
  
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  ــدمات اإلنترنـــــت واالتصـــــاالت (شـــــر�ة ال ستنشــ ــت المناســـــب ف�مـــــا یتعلـــــق  )solutions by stcالعر��ـــــة لخــ فـــــي الوقــ

 ."السعود�ة  "تداولأسهمها العاد�ة ("األسهم") للتداول في    �إدراج

 
 

) تعلن عن  solutions by stc( الشر�ة العر��ة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت
 للمؤسسات و�دء بناء سجّل األوامر  ألسهم الطرح النطاق السعري 

 
 solutions by("   واالتصاالت   اإلنترنت  لخدمات   العر��ة  الشر�ة  أعلنت   - م  2021سبتمبر    05الر�اض،  

stc("إلى    السعود�ة،   العر��ة  المملكة  في  المعلومات   االتصاالت وتقن�ة  لخدمات   الشر�ة الرائدة  ، " أو "الشر�ة
،  ة شر�ة مورغان ستانلي السعود�، و شر�ة إتش إس بي سي العر��ة السعود�ةالمستشار�ن المالیین وهم  جانب  

المال�ة و    أو "  األولي  العام  الطرح ("  العام  هااكتتابالنطاق السعري ألسهم الطرح في  عن    الیوم  ، شر�ة األهلي 
على  التي تحتوي  إصدار نشرة االكتتاب المعتمدة  �ما تم  بناء سجّل األوامر للمؤسسات.  فترة  �دء  و ")  الطرح"

 المتعّلقة �الطرح العام األولي.التفاصیل جم�ع 
 
نطاق  ال ("  الواحد   ر�ال سعودي للسهم  151  ر�ال سعودي إلى   136من  لطرح  سهم ا تحدید النطاق السعري ألتم  و 

 )." ي السعر 
 

الطرح    طلب   على   المال�ة   السوق   هیئة على موافقة   solutions by stc، حصلت شر�ة  2021یونیو    28وفي  
  ب�ع   طر�ق   عنوذلك    لشر�ة،ا  مال   رأس   من٪  20  مثل وهو ما �")  الطرح  أسهم("ملیون سهم   24ـ  ل  األولي   العام

  وشر�ة االتصاالت لالستثمار التجاري المحدودة ،  "stc"   السعود�ة  االتصاالت   شر�ة  قبل   من   الحال�ة   األسهم



  

  الطرح النهائي ألسهم سعر  السیتم تحدید و ). "ال�ائعون  المساهمون "( (شر�ة تا�عة لشر�ة االتصاالت السعود�ة) 
 .فترة بناء سجل األوامر  عند انتهاء 

 
 :تفاصیل الطرح 

  ر�ال سعودي للسهم   151  ر�ال سعودي إلى   136من  لطرح  سهم اتم تحدید النطاق السعري أل -
 )."ي نطاق السعر ال(" الواحد

  ملیون   وعشر�ن  أر�عة  طرح  في")  الطرح"بـ  إلیها   و�شار (   األولي   العام  الطرح  عمل�ة  تتمثل  -
  �مجملها  الطرح  أسهم  وتمثل.  ) "الطرح  أسهم"بـ مجتمعةً   إلیها  و�شار(   سهم عادي)  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠( 
 .الشر�ة مال  رأس من٪ ٢٠ نسبته ما

قامت الشر�ة بتعیین �ل من شر�ة إتش إس بي سي العر��ة السعود�ة، وشر�ة مورغان ستانلي   -
ومتعهدین لتغط�ة    كتتاباالالسعود�ة، وشر�ة األهلي المال�ة، �مستشار�ن مالیین ومدیر�ن لسجل  

قامت   �ما  المالیین").  "المستشار�ن  أو  االكتتاب"  بـ"مدیري سجل  إلیهم مجتمعین  (و�شار  الطرح 
 شر�ة بتعیین شر�ة إتش إس بي سي العر��ة السعود�ة �مدیر االكتتاب ف�ما یتعلق �الطرح.  ال

) والبنك األهلي السعودي ومصرف الراجحي و�نك  ساب(   البر�طاني   السعودي  البنكتم تعیین  كما   -
  �جهات مستلمة (و�شار إلیها مجتمعة بـ"الجهات المستلمة") الر�اض ومصرف اإلنماء و�نك البالد  

