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ليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات المتحدة األمريكية 
)بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية واألقاليم واألراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا( أو كندا، أو أستراليا، أو 

اليابان، أو أي دولة أو والية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر او توزيع هذا البيان مخالفاً  جنوب إفريقيا، أو  
 للقانون أو يشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه الوالية القضائية.

ة، بما في ذلك، ال يمثل هذا اإلعالن نشرة إصدار، أو عرضاً لبيع األوراق المالية أو االكتتاب فيها، في أي والية قضائي
 الواليات المتحدة األمريكية، أو جنوب أفريقيا، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا.

ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام 
لشراء األسهم وفقاً للطرح المقترح، وبالتالي يتعين على  من أي نوع كان في أي والية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض  

المستثمر اتخاذ قراره االستثماري بناًء على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية )"نشرة الطرح الدولية"( فقط التي  
كشركة مساهمة    المتحدةبدولة اإلمارات العربية  في امارة دبي    التأسيس)قيد  .  للخدمات المالية ش.م.ع  االنصاريستنشرها  

( في الوقت المناسب  "المجموعة"بـ    مع الشركات التابعة لها يشار اليها  و  أو "الشركة"  "االنصاري للخدمات المالية"( )عامة
 ول إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.بفيما يتعلق بق

 
سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى مستثمرين محترفين محددين، ضمن واليات قضائية معينة بما يتماشى  

نشرة الطرح الدولية من قبل هيئة األوراق المالية    الموافقة علىتم  تلن  لم تتم ومع قوانين وأنظمة هذه الواليات القضائية.  

من أي   والسلع في دولة اإلمارات )"هيئة األوراق المالية والسلع"( ولن تشكل المعلومات الواردة فيها )إذا تم نشرها( جزءا  

نشرة الطرح الدولية  نشرة قد يتم إصدارها فيما يتعلق بطرح أسهم لمستثمري التجزئة في دولة اإلمارات. وال تندرج مراجعة  

 وأي إعالنات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة األوراق المالية والسلع أو واليتها القضائية.

لم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

ة االكتتاب. ال يقع هذا اإلعالن أو أي إعالنات ذات صلة ضمن مسؤولية أو  أو في أي مكان آخر وال يشكل جزءا  من نشر

 . اختصاص هيئة األوراق المالية
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  2023مارس  9 –دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 األنصاري للخدمات المالية تعلن عن نية اإلدراج في سوق دبي المالي 

 

، تمثل ما نسبته  كتتاب العام)"األسهم"( لال  ا  عادي  ا  سهم (750،000،000)سبعمائة وخمسين مليون  إتاحة   -

المالية. ويتضّمن الطرح    في% من إجمالي األسهم المصدرة  10 رأس مال مجموعة األنصاري للخدمات 

كتتاب  كتتاب األفراد في دولة اإلمارات العربية الالمستثمرين المحترفينالعالمي ا  متحدة. ، وا

كتتاب   - ا فترة  تبدأ  أن  المتوقع  المحترفينمن  بتاريخ    2023مارس    16في    المستثمرين  تنتهي   24وأن 

 .2023مارس 

كتتاب األفراد في دولة اإلمارات في   - مارس   23وأن تنتهي بتاريخ    2023مارس    16من المتوقع أن تبدأ فترة ا

2023. 

 . 2023أبريل  6من المتوقع إدراج األسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في )أو تقريبا  في(  -

تحتفظ "األنصاري القابضة" ذ.م.م )"المساهم البائع"(، المالك الوحيد ألسهم األنصاري للخدمات المالية،   -

الطرح،   العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد سعر  الطرح  القوانين بحق تعديل حجم  مع مراعاة 

المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة "هيئة األوراق المالية والسلع" 

 في دولة اإلمارات.  

 

مجموعة األنصااااااري للخدمات المالية  . م. ش.  )ماااااركة مسااااااهمة عامة قيد الت ساااااي  في إمارة أعلنت اليوم  

المتحدة( )ُيشااار إليها فيما يلي باساام "األنصاااري للخدمات المالية" أو "المجموعة"  دبي، دولة اإلمارات العربية

خدمات المالية المتكاملة في الدولة، عن نيتها المضي في تقديم الأو الشركة"(، وهي إحدى المجموعات الرائدة  

جزء من أساااااااااهمهاا العاادياة في قادماا  في إجراء حرح عاام أولي )"الطرح العاام األولي" أو "الطرح العاالمي"( وإدراج  

  سوق دبي المالي.

 

 أبرز سمات الطرح العالمي 

 0.01ساااااهم القيمة اإلسااااامية لكل منها    كتتاب العاملال  ا  ساااااهم (750،000،000)سااااابعمائة وخمساااااين مليون إتاحة   -

 مجموعة.% من إجمالي أسهم رأس المال القائم لل10فل ( للطرح العالمي، تمثل ما نسبته  1درهم إماراتي )

ع حرحها   كافة  تمثل - تحتفظ "األنصاااري   مبيع األسااهم القائمة والمملوكة من قبل األنصاااري القابضااة.األسااهم الُمزم 

لطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة تحديد ساااااااااعر الطرح العالمي، مع مراعاة القابضاااااااااة" بحق تعديل حجم ا

هيئة األوراق المالية والساالع"  "القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعد الحصااول على موافقة 

 دولة. األنصاري القابضة هي المالك الوحيد ألسهم األنصاري للصرافة، وبذلك فإنها المساهم البائع الوحيد.  الفي  
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كتتاااب األفراد في دولااة اإلمااارات )كمااا هو معرّ    - ُيتاااح الطرح العااالمي لدفراد وميرهم من المسااااااااااتثمرين في إحااار ا

لمتحادة األمريكياة، بماا في ذلاك دولاة اإلماارات، في إحاار أدناا((، إلى جاانال المسااااااااااتثمرين المحترفين خاارج الو ياات ا

كتتاب    .  المستثمرين المحترفين ا

ُعيِّن بنك أبوظبي التجاري  .م.ش.؛ وإي إ  جي هيرمي  اإلمارات المحدودة )"إي إ  جي المحدودة"( با متراك  -

"إي إ  جي هيرمي "(؛ وماركة   مع إي إ  جي هيرمي  ذ. م. م. )"إي إ  جي ذ. م. م."( )ُيشاار إليهما معا  باسام

 )"اإلمارات دبي الوحني كابيتال"(، كمنسقين عالميين مشتركين.    اإلمارات دبي الوحني كابيتال  . م. م.

