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 بيان إخالء مسؤولية 

داخل الواليات املتحدة  في أو  بشكل مباشر أو غير مباشر،  سواء  أو التوزيع أو اإلصدار،  ة غير ُمعدة للنشر  يقوثالهذه  

ومقاطعة كولومبيا(،  األمريكية  أي والية من الواليات املتحدة  األراض ي واملمتلكات التابعة لها، أو في    )بما في ذلك   األمريكية 

 . التوزيع غير قانونيُيعد النشر أو أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان أو أي والية قضائية أخرى حيث 

 

 2022نوفمبر    14

 

 شركة أمريكانا للمطاعم العاملية  

وبدء فترة االكتتاب في    سهم الشركة أل   األولي املزدوج واملتزامن لطرح العام  ل النطاق السعري  عالن عن  اإل 

   ( تداول السوق املالية السعودية ) أبوظبي لألوراق املالية و   سوق 

 

في سوق أبوظبي لألوراق    بي إل س ي  العاملية مطاعمل ل  أمريكانااألولي لشركة    العام  لطرحتم تحديد النطاق السعري ل •

 2.68درهم إماراتي/  2.62إلى ريال سعودي  2.55  /درهم إماراتي 2.50بين  )تداول( املالية والسوق املالية السعودية

مليار    5.73تعادل    القيمة السوقية لألسهم يعني أن  ا  مم  (،"لطرح ل   ي سعر ال ق  نطا ل ا)"  للسهم الواحد ريال سعودي  

أمريكي   أو    22.07إلى  مليار درهم إماراتي    21.06ما يعادل  )أمريكي  دوالر  مليار    6.01إلى  دوالر  مليار درهم إماراتي 

    (.مليار ريال سعودي 22.58إلى ريال سعودي مليار  21.48

ملستثمرين األفراد ومن  ا  لشريحة  2022  نوفمبر  21حتى    2022  نوفمبر  14من املتوقع أن تستمر فترة االكتتاب من   •

 .لشريحة املؤسسات املؤهلة 2022 نوفمبر 22حتى  2022 نوفمبر 14

نوفمبر    23بتاريخ  ومن املتوقع اإلعالن عنه    األوامر  النهائي من خالل عملية بناء سجل  طرحسيتم تحديد سعر ال •

2022 . 

  ديسمبر   6تاريخ  ب  )تداول(  والسوق املالية السعوديةاألسهم في سوق أبوظبي لألوراق املالية  أن يبدأ تداول  من املتوقع   •

 املطلوبة.  النظاميةبشرط الحصول على جميع املوافقات ، 2022

 

  " املجموعة "   " أو أمريكانا للمطاعم" )  بي إل س ي   أمريكانا للمطاعم العاملية  أعلنت شركة  : 2022نوفمبر    14  والرياض، أبوظبي  

أكبر مشغل  "الشركة "   أو الطعامفي قطاع  (،  و   تناول  املنزل  األوسط  مات  خد الطاعم  مخارج  الشرق  منطقة  في  السريعة 

لطرح العام األولي  في افترات االكتتاب  و   سجل األوامربناء    بدءو   للطرح  عن النطاق السعري ،  فريقيا وكازاخستانأوشمال  

متزامن في سوق أبوظبي لألوراق  و سيتم إجراء الطرح من خالل عملية إدراج مزدوج  و "(.  الطرح " أو "الطرح العام األولي)"
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 .)تداول(  املالية السعودية املالية والسوق 

 

 كتتاب اال بدء  و   لطرح ل  ي سعر ال نطاق  تحديد ال تفاصيل  

تم تحديد النطاق السعري للطرح العام األولي لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي لألوراق املالية والسوق املالية  

ا يعني  مريال سعودي للسهم الواحد، م  2.68درهم إماراتي/    2.62ريال سعودي إلى    2.55درهم إماراتي/    2.50السعودية بين  

أمريكي  5.73تعادل  القيمة السوقية لألسهم  أن   أمريكي  6.01 إلى    مليار دوالر  مليار درهم    21.06ما يعادل  ) مليار دوالر 

  عن   عالن ومن املتوقع اإل   ،(مليار ريال سعودي  22.58إلى    مليار ريال سعودي  21.48مليار درهم إماراتي أو    22.07إلى  إماراتي  

والسوق    سوق أبوظبي لألوراق املالية  للتداول فيسهم  . كما من املتوقع إدراج األ 2022.نوفمبر    23في    سعر الطرح النهائي  

