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أارررره  ع فرق لي هرة ا ررررق  رطاح هرقه ئيعن هراررررعا   تعلن شررررالق هرة لاس رماررررتتن ا  هرتقنرق هرعة ارق      
 ناس 36 10هرنؤااي  هرطاح؛ ت  تغطرق هرن ارق

 ٢٠١٨ سبتمبر 22القاهرة في 

ــ عملية  إتمام عن ،"(هرُن فاس هرشالق" أو "هرشالق"ة ش.م.م. )أعلنت اليوم شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقاري ـــ  bookbuildingالـ
جنيه  6.00ســــ م بســــعر  192,750,893وذلك لعدد  للمؤســــســــات االســــتثماريةالدولي  الخاص للطرحتحديد الســــعر الن ا ي  وبنجاح 
 ."(هراعا هرقه ئي رلطاحللس م الواحد )"مصري 

جنيه  3,286,741,950تصـــــب  لشـــــركة القيمة الســـــو ية لمرة. وفقًا للســـــعر الن ا ي للطرح، ف ن  10.36تم تغطية الطرح المؤســـــســـــي 
البا ع الر يســي الحق في االكتتاب في أســ م جديدة تصــدر  عن طريق االكتتاب المغلق، بمن  المســاهم مصــري وذلك  بق  يام الشــركة،

 ."(هاللتت ب هرنغلق)"الن ا ي للطرح سعر الب

( طرح عام مصــــــري للمســــــتثمرين من الجم ور في مصــــــر ٢، و )االســــــتثماريةللمؤســــــســــــات خاص دولي  طرح( ١يتضــــــمن الطرح )و 
، بمن  المســاهم ق االكتتاب المغلق، عن طريبعد إتمام الطرح المشــترك، ســتقوم الشــركة المصــدرة( 3، و)"(هرطاح هرنشررتا مجتمعين ")

، وســــوت يكتتب كتتابالحق في اال (Social Impact Capital LTDشــــركة ســــوشــــياق امباكت كابيتاق اق ت  د  ) البا ع الر يســــي
جنيه مصــري )ما ة مليون  100,000,000بقيمة ال تقق عن  الن ا ي للطرح ســعر الالمســاهم البا ع الر يســي في أســ م جديدة تصــدر ب

والبالغ  يمت ا تقريبًا  "(أاررررررررره  هاللتت ب هرنغلقد أ صــــــــــــــ  )"حســــــــــــــ م عادي ب 35,000,000جنيه مصــــــــــــــري( وال تزيد عن  يمة 
العام الطرح عروضة فيما يتعلق بالطرح المؤسسي، و . وسيتم عرض وبيع األس م المالن ا ي سعرللصري وفقًا جنيه م 210,000,000

 . بالسعر الن ا ي للطرحاالكتتاب المغلق المصري، و 

 14,508,132عدد و  المؤسسيللطرح  192,750,893 عدد من ا س مًا عاديًا، 207,259,025 عدد من ويتكون الطرح المشترك
 .الطرح العام المصريفي س مًا عاديًا 

يبدأ التداوق . ومن المتو ع أن 2018ســــــــــــبتمبر  25للطرح العام المصــــــــــــري يوم الثالثا  الموافق ســــــــــــوت يتم  لق االكتتاب علمًا أنه 
 .2018أكتوبر  1، في بعد استصدار موافقة البورصة المصرية، البورصة المصريةب

 
هو   White & Case LLPوتغطية االكتتاب هي مدير الطرح المشترك ومكتب وايت اند كيسالمجموعة المالية هيرمس لترويج 

 للشركة هو المستشار القانوني المحلي التميمي ومشاركوهالمستشار القانوني الدولي للشركة المصدرة، ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع 
 GIDE Loyretteدير الطرح ومكتب هو المستشار المحلي لم مكتب ذو الفقار وشركاها لالستشارات القانونية والمحاماةالمصدرة بينما 
Nouel LLP هو المستشار القانوني الدولي لمدير الطرح، وInktank Communications  هو مستشار الشركة المصدرة بشان