 أصاااااااااااااادرت لجنااااااااااااااتا الرقابااااااااااااااة الشاااااااااااااارعية الداخليااااااااااااااة لدى بنك أبوظبي التجاري وبنك اإلمارات دبي الوحني )"بنك  -

ااااااد، بحساااااااال رأيهاامااااااا،  اإلمار  الطاااااااارح العالمي مااااااااع أحكااااااااام الشااااااااريعة  امتثالات دبي الوحني"( تصااااااااااااااريحات تـكااااااااِّ

 اإلسااااالمية. 

 سياسة توزيع األرباح وهيكلية رأس المال 

 0.01القيماااااااة اإلسااااااامية لكااااااال منهاااااااا تبلااااااا  و ساااااااهم  7,500,000,000 مجموعاااااااةتتضااااااامن أساااااااهم رأس ماااااااال ال -

 وهي أسهم قائمة وُمصدرة مدفوعة بالكامل.   فل ( للطرح العالمي،   1درهم إماراتي )

كتمااااال الطاااارح العااااالمي، تعتاااازم الشااااركة  - ، بحيااااُ سُتصاااار  اعتماااااد سياسااااة توحيااااع أرباااااح نصاااا  ساااانويةبعااااد ا

كتو  بر من كل عام.هذ( التوحيعات مرتين خالل كل سنة مالية وذلك في مهري أبريل وأ

، علاااااى 2023عااااان عائااااادات العاااااام كحاااااد أد اااااى ملياااااون درهااااام إمااااااراتي  600إلاااااى توحياااااع أربااااااح  مجموعاااااةوتهااااد  ال -

كتوبر   اتتوحيع   يتم تقديمأن   . 2024النص  الثا ي في أبريل    توحيعاتو  2023النص  األول في أ

دفع ماااارتين ساااانويا ( بمعاااادل    يقاااال عاااان  - % ماااان صااااافي األرباااااح 70وبعااااد ذلااااك، ماااان المتوقااااع توحيااااع أرباااااح )تااااُ

 المحققة.  

ل عااااادم وجاااااود فااااار  مالئماااااة تساااااتوفي اتعزياااااز النماااااو. فاااااي حااااا اساااااتثمارية لستواصااااال المجموعاااااة تقيااااايم فااااار   -

تتجاااااااو  الحااااااد  فااااااي إمكانيااااااة توحيااااااع أرباااااااح مجموعااااااةالمعااااااايير والعائاااااادات ا سااااااتثمارية المسااااااتهدفة، سااااااتن ر ال

 السنوي األد ى المذكور أعال(.  

تعتماااااد قااااادرة الشاااااركة علاااااى توحياااااع األربااااااح النقدياااااة علاااااى عااااادد مااااان العوامااااال، بماااااا فيهاااااا متطلباااااات إدارة النقاااااد  -

 .  السائدة  لدى الشركة وظرو  السوق

المجموعاااااااة، وساااااااو  يخضاااااااع  وباإلضاااااااافة إلاااااااى ذلاااااااك، تمثااااااال ماااااااركة ا نصااااااااري للصااااااارافة ذ.م.م مالبياااااااة أربااااااااح -

سااااداد األرباااااح لموافقااااة مصاااار  اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة المركاااازي علااااى دفااااع األرباااااح ماااان مااااركة ا نصاااااري 

 للصرافة ذ.م.م إلى الشركة.

 مزايا االستثمار في األنصاري للخدمات المالية  نبذة عن أهم

تمتلااااااك ماااااابكة الفااااااروش األكباااااار محليااااااا  تعااااااد مااااااركة الصاااااارافة الرائاااااادة فااااااي دولااااااة اإلمااااااارات العربيااااااة المتحاااااادة، و  -

 وتعتمد على منصات رقمية تعز  تجربة العمالء وكفاءة وجودة الخدمات.  
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كباااار األسااااواق عالميااااا  وإحاااادى األسااااواق األساااارش نمااااوا  للتحااااويالت الصااااادرة  - تعتباااار الشااااركة الرائاااادة ضاااامن  ااااا ي أ

  .  للتحويالت المالية الصادرة   اإلجماليةلدفراد من حيُ القيمة 

تح اااااان بمكانااااااة  متمياااااازة فااااااي سااااااوق األوراق النقديااااااة، وتمتلااااااك كافااااااة المااااااـهالت التااااااي تمكنهااااااا ماااااان ا سااااااتفادة  -

ع ا قتصاد في دولة اإلمارات.   من تنامي القطاش السياحي واإل  نفاق على السياحة وتوسُّ

م، تتبنااااااان المجموعاااااااة اساااااااتراتيجية  واضاااااااحة  ساااااااتقطاب العماااااااالء مااااااان األفاااااااراد والمـسساااااااات والحفاااااااا  علااااااايه -

مدعومااااااة  بإمكاناتهااااااا المتمياااااازة علااااااى صااااااعيد البيااااااع العااااااابر )القاااااادرة علااااااى إقناااااااش العمااااااالء علااااااى الحصااااااول علااااااى 

 خدمات ومنتجات إضافية(، وتنامي واتساش نطاق خدماتها المتاحة للشركات.  