 املطلوبة.  النظامية، بشرط الحصول على جميع املوافقات 2022ديسمبر 6بتاريخ  "(اإلدراج )" )تداول(  املالية السعودية

 

ألفراد  لشريحة ا   2022نوفمبر    21  تاريخ   وستستمر حتى   ،2022نوفمبر    14  ،اليوم  العام األوليتبدأ فترة االكتتاب في الطرح  و 

اإلمارات العربية  دولة  في    شريحة املستثمرين األفراد اإلمارات واململكة العربية السعودية )"دولة  واملستثمرين اآلخرين في  

لشريحة املؤسسات    2022نوفمبر    22تاريخ  وحتى    ،(في اململكة العربية السعودية" شريحة املستثمرين األفراد  املتحدة" و" 

 . "(املؤهلة  شريحة املؤسسات اإلمارات واململكة العربية السعودية )"دولة في عدد من البلدان، بما في ذلك  املؤهلة

 

نسبة  بينما تصل  اإلمارات،  دولة في    لشريحة املستثمرين األفراد لطرح  أسهم امن إجمالي    %5ومن املقرر أن يتم تخصيص  

لشريحة    %85  نسبة من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص    %10  إلىفي اململكة العربية السعودية    شريحة املستثمرين األفراد 

 املؤسسات املؤهلة.

 

شريحة  حجم    تخفيض   املستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وحجم شريحة  زيادة بحق والشركة  املساهم البائع    ان يحتفظ

 املؤسسات املؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفق
 
 املطلق، ووفق  مالتقديره  ا

 
للقوانين املعمول بها وبعد الحصول    ا

موافقة   اإلمارات  املختصة  الجهات على  دولة  والشركة  ويتعهد  .  في  البائع  املستثمرين  حجزيادة  بعدم  املساهم  م شريحة 

  الطرح لشريحة املؤسسات املؤهلةحجم  تخفيض  من إجمالي أسهم الطرح أو    %10اإلمارات بما يزيد عن    دولة  في  األفراد

 من إجمالي أسهم الطرح.  %80إلى أقل من 

 

البائع يتوقع   إيه دي إنفستمنتس  )  املساهم      2,527,089,930طرح  ( املحدودةأدبتيو 
 
العادية )"من  سهما   أسهم أسهمها 

األسهم  من إجمالي    %30التي تمثل  و   ،(ريال سعودي  0.075درهم إماراتي )ما يعادل    0.073تبلغ    بقيمة اسمية  ،"(الطرح 

 .الطرح من قبل املساهم البائع متحصالتسيتم استالم صافي و . شركة أمريكانا للمطاعماملصدرة في رأس مال 

 

البائع  وكانت حصة   أداة  ،  مطاعملل  إجمالي رأس مال شركة أمريكانامن    %96.03  الطرحعملية  قبل إتمام  املساهم  وهي 

وصندوق االستثمارات    ،مؤسس شركة إعمار العقارية  العبار،محمد علي راشد  األستاذ    مملوكة من  استثمارية مشتركة

تبدأ من تاريخ  حظر  البائع بعد إتمام الطرح لفترة  تخضع األسهم اململوكة للمساهم و .  في اململكة العربية السعوديةالعامة  

 وتنتهي بعد ستة أشهر.  اإلدراج

 

  أمريكي مليار دوالر     1.80و   أمريكي مليار دوالر    1.72بين  العام األولي  حجم الطرح  تراوح  سي   الطرح، بيع جميع أسهم  وفي حال  
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 (. مليار ريال سعودي 6.77إلى  مليار ريال سعودي 6.44مليار درهم إماراتي أو  6.62إلى  مليار درهم إماراتي 6.32ما يعادل )

 

 بدء  األوامر  النهائي من خالل عملية بناء سجل  طرحسيتم تحديد سعر ال
 
 23ومن املتوقع أن يتم اإلعالن عنه في    ،من اليوم  ا

 حاليويتوقع  .  2022نوفمبر  
 
 وفق  2022ديسمبر    6في    إلدراجالطرح واعمليات  االنتهاء من    ا

 
على  لظروف السوق والحصول    ا

والتداول في سوق أبوظبي  إلدراج  افي دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية، بما في ذلك املوافقة على    النظاميةاملوافقات  

 السعودية.   السوق املاليةلألوراق املالية و 

 

األول   أبوظبي  بنك  تعيين  املالية  ش.م.ع  تم  كابيتال  فاب  مع  ساكسباالشتراك  مع    إنترناشيونال  وجولدمان  باالشتراك 

