
 

 

 لطرحالسعر األسترشادي عن  شركة القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية ش.م.متعلن 
 في البورصة المصريةاسهم عادية 

 ٢٠١٨ سبتمبر 10القاهرة في 

لهى أ بر مقدم خدمات تعليميا  ،"(الُمصررة   الشررة  " أل "الشررة  "ا ش.م.م. )لعقاويالسررتاماو لالتنميا اأعلنت اليوم شررر ا القاهرة ل

من األسهم القائما للشر ا بالبووصا ٪ ٨٤٫٣٧مال ي سهماً عادياً  ٢٠٧٬٢٥٩٬٠٢٥عدد  األسترشادي لعمليا طرحسعر البمصر، عن 

 ."(البو ص المصريا )"

( "البمئع الةئيسرر المسررم   )"Social Impact Capital Ltd قيام شررر ا سرروشررياك امبا ت  ابيتاك اك تي دي  سرريتنررمن ال رحل

ـ"جتمعيإليهم مو اليش) مساهمون أقليا آخرلنل طرح خاص من خالك سهم  ١٩٢٬٧٥٠٬٨٩٣عدد ( ١) ببيع "(المسم مين البمئعينن ب

طرح عام مصري للمستامرين من من خالك سهم  ١٤٬٥٠٨٬١٣٢( عدد 2"( ل)الطةح المؤسس للمؤسسات االستاماويا المؤهلا )"

شر ا المصدوة، الطةح المشتةك" ، مجتمعين "العمم المصةي الطةحالجمهوو في مصر )" ستقوم ال "(. بعد إتمام ال رح المشترك، 

البائع الرئيسرري في أسررهم ةديدة  البائع الرئيسرري ال ق في اال تتاب، لسرروت ي تتم المسرراهم عن طريق اال تتاب المغلق، بمنح المسرراهم

ةنيه مصرررري لال ت يد عن قيما  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠"( بقيما ال تقل عن المغلقاال تتمب تصررردو بسرررعر العر ،  ما هو معرت أد"ا ، )"

ةنيه مصررري لفقاً ألعلى  ٢٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠"( لالبالغ قيمتها تقريباً أسرر   اال تتمب المغلقسررهم عادي ب د أقصررى )"  ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 بالنسبا لال تتاب المغلق. استرشادي سعر

  سهم العادي،  ٦٫٣٠ ةنيه مصري ل ٥٫٤٥ما بين  األسترشاديسعر التم ت ديد مما يعني أن قيما الشر ا ةنيه مصري لل

سرعة ملياو ةنيه مصررري. قد يتم تغيير السررعر النهائي )" ٣٫٤٥ل ملياو ةنيه مصررري  ٣ المصرردوة قبل ال رح تترالح بين

 لسهم.ل السعر األسترشادي"( سواء بال يادة أل النقصان عن العةض

  سوت يتم ت ديد السعر النهائي للسهم لفقاً لنظام الـرررbookbuilding 22بتاويخ  اإلعالن عن السعر النهائىالمتوقع . لمن 

 .2018سبتمبر 

  2018سبتمبر  25لحتى  2018سبتمبر  10من المتوقع أن يتم فتح باب اال تتاب لل رح العام المصري من يوم. 

  2018أ توبر  1الشر ا المصدوة بالبووصا المصريا بتاويخ بدأ تدالك أسهم يمن المتوقع أن. 

 

القيادة فى ق اع التعليم  دائماً ما اظهرت الشررررررر ا المدير التنفيذي للشررررررر ا بقوله " م مد القاللتعقيباً على ال رح، صرررررررح السرررررريد  

لقابل للت وير لالرب يا لال و ما لالشفافيا المصري من خالك المماوسات المؤسسيا التي أع ت األللويا لت قيق التوازن بين التأثير ا

مع ضمان الجودة في عرلضها التعليميا من خالك عالماتها التجاويا المختلفا. هدفنا هو االستفادة من ال رح العام لتع ي  خ ا النمو 

تلبى االحتياةات المجتمعيا  التعليم ما قبل الجامعي بتواةد ةغرافي ألسررررررع لعرل  متعددةلدينا في  ل من التعليم العالي لالقويا 

 ال اليا داخل لخاوج ال رم الجامعي."