م بإحكامضمن قطاش يحتذى بها المعايير ومنهجيات عمل تضع المجموعة  -  ويصُعل دخوله.  من َّ

 .اناٌت رقمية مبتكرة وحصرية تعز  تجربة العمالء وكفاءة العمليات وأمن البياناتإمكللمجموعة   -

 .، ومسيرة من النمو المتواصل  19-، حتن أ ناء جائحة كوفيدكبيرة    داء مالي قوي ومرونةتتمتع ب -

 .في مجا ت عمل المجموعة فريق إداري متميز بخبرات  رائدة  لديها   -

لتحقيااااااق أهاااااادا  النمااااااو ومواصاااااالة األداء  ومحااااااددة  واضااااااحة راتيجيةاسااااااتوتمتلااااااك المجموعااااااة خارحااااااة حريااااااق  -

دعماااااااا  لطموحاااااااات المجموعاااااااة فااااااي ترسااااااايخ ريادتهاااااااا فاااااااي األسااااااواق بدولاااااااة اإلماااااااارات، وتنمياااااااة محف اااااااة القااااااوي 

حلولهااااااا وخاااااادماتها المقدمااااااة للشااااااركات، وتعزيااااااز إمكاناتهااااااا الرقميااااااة والتوسااااااع فااااااي منطقااااااة مجلاااااا  التعاااااااون 

 الخليجي.  

 

 : للخدمات المالية ألنصاريمجموعة ا ملخص ألبرز مالمح األداء المالي والتشغيلي ل

 2022 2021 2020 الوحدة  ةالمالي النتائجأبرز  

  (1)اإليرادات التشغيلية 
مليون درهم  

 إماراتي 

831 988 1,154 

   تتضمن:

 التحويالت المالية
مليون درهم  

 إماراتي 

654 703 737 

 األوراق النقدية 
مليون درهم  

 إماراتي 

101 202 338 

 ن ام حماية األجور
مليون درهم  

 إماراتي 

47 48 59 

 ميرها
مليون درهم  

 إماراتي 

29 34 21 

 (2) األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
مليون درهم  

 إماراتي 

420 551 657 
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واإلهالك   والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  هوامش 

  (3) واالستهالك

% 50.5% 55.8% 56.9% 

 األرباح في السنة صافي 
مليون درهم  

 إماراتي 

375 491 595 

 (4) تدفقات النقد الحر
مليون درهم  

 إماراتي 

405 523 626 

 95 55 96 %  (5) التحويل النقدي 

 

 صافي".  – يتم تعري  اإليرادات التشغيلية على أنها "اإليرادات" باستثناء "اإليرادات األخرى" و"إيرادات الفائدة   (1)

على أنها "األرباح في السنة" باستثناء "ا ستهالك    األرباح قبل الفوائد والضرائل واإلهالك وا ستهالك يتم تعري      (2)

 صافي ".  -ات اإليجار" و" إيرادات الفوائد واإلحفاء "، "تكلفة التمويل على التزام

األرباح    (3) بتقسيم  وا ستهالك  واإلهالك  والضرائل  الفوائد  قبل  األرباح  هامش  والضرائل  يتم حساب  الفوائد  قبل 

 واإلهالك وا ستهالك على اإليرادات الناتجة عن األنشطة التشغيلية.

 ة من األرباح قبل الفوائد والضرائل واإلهالك وا ستهالك. يتم حساب تدفقات النقد بطرح النفقات الرأسمالي (4)

وا ستهالك    (5) واإلهالك  والضرائل  الفوائد  قبل  األرباح  من  الرأسمالية  النفقات  بطرح  النقدي  التحويل  يتم حساب 

 مقسما  على األرباح قبل الفوائد والضرائل واإلهالك وا ستهالك.

 

 أبرز مالمح األداء التشغيلي 

 
 2022 2021 2020 الوحدة 

 231 215 191 رقم عدد الفروع  

 22.0 21.6 20.3 مليون التحويالت المالية الصادرة لألفرادعدد عمليات 

 47,199 46,467 43,371 مليون التحويالت المالية الصادرة حجم 

 قيمة عمليات األوراق النقدية والبطاقات مسبقة الدفع  

مليون 

درهم  

 74,733 71,480 39,578 إماراتي 

 1,099 899 850 أل  نظام حماية األجور   –عدد ملفات الرواتب التي تمت معالجتها 

 البطاقات مسبقة الدفع   – ل يحمتقيمة 

مليون 

درهم  

 1,628 1,105 599 إماراتي 
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تعليقاً على انطالق عملية الطرح العام األولي في سوق األوراق المالية، قال محمد علي األنصاري، رئيس مجلس إدارة  

 مجموعة "األنصاري للخدمات المالية":

، لعبت "األنصاري للخدمات المالية" دورا  جوهريا  في مجال  1966"األنصاري للصرافة" عام    مركتنا األولى   منذ ت سي "

ا الهامة التي نح ن بها في حياة سكان الدولة و وَّارها، كما  حركة  ألموال داخل دولة اإلمارات وخارجها. ونفخر بالمكانة 

نتشرَّ  بكوننا مريكا  مو وقا  للشركات المحلية والمـسسات العالمية، يدعم أعمالها في مجال خدمة التحويالت المالية  

 .متطلبات إدارة النقد  عبر الحدود وتصري  العمالت األجنبية ويلبي

 

ومهدت دولة اإلمارات خالل السنوات الماضية تنامي حضورها العالمي بوصفها مركزا  رائدا  للسياحة والتجارة واستقطاب  

المواهل والتمويل، وذلك بفضل جهود الدولة والتوجُّهات الحكومية في هذا المجال، والتي تنعك  في السياسات الداعمة  

ع ألعمالنا. وباتت "األنصاريلدعمال التي دفع  " اليوم إحدى المجموعات الرائدة  للخدمات المالية ت عجلة النمو والتوسُّ

، ونتبنَّن منهجية  تتمحور  لخدماتافي قطاش الخدمات المالية المتكاملة في دولة اإلمارات، إذ أنَّنا نتيح محف ة  ماملة من 

لول  ححول العمالء وتركز على تطوير الحلول، تمكنَّا من خاللها من إرساء دعائم النجاح وا ستمرار بتنمية أعمالنا وتوفير 

عاتهم عالية الجودة تلبي  .احتياجات العمالء وتفوق توقُّ

 