 .األفراد نیالمكتتب ا یتعلق �شر�حة ف�م
 

 :يعلى النحو التال  الشر�ةوتم الحصول على موافقة "هیئة السوق المال�ة" و"تداول السعود�ة" لطرح و�دراج أسهم  
 

 :وهما ") المستثمر�ن"ـب �عد ف�ما  إلیهم و�شار (  المستثمر�ن من  شر�حتین على  الطرح أسهم  في االكتتاب  �قتصر
 

  سجل   بناء  في  المشار�ة  لها   �حق  التي  الفئات  الشر�حة  هذه  وتشمل:  المشار�ة   الفئات):  أ(   الشر�حة -
  عن  الصادرة   األول�ة   االكتتا�ات   في  األسهم  وتخص�ص   األوامر   سجل  بناء   لتعل�مات  وفقاً   األوامر
  هـ ١٤٣٧/ ١٠/ ١٥  وتار�خ  ٢٠١٦  -  ٩٤  -   ٢  رقم  القرار   �موجب   المال�ة   السوق   هیئة  مجلس

 وتار�خ  ٢٠١٩  -  ١٠٢  -  ٣  رقم  الهیئة  مجلس  �قرار   والمعدلة)  م٢٠١٦/ ٠٧/ ٢٠  الموافق( 
( م٢٠١٩/ ٠٩/ ١٧  الموافق(   هـ١٤٤١/ ٠١/ ١٨   سجل   بناء  تعل�مات "بـ  �عد  ف�ما  إلیها  و�شار ) 

  الطرح   أسهم   عدد  و�بلغ ").  المشار�ة  الفئات "ـب  �عد  ف�ما   مجتمعة   الفئات   تلك   إلى   و�شار ") ( األوامر



  

 طرح  سهم)  ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠(   ملیون   وعشر�ن  أر�عة  المشار�ة  للفئات  مبدئ�اً   تخص�صها  سیتم  التي
  انتهاء   �عد   النهائي   التخص�ص   �كون   أن  على   الطرح،  أسهم  إجمالي   من ٪    ١٠٠  نس�ة   �مثل  �ما 
  �االكتتاب )  أدناه )  ب (  �الشر�حة  المعرفون   وهم (   األفراد  المكتتبین   ق�ام  حال  وفي .  األفراد  اكتتاب  فترة

  المخصصة   األسهم  عدد  تخف�ض   االكتتاب   سجل  لمدیري   �حق   لهم،  المخصصة   الطرح  أسهم  �كامل 
 أدنى  �حد  –  طرح  سهم)  ٢١,٦٠٠,٠٠٠(  ألف  وستمائة  ملیون   وعشر�ن  واحد  إلى   المشار�ة  للفئات

 .الطرح  أسهم إجمالي من٪ ٩٠ �مثل �ما  –
  الطب�عیین �اإلضافة  السعودیین  األشخاص الشر�حة هذه  وتشمل :  األفراد المكتتبون ): ب( الشر�حة -

  ممن  الطب�ع�ة   الشخص�ة   ذوي   الخل�جیین  المستثمر�ن   مق�م أو   سعودي   غیر   طب�عي   شخص   أي   إلى
  إلیهم   �شار (   استثماري   فتح حساب  لهم  و�حق   المستلمة،  الجهات   إحدى  لدى   بنكي   حساب   لدیهم
  مع   إلیهم   و�شار "  الفرد  المكتتب "ـب  منفرداً   منهم   �ل   و�لى "  األفراد  المكتتبین "ـب  مجتمعین   �عد  ف�ما

 ").المكتتبین"ـب المشار�ة الفئات
 

 الجدول الزمني للطرح:

 �خ ر التا الحدث 
 2021سبتمبر  13  – 2021سبتمبر  5 تسجیل الطل�ات للفئات المشار�ة وعمل�ة بناء سجل األوامر 

 2021سبتمبر  21 – 2021سبتمبر  19 فترة اكتتاب األفراد 
 2021سبتمبر  27 ألسهم الطرح  عمل�ة التخص�ص النهائي

 2021سبتمبر  29 إعادة فائض االكتتاب (إن وجد)
�عد السوق المال�ة من المتوقع أن یبدأ تداول أسهم الشر�ة في  التار�خ المتوقع لبدء التداول في السوق المال�ة 