 .عال ات المستثمرين
 

 –ن اية البيان  –
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  هرة لاس رماتتن ا  هرتقنرق هرعة ارق      نعل ن ت عن شالق 
هي أكبر مقدم للخدمات التعليمية الخاصة في مصر، وتست دت  طاعات التعليم  شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ش.م.م تعد

توفير تعليم عالي الجودة بتكلفة معقولة للطبقات  ( في ســــــــت محاف ات، وهي را دة فيK-12) ما  بق الجامعيالتعليم  العالي و طاع
مدرســـة. ولمعرفة  ١٩مكونة من  وشـــبكة مدارس ("BUC“) مصـــر، وذلك من خالق جامعة بدر في القاهرة االجتماعية المتوســـطة في

 http://cairoinvest.com.eg المزيد عن شركة الشركة يرجي زيارة المو ع االلكتروني 
 

 رلنزرف نن هرنعل ن ت، راجي هالت  ل ةرر:
 هرة لاس رماتتن ا  هرتقنرق هرعة ارق      

 نحنف هرخ ري
  هرنفرا هرن ري

 + 2 0100176999تر: 
  mohamed.elkholy@cairoinvest.com.eg إررلتا قي: ةارف

 
 ل نلررلى 

 نفرا عمق ت هرناتتنارن
 +2 01068772112تر: 
  laila.kamel@cairoinvest.eg:إررلتا قي ةارف

 
 إشع ا ل  

ان المعلومات المختصـــــرة الواردة في هذا اإلعالن  رضـــــ ا التعريت فقط وليســـــت وال يجب وصـــــف ا ب ن ا معلومات كاملة أو تامة. وال 
االعتماد عل  المعلومات المتضــــمنة في هذا اإلعالن أو عل  اكتمال ا أو د ت ا أو  –ألي  رض كان  –يجب وال يجوز ألي شــــخص 
في هذا اإلعالن  ابلة للتغيير، وال يتع د أي شخص بتزويد المستلم ل ذا اإلعالن ب ي معلومات إضافية أو كفايت ا. والمعلومات الواردة 

 بتحديث هذا اإلعالن أو بتصحي  أي بيانات  ير د يقة فيه. ولم يتم اعتماد هذا اإلعالن من أي ج ة ر ابية مختصة. 
 

صادر من  –صري  أو ضمني  –اإلعالن ال يتضمن أي إ رار أو تع د  لم يتم التحقق من صحة هذا اإلعالن بشكق مستقق، وأن هذا
أو المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية االكتتاب أو أي /جانب الشـــركة أو نيابة عن ا أو من جانب أو نيابة عن المســـاهم البا ع و

انب أو نيابة عن أي من أعضا  مجلس اإلدارة أو من شركات م األم أو التابعة أو أي شركة تابعة ألي من تلك الشركات األم أو من ج
المســـــــــــ ولين أو المو فين أو الوكال  أو التابعين أو المســـــــــــتشـــــــــــارين التابعين ألي من م، وذلك فيما يتعلق بد ة أو اكتماق أو صـــــــــــحة 

ومات. وأن األشــــــــخاص المعلومات أو اآلرا  المتضــــــــمنة في هذا اإلعالن وال يجوز االعتماد عل  د ة أو اكتماق أو صــــــــحة تلك المعل
الســــــــــالت ذكرهم  ير مســــــــــ ولين عن أي من تلك المعلومات أو اآلرا  أو عن أي ســــــــــ و أو خط   ي هذا اإلعالن. جميع المعلومات 

 الواردة أو المتضمنة في هذا اإلعالن  د يتم تد يق ا وتصحيح ا واستكمال ا وتغييرها دون إخطار.
 

mailto:mohamed.elkholy@cairoinvest.com.eg
mailto:laila.kamel@cairoinvest.eg
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الكتتاب تتعامق بشكق حصري نيابة عن الشركة والمساهم البا ع الر يسي، وال تتصرت نيابة المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية ا

، وأن أي شــــخص  خر )ســــوا  كان مســــتلم أو  ير مســــتلم ل ذا اإلعالن( لن المشــــتركعن أي شــــخص  خر، وذلك فيما يتعلق بالطرح 
شـــخص  خر بخالت الشـــركة والمســـاهم البا ع الر يســـي في ولن تكون مســـ ولة تجاه أي  المشـــتركيعتبر عمياًل ل ا فيما يتصـــق بالطرح 