ل ا عترا  والتقدير الذي حصلنا عليه من ن رائنا وأصحاب المصلحة على نطاق واسع وسام مر     عالوة  على ذلك، يمثِّ

مكانة التي حصلنا عليها  بكافة قواعد( وتن يماته. وُتعزى ال   المحلي   لقطاشمثا   يحتذى به في ا"  تعتبر المجموعة  لنا، إذ  

األدوات   وتوظي   اإلجراءات  كافة  بتطبيق  والتزامنا  عالية،  بدقة  المخاحر  وإدارة  األمن  بقواعد  ا متثال  إلى حرصنا على 

 .الال مة لضمان أعلى مستويات الشفافية واألمان في جميع نواحي أعمالنا

 

في تحقيق هذا اإلنجا  المتميز،      فل بالنجاحات والنمو المستمرسجلنا الحانقُ  اليوم على أعتاب مرحلة  جديدة ، وقد ساهم  

و"بنك   المركزي"  المتحدة  العربية  اإلمارات  جانل "مصر   إلى  ومركائنا،  عمالئنا  كتسبناها من  ا التي  بالثقة  مدعوما  

تيح للمستثمرين  الكويت المركزي". ونحن على  قة  بجهوحية مجموعة "األنصاري للخدمات المالية" لتصبح مركة  عامة ت

 .فرصا  استثمارية  متفردة  بفضل حضورها الواسع في المنطقة، ونموَّها الكبير المتوقع على المدى المن ور 

 

وبعد الطرح العام لامجموعة "األنصاري للخدمات المالية"، ستحافظ "األنصاري القابضة" على الحصة األكبر من األسهم  

الشركة،   فردي في  كبر مساهم  أ أصحاب  ما  م بوصفها  مع  والتعاون  للمجموعة  النمو  بدعم حموحات  التزامها  يعك  

 على المدى الطويل."  ةالمجموع المصلحة الجدد لالرتقاء بالقيمة التي تقدِّمها

  

 وقال راشد علي األنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "األنصاري للخدمات المالية":

الواسع  " حضورها  بفضل  الصرافة  مركات  بين  متميزة   مكانة   كتساب  ا من  المالية"  للخدمات  "األنصاري  تمكَّنت 

في   ريادتها  عن  فضال   اإلمارات،  دولة  أنحاء  جميع  في  لدفراد والمتنامي  الصادرة  المالية  العمالت    التحويالت  وتصري  

األجنبية. كما يعك  الوصول الواسع لخدماتنا المقدَّمة عبر فروعنا المتعددة أو عبر القنوات الرقمية تفوُّق المجموعة في 

 .سوق الخدمات المالية في الدولة
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رها عبر الوسائل  ويعود الفضل في النجاح الذي نشهد( اليوم إلى مو وقية عملياتنا و إمكانية توسيعها وتخصيصها وتوفُّ

الرقمية، إلى جانل خبرات فريقنا ومثابرتهم وجهودهم الحثيثة. كما تمتلك "األنصاري للخدمات المالية" مبكة عالمية 

ل خا    كاتنا الطوية  مجموعبالموسعة للتصريفات، قمنا ببنائها من خالل تطوير مشغِّ لة  لتحويل األموال وبتوظي  مرا

 .مع البنوك العالمية وميرهم من الشركاء األساسيين 

 

كبة ا تجاهات السائدة   وتسير "األنصاري للخدمات المالية" على حريق النمو والنجاح المستمر، إذ أنَّنا نثق بقدرتنا على موا

في القطاش توظِّ     في أسواق دولة اإلمارات ودول مجل  التعاون الخليجي، وذلك انطالقا  من مكانتنا كمجموعة رائدة 

لتوليد مسارات نموٍّ قوية، إلى جانل مو وقية ومتانة تدفق   منخفضةنموذج أعمال  مرن يعتمد على نفقات رأسمالية  

األموال في المجموعة. عالوة  على ذلك، تدعم مجموعٌة من العوامل نمو أعمالنا وتعزيز آفاقها، ومن أبر ها ا دياد عدد  

ع مجتمع المقيمين األجانل، فضال  عن الدعم الذي توفِّ  ر( قوة ا قتصاد الشامل  السياح في الدولة والتنامي السكا ي وتوسُّ

المدى   على  مضطرد  بشكل  اقتصاداتها  ونمو  ع  بتوسُّ تتنبَّ   والتي  الخليجي،  التعاون  مجل   ودول  اإلمارات  دولة  في 

 .المن ور

 

وماملة من م نها ا رتقاء بمكانتنا الرائدة في السوق وتوسيع حضورنا في   واضحة  كما عملنا على تطوير استراتيجية نمو

النواحي  الدولة وتم  هيد الطريق إلحالق أعمالنا وتطويرها في األسواق األخرى. ونسعن كذلك إلى مواصلة ا ستثمار في 

الرقمية من أعمالنا وكافة نقاط تفاعل وخدمة العمالء لضمان توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لقاعدة  

والشركات    لمهارات ا ستثنائية التي يبديها أعضاء فريق المجموعةعمالئنا المتنامية. وأودُّ أن أعرب عن فخري وتقديري ل 

 .، وأؤكِّد  قتي بدورهم الجوهري في تحقيق مستهدفاتنا للنمو التابعة

 

ل حرح أسهمنا في "سوق دبي المالي" الخطوة   في مسيرة نمو المجموعة، وفرصة هامة  لتعزيز مو وقيتنا   لطبيعيةاويمثِّ

صلحة. وت تي هذ( الخطوة بالتزامن مع انطالقنا في مرحلة  جديدة، حيُ ارت ينا إتاحة الفرصة  لدى مركائنا وأصحاب الم

 لمستثمرين جدد با نضمام إلينا في هذا الوقت المحوري، ونتطلَّع قدما  للترحيل ب صحاب المصلحة الجدد في المجموعة."

