
 

 لألوراق املالية بغرض بيعها أو االكتتاب فيها في أت
ً
، وال يجب أن يتم اعتباره نشرة إصدار أو طرحا

ً
ية والية م إعداد هذا البيان ليكون إعالنا

ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن أو أي من فحواه بمثابة توصية قضائية بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا. و 

عتبر املعلومات الواردة في هذا اإلعالن موجزة وذات طبيعة عامة، وعلى أي مستثمر اتخاذ 
ُ
قراره للمشاركة باالكتتاب في أية والية قضائية. وت

فقط والتي سيتم نشرها من قبل شركة أمالك العاملية للتمويل باالستثمار في أسهم الطرح على أساس املعلومات التي تتضمنها نشرة اإلصدار 

سخ من العقاري )كما هو محدد أدناه( في الوقت املناسب فيما يتعلق باعتماد تداول أسهمها العادية في السوق املالية السعودية. وسيتم توفير ن

 .www.amlakint.comلعقاري وموقعها اإللكتروني نشرة اإلصدار بعد نشرها في املقر الرئيس لشركة أمالك العاملية للتمويل ا
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 صحفي بيان

 
التوزيع أو لغرض االقتباس أو اإلصدار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الواليات املتحدة األمريكية أو ** هذا اإلعالن ليس للنشر أو 

الحصول   كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا أو أية والية قضائية يعتبر فيها مثل هذا التوزيع مخالفا للنظام أو غير قانوني أو يجب

 االعتراض عليه من أية هيئة تنظيمية **. على ترخيص بشأنه أو عدم

 

 

 بن
 
للتمويل العقاري لالكتتاب  % من أسهم أمالك العاملية30لطرح  اء سجل األوامر تمهيدا

 ( ريال سعودي17( و )15وتحديد النطاق السعر ي للسهم بين ) العام

 

العقاري  أعلنت كل من شركة أمالك العاملية للتمويل : 2020يونيو  21الرياض، اململكة العربية السعودية، 

وشركة األهلي املالية، املستشار املالي، ومدير االكتتاب، ومدير سجل بناء األوامر، واملتعهد بالتغطية بأنه تم تحديد 

 ( ريال للسهم الواحد.17( و )15النطاق السعري لسهم شركة أمالك العاملية بين )

م( بهدف طرح أسهم أمالك  2020يونيو  22هـ )1441/ 01/11وسيتم بدء بناء سجل األوامر يوم االثنين املوافق 

 م(. 29/06/2020هـ ) 8/11/1441لالكتتاب العام، وتستمر عملية بناء سجل األوامر إلى يوم االثنين املوافق 

األهلي املالية أنه سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر الكتتاب  وأوضحت شركة

ذي يستهدف شريحتين هما شريحة املؤسسات ، وتشمل الفئات التي يحق لها املشاركة في  شركة أمالك العاملية ال

بناء سجل األوامر بما في ذلك صناديق االستثمار، والشركات واملستثمرين األجانب املؤهلين واملستثمرين الخليجيين 

ة بصفة أصيل، وشركات قطاعي واألشخاص املرخص لهم بالتعامل في األوراق املالي   من ذوي الشخصية االعتبارية

البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات املدرجة في السوق املالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير املدرجة  

وفقا للشروط املحددة في نشرة اإلصدار، كما يستهدف االكتتاب  شريحة االفراد التي تشمل األشخاص السعوديين  

ة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي، وأي شخص  الطبيعيين، بما في ذلك املرأ

طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات املستلمة، باإلضافة إلى املستثمرين الخليجيين 

مل كذلك املكتتبين  وتبدأ عملية اكتتاب الجهات املشاركة أثناء فترة الطرح التي تش  ذوي الشخصية الطبيعية.

أيام شاملة آخر يوم إلغالق   4م(، وتستمر ملدة 2020/ 02/07هـ )11/11/1441 األفراد يوم الخميس املوافق

 م(.05/07/2020هـ ) 14/11/1441االكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم األحد املوافق 

سبعة وعشرون   تاب وعددهاوأضافت  شركة األهلي املالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل األسهم املطروحة لالكت

% من إجمالي أسهم الطرح إلى املؤسسات والصناديق 100( سهم تمثل 27.180.000مليونا ومائة وثمانين ألف )

ملدير االكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل املكتتبين األفراد وقيام الجهات    االستثمارية املكتتبة، فيما يحق
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طرح املخصصة لهم تخفيض عدد األسهم املخصصة للجهات املشاركة بعد  املشاركة باالكتتاب بكامل أسهم ال