 

مليون ةنيه  ٢٧٧٫٧مليون ةنيه مصري )مقاو"ا بـ  ٣٤٦٫٧، حققت المجموعا إيرادات مجمعا بلغت ٢٠١٧-٢٠١٦في السنا الماليا 

-٢٠١٦سنا ماليا في ال التعليم العالي من ق اع ٪٢٫٤٣( لK-12من ق اع التعليم ما قبل الجامعي ) ٪٨٫٥٦) ٢٠١٦-٢٠١٥مصري في 

(. لفي فترة التسعا ٢٠١٦-٢٠١٥مليون ةنيه مصري في  ١١٨٫٢مليون ةنيه مصري )مقاو"ا بـ  ١٤٣٫١بقيما  EBITDA( ل٢٠١٧

من ق اع التعليم ما قبل  ٪٥٠٫٥مليون ةنيه ) ٤٨٧٫٩، حققت المجموعا إيرادات مجمعا بلغت ٢٠١٨مايو  ٣١أشهر المنتهيا في 

 مليون ةنيه مصري. ٤٫٢٥٨بقيما  EBITDAل )التعليم العالي من ق اع ٪٥٫٤٩( ل K-12معي )الجا

 

( بعض الشرلط المعتادة المتعلقا بال رح 2ل) bookbuilding( إ"هاء عمليا الـ 1أن إتمام ال رح المشترك لاقف على الشرلط األتيا )

 المشترك.

 

هو   White & Case LLPهي مدير ال رح المشترك لم تم لايت ا"د  يس المجموعا الماليا هيرمس لترليج لتغ يا اال تتاب

 للشر ا هو المستشاو القا"و"ي الم لي التميمي لمشاو و المستشاو القا"و"ي الدللي للشر ا المصدوة، لم تم "وو لشر ا  بالتعالن مع 

هو  GIDE Loyrette Nouel LLPهو المستشاو الم لي لمدير ال رح للل رح لم تم  شر ا ذل الفقاو لالمصدوة بينما م تم 

 .هو مستشاو الشر ا المصدوة بشان عالقات المستامرين Inktank Communications، لالمستشاو القا"و"ي الدللي لمدير ال رح

 

 –"هايا البيان  –

 

  ش.م.مالقم ة  لالستثمم  والتنمي  العقم ي  معلوممت عن شة   

هي أ بر مقدم للخدمات التعليميا الخاصررا في مصررر، لتسررتهدت ق اعات التعليم  شررر ا القاهرة لالسررتاماو لالتنميا العقاويا ش.م.م تعد

توفير تعليم عالي الجودة بت لفا معقولا لل بقات  ( في سررررررت م افظات، لهي وائدة فيK-12) ما قبل الجامعيالتعليم  العالي لق اع



 

 

مدوسررا. للمعرفا  ١٩م و"ا من  لشررب ا مداو  ("BUC“) المتوسرر ا في مصررر، لذل  من خالك ةامعا بدو في القاهرةاالةتماعيا 

 http://cairoinvest.com.eg الم يد عن شر ا الشر ا يرةي زياوة الموقع االل ترل"ي 

 

 االتصمل بــ:للمزية من المعلوممت، يةج  

 القم ة  لالستثمم  والتنمي  العقم ي  ش.م.م

 محمة الخول 

  المةية الممل 

 + 2 0100176999تـ: 

  mohamed.elkholy@cairoinvest.com.eg إليكتةون : بةية

 

 ليلى  ممل

 مةية عالقمت المستثمةين

 +2 01068772112تـ: 

  laila.kamel@cairoinvest.eg:إليكتةون  بةية

 

 إشعم   مم

ان المعلومات المختصرررة الواودة في هذا اإلعالن ضرضررها التعريف فقي لليسررت لال يجم لصررفها بأ"ها معلومات  املا أل تاما. لال 

أل دقتها أل  المتنررررررمنا في هذا اإلعالن أل على ا تمالهااالعتماد على المعلومات  –ألي ضر   ان  –ال يجوز ألي شررررررخ  ليجم 

في هذا اإلعالن قابلا للتغيير، لال يتعهد أي شرخ  بت ليد المسرتلم لهذا اإلعالن بأي معلومات إضرافيا أل  فايتها. لالمعلومات الواودة 

 بت ديث هذا اإلعالن أل بتص يح أي بيا"ات ضير دقيقا فيه. للم يتم اعتماد هذا اإلعالن من أي ةها وقابيا مختصا. 