الصلة.   ذات  التنظ�م�ة  المتطل�ات  جم�ع  سیتم و است�فاء 
عن   موقع  بدء  اإلعالن  عبر   السعود�ة تداول  التداول 

)www.saudiexchange.sa .( 

 

ة لمز�د من المعلومات حول نشرة االكتتاب، یرجى ز�ارة الموقع اإللكتروني لهیئة السوق المال�  

www.cma.org.sa والموقع اإللكتروني لشر�ة ،solutions by stc: 

https://solutions.com.sa/ipo/. 

 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__solutions.com.sa_-3Fpage-5Fid-3D5251-26preview-3Dtrue&d=DwMFaQ&c=LhSjPbDPFIdii02n7QB92Q&r=oDWeZE2WLTlgRg58m3BeaRBUh3z8VYMud9XOFBYt1JI&m=Y8plKE9KA8Tn9Xn9fgkpgBchd01jSMHoc4cipLKAK9s&s=kQpoTa5ij616zthkDXMaCYw8AZS9KrGftDWr1G7-518&e=


  

 -انتهى-

 لالستفسارات اإلعالم�ة: 

 روان الصالح 
 فنز�ري جلوفر هیر�نج  – مدیر مساعد 

Saleh@fgh.com-Rawan.El 
 7184018 50 971+الهاتف: 

 محمد العبدهللا 
 مدیر العالقات العامة 

@solutions.com.sapr 
 966545411133+الهاتف: 

 

 : المالیون  المستشارون 

 العر��ة السعود�ة شر�ة إتش إس بي سي  
 فیزان ب�ج / سعد المشاري 

solutionsipo@hsbcsa.com  

 السعود�ة شر�ة مورغان ستانلي 
 معتز العنقري 

infomssa@morganstanley.com 
 

 المال�ة شر�ة األهلي  
 عبد العز�ز ال�حیري 

SNBC.CM@alahlicapital.com    

 
 

 ): solutions by stcنبذة عن (
 

، لمجموعة االتصاالت السعود�ة)، هي شر�ة مملو�ة �الكامل  solutions by stcالشر�ة العر��ة لخدمات اإلنترنت واالتصاالت (
 solutionsوهي تمثل القوة الدافعة للتحول الرقمي في المملكة العر��ة السعود�ة والمزود األول لحلول تقن�ة المعلومات. تهدف  

by stc    إلى تمكین القطاعین العام والخاص من تلب�ة متطل�ات العصر الرقمي وتبني أحدث توجهاته من خالل توفیر حلول تقن�ة
 تقن�ة المعلومات. االتصاالت و متكاملة على امتداد سلسلة الق�مة لقطاع 

 
م الیوم�ة. وتم تصم�م خدمات  عمالءها �محفظة متنوعة من الخدمات والمنتجات �ما یدعم عمل�اته  solutions by stcتزود  

عمالءها من خالل    solutions by stcإدارة وتوس�ع نطاق األعمال. تمكن  �مكن  �ما    األساس�ةتقن�ة المعلومات  االتصاالت و 
توفیر تكامل األنظمة، وخدمات االتصال واإلنترنت. �اإلضافة إلى توفیر الخدمات الُمدارة وتعهید األعمال وخدمات الحوس�ة  

 �ة والخدمات الرقم�ة وخدمات األمن السیبراني. السحاب 
 

مدینة سعود�ة.   35عمیل تقر��ًا في  ألف  24الیوم لـ حتى خدماتها  توقدم 1996عمل�اتها في عام  solutions by stc بدأت
التعل�م.  عبر قطاعات رئ�س�ة، �ما في ذلك القطاع المصرفي، قطاع الرعا�ة الصح�ة، وقطاع    solutions by stcوتمتد خبرة  

 األساس�ة.  التقن�ةموظف حاصل على شهادات في مجاالت  800موظف تقر��ًا، من بینهم أكثر من  1,500�عمل لدى الشر�ة 
 