  

 تفاصيل الطرح العالمي 

إتاحة   العالمي على  الطرح  العام تمثل ما  ( سهما  عاديا   750،000،000سبعمائة وخمسين مليون )يشتمل  لالكتتاب 

المالية. وتعد جميع هذ( األسهم حصصا    %10نسبته   من إجمالي األسهم المصدرة في رأس مال األنصاري للخدمات 

ذا الطرح العالمي. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في  مملوكة للمساهم البائع، ولن تتلقن المجموعة أي عائدات من ه

تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة ا كتتاب وفقا  لتقدير( المطلق، ووفقا  للقوانين المعمول بها في  

 دولة اإلمارات وبعد موافقة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات. 

 

 :العالمي متاحا  لشرائح المكتتبين المبّينة أدنا(  سيكون ا كتتاب في الطرح

للمكتتبين من األفراد، والمستثمرين اآلخرين، حسبما هو موضح في نشرة حرح أسهم ا كتتاب العام لدفراد في دولة    -

كتتاب األفراد في دولة اإلمارا   .تاإلمارات العربية المتحدة )"نشرة ا كتتاب في دولة اإلمارات"(، وذلك ضمن ا
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للمسااااتثمرين المحتاااارفين، والمستثمرين اآلخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة اإلمارات العربية المتحدة، وباستثناء   -

كتتاب المشترين من المـسسات المـهلة.  الو يات المتحدة األمريكية، كجزء من ا

 

م الطرح العالمي، ويجل تخصيص نسبة األسهم % من أسه5يحق لجها  اإلمارات لالستثمار ا كتتاب فيما يصل إلى  

البدء   قبل  بالكامل  لالستثمار  اإلمارات  لجها   المستثمرين  المطروحة  من  المكتتبين  من  ألي  التخصيص  بعملية 

 في الطرح العالمي.   المحترفين 

 

كتتاب المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات في   مارس    23وتنتهي بتاريخ    2023مارس    16ومن المتوقع أن تبدأ فترة ا

كتتاب المستثمرين  2023 مارس    24وتنتهي بتاريخ    2023مارس    16في    المحترفين ، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة ا

2023. 

 

رح العالمي وإدراج األسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي )"اإلدراج"( في  كما أنه من المتوقع حاليا  إتمام عملية الط

وذلك بناء  على أحوال السوق والحصول على الموافقات التن يمية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية    2023مهر أبريل  

 المتحدة، بما في ذلك الموافقة على اإلدراج من هيئة األوراق المالية والسلع. 

 

خضع األسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح العالمي إلى فترة ح ر تمتد ابتداء  من تاريخ إدراج  ست

 يوما  على اإلدراج، وذلك مع مراعاة مروط  وأحكام محددة.  180األسهم وانتهاء  بمرور 

 

إلمارات في نشرة ا كتتاب وإعالن ا كتتاب العام  وسُتنشر تفاصيل الطرح العالمي فيما يخص المكتتبين األفراد في دولة ا

العربية واإلنجليزية فيما يخص   باللغتين  المتحدة  العربية  العام"( في دولة اإلمارات  كتتاب األفراد)"اإلعالن  أما فيما  ا  ،

كتتاب المشترين   شرة ا كتتاب  ، فسُتنشر التفاصيل في مذكرة حرح دولية باللغة اإلنجليزية. وسُتنشر نالمحترفين يخص ا

.  قي  الوقت المناسلوإعالن ا كتتاب العام في دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولية  

 ..ae/ipowww.aafs وستكون نشرة ا كتتاب في دولة اإلمارات ومذكرة الطرح الدولية متاحتين عبر الموقع اإللكترو ي 

 

التجاري   أبوظبي  بنك  ُعّين  إ  جن  و  وقد  كابيتال    هيرمي   –إى  الوحني  دبي  اإلمارات  عالميين  ومركة  كمنسقين 

 مشتركين. 

 

  كما ُعّين بنك اإلمارات دبي الوحني ) .م.ش( كبنك تلقي ا كتتاب الرئيسي، باإلضافة إلى كل من بنك أبوظبي التجاري، 

اإلسالمي،   أبوظبي  اإلسالمي ) .م.ش(،  وبنك  دبي  وبنك  التجاري ) .م.ش.(،  دبي  وبنك  )ذ.م.م(،  المحلي  المارية  وبنك 

 ومصر  اإلمارات اإلسالمي ) .م.ش(، كبنوك تلقي ا كتتاب.  

 

اإلماااااااارات دبي الاااااااوحني وبناااااااك أبوظبي التجاري تصاااااااريحات  هذا وأصااااااادرت لجناااااااتا الرقاباااااااة الشااااااارعية الداخلياااااااة لبنك  

المساااات على  يجل  اإلسااااالمية.  الشااااريعة  أحكااااام  مااااع  العالمي  الطاااارح  توافااااق  رأيهاماااا،  بحساااال  اتخاذ  تـكااااِّاااد،  ثمرين 

لض قبلهم  الواجبااااة من  العنايااااة  ودوافعهم  إجراءات  أسبابهم  وفق  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  الطاااارح مع  توافق  اااامان 

 الخاصة. 

http://www.aafs.ae/ipo
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 نبذة عن األنصاري للخدمات المالية 

الخدمات المالية المتكاملة في دولة اإلمارات. وتوائم  تقديم  هي إحدى المجموعات الرائدة في  األنصاري للخدمات المالية  

 –األنصاري للصرافة  ، واألنصاري للصرافة ية التابعة لها لتعزيز آفاق نموها، وهي  المجموعة بين أعمال الشركات الفرع

كتماله بعد الطرح(،    –)يجري حاليا  استحواذ المجموعة الكامل على األنصاري للصرافة  الكويت   الكويت ومن المتوقع ا

كسبريسو  دولة اإلمارات(.  قيد الت سي  في )األنصاري ديجيتال باي ، وكاش ترانس، ووورلد وايد كاش إ

 

 الشركات الفرعية التي تتبع للمجموعة في دولة اإلمارات هي: 

األنصاري للصرافة عام  األنصاري للصرافة.   − ، وهي حاصلة على ترخيص من مصر  دولة 1966ت سست مركة 

كبرها من ناحية   نسبة مساهمتها في  اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وهي أول الشركات الفرعية في المجموعة وأ

تشمل   والمنتجات،  الخدمات  من  متكاملة  محف ة  الشركة  وتتيح  التشغيلية.  األنشطة  عن  الناتجة  اإليرادات 

 التحويالت المالية واألوراق النقدية ون ام حماية األجور، وميرها من الخدمات ذات الصلة. 

