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عن رةتهل في إجلرء رةطلح رةعل   شرررررلقا رة لاللت ةاررررررتميلل لرةتريةا رةع للةا      تعلن 

 .في رةبللصا رةيصلةارألريةا رةعلدةا  هلرهيألل/أل رةخلص 

 ٢٠١٨أغسطس ٢٧القاهرة في 

بحد طرح نيتها ل"( عن ةالُمصرررر ر  الشررررر  " أو" الشررررر  )" لالسررررررتامار والتنمية ال  ارية   م م شررررررركة ال اهرةأعلنت اليوم 
البورصرررررة ب أسرررررهمها قيدالجاري من األسرررررهم ال المة للشرررررركة  ٪٨٤٫٣٧سرررررهماي عادياي يما   ٢٠٧٬٢٥٩٬٠٢٥عدد أقصررررر  

 Social Impact Capital سررروشررريا  امباكت كابيتا  ا  ت  د  شرررركةلحالياي المملوك أغلبها "( و البورصرر المصررررية )"
LTD ("SIC" الرئيسي المساهم البائع" أو)" ( المساهمون البائعون" ويشار إليهم مجتم ين بررررومساهمون أقلية اخرون)"  

 " "المجموع باسم  ٬المصدرة والشركات التاب ة لها ٬ المجم ة ككيان واحد يشار إل  الشركةو 

( اكتتاب خاص دولي للمسرررررتامرين من الم سرررررسرررررات خارد الواليات المتحدة وأسرررررتراليا وكندا واليابان ١) الطرحسررررريت رررررمن 
"( و قررانون اروراا المرراليرر )" وت ررديالترر  ١٩٣٣بموجررب قررانون األورام المرراليررة األمريكيررة ل ررام  S Reg اعتمرراديا عل 

 طرحال"من قرانون األورام المراليرة )  144Aب ال راعردةم هلين في الواليرات المتحردة بموجرالمسرررررررررررررتامرين للاكتتراب خراص 
الطرح مجتم ين "" ٬ المصرر  العام طرحالفي مصررر )" من الجمهورعام مصررري للمسررتامرين  طرح( ٢( ٬ و )المؤسرسري"
 البالع المسرررراهممنح المغلم ٬ ب االكتتابالمصرررردرة ٬ عن طريم  الشررررركة٬ سررررت وم  المشررررترك(  ب د إتمام الطرح "المشررر ر 
اال   اب بسررر ر ال ر" )"تصررردر الرليسررري في أسرررهم جديدة  البالع المسررراهمسررروك يكتتب ٬ و  الحم في االكتتابالرليسررري 

 ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠قيمة  ال تزيد عنجني  مصرررررري )مالة مليون جني  مصرررررري( و  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠"( ب يمة ال ت   عن مغلاال
الم سسي  الطرحبسيتم عر" وبيع األسهم الم رو ة فيما يت لم و "(   مغلاالأسهم اال   اب )" بجد أقص  سهم عادي 

 المشررترك الطرحلمزيد من التفاصرري  عن و "(  طرحلسررعر االمغلم بنفس السرر ر )" االكتتاب المصررري ٬ و ال ام طرحال ٬ و
 .أدناهالطرح"  بيانات هامة عنفي قسم "واالكتتاب المغلم٬ برجاء قراءة المزيد 

كتاب الهيلة ال امة للرقابة المالية ب دم الممان ة بصفة مبدلية عل  تسجي  الشركة  الشركةتل ت  ٢٠١٨ أغسطس ١٦ في
و  -المالحظات المت رررررمنة في كتاب الهيلة ب " تمهيداي ل يد وطرح أسرررررهم الشرررررركة بالبورصرررررة المصررررررية حا  اسرررررتيفاء 

سجي  الشركة بالهيلة ال امة للرقابة المالية ست وم ت وفورإلنهاء إجراءات تسجي  الشركة   – جار  استيفالها من الشركةال
الشرررررركة ب نهاء اإلجراءات المطلوبة ل يد أسرررررهمها بالبورصرررررة المصررررررية والحصرررررو  عل  عدم ممان ة الهيلة ال امة للرقابة 

  المصرية من أج  الم ي قدماي في الطرح والسماح بتداو  األسهم في البورصةنشرة الطرح المالية لنشر 
قطاع ف  ال يادة  دالماي ما اظهرت الشركة ب ول  " لشركةالتنفيذي ل المدير محمد ال الصرح السيد/  ٬اي عل  الطرحوت  يب

الت ليم المصري من خال  الممارسات الم سسية التي أعطت األولوية لتح يم التوازن بين التأاير ال اب  للتطوير والربحية 
والحوكمة والشفافية مع  مان الجودة في عرو ها الت ليمية من خال  عالماتها التجارية المختلفة  هدفنا هو االستفادة 

سع أو تواجد جغرافي بو ال وية لدينا في ك  من الت ليم ال الي و الت ليم ما قب  الجام ي من الطرح ال ام لت زيز خطة النم
شركة ال اهرة لالستامار والتنمية  ت دو  "االحتياجات المجتم ية الحالية داخ  وخارد الحرم الجام ي تلب  وعرو" مت ددة 
هي أكبر م دم للخدمات الت ليمية الخاصة في مصر٬ وتستهدك قطاعات "( المجموع وشركاتها التاب ة )" ال  ارية   م م

 م  ولة بتكلفة الجودة عالي ت ليم توفير في ست محافظات٬ وهي رالدة في  )K-12( ما قب  الجام يالت ليم ال الي والت ليم 
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 مدرسة ١٩مكونة من  شبكة مدارس و “)BUC(" ل اهرة ا في بدر جام ة خال  منو   مصر في المتوسطة الطب ة سكانل
 ٬ال الي وما قب  الجام ي الت ليم  اتقطاعة المتوسطة المصرية ال خمة والمتزايدة في  احتياجات الطبتخاطب الشركة  ٬

مجموعة من المناهج وتدعمها  الشركةن الدراسة  ت دم س في السكان عدد تزايد بسبب كافيةت ليمية  بخدمات تحظ  ال والتي
الت ليمية ٬ بما في ذلك اختيار المكان ٬ وبناء المدارس  ال مليةمنصة إدارة مركزية متكاملة تتناو  جميع جوانب سلسلة 

وصيانتها ٬ وتطوير المحتو  وت ديم  ٬ وتدريب الم لمين ٬ وخدمات دعم التكنولوجيا والن    في قطاع الت ليم ال الي ٬ 
 ٤٥في مصر من حيث س ة الحرم الجام ي وت ع عل  مساحة  الخاصة جموعة وتدير واحدة من أكبر الجام اتتمتلك الم

األسنان٬ الفم و خمس كليات )طب   تافتتح٬ حيث ٢٠١٤في سبتمبر  الجام ة نشاطها تفدانا في  واحي ال اهرة  وقد بدأ
منذ ذلك الحين٬ كانت و والتمري"(   ٬وال لوم المالية واالقتصاديةاإلدارة ٬ وال الد الطبي ي٬ و والصناعات الدواليةوالصيدلة 

 والهندسة ٬الجام ة واحدة من أسرع الجام ات نمواي في مصر٬ حيث افتتحت االث كليات إ افية )الفنون التطبي ية

اعتبارا من و   ٢٠١٨-٢٠١٧طالبيا في ال ام الدراسي  ٥٬٥٢٨لر وصوال ٢٠١٥والترجمة( في سبتمبر  اتواللغ ٬والتكنولوجيا
( في ال لوم السينمالية والمسرحيةاماني كليات٬ وتخطط لفتح الكلية التاس ة ) BUCتشغ   ٢٠١٨-٢٠١٧ال ام الدراسي 

