
 
ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

 

هذا اإلعالن ليس لإلصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من البلدان التالية أو داخلها أو 

أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاًكا لقوانين أو لوائح  منها: الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا

 البلد المعني.

الواليات المتحدة أو في أو  المتحدة العربية االمارات دولةفي  لألفرادأو عرًضا لبيع األوراق المالية  اكتتابال يمثل هذا اإلعالن نشرة 

 المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا.أي بلد آخر، بما في ذلك داخل الواليات 

كما ال يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساًسا فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي بلد وال يمكن التعويل 

خاذ قراره االستثماري على عليه في هذا الصدد. ويتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفقًا للطرح المقترح، ويجب على أي مستثمر ات

في  قيد التأسيس( -النجم الثالثي للنقليات )ش.م.ع أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي فقط والتي ستنشرها شركة 

 الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

ؤهلين خارج الدولة هي مذكرة عرض تم صتتياغتها بشتتكل خاص و صتتري للمستتتثمرين الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتتثمرين الم إن

المؤهلين خارج الدولة وبطريقة تتماشتتى مع القوانين واألنةمة الستتارية والمقبولة للهيئات المختصتتة في الوالية القاتتائية المعنية، 

 المعلومات تدرج وال االكتتاب نشتترة من جزء الوثيقة هذه تشتتكل وال والستتلع المالية األوراق هيئة قبل من عليها المصتتادقة يتم ولم

 .الهيئة اختصاص عن تخرج بشأنها اإلعالنات مراجعة أو مراجعتها فإن وعليه االكتتاب، نشرة في فيها الواردة
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 قيد التأسيس( -النجم الثالثي للنقليات )ش.م.ع شركة 

 د يص إكا ا م.2.70د يص إكا ا م ة 2.20نطاق السعر للسشص الوالل بيا   َحلّد

درهم  مليار 3.24ودرهم إماراتي  2.64بين تقريبًا  للشركةإجمالي القيمة السوقية تراوح تمن المتوقع أن عند إدراج الشركة ، 

 إماراتي 

 

التأسيس( ) ُخا  إليشا كنفردع فيما  لم بلفظ " را ستا " أة "الخرةة"  قيل -دّشنت اليوم شرةة النجص الرالثم للنقليات )شرةة كسايمة ضاكة 

 قل ص الحلول اللوجستية المت اكلة للمنتجات كجال ةكجتمعة كا شرةا شا التابعة ةالفرضية بلفظ "المجموضة"(، ةيم شرةة ضالمية  ائلع فم 

للمسترمر ا المليليا فقط ، ضلم النحو المحلد   األةلم طرلشا العام السائلة، ة قا كقريا فم إكا ع دبم بلةلة اإلكا ات العربية المتحلع،

) خا  إليه فيما  لم بلفظ "الطرح العام األةلم" أة دةلة اإلكا ات العربية المتحلع )ضلم النحو المحلد أدناه(  االةتتاب فمفم نخرع 

 "الطرح"( فم سوق دبم المالم.

% كا إجمالم األسشص العاد ة الممل ع فم 20 نسبة لجص المفقة ب  مرو التم ضاد ًا،سشًما  239,800,000 أدنم لل  خمو الطرح

 ٪ 24، ةالرم سيمرو لجص افقة  مو إلم اضاد  اسشم 287.760.000بحل أقمم ، ة أس كال شرةة النجص الرالثم للنقليات

 سملة سوقية ضنل إد اا كا كما  ستلل ضلم د يص إكا ا م للسشص الوالل ،  2.70ة  2.20 ص اإلضالن ضا نطاق سعرم  تراةح بيا 

د يًما إكا ا ًيا كليون  438 كا لوالم ا العوائل كا الم ون األساسم للخرةة ستبلغ . كليا  د يص إكا ا م. 3.24 إلم 2.64 قرب كا 

 ون د يص إكا ا م .كلي 240كليون د يص إكا ا م إلم   90الم ون الرنائم سيبلغ لوالم كا ، ة اإكا ا ي اكليون د يم 537 إلم

)ةما يو  أسشص الطرح إد ااكا  وقا  2021بر و ا 15كا اليوم ة نتشم فم  االةتتاب بلأ فترع  .فقط  ُتاح الطرح للمسترمر ا المليليا

،  ينًا بظرةف السوق ةالحمول ضلم الموافقات التنظيمية فم دةلة اإلكا ات 2021أبر و  22فم سوق دبم المالم فم  كوضح أدناه( 

 كا ييئة األة اق المالية ةالسلا )"الشيئة"(.الموافقات العربية المتحلع، بما فم ذلك 

" ُسعلنم بلء االةتتاب فم أسشص  التنفيذي لمجموعة ترايستار:، الرئيس  مايانعالن اليوم، قال يوجين هذا اإلوفي معرض تعليقه على 

خرةة النجص الرالثم للنقليات. ل مرو فراة للمسترمر ا للمخا ةة فم طمولات النمو طو لة األجو األكر الرم الطرح الخااة بالخرةة، 

كليون دةال  ةما بلغت أ بالشا قبو  453.4إ رادا شا  ضاًكا الماضية إذ بلغت كلا  الرالثة ةالعخر الققت أضمالنا نجاًلا يائاًل ضلم لقل 

 تجه كقا يس التخغيو . 2020د سمبر  31كليون دةال  للسنة المنتشية فم  103.6رمص الضرائب ةالفوائل ةاإليالك ةاالستشالك 
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 حقيق نمو ثابت لمواالة يائلة فرًاا نرى ة نتطلا إلم المستقبو نحا بخ و إ جابم ،  2021الرئيسية الخااة بنا للربا األةل كا ضام 

 ا انتخا نا الجغرافم ةرلكات اللضص التم نقلكشا كا االستمرا  فم االبت ا  ة خ يو اناضة اللوجستيات".ةكستلام بينما نوّس  

ةمقلم لخلكات النقو البرم لمناضة البترةل فم دةلة اإلكا ات العربية المتحلع،  1998فم ضام  النجص الرالثم للنقليات شرةة  أسست

ةقل  طو ت لتمبح شرةة  ائلع للخلكات اللوجستية المت اكلة للطاقة  قلم رلكا شا لقاضلع ضمالء كتنوضة كا الخرةات االسترما  ة 

أاو كا أاول النقو البرم  2,000قة ضبر ثالث قا ات ة متلك أةرر كا دةلة ةكنط 21"الممتازع". ة زاةل المجموضة أضمالشا فم 