(  24.462.000الحصول على موافقة هيئة السوق املالية إلى أربعة وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف )

  (2.718.000% من إجمالي أسهم الطرح، وطرح مليونين وسبعمائة وثمانية عشر ألف )90سهم لتمثل ما نسبته 

  .% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة املكتتبين األفراد10سهم كحد أقص ى، تمثل ما نسبته 

 www.cma.org.sa وملزيد من املعلومات وللحصول على نشرة اإلصدار، يرجى مراجعة موقع هيئة السوق املالية

وموقع شركة األهلي  www.amlakint.comوموقع شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري 

األهلي التجاري، والجهات املستلمة: البنك السعودي لالستثمار، والبنك   www.alahlicapital.comكابيتال 

 ومصرف الراجحي، وبنك الجزيرة.

 - انتهى-

 

 بيان إخالء مسؤولية

 أو قاعدة يمكن 
ً
 أو دعوة لالشتراك، وال يشكل أساسا

ً
يندرج هذا اإلعالن في سياق املعلومات فقط وال يشكل تحت أي ظرف من الظروف عرضا

 مالية للشركة.االعتماد عليها التخاذ قرار باالستثمار في أي أوراق 

 للمادة  
ً
)ز( من "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية باململكة   33ويتم نشر هذا اإلعالن وفقا

العقاري )"الشركة"(، وال العربية السعودية، بهدف معرفة مدى رغبة املستثمرين املحتملين في املشاركة في طرح شركة أمالك العاملية للتمويل 

زام يتضمن أية تعهدات ملزمة باالستحواذ على األسهم أو االكتتاب في أسهم الشركة. وال يشكل هذا اإلعالن أو محتوياته أساس ألي عرض أو الت

شار إليها من أي نوع لدى أية سلطة أو اختصاص قضائي وال يجوز االعتماد عليه بهذا الشأن. ويحق للمستثمرين االكتتاب في ا
ُ
ألوراق املالية امل

سخة من ال
ُ
 لنشرة اإلصدار )"النشرة"( املعتمدة من هيئة السوق املالية في الوقت املناسب. ويمكن الحصول على ن

ً
نشرة، بهذا اإلعالن فقط وفقا

 .www.amlakint.com عقب اإلعالن، من مكتب التسجيل التابع للشركة أو عبر موقعها اإللكتروني

 لغرض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة السوق املال
ً
ية ال يشكل هذا اإلعالن عرضا

قة محتوياته أو اكتمالها، وتخليان السعودية )تداول( أية مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وهما ال تقدمان أي إقرار أو تعهد فيما يتعلق بد

 مسؤوليتهما بشكل واضح عن أي التزام من أي نوع كان بخصوص أي خسارة قد تنجم عن أو بسبب االعتماد على أي جزء من هذا اإلعالن.

http://www.amlakint.com/
http://www.cma.org.sa/
http://www.amlakint.com/
http://www.alahlicapital.com/
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ال يمكن االعتماد على املعلومات تندرج املعلومات الواردة في هذا اإلعالن في إطار أغراض تعريفية فقط وال ُيقصد منها أن تكون كاملة أو شاملة. و 

عالن قابلة الواردة في هذا اإلعالن أو على مدى دقتها أو نزاهتها أو اكتمالها من قبل أي شخص ألي غرض كان. كما أن املعلومات الواردة في هذا اإل 

 .املستمر للتغيير

 بموجب القوانين املطبقة في بعض الواليات 
ً
القضائية ويجب على األشخاص الحائزين على أي مستند أو  قد يكون توزيع هذا اإلعالن مقيدا

بها. إن عدم االمتثال لهذه القيود قد يعتبر  يلتزمون معلومات أخرى مشار إليها في هذا اإلعالن أن يكونوا على دراية بأي قيود من هذا القبيل وأن 

 لقوانين األوراق املالية ألي من هذه الواليات القضائية.
ً
 انتهاكا

 لبيع األوراق املالية للشركة داخل الواليات املتحدة األمريكية أو إليها. وال يجوز طرح أو بيع األسهم املشار إال يشك
ً
ليها في ل هذا اإلعالن عرضا

الية"(، أو ، وتعديالته )"قانون األوراق امل1933هذا اإلعالن داخل الواليات املتحدة دون تسجيلها بموجب قانون األوراق املالية األمريكية لعام 

زء  إدراجها في معاملة معفاة أو غير خاضعة لشروط التسجيل املنصوص عليها في قانون األوراق املالية. وإن الشركة لم ولن تقوم بتسجيل أي ج

ألية أوراق مالية  من األسهم املطروحة بموجب قانون األوراق املالية أو قوانين أي من الواليات داخل الواليات املتحدة، أو القيام باكتتاب عام

شر أو داخل الواليات املتحدة. وال يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يمكن توزيعها أو إعادة إرسالها أو إرسالها بأي طريقة أخرى، بشكل مبا

 غير مباشر، داخل الواليات املتحدة أو إليها.

