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علن
ُ
 ( يشــــ    جاهد اي ويل  يرحنل      الطرحإتش إس بي ســــلع ايع ال  ايســــعودا  ديــــستقا ر ا  اريــــرح ال ايســــع ) يل    ايعام األو      شــــ    ت

 آيل  دتن لمات الخاصــ  يلرعللمات وفًحا ايرايل  املايل  يألولاق ايســع )  اريــرح ال بعملل  قلارها احرمايل  عن ، (جاهز  أو  املجموعةاملعلورات   

  (:السعريإإاالستقرارإإتعليمات   األويل  يل  وحات ايسع )  اريرح ال

 املاليةإاألوراق

  املعلورات    جاهد اي ويل  يرحنل   ش    : لامليُ 

 ليارت يعودا  يلسه  ايواح  10تبلغ  ايمل  دحلم  عادا  أيه  :املايل  األولاق

 عادا  أليه  أو   ط   :ايوصف

 يه  عاد) دايرثناء خلال ايش اء 1,888,523 :اي    حج 

 ايواح  يلسه ليال يعود)  850 :اي    يع 

 

 

 السعريإإاالستقرارإ

 اريرح ال ر ا 

 ايسع ) 

 ش    إتش إس بي سلع ايع ال  ايسعودا 

 تب أ أن املروقع رن

 اريرح ال ر ة

 :ف  ايسع ) 

بع  ايتلساء جملع املر لبات وار تقاء رن ير اول ايسعودا  ُاروقع أن اب أ ت اول أيه  ايش    ف  ايسوق املوازي  

جملع اإلج اءات اين ارل  ذات ايعالق . ويير  اإلعالن عن د ء ت اول األيه  على روقع ت اول ايسعودا  اإليكتروني 

 www.saudiexchange.sa)  

 تنرهع أن املروقع رن

 اريرح ال ر ة

را ر  ف  ايسع ) 

 :ارجاوز 

  (السعريإإاالستقرارإإمدة   ايسعودا ت اول  ف اوًرا تحويمًلا رن د ء ت اول األيه   ثالثون 

 ت اول  رحل

 :ايسع )  اريرح ال

 ايسوق املوازي  يلسوق ايسعود) – مو 

 

 

 الشراءإإخيارإ

 املساهمون 

 :املح ضون 

ش    عالرات اي ويل  املح ودة وش    حسظ أصول تأثير يالتيارت وتحنل  املعلورات  ش    ت  تأييسها رن قبل 

 يلحسظ يين وق تأثير املايل  يلملكلات الخاص  
ً
ق اع تحنل   –ش    أصول واخلت اريتثمالي  ديستقا أرلنا

املعلورات وايرجالة اإليكترو ل  يغ ض حسظ وتسجلل أصول ايين وق، وعن  اي   ، يير  تسجلل األيه  اململو   

 رن قبل تلك ايش    داي  ايين وق رباش ة(

 ايرخيلص أيه 

 :اإلضافل 

  عاد) يه  204,590

http://www.saudiexchange.sa/


 

 

األيه   نسب 

املخيي  

 :إضافلاتخيلًيا 

 رن أيه  اي    %10.83تعادل 

 ايرخيلص يع 

 :اإلضاف 

 بسع  اي    يير  ط   أيه  ايرخيلص اإلضاف 

 وقت خالل ر ة اريرح ال ايسع )  جدئٍي ف  أ)   بشكل أو دايكارل الخلال هذا رمالي  اجوز  :امل ة

 

، اجوز مل ا  اريرح ال ايسع ) أن انسذ عمللات يغ ض ايرح ال يع  األيه  ف  ايسوق دما اروافق رع تعللمات اريرح ال اي    اخص فلما

 تنسلذ ايسع )  اريرح ال ر ا  على اروجب ين ذيك ورعوقت خالل ر ة اريرح ال ايسع ).  أ)   ف  ايسوق  ف  ايعمللات هذه تنسلذ ويجوز ايسع ). 

 رنقا دأ) داش  نإو  حتى يع )  ايرح ال عملل  أ)
 
 ويير  ايحلام دأ) عملل  ايرح ال يع ) أووقت دون اشعال رسبق.  أ)   ف  سها، ورن املمكن توق

 ف  اململك  ايع ال  ايسعودا . تخيلص إضاف  يأليه  دما اروافق رع األ  م  وايلوائح ذات ايعالق 

 

أو يش اء  ع ض يلرعه  درغ ل  أ) رن األولاق املايل  يلمي ل أو ار رراب بقا دمثاد  دعوة أوت  تح ا  هذا اإلعالن يغ ض املعلورات فحط ور يع  

 ي ل ف  أ) دوي .أو دلع أ) رن األولاق املايل  يلمُ 

 


