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وغ�� مخصصة للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، �لًيا أو جزئًيا، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، �� أو داخل الواليات   مقيدة **املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن  

غ��    أو اإلصدار  التوزيع  أو  النشر  هذاي�ون ف��ا    والية قضائيةاملتحدة األمر�كية أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أس��اليا أو جنوب أفر�قيا أو أي  

 قانو�ي أو يتطلب ��جيل أوراق مالية أو غ��ها من اإلجراءات**

أرام�و السعودية   ال �ش�ل املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن �شرة إصدار وال �ش�ل عرًضا للبيع أو طلب عروض للشراء وال يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة

ن الت�جيل أو التأهيل بموجب  ي�ون ف��ا هذا العرض أو الطلب أو البيع غ�� قانو�ي قبل الت�جيل أو اإلعفاء م  والية قضائيةلو�ر�ف �� أي    -لز�وت األساس  

 .اليا أو جنوب إفر�قياقوان�ن األوراق املالية ألي والية قضائية، بما �� ذلك �� أو داخل الواليات املتحدة أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أس�� 

فيما يخص أي عرض أو ال��ام من أي نوع �ان �� أي والية قضائية.    ال يجب أن �ش�ل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيھ أساًسا يمكن االعتماد عليھ

االستثماري ف اتخاذ قراره  املستثمر  يتع�ن ع��  و�التا��  أدناه)،  للطرح املق��ح (كما هو مب�ن  وفًقا  أي عرض لشراء األسهم  قط ع�� أساس  وسيتم تقديم 

لو�ر�ف �� الوقت املناسب فيما يتعلق بإدراج   –ركة أرام�و السعودية لز�وت األساس املعلومات الواردة ضمن مستندات الطرح الرسمية ال�ي ستنشرها ش

 أسهمها للتداول �� السوق الرئيسية لتداول السعودية. 

َ�ٍخ من هذا اإلعالن، �ش�ٍل مباشر أو غ�� مباشر، داخل الواليات املتحدة األمر�كية (بما �� ذل
ُ
اض��ا وممتل�ا��ا،  ك أر لم يتم، وال ُ�سمح، توزيع أو إرسال �

أخرى تحظر ف��ا  والية قضائيةأي   أو جنوب أفر�قيا أي والية من الواليات املتحدة ومقاطعة �ولومبيا)، أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أس��اليا أو

 .العروض أو املبيعات بموجب القانون املعمول بھ هذه مثل 

 

 خ�� �حفي 

 

 ألسهم الطرح  السعر ال��ائيلو�ر�ف �علن عن  -شركة أرامكو السعودية لز�وت األساس 

السعودية،    -الر�اض   العر�ية  األساس    –  م2022د�سم��    11اململكة  لز�وت  السعودية  أرام�و  شركة  ("  –�علن  أو لو�ر�فلو�ر�ف   "

السعودية  الشركة" العر�ية  اململكة  الرائد لز�وت األساس ��  العالم واملنتج  أك�� منت�� ز�وت األساس ��  أحد  املستشار�ن و ،  )"اململكة("")، 

شركة األه�� املالية، وشركة إ�ش إس �ي ��ي العر�ية السعودية، وشركة سي�ي جروب العر�ية السعودية، وشركة مورغان ستان��  املالي�ن وهم 

 ").  الطرحالطرح العام األو�� (" �� املشاركة بنجاح وتحديد السعر ال��ائي ألسهم الطرحل�جهات عملية بناء �جل األوامر اكتمال عن السعودية 

ال��ائي عندوتم تحديد   ر�ال    مليار  16.706  تبلغما �ع�ي قيمة سوقية للشركة    ،")السعر ال��ائي("ر�ال سعودي للسهم الواحد    99  السعر 

قيمة اإلجمالية ، حيث وصلت المرة  .529 بلغتعملية بناء �جل األوامر بتغطية وان��ت  عند اإلدراج. 1)مليار دوالر أمر��ي .5544(سعودي 

 مليار دوالر أمر��ي).  39.0( مليار ر�ال سعودي  146.4 للطلبات ما يقارب 

قو��ذه املناسبة، 
ّ
ُسعدنا باالهتمام الكب�� الذي حظي بھ الطرح  ": �� لو�ر�فالنعيم، الرئيس وكب�� اإلدار��ن التنفيذي�ن  عبدالعز�ز  طارق  عل

