
 
 

  
 
 

الواليات املتحدة األمر�كية أو كندا أو اليابان أو أس��اليا أو جنوب   ** غ�� مخصص للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، �� أو داخل

 أي والية قضائية ي�ون ف��ا مثل هذا التوزيع غ�� قانو�ي **أو  أفر�قيا

 لبيع األوراق املالية أو االكتتاب  
ً
 أو �شرة إصدار أو عرضا

ً
الواليات املتحدة األمر�كية أو كندا  ، بما �� ذلك  �� أي والية قضائية  ف��اال �ش�ل هذا البيان إعالنا

 .أو اليابان أو أس��اليا أو جنوب أفر�قيا

يمكن االعتماد عليھ فيما يخص أي عرض أو ال��ام من أي نوع �ان �� أي والية قضائية.    اال يجب أن �ش�ل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيھ أساًس 

للطرح املق��ح، و�التا�� يتع�ن ع�� املستثمر اتخاذ قراره االستثماري فقط ع�� أساس املعلومات الواردة ضمن  ا وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفًق 

 �� الوقت املناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها للتداول �� "تداول السعودية".   عبدهللا العثيم لالستثماركة  وثائق الطرح الرسمية ال�ي ستنشرها شر 

 

 خ�� �حفي 

 

 

"شركة عبدهللا العثيم لالستثمار" �علن عن ني��ا إدراج أسهمها �� السوق  

 لتداول السعودية  الرئيسية

 �حة عامة عن الطرح 

و�دراج أسهمها العادية  ) "الطرح(" عملية طرح عام أو�� عن ني��ا امل��ي �� ")الشركة("العثيم لالستثمار  ة عبدهللاشرك �علن اليوم •

 . �� السوق الرئيسية لتداول السعودية ")الشركةأسهم ("

 م. 2022مارس  16بتار�خ لعملية الطرح ع�� طلب الشركة  ")الهيئة(" هيئة السوق املالية توافق •

 100البالغ    % من رأس مال الشركة 30�سبة    تمثل    ")الطرحأسهم  ("  سهم عادي مليون    30�� طرح    للشركةتتمثل عملية الطرح   •

 مليون سهم، وذلك عن طر�ق بيع أسهم الطرح من قبل املساهم�ن ا�حالي�ن �� الشركة.

هيئة  الواإلدراج لدى �ل من    الطرح   عملية  السعودية �عد االن��اء من إجراءات  لتداول �� السوق الرئيسية    الشركةسيتم إدراج أسهم   •

 .السعوديةتداول و 

واملؤسسات • األفراد  للمستثمر�ن من  العام  لالكتتاب  الشركة  أسهم  طرح  يتم سيتم  أن  الطرح    طرح  ، ع��  أسهم   كتتابالجميع 

  املطروحة   األسهم   إجما��  من %  10  �سبة  تخصيصو   ا�خصصة للمؤسسات تخفيض األسهم   املا��  للمستشارو�حق    املؤسسات

 .األفراد للمكتتب�ن

 

 �حة عامة عن الشركة

لدى .  املدن الثانو�ةأك�� مشغل ملراكز التسوق ��  و   العر�ية السعودية  ة إحدى أك�� مشغ�� مراكز التسوق �� اململكة�عد الشرك •

".  مول   العثيم "  إ��  اسم واحد م��ا  �غي��  جرى حالًيا يُ   بينما"  مول   "العثيم   التجار�ة  عالمةالتحت  ُتدار    م��ا  9،  مراكز �سّوق   10الشركة  

    38كما لدى الشركة  
ً
 ترف��يا

ً
   29، ولألز�اء  مركز بيع بالتجزئة  37و،  دول مجلس التعاون ا�خلي�� وشمال إفر�قيا��  مركزا

ً
مطعما

عة لتشغيل  5 وداري سينما (معومق�ى، 
ّ
 .دور سينما)اتفاقيات تأج�� موق

   43 قرابة بلغ متوسط عدد الزوار •
ً
 �� الف��ة ب�ن % 85 تجاوزت�سبة إشغال  متوسط ، مع تحقيقمليون زائر سنو�ا