بموقع استراتيجي عل  م ربة  BUCالمزيد من الكليات في السنوات ال ادمة  تتمتع  و تهدك أي اي لفتح ٬ ٢٠١٨سبتمبر 
ا ال ديد من المحافظات المجاورة  في غ ون ب ع سنوات  من ال اصمة اإلدارية الجديدة في مصر ٬ بينما تخدم أي ي

هدفها المتما  في  س يا وراءشراكة مع كبر  الجام ات الدولية٬ وذلك  ٢٥قصيرة٬ تمكنت الجام ة من تأمين أكار من 
 ودة الشاملة للت ليم في مختلك التخصصات االستمرار في ت زيز الج

أكار من  مسج  بها( لها مملوكةمدرسة  ١٨مدرسة )منها  ٬١٩ تدير المجموعة (K-12ما قب  الجام   )  طاعالفي 
لديهم بصمة  اللذين من م دمي الت ليم في مصر قلة٬ وهي واحدة من ٢٠١٨-٢٠١٧طالب في ال ام الدراسي  ٢١٬٢٧٠

ا في لجد مدارس اتو ت  باإل افة إل  تشغي  المدارس في ال اهرة٬ قطاع الت ليم المصريفي  وطنية ح ي ية لمجموعة أي ي
ت م  مدارس المجموعة تحت ال ديد من و محافظات مصر األخر  ما  الجيزة والسويس والمنيا وأسيوط والبحر األحمر  

م دمة جودة ت ليمية متميزة ومصاريك  Mavericksو  Rising Starsو  Futures منهاو ال المات التجارية الم روفة 
  ت دم مدارس المجموعة دراسية مختلفة حت  تتناسب مع  جميع  مستويات الدخ  في مصر مستهدفة الطب ة المتوسطة

  مدارس م ينة٬ باإل افة إل  مسارات ت ليم بريطانية وأمريكية وفرنسية وألمانية في بلغتين أو أكارودولية  محليةمناهج 

التكلفة  ويسيرا  مهمة المجموعة في ت زيز الجودة في الت ليم المصري كك ٬ باستخدام نموذد ت ليمي قاب  للتكرار تتم
تتما  فلسفة المجموعة الت ليمية في الجمع بين ن اط ال وة في أنظمة الت ليم ال ربية والغربية لتزويد و ومجدي اقتصادييا  

كز عليها نظم الت ليم ت  وهذا يشم  اإلعداد الدقيم والممارسة الدقي ة التي تر بلغتين أو أكار الطالب بالت ليم الشام 
تشدد المجموعة و المصرية٬ باإل افة إل  التفكير اإلبداعي ونماذد التدريس المبتكرة التي ترود لها أنظمة الت ليم الغربية  

في المجاالت األساسية ما  اللغات والريا يات وال لوم٬ وفي الوقت نفس  تشجع   المتميزعل  أهمية األداء األكاديمي 
اإلبداع لد  الطالب ومهارات االتصا  والتفكير المست   والمس ولية رعاية مع الطالب عل  استكشاك االهتمامات الفردية 

وعة بأن هذا النهج الت ليمي الشام  ٬ ت من المجمو في المست ب   الزدهار ل السليماالجتماعية٬ إلعطاء الطالب األساس 
 الذي يتم ت ديم  بأس ار م  ولة ٬ يجذب انتباه الطب ة المتوسطة في مصر 

وقد تم االعتراك بالمجموعة من قب  ال ديد من الم سسات الدولية٬ ما  مركز ال يادة ال امة في كلية كينيدي بجام ة 
نموذد أعمالها ال اب   بسبب٬ (SIEFM)  صندوم االستامار السويسري لألسوام الناشلة و  هارفارد وم سسة التموي  الدولية

   قواعد الحوكمة التي تتب ها المجموعة٬ وجودة الت ليم و وسع في للت
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 ٢٧٧٫٧مليون جني  مصري )م ارنة بر  ٬٣٤٦٫٧ ح  ت المجموعة إيرادات مجم ة بلغت ٢٠١٧-٢٠١٦في السنة المالية و 
الت ليم  من قطاع  ٪٢٫٤٣و (K-12الت ليم ما قب  الجام   ) قطاعمن  ٪٨٫٥٦) ٦٢٠١-٢٠١٥ مليون جني  مصري في

مليون جني   ١٫١٤٣ب يمة  وسداد الدين االهالكرباح قب  الفوالد وال ريبة و األ ( و٢٠١٧-٢٠١٦ سنة ماليةفي ال ال الي
 ٢٠١٨مايو  ٣١في فترة التس ة أشهر المنتهية في و (  ٢٠١٦-٢٠١٥مليون جني  مصري في  ١١٨٫٢مصري )م ارنة بر 

و  (K-12) ت ليم ما قب  الجام   من قطاع ال ٪٥٠٫٥مليون جني  ) ٬٤٨٧٫٩ ح  ت المجموعة إيرادات مجم ة بلغت 
 مليون جني  ٤٫٢٥٨ب يمة  وسداد الدين االهالكأرباح قب  الفوالد وال ريبة و  و )الت ليم ال الي قطاع من  ٪٥٫٤٩
 

 :ةليزةد ين رةيعلليلت، ةلجي رالتصلل برل
 رة لاللت ةارتميلل لرةتريةا رةع للةا      

 محم  الخولي
  الم ير المالي

 +٢ ٠١٠٠١٧٦٩٩٩٩  ر:

  mohamed.elkholy@cairoinvest.com.eg :إلي  روني بري 

 
 ليلى  امل

 م ير عالقات المس ثمرين
 +٢ ٠١٠٦٨٧٧٢١١٢  ر: 

  laila.kamel@cairoinvest.eg:إلي  روني بري 
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 ر لط رة لت أبلزربذت عن 
 

 الطلب زاي  مع بموار  ح ومي  مح و ة  ي سم ،سوا نمو جذاب في قطاع ال خل الم وسط 

والت ليم ال الي الذي يستهدك شريحة  (K-12) قطاع الت ليم ما قب  الجام   شركة رالدة في الت ليم الخاص في ك  من اهبصفت
 وشما  األوسط الشرم منط ة في السكان من عدد أكبر لديها مصر أن ح ي ة من نستفيد ف ننا ٬ المصريةالدخ  المتوسط 

 السوم وهو سنة ٢٣ – ٤ بين أعمارهم تتراوح منهم ٪٣٤٫٦ ٬ ٢٠١٧ عام في شخص مليون ٩٤٫٤ من أكار مع ٬ أفري يا
وقطاع الت ليم ال الي  عل  الرغم من الزيادة   (K-12) قطاع الت ليم ما قب  الجام   من في م   الت ام  يمكن الذي الرليسي

 (K-12) قطاع الت ليم ما قب  الجام  المستمرة في عدد السكان في سن الدراسة ٬ ف ن نف ات الحكومة المصرية في ك  من 
 باالهتمام تحظ  الوقطاع الت ليم ال الي لم تكن قادرة عل  تلبية متطلبات السكان المتنامية ٬ تاركة األسر ذات الدخ  المتوسط 