، عمليات اإلكلاد بالوقود فم األكاةا النائيةراي بكوقا  100كستودع ةقود ةأةرر كا  69سفينة بحر ة، بما فم ذلك  خغيو  35ة

 .المت اكلةليث  قلم كجموضة ةبيرع كا ضرةت الخلكات 

ة كا ليث الجودع، ةالتم  ص بناؤيا ضلم كلى ضقل ا كا كزاةلة األضمال ةااللتزام بالسالكة ةالتميز ةبفضو كا  تمتا به كا سمعة طيب

ضالكة  جا  ة كوثوق بشا فم قطاع الخلكات اللوجستية العالمية. ة عل المجموضة النجص الرالثم للنقليات شرةة التخغيلم، أابحت 

النجص الرالثم  شرةة ةشرةات النفط الوطنية فم قطاع الطاقة. ة متل ضرةت رلكاتالخر ك المفضو لخرةات النفط العالمية الرائلع 

للمنظمات الح وكية المتنوضة ةالمت اكلة لتخمو الخلكات اللوجستية للوقود بشلف دضص بعرات لفظ السالم ةالبعرات اإلنسانية  للنقليات

لمخرةضات التجا  ة )الوقود التجا م( ةالخلكات اللوجستية البحر ة فم المناطق الجغرافية النائية )الوقود ضا بعل( ةةرلك ا اللةلية

بم انة فر لع ةمقلم للحلول اللوجستية النجص الرالثم للنقليات شرةة كستودضات الوقود. ة تمتا باإلضافة إلم ةالنقو البرم ةالتخز ا 

 .إليشا ال ريرةن تطلا  لقاضلع ضمالء ضالمية كا الل جة الممتازع الخاكلة ةالمت اكلة للطاقة

الفترع فم  ٪12.4الرم بلغ  للتلفقات النقل ة التخغيلية حظم المجموضة بسجو لافو بالنمو ةما  تضح كا كعلل النمو السنوم المرةب 

قبو الفوائل ةالضرائب ةاالستشالك ةإطفاء الل ا ثابت  أ باحياكش  ، ةما لققت فم  لك الفترع2020ة 2018الممتلع بيا ضاكم 

كليون  453.4، لققت المجموضة إ رادات كوللع بلغت 2020د سمبر  31السنة المنتشية فم %. ةفم 22.8% إلم 20.1 تراةح كا 

. ة ستنل يرا السجو إلم كليون دةال  أكر  م 103.6قبو الفوائل ةالضرائب ةاالستشالك ةإطفاء الل ا بلغت دةال  أكر  م، ةأ باًلا 

 لم ةإدا ع كالية اا كة.نموذا أضمال قوم ة ميز  خغي

 أبرز الجوانب االستثمارية الرئيسية

فم قطاع  للمنتجات السائلةضرًضا استرما  ًا كميًزا بمفتشا كقلًكا  ائلًا للحلول اللوجستية المت اكلة  النجص الرالثم للنقليات شرةة متلك 

 التنافسية للمجموعة ما يليالطاقة ضلم كستوى العالص. ة خمو نقاط القوع 

 فم عالمتها التجارية الموثوق بها والتي تتمتع بسجل  افل من الشراكات الراسخة مع قاعدة عمالء متنوعة وممتازة .

% كا إ رادات المجموضة الموللع كا 67.2، لملت المجموضة ضلم كا  قرب كا 2020د سمبر  31المنتشية فم السنة 

% 32.7٪ فقط، فم ظو ضلم  منيف 0.1الفئة  ير االسترما  ة  ضمالء كا الفئة االسترما  ة فم ليا ش لت اإل رادات كا

 كا العمالء.

 بنت المجموضة أنظمة سمعتها الطيبة من  يث الجودة باإلضافة إلى سجلها الحافل في مجال السالمة والتميز التشغيلي  .

وفيات ضلم الطرق فم سالكة  اسخة ةأفضو المما سات كما سايص فم  حسيا المجموضة باستمرا  للملشر القياسم لل

 )كعلل الوفيات ل و كليون ةيلوكتر(. 0.00487الممل ة المتحلع البالغ 

 خمو الخلكات المتنوضة التم  قلكشا قدراتها الفريدة المتكاملة والقابلة للتطوير مع وجود  واجز عالية لدخول السوق  .

اللوجستية البحر ة ةالنقو البرم ةالتخز ا ةكستودضات المجموضة الوقود )الوقود ضا بعل ةالوقود التجا م( ةالخلكات 

الوقود. ة عل ضمليات المجموضة ةاسعة النطاق ةكسترمرع بخ و جيل ضبر األسواق الناشئة، بما فم ذلك أفر قيا ةالخرق 

 األةسط.

  لضص نموذا أضمال  تية.نمو القطاعات النهائية مع االنفتاح على األسواق الناشئة مدعومة باتجاهات تعهيد الخدمات اللوجس 

المجموضة ا جاه ضالمم كستمر فم التعشيل، كما  ز ل كا دكج المجموضة فم سالسو التو  ل الخااة بعمالئشا ةبالتالم  عز ز 

 التفاظشا بالعمالء.

  وسعت ضرةت رلكات المجموضة كا قطاع نموذج أعمالها الذي يركز على العمالء مع إمكانات توسع وتنويع قوية  .

ال ةالل إلم أ بعة قطاضات، كما أدى إلم ز ادع إك انية الواول إلم العمالء ةدكج المجموضة بخ و أةبر فم سالسو أضم

التو  ل الخااة بعمالئشا، ة ظشر ذلك كا رالل العل ل كا العقود طو لة األجو المتنوضة التم أبركتشا المجموضة كا 

 العمالء الرئيسييا.