تقدم خدمات نقل النقود والخدمات األمنية ،  2011هي مركة حلول متكاملة إلدارة النقد ت سست عام    كاش ترانس. −

 للمـسسات المالية الرائدة والشركات الكبرى والخاصة في دولة اإلمارات. 

كسبرس.   − الشركة عام  وورلد وايد كاش إ إذ تتيح خدمات  2017ت سست هذ(  األموال،  ، وهي مزوِّد لحلول نقل 

و للملكية  العالم عبر منصتها  أنحاء  إلى جميع  األموال  المصار  تحويل  الواسعة من  العالمية  من خالل مبكتها 

 ووكالء الدفع. 

على أن تكون محف ة رقمية ماملة تتيح للعمالء في دولة    هذ( الشركة قيد الت سي  حاليا ،األنصاري ديجيتال باي.   −

فواتير، اإلمارات تجربة سلسلة في سداد الدفعات. وستشمل خدماتها تحويل األموال داخل الدولة وخارجها وسداد ال

إلى جانل مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، تعز  مسيرة المجموعة نحو بناء سوق رقمي. األنصاري ديجيتال 

(  PSPالحصول على تسهيالت قيمة المتجر وترخيص لمخططات بطاقات مزود خدمة الدفع بالتجزئة ) باي بصدد  

 من مصر  اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 

األنصاري للخدمات المالية ُقُدما  في التوسع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وأسست المجموعة في العام  تمضي  

اإلمارات، وتركز هذ( الشركة بشكل  رئيسي على   دولة  " ك ولى مركاتها خارجالكويت  –شركة األنصاري للصرافة  "  2002

مركة  مملوكة من بعض حملة    "الكويت  –األنصاري للصرافة  "تعد  خدمات التحويالت المالية وصر  العمالت األجنبية. و 

أسهم المساهم البائع، ويجري العمل على ا ستحواذ عليها بالكامل من قبل األنصاري للخدمات المالية. وترى اإلدارة  

كبر أسواق العالمية للتحويالت الم الية الصادرة  ب ن عملية ا ستحواذ ستعز  حضور المجموعة ضمن دولة  تعد سادس أ

     (. ومن المتوقع أن يتم استكمال العملية بعد الطرح العام األولي.2021لدفراد )وفقا  لبيانات العام 

 

 وتقدم المجموعة والشركات التابعة لها منتجات  وخدمات  متكاملة لطي   واسع من العمالء، بما في ذلك:  

 المقيمين في الدولة والسياح  العمالء األفراد:  −

الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في دولة اإلمارات، إلى جانل مـسسات ووكالء  العمالء من الشركات:   −

 يالت حول العالم، ومركات الصرافة.   إرسال واستالم التحو 



10 
 

 

 

، ومدعومة  تتيح المجموعة خدماتها ومنتجاتها من خالل مبكة من الشركاء حول العالم، مستعينة بتقنياتها المتقدمة

   بعالقاتها مع األحرا  الثالثة. 

 

خدماتها   توسيع  الشركة  تواصل  عالميا ،  رائدة  وسياحية  وتجارية  مالية  كوجهة   اإلمارات  دولة  مكانة  تنامي  ظل  وفي 

 األساسية، بما في ذلك:  

 

تقدم المجموعة خدمات التحويالت المالية من خالل مبكة فروعها على امتداد الدولة، وقنواتها  التحويالت المالية:   −

وتتيح المتطورة،  "كا     الرقمية  المتطورة،  منصاتها  عبر  العالم  وحول  الدولة  داخل  المالية  التحويالت  خدمات 

كسبرس" و" كسبري  وورلد وايدو" جلوبل فاند ترانسفير"  إ "، إلى جانل الشركاء التشغيليين للمجموعة في  كا  إ

ال التحويالت  وتنفيذ  والشركاء في صر   يونيون"،  المالية، مثل "ويسترن  التحويالت  الحسابات خدمات  إلى  مالية 

 ". وتوفر المجموعة خدمات التحويالت المالية للعمالء أفرادا  ومركات.  Ripple" و" SWIFTالمصرفية، مثل "

 

تقدم المجموعة خدمات صر  العمالت األجنبية لدفراد والشركات، وتتمحور هذ( الخدمات بشكل   األوراق النقدية:   −

ومركات. وتشمل خدمات األوراق النقدية التي   ا  أفرادالعمالء  ومراء العمالت األجنبية من وإلى    عرئيسي حول بي 

كثر من   عملة، وتتاح عبر كافة فروش الشركة. كما تقدم المجموعة خدمات البطاقات المدفوعة    70تقدمها المجموعة أ

ة منتجات "ترافل كارد" و"فليكسبل باي"، تقدم المجموعو مسبقا  في إحار خدمات صر  العمالت األجنبية لدفراد. 

وهي بطاقاٌت مسبقة الدفع يمكن إعادة تعبئة أرصدتها من خالل عملة واحدة أو مجموعة من العمالت. وتتيح هذ( 

البطاقات أيضا  تحويل عمالت أرصدتها إلى عمالت  أخرى. ويمكن مراء هذ( البطاقات مسبقة الدفع وإعادة تعبئة 

 روش المجموعة وقنواتها الرقمية وتطبيقها الذكي.    أرصدتها من خالل ف

 

خدمات صر  الرواتل للشركات، وتنفيذ عمليات    المجموعةتتيح  صرف الرواتب وفقاً لنظام حماية األجور:    خدمات −

  تزاول أعمالها في دولة اإلمارات العربية المتحدة تماميا  مع توجيهات و ارة الموارد   دفع األجور نيابة  عن مركات  

 البشرية والتوحين وفي إحار ن ام حماية األجور بالدولة.  