 .المشتركتوفير أساليب الحماية المكفولة لعمال  ا وكذلك الحاق بالنسبة لتقديم االستشارات فيما يخص الطرح 
 

ة أو اســـتراليا أو محتو  هذا اإلعالن للعلم فقط وال يمثق عرضـــا ألوراق مالية أو عرض اســـتدراء لشـــرا  أوراق مالية في الواليات المتحد
كندا أو اليابان أو أي دولة أخر   د يكون مثق ذلك العرض أو االســــــــــــــتدراء  ير  انوني ب ا. واألوراق المالية المشــــــــــــــار إلي ا في هذا 

مريكية اإلعالن ال يجوز بيع ا في الواليات المتحدة بدون تسجيل ا أو الحصوق عل  استثنا  من تسجيل ا وفقا لقانون األوراق المالية األ
وتعديالته، وال تنوتي الشركة تسجيق األوراق المالية المشار إلي ا في هذا اإلعالن بموجب  انون األوراق المالية أو طرح ا  ١٩٣٣لعام 

طرحًا عامًا في الواليات المتحدة. وباســـــــتثنا  بعض الحاالت االســـــــتثنا ية، فلن األوراق المالية المشـــــــار إلي ا في هذا اإلعالن ال يجوز 
عرضــــ ا أو بيع ا في اســــتراليا أو كندا أو اليابان، أو لحســــاب أو لمصــــلحة أي شــــخص ينتمي لجنســــية أو يقيم في أو يعد مواطنا في 

 استراليا أو كندا أو اليابان. ولم يتم وال يجوز توزيع أو ارساق هذا اإلعالن للواليات المتحدة أو استراليا أو كندا أو اليابان.
 

عالن وليس نشــــــــــرة طرح وال يمثق عرضــــــــــا لروراق المالية للجم ور في المملكة المتحدة أو خارج ا. وأي عرض وهذا اإلعالن مجرد ا
لشـــــرا  األســـــ م بنا  عل  الطرح المقترح ســـــوت يقدم ألي مســـــتثمر، وعل  أي مســـــتثمر أن يقوم باســـــتثماره، بنا  فقط عل  المعلومات 

"(. وســــــوت تكون نســــــل من مذكرة الطرح متوفرة، بعد نذلاس هرطاحفة الشــــــركة )"المتضــــــمنة في مذكرة الطرح المزمع نشــــــرها  ريبا بمعر 
نشرها، في مقر الشركة. وفي المملكة المتحدة، فلن هذا اإلعالن، والطرح عند تنفيذه، موج ين أو سيوج ون للــــــــــــــ"مستثمرين المؤهلين"، 

يضا )أ( اشخاص ذوي خبرة احترافية في األمور المتصلة وتعدياله، والذين يكونوا أ Directive 2003/71/ECكما هم معرفين وفقا لـــــ
 Financial Services and Markets Act 2000 ( من الـــــــــ5) 19باالستثمار في اطار تعريت "محترفي االستثمار" وفقا للمادة 

(Financial Promotion) Order 2005 ( منه، 2) 49المادة ، أو )ب( الكيانات ذوي المال ة المالية في اطار التعريت الوارد في
أو )ء( األشـــخاص اآلخرين الذين من الممكن توجي ه إلي م  انونا )والمشـــار إلي م جميعا باألشـــخاص ذوي الصـــلة(. وأي شـــخص ليس 

 من األشخاص ذوي الصلة ال يجوز له التصرت بنا  عل  هذا المستند أو أي من محتوياته أو يعتمد عليه أو علي ا.
 