-٢٠١٦ للفترة ٪٣٫١لناتج المحلي اإلجمالي ٬ بلغ اإلنفام الحكومي عل  الت ليم في مصر ا من ملوية كنسبة  خاص بشك 
٬ مما ج ل  أق  بكاير من الدو  النامية األخر  ما  الهند وتركيا وجنوب إفري يا والبرازي   باإل افة إل  ذلك ٬ يتم ٢٠١٧

الت ليمية واالبتكار  وقد أدت هذه ستامارات لالف ط  ٪١٠لألجور بينما يتم تخصيص  ٪٨٢تخصيص غالبية نف ات الت ليم 
 وبأس ار عالية جودة ذو خاص ت ليم عل  تنامي من األسر ذات الدخ  المتوسط االستامارات المحدودة إل  جانب الطلب الم

للتوسع في قطاع  ٬ الخصوص وج  عل  وللشركة ٬ عام بشك  الخاصة الت ليمية للجهات كبيرة فرصة توفير إل  ٬ م  ولة
  الدخ الت ليم متوسط 

I) عالىال عليم ال قطاع 

عل  الرغم من تزايد الطلب في مصر عل  الت ليم ال الي ٬ إال أن الجام ات ال امة والخاصة الحالية ال تملك ال درة عل  
لت ليم ال الي  وف يا لذلك ٬ دخلت الشركة في قطاع الت ليم ال الي في عام لاستي اب ال دد المتزايد للمت دمين المحتملين 

  ومنذ ٢٠١٥-٢٠١٤طالبيا مسجلين في ال ام الدراسي  ٩٧٥مس كليات و خب بداية BUCمن خال  إطالم  ٢٠١٤
اماني كليات ام ٬ ٢٠١٦-٢٠١٥طالبيا مسجلين في ال ام الدراسي  ١٬٩٠٢ذلك الحين٬ نمت الجام ة إل  اماني كليات و 

في ال ام  طالبيا مسجلين ٥٬٥٢٨كليات و اماني ٬ وصوال ل ٢٠١٧-٢٠١٦طالبيا مسجلين في ال ام الدراسي  ٣٬٥٧٠و
٬ ومن المتوقع أن يتم  ٢٠١٩كليتها التاس ة في سبتمبر  BUCومن الم رر أن تفتتح   ٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي  

  ٢٠٢٣-٢٠٢٢ال ام الدراسي  بحلو أخر  كليات  ٧ فتتاحا

II) قطاع ال عليم ما قبل الجامعي 

مليون طالب في  ٩٫١حوالي بالمجموعة  تستهدفها التي الرليسية السكانية المجموعة وهيمتوسط ال الدخ  شريحةقدرت 
وبناء عل  ذلك ٬ ت ت د   . للمدارس الحكومية٬ وهو رقم يفوم بكاير ال درات المتاحة  ٢٠١٧-٢٠١٦ال ام الدراسي 

  (K-12) قطاع الت ليم ما قب  الجام   منالمجموعة أن هناك فرص نمو كبيرة لالستحواذ عل  حصة أكبر من سوم 
 التكلفة  متوسطالجودة و  عالي ت ليم ٬ خاصة في  وء استمرار النمو في الطلب عل 

 

 نموذج أعمال جذاب وقابل لل وسع مع مجموع  م نوع  من اس را يجيات ال وسع للحفاظ على النمو المس قبلي

وتتما  الميزة التنافسية األساسية للمجموعة في نموذد أعمالها ال اب  للتوسع والمربح المبني عل  منصة إدارة مركزية تسمح 
للمجموعة بالسيطرة عل  التكاليك دون المساس بجودة الت ليم  وقد دعم هذا النموذد الجذاب النمو السريع والمربح للمجموعة٬ 
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  التشغيلية المجموعة أرباحتأاير التكاليك الاابتة المركزية عل  النخفا"  الذي ي دية مع التوسع الربحيزيد تومن المتوقع أن 
باإل افة إل  ذلك ٬ يتميز هذا النموذد بالتركيز عل  إدارة التكاليك و مان الجودة ٬ في حين يستفيد من متطلبات رأس الما  

يوفر نموذد ال م  الخاص بالمجموعة عدديا من استراتيجيات التوسع التي ت ت د المجموعة و المنخف ة والتوليد الن دي ال وي  
 بسرعة وبشك  مربح دون الت حية بالجودة  للتوسعأنها يمكن أن تستغلها بنجاح 

I) عالىال عليم ال قطاع 

فّدانيا والمملوك  ٤٥مساحت  بلغ ت٬ وال سيما بسبب حرمها الذي كمنصة ت ليمية قابلة للتوسعمنذ البداية  BUCتم إنشاء 
طالبيا مسجلين في ال ام  ٥٬٥٢٨طالبيا )م ارنة بحوالي  ١١٬٢٨٠إجمالي طاقت  بحوالي  در تمن قب  المجموعة والذي 

التي سيتم إطالقها خال  ال ام الدراسي  BUCتست د المجموعة لمرحلة التوس ة الاانية من و (  ٢٠١٨-٢٠١٧الدراسي 
 المرحلة إ افة سبع كليات جديدة إل  الجام ة عل  قط ة األر" الحالية ت م هذه و   ٢٠١٩-٢٠١٨

II) قطاع ال عليم ما قبل الجامعي  

خاص متكام  في مصر يستهدك شريحة الدخ  المتوسط   مدارسمدرسة ٬ مما يج لها أكبر مشغ   ١٩تدير المجموعة 
 يملكونمن المنافسين  عدد قلي مدرستين ف ط ٬ مع مدرسة واحدة أو  يملكونفي السوم  المنافسينوبالم ارنة ٬ ف ن م ظم 

مع سجلها الناجح في فتح المدارس الخاصة وتشغيلها بنجاح تتما  اإلستراتيجيات الخمسة و  .من أربع إل  ست مدارس
( التوسع في نفس ٬٢ )الحصو  عل  األر"شهريا من تاريخ  ١٢-٩( بناء مدارس جديدة خال  ١الرليسية للتوسع في: )

( ٤شراكات مشتركة مع مطوري ال  ارات٬ )إبرام ( ٣المدرسة من خال  بناء قدرة إ افية عل  المدارس ال المة٬ )
استراتيجية جديدة للشراكات بين ال طاعين ال ام والخاص مع تبني ( ٬٥ )لديها ص وبات ماليةستحواذ عل  مدارس اال

 الحكومة المصرية 

 

 ميع جوانب سلسل  القيم  ال عليمي  و ن ج  فاءات  شغيلي   بيرةمنص  م  امل    ح م بش ل  امل في ج

تمتلك المجموعة منصة إدارة مركزية مصممة بكفاءة ٬ تسمح بالكفاءات التشغيلية الكبيرة وتخفي" التكلفة في مدارس المجموعة 
 ما يلي: كماالت ليمية ٬  ال ملية٬ مما يسمح للمجموعة بالتحكم في جميع جوانب سلسلة 

 

إدارة بناء وصيانة مدارس المجموعة والجام ة داخليا من خال   ما يسه م "أتملك الشركة ترخيص م او  درجة ": الم ان •
قسم البناء والصيانة بالمجموعة ٬ والذي يوفر جداو  أعما  بناء ف الة وفي الوقت المناسب باإل افة إل  شروط اقتصادية 

  خارجيينلين مواتية ٬ مما ي دي إل  انخفا" تكاليك البناء اإلجمالية للمجموعة ٬ بالم ارنة مع توظيك م او 

 

: نظام تطوير محتو  مركزي ذو مناهج دراسية موحدة ومحتو  وامتحانات عبر جميع األنظمة المدرسية  طوير المح وى• 
 المختلفة 