ما �عكس ثقة املستثمر�ن �شركتنا و�اس��اتيجية النمو ال�ي وهو  لو�ر�ف من قبل املستثمر�ن من املؤسسات ا�حلية والدولية،  لالعام األو��  

 ."نطبقها و�اآلفاق املستقبلية الواعدة للقطاع

الساعة ا�خامسة مساًء يوم   وتنت�ي  ،م2022د�سم��    14املوافق    ملدة خمسة أيام تبدأ يوم األر�عاء  ألفرادا اكتتاب  ف��ة  ومن املقرر أن ت�ون  

 م. 2022 د�سم�� 18املوافق األحد 

 
 دوالر أمر��ي)  1ر�ال سعودي =  3.75لغايات هذا اإلعالن، سعر الصرف املعتمد هو ( 1
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  % 29.6562963") تمثل  أسهم الطرحسهم ("  50,045,000  لطرح شركة  الم ع�� طلب  2022نوفم��    24و�انت هيئة السوق املالية قد وافقت ��  

 من رأس مال الشركة، من خالل بيع األسهم ا�حالية اململوكة من قبل شركة جدوى لالستثمار الصنا��. 

 م. 2022د�سم��   24، الرجاء مراجعة �شرة اإلصدار املؤرخة بتار�خ االكتتابو للمز�د من التفاصيل حول الشركة والطرح 

 *** 

 خلفية عامة عن الطرح 

 وتداول السعودية للم��ي �� عملية الطرح واإلدراج كما هو موّ�ح أدناه: املوافقات الالزمة من هيئة السوق املاليةحصلت الشركة ع��  •

o   سهم وذلك من خالل    168,750,000  امل�ون منمن رأس مال الشركة  %  29,6562963سهم عادي تمثل    50,045,000طرح

 ألسهمها اململوكة حالًيا.   لالستثمار الصنا��جدوى شركة بيع 

o ) لـ  أرام�و السعودية�عد اكتمال عملية الطرح، ستظل شركة الز�ت العر�ية السعودية 
ً
،  رأس مال الشركة% من  70) مالكة

 ��ا لن تبيع أي أسهم �� الطرح.أ حيث 

o   استكمال �عد  السعودية  لتداول  الرئيسية  السوق   �� األسهم  إدراج  وتداول إجراءات  سيتم  املالية  السوق  الطرح مع هيئة 

 السعودية.

o   ملستثمر�ن من األفراد واملؤسسات، بما �� ذلك املؤسسات خارج الواليات املتحدة األمر�كية، ع�� ا سيتم طرح أسهم الشركة

 ألرا��ي األمر�كية وفًقا لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون األوراق املالية األمر��ي. وسوف تكتِتب هذه الفئة خارج ا 

o   من إجما�� األسهم املطروحة للمكتتب�ن األفراد. و�� 25سهًما عادًيا تمثل    12,511,250سيتم تخصيص حّدٍ أق��ى وقدره %

ستشار�ن املالي�ن تخفيض عدد األسهم ا�خصصة  حال عدم اكتتاب املكتتب�ن األفراد ب�امل األسهم ا�خصصة لهم، يحق للم

 لهم لتتناسب مع عدد األسهم ال�ي تم االكتتاب ��ا من قبل هؤالء املكتتب�ن. 

شركة ، و وشركة سي�ي جروب العر�ية السعودية، العر�ية السعودية إ�ش إس �ي ��يشركة األه�� املالية، و  شركة قامت الشركة بتعي�ن •

كمستشار�ن مالي�ن فيما يتعلق بالطرح، وكمديري �جالت اكتتاب املؤسسات ومنسق�ن دولي�ن (ويشار إل��م   السعودية مورغان ستان��

 ").مدير االكتتاببـ" لهاكما عينت شركة األه�� املالية كمدير لالكتتاب (ويشار  ،")املستشار�ن املالي�نمجتمع�ن بـ"

�عي�ن   • ومصرف  تم  السعودي،  األه��  و البنك  اإلنماء،  ومصرف  الر�اض،  و�نك  الوط�يالراج��،  العر�ي  السعودي  البنك  والبنك   ،

لالستثمار، و�نك البالد، والبنك السعودي الفر���ي، و�نك ساب، وميم (بنك ا�خليج الدو��)، و�نك ا�جز�رة كجهات مستلمة (ويشار إل��م  

 ") لشر�حة املكتتب�ن األفراد. ا�جهات املستلمةمجتمع�ن بـ"