نسبتها    solutions by stcتحظى   تبلغ  رائدة  العر��ة 13�حصة سوق�ة  المملكة  في  المعلومات  تقن�ة  خدمات  سوق  من   %
% 30.6. وحققت الشر�ة نموًا في صافي اإلیرادات �معدل سنوي مر�ب بلغ  2018  �سمبرالسعود�ة، وذلك ابتداًء من نها�ة شهر د

mailto:Rawan.El-Saleh@fgh.com
mailto:pr@solutions.com.sa
mailto:solutionsipo@hsbcsa.com
mailto:infomssa@morganstanley.com
mailto:NCBC.CM@alahlicapital.com


  
% خالل 12.3. وحققت صافي أر�اح �معدل نمو سنوي مر�ب بلغ  2020-2018عبر جم�ع وحدات األعمال في الفترة بین  

 الفترة ذاتها. 
 

 /https://solutions.com.sa/ipo ، زوروالمز�د من المعلومات
 
 

 ب�ان إخالء مسؤول�ة 
اكتمالها أو �قتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساس�ة عن الطرح وال یوجد ادعاء �

است�فائها. وال �جوز ألي شخص التعو�ل على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته أو صحته أو است�فائه ألي غرض.  
والشر�ات التا�عة لهم   المستشار�ن المالیینكما إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغییر. و�خلي �ل من الشر�ة و 

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

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

 
قد �كون توز�ع هذا اإلعالن ُمقیًدا �موجب القانون في �عض الدول وعلى األشخاص الذین �قع في حوزتهم أي مستند أو معلومات  

لیها في هذا اإلعالن أن �ح�طوا أنفسهم علًما �أي قیود من هذا القبیل وأن یلتزموا بها، حیث إن عدم االمتثال لتلك  أخرى مشار إ
 .القیود قد ُ�عد انتهاًكا لقوانین األوراق المال�ة المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القیود

 
م�اشر أو غیر م�اشر في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة أو إلیها. وال �جوز  ال �مثل هذا اإلعالن عرضًا لب�ع أوراق الشر�ة المال�ة  

طرح األسهم المشار إلیها في هذا اإلعالن أو ب�عها في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إال إذا �انت مسجلة �موجب قانون األوراق  
مال�ة األمر�كي")، أو یتم طرحها في أي صفقة  م �ص�غته المعدلة ("قانون األوراق ال1933المال�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 
متحدة األمر�ك�ة، تسجیل أي جزء من أسهم الطرح �موجب قانون األوراق المال�ة األمر�كي أو قوانین أي من وال�ة من الوال�ات ال

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 
 إعادة توجیهها أو إرسالها �أي صورة أخرى، سواًء �شكل م�اشر أم غیر م�اشر، إلى الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 
عرضًا لب�ع أوراق الشر�ة المال�ة المشار إلیها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الوال�ات المتحدة أو  ال �مثل هذا اإلعالن 

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�ّن عرض و��ع  
جیلها �موجب قوانین األوراق المال�ة المعمول بها في أسترال�ا أو �ندا أو جنوب  األسهم المشار إلیها في اإلعالن لم ولن یتم تس

أفر�ق�ا أو ال�ا�ان. ومع مراعاة �عض االستثناءات، ال �جوز طرح أو ب�ع األسهم المشار إلیها في هذا اإلعالن في أسترال�ا أو �ندا  
و �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان أو لصالح أي مما سبق. وجدیر أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان أو ألي مواطن أو مق�م �أسترال�ا أ

  .�الذ�ر أنه لن یتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أسترال�ا أو �ندا أو جنوب أفر�ق�ا أو ال�ا�ان
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ت وصف دول المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة المندرجین تح   فيلألشخاص    (أ)  ال ُیوجَّه هذا اإلعالن وأي عرض الحق له سوى
والتعدیالت التي تطرأ    2017/1129الالئحة االتحاد األورو�ي)  ((هـ) من  2"المستثمر�ن المؤهلین" �المعنى المقصود في المادة  

المندرجین تحت وصف    لمملكة المتحدةا  في  لألشخاص(ب)  ")، وصدار األورو��ةنشرة االالئحة  ف�ما یلي بلفظ "  ا علیها (�شار إلیه
�ما تم تضمینها في   1129/ 2017الالئحة االتحاد األورو�ي)  ((هـ) من  2" �المعنى المقصود في المادة  "المستثمر�ن المؤهلین