 

م لم التدريب سنوياي ٬  ٥٠٠: تدريب مكاك وتطوير مهني للم لمين المست بليين ٬ يتل   من خالل  أكار من   ريب المعلمين• 
  الفريم ال درة عل  الحفاظ عل  جودة ت ليم عالية ٬ مع توفير الم لمين الموهوبين للسوممما يمنح 

 

 معروف  جاري   اتعالم اس خ ام ق يم  عليم عالي الجو ة مع 
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وتركز المجموعة عل  ت ديم الت ليم المتميز بأس ار م  ولة ٬ وذلك باستخدام نطاقها ومنصة اإلدارة المتكاملة للحفاظ عل  
و  Mavericksو  Futuresتتمتع جميع ال المات التجارية للمجموعة و فا" التكاليك و مان الجودة المتس ة  انخ

Rising Stars  و BUC  بسم ة ممتازة ٬ وت ت د المجموعة أن عالماتها التجارية هي من بين األسماء األكار احتراميا
تركز المجموعة عل  احتياجات الطالب الفردية وت  ب و الت ليم ال الي في مصر   و قطاع الت ليم ما قب  الجام ي في

أداء ك  طالب م اب  األهداك المخصصة للمساعدة في تح يم أقص  قدر من التحصي  الدراسي لك  طالب  وقد مكن 
٬ جوالز الريا ة ٬ جوالز  هذا النهج المجموعة من تح يم نتالج قوية عبر جميع الجوانب الت ليمية )الجوالز األكاديمية

 خدمة المجتمع( ٬ مع الحفاظ عل  نتالج أكاديمية متميزة بشك  عام جوالز ٬ الفنون 

المصرية الوطنية (ت دم المجموعة خمسة مناهج و تستخدم المجموعة الشراكات لتوسيع نطام عرو ها و مان جودة برامجها  
تي تطورها من خال  شراكات رليسية ٬ بما في ذلك مع جم ية االعتماد ال )واألمريكية والبريطانية والفرنسية واأللمانية

وزارة الت ليم الفرنسية  ٬٬ جام ة كامبريدد والمجلس الا افي البريطاني في مصر(AIAA)الدولية األمريكية للمدارس والكليات 
  كما تمتلك الجام ة أكار من ٬ والمكتب األجنبي األلماني (CNED)من خال  المركز الوطني الفرنسي للت ليم عن ب د 

 شراكة  في م ظم كلياتها الحالية لت زيز جودة الت ليم في قطاع الت ليم ال الي  25

 

 م رب فريا إ ار  ذو خبرة مع قوة عامل  

طاللع مدارس " -وهو شخصية بارزة في قطاع الرعاية الصحية والت ليم المصري  - ال ال٬ أسس الدكتور حسن ١٩٩٣في عام 
 ال الالتنفيذي للمجموعة محمد  المديرمدرسيا وحولها ٬ إل  جانب  ٣٠طالب وحوالي  ١٠٠ي رب من  بداية بما" المست ب 

الت ليم  و الت ليم ما قب  الجام يمع وجود قوي في ك  من قطاعات المتكام  ٬ إل  واحد من أكبر م دمي الت ليم الخاص 
كبار المتخصصين في مجا  الت ليم بالم سسون فريم اإلدارة ال ليا للمجموعة  ٬ عززاستراتيجيتهمال الي  ومن أج  تنفيذ 

 بشك  عام  الم يدةالتنفيذيين من ذوي الخبرة في اإلدارة األكاديمية والشركات والمديرين 

الشركة  ذوي خبرة ومديري المدارس الذين ينفذون فلسفة مديرين منيتم دعم فريم اإلدارة ال ليا بالمجموعة من قب  كما 
اإلطار ال انوني والجوانب بواستراتيجيتها التشغيلية  باإل افة إل  ذلك ٬ تمتلك إدارة المجموعة م رفة واس ة وخبرة واس ة 

  الرقابيةال ملية ل طاع الت ليم المصري ولديها عالقات جيدة مع السلطات 

فيما يت لم ب طاع الت ليم ال الي للمجموعة٬ ف ن الجام ة لديها مجلس أمناء ي م ال ديد من الشخصيات ال امة البارزة ذات و 
مجلس يساعد و الخبرة ال الية في قطاع الت ليم ال الي مع سج  قوي من اإلنجازات في إدارة الم سسات ال امة والت ليمية  

والحفاظ عل  الجودة ال الية للخدمات الت ليمية  المجا ة وأع اء هيلة التدريس في كبار األساتذجذب عل   BUCاألمناء 
الحصو  عل  التصاريح والمواف ات ب بشك  يسمحالهيك  ال انوني واإلجرالي  معالت ام  من  BUCن يباستمرار وتمك

  المجموعة للتوسعالالزمة لتنفيذ خطط 

 

  ولي    فقات نق ي  مس  ام  و هوامش الربحي ال حسن في  جانب إلى االيرا ات في نمو قو 

رباح قب  الفوالد األ ويرادات٬ اإل فينمو سنوي مركب  ت الشركة٬ ح   ٢٠١٦/٢٠١٧إل   ٢٠١٤/٢٠١٥خال  الفترة من 
خال  األشهر التس ة و عل  التوالي   ٪٤٤٫٦و  ٪٣٦٫٤و  ٪٢٥٫١رباح بنسبة األوصافي  وسداد الدين االهالكوال ريبة و 

وسداد  االهالكرباح قب  الفوالد وال ريبة و األ و ٬يرادات اإل في نمو سنوي  ت الشركةح  ٬ ٢٠١٧/٢٠١٨األول  من عام 
رباح قب  األ  مهابزيادة  الشركة تماقعل  التوالي  كما  ٪٧٥٫٣و  ٪٥٥٫٨و  ٪٤٩٫٧رباح بنسبة األوصافي  الدين
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 ٢٠١٧/٢٠١٨في التس ة أشهر من  ٪٥٣٫٠إل   ٢٠١٤/٢٠١٥ في ٪٣٢٫٩من  وسداد الدين االهالكالفوالد وال ريبة و 
ا ف الي عن  بسبب نمو بشك  طبي ي   النموواص  تإدارة أف   للتكاليك بينما تح يم شريحة الت ليم ال الي األكار ربحي

من إيرادات الرسوم الدراسية يتم تحصيلها بحلو  بداية  ٪٦٠ستفيد من دورة رأسما  عام  مواتية نظراي ألن ما ي رب من ت
  ة بصورة أف  الن دي اتتوليد التدف بال ام الدراسي مما يسمح 

 

 رالرتلرتةجةا 
 

ها ٬ بينما تظ  ملتزمة بتح يم نتالج إيجابية ربح تتما  االستراتيجية الرليسية للمجموعة في مواصلة توس ها وتحسين هوام 
ال الي ٬ الحصو  لت ليم وبالنسبة ل٬  بالنسبة للت ليم ما قب  الجام ي الت دم للت ليم ال الية دالت الت دم )لطالبها من خال  م

من الشركات المصرية الرالدة في مجا  الم سسات الت ليمية الخاصة٬ عل  وج   المجموعة باعتبارو عل  ال م (  
 الخصوص٬ تت من استراتيجيات المجموعة ما يلي:

 