 ةيو كا  تضح جليًا كا اإل رادات  افل بالنمو المربح المستمر والعوائد المالية الجذابة تدفقات نقدية مستقرة، مع سجل ،

للتلفقات ةكعلل النمو السنوم المرةب  ،2020٪ كا اإلجمالم لعام 78.9المتحملة كا العقود طو لة األجو ةالتم  خ و 

وسط ياكش األ باح قبو الفوائل ةالضرائب ةكت 2020إلم  2018فم الفترع كا ٪ 12.4ةالرم  بلغ النقل ة التخغيلية 

 .2020إلم  2018٪ فم الفترع كا 21.0ةاالستشالك ةإطفاء الل ا الرم  بلغ 
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  لتمبح ةاللع كا  كا ان. نمت المجموضة، بقيادع  وجيا شركة ذات هدف لقيادةفريق إدارة يعمل تحت قيادة المؤسس ،

 .1998المملوةة للقطاع الخاي فم الخرق األةسط، كنر إنخائشا فم ضام أةبر شرةات الخلكات اللوجستية للمنتجات السائلة 

 نبذة عن الطرح:

 أس كال  أسشص إجمالمكا % 24، فإنشا ستمرو كا  مو إلم )ةما يو كوضح أدناه(  أسشص الطرحجميا فم لالة  خميص 

 .الخرةة

 للمستثمرين المؤهلين فقطسيتص إالا يا ةطرلشا كا قبو الخرةة فم اةتتاب ضام سشص  199,000,000ضلد  خمو الطرح 

سيتص بيعشا كا قبو سشص  88,760,000 مو إلم  ضلد  ة 40،800،000لل أدنم  مو إلم  باإلضافة إلم)"األسشص الجل لع"(

 . )"األسشص الحالية"( ) خا  إليشا إجماالً بـ "أسشص الطرح(. االملسسي

)ةالتم  عتبر شرةة أجيليتم للمخازن العموكية  اس بم فم ليميتل   ر ستا كا قبو شرةة أجيليتم  للبيا الحاليةسشص  تص طرح األ

)ةالتم  عتبر كلسسة الخليج لالسترما  المالك  ستا  يوللنجز ليمتلش.م.ك.ع يم المالك الوليل االساسم المستفيل كنشا(، ةشرةة 

المالك  كا انذات األ رات الخااة )ةالتم  عتبر السيل  وجيا اس بم فم ليمتل  دا مونلالوليل األساسم المستفيل كنشا( ةشرةة 

٪ 19.61٪ ة65.12ليًا الوليل األساسم المستفيل كنشا( ) ُخا  إليشص فيما  لم بلفظ "المسايميا البائعيا"(، ةالر ا  متل ون لا

 ٪ كا أسشص الخرةة ضلم التوالم.15.27ة

  .ضلد كا البللانةفم دةلة اإلكا ات العربية  فقط للمسترمر ا المليلياالطرح  تألف الطرح كا طرح أسشص 

 ئيس  قرا ةبما  تفق كا  عر ف المسترمر المليو فم  فقط المليليا للمسترمر ا لالةتتاب المطرةلةسشص األ جميا تص طرح 

، كا لل  العاكة المسايمة الخرةات أسشصالنظام الخاي بطرح ةإالا   بخأن 2016( لسنة م . 11)  قصكجلس إدا ع الشيئة 

)لمز ل كا التفاايو ،  رجم االطالع ضلم األسئلة الخائعة الوا دع فم كوقا  د يص إكا ا م 500,000أدنم لحجص الطلب  بلغ 

 (.Tristar - https://ipo.tristar-group.coالنجص الرالثم للنقليات    االةتتاب العام لخرةة

كا أسشص الطرح ةفقًا لمتطلبات %( 5فيما  مو إلم رمسة بالمائة )االةتتاب  لجشاز اإلكا ات لالسترما  اإلضافة إلم ذلك،  حق

بخأن الخرةات التجا  ة ة عل ال ه. ةفم  2015لسنة  2كا القانون اال حادم للةلة اإلكا ات العربية المتحلع  قص  127المادع 

لشره الحقوق التفضيلية الم فولة له فم التقلم لالةتتاب فم أسشص الطرح، فسيتص إ الة  اإلكا ات لالسترما  لال ضلم كما سة جشاز

 يره األسشص لينئر للطرح.

سوق ةالحمول ضلم الموافقات التنظيمية ذات ،  ينًا بأةضاع ال2021 ابر وكا المتوقا لاليًا أن  تص االنتشاء كا الطرح فم 

ةضالةع ضلم  الملة فم دةلة اإلكا ات العربية المتحلع، بما فم ذلك الحمول ضلم الموافقات كا ييئة األة اق المالية ةالسلا.

 ة ت الطرحذلك، كا المتوقا أن  تص اإلضالن ضا كطابقة الطرح لمبادئ الخر عة اإلسالكية،  وم  ا  خ استالم اافم كتحمال

القرةت ةالمبالغ  ش و إكا ا م فم د يص كليون 197 لوالم لسلاد المتحمالت استخلام  ينًا بتأةيل لجنة الرقابة الخرضية، ضنل

 ضالقة. ذات ألطراف مستحقةال

ةسيتم جرةب جلوبال كا ةيتس ليمتل  المالية لألة اق أكر  ا أةف بنككا تألف   للطرحكخترةة كا البنوك  كجموضة ص  عييا 

 يا االقليميا المخترةيا منسقال ةألل . ةما  ص ارتيا  بنك أبوظبم األةل ش.مالمخترةياسجو الةكل رم كخترةيا  دةلييا ةمنسقيا

 المخترةياةألل المنسقيا اإلقليميا ، ةبنك إ ش إس بم سم الخرق األةسط المحلةد يامخترةالسجو ال مكل رألل ةتتاب ةالةكل ر ا

ةشرةة المرةز المالم ال و تم ش.م.ك.ع.  يامخترةالسجو ال مكل رةألل ةبنك سوسيتيه جنرال ، يامخترةالسجو ال مكل رألل ة

ةسيتم جرةب جلوبال كا ةيتس المالية  لألة اق أكر  ا أةف بنكة خا  إلم  ، را ا اللةلةسجو ال مكل رةألل )"المرةز"( 

ةبنك سوسيتيه جنرال ةشرةة المرةز فم يرا  ةبنك إ ش إس بم سم الخرق األةسط المحلةد ش.م.عبنك أبوظبم األةل ة ليمتل

 .النجص الرالثم للنقليات باسص "المل ر ا". ة عمو بنك كوليس آنل ةوكبانم ةمستخا  كالم كستقو لخرةة المستنل

 هيكل رأس المال وسياسة توزيع األرباح

كليون د يص فم  217.5كليون د يص ةسيحمو المسايمون ضلم  487.6التم ستتلقايا  را ستا   كا المتوقا أن  بلغ إجمالم العائلات

ة ستشلف المجموضة رفض نسبة اافم الل ا المولل كقابو األ باح قبو الفوائل ةالضرائب  د يص. 2.45كنتمف النطاق السعرم ةيو 

 .ضعفًا 3.5ضعفًا كقا نة بالنسبة المسجلة البالغة  2.5إلم  2.2 ( كا  تراةح كا2020د سمبر  31ةاالستشالك ةإطفاء الل ا )ةما فم 

.. 