الواردة في هذا اإلعالن عرضا لبيع أو الستجالب العروض لشرا  أي أوراق مالية في مصر أو أي طرح يستلزم وال تشكق المعلومات 
الحصــوق عل  ترخيص بذلك من ال ي ة العامة للر ابة المالية. وعل  المســتثمرين في مصــر أن يعتمدوا فقط ويقوموا بشــرا  األســ م فقط 

 اعتمادها من ال ي ة العامة للر ابة المالية و/أو البورصة المصرية.بنا  عل  نشرة الطرح التي يتم مراجعات ا و 
 

وهذا المســــــــــتند و/أو الصــــــــــفقة بيع األســــــــــ م لم تتم مراجعت م و/أو تد يق م و/أو الموافقة علي م و/أو الترخيص ب م من البنك المركزي 
و أي ج ة مانحة للتراخيص ذات صلة بدولة اإلمارات العربية اإلماراتي و/أو هي ة األوراق المالية والسلع باإلمارات العربية المتحدة و/أ

المتحدة، بما في ذلك أي ج ة مانحة للتراخيص مؤســـســـة وفقا للقوانين واللوا   الخاصـــة ب ي من المناطق الحرة بدولة اإلمارات العربية 
(، أو ســـــــــلطة DIFCالمالي العالمي ) (، أو أي ج ة ر ابية بمركز دبيDFSAالمتحدة، وعل  األخص ســـــــــلطة دبي للخدمات المالية )

(، أو أي ج ة ر ابية مختصــــــة أخر  ADGM(، أو أي ج ة ر ابية بســــــوق أبو  بي المالي العالمي )FSRAتن يم الخدمات المالية )
ية المتحدة أو وهذا المستند ليس عرضًا لبيع األس م أو الستجالب عرضًا لشرا  ا بدولة اإلمارات العرب بدولة اإلمارات العربية المتحدة.



 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ش.م.م.
 إعالن

 
  هذا اإلعالن ليس للنشر أو التوزيع في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا أو اليابان 

 
مركز دبي العالمي )إال في صورة "عرض مستثن " وفقا لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية( أو سوق أبو  بي المالي العالمي )إال في 

 صورة "عرض مستثن " وفقا لقواعد سلطة تن يم الخدمات المالية( أو أي منطقة حرة أخر  بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

ن وأي عرضـــــا الحق إذا تم موج ين فقط لرشـــــخاص في الدوق أعضـــــا  المنطقة اال تصـــــادية األوروبية الذين يكونون من وهذا اإلعال
 Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC)من الـــــــــــــــــــــ (e) (1) 2"المســــــتثمرين المؤهلين" وفقا للتعريت الوارد بالمادة 

 ير المســـتثمرين المؤهلين أن يتصـــرت بنا  عل  أو يعتمد عل  هذا اإلعالن في )"المســـتثمرين المؤهلون"(. وال يجوز أي شـــخص من 
أي دولة من الدوق األعضــا  في المنطقة اال تصــادية األوروبية. وأي شــخص في المنطقة اال تصــادية األوروبية يســتحوذ عل  األوراق 

عل  أنه "مســـتثمر مؤهق". وأي مســـتثمر يعد أيضـــا  د أ ر المالية )"مســـتثمر"( أو تعرض عليه األوراق المالية ســـوت يعد  د ا ر ووافق 
ووافق عل  أن األوراق المالية التي اســـتحوذ علي ا في الطرح لم يتم االســـتحواذ علي ا لصـــال  أشـــخاص  خرين في المنطقة اال تصـــادية 

األعضــــا  )التي توجد لدي ا تشــــريعات األوروبية باســــتثنا  "المســــتثمرين المؤهلين" أو األشــــخاص في المملكة المتحدة و يرها من الدوق 
دة مماثلة( والذين يحق للمستثمر اتخاذ القرارات عن م وفقا لمطلق تقديره، كما لم يتم االستحواذ عل  األوراق المالية بنية عرض ا أو إعا

لالســتثمار والتنمية العقارية شــركة القاهرة بيع ا في المنطقة اال تصــادية األوروبية ألشــخاص بحيث يترتب عل  ذلك التزام بالنشــر عل  
شـــركة القاهرة لالســـتثمار والتنمية . وســـوت تعتمد Prospectus Directiveمن الـــــــــــــــــ  3ش.م.م أو أي مدير  خر للطرح وفقا للمادة 

 العقارية ش.م.م ومدير الطرح واألشخاص المرتبطة ب م و يرهم عل  صحة ود ة اال رارات والموافقات المشار إلي ا أعاله. 
اإلعالن ال يشكق أو يمثق جز  من أي عرض أو دعوة للشرا ، وال يجب أن يشكق هذا اإلعالن أو أي جز  منه أو حقيقة توزيعه  هذاو 