 لبيع األسهم ال يتضمن هذا اإل 
ً
املشار إليها أو التماس عرض لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة أو أستراليا أو عالن أو يشكل عرضا

شار إليها كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو االلتماس غير قانوني. وإّن عرض وبيع األسهم امل

بعض عالن لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة في اإل 

حساب أي ل االستثناءات، ال يجوز عرض أو بيع األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لصالح أو

 أو اليابان.مواطن أو مقيم بأستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ولن يكون هناك طرح عام لألسهم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا  

طرح بعده موجه فقط  في الدول األعضاء في املنطقة االقتصادية األوروبية )يشار إلى كل منها، "دولة عضو معنية"(، هذا اإلعالن وأي عرض قد ي

لألشخاص باعتبارهم "مستثمرين مؤهلين" باملعنى املقصود في توجيهات نشرة اإلصدار )"مستثمرون مؤهلون"(. ولهذه األغراض، يقصد بتعبير 

ة ذات صلة ويتضمن كذلك أي تدابير تنفيذي  (،EU/    2010/73)وتعديالته التي تشمل التوجيه    EC/    2003/71توجيهات نشرة اإلصدار التوجيه  

 إلى "املستثمرين املؤهلين" )
ً
( مّمن يمتلكون خبرة مهنية في املسائل iفي الدولة العضو املعنية. أما في اململكة املتحدة، فإن هذا اإلعالن موجه حصرا

، بصيغته 2005ج املالي( قانون  )التروي  2000( من قانون األسواق والخدمات املالية لعام  5)  19املتعلقة باالستثمارات التي تدخل في نطاق املادة  

، وأي نشاط 3( )أ( إلى )د( من القانون، و)2) 49( الذين تنطبق عليهم املواد من 2املعدلة ) "القانون"( أو )
ً
( والذين يجوز إبالغهم بذلك قانونيا

 ملوا بموجب هذا اإلعالن. استثماري يتعلق بهذا اإلعالن يتم فقط من خالل هؤالء األشخاص وال يجوز لغير هؤالء األشخاص أن يع
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قد يحتوي هذا اإلعالن على إفادات ذات داللة مستقبلية أو يمكن اعتبارها كذلك. يمكن أن يستدل على هذه اإلفادات املستقبلية من خالل  

"من املمكن" أو "ُيقدر" استخدام مصطلحات تشير إلى املستقبل، بما في ذلك مفردات "يعتزم" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يمكن" أو "َيعتبر" أو 

النفي أو "يتوقع" أو "يتنبأ" أو "ينوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، سواء في صيغة 

أو األحداث املستقبلية أو النوايا. إن   أو اإلثبات أو غيرها أو املفردات املشابهة لها في املعنى، أو عند التطرق لالستراتيجية أو الخطط أو األهداف

ية أي إفادات أو بيانات مستقبلية تعكس وجهة نظر الشركة الحالية بشأن األحداث املستقبلية وهي عرضة للمخاطر املتعلقة باألحداث املستقبل

الي أو السيولة أو التوقعات أو النمو أو وغيرها من املخاطر والشكوك واالفتراضات املتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو الوضع امل

أو   االستراتيجيات. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في التوقعات أو التقديرات

، وتطورات األحداث  البيانات املستقبلية الصادرة عن الشركة، ويشمل ذلك بين جملة أمور أخرى، املخاطر املتعلقة ب
ً
الشركة وعملياتها تحديدا

البيانات االقتصادية والصناعية العاملية، وتأثيرات التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في اململكة العربية السعودية. إّن اإلفادات و 

والشركات التابعة لهم مسؤولياتهم بشكل   املستشار املاليو   املستقبلية تعبر فقط عن املعطيات املتاحة في تاريخ اإلدالء بها. ويخلي كل من الشركة

واضح عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان مستقبلي وارد في هذا اإلعالن سواء كنتيجة لتوفر معلومات جديدة أو أي تطورات 

 مستقبلية وما إلى ذلك.