 واالس مرار في بناء ق رات ج ي ة االل حاا رة الحالي  لزيا ة  حسين الق

في قطاع الت ليم ال الي ٬ ت تزم المجموعة االستفادة من أقص  س ة متاحة للكليات الاماني الموجودة في حرم الجام ة 
( ٢٠١٨-٢٠١٧طالبيا في ال ام الدراسي  ٥٬٥٢٨ بالتحامطالبيا )م ارنةي  ١١٬٢٨٠والتي يمكن أن تستوعب ما يص  إل  

في السنوات األكاديمية ال ادمة بشك  أساسي دون تكبد تكاليك كبيرة   الطلبة الملتح ينالسماح للمجموعة بزيادة عدد و ٬ 
باإل افة إل  ذلك ٬ تخطط المجموعة إل افة سبع كليات جديدة في السنوات الاالث الم بلة من أج  الوصو  إل  قدرة و 

  وسيتم بناء الكليات الجديدة في الحرم الجام ي ٢٠٢٣-٢٠٢٢طالب في ال ام الدراسي  ٢٩٬٩٠٠الية تبلغ حوالي إجم
جديدة في محافظة أسيوط ٬ والتي  أر"الحالي دون الحصو  عل  أرا ي إ افية  كما تخطط المجموعة للحصو  عل  

فرع أسيوط بأرب ة كليات الخاصة بتوس ة العة إطالم تستهدك المجمو و   BUCلرتهدك إل  أن تكون موق يا جديديا لفرع 
طالب  ٬٣٥٬٥٠٠ مما سيزيد من إجمالي س ة قطاع الت ليم ال الي بالمجموعة إل  ما ي رب من ٢٠٢٢-٢٠٢١بحلو  عام 

 عدد الطالب  أساس عل محسوبة ٬ والتي ت ت د المجموعة أنها ستج لها أكبر مشغ  للجام ات الخاصة في مصر 

الحد األقص  لس ة الم اعد  ١٩الر ٬ تمتلك مدارس المجموعة (K-12) الجام يقطاع الت ليم ما قب   منفي قطاع و 
طالبيا وم د   ٢١٬٢٧٠ بالتحامطالبيا عل  التوالي )م ارنةي  ٣٥٬٣٥٣طالبيا و  ٢٦٬٣٨٢ بواقعالمتاحة وال درة المرخصة 

للمجموعة بزيادة عدد سمح الذي ي األمرس ة الم  د المتاحة( ٬ ب قياساي  ٢٠١٨-٢٠١٧لل ام الدراسي  ٪٨٠٫٦قدره  اشغا 
في السنوات الدراسية ال ادمة دون تكبد تكاليك كبيرة  باإل افة إل  ذلك٬ تخطط المجموعة حالييا لبناء  الطلبة الملتح ين

طالب   ٤٠٬٠٠٠حوالي ب م درةبهدك الوصو  إل  قدرة مجم ة مستهدفة  ٢٠٢٢-٢٠٢١مدارس جديدة بحلو  عام  ٤
في  واحي ال اهرة الكبر  الجديدة التي يتم بنالها عل  وج  الخصوص ٬ تخطط المجموعة لبناء مدارس جديدة في المدن و 

 عدددلتا والوج  البحري التي تفت ر إل  الخدمات والتي لديها الفي مناطم  وكذلكبال رب من ال اصمة اإلدارية الجديدة٬ 
لفلات وشرالح ال  التوسع في هذه المناطم٬ تهدك المجموعة إل  توسيع نطام وصولها من خو أق  من المدارس الخاصة  
  رغم طلبها لها الجودة عالية ت ليمية خدمات لها تتوفر ال  جديدة من الطب ة الوسط 

 

 االس مرار في ال ر يز على ال ميز ال عليمي بأسعار معقول  موجه  نحو شريح  م وسط  ال خل

 ال عليمي  BUC نويع و قوي  عروض  (أ
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في قطاع الت ليم ال الي ٬ تخطط المجموعة لمواصلة تنويع التخصصات الم دمة ٬ وزيادة عدد الدورات التي يتم تدريسها 
تخطط و الطلب ما  التمري"  ال الي عليها  وتوفير فرص ال م  للطالب ٬ ال سيما من خال  التركيز عل  التخصصات 

BUC  خاصة لصناعة األفالم والفنون المسرحية في مصر والشرم األوسط والتي سيتم افتتاحها في  كلية إلطالم أو
في مجاالت الطب  BUCفي السنوات ال ادمة ٬ تخطط المجموعة إل افة سبع كليات جديدة إل  و   ٢٠١٨سبتمبر 
 والتشريع٬ ال انونة الغذاء٬ الحيوان وسالم طب ٬التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراايةالطبية التطبي ية٬ ال لوم البشر ٬ 

 اإلنسانيات وال لوم االجتماعية و وال القات الدولية٬ وال لوم السياسية 

ا عل  تطوير وتوسيع الشراكات الرليسية مع الجام ات الم ترك بها دولييا لت ديم خدمات إ افية  وتركز المجموعة أي ي
 عن ب د ما  برامج تباد  الطالب وخيارات الت لم 

 يسيرةبرسوم  راسي   (K-12) قطاع ال عليم ما قبل الجامعى من ق يم  عليم عالي الجو ة ون ائج قوي  لطالب  (ب

٬ ت تزم المجموعة االستمرار في تزويد طالبها بت ليم ممتاز وتوظيك وتدريب  (K-12) الت ليم ما قب  الجام  في قطاع 
واستب اء مدراء ومدرسين ذوي خبرة عالية وم هلين وتس   إل  مساعدة ك  طالب عل  تح يم األداء األكاديمي ال الي  

ولياء األمور هي مفتاح ت زيز توق ات الطالب وألمدارسها  ةت ت د المجموعة أن البناء عل  سم تها في الجودة و تلبيو 
 مكانتها كمشغ  رالد للمدارس الخاصة عالية الجودة في مصر 

 مع  حقيا عوائ  عالي  م وسط الالطبق  مواصل  نموذج ال سعير الذ  يه ف إلى جذب  (ج

لمتميز بأس ار سوك تستمر المجموعة في االستامار في مدرسيها وم سساتها الت ليمية لتمكين المجموعة من توفير الت ليم ا
مع استمرار ت زيز سم ة المدارس وال المات التجارية التاب ة للمجموعة من خال  أحدث مبادرات  نفس ٬م  ولة  في الوقت 

المجموعة واستاماراتها٬ تتوقع المجموعة أنها ستستمر في زيادة األس ار بما يتماش  مع الزيادات التاريخية في الرسوم 
ستواص  المجموعة التركيز عل  توفير ت ليم عالي الجودة برسوم دراسية أق  م ارنة مع و   ت الحكوميةلل راراالدراسية وف يا 

م ارنة بمنافسيها  كما  ٪٢٠إل   ٪١٥من بنسبة أق   أس ارهات ت د المجموعة أن ن اط و مماالة  الت ليمية الم سسات ال
إل  عدد إ افي من السكان الذين ي انون من ن ص الخدمات٬ ا ننموذجتخطط المجموعة لمواصلة مهمتنا المتمالة في ت ديم 

استراتيجيات المجموعة تطبيم ٬ من خال  والص يددلتا ٬ الما  تلك الموجودة في المدن المطورة حديايا حو  ال اهرة٬ و 
 للتوسع  

 في قطاع ال عليم المغير لألنماط ال ر يز على االب  ار 

وجيا تل ب دوراي مهماي في الت ليم والتربية ٬ ستواص  المجموعة استخدام التكنولوجيا لت زيز استناداي إل  اعت ادها بأن التكنول
ت من المجموعة ب وة باالبتكار كواحدة من الركالز األساسية الستراتيجيتها لزيادة والحفاظ و ت لم الطالب ودعم االبتكار  