ً
- م2018سنو�ا

 م. 2020



 
 

 
 

املكتظة  املناطق و  الثانو�ة دنامل �س��دفمن خالل عمليات توسع وز�ادة الر�حية اس��اتيجية وا�حة ملواصلة النمو لدى الشركة  •

 . اململكةاملدن الرئيسية ب بالس�ان ��

�ساهم �� توليد تدفق نقدي    مما  نمو قوي لإليرادات واألر�احمع  ،  �جل حافل باألداء التشغي�� والعائدات املاليةتتم�� الشركة � •

 . قوي 

 

إحدى أهم الشر�ات الرائدة واملتخصصة �� إ�شاء و�شغيل مجموعة ،    العثيم لالستثمارعبدهللا  أعلنت شركة    -م  2022مايو    10–  الر�اض

  امل��ي �� ني��ا    عن، اليوم    ")اململكة("  �� اململكة العر�ية السعودية  جمعات التجار�ة ومراكز ال��فيھ واألز�اء واملطاعم واملقا��ا�متنوعة من  

 .لتداول السعودية �� السوق الرئيسيةو�دراج أسهمها العادية عملية طرح 

الشركة  % من رأس مالها، وذلك عن طر�ق بيع أسهم  30تمثل    مليون سهم   30م ع�� طلب الشركة لطرح  2022�� شهر مارس  الهيئة  وقد وافقت  

أو   "املساهم�ن ا�حالي�ن"(  العثيم   ع��  وعبدهللا صا�ح  ،شركة أسواق عبدهللا العثيم ملوكة من قبل املساهم�ن ا�حالي�ن �� الشركة، وهما  امل

 . وسيتم تحديد السعر ال��ائي ألسهم الطرح �� ��اية ف��ة بناء �جل األوامر.  )"البائع�ن املساهم�ن"

ق مراكز �سوّ و�دارة  صيانة  وقد تمّ��ت بالر�ادة �� إ�شاء و سنة،    15ستثمار خدما��ا �� اململكة منذ تأسيسها قبل  قدم شركة عبدهللا العثيم لال تُ 

إ�� جانب   ، الصغ��ة واملتوسطة حيث تتم�� بر�اد��ا �� املدن ، ةقع اس��اتيجيا مو �� من مراكز التسوق  سلسة الشركة  وتمتلك�خمة وناجحة. 

 للبيع بالتجزئة  37و  ،مراكز �سوق   10املدن الك��ى من خالل شبكة تضم  ��  تقديم خدمات وعروض مس��دفة  
ً
    29، ولألز�اء  متجرا

ً
مطعما

 �� خمس دول �� مجلس التعاون ا�خلي�� وشمال إفر�قيا 38وومق�ى �� اململكة، 
ً
 ترف��يا

ً
 . مركزا

مع   ،أعمالهامرونة  ��ا و موثوقيبفضل  ر�خت الشركة منذ تأسيسها سمعة طيبة  : "رئيس مجلس إدارة الشركة  م،عبدهللا صا�ح العثي  وقال

الطو�ل  توف�� قيمة    لتحف�� اس��اتيجية نمو الشركة،  �جميع أ�حاب املص�حة. وسيوفر اإلدراج �ُ كب��ة ع�� املدى 
ً
 مهما

ً
 اس��اتيجيا

ً
ما  معدا

و لنا  يتيح   جديدة  جغرافية  مناطق   �� مجاننجاح�عز�ز  التوسع   �� عمالؤنا  ل  ا  سيستفيد  ال��اية،  و��  ال��ف��ية.  والعروض  التسوق  مراكز 

،  عالية  عروض  ز�ادة ا�خدمات والع�� حد سواء من  ح��  نا وا�جتمع ا�و ومستثمر 
ً
ا�جودة، ال سيما �� املناطق ال�ي ال نوفر خدماتنا ف��ا حاليا