نشرة الئحة ف�ما یلي بلفظ " ا (�شار إلیه  2018لوائح وأنظمة المملكة المتحدة �موجب نظام االنسحاب من االتحاد األورو�ي لعام 
مما یلي: (أ) المستثمر�ن المؤهلین الذین �حظون �خبرة مهن�ة في األمور    الذین ینطبق علیهم أيو ")،  صدار للملكة المتحدةاال

(الترو�ج المالي)،    2000من نظام األسواق والخدمات المال�ة    19من المادة    5المتعلقة �االستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة  
) (أ) 2المالءة المال�ة العال�ة المبینة في الفقرة (�ص�غته المعدلة ("األمر")؛ أو (ب) الك�انات ذات  2005واألمر الصادر بتار�خ 

، ولن �كون انوًنا �التواصل معهم لهذا الغرضالواردة في األمر؛ أو (ج) أو أي أشخاص آخر�ن ُ�سَمح ق   49إلى (د) من المادة  
أن �شارك ف�ه سوى  أي استثمار أو نشاط استثماري أُعد �خصوصه هذا اإلعالن متاًحا سوى لألشخاص ذوي العالقة وال �جوز  

على هذا اإلعالن أو أي   -ل�س من األشخاص ذوي العالقة-األشخاص ذوو العالقة. و�ن�غي أّال یتصرف أو �عتمد أي شخص  
 .جزء من محتو�اته

 
(ز) من "قواعد طرح األوراق المال�ة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هیئة السوق   32و�تم نشر هذا اإلعالن وفقًا للمادة  

المال�ة في المملكة العر��ة السعود�ة، ألغراض التحقق من مدى رغ�ة المستثمر�ن المحتملین في المشار�ة في الطرح المحتمل  
�شراء أسهم أو االكتتاب �الطرح. �ما ال �شكل هذا اإلعالن   للشر�ة، علًما �أنه ال یترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات ُملزمة 

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  
ن إال على أساس النشرة المعتمدة من هیئة هذا الصدد. وال �جوز للمستثمر�ن االكتتاب في األسهم المشار إلیها في هذا اإلعال

"). �ما أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغییر.  صدارنشرة االنشرها ("قامت ب�ة و الشر   أصدرتها السوق المال�ة التي  
المال�ة في المملكة (د) من قواعد طرح األوراق المال�ة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هیئة السوق    33ووفقًا للمادة  

 تداول، أو  https://solutions.com.sa  على موقع الشر�ة اإللكتروني على  صدارتتوافر نسخ من نشرة االو العر��ة السعود�ة،  
، �اإلضافة إلى www.cma.org.sa  ، أو هیئة السوق المال�ة عبر موقعها www.tadawul.com.sa عبر موقعهاالسعود�ة  

 .المواقع اإللكترون�ة للمستشار�ن المالیین
 

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

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

 
�مكن االستدالل على هذه اإلفادات المستقبل�ة  قد �شتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبل�ة" أو قد ُتعَتبر �ذلك.  

عن طر�ق استخدام �عض المفردات المستقبل�ة مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "یتوقع" أو "من الممكن" أو "س�كون" أو "�جب" 
"سوف"، أو الص�غ الناف�ة أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "�جب" أو "محتمل" أو "�خطط" أو "تقدیر" أو "�سعى" أو "ین�غي" أو  
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لما سبق، أو الص�غ البدیلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خالل مناقشات االسترات�ج�ة أو الخطط أو األهداف أو األحداث  
أو األهداف المستقبل�ة. إن أي إفادات مستقبل�ة تعكس وجهة النظر الحال�ة للشر�ة ف�ما یتعلق �األحداث المستقبل�ة، وهي عرضة 
لمخاطر ترت�ط �األحداث المستقبل�ة وغیرها من المخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة �عمل الشر�ة أو نتائج العمل�ات أو 
المر�ز المالي أو السیولة أو االحتماالت المستقبل�ة أو النمو أو االسترات�ج�ات. و�مكن أن تتسبب العدید من العوامل في اختالف  

وهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات المستقبل�ة للشر�ة، �ما في ذلك، من بین عدة أمور النتائج الفعل�ة �شكل ج 
العالم�ة، وأثر المستجدات  والصناع�ة  أخرى، المخاطر المتعلقة �الشر�ة وعمل�اتها �التحدید، ومستجدات الظروف االقتصاد�ة 