مليون  ٠٫٥التركيز ٬ استامرت المجموعة أكار من  وكجزء من هذاعل  حصتها في السوم وخلم فرص جديدة في السوم  
الت ليم المختلط وت ليم الروبوتات   ال املة في مجاالتمافيركس و أكاديمية مواهب ما  دوالر أمريكي في شركات ناشلة 

في هذا المجا  عل  مد  السنوات  هااالستامارات ٬ ستواص  المجموعة استاماراتها / استحواذات الناجخ لهذهسج  الوبف   
ء االصطناعي ٬ بحيث تكون ركيزة الذكا-باست ما  الصوت الخمس الم بلة ٬ مع إيالء اهتمام خاص لحلو  الت ليم الذكي

  أساسية لصندوم دولي يستامر في ذات المجا  

  عزيز إس خ ام الموار  الم اح  بالضاف  إلي إس غالل ارصول غير ارساسي 
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 ٪٢٥ ت ريباي  مجتم تين BUCال انونية ٬ تمتلك الشركة و  مع االشتراطات وللتوافم  لم بفتح كلية الطب بجام ة فيما يت
٬ وهي شركة رعاية صحية تمتلك مستشف  تحت اإلنشاء    م ملرعاية الصحية ا ين لخدماتمن رأس ما  شركة المصري

حتم  مة إل  المجموعة ٬ إما من خال  توزيع األرباح أو بيع من المتوقع أن ت وم هذه الحصة بتأمين تدف ات ن دية إ افي
حت  تتمكن  ٪١٥بحصة بحد أدن   ٬BUC يجب أن تحتفظ  لل واعد واجبة التطبيملجزء من حصة ملكية المجموعة )وف يا 

باإل افة إل  ذلك٬ تخطط المجموعة لبيع ب " األصو  ال ديمة غير األساسية٬ ما  و (  البشر  الطب كليةمن تشغي  
ا لتم ١٠األرا ي غير المطورة و  وي  مبان٬ لت زيز خطط التطوير والتوسع  في حين أن هذه الصف ات المحتملة تما  فرصي

 ط التوسع المست بلية تموي  خطلاألصو  غير األساسية  هذهنمو إ افي٬ ف ن المجموعة ال ت تمد عل  بيع 
 

 ١رةيؤشلرت رةيلةةاأبلز 

 ٢٠١٨اشهر  ٩ المبالغ بالمليون جني 
 ٤٨٧٫٩ اإليرادات
 ٪٢٥٫١ (المركب يم د  النمو السنو )٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٤/٢٠١٥
 ٪٤٩٫٧ ي(النمو السنو  م د ) اشهر ٩  -٢٠١٧/٢٠١٨

 ٢٥٨٫٤  األرباح قب  الفوالد وال ريبة واالستهالك وسداد الدين
 ٪٥٣٫٠  الدين سدادو األرباح قب  الفوالد وال ريبة واالستهالك  هام 

 ١٦٥٫٤ صافي الربح
 ٪٣٣٫٩ %٬  الربح صافي هام 

 
 رةطلح  بةلرلت الليا عن

للم سسات  ٬ سيتم طرح األسهمالمصرية والبورصةال امة للرقابة المالية هيلة الالزمة من مواف ات الحصو  عل  1عند ا 
بزيادة  ست وم الشركةب د انتهاء الطرح المشترك٬ و . المصري الطرح ال امفي وللجمهور الم سسي طرح في الاالستامارية 

بنفس  الرليسي مساهم البالععل  أن يتم تخصيص  واالكتتاب في  بالكام  من قب  ال مغلمالكتتاب االرأس ما  من خال  
يتم سهماي  ١٩٢٬٧٥٠٬٨٩٣ م سم إل  عدد سهماي عادياي  ٢٠٧٬٢٥٩٬٠٢٥ من عدد الطرح المشترك يتكونو  س ر الطرح  

  المصري ال املطرح يتم طرحهم في اسهماي   ١٤٬٥٠٨٬١٣٢ وعدد الم سسي للطرح طرحهم 
 

باستخدام جزء من حصيلة  الرليسي المساهم البالعت هد عل  أن يتسليم حصيلة الطرح للمساهمين البال ين يتم وسوك 
بحد  سهم عادي ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠قيمة  وال يزيد عن جني  مصري (مليون)مالة  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ بما ال ي   عنالطرح 
   المغلم  الكتتابا لشروطبس ر الطرح وف اي  لالكتتابأقص  

 
 

                                         
اج ة للشركة بما في ذلك المر  أرقام مستمدة  من ال والم المالية المراج ة وف ُا للم ايير المحاسبية المصرية  جميع الم شرات المالية م درة وف اي لل والم المالية ١

 المالحظات الواردة بها  
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  الشركةمن أسهم رأس ما   ٪٢٣٣٫٨٥ حالياي نسبة الرليسي ساهم البالعالميمتلك و 
 

هو   White & Case LLPه  مدير الطرح ومكتب وايت اند كيستاب لترويج وتغطية االكت المجموعة المالية هيرمس
نور وشركاه بالت اون ٬ ومكتب بالنسبة لشريحة األسهم الم رو ة للطرح بالخارد للشركة المصدرةالدولي ال انوني المستشار 

تشار المحلي هو المس ذو الف ار و شركاهبينما مكتب للشركة المصدرة  المحلي هو المستشار ال انوني وهركاشمالتميمي و مع 
بالنسبة لشريحة مدير الطرح ل المستشار ال انوني الدوليهو  GIDE Loyrette Nouelمكتب و  وللطرح مدير الطرحل

هو مستشار الشركة المصدرة بشان عالقات  Inktank Communications ,األسهم الم رو ة للطرح بالخارد
  المستامرين

 
  ةارتميلل لرةتريةا رةع للةا      رة لاللت يعلليلت عن شلقا 

هي أكبر م دم للخدمات الت ليمية الخاصة في مصر٬ وتستهدك  شركة ال اهرة لالستامار والتنمية ال  ارية   م م ت د
 عالي ت ليم توفير في ست محافظات ٬ وهي رالدة في( K-12) ما قب  الجام يالت ليم  قطاعقطاعات الت ليم ال الي و 

شبكة  و “)BUC(" ل اهرة ا في بدر جام ة خال  من ٬ وذلكمصر في المتوسطة الطب ة سكانل م  ولة بتكلفة الجودة
الموقع االلكتروني يرجي زيارة  الشركة  ولم رفة المزيد عن شركة مدرسة ١٩مكونة من  مدارس

 www.cairoinvest.com.eg 
 

 إشعلل الل 

ال يجب وصفها بأنها م لومات كاملة أو و  وليستالت ريك ف ط غر ها الواردة في هذا اإلعالن ة مختصر الالم لومات ان 
االعتماد عل  الم لومات المت منة في هذا اإلعالن أو  –ألي غر" كان  –ال يجوز ألي شخص و ال يجب و و تامة  

بتزويد المستلم  وال يت هد أي شخصالم لومات الواردة في هذا اإلعالن قابلة للتغيير٬ و   كفايتهاعل  اكتمالها أو دقتها أو 
لم يتم اعتماد هذا و   في  لهذا اإلعالن بأي م لومات إ افية أو بتحديث هذا اإلعالن أو بتصحيح أي بيانات غير دقي ة