 ". 2030باإلضافة إ�� خلق فرص العمل بما يتوافق مع رؤ�ة 

أعمالها العمومية املتينة ومرونة    ��ام��انيلشركة و إيرادات ا تنّوع مصادر  بفضل  : "مشعل بن عم��ة، الرئيس التنفيذي للشركةقال  دوره،  ب

 �سرعة للتحديات االستجابةوقدر��ا ع�� 
ّ

مناسب  اآلن أن الوقت عتقد نت شركة عبدهللا العثيم لالستثمار من تخطي تداعيات الو�اء. و�، تمك

 
ً
، ومواءمة �حوكمةنا ل ومعاي��  ، و�التا�� �عز�ز عملياتنا التجار�ةأسهم الشركةإدراج من خالل ة نمونا املرحلة التالية من مس��  إ��تقال نال لتماما

االستفادة لنمو، و�عز�ز عروضنا التنافسية و ل تنا. ونتطلع من خالل اإلدراج إ�� دعم اس��اتيجي2030رؤ�ة اململكة مس��دفات اس��اتيجيتنا مع 

�ل الوسائل املتاحة لتعز�ز تجر�ة املس��لك وتحقيق  واالستفادة من    م��ة . وسنواصل تنويع منتجاتنا وخدماتنا املوالواعدة   جديدة ا�فرص  من ال

 ". النمو، بدعم من ديناميكيات السوق اإليجابية

مع    و�تناغم  الشركة  تحس�ن  ،  2030رؤ�ة  أهداف  نمو  برنامج  يتما��ى مع  تنقصها  بما  ال�ي  املناطق  تطو�ر  اململكة ع��  وترك��  ا�حياة  جودة 

السياحة الواعدة مثل  القطاعات  إ�� نمو  بما يؤدي   ،
ً
القطاعات من  واالستجمام    ا�خدمات حاليا أهداف رؤ�ة  وال��فيھ. و�ستفيد هذه  أحد 

تحقيقھ  ��  والذي تم إحراز تقدم    ،من إنفاق األسرة   %6�  إ�  بما يصل�� ز�ادة إنفاق األسر السعودية ع�� األ�شطة الثقافية وال��ف��ية    2030

  التوسع ا�حضري السريع �� اململكة. و�� حقبة ما �عد الو�اء، �شهد اململكة  بفضل  
ً
 �� قطاعات التجزئة وال��فيھ  نموا

ً
 واملطاعم واملقا�� قو�ا

 .ات السوق اإليجابيةكيبفضل دينامي

 - انت�ى-

 



 
 

 
 
 

 �حة عامة عن الطرح 

   ") �ابيتال  �ي  آي  ��("  عينت الشركة �� آي �ي �ابيتالفيما يتعلق بالطرح،   •
ً
   مستشارا

ً
   ماليا

ً
   لها، ومديرا

ً
ل�جل   لالكتتاب، ومديرا

 لتغطية الطرح  ،املؤسسات  اكتتاب
ً
 رئيسيا

ً
  متعهد التغطية "(  مشارك �غطية  د  متعهك. كما عينت الشركة اإلنماء لالستثمار  ومتعهدا

 "). املشارك

بنك    –  ميم والبنك السعودي الفر���ي، و ال��يطا�ي (ساب)،    ، و�نك الر�اض، والبنك السعودي السعودي األه��  وتم �عي�ن البنك   •

 ").ا�جهات املستلمةكجهات مستلمة (" ، ومصرف اإلنماءا�خليج الدو��

 ن أدناه:هيئة وموافقة تداول السعودية للطرح واإلدراج ع�� النحو املب�التم ا�حصول ع�� موافقة  •

o  مليون سهم،   100% من رأس مال الشركة البالغ 30مليون سهم عادي تمثل �سبة  30تطرح شركة عبدهللا العثيم لالستثمار

 وذلك عن طر�ق بيع أسهم الطرح من قبل املساهم�ن ا�حالي�ن �� الشركة.

o هيئة ال�عد االن��اء من إجراءات الطرح واإلدراج لدى �ل من  لتداول السعودية سيتم إدراج أسهم الشركة �� السوق الرئي��ي