مورغان س مع  باالشتراك  إنترناشيونال  ستانلي وشركاه  ومورغان  السعودية  العربية  السعوديةجولدمان ساكس  ،  تانلي 

تعيين بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط  كما تم ،  مستشارين ماليين و مشتركين  دوليينكمنسقين  شركة األهلي املاليةو 

اإلمارات املحدودة باالشتراك    املجموعة املالية هيرميسو   إتش إس بي س ي العربية السعودية  شركة باالشتراك مع  املحدود

اإلمارات   هيرميس  املالية  املجموعة  االكتتاب    ذ.م.ممع  التغطيةو  كين تر شاملكمدراء  األول  وُعّين  .  متعهدو  أبوظبي  بنك 

تم  و   العربية السعودية  األهلي املالية كمدير االكتتاب في اململكة شركة   كما تم تعيين  ،مستشار إدراج في دولة اإلماراتك

 تعيين روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل. 

 

تم تعيين بنك أبوظبي اإلسالمي وبنك املاريه  و الرئيس ي تلقي االكتتاب  كبنكتم تعيين بنك أبوظبي األول   ،في دولة اإلماراتو

   .بنوك تلقي االكتتابك املحلي

 

البنك  و مصرف اإلنماء  و بنك الرياض  و الراجحي    مصرفو البنك األهلي السعودي  تم تعيين  السعودية  اململكة العربية   فيو

 .العربي الوطني كبنوك تلقي االكتتاب

 

   بنك أبوظبي األول ش.م.ع   في  أصدرت لجنة الرقابة الشرعية 
 
  متوافق  نظرها،   وجهة   من  ، العام األولي  الطرح   أن  يؤكد  إعالنا

  من   لتأكدالتحقق وا  عليهم  يجب فقط، بل    التصريح  هذا   على  االعتماد  للمستثمرين   يجوز   الو .  اإلسالمية  الشريعةأحكام    مع

 الشريعة ألغراضهم الخاصة.أحكام مع   ة متوافقعملية اإلدراج أن 

 

نشرة    تتوفر في  الطرح  اإلمارات  الخاصة    االكتتاب تفاصيل  العربية  العام  اإلعالن  و   املتحدةالعربية  بدولة  باللغتين 

اإلدراج    وثيقةو   نجليزيةباللغتين العربية واإل   اململكة العربية السعوديةباملكملة الخاصة    االكتتاب وفي نشرة    ،نجليزيةواإل 

 . دولية باللغة اإلنجليزيةال

 

 :متاحة على العملية جميع املستندات املتعلقة بهذه 

https://www.americanarestaurants.com/ar/ipo / 
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 الجدول الزمني للطرح العام األولي 

 

 - انتهى - 

 
  

 التاريخ  الحدث 

 2022نوفمبر  14 وتاريخ بدء الطرح  ي للسهمنطاق السعر الإعالن 

إغالق   االكتتابتاريخ  األفراد  باب  املستثمرين  العربية  دولة  في    لشريحة  املتحدة اإلمارات 

 اململكة العربية السعودية في املستثمرين األفراد وشريحة

 2022نوفمبر  21

 2022نوفمبر  22  املؤسسات املؤهلة  ة لشريح  باب االكتتابتاريخ إغالق 

 2022نوفمبر  23 سعر الطرح النهائي اإلعالن عن 

   األفراد في اململكة العربية السعودية   شريحةتاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم 

 املؤسسات املؤهلة  شريحة  تاريخ اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم 

 دولة اإلمارات األفراد في  لشريحة  التحضير لتخصيص األسهم 

 2022نوفمبر  23

 2022نوفمبر  23

 2022نوفمبر  24

 2022نوفمبر  28 ات املؤهلة املؤسس لشريحة    كتتاباالتسديد مبالغ املوعد النهائي ل

 في دولة اإلمارات لشريحة املستثمرين األفرادبداية عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة 

اململكة العربية  في  لشريحة املستثمرين األفرادبداية عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة 

 السعودية

 2022نوفمبر  30

 2022ديسمبر  5قبل 

مع  السعودية،    سوق املاليةالتاريخ املتوقع إلدراج األسهم في سوق أبوظبي لألوراق املالية وال

 املطلوبة النظاميةاملوافقات مراعاة كافة 

 2022ديسمبر  6
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  الستفسارات املستثمرين / املحللين 

 سونيكا ساهني

 

ssahni@americana-food.com  

+971 5227 10589 

  الستفسارات وسائل اإلعالم 

 جورج ألين

 