 مختصة  رقابية اإلعالن من أي جهة 
 

أو  ا  عر ا ألورام مالية أو عر" استدراد لشراء أورام مالية في الواليات المتحدةال يملل لم ف ط و هذا اإلعالن محتو  
واألورام المالية   استراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخر  قد يكون ما  ذلك ال ر" أو االستدراد غير قانوني بها

تسجيلها أو الحصو  عل  استاناء من تسجيلها في هذا اإلعالن ال يجوز بي ها في الواليات المتحدة بدون  إليهاالمشار 
في هذا تسجي  األورام المالية المشار إليها  تنوتي الشركة وت ديالت , وال ١٩٣٣ انون األورام المالية األمريكية ل ام ل وف ا

االستانالية٬  وباستاناء ب " الحاالت  في الواليات المتحدة عاما طرحها طرحابموجب قانون األورام المالية أو  اإلعالن
ف ن األورام المالية المشار إليها في هذا اإلعالن ال يجوز عر ها أو بي ها في استراليا أو كندا أو اليابان٬ أو لحساب أو 

ولم يتم وال يجوز توزيع أو   اليابانكندا أو في استراليا أو  المصلحة أي شخص ينتمي لجنسية أو ي يم في أو ي د مواطن
 للواليات المتحدة أو استراليا أو كندا أو اليابان  ارسا  هذا اإلعالن
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وهذا اإلعالن مجرد اعالن وليس نشرة طرح وال يما  عر ا لألورام المالية للجمهور في المملكة المتحدة أو خارجها  وأي 
عر" لشراء األسهم بناء عل  الطرح الم ترح سوك ي دم ألي مستامر٬ وعل  أي مستامر أن ي وم باستاماره٬ بناء ف ط 

نشرة نسخ من ع نشرها قريبا بم رفة الشركة )"نشرة الطرح"(  وسوك تكون عل  الم لومات المت منة في نشرة الطرح المزم
٬ في م ر الشركة  وفي المملكة المتحدة٬ ف ن هذا اإلعالن٬ والطرح عند تنفيذه٬ موجهين أو ٬ ب د نشرهامتوفرة الطرح

والذين يكونوا أي ا )أ(  وت دياله٬ Directive 2003/71/ECسيوجهون للر"مستامرين الم هلين"٬ كما هم م رفين وف ا لر
( من 5) 19اشخاص ذوي خبرة احترافية في األمور المتصلة باالستامار في اطار ت ريك "محترفي االستامار" وف ا للمادة 

٬ أو )ب( Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 الر
( من ٬ أو )د( األشخاص اآلخرين الذين من 2) 49ت ريك الوارد في المادة الكيانات ذوي الماللة المالية في اطار ال

الممكن توجيه  إليهم قانونا )والمشار إليهم جمي ا باألشخاص ذوي الصلة(  وأي شخص ليس من األشخاص ذوي الصلة 
 ال يجوز ل  التصرك بناء عل  هذا المستند أو أي من محتويات  أو ي تمد علي  أو عليها 

 
شك  الم لومات الواردة في هذا اإلعالن عر ا لبيع أو الستجالب ال رو" لشراء أي أورام مالية في مصر أو أي وال ت

الحصو  عل  ترخيص بذلك من الهيلة ال امة للرقابة المالية  وعل  المستامرين في مصر أن ي تمدوا ف ط طرح يستلزم 
تم مراج اتها واعتمادها من الهيلة ال امة للرقابة المالية و/أو البورصة وي وموا بشراء األسهم ف ط بناء عل  نشرة الطرح التي ي

 المصرية 
 

وهذا المستند و/أو الصف ة مو وع /بيع األسهم لم تتم مراج تهم و/أو تدقي هم و/أو المواف ة عليهم و/أو الترخيص بهم من 
ت ال ربية المتحدة و/أو أي جهة مانحة للتراخيص ذات البنك المركزي اإلماراتي و/أو هيلة األورام المالية والسلع باإلمارا

الخاصة بأي  حصلة بدولة اإلمارات ال ربية المتحدة٬ بما في ذلك أي جهة مانحة للتراخيص م سسة وف ا لل وانين واللوال
جهة  (٬ أو أيDFSAمن المناطم الحرة بدولة اإلمارات ال ربية المتحدة٬ وعل  األخص سلطة دبي للخدمات المالية )

(٬ أو أي جهة رقابية بسوم أبو FSRAسلطة تنظيم الخدمات المالية )(٬ أو DIFCرقابية بمركز دبي المالي ال المي )
وهذا المستند ليس  ( أو أي جهة رقابية مختصة أخر  بدولة اإلمارات ال ربية المتحدة ADGMظبي المالي ال المي )

ولة اإلمارات ال ربية المتحدة أو مركز دبي ال المي )إال في صورة عر ا لبيع األسهم أو الستجالب عر ا لشرالها بد
أو سوم أبو ظبي المالي ال المي )إال في صورة "عر" مستان "  ("عر" مستان " وف ا ل واعد سلطة دبي للخدمات المالية

 تحدة وف ا ل واعد سلطة تنظيم الخدمات المالية( أو أي منط ة حرة أخر  بدولة اإلمارات ال ربية الم
 

أع اء المنط ة االقتصادية األوروبية الذين  في الدو وهذا اإلعالن وأي عر ا الحم إذا تم موجهين ف ط لألشخاص 
 Prospectus Directiveمن الر (e) (1) 2الم هلين" وف ا للت ريك الوارد بالمادة  نيكونون من "المستامري

(Directive 2003/71/EC) ( و ن"المستامرين الم هلو  )" ال يجوز أي شخص من غير المستامرين الم هلين أن يتصرك
بناء عل  أو ي تمد عل  هذا اإلعالن في أي دولة من الدو  األع اء في المنط ة االقتصادية األوروبية  وأي شخص في 

ي د قد اقر  )"مستامر"( أو ت ر" علي  األورام المالية سوك األورام الماليةالمنط ة االقتصادية األوروبية يستحوذ عل  
ووافم عل  أن  "مستامر م ه "  وأي مستامر ي د أي ا قد أقر ووافم عل  أن األورام المالية التي استحوذ عليها في الطرح 
لم يتم االستحواذ عليها لصالح أشخاص آخرين في المنط ة االقتصادية األوروبية باستاناء "المستامرين الم هلين" أو 
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ة وغيرها من الدو  األع اء )التي توجد لديها تشري ات مماالة( والذين يحم للمستامر اتخاذ األشخاص في المملكة المتحد
ال رارات عنهم وف ا لمطلم ت ديره٬ كما لم يتم االستحواذ عل  األورام المالية بنية عر ها أو إعادة بي ها في المنط ة 

شركة ال اهرة لالستامار والتنمية ال  ارية   م م عل   بالنشراالقتصادية األوروبية ألشخاص بحيث يترتب عل  ذلك التزام 
شركة ال اهرة لالستامار والتنمية   وسوك ت تمد Prospectus Directive من الر 3مادة أو أي مدير آخر للطرح وف ا لل

  إليها أعاله ومدير الطرح واألشخاص المرتبطة بهم وغيرهم عل  صحة ودقة االقرارات والمواف ات المشار  ال  ارية   م م

أي جزء من  أو أو وال يجب أن يشك  هذا اإلعالن  للشراء٬هذا اإلعالن ال يشك  أو يما  جزء من أي عر" أو دعوة و 
 األورام الماليةوال يجوز طرح أو بيع أو شراء   شراءاالعتماد علي  فيما يتص  بأي يجوز أو  شراءح ي ة توزي   أساس ألي 