�ة السعود�ة. وال تتناول اإلفادات المستقبل�ة سوى الفترة التي أُعدت خاللها.  االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة في المملكة العر�
والشر�ات التا�عة لهما صراحًة عن أي التزام أو تعهد بتحدیث أي إفادة مستقبل�ة   المستشارون المالیون یتخلى �ل من الشر�ة و 

ور معلومات جدیدة أو وقوع تطورات مستقبل�ة أو غیر واردة في هذا اإلعالن أو مراجعتها أو تنق�حها سواًء �ان ذلك نت�جة لظه
  .ذلك

 
ال یوجد ما �ضمن �أن الطرح سوف �حدث وال ین�غي أن تستند في قراراتك المال�ة إلى أهداف الشر�ة ف�ما یتعلق �الطرح في هذه 

تي یرت�ط بها هذا اإلعالن قد المرحلة. وال �شكل هذا اإلعالن توص�ة �خصوص الطرح. و�ن�غي االلتفات إلى أن شراء األسهم ال
االستثمار  نظرون الى  ُ�عرِّض المستثمر لمخاطر �بیرة تتمثل في فقدان المبلغ المسَتثمر �الكامل. لذا ین�غي على األشخاص الذین ی

الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقد�م االستشارات �شأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح 
 .للشخص المعني

 
المستشارون  حصرً�ا لصالح الشر�ة ول�س لصالح أي شخص آخر ف�ما یتصل �الطرح. ولن �عتبر    المستشارون المالیون �عمل  

أي شخص آخر عمیًال ألي منهم ف�ما یتصل �الطرح ولن یتحمل أي منهم المسؤول�ة تجاه أي شخص آخر غیر الشر�ة   المالیون 
عن تقد�م وسائل الحما�ة المكفولة لعمالئهم المعنیین، �ما لن یتحمل أي منهم المسؤول�ة عن تقد�م أي استشارات ف�ما یتعلق  

 .و ترتیب أو أمر آخر مشار إل�ه في هذا اإلعالن�الطرح أو محتو�ات هذا اإلعالن أو أي صفقة أ
 

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

ضمان صر�ح أو ضمني �شأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو است�فائها أو صدقها (أو �شأن ما إذا �ان  
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  

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

 
المال�ة   ستحواذ على جزء من األوراقوأي من الشر�ات التا�عة لهم، اال  المستشار�ن المالیینوف�ما یتعلق �الطرح، �جوز ألي من  

أصیًال، و�جوز لهم بتلك الصفة أن �حتفظوا بهذه األوراق المال�ة أو األسهم األخرى الخاصة �الشر�ة   مذات الصلة �الطرح �صفته
  . و�ناءً أو االستثمارات ذات الصلة المرت�طة �الطرح أو خالفه، فضًال عن شرائهم أو ب�عهم أو طرحهم للب�ع لحسابهم الخاص

ف�ما �خص أسهم الشر�ة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ علیها   صدارنشرة اال  عل�ه، فإن اإلشارات الواردة في



  
أو المخصصة أو التي تم التعامل معها �شكل آخر، �مجرد نشرها، �جب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب  

أو أي من شر�اتهم التا�عة التي تعمل بتلك الصفة. و�ضافًة إلى    المستشار�ن المالیینأو تعامل بواسطة  أو استحواذ أو تخص�ص 
وأي من الشر�ات التا�عة لهم الدخول في اتفاق�ات تمو�ل (�ما في ذلك الم�ادلة أو عقود الفروقات)   لمستشار�ن المالیینذلك، �جوز ل

أو أي من الشر�ات التا�عة لهم االستحواذ علیها أو امتالكها   كن للمستشار�ن المالیین ف�ما یتعلق �األسهم التي �م مع المستثمر�ن
الكشف عن حجم أيٍّ من هذه االستثمارات أو المعامالت  المستشار�ن المالیینأو التصرف فیها من وقت آلخر. ال ینوي أي من 

 د. �خالف ما یتفق مع أي التزام قانوني أو تشر�عي معمول �ه في هذا الصد
 
 