 شادي عبد الحميد 

George.Allen@teneo.com  

+971 5660 96749 

Shady.Hamid@teneo.com  

+971 5854 42072 

  ستقل امل   املستشار املالي 

 روتشيلد وشركاه 

 

 

   املستشارين املاليين و  املنسقين الدوليين املشتركين

 ش.م.ع  بنك أبوظبي األول 

 جولدمان ساكس إنترناشيونال

 مورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل س ي 

 شركة األهلي املالية 

 

 

  ومتعهدو التغطية  مدراء االكتتاب املشتركون 

 باالشتراك مع فاب كابيتال املالية ش.م.ع بنك أبوظبي األول 

 جولدمان ساكس إنترناشيونال باالشتراك مع جولدمان ساكس العربية السعودية 

 مورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل س ي باالشتراك مع مورغان ستانلي السعودية

 شركة األهلي املالية 

باالشتراك مع شركة إتش إس بي س ي  بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود

 العربية السعودية

باالشتراك مع املجموعة املالية هيرميس  املجموعة املالية هيرميس اإلمارات املحدودة

 اإلمارات ذ.م.م 

 

 

  اإلمارات العربية املتحدة   في  مستشار اإلدراج

 بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 

 

  اململكة العربية السعودية مدير االكتتاب ألغراض الطرح في  

 شركة األهلي املالية 
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  بنوك تلقي االكتتاب 

 اإلمارات العربية املتحدة:

 بنك أبوظبي األول 

 مصرف أبوظبي اإلسالمي

 املحليبنك املاريه 

 

 اململكة العربية السعودية: 

 البنك األهلي السعودي

 مصرف الراجحي

 بنك الرياض

  مصرف اإلنماء

  العربي الوطني البنك 

 

 

  الشركة االستشارية لالتصاالت املالية 

  تينيو
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 بيان إخالء مسؤولية 

  )بما في ذلك   داخل الواليات املتحدة األمريكيةفي أو  بشكل مباشر أو غير مباشر،  سواء  أو التوزيع أو اإلصدار،  هذه وثيقة غير ُمعدة للنشر  

ومقاطعة كولومبيا(، أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان  األمريكية  أي والية من الواليات املتحدة  األراض ي واملمتلكات التابعة لها، أو في  

 . التوزيع غير قانونيُيعد النشر أو أو أي والية قضائية أخرى حيث  

 نشرة  بمثابة دعاية، وال    اإلعالنال يعتبر هذا  
 
ذلك  في أي والية قضائية، بما في  فيها  االكتتاب  لبيعها أو  لألوراق املالية    إصدار، وال طرحا

 أو اليابان. ، أو جنوب إفريقيا، أو كندا، أو أستراليااألمريكية،  الواليات املتحدة

ا  ما ورد فيه  أو    اإلعالن هذا  يمثل  ال  و  في أي  كان  أو التزام من أي نوع  ،  عرض طرح لألسهم، أو  االعتماد عليه فيما يتعلق بأي  يمكن  أساس 

أساس املعلومات   تكون علىمستثمر والقرارات االستثمارية املتخذة من قبل أي   املقترح الطرح كتتاب في أسهمأي عرض لال والية قضائية.

أسهمها  إدراج  املالئم، بشأن  "( في الوقت  الشركةمريكانا للمطاعم الدولية )"شركة أستنشرها  التي  فقط  الرسمية  الطرح    وثائقالواردة في  

 أبو ظبي لألوراق املالية. سوق "( و تداول السعودية )"السوق املالية ها في العادية وتداول 

ا  املعلوماتي االعتيادي،  سياق  ال في    الشركةاملقدمة من  هذه الوثيقة املعلومات  تتضمن   لنظام السوق املالية  أو على النحو املسموح به وفق 

ا مع القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة  متوافقة  "(. هذه الوثيقة  نظام السوق املالية اململكة العربية السعودية )"في   السوق املالية  أيض 

وقواعد طرح األوراق املالية  وكيات السوق املالية،  لوائح سل "( بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر،  هيئة السوق املالية )"  السعودية

"( املستمرة  األوراقوااللتزامات  املستمرة  قواعد طرح  وااللتزامات  املاليةو "(،  املالية  األوراق  أعمال  رأس  ،  لوائح  ولوائح مؤسسات سوق 

ا لقواعد اإلدراج في ، املال القواعد  "يشار إليها مع نظام السوق املالية بـ ) ( داول تالسوق املالية السعودية )وطلب إدراج األوراق املالية وفق 

 "(. واللوائح 

باكتمالها أو استيفائها. وال يجوز    يقصديقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال  