 رام�و السعودية. أل ") كمستشار مستقل موليساململكة املتحدة شركة تضامنية محدودة املسؤولية" (" "�عي�ن "موليس آند �ومبا�يتم  •

 التوار�خ املهمة

 ا�جدول الزم�ي  التار�خ

م)  14/12/2022هـ (املوافق 20/05/1444تبدأ يوم األر�عاء املوافق  خمسة أيام

املوافق  (هـ 24/05/1444املوافق  األحديوم الساعة ا�خامسة مساًء من وتنت�ي 

 ) م18/12/2022

 ف��ة اكتتاب األفراد 

 ) م12/12/2022املوافق ( هـ18/05/1444املوافق  االثن�نيوم 
ع�� عدد األسهم ال�ي تم   اكتتاب الفئات املشاركة بناءآخر موعد لتقديم نماذج طلبات 

 تخصيصها مبدئيا ل�ل م��م 

 االكتتاب للمكتتب�ن األفراد  آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب األفراد وسداد قيمة ) م18/12/2022املوافق (هـ 24/05/1444املوافق  األحديوم 

 ) م14/12/2022املوافق (هـ 20/05/1444املوافق  األر�عاء يوم 
األسهم ال�ي تم تخصيصها   آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات املشاركة بناء ع�� عدد

 مبدئًيا ل�ل م��م 

 سهم الطرح اإلعالن عن التخصيص ال��ائي أل  ) م22/12/2022املوافق (هـ 28/05/1444�� موعد أقصاه يوم ا�خميس املوافق 



 
 

 
 

3 
 

 إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت) ) م28/12/2022املوافق (هـ 04/06/1444 األر�عاء عد أقصاه يوم �� مو 

  واالن��اءيتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة �� السوق �عد استيفاء جميع املتطلبات 

  األسهمعن بدء تداول  اإلعالنالنظامية ذات العالقة. وسيتم  اإلجراءات من جميع  

 (www.saudiexchange.sa)اإللك��و�ي ع�� موقع تداول السعودية 

 التار�خ املتوقع لبدء تداول األسهم �� السوق 

 .ومواقع املستشار�ن املالي�ن )www.saudiexchange.sa (عن التوار�خ الفعلية ع�� موقع تداول السعودية  اإلعالنتقر�بية، وسيتم  أعاله: جميع التوار�خ املذ�ورة �� ا�جدول تنو�ھ

 -انت�ى-

 بيانات االتصال

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

 عالقات املستثمر�ن  •  AljiffryA@luberef.com +966122296475  أحمد ا�جفري  لو�ر�ف 

  SNBC.CM@alahlicapital.com  +966118747026 ز�د الغول  شركة األه�� املالية 

ما��،   • مستشار  االكتتاب،  مدير  مدير 

�جالت اكتتاب املؤسسات، منسق دو��،  

 متعهد التغطية

��ي  �ي  إس  إ�ش  شركة 

 العر�ية السعودية 
 luberefipo@hsbcsa.com +966112992481  محمد فنوش 

اكتتاب   • �جالت  مدير  ما��،  مستشار 

 دو��، متعهد التغطية املؤسسات، منسق 

جروب   سي�ي  شركة 

 العر�ية السعودية 
 Info.csa@citi.com +966112246140 وسيم ا�خطيب 

اكتتاب   • �جالت  مدير  ما��،  مستشار 

 املؤسسات، منسق دو��، متعهد التغطية 

ستان��   مورغان  شركة 

 السعودية 

قسم   رئيس 

معامالت السوق  

 املالية 

 lneqsy@morganstanley.com +966112187000 
اكتتاب   • �جالت  مدير  ما��،  مستشار 

 املؤسسات، منسق دو��، متعهد التغطية 

 إف �� إس جلو�ال 

 صو�� ماكنول�ي 

LuberefIPO@fgsglobal.com 

+971585210382 

 تصال اإلعالمي المستشار ا •

 971507377507+ أحمد ج��

 

 ا�جهات املستلمة 

 البنك األه�� السعودي  •

 مصرف الراج��   •

 بنك الر�اض  •

 مصرف اإلنماء  •

 البنك العر�ي الوط�ي   •

 البنك السعودي لالستثمار  •

 بنك البالد  •

 البنك السعودي الفر���ي   •

 بنك ساب  •

 ميم (بنك ا�خليج الدو��)  •

 بنك ا�جز�رة  •

 