وأي عر" الحم ألورام مالية قانونا في ب " وقد يتم ت ييد توزيع هذا اإلعالن  عاما إال في ظروك ال تما  طرحا 
لم رفة تلك ال يود  أنفسهمالس ي ب عر" الحمهذا اإلعالن أو أي  قد يتسلموا ٬ ويت ين عل  األشخاص الذينالدو 

  ب " الدو لمالية في أي اخفام في االمتاا  لهذه ال يود قد ي د مخالفة ل وانين األورام او ومراعاتها  
 
 

 يعلليلت ةليلزعةن

أسوام األدوات المالية وت ديالت   بشأن  EU Directive 2014/65/EUوف ا ل واعد حوكمة المنتجات المت منة في: )أ( 
"(MiFID II)" من  10و ٬9 )ب( المادتينCommission Delegated Directive (EU) 2017/593 

اإلجراءات المحلية التنفيذية٬ ف ن تحلي  السوم المستهدك بشان األورام المالية مو وع ٬ و)د( MiFID II المكملتين لر
وحة هو األطراك ر ( السوم المستهدك لألورام المالية المط1الطرح )"األورام المالية المطروحة"( أد  الستنتاد أن: )

( كافة قنوات توزيع 2و)٬ MiFID IIفهم في المحترفين ف ط٬ وف ا لت ري وال مالء( eligible counterpartiesالم هلة )
ال مالء المحترفين مناسبة )"تحلي  السوم المستهدك"(  وأي شخص ي وم و األورام المالية المطروحة لألطراك الم هلة 

أن يراعي تحلي  السوم المستهدك علي  الح ا ب ر" أو بيع أو التوصية بشأن األورام المالية المطروحة )"موزع"( ينبغي 
يكون مسلوال عن ال يام بتحلي  السوم المستهدك بشأن األورام المالية  MiFID II موزع يخ ع لرأي مصنع٬ إال أن لل

وحة بم رفت  )سواء عن طريم تبني أو تن يح تحلي  السوم المستهدك الخاص بالمصنع( وتحديد قنوات التوزيع ر المط
  الماللمة    

 

المستهدك ف ط ألغرا" عملية اعتماد المنتج الخاصة بالمصنع وال يشك  تحلي  ألي عمي  السوم  بتحلي وقد تم ال يام 
وال توصية باالستامار في أو شراء أو اتخاذ أي قرار بشأن األورام  MiFID IIب ين  أو لمناسبت  أو ماللمت  ألغرا" 

 المالية المطروحة  
 

الموزعين االنتباه ألن: س ر األورام المالية المطروحة قد ينخف"  لنظر عن تحي  السوم المستهدك٬ ف ن عل وبغ" ا
أن األورام المالية المطروحة ال ت من أي دخ  م مون أو حماية و ويخسر المستامرون ك  أو جزء من استاماراتهم٬ 

لدخ  م مون أو لحماية لرأس الما ٬ وأن االستامار في األورام المالية المطروحة ياللم ف ط المستامرين الذين ال يحتاجون 
ل ادرين )سواء بمفردهم أو باالشتراك مع مستشار مالي أو غير مالي( عل  ت ييم مزايا ومخاطر ما  ذلك رأس الما ٬ وا

  االستامار ولديهم الموارد الكافية لتحم  أي خسالر قد تنتج عن  
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 رةبةلرلت رةتطلعةا

ان التطل ي هو عبارة عن أي بيان ال يت لم بح الم وأحداث تاريخية٬ يحتوي هذا اإلعالن عل  بيانات تطل ية محددة٬ والبي
ويتميز باستخدام كلمات وعبارات ما  "وف يا للت ديرات"٬ "يترقب"٬ "يفتر""٬ "ي ت د"٬ "قد"٬ "ي در"٬ "يتوقع"٬ "ي تزم"٬ "من 

 لم"٬ "سوك"٬ "سيكون"٬ أو الم اني وجهة نظر    "٬ "ربما"٬ "يخطط"٬ "محتم "٬ "يتنبأ"٬ "يصمم "٬ "ينبغي"٬ "إل  حد ال
الم صود بها ت ريك بيان ما عل  أن  بيان تطل ي  وينطبم ذلك و  ٬أو الت بيرات المماالة ت بير منهاالنافية بالنسبة لك  

دارتنا أو  خاصةي عل  البيانات التي تحتوي عل  م لومات بشأن نتالج مالية مست بلية أو خطط أو توق ات تت لم بأعمالنا وا 
 نمونا المست بلي أو ربحيتنا واألحوا  االقتصادية ال امة والتنظيمية واألمور األخر  التي ت ار علينا 

 
عل  االفترا ات التي   تبننحو األحداث المست بلية والتي )"اإل ارة"( وت كس البيانات التطل ية وجهات نظر اإلدارة الحالية 

الم روفة والشكوك وال وام  األخر  التي ربما تحدث اختالفيا  جوهرياي  ت  ها اإلدارة وتشم  المخاطر الم روفة وغير
لنتالجنا الف لية أو أدالنا أو إنجازاتنا عن أي نتالج أو أداء أو إنجازات مست بلية ت بر عنها هذه البيانات التطل ية بشك  

المالية الف لية  الشركة حوا صريح أو  مني  وقد يتسبب حدوث أو عدم حدوث فر ية ما في حدوث اختالك جوهري أل
عن هذه البيانات التطل ية أو في اإلخفام في تلبية التوق ات التي عبرت عنها تلك جوهري ونتالج عملياتنا عل  نحو 

ا في عدم  الشركة البيانات بشك  صريح أو  مني  وتخ ع أعما  إل  عدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب أي ي
ة أو الت ديرات أو التنب ات٬ وتشم  هذه المخاطر الخسارة الجسيمة لكبار عمالء الشركة٬ أو عدم ال درة دقة البيانات التطل ي

األنظمة التكنولوجية الرليسية للشركة أو ت طلها٬ أو اإلفصاح  في ٬ أو تلكعم  الشركةأماكن عل  ت ظيم االستفادة من 
أو عدم التطابم في ال مالت فيما يت لم ب والد ومصروفات السرية لل مالء ٬الحساسة و غير المرخص ب  عن البيانات 

الشركة٬ أو ارتفاع المنافسة مع منافسين إقليمين وعالميين٬ أو عدم ال درة عل  الحفاظ عل  ال وابط الداخلية الف الة٬ أو 
عليهم لدعم  ب اءواإلاألحوا  االقتصادية ال المية غير الماللمة٬ أو اإلخفام في جذب موظفين مدربين عل  نحو كاك 

 ال مليات٬ أو الزيادة الكبيرة في مصروفات الموظفين٬ أو الت ديالت في قوانين ال م ٬ ك  ذلك من بين أشياء أخر  
 

وبناءي عل  ذلك٬ ينبغي عل  المستامرين عدم االعتماد عل  البيانات التطل ية الواردة في هذا اإلعالن٬ وننصح بشدة 
دارة الشركة  ي طي أي شخص من الشركة وال من إالطرح بما فيها من ال والم المالية المراج ة  والنشرة المستامرين ب راءة 

 في هذا اإلعالنأي  مان بشأن الدقة المست بلية لآلراء الواردة لترويج وتغطية االكتتاب المجموعة المالية هيرمس وال من 
 أو الحدوث الف لي ألي تطورات متنبلة  

 

 