أساس ألي شرا  أو يجوز االعتماد عليه فيما يتصق ب ي شرا . وال يجوز طرح أو بيع أو شرا  األوراق المالية إال في  روت ال تمثق 
د توزيع هذا اإلعالن وأي عرض الحق ألوراق مالية  انونا في بعض الدوق، ويتعين عل  األشــخاص الذين  د طرحا عاما. و د يتم تقيي

يتســــــــلموا هذا اإلعالن أو أي عرض الحق الســــــــعي ب نفســــــــ م لمعرفة تلك القيود ومراعات ا. وأي اخفاق في االمتثاق ل ذه القيود  د يعد 
 ق.مخالفة لقوانين األوراق المالية في بعض الدو 

 
 نعل ن ت رلن زعرن

 MiFIDبش ن أسواق األدوات المالية وتعديالته )"  EU Directive 2014/65/EUوفقا لقواعد حوكمة المنتجات المتضمنة في: )أ( 
II من  10و 9"(، )ب( المادتينCommission Delegated Directive (EU) 2017/593  المكملتين لـــــــــــــــــــــMiFID II )و)ء ،

التنفيذية، فلن تحليق الســــــوق المســــــت دت بشــــــان األوراق المالية موضــــــوع الطرح )"األوراق المالية المطروحة"( أد  اإلجرا ات المحلية 
( والعمال  eligible counterparties( الســـــــــــــوق المســـــــــــــت دت لروراق المالية المطروحة هو األطرات المؤهلة )1الســـــــــــــتنتاء أن: )

( كافة  نوات توزيع األوراق المالية المطروحة لرطرات المؤهلة والعمال  المحترفين 2)، وMiFID IIالمحترفين فقط، وفقا لتعريف م في 
مناســــبة )"تحليق الســــوق المســــت دت"(. وأي شــــخص يقوم الحقا بعرض أو بيع أو التوصــــية بشــــ ن األوراق المالية المطروحة )"موزع"( 

ـــــــينبغي عليه أن يراعي تحليق السوق المست دت للمصنع، إال أن أي مو  يكون مس وال عن القيام بتحليق السوق  MiFID II زع يخضع لـ
المســـــت دت بشـــــ ن األوراق المالية المطروحة بمعرفته )ســـــوا  عن طريق تبني أو تنقي  تحليق الســـــوق المســـــت دت الخاص بالمصـــــنع( 

 وتحديد  نوات التوزيع المال مة.    
 
و د تم القيام بتحليق الســـــوق المســـــت دت فقط أل راض عملية اعتماد المنتج الخاصـــــة بالمصـــــنع وال يشـــــكق تحليق ألي عميق بعينه أو 

 وال توصية باالستثمار في أو شرا  أو اتخاذ أي  رار بش ن األوراق المالية المطروحة.  MiFID IIلمناسبته أو مال مته أل راض 
 



 شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ش.م.م.
 إعالن

 
  هذا اإلعالن ليس للنشر أو التوزيع في الواليات المتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا أو اليابان 

 
ق المســـــــت دت، فلن عل  الموزعين االنتباه ألن: ســـــــعر األوراق المالية المطروحة  د ينخفض ويخســـــــر وبغض الن ر عن تحيق الســـــــو 

المســــــــتثمرون كق أو جز  من اســــــــتثمارات م، وأن األوراق المالية المطروحة ال تضــــــــمن أي دخق مضــــــــمون أو حماية لرأس الماق، وأن 
ن الذين ال يحتاجون لدخق مضـــــــــمون أو لحماية رأس الماق، والقادرين االســـــــــتثمار في األوراق المالية المطروحة يال م فقط المســـــــــتثمري

)ســـــوا  بمفردهم أو باالشـــــتراك مع مســـــتشـــــار مالي أو  ير مالي( عل  تقييم مزايا ومخاطر مثق ذلك االســـــتثمار ولدي م الموارد الكافية 
 لتحمق أي خسا ر  د تنتج عنه. 