. كما إن املعلومات الواردة في  الطرح  ألي غرض من أغراض  اأو صحته  اعلى املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته  االعتمادألي شخص  

مسئولياتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بإضافة    وكل تابعيهم،  واملستشارين املاليينللتغيير. وُيخلي كل من الشركة    قابلة هذا اإلعالن  

حيح أية أخطاء في هذا اإلعالن، وال ُيعتبر توزيع هذا اإلعالن بأي شكل من األشكال بمثابة توصية من جانب  معلومات أو تحديث أو تص

للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إليها فيه. وال ُيفسر محتويات    املستشارين املاليينالشركة أو  

 .االستشارات القانونية أو املالية أو الضريبيةهذا اإلعالن على أنها من قبيل 

 بموجب  
 
بعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى    قوانينقد يكون توزيع هذا اإلعالن محظورا

 بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن
 
عدم االمتثال لتلك القيود قد ُيعد    ُمشار إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم علما

 لقوانين األوراق املالية املعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.
 
 انتهاكا

 لبيع أوراق الشركة املالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات املتحدة األمريكية أو إليها. وال يجوز  
 
طرح  ال يمثل هذا اإلعالن عرضا

إليها   املشار  املالية األمريكية  األسهم  قانون األوراق  إذا كانت مسجلة بموجب  إال  املتحدة األمريكية  الواليات  في  بيعها  أو  في هذا اإلعالن 

عام   في  )"  1933الصادر  املعدلة  األمريكيبصيغته  املالية  األوراق  التسجيل  قانون  متطلبات  معفاة من  أي صفقة  في  يتم طرحها  أو   ،)"

وراق املالية األمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح  املنصوص عليها في قانون األ 

واليات  بموجب قانون األوراق املالية األمريكي أو قوانين أي والية من الواليات املتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في ال 

وزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر  املتحدة األمريكية. لن يتم ت

 أم غير مباشر، إلى الواليات املتحدة االمريكية.

 لبيع أوراق الشركة املالية املشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة أو أسترالي 
 
ا أو  ال يمثل هذا اإلعالن عرضا

إلعالن  و الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع األسهم املشار إليها في اأكندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض  

بعض   مراعاة  ومع  اليابان.  أو  أفريقيا  جنوب  أو  كندا،  أو  أستراليا  في  بها  املعمول  املالية  األوراق  قوانين  بموجب  تسجيلها  يتم  ولن  لم 
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واطن أو  االستثناءات، ال يجوز طرح أو بيع األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو ألي م

  أستراليا،الواليات املتحدة،  أستراليا، أو كندا أو جنوب أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في  في  مقيم  

   أو اليابان.  ، جنوب أفريقيا  ، كندا 

في دول  ألشخاص  ل فقط  هذا اإلعالن موجه  "(،  ية املنطقة االقتصادية األوروب ي دولة عضو في املنطقة االقتصادية األوروبية )"بالنسبة أل 

األوروبية  املنطقة   يعتبرون  االقتصادية  املاد ممن  في  املقصود  باملعنى  مؤهلون"  من  2ة  "مستثمرون  األوروبي(  الئحة  )هـ(  )االتحاد 

  .)"املستثمرون املؤهلون املعدلة( )" ا)بصيغته 2017/1129

)االتحاد    الئحة)هـ( من  2ألشخاص "املستثمرين املؤهلين" باملعنى املقصود في املادة  هذا اإلعالن موجه فقط ل لمملكة املتحدة،  وبالنسبة ل

ا من قانون اململكة املتحدة  تمثل  املعدلة(، والتي    ا )بصيغته  2017/1129األوروبي(   نسحاب( االتحاد األوروبي لعام  االقانون )املبني على  جزء 

ا: )ؤالء األشخاص  وه،  2018 الذين يندرجون ضمن  و املتعلقة باالستثمارات املسائل  خبرة مهنية في  ب  يتمتعون ( األشخاص الذين 1هم أيض 

"( ؛  األمر)"  2005)الترقية املالية( لعام    ، أمر2000عام  ل واألسواق  املالية  ( من قانون الخدمات  5)19االستثمار" في املادة    وتعريف "محترف

( األشخاص اآلخرون الذين  3( )أ( إلى )د( من األمر؛ أو )2)  49املادة  أحكام  العالية التي تندرج ضمن  املالءة املالية  ( الكيانات ذات  2أو )

