحتفةةاظ أو التصةةرك لحسةةاباتهم بهةةذه األوراق الماليةةة وغيرهةةا مةةن األوراق الماليةةة التابعةةة للشةةركة أو أع 

باللصةة العربيةة ة الصةادر استنمارال مرتبطة بالطرح أو غيره. وبالتال ل فة ن أع  شةارة واردة فة  نشةرة الطةرح 
أو فةة  نشةةرة الطةةرح الدوليةةةل بمجةةرد نشةةرهال  لةة   صةةدار أسةةهم الشةةركة  أو عرضةةها أو اكشةةتراك فيهةةا أو 
اكستحواذ عليها أو التعامل فيها يجا أن تفهم عل  أنها تشمل أع  صدار أو عةر  أو اكتتةاا أو شةراء  

هم والت  تعمل وفق هذه الصفة. وباإلضافة أو تعامل من قبل متعهدع التصطية وأع من الشركال التابعة ل
 ل  ذلكل يحق لمتعهدع التصطية وأع من الشركال التابعة لهم الدخول فة  ترتيبةال تمويليةة )تشةمل عقةود 
وعمليةةةال التبةةةادل وعقةةةود الفروقةةةال( مةةةع المسةةةتنمرين فيمةةةا يتعلةةةق بةةةاألوراق الماليةةةة التةةة  يمكةةةن لمتعهةةةدع 

هم اكستحواذ عليها أو اكحتفاظ بهةا أو التصةرك بهةا مةن وقةل آلخةر. التصطية وأع من الشركال التابعة ل
ك ينوع أع من متعهدع التصطية اإلفصاح عن أع من هذه اكستنمارال أو التعةامالل باسةتنناء اإلفصةاح 

 المطلوا بموجا القانون أو المتطلبال التنظيمية.