استالم اافم  فو   المستحقة ألطراف ذات ضالقة ةالمبالغكا القرةت  د يص إكا ا مكليون  197 لوالم الخرةة بسلادستقوم 

 النفقات الرأسمالية المخطط لشا.لأل رات الملسسية العاكة، بما فم ذلك  مو و الحميلة اافم ، كا  خميص باقم الطرح لميلة



 
ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

 2.5ة 2.0 عتزم المجموضة الحفاظ ضلم يي و  أس كال كعتلل إضافة إلم كعلل  فا كالم كستشلف كتوسط األجو  تراةح بيا  

ضة ضعفًا كا االلتفاظ بالمرةنة الستغالل فري النمو المستلام ضنل ظشو يا.  ستشلف المجموضة اإلبقاء ضلم  البية كل ونية المجمو

 فم او ع  مو و كلضوم باألاول كضمون بالسفا البحر ة كا ضقود كتعاقبة ةلق  جوع كحلةد ضلم المجموضة.

كليون دةال   29,6 النجص الرالثم للنقليات  شرةة دفعت، 0202د سمبر  31للسنة المنتشية فم ضنشا المعلا ةبالنسبة لتوز عات األ باح 

  . إلم المسايميا البائعياأكر  م 

  2019د سمبر  31المنتشية فم سنة بالةذلك فيما  تعلق  2020الربا الرابا كا  فمكال يا دةال   10 بتوز ا ةقاكت يرا

 كليون دةال (. 19.6)المقل ع بـ  اإلالا  كما  ف ةافةسيلفا المسايمون البائعون 

 تجه بخ و إ جابم.  توقا الخرةة أن  أ م  وز عات  2021ةما أضلنت الخرةة أن كقا يس التخغيو الرئيسية للربا األةل كا ضام 

٪ كا 70-60فم الحل األضلم كا نطاق نسبة  وز عات األ باح المستشلفة المعلا ضنشا سابقًا ةالتم  تراةح بيا  2021أ بالشا لعام 

 االةتتابمعلوكات لول سياسة  وز ا أ باح الخرةة ةالمخاطر ذات الملة ،  رجم الرجوع إلم نخرع اافم اللرو. لمز ل كا ال

 )"نخرع اإلكا ات العربية المتحلع"(. 2021كا س  24المل رة 

 االكتتاب في الطرح:

النجص الرالثم  خرةةلةتتاب فم الطرح العام األةلم ضلم كوقا الطرح العام األةلم اال م ا االطالع ضلم المعلوكات المتعلقة ب يفية 

 (.group.co-https://ipo.tristar/ضلم ) للنقليات 

 لمز ل كا المعلوكات،  رجم اال مال بـ:

 اف تي آي لالستشارات 

 ( النجص الرالثم للنقليات لخرةة )العالقات العاكة

 Shane.Dolan@fticonsulting.com 2100 437 4 971+ /              المل ر االدا مشيا دةالن، 

 

 النجم الثالثي للنقليات   شركة

 +cogroup-balaji@tristar / 0079 899 4 971.  للمجموضة اإلدا  ة الخلةن  ئيس، باالجم  ناجابشوشان 

 

  ص إضلاد كحتو ات يرا اإلضالن كا قبو المجموضة ةيم ةلليا المسلةلة ضنشا.

المقمود كنشا أن   ون ةاكلة  نبغم االنتباه إلم أن المعلوكات الوا دع فم يرا اإلضالن يم أل رات  وفير كعلوكات أساسية فقط ةليس 

أة كستوفاع. ة نبغم االنتباه إلم أن المعلوكات الوا دع فم يرا اإلضالن ضرضة للتغيير. ةال  جوز ألم شخص التعو و ضلم المعلوكات 

 الوا دع فم يرا اإلضالن أة دقته أة احته أة استيفائه ألم  رت.

 ير كباشر فم الوال ات المتحلع األكر  ية. ةقل   ون يرا اإلضالن ةأم طرح اللق يرا اإلضالن ليس للنخر أة التوز ا بخ و كباشر أة  

لألة اق المالية كقيلًا بموجب القانون فم بعض البللان، ةضلم كا  تلقم يرا اإلضالن أة أم طرح اللق أن  حيط نفسه ضلًما بتلك القيود 

 اًةا لقوانيا األة اق المالية فم ذلك البلل.ة راضيشا. ةقل  خ و أم إرفاق فم االكترال لتلك القيود انتش

لبيا أة إالا  أم كا أسشص الطرح أة  يريا كا األة اق المالية أة أم دضوع ال  مرو يرا اإلضالن أة  خ و جزًءا كا أم ضرت أة  

ن )أة أم جزء كنه( أة كجرد استجلاء ألم ضرت بخراء أم كا  لك األسشص أة األة اق المالية أة االةتتاب بشا ةما ال  خ و يرا اإلضال

  وز عه أساًسا ةال  م ا التعو و ضليه فيما  تمو بأم  عاقل ناشئ ضما سبق.

 جب ضلم المسترمر ا ضلم االةتتاب أة شراء أم أسشص كخا  إليشا فم يرا اإلضالن إال إذا ةان ذلك قائًما ضلم المعلوكات الوا دع فم 

فم الوقت المناسب فيما  تعلق بالطرح  النجص الرالثم للنقليات شرةةالتم كا المتوقا أن  نخريا كرةرع الطرح اللةلم بميغتشا النشائية ة

العام األةلم فم سوق دبم المالم. ة جب ضلم األشخاي الر ا  طالعون يرا اإلضالن، قبو اإلقلام ضلم االةتتاب أة شراء أم كا أسشص 

 لمخاطر التم سيرد بيانشا فم كرةرع الطرح اللةلم ضنل نخريا.الطرح، أن  تأةلةا كا استيعابشص ال اكو ةقبولشص ل
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ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

ألم ضرت بخرائشا، فم الوال ات استجلاء ال  حتوم يرا اإلضالن أة  خ و ضرًضا لخراء أسشص الطرح أة أم أة اق كالية أررى، أة أم 

 العرت يرا  قل ص القانونم  ير كا   ون شخص ألم أة قانونم ذلك  ير فيشا   ونالمتحلع أة ةنلا أة أستراليا أة اليابان أة فم أم بلل 

. ةال  جوز ضرت أسشص الطرح المخا  إليشا فم يرا المستنل أة بيعشا فم الوال ات المتحلع كا لص  تص  سجيلشا بموجب االستجلاء له أة

بميغته المعللة ) ُخا  إليه فيما  لم بلفظ "قانون األة اق المالية األكر  م"( أة كا لص  تص  1933قانون األة اق المالية األكر  م لعام 