 .وتداول السعودية

 يقتصر االكتتاب �� أسهم الطرح ع�� شر�حت�ن من املستثمر�ن وهما: •

o (أ) بناء    :(املستثمر�ن املؤسساتي�ن)  �جهات املشاركةا  الشر�حة املشاركة ��  لها  ال�ي يحق  ا�جهات  الشر�حة  و�شمل هذه 

 
ً
األوامر وفقا املالية   �جل  السوق  الصادرة عن هيئة  األولية  االكتتابات  األوامر وتخصيص األسهم ��  بناء �جل   لتعليمات 

 �شارك فعلي. و�بلغ عدد أسهم الطرح ال�ي سيتم تخصيصها للفئات املشاركة ال�ي  ")�عليمات بناء �جل األوامر("
ً
�� عملية    ا

األوامر �جل  (  بناء  مليون  �سبتھ  30,000,000ثالث�ن  ما  تمثل  سهم  التخصيص  100)  و��ون  الطرح،  أسهم  إجما��  % من 

�� حال وجود طلب �اٍف من قبل املكتتب�ن األفراد، تخفيض   لمستشار املا��ال��ائي �عد ان��اء ف��ة اكتتاب األفراد، حيث يحق ل

مليون ( وعشر�ن  سبعة  إ��  املشاركة  ل�جهات  ا�خصصة  الطرح  أسهم  �سبتھ  27,000,000عدد  ما  لتمثل  سهم  % من  90) 

 إجما�� أسهم الطرح.

o األفراد املكتتبون  بما  الشر�حة (ب):  الطبيعي�ن،  السعودي�ن  األ�خاص  الشر�حة  و�شمل هذه  السعودية  :  املرأة  ذلك   ��

ّصر من زوج غ�� سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسما��م لصا�حها شر�طة أن تقدم ما  
ُ
املطلقة أو األرملة ال�ي لها أوالد ق

مجتمع�ن يثبت أ��ا مطلقة أو أرملة وما يثبت أموم��ا لألوالد الُقّصر، واملستثمر�ن ا�خليجي�ن من ذوي ال�خصية الطبيعية (

 ") ويعد الغياملكتتب الفرد" ومنفردين بـ "ب�ن األفراداملكتت"
ً
اكتتاب من اكتتب ِباسم مطلقتھ، و�ذا ثبت القيام �عملية من    ا

الثا�ي الغي االكتتاب  االكتتاب مرت�ن، سوف �عت��  الطلب. و�� حال تم  النظام بحق مقدم  النوع فسيطبق   هذا 
ً
أخذ   ا و�تم 

 3,000,000خصص للمكتتب�ن األفراد بحد أق��ى ثالثة مالي�ن (االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف يُ 
ً
، وال�ي تمثل ) سهما

% من إجما�� أسهم الطرح، ع�� أن تكتتب ا�جهات املشاركة ب�امل أسهم الطرح ا�خصصة لها. و�� حال عدم اكتتاب 10�سبة  

عدد األسهم ا�خصصة لهم لتتناسب مع  تخفيضللمستشار املا�� املكتتب�ن األفراد ب�امل عدد األسهم ا�خصصة لهم، يحق 

 عدد األسهم املكتتب ��ا من قبلهم. 

 

 املزايا التنافسية

   املدن الثانو�ةأك�� مشغل ملراكز التسوق �� إحدى أك�� مشغ�� مراكز التسوق �� اململكة و 

 �� جميع أنحاء اململكة. ةقع اس��اتيجي امراكز �سّوق تتم�� بمو  10 •

 �� الف��ة ب�ن 85�سبة إشغال تجاوزت متوسط حققت الشركة  •
ً
 . م2020-م2018% سنو�ا



 
 

 
 

  43 أك�� من بلغ متوسط عدد الزوار •
ً
 . م2020-م2018�� الف��ة ب�ن  مليون زائر سنو�ا