 
 هرةر ق ت هرتطلعرق

تطلعية محددة، والبيان التطلعي هو عبارة عن أي بيان ال يتعلق بحقا ق وأحداث تاريخية، ويتميز  يحتوي هذا اإلعالن عل  بيانات
باســــــــــــــتخدام كلمات وعبارات مثق "وفًقا للتقديرات"، "يتر ب"، "يفترض"، "يعتقد"، " د"، "يقدر"، "يتو ع"، "يعتزم"، "من وج ة ن ر ..."، 

"ينبغي"، "إل  حد العلم"، "ســـوت"، "ســـيكون"، أو المعاني النافية بالنســـبة لكق تعبير من ا  "ربما"، "يخطط"، "محتمق"، "يتنب "، "يصـــمم "،
أو التعبيرات المماثلة، والمقصــــــــــــــود ب ا تعريت بيان ما عل  أنه بيان تطلعي. وينطبق ذلك خاصــــــــــــــًة عل  البيانات التي تحتوي عل  

دارت ا أو نموها المســـــــتقبلي أو ربحيت ا واألحواق معلومات بشـــــــ ن نتا ج مالية مســـــــتقبلية أو خطط أو تو عات تتعلق  ب عماق الشـــــــركة وا 
 الشركة.  اال تصادية العامة والتن يمية واألمور األخر  التي تؤثر عل

 
نحو األحداث المســـــتقبلية والتي تبن  عل  االفتراضـــــات التي تضـــــع ا )"هإلفهاس"( وتعكس البيانات التطلعية وج ات ن ر اإلدارة الحالية 

 اإلدارة وتشـــمق المخاطر المعروفة و ير المعروفة والشـــكوك والعوامق األخر  التي ربما تحدث اختالًفا جوهريًا لنتا ج الشـــركة الفعلية أو
أدا  ا أو إنجازات ا عن أي نتا ج أو أدا  أو إنجازات مســتقبلية تعبر عن ا هذه البيانات التطلعية بشــكق صــري  أو ضــمني. و د يتســبب 

دم حدوث فرضية ما في حدوث اختالت جوهري ألحواق الشركة المالية الفعلية ونتا ج عمليات ا عل  نحو جوهري عن هذه حدوث أو ع
البيانات التطلعية أو في اإلخفاق في تلبية التو عات التي عبرت عن ا تلك البيانات بشـــكق صـــري  أو ضـــمني. وتخضـــع أعماق الشـــركة 

ا في عدم د ة البيانات التطلعية أو التقديرات أو التنبؤات، وتشــمق هذه المخاطر، إل  عدد من المخاطر والشــكوك التي  د  تتســبب أيضــً
عل  سبيق المثاق وليس الحصر، الخسارة الجسيمة لكبار عمال  الشركة، أو عدم القدرة عل  تع يم االستفادة من أماكن عمق الشركة، 

طل ا، أو اإلفصاح  ير المرخص به عن البيانات الحساسة والسرية للعمال ، أو أو تلت في األن مة التكنولوجية الر يسية للشركة أو تع
عدم التطابق في العمالت فيما يتعلق بعوا د ومصـــــروفات الشـــــركة، أو ارتفاع المنافســـــة مع منافســـــين إ ليمين وعالميين، أو عدم القدرة 

عالمية  ير المال مة، أو اإلخفاق في جذب مو فين مدربين عل  الحفا  عل  الضـــــــــــوابط الداخلية الفعالة، أو األحواق اال تصـــــــــــادية ال
 عل  نحو كات واإلبقا  علي م لدعم العمليات، أو الزيادة الكبيرة في مصروفات المو فين، أو التعديالت في  وانين العمق.

 
عالن، وننص  بشدة المستثمرين بقرا ة وبناً  عل  ذلك، ينبغي عل  المستثمرين عدم االعتماد عل  البيانات التطلعية الواردة في هذا اإل

المجموعة المالية مذكرة الطرح بما في ا من القوا م المالية المراجعة. وال يعطي أي شــــــــخص من الشــــــــركة وال من إدارة الشــــــــركة وال من 
فعلي ألي تطورات لترويج وتغطية االكتتاب أي ضـــــــمان بشـــــــ ن الد ة المســـــــتقبلية لإلرا  الواردة في هذا اإلعالن أو الحدوث الهيرمس 
 متنب ة. 

 

 

 