ع كا كتطلبات التسجيو بموجب قانون األة اق المالية األكر  م أة  ير راضعة لشا. ةلص ةلا  تص  سجيو ضرت ضرضشا فم كعاكلة كعفا

ةبيا أسشص الطرح المخا  إليشا فم يرا المستنل بموجب قانون األة اق المالية األكر  م أة بموجب قوانيا األة اق المالية المعمول بشا 

 يًنا ببعض االسترناءات، ال  جوز ضرت أسشص الطرح أة بيعشا فم أستراليا أة ةنلا أة اليابان إلم أم فم أستراليا أة ةنلا أة اليابان. ة

لحسابه أة لمالحه. ةلا   ون يناك طرح ضام لألة اق المالية أة كواطا أة شخص كقيص إقاكة دائمة أة كلقتة فم أستراليا أة ةنلا 

 ة أستراليا أة ةنلا أة اليابان.الموضحة فم يرا المستنل فم الوال ات المتحلع أ

ال  تص  قل ص أم ضرت ألسشص الطرح للجمشو  فم أم دةلة ضضو فم المنطقة االقتماد ة األة ةبية ) ُخا  إلم ةو كنشا بلفظ "دةلة  

 أة أم كستنل آرر للطرح فم  لك اللةلة األررى ذات الملة. االةتتابذات الة"(  ستلزم نخر نخرع 

ضالن فقط فم اللةل األضضاء فم المنطقة االقتماد ة األة ةبية، ة  ون كوجًشا فقط لألشخاي فم المنطقة االقتماد ة  تص  وز ا يرا اإل 

)يـ( كا 2األة ةبية كا المسترمر ا المليليا ) ُخا  إليشص فيما  لم بلفظ "المسترمر ا المليليا"( ضما المعنم المقمود فم المادع 

إرطا يص به دةن شرط  جوز أشخاي آرر ا أة إلم  "(االةتتابإليشا فيما  لم بلفظ "الئحة نخرات  ) ُخا  2017/1120 (EU)الالئحة 

كتاح فم   تعلق به يره الوثيقة مةأم استرما  أة نخاط استرما . كا أم ييئة كعنية فم اال حاد األة ةبم اةتتابالموافقة ضلم أم نخرع 

 .أم دةلة ضضو فم المنطقة األة ةبية إلم يلالء األشخاي ةلليص

ضما يرا اإلضالن ةأم ضرت  ُقلم اللقًا كوجه ةسيتص  وجيشه فقط إلم أشخاي فم الممل ة المتحلع يص )أ( "كسترمرةن كليلون" 

) ُخا  إليشا فيما  لم بلفظ "الئحة  (EU/2017/1129) األة ةبم باال حاد الخااة اإلالا الئحة نخرات  كاكعنم النسخة األة ةبية 

( كا 5)19( الخبرع المشنية فم األكو  المتعلقة باالسترما ات التم  نل ا ضما المادع 1)لل شص أشخاي  توفر  ةيصنخرات اإلالا "( 

ذات ال يانات ( 2م بلفظ "األكر"( أة )) ُخا  إليه فيما  ل 2005األكر  )التعز ز المالم( 2000قانون الخلكات ةاألسواق المالية لعام 

الر ا  م ا إ سال يرا اإلضالن إليشص بطر قة قانونية األشخاي اآلررةن ( بكا األكر؛ أة ) 49ضما كعنم المادع المالءع المالية العالية 

. ةأم استرما  أة نخاط "(كعًا بلفظ "األشخاي ذةم الملةالمرةو  ا فم البنل ا )أ( ة)ب( أررى ) خا  إلم جميا يلالء األشخاي 

 .استرما م  تعلق به يره الوثيقة كتاح فم الممل ة المتحلع فقط لألشخاي ذةم الملة

تعلق يرا اإلضالن بعرت الطرح الُمسترنم فم كرةز دبم المالم العالمم  بيان ضرت الطرح الُمسترنم )كرةز دبم المالم العالمم(: 

 الغرت يو  وز عه فقط ضلم أشخاي كا النوع المحلد فم  لك القواضل. ة جب أال  تص  سليمهةفقًا لقواضل سلطة دبم للخلكات المالية. 

أة االضتماد ضليه كا قبو أم شخص آرر. ال  تحمو سلطة دبم للخلكات المالية أم كسلةلية ضا كراجعة أة التحقق كا أم كستنلات 

ية ضلم يرا اإلضالن ةلص  تخر رطوات للتحقق كا المعلوكات الوا دع  تعلق بعرت الطرح الُمسترنم. لص  وافق سلطة دبم للخلكات المال

فيه ةليست كسلةلة ضا ذلك. قل   ون األة اق المالية التم  تعلق بشا يرا اإلضالن  ير سائلة ة/أة قل  خضا لقيود ضلم إضادع بيعشا. 

نا ة الواجبة الخااة بشص بخأن األة اق المالية. إذا لص  جب ضلم المختر ا ةالم تتبيا المحتمليا لألة اق المالية المعرةضة إجراء الع

  فشص كحتو ات يرا اإلضالن، بالرجاء االستخا ع بمستخا  كالم كعتمل.

العالمم(:  تعلق يرا اإلضالن بعرت الطرح الُمسترنم فم سوق أبوظبم العالمم ةفقًا  مأبو ظببيان ضرت الطرح الُمسترنم )سوق 

لقواضل ييئة  نظيص الخلكات المالية. الغرت يو  وز عه فقط ضلم أشخاي كا النوع المحلد فم  لك القواضل. ة جب أال  تص  سليمه أة 

ات المالية أم كسلةلية ضا كراجعة أة التحقق كا أم كستنلات  تعلق االضتماد ضليه كا قبو أم شخص آرر. ال  تحمو ييئة  نظيص الخلك

بعرت الطرح الُمسترنم. لص  وافق ييئة  نظيص الخلكات المالية ضلم يرا اإلضالن ةلص  تخر رطوات للتحقق كا المعلوكات الوا دع فيه 

ير سائلة ة/أة قل  خضا لقيود ضلم إضادع بيعشا.  جب ةليست كسلةلة ضا ذلك. قل   ون األة اق المالية التم  تعلق بشا يرا اإلضالن  

 ضلم المختر ا ةالم تتبيا المحتمليا لألة اق المالية المعرةضة إجراء العنا ة الواجبة الخااة بشص بخأن األة اق المالية. إذا لص  فشص

 كحتو ات يرا اإلضالن، بالرجاء االستخا ع بمستخا  كالم كعتمل.