  38تمتلك الشركة  •
ً
 ترف��يا

ً
 . مجلس التعاون ا�خلي�� وشمال إفر�قيا ��دول  5�� مركزا

 �� اململكة.  لألز�اء مركز بيع بالتجزئة 37تمتلك الشركة  •

 ومق�ى 29تمتلك  •
ً
 �� اململكة.  مطعما

عة لتشغيل دور سينما 5مع ، سينمالل اندار  •
ّ
 .اتفاقيات تأج�� موق

 

 �جل حافل باالمتياز واملرونة 

لالستثمار �� طليعة قطاع ال��فيھ والتجارب املم��ة �� اململكة، لتب�ي بذلك سمعة مرموقة وموثوقة لطاملا �انت شركة عبدهللا العثيم   •

 بال��امن مع تحقيق القيمة للمساهم�ن.

واملرافق  • التسوق  مراكز  و�دارة  وتطو�ر  امللكية  حقوق  خالل  من  ملساهم��ا  مجز�ة   
ً
وأر�احا مستدامة  عمليات  الشركة  تضمن 

 إ�� استقطاب أفضل العالمات التجار�ة ا�حلية والعاملية. ال��ف��ية، باإلضافة

مة بمركزها وم�ان��ا. كما تقدم  مدعو   حيث يصعب منافس��ا �� تلك املناطق   شركة بر�اد��ا �� املدن الصغ��ة واملتوسطة، التتم��   •

 مس��دفة �� املدن الك��ى.  خدمات الشركة

�� تنمية األعمال التجار�ة �� مجال تطو�ر  عام    150يمتد مجموعها ألك�� من    كب��ة تتم�� الشركة بوجود إدارة مح��فة ذات خ��ة   •

 . و�دارة ا�جمعات التجار�ة، وقطاعات ال��فيھ والتجارة والعقار

 

 اس��اتيجية نمو مدفوعة بظروف السوق الداعمة

 اهمت �� خلق ظروف مواتية للسوق املالية وديناميكيات سوق داعمة. �ستفيد الشركة من منظومة أعمال قو�ة س •

 لدفع اس��اتيجية نمو الشركة.  •
ً
 مهما

ً
 اس��اتيجيا

ً
 سيوفر الطرح ُ�عدا

شركة االستفادة من ظروف السوق الداعمة واملبادرات ا�ح�ومية لتعز�ز اس��اتيجي��ا والتوسع �� مناطق جغرافية جديدة ال�ع��م  •

نجاح مراكز التسوق وال��فيھ، باإلضافة إ�� استكشاف ُسبل جديدة لتحقيق النمو من خالل ال��ك�� ع�� احتياجات  والبناء ع��  

 املس��لك�ن. 

 برؤ�ة اململكة  اليرتبط نجاح   •
ً
 وثيقا

ً
و�رنامج جودة ا�حياة ومسا�� اململكة إ�� تطو�ر املناطق ال�ي �عا�ي من نقص    2030شركة ارتباطا

، مما يدفع نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة وال��فيھ. ا�خدمات 
ً
 حاليا

 

 مركز ما�� قوي داعم للنمو 

�ساهم �� توليد تدفق نقدي    مما  نمو قوي لإليرادات واألر�اح، مع  �جل حافل باألداء التشغي�� والعائدات املاليةتتم�� الشركة � •

 . قوي 

 .ع�� التوا�� م2021و م2020م و2019و م2018٪ �� 46.0٪، و50.7و٪، 53.3٪، و51.0بلغ هامش الر�ح اإلجما��  •

 ع�� التوا��.  م2021و م2020م و2019و م2018٪ �� 27.1و٪، 16.6٪، و23.1٪، و27.0صا�� الر�ح هامش بلغ  •

اإليراداتالشركة  تمتلك   • تنويع  إ��  الشركة مما يؤدي  أعمال مرن لتعظيم قيمة  بما �سمح بتحقيق توسع  و   نموذج  الفرص  ز�ادة 

 . املقدمة  ا�خدماتو عروض الإضا�� ��  

 ا�خاطر:  قليلاالستقرار املا�� وتتحقيق مصادر متنوعة لإليرادات تؤدي إ�� تمتلك الشركة خمسة  •

o  إيرادات اإليجار من عمليات مراكز التسّوق . 