 بالتواصل معهم لهذا الغرض 
 
   "(.األشخاص ذوي الصلة "إليهم مجتمعين بـ ُيشار(  3( و )2( و )1)األشخاص املشار إليهم في )ُيسمح قانونا

بناء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه:   ( بالنسبة للمملكة املتحدة من قبل أشخاص ليسوا من ضمن األشخاص  1)وال يجوز التصرف 

نشاط استثماري متعلق  ( وبالنسبة ألي دولة من دول االتحاد األوروبي، أي أشخاص ال يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي 2ذوي الصلة، و)

في اململكة املتحدة فقط لألشخاص ذوي العالقة، و)1بهذا اإلعالن )  
 
في املنطقة  2( سيكون متوفرا في أي دولة عضو   

 
( وسيكون متوفرا

   .فقط للمستثمرين املؤهلين للدول األوروبية  االقتصادية

 ألحكام قواعد طرح األوراق املالية وا  اإلعالنويتم نشر هذا  
 
اللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية في اململكة العربية  وفقا

فقط  عرض معلومات  هو لغرض    اإلعالنأي تعهدات ُملزمة بشراء أسهم أو االكتتاب بالطرح. هذا    اإلعالنالسعودية، وال يترتب على هذا  

 التخاذ  
 
أي قرار بشأن االستثمار في أي من األوراق املالية املصدرة عن  وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساسا

في أي    اإلعالن . كما ال يشكل هذا  الشركة  كان 
 
أيا التزام  بأي عرض أو   فيما يتعلق 

 
يمكن  و ،  دولةوكذلك اإلعالنات الواردة فيه أساسا ال 

املعتمدة  اإلصدار  إال على أساس نشرة    اإلعالنفي هذا الصدد. وال يجوز للمستثمرين االكتتاب في األسهم املشار إليها في هذا  االعتماد عليه  

هيئة  )" من هيئة السوق املالية باللغة العربية )أو نشرة اإلصدار املعتمدة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع في اإلمارات العربية املتحدة

والسلع   األوراق  والتي ستصدرها    كل موقع    بحسب"(،  املالية  املناسب  الشركةمستثمر(  الوقت  في  . "(املحلية   اإلصدار نشرة  )"  وتنشرها 

للمادة    .للتغيير  قابلةاملعلومات الواردة في هذا اإلعالن   ا  )د( من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، ستكون نسخ    33وفق 

بع اإلصدار  على  نشرة  للشركة  اإللكترونية  املواقع  على  متاحة  النشر  على    تداول ،  www.americanarest.comد 

www.saudiexchange.sa ،على   وهيئة السوق املاليةwww.cma.org.sa وكل من املستشارين املاليين . 

أنه وثيقة عرض  اإلعالن ال يمثل هذا   وال  ،  وثيقة عرض ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وال يجب تفسيره على 

الهيئة وال شركة   اكتماله،  اإلعالن السعودية أي مسئولية عن محتويات هذا    تداول تتحمل  أو  بدقته  تتعلق  تأكيدات  تعطيان أي  ، وال 

 أو عن االعتماد على أي جزء منه.ا اإلعالن ة مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذوُتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولي 

 ال يتم نشر هذه الوثيقة من قبلك أو من قبل أي من مستشاريك. ن  يجب أ 

وثيقة، وال تقدم  أي مسؤولية عن محتويات هذه ال   السعودية   تداول شركة    و أ،  هيئة األوراق املالية والسلع هيئة السوق املالية،  ال تتحمل  

  إقرار بشأن  أي  
 
تنشأ عن، أو يتم تكبدها نتيجة  قد  ر  ئخسا  ةمسؤولية من أي نوع عن أي   ةأي من  دقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحة

 . هذه الوثيقةمن  االعتماد على أي جزء

تجدر اإلشارة بأن البنوك تعمل بشكل حصري للشركة دون غيرها فيما يتعلق بالطرح، ولن يعّدون أي شخص آخر )سواء  أكان من متلقي  

هذا املستند أم ال( كعميل لهم فيما يتعلق بالطرح، ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي طرف بخالف الشركة لتوفير الحماية املقدمة لعمالئهم 
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لتقديم املشورة فيما يتعلق بالطرح أو أي صفقات أو أمور أو ترتيبات مشار إليها في هذا اإلعالن أو مستندات الطرح التي    ذوي الصلة، وال

 سُتنشر بخصوص الطرح.