مليا فم الممل ة العربية السعود ة: ال  جوز  وز ا يرا المستنل فم الممل ة العربية السعود ة إال ضلم إشعا  للمسترمر ا المحت

األشخاي المسموح لشص بموجب قواضل طرح األة اق المالية ةااللتزاكات المستمرع الماد ع ضا كجلس إدا ع ييئة السوق المالية 

م ، بناًء ضلم قانون سوق  أس المال  2017د سمبر  27المل خ فم  2017-123-3)"ييئة السوق المالية"( بموجب القرا   قص 

 14بتا  خ  2021-7-1يـ )المعلل بقرا  كجلس ييئة السوق المالية  قص  1424 /2/6بتا  خ  30الماد  بالمرسوم المل م  قص م / 

 م(. 2021 نا ر 

را المستنل، ة خلم كسلةليتشا ارالةً كا أم كسلةلية كا أم نوع ضا ال  قلم ييئة السوق المالية أم  عشل فيما  تعلق بلقة أة اةتمال ي

أم رسا ع  نخأ ضا أة  تص   بليا باالضتماد ضلم أم جزء كا يرا المستنل.  جب ضلم المختر ا المحتمليا لألة اق المالية المعرةضة 



 
ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

علقة باألة اق المالية. إذا لص  فشص كحتو ات يرا بموجب يرا المستنل إجراء العنا ة الواجبة الخااة بشص بخأن دقة المعلوكات المت

 المستنل، بالرجاء االستخا ع بمستخا  كالم كعتمل.

 حتوم يرا اإلضالن ضلم بيانات كستقبلية  ستنل إلم التوقعات أة المعتقلات الحالية، باإلضافة إلم افتراضات لول األللاث المستقبلية. 

ضلم أنشا  وقعات كستقبلية ال  تعلق فقط بالحقائق السابقة أة الحالية. إضافة إلم ذلك،  م ا ة ُم ا  عر ف يره البيانات المستقبلية 

االستلالل ضلم البيانات المستقبلية ضا طر ق استخلام  عبيرات كستقبلية كا قبيو " توقا" أة " ستشلف" أة " ترقب" أة " ُقل " أة 

ة " بما" أة " نبغم" أة "قل" أة "كا المم ا" أة "ةاثق" أة الميغ النافية " عتزم" أة " خطط" أة " شلف" أة " عتقل" أة "سوف" أ

لما سبق، أة الميغ البل لة لشا، أة ال لمات ذات المعنم المماثو، أة الممطلحات المماثلة أة كا رالل كناقخات االسترا يجية أة الخطط 

بما  ختلف البيانات المستقبلية بمو ع جوير ة ضا النتائج الفعلية، بو أة المستشلفات أة األيلاف أة األللاث أة النوا ا المستقبلية. ة 

إنشا  البًا كا   ون ةرلك. ةال  نبغم االضتماد ضلم أم كا يره البيانات بخ و أساسم نظًرا ألنشا  تناةل فقط الوضا ةما فم  ا  خ يرا 

تعلق باألللاث المستقبلية. ة خضا البيانات المستقبلية، بطبيعتشا، الحالية فيما   النجص الرالثم للنقليات شرةةالمستنل ة ع س ةجشة نظر 

لمخاطر كعلوكة ةأررى  ير كعلوكة  تعلق باألللاث المستقبلية ةكخاطر ةش وك ةافتراضات أررى  تعلق بأضمال المجموضة أة نتائج 

 يجيا شا ة م ا أن  تأثر بعواكو أررى قل  لدم إلم ضمليا شا أة كرةزيا المالم أة سيولتشا أة  وقعا شا المستقبلية أة نمويا أة استرا

، بمو ع جوير ة ضا النتائج المرةو ع ارالة أة المخا  النجص الرالثم للنقليات شرةةارتالف النتائج الفعلية، ةةرلك رطط ةأيلاف 

 إليشا ضمنًا فم البيانات المستقبلية.

بخأن أسواق األدةات المالية،  EU/2014/65يه اال حاد األة ةبم  قص (  وج1فقط أل رات كتطلبات إدا ع المنتجات الوا دع فم: )

كا التوجيه المخول كا المفوضية  10ة 9( الماد ان 2بميغته المعللة )"قانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم"(؛ )

(EU) 2017/593 ( إجراءات التنفير المحلية ) ُخا  إليشص 3 ةبم الرانم؛ ة)الم مو لقانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة

كجتمعيا بلفظ "كتطلبات إدا ع المنتجات بموجب قانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم"(، ةإرالء المسلةلية ضا 

ة  ير ذلك، التم قل  تحملشا أم "جشة كمنعة" جميا المسلةليات أة ضا أم كنشا، سواء ةانت ناجمة ضا كسلةلية  قمير ة أة  عاقل ة أ

)أل رات كتطلبات إدا ع المنتجات بموجب قانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم( فم كا  تعلق برلك، رضعت 

ه األسشص  توافر فيشا كا األسشص المقر  إالا يا فم الطرح التم يم كوضوع الطرح لعملية  الموافقة ضلم المنتجات التم للدت أن ير

( كتوافقة كا سوق كستشلف نشائم للمسترمر ا المسترمر ا الر ا  ستوفون كعا ير العمالء المشنييا ةاألطراف المقابلة المليلة، 1 لم: )

 ا كا رالل جميا ( كليلة للتوز2ةذلك ضلم النحو المحلد ل و لالة فم قانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم؛ ة)

قنوات التوز ا ضلم النحو الرم  سمح به قانون  وجيشات األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم )" قييص السوق المستشلف"(. 

بمرف النظر ضا  قييص السوق المستشلف،  جب ضلم الموزضيا كاللظة كا  لم: قل  نخفض سعر األسشص ةقل  خسر المسترمرةن جميا 

ا شص أة كعظمشا؛ ةال  قلم األسشص المقر  إالا يا فم الطرح أم درو كضمون ةال لما ة لرأس المال؛ ة توافق االسترما  فم استرما 

األسشص المقر  إالا يا فم الطرح فقط كا المسترمر ا الر ا ال  حتاجون إلم درو كضمون أة لما ة لرأس المال، ةالر ا يص )إكا 

ا  كالم كناسب أة  يره( قاد ةن ضلم  قييص كزا ا يرا االسترما  ةكخاطره ةالر ا لل شص الموا د ال افية بمفرديص أة باالشتراك كا كستخ

التم  م نشص كا  حمو أم رسائر قل  نجص ضا ذلك. ةال  خو  قييص السوق المستشلف بمتطلبات أم قيود بيا  عاقل ة أة قانونية أة  نظيمية 

(  قييًما للتناسب أة المالءكة أل رات قانون  وجيشات 1  خ و  قييص السوق المستشلف كا  لم: )فم كا  تعلق بالطرح.  ةلل ء الخك، ال

(  واية ألم كسترمر أة كجموضة كا المسترمر ا لالسترما  أة الخراء أة ا خاذ أم 2األسواق المالية فم اال حاد األة ةبم الرانم؛ أة )

تحمو ةو كوزع المسلةلية ضا إجراء  قييص السوق المستشلف الخاي به فم كا  تعلق إجراء آرر كا أم نوع فم كا  تعلق باألسشص. ة 

 باألسشص ة حل ل قنوات التوز ا المناسبة.