 على نوايا الشركة خالل هذه املرحلة فيما يتعلق بالطرح. ال ليس هناك أي ضمان لحدوث الطرح ويجب عدم اتخاذ قراراتكم امل
ً
الية استنادا

ثل في يشكل هذا اإلعالن توصية متعلقة بالطرح. وإن االستحواذ على األسهم التي يتطرق لها هذا اإلعالن قد ُيعّرض املستثمر ملخاطر كبيرة تتم

درسون إمكانية القيام بهذه االستثمارات استشارة شخص مؤهل ومتخصص في خسارة جميع األموال املستثمرة. ويجب على األشخاص الذين ي

 هذا النوع من االستثمارات.

 لصالح الشركة دون أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. وه  املستشار املالي يتصرف  
ً
أي شخص آخر باعتباره أحد عمالئه    مع   لن يتعامل  وحصرا

ه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية املمنوحة لعمالئهم، أو لتقديم املشورة فيما يتعلق املسؤولية تجا  فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل

 بالطرح، ومحتوى هذا اإلعالن أو أي معاملة أو إجراء أو أي مسألة أخرى مشار إليها في اإلعالن.

 همسؤوليأو    مدراءهأو أي من    املستشار املالي  يتحمل  تم إعداد محتويات هذا اإلعالن من قبل الشركة وتتحمل وحدها املسؤولية عما ورد فيه. ال

أي مسؤولية أو التزامات مهما كانت وال يقدم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية، عن مدى صحة أو   أو موظفيه أو مستشاريه أو وكالئه

ركة دقة أو اكتمال املعلومات الواردة في هذا اإلعالن )وكذلك فيما يخص أي معلومات تم حذفها من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى متعلقة بالش

املرتبطة بها، سواء كانت املعلومات بصيغة خطية أو شفهية أو مرئية أو إلكترونية، وكيفما كانت منقولة أو أو الشركات التابعة لها أو الشركات  

 متاحة، أو عن أي خسائر مهما كانت سواء كانت ناتجة عن هذا اإلعالن أو محتوياته أو مرتبطة به بشكل أو بآخر.
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 لألوراق املالية بغرض بيعها أو االكتتاب فيها في أت
ً
، وال يجب أن يتم اعتباره نشرة إصدار أو طرحا

ً
ية والية م إعداد هذا البيان ليكون إعالنا

ال يجوز اعتبار هذا اإلعالن أو أي من فحواه بمثابة توصية قضائية بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا. و 

عتبر املعلومات الواردة في هذا اإلعالن موجزة وذات طبيعة عامة، وعلى أي مستثمر اتخاذ 
ُ
قراره للمشاركة باالكتتاب في أية والية قضائية. وت

فقط والتي سيتم نشرها من قبل شركة أمالك العاملية للتمويل باالستثمار في أسهم الطرح على أساس املعلومات التي تتضمنها نشرة اإلصدار 
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، االستحواذ على جزء من األوراق املالية في الطرح بصفة رئيسية ركات التابعة لهوأي من الش للمستشار املاليفيما يتعلق بطرح األسهم، يحق 

تابعة للشركة قد تمكنهم من الشراء أو البيع أو العرض للبيع أو االحتفاظ أو التصرف لحساباتهم بهذه األوراق املالية وغيرها من األوراق املالية ال

د نشرها، إلى إصدار أسهم تالي، فإن أي إشارة واردة في نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية، بمجر أو أي استثمارات مرتبطة بالطرح أو غيره. وبال

أو إصدار أو عرض أو اكتتاب أو شراء أو عرضها أو االشتراك فيها أو االستحواذ عليها أو التعامل فيها يجب أن تفهم على أنها تشمل أي الشركة 

وأي من الشركات التابعة   املاليوالتي تعمل وفق هذه الصفة. وباإلضافة إلى ذلك، يحق    بعة لهن الشركات التاوأي م  املستشار املاليتعامل من قبل  

الدخول في ترتيبات تمويلية )تشمل عقود وعمليات التبادل وعقود الفروقات( مع املستثمرين فيما يتعلق باألوراق املالية التي يمكن  له

اإلفصاح املستشار املالي االستحواذ عليها أو االحتفاظ بها أو التصرف بها من وقت آلخر. ال ينوي  بعة لهلتا وأي من الشركات ا للمستشار املالي

 عن أي من هذه االستثمارات أو التعامالت باستثناء اإلفصاح املطلوب بموجب القانون أو املتطلبات التنظيمية.
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