 

صررادو من  –صررريح أل ضررمني  –تعهد أي إقراو أل لأن هذا اإلعالن ال يتنررمن  ،صرر ا هذا اإلعالن بشرر ل مسررتقلالت قق من لم يتم 

أل المجموعا الماليا هيرمس لترليج لتغ يا اال تتاب أل أي من /ةا"م الشر ا أل "يابا عنها أل من ةا"م أل "يابا عن المساهم البائع ل

أي من أعنرررراء مجلس اإلداوة أل من ةا"م أل "يابا عن أل األم الشررررر ات تابعا ألي من تل  شررررر ا األم أل التابعا أل أي  شررررر اتهم

المعلومات صر ا دقا أل ا تماك أل ، لذل  فيما يتعلق بالتابعين ألي منهمالمسرتشراوين المسروولين أل الموظفين أل الو الء أل التابعين أل 

. لأن األشررخاص السررالف ذ رهم المعلومات  صرر ا تلأل اآلواء المتنررمنا في هذا اإلعالن لال يجوز االعتماد على دقا أل ا تماك أل 

أل المتنرررمنا الواودة . ةميع المعلومات ضي هذا اإلعالن أي سرررهو أل خ أعن عن أي من تل  المعلومات أل اآلواء أل ضير مسررروولين 

 دلن إخ او. هاتغييرها لاست مالها لص ي قد يتم تدقيقها لتفي هذا اإلعالن 

 

تغ يا اال تتاب تتعامل بشرر ل حصررري "يابا عن الشررر ا لالمسرراهم البائع الرئيسرري، لال تتصرررت المجموعا الماليا هيرمس لترليج ل

، لأن أي شخ  آخر )سواء  ان مستلم أل ضير مستلم لهذا اإلعالن( لن المشترك"يابا عن أي شخ  آخر، لذل  فيما يتعلق بال رح 

للن ت ون مسرروولا تجا  أي شررخ  آخر بخالت الشررر ا لالمسرراهم البائع الرئيسرري في  المشررتركيعتبر عميالً لها فيما يتصررل بال رح 

 .المشتركتوفير أساليم ال مايا الم فولا لعمالئها ل ذل  ال اك بالنسبا لتقديم االستشاوات فيما يخ  ال رح 

 

ماليا في الواليات المت دة أل اسررتراليا م توى هذا اإلعالن للعلم فقي لال يمال عرضررا أللوام ماليا أل عر  اسررتدواج لشررراء ألوام 

أل  ندا أل اليابان أل أي دللا أخرى قد ي ون مال ذل  العر  أل االسرررررتدواج ضير قا"و"ي بها. لاأللوام الماليا المشررررراو إليها في هذا 

ا"ون األلوام الماليا األمري يا اإلعالن ال يجوز بيعها في الواليات المت دة بدلن تسجيلها أل ال صوك على استاناء من تسجيلها لفقا لق

لال تنوتي الشررررررر ا تسررررررجيل األلوام الماليا المشرررررراو إليها في هذا اإلعالن بموةم قا"ون األلوام الماليا أل  ،لتعديالته ١٩٣٣لعام 

 ً ً  طرحها طرحا في هذا اإلعالن ال  في الواليات المت دة. لباسررررتاناء بعض ال االت االسررررتانائيا، فقن األلوام الماليا المشرررراو إليها عاما

يجوز عرضرها أل بيعها في اسرتراليا أل  ندا أل اليابان، أل ل سراب أل لمصرل ا أي شرخ  ينتمي لجنسريا أل يقيم في أل يعد مواطنا في 

 ان.استراليا أل  ندا أل اليابان. للم يتم لال يجوز توزيع أل اوساك هذا اإلعالن للواليات المت دة أل استراليا أل  ندا أل الياب

 

لهذا اإلعالن مجرد اعالن لليس "شررررة طرح لال يمال عرضرررا لالوام الماليا للجمهوو في الممل ا المت دة أل خاوةها. لأي عر  

لشرررراء األسرررهم بناء على ال رح المقترح سررروت يقدم ألي مسرررتامر، لعلى أي مسرررتامر أن يقوم باسرررتاماو ، بناء فقي على المعلومات 

ال رح متوفرة، مذ رة "(. لسرروت ت ون "سررخ من الطةحمذ ة  الم مع "شرررها قريبا بمعرفا الشررر ا )" ال رح مذ رةالمتنررمنا في 

بعد "شررررها، في مقر الشرررر ا. لفي الممل ا المت دة، فقن هذا اإلعالن، لال رح عند تنفيذ ، موةهين أل سررريوةهون للـررررررررر"مسرررتامرين 

تعديال ، لالذين ي و"وا أينررا )أ( اشررخاص ذلي خبرة احترافيا في ل Directive 2003/71/ECالمؤهلين"،  ما هم معرفين لفقا لـررررررر