كا دليو التلرو فم المنتجات ةإدا  شا الماد  ضا ييئة السلوك المالم 3فقط أل رات كتطلبات إدا ع المنتجات الوا دع فم الفمو 

) ُخا  إليه بلفظ "كتطلبات إدا ع المنتجات بموجب الئحة أسواق األدةات المالية فم الممل ة المتحلع"(، ةإرالء المسلةلية ضا ةو 

كنشا، سواء ةانت ناجمة ضا كسلةلية  قمير ة أة  عاقل ة أة  ير ذلك، التم قل  تحملشا أم "جشة كمنعة"  المسلةليات أة ضا أم

)أل رات كتطلبات إدا ع المنتجات بموجب الئحة أسواق األدةات المالية فم الممل ة المتحلع( فم كا  تعلق برلك، رضعت األسشص 

( كتوافقة كا سوق 1المنتجات التم للدت أن يره األسشص  توافر فيشا كا  لم:  )المقر  إالا يا فم الطرح لعملية  الموافقة ضلم 

كستشلف نشائم للمسترمر ا المسترمر ا الر ا  ستوفون كعا ير العمالء المشنييا ةاألطراف المقابلة المليلة، ةذلك ضلم النحو المحلد 

( كليلة للتوز ا كا رالل 2  شا الماد  ضا ييئة السلوك المالم؛ ة)كا دليو التلرو فم المنتجات ةإدا 3.6ة 3.5ل و لالة فم الفقر يا 

جميا قنوات التوز ا )" قييص السوق المستشلف فم الممل ة المتحلع"(. بمرف النظر ضا  قييص السوق المستشلف فم الممل ة المتحلع، 

ا استرما ا شص أة جزء كنشا؛ ةال  قلم األسشص  جب ضلم الموزضيا كاللظة كا  لم: قل  نخفض سعر األسشص ةقل  خسر المسترمرةن جمي

المقر  إالا يا فم الطرح أم درو كضمون ةال لما ة لرأس المال؛ ة توافق االسترما  فم األسشص المقر  إالا يا فم الطرح فقط 

راك كا كستخا  كالم كا المسترمر ا الر ا ال  حتاجون إلم درو كضمون أة لما ة لرأس المال، ةالر ا يص )إكا بمفرديص أة باالشت

 كناسب أة  يره( قاد ةن ضلم  قييص كزا ا يرا االسترما  ةكخاطره ةالر ا لل شص الموا د ال افية التم  م نشص كا  حمو أم رسائر قل  نجص

ا  تعلق بالطرح. ضا ذلك. ةال  خو  قييص السوق المستشلف فم الممل ة المتحلع بمتطلبات أم قيود بيا  عاقل ة أة قانونية أة  نظيمية فم ك

ضالةع ضلم ذلك،  جل  اإلشا ع إلم أنه ضلم الر ص كا  قييص السوق المستشلف فم الممل ة المتحلع، فإن كتعشلم التغطية سوف  قوكون 



 
ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

ستشلف فقط بجرب المسترمر ا الر ا  ستوفون كعا ير العمالء المشنييا ةاألطراف المقابلة المليلة. ةلل ء الخك، ال  خ و  قييص السوق الم

)أ( ضلم التوالم كا دليو التلرو فم المنتجات  10)أ( ة 9(  قييًما للتناسب أة المالءكة أل رات الفمليا 1فم الممل ة المتحلع كا  لم: )

(  واية ألم كسترمر أة كجموضة كا المسترمر ا لالسترما  أة الخراء أة ا خاذ أم 2ةإدا  شا الماد  ضا ييئة السلوك المالم؛ أة )

ء آرر كا أم نوع فم كا  تعلق باألسشص. ة تحمو ةو كوزع المسلةلية ضا إجراء  قييص السوق المستشلف فم الممل ة المتحلع إجرا

 الخاي به فم كا  تعلق باألسشص ة حل ل قنوات التوز ا المناسبة.

 

 ُخلم ةو كا كير و لينش إنترناشيونال، ةسيتم جرةب جلوبال كا ةيتس ليمتل، ةبنك أبوظبم األةل ش.م.ع، ةبنك إ ش إس بم سم 

 (سجوال مكل ر) ُخا  إليشص كجتمعيا بلفظ  شرةة المرةز المالم ال و تم ش.م.ك.ع.ة ةبنك سوسيتيه جنرالالخرق األةسط المحلةد، 

ةالخرةات التابعة لشص كسلةليتشص ارالة ضا أم التزام أة  عشل بتحل ث أم بيانات كستقبلية ةا دع فم يرا اإلضالن أة كراجعتشا أة 

  نقيحشا سواء ةان ذلك نتيجة لظشو  كعلوكات جل لع أة للةث  طو ات كستقبلية أة  ير ذلك.

رح ضلم أساس المعلوكات الوا دع فم كرةرع الطرح اللةلم فقط ةالتم  جب أن  تص أم ضملية شراء ألسشص الطرح فم الطرح المقت 

 فيما  تعلق بالطرح. ة نبغم االنتباه إلم أن المعلوكات الوا دع فم يرا اإلضالن ضرضة للتغيير. النجص الرالثم للنقليات شرةةستمل يا 

للةث اإلد اا ةال  نبغم أن  ستنل فم قرا ا ك المالية إلم ةال  وجل كا  ضما  قل  تأثر  ا  خ اإلد اا بأكو  كا بينشا أةضاع السوق. 

ة نبغم االلتفات إلم أن شراء االسترما ات التم  تعلق بشا يرا  فيما  تعلق باإلد اا فم يره المرللة. النجص الرالثم للنقليات شرةةنية 

ت المسترمر لمخاطر ةبيرع  تمرو فم فقلان المبلغ المستَرمر با ةلرا  نبغم لما  ف رةن فم القيام بتلك االسترما ات  ل اكو.اإلضالن قل  عّر 

ضلًما  ةال  خ و يرا اإلضالن  واية بخموي الطرح. استخا ع شخص كعتمل كتخمص فم  قل ص االستخا ات بخأن يره االسترما ات.