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة     8رقم  في دولة اإلمارات العربية املتحدة )خارج املناطق الحرة املالية املنشأة بموجب 

 (: 2004لسنة  

ا ويتم توزيعهة  وسري  ةخاص النشرةهذه   ل  اتمام 
 
إلى أي شخص آخر غير   ا عدد محدود من املستثمرين/املستلمين ويجب عدم تقديمهحاليا

ى  محتو استفسار أو شكوك بشأن  إذا كان لديك أي  ، و ألي غرض آخر ا  أو استخدامهنسخها أو طباعتها  املستلم األصلي، وال يجوز إعادة  

قر  من خالل تلقي هذه الوثيقة، فإن الشخص أو الكيان الذي تم إصداره له و هذه الوثيقة، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.  يُ

املالية والسلع أو أي    هيئة األوراقأو اإلمارات العربية املتحدة املركزي    مصرفإلى    ا أو تقديمه  اويوافق على أن هذه الوثيقة لم يتم اعتماده

بما  داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  من  تسويق أي منتجات أو خدمات مالية  ولن يتم  سلطات أخرى في اإلمارات العربية املتحدة. لم  

ب ال يجوز  و قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة،  يخالف   أي عملية اكتتاب  أي  القيام  أ  ة في  أو استثمارات  خرى داخل دولة  أوراق مالية 

 إال بموجب القوانين املحلية السارية.  اإلمارات العربية املتحدة

يئة  ال يجوز تسويق األوراق املالية أو عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور في دولة اإلمارات العربية املتحدة دون موافقة ه

  هذه الوثيقة  تمثل  ال  و األوراق املالية والسلع.  
 
ا لقانون الشركات التجارية  عطرحا ا لألوراق املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وفق  ام 

 من وقت آلخر( أو غير ذلك. املعاد صياغتها)بصيغته املعدلة أو  2015لسنة   2رقم  االتحادي

" )على النحو املحدد في قرار رئيس مجلس إدارة  "املستثمرين املحترفينعلى  ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة إال  

املستلم    قبل   )بصيغته املعدلة من وقت آلخر(( وال يجوز تقديمها ألي شخص آخر من  2021  ر.م لسنة/    13هيئة األوراق املالية والسلع رقم  

 األصلي.

ضريبية أو محاسبية أو غيرها من االستشارات املهنية. هذه  ، قانونيةيمكن أن يمثل استشارة استثمارية، هذه الوثيقة يوجد أي نص في  ال 

بناء عليه. ينبغي  إجراء  يتضمن أي نص يمكن اعتباره مصادقة أو توصية للقيام بأي عمل أو  فقط وال  ُمعد لتزويدك باملعلومات  الوثيقة  

 .معتمد لتقديم املشورة بحسب كل موقف على حدةمحترف طلب املشورة من شخص  األوراق املاليةشراء في يرغب على أي شخص  

 في مركز دبي املالي العاملي: 

تنظيم أو املوافقة من قبل سلطة دبي للخدمات املالية  ال  ألي شكل من أشكالوالذي غير خاضع  "(  الطرح)"  بالطرح تتعلق هذه الوثيقة  

 "(. سلطة دبـي للخدمات املالية )"

أو التحقق من أي وثيقة أو وثائق أخرى    بشأن مراجعةهذه الوثيقة وال تتحمل أي مسؤولية  ة على  سلطة دبي للخدمات املالي  توافقلم  

ولم تتخذ أي خطوات  ،  أخرى مرتبطة بها  وثيقةعلى هذه الوثيقة أو أي  ة  ، لم توافق سلطة دبي للخدمات املالي وبناء عليه.  الطرحتعلق بهذا  ت 

 .بشأنهاوال تتحمل أي مسؤولية  فيها املعلومات الواردة  أو اكتمال  دقةللتحقق من 

 إال إذا كان الطرح مبني على األسس التالية: إلى أي شخص في مركز دبي املالي العاملي تقديم وثائق الطرح يتم  لم ولن  

ا  "طرح مستثنى .1  ؛ و ةب قواعد سلطة دبي للخدمات املالي ي قواعد السوق من كت لنموذج " وفق 

  كتيب األعمال في    سلوكلألشخاص الذين يستوفون معايير "العميل املحترف" املنصوص عليها في وحدة  أن يتم إعداده وتوجيهه   .2

 "(. سلوك األعمالوحدة  )"ة  قواعد سلطة دبي للخدمات املالي 

 . أي أشخاص آخرينأو االعتماد عليها من قبل إلى هذه الوثيقة بناء على ما ذلك، ال يجوز تقديم  

لهذه الوثيقة غير  ب  املتعلق قد يكون العرض   ب إعادة بيعه. يجب على املشترين املحتملين  خاضع لقيود تمنع  و/ أو    ُمَسيَّ  ات إجراءالقيام 

