
  

  

  

 

 

 تعليم لخدمات اإلدارة Taaleem Management Services  اسم الشركة
 EGS597R1C017 كود الترقيم الدولي

  TALM.CA  كود رويترز
  عام وخاص  الموضوع: طرح

  
  شركةالنشرة طرح أسهم موجز  إعالن بشأن 27/3/2021 بتاريخ المال - األهرام  تىبصحيفالمنشور  عالناإلشارة إلى باإل

 357,822,200  عددلبغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية ح العام والخاص في السوق الثانوي رللطالمصدرة 
على شريحتين تود إدارة البورصة  سهمنيه للج  6.20 حده األقصى  بسعر من أسهم رأسمال الشركة المصدر % 49بنسبة   سهم

  أن تعلن لجميع المتعاملين ما يلي:

  االولى الطرح العام : أوال: الشريحة
  حجم الشريحة :

أسهم اجمالى % من  2.45 المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة  % من إجمالي األسهم  5  سهم تمثل نسبة    17,891,110 عدد 
  .المصدرة الشركة

  االشخاص الذين لهم حق المشاركة : 
  الجمهور من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.الجمهور من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين.

  : حدود الطلبات 
  وبحد أقصى عدد األسهم المخصصة لتلك الشريحة سهم  1 حد أدنى 

  السعر :   
بعد غلق الطرح الخاص بعد غلق الطرح الخاص   ههمع العلم ان السعر النهائي سيتم تحديدمع العلم ان السعر النهائي سيتم تحديدجم جم       2200..66  حده األقصى حده األقصى يتم تلقى وتسجيل األوامر بسعر للسهم يتم تلقى وتسجيل األوامر بسعر للسهم 

صة بحد أقصى يوم االثنين صة بحد أقصى يوم االثنين و ذلك باإلعالن في الصحف و االفصاح بالبورو ذلك باإلعالن في الصحف و االفصاح بالبور  BBOOOOKK  BBUUIILLDDIINNGGالذى سيتم بنظام ال الذى سيتم بنظام ال 
    22002211//44//11اى قبل غلق باب  تلقى الطلبات بثالثة أيام عمل الذى ينتهى في اى قبل غلق باب  تلقى الطلبات بثالثة أيام عمل الذى ينتهى في   22002211//33//2299

  طريقة السداد :
% (خمسة وعشرون بالمائة) على األقل من قيمة كل طلب في الحساب 25على شركات السمسرة متلقية األوامر إيداع نسبة 

المحدد  2021/ 1/4  الخميس  ساعات عمل يوماصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المق
  .جم للسهم الواحد  6.20  على أساس سعر الطرح البالغ قدره لنهاية فترة تلقي األوامر (غلق باب الطرح العام)

  .راءات تجاه الشركات المخالفةعلماً بأنه في حالة عدم التزام شركات السمسرة بذلك يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إج
وتلتزم شركات السمسرة بسداد باقي قيمة الطلبات التي تتحدد بناء على سعر الطرح وعلى أساس نتيجة التخصيص في حالة زيادة 
ً لنظام التسوية المعمول به لدى شركة مصر  قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده لدى بنوك المقاصة وذلك طبقا

   .واإليداع والقيد المركزي للمقاصة
  التسجيل ألوامر التنفيذ بالبورصة :

 3/ 28اعتباراً من يوم  O.P.Rيتم السماح بتسجيل األوامر لدى شركات السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ 
  .2021/ 1/4 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل    5 ولمدة   2021/

  ا بتلقي وتسجيل األوامر :شركات السمسرة المسموح له
جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة قرارات لجنة العضوية 

  بالبورصة المصرية.
  شركة السمسرة البائعة :

  االوراق المالية. تداول ل  التجارى الدولى   شركة 
  البورصة:طريقة التخصيص والتنفيذ ب

 اتوبعد استيفاء الشروط السابقة وفي حالة زيادة إجمالي كمي سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة المصرية
طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين إجمالي األسهم 

  إجمالي األسهم المطلوبة للشراء مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.المطروحة للبيع وإلى 
  

  ثانيا: الشريحة الثانية الطرح الخاص:
  حجم الشريحة :

% من إجمالي أسهم   46.55 ألسهم المطروحة للبيع والتي تمثلمن عدد ا %  95  ثل نسبةهما تمس  339,931,090عدد 
  .الشركة المصدرة

  ن لهم حق المشاركة : األشخاص الذي
األفراد و الجهات ذوى الخبره في مجال األوراق ،   ةفراد ذوى المالءة المالياأل ذات المالءة المالية ، المستثمرينمؤسسات ال

  ).2019لسنة  48وفقا للتعريف الوارد في قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (الماليه 



  

  

  

 

 

  : حدود الطلبات 
نيه مصري أيهما أو مليون ج% من قيمة الطرح 0.5للمستثمرين األفراد ذوى المالءة المالية  لالكتتاب بالنسبةالحد األدنى 

    .أقل
بدون حد  و  ه مصري أيهما أقلمليون جني 10أو % من قيمة الطرح 1 وبالنسبة للمؤسسات الماليه الحد األدنى لالكتتاب