المتكاملة إلدارة  خدماٌت أخرى:   - الفواتير والحلول  التي تتيحها المجموعة خدمات سداد  تشمل الخدمات األخرى 

 النقد.  

 

 ة  االستثماري المزايا

 الفروع ومنصات للعمليات سهلة االستخدام. مزود رائد لخدمات الصرافة في دولة اإلمارات يمتلك شبكة واسعة من  

تعود بدايات المجموعة خبرة طويلة تقارب ستة عقود تقريباً، تطورت خاللها من شركة عائلية إلى مجموعة رائدة.   −

عندما ت سست كشركة عائلية، وتنامن حضورها منذ ذلك في جميع أنحاء دولة اإلمارات، حيُ حرصت    1966إلى عام  

ت التي تلبي ا حتياجات المتغيرة للعمالء بهد  تعزيز تجربتهم. ووصل العدد الكلي لموظفي على توفير الخدما

 . 4,123إلى  2022ديسمبر  31المجموعة في 
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، مما  2022ديسمبر    31في    231وصل عدد الفروش التابعة للمجموعة إلى  شبكة الفروع األكبر في دولة اإلمارات.   −

كبر مبكة فروش في دولة   "( إلى أن  EDC)"تقرير    Edgar, Dunn and Companyأعدته    اإلمارات. وأمار تقريريجعلها أ

كبر الشركات في السوق. وحرصت المجموعة على توحيع فروعها  تت  لمجموعةا حجم مبكة   جاو  ضعفي حجم  ا ي أ

أسها  ع، وعلى ر في مختل  األحياء في الدولة لتـمن سهولة وصول السكان إليها، فضال  عن تواجدها في أبر  المواق

كز التجارية، حيُ تزداد الحركة و   السياح. يرتادها عدد كبير من المرا

تنافسيتها.   − على  والحفاظ  العمالء  احتياجات  لتلبية  الرقمية  قنواتها  في  سريع  لالحتياجات  نمو  كبتها  موا إحار  في 

المتقدمة للعمالء، عملت الشركة على تطوير القنوات الرقمية لتعزيز أعمالها. ومهدت المجموعة نموا  متسارعا  في  

تركيز   أن  الرمم من  بات جزئا  محوريا  من منتجاتها وخدماتها. وعلى  والذي  المحمول،  للهات   اإلقبال على تطبيقها 

لمنصات الرقمية قد تمحور حول عمالئها بالتجزئة بالشكل األكبر، إ َّ أنها بدأت أيضا  بتضمين  المجموعة في مجال ا 

 ( لعمالئها من الشركات في إحار خدماتها للصر  اإللكترو ي. B2B) الحلول الموجهة إلى الشركات  

كبر األسواق عالمياً وإحدى األسواق  شركةٌ     درة لألفرادللتحويالت الصا المتناميةرائدة ضمن ثاني أ

لألفراد.   − الصادرة  التحويالت  أسواق  أضخم  إحدى  اإلمارات  المتحدة    تعددولة  العربية  اإلمارات  كبر دولة  أ    ا ي 

مليار    48، والبالغة  للتحويالت الصادرة لدفراد من حيُ القيمة اإلجمالية للتحويالت المالية الصادرة   األسواق عالميا  

ومن المتوقع أن تواصل مركات الصرافة دورها الفاعل في ضوء تنامي أعداد الوافدين  .  EDCوذلك وفقا  لتقرير    دو ر

وبرامج وقع أن تساهم تسهيالت الت ميرات  ت  ما يُ ك   ذوي الدخل المنخفض والوصول المحدود للحسابات المصرفية.

  المزيد من الوافدين إلى الدولة، مما يـدي إلى حيادة الطلل على التحويالت المالية. في استقطاب    اإلقامات المتعددة

ا  المساهم األكبر في نمو سوق التحويالت المالية الصادرة لألفراد. ستصبح الصرافة في دولة اإلمارات   شركات  − وفق 

ا بين عامي  3.2، من المتوقع أن ينمو سوق التحويالت المالية الصادرة لدفراد بنحو    EDCلتقرير     2021٪ سنوي ا مركب 

و    2021عامي    ٪ بين 4.2)مع نمو مركات الصرافة بشكل أسرش من السوق بمعدل نمو سنوي مركل يبل     2027و  

  نموي أن    ت وقَّع وُ ي  . ستفيد سوق األوراق النقدية من انتعا  تدفقات السائحين ي من المتوقع أن    ه ( ، في حين أن 2027

المنتهية في    211سوق التحويالت المالية الصادرة لدفراد ليصل حجمه إلى   ديسمبر    31مليار درهم بحلول السنة 

 مليار درهم.    73مليار درهم، وتبل  مساهمة المصار     138على أن تبل  مساهمة مركات الصرافة    ، 2027

ممل نطاق  ،  2021في العام  تعد المجموعة رائدًة في سوق التحويالت المالية الصادرة لألفراد في دولة اإلمارات.   −

ت عن حريق الشركة قرابة   وذلك وفقا     عالميا    % من إجمالي التحويالت المالية الصادرة لدفراد 2.6المعامالت التي تمَّ

% من سوق التحويالت  38ت األنصاري للصرافة على حصة تعادل  . واستحوذ ( 2021ديسمبر    31  كما في )   EDCلتقرير  

من معدل نمو  بكثير  المالية الصادرة لدفراد عن حريق مركات الصرافة، كما سجلت خالل مسيرتها نموا  بوتيرة  أسرش  

 سوق التحويالت الصادرة لدفراد في دولة اإلمارات.  