 بيان إخالء مسؤولية 

 ينب��. وال قد ال ت�ون �املة أو مستوفية �جميع املعلومات الالزمةعن الطرح  خلفية عامةيقتصر الغرض من املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن ع�� عرض 

دق��ا أو �ح��ا أو استيفا��ا ألي غرض من األغراض. كما أن املعلومات الواردة �� هذا  ع��  ألي �خص االعتماد ع�� املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن أو  

 عن أي ال��ام أو  
ً
�عهد بإضافة معلومات أو  اإلعالن عرضة للتغي��. و�خ�� �ل من الشركة واملستشار�ن املالي�ن و"موليس" وتا�ع��م مسؤوليا��م صراحة

أو املستشار�ن    مساهم��اش�ال بمثابة توصية من جانب الشركة أو األ هذا اإلعالن بأي ش�ل من  �شرتحديث أو ت�حيح أية أخطاء ��ذا اإلعالن، وال ُ�عت�� 

فيھ. لم تتم املوافقة ع�� هذا اإلعالن من قبل أي جهة   املالي�ن أو "موليس" للمشاركة �� عملية االكتتاب �� أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إل��ا

 تنظيمية مختصة، و�جب عدم تفس�� محتو�ات هذا اإلعالن ع�� أ��ا من قبيل االستشارات القانونية أو املالية أو الضر�بية. 

http://www.saudiexchange.sa/
mailto:AljiffryA@luberef.com
mailto:SNBC.CM@alahlicapital.com
mailto:%23LuberefIPO%20%3cluberefipo@hsbcsa.com%3e
mailto:Info.csa@citi.com
mailto:lneqsy@morganstanley.com
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ع�� األ�خاص الذين �� حوز��م أي مستند أو  قد ي�ون الطرح وتوزيع هذا اإلعالن ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوان�ن �عض الدول و 

ا معلومات أخرى ُمشار إل��ا �� هذا اإلعالن أن ُيطلعوا أنفسهم ع�� أي قيود من هذا القبيل وأن يل��موا ��ا. إذ أن عدم االمتثال لتلك 
ً
القيود قد ُ�عد ان��ا�

يود. هذا اإلعالن غ�� مخصص للنشر أو التوزيع، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، ��  تطبق تلك الق  والية قضائيةلقوان�ن األوراق املالية املعمول ��ا �� أي  

 الواليات املتحدة األمر�كية أو داخلها.  

ح  داخلها. وال يجوز طر   ال يمثل هذا اإلعالن عرًضا لبيع األوراق املالية للشركة املشار إل��ا، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، �� الواليات املتحدة األمر�كية أو

  1933ر�كية الصادر �� عام األسهم املشار إل��ا �� هذا اإلعالن أو بيعها �� الواليات املتحدة األمر�كية إال إذا �انت م�جلة بموجب قانون األوراق املالية األم

") األوراق املالية األمر��ي بصيغتھ املعدلة  املنقانون  الت�جيل  أي صفقة معفاة من متطلبات   �� يتم طرحها  أو  املالية  ")،  األوراق  عل��ا �� قانون  صوص 

وان�ن أي والية  األمر�كية أو ت�ون غ�� خاضعة لھ. ولم ��جل الشركة وال تنوي ��جيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية األمر��ي أو ق

دة األمر�كية. لن يتم توزيع ��خ من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أو  من الواليات املتحدة األمر�كية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم �� الواليات املتح

 إعادة توج��ها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء �ش�ل مباشر أم غ�� مباشر، للواليات املتحدة األمر�كية أو داخلها. 

� الواليات املتحدة األمر�كية أو أس��اليا أو كندا أو اململكة املتحدة  ال يمثل هذا اإلعالن عرًضا ألسهم الطرح املشار إل��ا أو دعوة لشرا��ا من قبل أي �خص �

ي�ون ف��ا هذا العرض أو الدعوة غ�� قانو�ي. و�ن عرض و�يع األسهم املشار إل��ا �� اإلعالن لم ولن يتم    والية قضائيةأو جنوب أفر�قيا أو اليابان أو أي  

�عض االستثناءات، ال يجوز طرح أو بيع    ومع مراعاة��جيلها بموجب قوان�ن األوراق املالية املعمول ��ا �� أس��اليا أو كندا أو جنوب أفر�قيا أو اليابان.  