  أقصى
  السعر : 

 29/3/2021ثنين و سوف يعلن عن السعر النهائي للسهم بحد أقصى يوم اال دجنيها مصرياً للسهم الواح6.20    بحد أقصى    
  و اإلفصاح بالبورصة في ذات التاريخ

  طريقة السداد :

  شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل األوامر:
   االوراق المالية لتداول  التجارى الدولى  شركة  

  شركة السمسرة البائعة:
  لتداول االوراق المالية   التجارى الدولى  شركة  

  طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة :
لى متعارف وو هو نظام د BOOK BUILDINGال التخصيص لشريحة الطرح الخاص بواسطة مدير الطرح بنظام  يتم

 2019لسنة  48مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم   عليه
دد األ دير الطرح وع دده م ا يح اً لم ة وفق رح البورص دير الط ه م ذي يخطر ب ان ال اً للبي ة وفق ذ بالبورص تم التنفي هم المطي وبس  ل

 .  ها من خالل هذه الشريحة بالبورصةشراؤ
  
  

  ثالثاً: االحكام العامة:
دد عزيادة  لرئيس مجلس اإلدارة مجتمعا مع نائبه و مدير الطرحفي حالة عدم تغطية الطرح العام بالكامل يجوز  . 1

 بما الولخاص األسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من األسهم المخصصة للطرح العام إلي الطرح ا
ً لقواعد القيديقل عن الحد األدنى ا  لتداولو بشرط اإلعالن عن ذلك بالصحف و شاشات ا لواجب توافره وفقا

ركة مصر ا لدى شأو االكتفاء بما تم االكتتاب فيه و تلتزم شركات السمسرة في هذه الحالة بتوفيق أوضاعهبالبورصة 
لتخصيص ملية اتكمال قيمة كامل األسهم المخصصة والتي اسفرت عنها عللمقاصة و ذلك بايداع المبالغ المتبقيه الس

م عمل اية يولتتةافق و نسبة التغطية التي اسفر عنها االكتتاب في الطرح و ذلك لمدة يومين عمل فقط ينتهى بنه
 . 5/4/2021االثنين 

 ركة.ال الشاول علي أسهم رأسمسيتم اإلعالن على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التد . 2
 ال يجوز لمشتري األسهم في الطرح الخاص طلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام. . 3
ح سواء ي الطريحق للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى أخر يوم لتلقي أوامر الشراء ف . 4

  .في المدة األصلية أو الممتدة
 . ألوامرطرح بسرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خالل فترة تلقي االتزام مدير وسمسار ال . 5
طرح غطية التحال تحقق خالل فترة تلقى األوامر يلتزم مدير الطرح باإلعالن للعمالء عن تغطية الطرح مرة واحدة  . 6

 %، وال يتم اإلعالن عن النسبة النهائية إال بعد إخطار الهيئة.100بنسبة 
 .2019لسنة  84مدير الطرح باالشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم يلتزم  . 7
 .2019نة لس 48 يلتزم سمسار الطرح باإلشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم . 8
 .ء النقدية بين الشرائح وداخل كل شريحةعلي شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بين حسابات العمال . 9

لي عالفات في حالة عدم اإللتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخ . 10
  بق.إلعمال شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجي االلتزام بما س لجنة العضوية بالبورصة

  
 27/3/2021بتاريخ  المال - األهرام  تىبصحيفنشرة الطرح المنشورة لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة إعالن 

  
  برجاء مراعاة ما يلي:

ستثنى من يطرح و يلتزم مقدموا أوامر شراء الطرح الخاص  بايداع المقابل النقدى لألسهم المخصصة لهم قبل تنفيذ عملية ال
ن يكون أسهم دون خلف العميل عن اإليداع قبل التنفيذ يقوم مدير الطرح بالتغطية و أخذ األو في حالة ت DVPذلك عمالء ال 

سهم غير بة األعليها فترة قيد على البيع.و عليه فانه يتعين على مدير الطرح عقد اغالق فترة االكتتاب ان يقم بحصر نس
  ة الغ الهيئيذ و ابمقابل االسهم المخصصه لهم قبل التنفالمغطاه نقدا نتيجة لتخلف بعض العمالء عن إيداع المبالغ النقدية



  

  

  

 

 

ون جمOPRعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع  والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة ( . 1 ى أن تك ع ) عل ي
أ ،) وكذلك بالنسبة ألوامر حجز الكميات المسجلة OPENاألوامر مفتوحة المدة ( ام ب ا يجب مراعاة عدم القي ديالت كم ي تع

  .الطرحعلى أكود العمالء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ 
داول . 2 ة جلسة ت ل نهاي ى أن ع 1/4/2021 على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خالل شاشات متابعة األوامر بالنظام قب ل

اتقوم الشركات بإجراء أي تعديالت في أوامرها قبل نهاي ى بيان ر بة هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديالت عل د ت األوام ع
  نهاية هذا الموعد .

ي البورصة ومراع . 3 ا ف اح المعمول به د واإلفص ة قواعد القي زام بكاف املين االلت اة قواعد على جميع شركات السمسرة والمتع
  عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

  
  
  
  
  