 Financial Services and ( من الـررررررررررر5) 19األموو المتصرررررلا باالسرررررتاماو في اطاو تعريف "م ترفي االسرررررتاماو" لفقا للمادة 

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005اطاو التعريف الواود  ، أل )ب( ال يا"ات ذلي المالئا الماليا في

( منه، أل )ج( األشررررررخاص اآلخرين الذين من المم ن توةيهه إليهم قا"و"ا )لالمشرررررراو إليهم ةميعا باألشررررررخاص ذلي 2) 49في المادة 

الصلا(. لأي شخ  ليس من األشخاص ذلي الصلا ال يجوز له التصرت بناء على هذا المستند أل أي من م توياته أل يعتمد عليه أل 

 .عليها
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لال تش ل المعلومات الواودة في هذا اإلعالن عرضا لبيع أل الستجالب العرل  لشراء أي ألوام ماليا في مصر أل أي طرح يستل م 

ال صوك على ترخي  بذل  من الهيوا العاما للرقابا الماليا. لعلى المستامرين في مصر أن يعتمدلا فقي ليقوموا بشراء األسهم فقي 

 ح التي يتم مراةعاتها لاعتمادها من الهيوا العاما للرقابا الماليا ل أل البووصا المصريا.بناء على "شرة ال ر

 

بيع األسررررررهم لم تتم مراةعتهم ل أل تدقيقهم ل أل الموافقا عليهم ل أل الترخي  بهم من البن  المر  ي لهذا المسررررررتند ل أل الصررررررفقا 

باإلماوات العربيا المت دة ل أل أي ةها ما" ا للتراخي  ذات صررررررلا بدللا اإلماوات اإلماواتي ل أل هيوا األلوام الماليا لالسررررررلع 

العربيا المت دة، بما في ذل  أي ةها ما" ا للتراخي  مؤسسا لفقا للقوا"ين لاللوائح الخاصا بأي من المناطق ال رة بدللا اإلماوات 

(، أل DIFC(، أل أي ةها وقابيا بمر   دبي المالي العالمي )DFSAالعربيا المت دة، لعلى األخ  سررررررل ا دبي للخدمات الماليا )

أل أي ةها وقابيا مختصرررا  ،(ADGM(، أل أي ةها وقابيا بسررروم أبو ظبي المالي العالمي )FSRAسرررل ا تنظيم الخدمات الماليا )

ً  أخرى بدللا اإلماوات العربيا المت دة. ً  لهذا المسررتند ليس عرضررا لشرررائها بدللا اإلماوات العربيا  لبيع األسررهم أل السررتجالب عرضررا

المت دة أل مر   دبي العالمي )إال في صررررووة "عر  مسررررتانى" لفقا لقواعد سررررل ا دبي للخدمات الماليا( أل سرررروم أبو ظبي المالي 

العربيا العالمي )إال في صررووة "عر  مسررتانى" لفقا لقواعد سررل ا تنظيم الخدمات الماليا( أل أي من قا حرة أخرى بدللا اإلماوات 

 المت دة.

 

لهذا اإلعالن لأي عرضرررا الحق إذا تم موةهين فقي لاشرررخاص في الدلك أعنررراء المن قا االقتصررراديا األلولبيا الذين ي و"ون من 

 Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC)من الـررررررررر (e) (1) 2"المسرررتامرين المؤهلين" لفقا للتعريف الواود بالمادة 

مؤهلون"(. لال يجوز أي شررخ  من ضير المسررتامرين المؤهلين أن يتصرررت بناء على أل يعتمد على هذا اإلعالن في )"المسررتامرين ال

أي دللا من الدلك األعنراء في المن قا االقتصراديا األلولبيا. لأي شرخ  في المن قا االقتصراديا األلولبيا يسرت وذ على األلوام 

الماليا سوت يعد قد اقر للافق على أ"ه "مستامر مؤهل". لأي مستامر يعد أينا قد أقر الماليا )"مستامر"( أل تعر  عليه األلوام 

للافق على أن األلوام الماليا التي اسررت وذ عليها في ال رح لم يتم االسررت واذ عليها لصررالح أشررخاص آخرين في المن قا االقتصرراديا 

ستاناء "المستامرين المؤهلين" أل األشخاص في الم شريعات األلولبيا با مل ا المت دة لضيرها من الدلك األعناء )التي توةد لديها ت

مماثلا( لالذين ي ق للمسرررررتامر اتخاذ القراوات عنهم لفقا لم لق تقدير ،  ما لم يتم االسرررررت واذ على األلوام الماليا بنيا عرضرررررها أل 