أو اليابان.  إل��ا �� هذا اإلعالن �� أس��اليا أو كندا أو جنوب أفر�قيا أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم �� أس��اليا أو كندا أو جنوب أفر�قيا  األسهم املشار  

 وجدير بالذكر أنھ لن ي�ون هناك أي طرح عام لألسهم �� الواليات املتحدة أو أس��اليا أو كندا أو جنوب أفر�قيا أو اليابان. 

ورو�ية الذين  لنسبة لدول املنطقة االقتصادية األورو�ية، فإن هذا اإلعالن موجھ فقط لأل�خاص املواطن�ن أو املقيم�ن �� دول املنطقة االقتصادية األ و�ا

الت ال�ي تطرأ عل��ا (�شار إل��م  ) والتعدي2017/1129(ه) من الالئحة (الئحة (االتحاد األورو�ي)  2ُ�َعّدون "مستثمر�ن مؤهل�ن" وفًقا للمع�ى املقصود �� املادة  

لكة املتحدة، فال يوزع هذا اإلعالن وال يوجھ ف��ا سوى لأل�خاص الذين ُ�َعّدون "مستثمر�ن مؤهل�ن"  م"). و�النسبة للماملستثمر�ن املؤهل�نفيما ي�� �عبارة "

) و�عديال��ا، وال�ي تمثل جزًءا من قانون اململكة املتحدة املب�ي ع��  2017/1129(و) من الالئحة (الئحة (االتحاد األورو�ي) 2وفًقا للمع�ى املقصود �� املادة 

) األ�خاص الذين يحظون بخ��ة مهنية �� األمور املتعلقة باالستثمارات والذين يخضعون لتعر�ف  1، وهم: (2018قانون االتحاد األورو�ي (لال��حاب)  

)  2")، أو ( األمر("  2005(ال��و�ج املا��)، األمر الصادر بتار�خ   2000ظام األسواق وا�خدمات املالية من ن 19من املادة  5"املستثمرون ا�خ��اء" حسب الفقرة 

) األ�خاص اآلخر�ن الذين ُ�سمح قانوًنا بالتواصل معهم لهذا  3من األمر، أو ( 49)(أ) إ�� (د) من املادة 2الكيانات ذات املالءة املالية العالية حسب الفقرة (

"). وال يجوز االعتماد ع�� هذا اإلعالن  األ�خاص ذوي الصلة) ويشار إل��م مجتمع�ن بـ" 3) و(2) و( 1املستثمر�ن املؤهل�ن املشار إل��م �� ( الغرض، (جميع  

تحاد ) و�النسبة ألي دولة من دول اال2) بالنسبة للمملكة املتحدة من قبل األ�خاص ليسوا من ضمن األ�خاص ذوي الصلة، و(1أو التصرف بناء عليھ (

) سي�ون متوفًرا �� اململكة املتحدة فقط لأل�خاص  1األورو�ي، أي أ�خاص ال �عت��ون مستثمرون مؤهلون. أي �شاط استثماري متعلق ��ذا اإلعالن (

 ) وسي�ون متوفًرا �� أي دول أعضاء �� املنطقة االقتصادية للدول األورو�ية فقط للمستمر�ن املؤهل�ن. 2ذوي العالقة، و(

ر�ية السعودية  �شر هذا اإلعالن وفًقا ألح�ام قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية �� اململكة العو�تم  

غرض عرض معلومات أساسية ")، علًما بأنھ ال ي��تب ع�� هذا اإلعالن أي �عهدات ُملزمة �شراء أسهم أو االكتتاب بالطرح. هذا اإلعالن هو لقواعد الطرح("

لية املصدرة عن  عن الطرح فقط وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنھ يمثل أساًسا التخاذ أي قرار �شأن االستثمار �� أي من األوراق املا

م أًيا �ان �� أي دولة، وال يمكن االستناد إليھ �� هذا  الشركة. كما ال �ش�ل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيھ أساًسا فيما يتعلق بأي عرض أو ال��ا 

املعتمدة من هيئة السوق املالية باللغة العر�ية   �شرة اإلصدارالصدد. وال يجوز للمستثمر�ن االكتتاب �� األسهم املشار إل��ا �� هذا اإلعالن إال ع�� أساس 

(د) من قواعد الطرح، سوف    51علومات الواردة �� هذا اإلعالن عرضة للتغي��. ووفًقا للمادة  وال�ي ستصدرها الشركة وتنشرها �� الوقت املناسب. كما أن امل