شنم فيما  تعلق بمالءكة الطرح للخخص ة نبغم للمسترمر ا المحتمليا استخا ع كستخا  ك بأن قيمة األسشص قل  تبا ا يبوًطا ةا  فاًضا.

 المعنم.

 عمو كير و لينش إنترناشيونال ةسيتم جرةب جلوبال كا ةيتس ليمتل، ةةو كنشما كررص له كا قبو ييئة التنظيص االلترازم ة خضا  

ةالمسايميا  ثم للنقلياتالنجص الرال لتنظيص ييئة كراقبة السلوةيات المالية ةييئة التنظيص االلترازم، بمو ع لمر ة لمالح شرةة

البائعيا ةليس ألم جشة أررى فيما  تعلق بالطرح. ةلا  عتبرا أم شخص آرر ضمياًل ألم كنشما فيما  تعلق بالطرح ةلا  تحمو أم 

الئشما ةالمسايميا البائعيا ضا  قل ص سبو الحما ة الم فولة لعم النجص الرالثم للنقليات شرةةكنشما المسلةلية  جاه أم شخص آرر  ير 

المعنييا، ةما لا  تحمو أم كنشما المسلةلية ضا  قل ص أم استخا ات فيما  تعلق بالطرح أة كحتو ات يرا اإلضالن أة أم كعاكلة أة 

  ر يب أة أكر آرر كخا  إليه فم يرا المستنل.

ء كا األسشص كوضوع الطرح نظًرا ةفيما  تعلق بطرح أسشص الطرح،  جوز للمل ر ا ةأم كا الخرةات التابعة لشص االستحواذ ضلم جز

النجص الرالثم  بخرةةألنشص فم كوضا األايو، ة جوز لشص بشره المفة االلتفاظ بشره األسشص ة يريا كا األة اق المالية الخااة 

ي. ةبناًء ضليه، أة االسترما ات ذات الملة فيما  تعلق بالطرح أة  ير ذلك أة شرائشا أة بيعشا أة ضرضشا للبيا لحسابشص الخا للنقليات

فإن اإلشا ات الوا دع فم كرةرع الطرح اللةلم، ضنل نخريا، إلم أسشص الطرح الممل ع أة المعرةضة أة الم تتب بشا أة المستحوذ 

ضليشا أة المخممة أة التم  ص التعاكو فيشا بأم ش و آرر  جب قراء شا ضلم أنشا  خمو أم إالا  أة ضرت أة اةتتاب أة استحواذ أة 

ةباإلضافة إلم ذلك،  جوز للمل ر ا ةأم كا  ص أة  عاكو كا قبو المل ر ا أة أم كا شرةا شص التابعة المتمرفيا بشره المفة. خمي

 الخرةات التابعة لشص إبرام  ر يبات  مو و )بما فم ذلك المقا ضات أة الضمانات أة ضقود الفرةقات( كا المسترمر ا الر ا  جوز للمل ر ا

لتابعة لشص االستحواذ ضلم األسشص أة االلتفاظ بشا أة التمرف فيشا كا ةقت آلرر. ةال  نوم المل رةن ال خف ضا ةأم كا الخرةات ا

ٍّ كا يره االسترما ات أة المعاكالت بخالف كا  تفق كا أم التزام قانونم أة  خر عم كعمول به فم يرا الخموي.  لجص أّم

فرع خضا بينما   المالم السلوك ييئة لرقابة  و ةيه"( كوليس" خا  إليشا باسص  و ةيه إل إل بم ) كوليس آنل ةوكبانمشرةة   خضا

كوليس  خا  إليشما كجتمعتيا باسص "ة" دبم كوليس" خا  إليشا باسص ) العالمم المالم دبم كرةزفم  و ةيه إل إل بم  كوليس آنل ةوكبانم

ةلليا دةن  النجص الرالثم للنقليات  شرةة لمالح لمر ًا كوليس آنل ةوكبانم  عمو، ةاليةالم للخلكات دبمسلطة  لرقابة "(آنل ةوكبانم

أش ال   وفير ضا النجص الرالثم للنقليات شرةة  ير آرر شخص أم أكام كسلةلة   ون ةلا العام األةلم، باالةتتاب  تعلق كا فم يريا 

  ر يب أة كعاكلة أم أة اإلضالن يرا كحتو اتة ،العام األةلمباالةتتاب   تعلق كا فم المخو ع  قل ص ضا ةال لعمالئشا، الممنولة الحما ة

 .االةتتاب فم نخرع إليشا كخا  أررى كسألة أة

أة أم كا أضضاء كجلس إدا  شص أة كسلةليشص أة كوظفيشص أة كستخا  شص أة ةةالئشص  ةوكبانم آنل كوليسأة ال  قبو أم كا المل ر ا 

أم كسلةلية ضلم اإلطالق، ةما ال  قلم أم  عشل أة ضمان ار ح أة ضمنم بخأن احة المعلوكات الوا دع فم يرا اإلضالن أة دقتشا 

النجص الرالثم  بخرةةكا اإلضالن( أة أم كعلوكات أررى  ر بط أة استيفائشا أة القشا )أة بخأن كا إذا ةان قل  ص إ فال أم كعلوكات 

أة شرةا شا التابعة أة الخقيقة، سواء ةانت رطية أة شفشية أة فم ايغة كرئية أة إل ترةنية، بغض النظر ضا طر قة إ سالشا  للنقليات 

 أة  نخأ كا ةجه آرر فيما  تمو بما سلف بيانه. أة إ التشا أة ضا أ ة رسا ع  نخأ ضا أم استخلام لشرا اإلضالن أة أم كا كحتو ا ه



 
ةلة ةبطر قة  تماشتتم كا القوانيا ن الوثيقة المتعلقة بالطرح للمستتترمر ا المليليا را ا اللةلة يم كرةرع ضرت  ص اتتيا تشا بختت و راي ةلمتترم للمستتترمر ا المليليا را ا اللإ

االكتتاب  نشرة ولم يتم المصادقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وال تشكل هذه الوثيقة جزء منة القضائية المعنية، ةاألنظمة السا  ة ةالمقبولة للشيئات المختمة فم الوال 

 وال تدرج المعلومات الواردة فيها في نشرة االكتتاب، وعليه فإن مراجعتها أو مراجعة اإلعالنات بشأنها تخرج عن اختصاص الهيئة.

 
 

 

 