شررر ا القاهرة لالسررتاماو لالتنميا ت ام بالنشررر على إعادة بيعها في المن قا االقتصرراديا األلولبيا ألشررخاص ب يث يترتم على ذل  ال

شرررر ا القاهرة لالسرررتاماو . لسررروت تعتمد Prospectus Directiveمن الـررررررررر  3العقاويا ش.م.م أل أي مدير آخر لل رح لفقا للمادة 

 قات المشاو إليها أعال . لالتنميا العقاويا ش.م.م لمدير ال رح لاألشخاص المرتب ا بهم لضيرهم على ص ا لدقا االقراوات لالمواف

هذا اإلعالن ال يش ل أل يمال ة ء من أي عر  أل دعوة للشراء، لال يجم أن يش ل هذا اإلعالن أل أي ة ء منه أل حقيقا توزيعه ل

تمال  أسا  ألي شراء أل يجوز االعتماد عليه فيما يتصل بأي شراء. لال يجوز طرح أل بيع أل شراء األلوام الماليا إال في ظرلت ال

طرحا عاما. لقد يتم تقييد توزيع هذا اإلعالن لأي عر  الحق أللوام ماليا قا"و"ا في بعض الدلك، ليتعين على األشررخاص الذين قد 

يتسرررررلموا هذا اإلعالن أل أي عر  الحق السرررررعي بأ"فسرررررهم لمعرفا تل  القيود لمراعاتها. لأي اخفام في االمتااك لهذ  القيود قد يعد 

 ن األلوام الماليا في بعض الدلك.مخالفا لقوا"ي

 

 معلوممت للموزعين

بشرررررررأن أسرررررروام األدلات الماليا لتعديالته   EU Directive 2014/65/EUلفقا لقواعد حو ما المنتجات المتنررررررمنا في  )أ( 

"(MiFID II المادتين )من  10ل 9"(، )بCommission Delegated Directive (EU) 2017/593  الم ملتين لـررررررMiFID 

II ل)ج( اإلةراءات الم ليا التنفيذيا، فقن ت ليل السرررررروم المسررررررتهدت بشرررررران األلوام الماليا موضرررررروع ال رح )"األلوام الماليا ،

 eligible( السرررررروم المسررررررتهررردت لالوام المررراليرررا الم رلحرررا هو األطرات المؤهلرررا )1الم رلحرررا"( أدى السررررررتنتررراج أن  )

counterpartiesفقررا لتعريفهم في ( لالعمالء الم ترفين فقي، لMiFID II(رافرا قنوات توزيع األلوام المرراليررا الم رلحا 2، ل  )

لاطرات المؤهلا لالعمالء الم ترفين مناسبا )"ت ليل السوم المستهدت"(. لأي شخ  يقوم الحقا بعر  أل بيع أل التوصيا بشأن 

 MiFID II مستهدت للمصنع، إال أن أي موزع يخنع لـاأللوام الماليا الم رلحا )"موزع"( ينبغي عليه أن يراعي ت ليل السوم ال

ي ون مسرررووال عن القيام بت ليل السررروم المسرررتهدت بشرررأن األلوام الماليا الم رلحا بمعرفته )سرررواء عن طريق تبني أل تنقيح ت ليل 

 السوم المستهدت الخاص بالمصنع( لت ديد قنوات التوزيع المالئما.    

 
لقد تم القيام بت ليل السرررروم المسررررتهدت فقي ألضرا  عمليا اعتماد المنتج الخاصررررا بالمصررررنع لال يشرررر ل ت ليل ألي عميل بعينه أل 

 لال توصيا باالستاماو في أل شراء أل اتخاذ أي قراو بشأن األلوام الماليا الم رلحا.  MiFID IIلمناسبته أل مالئمته ألضرا  

 

م المسررررتهدت، فقن على الموزعين اال"تبا  ألن  سررررعر األلوام الماليا الم رلحا قد ينخفض ليخسررررر لبغض النظر عن ت يل السررررو

المسررررتامرلن  ل أل ة ء من اسررررتاماواتهم، لأن األلوام الماليا الم رلحا ال تنررررمن أي دخل منررررمون أل حمايا لرأ  الماك، لأن 

ن الذين ال ي تاةون لدخل منررررمون أل ل مايا وأ  الماك، لالقادوين االسررررتاماو في األلوام الماليا الم رلحا يالئم فقي المسررررتامري

)سرررواء بمفردهم أل باالشرررتراك مع مسرررتشررراو مالي أل ضير مالي( على تقييم م ايا لمخاطر مال ذل  االسرررتاماو للديهم المواود ال افيا 

 لت مل أي خسائر قد تنتج عنه. 