�شرة   من  ��خ  (اإلصدارتتوافر  اإللك��و�ي  الشركة  موقع  ع��  �شرها،  �عد   ، www.luberef.com(  السعودية تداول  لشركة  اإللك��و�ي  املوقع  أو   ،

)www.saudiexchange.sa) املالية  السوق  لهيئة  اإللك��و�ي  املوقع  أو   ،(www.cma.org.sa(  :املالي�ن للمستشار�ن  اإللك��و�ي  املوقع  إ��  باإلضافة   ،

)www.alahlicapital.com،(  )www.hsbcsaudi.com() ،arabia-saudi-jurisdictions/citigroup-and-www.citigroup.com/citi/about/countries(  ،

)ysaudiarabia.comwww.morganstanle  .( 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia
http://www.morganstanleysaudiarabia.com/
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وال شركة تداول  هيئة السوق املالية  ال يمثل هذا اإلعالن مستند عرض تحقيًقا ألغراض قواعد الطرح وال يجب تفس��ه ع�� أنھ مستند عرض. وال تتحمل  

 من أي مسؤولية مهما �انت أي مسؤولية عن محتو�ات هذا اإلعالن، وال �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتھ أو اكتمالھ، وتخليان ذم� السعودية
ً
�ما صراحة

 .عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذا اإلعالن أو عن االعتماد ع�� أي جزء منھ 

لزمة قانوًنا وال�ي تحتوي ع�� معلومات عن  �شرة الطرح الدولية�عد �شرة الطرح الدولية ال�ي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح ("
ُ
") �� الوثيقة الوحيدة امل

هذا اإلعالن   الشركة والطرح خارج اململكة العر�ية السعودية، ويعتد بما ورد �� �شرة اإلصدار و�شرة الطرح الدولية �� حال وجود أي �عارض ب�ن مضمون 

 و�شرة الطرح الدولية.    اإلصدارومضمون �شرة 

عَت�� كذلك. يمكن االستدالل ع�� هذه اإلفادات املستقبلية عن طر�ق    توقعات أو بياناتذا اإلعالن ع��  قد �شتمل ه
ُ
تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد �

" أو "قد" أو  "تنوي استخدام �عض املفردات املستقبلية مثل "�ع��م" أو "تقدر" أو "�عتقد" أو "يتوقع" أو "من املمكن" أو "سي�ون" أو "يجب" أو "متوقع" أو 

حات املماثلة أو  "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "�س��" أو "ينب��" أو "سوف"، أو الصيغ النافية ملا سبق، أو الصيغ البديلة لها أو املصط�

ية �عكس وجهة النظر ا�حالية للشركة  س��اتيجية أو ا�خطط أو األهداف أو األحداث أو األهداف املستقبلية. إن أي إفادات مستقبلمن خالل مناقشات اال 

ل الشركة أو  فيما يتعلق باألحداث املستقبلية، و�� عرضة �خاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغ��ها من ا�خاطر والش�وك واالف��اضات ذات الصلة �عم

�اتيجيات. و�مكن أن تتسبب العديد من العوامل �� اختالف النتائج  س� نتائج العمليات أو املركز املا�� أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو اال 

تعلقة بالشركة  الفعلية �ش�ل جوهري عن تلك الواردة �� التوقعات أو �� اإلفادات املستقبلية للشركة، بما �� ذلك، من ب�ن عدة أمور أخرى، ا�خاطر امل

والصناعية  االقتصادية  الظروف  ومستجدات  بالتحديد،  العر�ية    وعمليا��ا  اململكة   �� واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  املستجدات  وأثر  العاملية، 

عدت خاللها.  
ُ
أ ال�ي  املستقبلية سوى الف��ة  تتناول اإلفادات  لهم    تخ��السعودية. وال  التا�عة  والشر�ات  املالي�ن و"موليس"  واملستشار�ن  �ل من الشركة 

 عن أي ال��ام أو �عهد  مسؤولي��م  
ً
بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة �� هذا اإلعالن سواء نتيجة ملعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية  صراحة

 أو غ�� ذلك. 