 . الطرح قبل أي تصرفالعناية الواجبة الخاصة بهم بشأن  
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كانت  إذا  ف.  بشأنهاخطوات للتحقق من املعلومات الواردة في هذه الوثيقة، وال تتحمل أي مسؤولية  ة أي  لم تتخذ سلطة دبي للخدمات املالي

مناسبة ألهدافك وظروفك  املتعلقة بهذا الطرح  مما إذا كانت األوراق املالية  إذا كنت غير متأكد  أو  الطرح غير واضحة،  محتويات هذا  

 . قبل أي تصرف  شار مالي معتمدمست الرجوع إلى عليك الشخصية، فاالستثمارية 

الوثيقة موجهة املحترفين"    هذه  "العمالء  إلى  في كتيبفقط  تعريفهم  املالي   حسب  للخدمات  دبي  األعمال،  ، وحدة  ة قواعد سلطة  إدارة 

 املوضح في وحدة إدارة األعمال. عمالء التجزئة على النحو وليست موجهة إلى 

 ي(: في سوق أبوظبي العاملي )سوق أبوظبي العامل 

  ة ألي شكل من أشكال التنظيم أو املوافقة من قبل سلطة دبي للخدمات املالي والذي غير خاضع  "(  الطرح)"الطرح  تتعلق هذه الوثيقة ب 

 "(. للخدمات املالية   سلطة دبي)"

أو التحقق من أي وثيقة أو وثائق أخرى    بشأن مراجعةهذه الوثيقة وال تتحمل أي مسؤولية  على    للخدمات املالية  سلطة دبي لم توافق

ولم تتخذ أي خطوات  ،  أخرى مرتبطة بها  وثيقةللخدمات املالية على هذه الوثيقة أو أي  سلطة دبي  ، لم توافق  وبناء عليه.  الطرحتعلق بهذا  ت 

 .بشأنهاوال تتحمل أي مسؤولية  فيها املعلومات الواردة  دقة أو اكتمال للتحقق من 

( "طرح  1إذا كان الطرح مبني على األسس التالية: )إال    سوق أبوظبي العامليلم يتم طرح أسهم الطرح ولن يتم عرضها على أي شخص في  

ا  مستثنى وفق  دبي"  بسلطة  الخاصة  واألسواق  املالية  الخدمات  املالية  لالئحة  لعام  واألس  للخدمات  )2015واق  ا2،  الذين  (  ألشخاص 

 .للخدمات املالية  كتيب قواعد سلطة دبييستوفون معايير "العميل املحترف" املنصوص عليها في 

كانت  إذا  ف.  بشأنهاخطوات للتحقق من املعلومات الواردة في هذه الوثيقة، وال تتحمل أي مسؤولية  أي    للخدمات املالية  سلطة دبيلم تتخذ  

مناسبة  املتعلقة بهذا الطرح  مما إذا كانت األوراق املالية  إذا كنت غير متأكد  أو  الطرح غير واضحة،  هذا  نصوص عليها في  املحتويات  امل

 قبل أي تصرف. مستشار مالي معتمد الرجوع إلى عليك الشخصية، فألهدافك وظروفك االستثمارية 

في  ت املعترف بها )على النحو املحدد في لوائح الخدمات املالية واألسواق  )أ( األشخاص املرخص لهم أو الهيئاهذه الوثيقة موجهة فقط إلى:  

نشاط استثماري )باملعنى املقصود  أي  في تشجيعهم للمشاركة ، أو )ب( األشخاص الذين تمت دعوتهم أو 2015لعام   سوق أبوظبي العاملي

املالية واألسواق في سوق أبوظبي العامليمن    18في القسم   أي بشأن    ( لوائح الخدمات  بيع  يتم    ةإصدار أو    طرحها بشكل أوراق مالية قد 

موجه فقط إلى  ه الوثيقة  (. هذ تطبيق هذه الفقرةألغراض   الصلة"  ي ذو األشخاص "مجتمعين بـ  يشار إلى جميع هؤالء األشخاص  و قانوني )

  استثمارأي أي شخص ليس من ضمن األشخاص ذوي الصلة. يكون من قبل  عليهاالتصرف أو االعتماد  يجوز وال ذوي الصلة األشخاص 

 ذوي الصلة وهؤالء فقط سيتم التعامل معهم في هذا الشأن.فقط لألشخاص مرتبط بهذه الوثيقة ُمتاح استثماري نشاط أو 