 
 

 
 

o  السينما. و واملطاعم واملقا��  األز�اء تجزئةال��فية و قطاعات اإليرادات من 

 
 

 معلومات التواصل

 الدور  ال��يد اإللك��و�ي االسم الشركة

 Mansour.Alammari@gibcapital.com  منصور العماري  �� آي �ي �ابيتال

ا��، مدير املستشار امل

الكتتاب، مدير �جل ا 

،  املؤسسات اكتتاب

 الرئي��ي تغطية المتعهد و 

 Ahmed.Jebur@fgh.com  أحمد ج�� فن�بري جلوفر ه��ينج 

مستشار االتصال 

االس��اتي�� (االستفسارات  

 اإلعالمية) 

 
 بيان إخالء املسؤولية: 

وال يجوز ألي �خص التعو�ل ع��  باكتمالها أو استيفا��ا.  يقتصر الغرض من املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن ع�� عرض معلومات أساسية عن الطرح، وال يوجد ادعاء  

. و�خ�� �ل من الشركة واملستشار املا��  ن عرضة للتغي��كما أن املعلومات الواردة �� هذا اإلعال  تھ أو �حتھ أو استيفائھ ألي غرض.املعلومات الواردة �� هذا اإلعالن أو دق

ي ش�ل من مسؤوليا��م صراحة عن أي ال��ام أو �عهد بإضافة معلومات أو تحديث أو ت�حيح أية أخطاء ��ذا اإلعالن، وال �عت�� توزيع هذا اإلعالن بأ  والشر�ات التا�عة لھ

وال تفسر محتو�ات هذا  صفقة أو ترتيبات مشار إل��ا فيھ.للمشاركة �� عملية االكتتاب �� أسهم الطرح أو أي  ملا��صية من جانب الشركة أو املستشار ااألش�ال بمثابة تو 

 اإلعالن ع�� أ��ا من قبيل االستشارات القانونية أو املالية أو الضر�بية. 

هذا اإلعالن أن ُيطلعوا   ���� حوز��م أي مستند أو معلومات أخرى مشار إل��ا  وع�� األ�خاص الذين  ،الدول  �عضقد ي�ون توزيع هذا اإلعالن ُمقيًدا بموجب القانون �� 

  لتلك االمتثال عدم أن حيثأنفسهم ع�� أي قيود من هذا القبيل وأن يل��موا ��ا. 
ً
 . القيود تلك طبقتُ  دولة أي �� ��ا املعمول لقوان�ن األوراق املالية  ا القيود قد ُ�عد ان��ا�

ن عرض  لبيع األوراق املالية للشركة املشار إل��ا أو دعوة لشرا��ا من قبل أي �خص �� أي دولة ي�ون ف��ا هذا العرض أو الدعوة غ�� قانو�ي. إ ايمثل هذا اإلعالن عرًض  ال

 .  لكةأي دولة باستثناء املم��ا �� و�يع األسهم املشار إل��ا �� اإلعالن لم ولن يتم ��جيلها بموجب قوان�ن األوراق املالية املعمول 

هيئة ألغراض  العن مجلس  ")الطرح  قواعد(ويشار إل��ا فيما ي�� بـ"الصادرة (ز) من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة  32ا للمادة و�تم �شر هذا اإلعالن وفًق 

 ��  االكتتاب   أو  أسهم ا بأنھ ال ي��تب ع�� هذا اإلعالن أي �عهدات ملزمة �شراء  ا�حتمل للشركة، علمً التحقق من مدى رغبة املستثمر�ن ا�حتمل�ن �� املشاركة �� الطرح  

 ا هذ   ��  إليھ  االستناد  يمكن   ال  أخرى،  �عبارة  أو  بلد،  أي  ��  �ان  اأيً   ال��ام  أو  عرض  بأي  يتعلق  فيما  اأساًس   فيھ  الواردة  البيانات  وكذلك  اإلعالن  هذا  �ش�ل  ال  كما  الطرح،