 

 البيمنمت التطلعي 

يا"ات يان الت لع ي توي هذا اإلعالن على ب يان ال يتعلق ب قائق لأحداث تاويخيا، ليتمي   يت لعيا م ددة، لالب هو عباوة عن أي ب

باستخدام  لمات لعباوات مال "لفقًا للتقديرات"، "يترقم"، "يفتر "، "يعتقد"، "قد"، "يقدو"، "يتوقع"، "يعت م"، "من لةها "ظر 

"ينبغي"، "إلى حد العلم"، "سوت"، "سي ون"، أل المعا"ي النافيا بالنسبا ل ل  ..."، "وبما"، "يخ ي"، "م تمل"، "يتنبأ"، "يصمم "،



 

 

تعبير منها أل التعبيرات المماثلا، لالمقصررررود بها تعريف بيان ما على أ"ه بيان ت لعي. لين بق ذل  خاصرررراً على البيا"ات التي ت توي 

لاألحواك  الشر ا لإداوتها أل "موها المستقبلي أل وب يتها بأعماكعلى معلومات بشأن "تائج ماليا مستقبليا أل خ ي أل توقعات تتعلق 

 .الشر ا ىا لاألموو األخرى التي تؤثر علاالقتصاديا العاما لالتنظيمي

 

" و األحداث المسرتقبليا لالتي تبنى على االفتراضرات التي تنرعها )"اإلدا  "( لتع س البيا"ات الت لعيا لةهات "ظر اإلداوة ال اليا 

ش وك لالعوامل األخرى التي وبما ت دث  شمل المخاطر المعرلفا لضير المعرلفا لال شر ا الفعليا اإلداوة لت اختالفًا ةوهرياً لنتائج ال

سبم عن أي "تائج أل أداء أل إ"جازات مستقبليا تعبر عنها  أل أدائها أل إ"جازاتها هذ  البيا"ات الت لعيا بش ل صريح أل ضمني. لقد يت

على " و ةوهري عن الماليا الفعليا ل"تائج عملياتها حدلث أل عدم حدلث فرضررررريا ما في حدلث اختالت ةوهري ألحواك الشرررررر ا 

ضمني. لتخنع أعماك الشر ا هذ  البيا"ات الت لعيا أل في اإلخفام في تلبيا التوقعات التي عبرت عنها تل  البيا"ات بش ل صريح أل 

ا في عدم دقا البيا"ات الت لعيا أل التقديرات أل التنبؤات، لتشرررمل هذ  المخاطر ، إلى عدد من المخاطر لالشررر وك التي قد تتسررربم أينرررً

الشر ا،  الخساوة الجسيما ل باو عمالء الشر ا، أل عدم القدوة على تعظيم االستفادة من أما ن عمل على سبيل المااك لليس ال صر،

أل  ،السريا للعمالءأل تلف في األ"ظما الت نولوةيا الرئيسيا للشر ا أل تع لها، أل اإلفصاح ضير المرخ  به عن البيا"ات ال ساسا ل

عدم الت ابق في العمالت فيما يتعلق بعوائد لمصررررلفات الشرررر ا، أل اوتفاع المنافسرررا مع منافسرررين إقليمين لعالميين، أل عدم القدوة 

ل فاظ على النررروابي الداخليا الفعالا، أل األحواك االقتصررراديا العالميا ضير المالئما، أل اإلخفام في ةذب موظفين مدوبين على على ا

 ." و  ات لاإلبقاء عليهم لدعم العمليات، أل ال يادة ال بيرة في مصرلفات الموظفين، أل التعديالت في قوا"ين العمل

 

تامرين عدم االعتماد على البيا"ات الت لعيا الواودة في هذا اإلعالن، ل"نصح بشدة المستامرين بقراءة لبناًء على ذل ، ينبغي على المس

المجموعا الماليا ال رح بما فيها من القوائم الماليا المراةعا. لال يع ي أي شررخ  من الشررر ا لال من إداوة الشررر ا لال من  مذ رة

الدقا المسررررتقبليا ل واء الواودة في هذا اإلعالن أل ال دلث الفعلي ألي ت ووات  لترليج لتغ يا اال تتاب أي ضررررمان بشررررأنهيرمس 

 متنبوا. 

 