ن   �ش�ل هذا اإلعال ال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينب�� أن �ستند �� قراراتك املالية إ�� نّية الشركة فيما يتعلق بالطرح �� هذه املرحلة. وال

ثمر توصية بخصوص الطرح. و�نب�� التنبيھ إ�� أن شراء األسهم ال�ي يرتبط ��ا هذا اإلعالن قد ُ�عّرِض املستثمر �خاطر كب��ة تتمثل �� فقد 
َ
ان املبلغ املست

رات �شأن تلك االستثمارات  مستشار متخصص �� تقديم االستشا  بال�امل. لذا ينب�� ع�� األ�خاص الذين يفكرون �� االستثمار استشارة مستشار ما�� أو

 .ومدى مالءمة الطرح لل�خص املع�ي 

    �عمل املستشارون املاليون حصرً�ا لصا�ح الشركة وليس لصا�ح أي �خص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن �عت�� املستشارون املاليون أي �خص آخر
ً

عميال

الشركة عن تقديم وسائل ا�حماية املكفولة لعمال��م املعني�ن، كما لن يتحمل  لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا املسؤولية تجاه أي �خص آخر غ��  

ار إليھ �� هذا  املستشارون املاليون املسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتو�ات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مش 

الس   .اإلعالن  أرام�و  لتقديم  �عمل "موليس" حصرً�ا لصا�ح  لها، وال   
ً

أي �خص آخر عميال �عت��  ولن  بالطرح  يتعلق  عودية وليس ألي �خص آخر فيما 

لسعودية عن  املشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتو�ات هذا اإلعالن أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن ت�ون مسؤولة أمام أي �خص آخر غ�� أرام�و ا

 ال��تيب أو أي أمر آخر مشار إليھ هنا. توف�� ا�حماية املمنوحة لعمال��ا أو 

و أي من مدير��م  أعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن و�� وحدها املسؤولة عنھ. ال يقبل أي من املستشار�ن املالي�ن أو "موليس" أو أي من شر�ا��م التا�عة أ

يقدمون أي �عهد أو ضمان صر�ح أو ضم�ي �شأن �حة املعلومات   أو مسؤول��م أو موظف��م أو مستشار��م أو وكال��م أية مسؤولية ع�� اإلطالق، كما ال

رى ترتبط بالشركة أو  الواردة �� هذا اإلعالن أو دق��ا أو استيفا��ا أو صدقها (أو �شأن ما إذا �ان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن) أو أي معلومات أخ 

�� صيغة مرئية أو إلك��ونية، �غض النظر عن طر�قة إرسالها أو إتاح��ا أو عن أية خسارة تنشأ    ، سواء �انت خطية أو شفهية أواملنتسبةشر�ا��ا التا�عة أو  

 .بيانھ سبقعن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتو�اتھ أو تنشأ من وجھ آخر فيما يتصل بما 
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، وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار�ن املالي�ن وأي من الشر�ات التا�عة لهم، االستح
ً

واذ ع�� جزء من األوراق املالية ذات الصلة بالطرح بصف��ا أصيال

   و�جوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا ��ذه األوراق املالية أو األسهم األخرى ا�خاصة بالشركة أو االستثمارات ذات الصلة املرتبطة بالطرح
ً

أو خالفھ، فضال

 عن شرا��م أو بيعهم أو طرحهم للبيع �حسا��م ا�خاص. 

أو املستحوذ عل��ا   ناًء عليھ، فإن اإلشارات الواردة �� �شرة اإلصدار أو �شرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو املطروحة أو املكتتب ��او�

استحواذ أو تخصيص أو    أو ا�خصصة أو ال�ي تم التعامل معها �ش�ل آخر، بمجرد �شرها، يجب قراء��ا ع�� أ��ا �شمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو

املالي�ن وأي للمستشار�ن   إ�� ذلك، يجوز 
ً
الصفة. و�ضافة بتلك  ال�ي �عمل  التا�عة  أي من شر�ا��م  أو  املالي�ن  املستشار�ن  الشر�ات    �عامل بواسطة  من 

علق باألسهم ال�ي يمكن للمستشار�ن املالي�ن أو أي  التا�عة لهم الدخول �� اتفاقيات تمو�ل (بما �� ذلك املبادالت أو عقود الفروقات) مع املستثمر�ن فيما يت

أّيٍ   حجم  عن  الكشف  املاليون  املستشارون  ينوي  ال  آلخر.  وقت  من  ف��ا  التصرف  أو  امتالكها  أو  عل��ا  االستحواذ  لهم  التا�عة  الشر�ات  هذه  من  من 

 ھ �� هذا الصدد. االستثمارات أو املعامالت بخالف ما يتفق مع أي ال��ام قانو�ي أو �شري�� معمول ب

*** 

 

 

 

 