  املناسب  الوقت ��  وتنشرها الشركة  ستصدرها ال�ي  هيئةالوال يجوز للمستثمر�ن االكتتاب �� األسهم املشار إل��ا �� هذا اإلعالن إال ع�� أساس النشرة املعتمدة من  .الصدد

سوف تتوافر ��خ من �شرة    ،الطرح(د) من قواعد    33للمادة    اووفًق   .للتغي��  عرضة   اإلعالن  هذا  ��  دةالوار   املعلومات  أن  كما").  اإلصدار   �شرة"  ويشار إل��ا فيما ي�� بـ(

 موقعها   ع��  هيئةال  أو  www.saudiexchange.sa تداول السعودية ع�� موقعها    أو  /http://www.othaimmalls.comاإلصدار �عد �شرها ع�� موقع الشركة اإللك��و�ي  

www.cma.org.sa، املا�� للمستشار اإللك��و�ي املوقع إ�� باإلضافة www.gibcapital.com. 

 

وال تتحمل الهيئة وال تداول السعودية أية مسؤولية عن محتو�ات    يجب تفس��ه ع�� أنھ وثيقة عرض.، والطرحالا ألغراض قواعد  وال يمثل هذا اإلعالن وثيقة عرض تحقيًق 

 
ً
من أي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد �� هذا اإلعالن أو التعو�ل   هذا اإلعالن، وال �عطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتھ أو اكتمالھ وتخليان ذم��ما صراحة

 . ع�� أي جزء منھ 

 

 لبيع األسهم املشار إل��ا أو التماس عرض لشرا��ا من قبل أي �خص فيي أي والية قضائية ي�ون ف��ا مثل هذا العرض أو االلتماس   اش�ل عرضً �ُ  يتضمن هذا اإلعالن أو  وال

 غ�� قانو�ي. 

 

قبلية من خالل استخدام مفردات �ش��  وقد �شتمل هذا اإلعالن ع�� إفادات ذات داللة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. و�مكن االستدالل ع�� هذه اإلفادات املست

حتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو  إ�� املستقبل، مثل "�ع��م" أو "تقدر" أو "�عتقد" أو "من املمكن" أو "سي�ون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "م

لة لها أو املصط�حات املماثلة، أو عند التطرق لالس��اتيجية أو ا�خطط أو األهداف أو األحداث  "�س��" أو "ينب��" أو "سوف" أو الصيغ النافية ملا سبق، أو الصيغ البدي

mailto:Mansour.Alammari@gibcapital.com
mailto:Ahmed.Jebur@fgh.com
http://www.othaimmalls.com/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.gibcapital.com/


 
 

 
 

األحداث املستقبلية وغ��ها  أو األهداف املستقبلية. و�ن أي إفادات مستقبلية �عكس وجهة النظر ا�حالية للشركة �شأن األحداث املستقبلية، و�� عرضة �خاطر تتعلق ب

�اتيجيات. و�مكن أن  ك واالف��اضات املتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو املركز املا�� أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو االس�من ا�خاطر والش�و 

للشركة، بما �� ذلك ب�ن أمور أخرى، ا�خاطر  تتسبب العديد من العوامل �� اختالف النتائج الفعلية بصورة جوهر�ة عن تلك الواردة �� التوقعات أو اإلفادات املستقبلية

، ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية، وأثر املستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية �� اململكة. وال تتناول اإلفادات  اتعلقة بالشركة وعمليا��ا تحديًد امل

 
ُ
 التا�عة  ھشر�اتو  واملستشار املا�� ، و�خ�� �ل من الشركةعدت خاللهااملستقبلية سوى الف��ة ال�ي أ

ً
عن أي ال��ام أو �عهد بتحديث أي إفادة مستقبلية  مسؤولي��م صراحة

 . واردة �� هذا اإلعالن أو مراجع��ا أو تنقيحها سواء �ان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أي تطورات مستقبلية وما إ�� ذلك

 

وال �ش�ل هذا اإلعالن توصية   لة.الشركة فيما يتعلق بالطرح �� هذه املرح وليس هناك ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث، وال ينب�� أن �ستند �� قراراتك املالية إ�� أهداف

رة. لذا يجب ع�� األ�خاص الذين متعلقة بالطرح. و�ن شراء األسهم ال�ي يتطرق لها هذا اإلعالن قد ُ�عّرض املستثمر �خاطر كب��ة تتمثل �� خسارة جميع األموال املستثم

 . ثمارات استشارة �خص مؤهل ومتخصص �� هذا النوع من االستثمارات، ومدى مالءمة الطرح لل�خص املع�ييدرسون إم�انية القيام ��ذه االست

 

   �املا�  را لصا�ح الشركة وليس لصا�ح أي �خص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن �عت�� املستشاويعمل املستشار املا�� حصر�ً 
ً

فيما يتعلق بالطرح،    لھ  أي �خص آخر عميال

املعني�ن، كما لن يتحمل املسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما  ھسؤولية تجاه أي �خص آخر غ�� الشركة عن تقديم وسائل ا�حماية املكفولة لعمالئولن يتحمل أي م

 يتعلق بالطرح أو محتوى هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إل��ا �� اإلعالن. 

 

التا�عة أو أي من مدير��م أو مسؤول��م أو موظف��م أو   ھسؤولة عنھ. وال يقبل املستشار املا�� أو أي من شر�اتاإلعالن، و�� وحدها املوقد أعدت الشركة محتوى هذا  

هذا اإلعالن (أو �شأن   ردة ��مستشار��م أو وكال��م أي مسؤولية أيا �انت، كما ال يقدمون أي �عهد أو ضمان صر�ح أو ضم�ي �شأن �حة أو دقة أو اكتمال املعلومات الوا 

شفهية أو بصيغة مرئية أو  ما إذا قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شر�ا��ا التا�عة أو الشقيقة، سواء �انت خطية أو  

اإلعالن أو أي من محتو�اتھ أو تنشأ �ش�ل آخر فيما يتصل بما سلف   إلك��ونية، �غض النظر عن طر�قة إرسالها أو إتاح��ا، عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا

 بيانھ.

 

 ، االستحواذ ع�� جزء من األوراق املالالتا�عة  ھشر�اتستشار املا�� وأي من  للمعلق بطرح األسهم، يجوز  وفيما يت
ً

، و�جوز لهم بتلك  ية ذات الصلة بالطرح بصف��م أصيال

 ذات الصلة بالطرح أو خالفھ، فض  األوراق املالية أو األسهم األخرى ا�خاصة بالشركة أو االستثماراتالصفة أن يحتفظوا ��ذه  
ً

أو طرحهم للبيع    عن شرا��م أو بيعهم   ال

حوذ عل��ا أو ا�خصصة أو ال�ي و�التا��، فإن اإلشارات الواردة �� �شرة اإلصدار فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو املطروحة أو املكتتب ��ا أو املست�حسا��م ا�خاص. 

املا�� أو شر�اتھ    خصيص أو �عامل بواسطة املستشار تم التعامل معها �ش�ل آخر، بمجرد �شرها يجب قراء��ا ع�� أ��ا �شمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو ت

(بما �� ذلك املبادلة أو عقود الفروقات) مع  ةالدخول �� اتفاقيات تمو�لي التا�عة ھشر�ات وأي من  املا�� اإلضافة إ�� ذلك، يجوز للمستشاربالتا�عة ال�ي �عمل بتلك الصفة. 

  ها أو التصرف ف��ا من وقت آلخر. وال ينوي املستشار املا�� االستحواذ عل��ا أو امتالك  التا�عة  ھأو أي من شر�ات  املا��  علق باألسهم ال�ي يمكن للمستشاراملستثمر�ن فيما يت

 أي من هذه االستثمارات أو التعامالت بخالف ما يتفق مع أي ال��ام قانو�ي أو �شري�� معمول بھ �� هذا الصدد.  اإلفصاح عن 

 
*** 

 
 

 