كبر شركات الصرافة في الدو  − عبر المنصات    لة من حيث التحويالت المالية الصادرة لألفراد تتصدر المجموعة قائمة أ

% من إجمالي التحويالت  41، است  رت المنصات الرقمية لدنصاري للصرافة بحصة  تقارب  2021في العام    . الرقمية 

    .   EDCوفقا  لتقرير  في دولة ا مارات    المالية الرقمية الصادرة لدفراد عبر مركات الصرافة 

ت هر أعمال التحويالت المالية للشركات مـمرات  إيجابية قوية،  التحويالت المالية للشركات.    ألعمال آفاٌق واعدة   −

 تستحوذ البنوك على النصيل األكبر من أعماله حاليا . وتواصل الشركة تعزيز حصتها السوقية ضمن هذا القطاش الذي  
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تتميز المجموعة بقدرتها  أفضلية تنافسية ترتكز على شبكة الفروع األكبر محلياً وشراكات عالمية واسعة النطاق.  -

على تلبية احتياجات العدد المتنامي من الوافدين ذوي الدخل المحدود وذلك بفضل مبكة فروعها الضخمة والتي  

في    231تتضمن   )كما  المتكما  (.  2022ديسمبر    31فرعا   واسعة مبكة  على    جموعةعتمد  دولية  كات  مرا

 (. 2022ديسمبر  31)كما في   دولة 45وكيال  في  137بنكا  مراسال  و 131تضم  النطاق، 

 

التنافسية، وتعمل على تعزيز حضورها في ظلِّ تنامي السياحة وإنفاق   النقدية عالي  العب رئيسي في سوق األوراق 

 اإلمارات. السياح والتوسع االقتصادي في دولة  

التزايد في أعداد السياح القادمين إلى الدولة والذي يترافق مع ارتفاع إنفاقهم يدعم نمو سوق صرف العمالت   −

من المتوقع أن ترتفع معد ت صر  العمالت في دولة اإلمارات نتيجة ارتفاش أعداد السياح وتزايد  األجنبية في الدولة.  

ى أن من المتوقع أن ينمو حجم العمالت األجنبية النقدية الُمصرَّفة في الدولة  إل   EDCإنفاقهم في الدولة. وأمار تقرير  

، كما تنب  التقرير با دياد إنفاق السياح في  2027و   2022% تقريبا  بين عامي  4.0بمعدل نمو سنوي مركل يصل إلى  

 % تقريبا  خالل تلك الفترة. 6.7الدولة بمعدل نمو سنوي مركل نسبته  

بلغت حصتها في سوق  انة رائدة في دولة اإلمارات في سوق صرف العمالت األجنبية بالتجزئة.  المجموعة تحتل مك  −

 . EDC، وفقا  لتقرير  2021ديسمبر    31% بحلول  35صر  العمالت األجنبية في العام  

كز التجارية في الدولة يعزز من قدرتها على االستفادة من تنامي قطاع الس  − ياحة  الحضور الواسع للمجموعة في المرا

كز التجارية موقعا  استراتيجيا  لشركات الصرافة  ستقطاب العمالء الذين يتوافدون إليها، إلى  في الدولة.   تمثِّل المرا

كز التجارية فرعا     61  جانل كونها نقطة وصول سهلة للسياح. وتمتلك المجموعة   . مختل  أنحاء الدولة   في    في المرا

توفر  البطاقات مسبقة الدفع تتيح للمجموعة مساراً إضافياَ لإليرادات ويدعم توسع حضورها في العالم الرقمي.   −

المجموعة بطاقات مسبقة الدفع لعمالئها من األفراد، في خطوة سمحت لها بالوصول إلى سوق تصري  العمالت  

مليار درهم إماراتي،    1.63طاقات مسبقة الدفع إلى  ، وصلت قيمة الحمل للب 2022ديسمبر    31األجنبية الرقمي. وبحلول  

با   في    1.11مقارنة   إماراتي  درهم  عام    مليون   599و   2021مليار  وأمارت  2020في  ا ستراتيجي  " فيزا " .  الشريك   ،

إلى أن المجموعة قد حققت أسرش نسبة نمو في البطاقات    2022للمجموعة للبطاقات مسبقة الدفع، في أمسط   

 . 2022و   2021تعددة العمالت في دولة اإلمارات بين عامي  مسبقة الدفع م 

النمو االقتصادي والمواءمة بين معامالت األوراق النقدية للبيع بالتجزئة والجملة يدعم صرف العمالت األجنبية   −

األنصاري  من المتوقع أن تحقق المجموعة فائدة من هذا ا تجا( المتنامي ن را  للمكانة الرائدة التي تحتلها  بالجملة.  

إلى أن حصة المجموعة في سوق البيع بالجملة في    EDCللصرافة في سوق البيع بالجملة في دولة اإلمارات. وأمار تقرير  

 % تقريبا . 50% و 45كانت ما بين    2022الدولة للعام  
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استراتيجية واضحة المعالم الستقطاب واستبقاء العمالء األفراد والشركات، مدعومة بقدرات البيع العابر من خالل  

 العروض المتنامية الموجهة للشركات  

المنتجات   − ومحفظة  الرقمية،  والقنوات  الترويجية،  والحمالت  الوصول،  وسهولة  الخدمات،  جودة  من  كلٌّ  تدعم 

أوضحت تعليقات العمالء عبر األجهزة اللوحية الخاصة  اتيجية استقطاب واستبقاء العمالء.  والخدمات المتنوعة استر 

 . 2022% في الفترة بين يوليو وديسمبر  98بالمجموعة ب ن المجموعة قد حققت رضا عمالء بنسبة  

البيع العابر.  لتلبية احتياجات الشركات والستبقاء العمالء من خالل كفاءة    B2Bتعزيز العروض الموجهة للشركات   −

تشمل عروض المجموعة لعمالئها من الشركات الدفعات العابرة للحدود، وحلول إدارة النقد الشاملة عبر كا  تران ،  

وتحصيل الفواتير. وتعمل الشركة على توسيع هذ( العروض بما يساهم في استقطاب العمالء الجدد واستبقاء العمالء  

 عابر. الحاليين عبر كفاءة منهجيات البيع ال 

ديسمبر    31بحلول  خدمات نظام حماية األجور تمثل قناًة هامًة الستقطاب العمالء من فئتي األفراد والشركات.   −

كثر من  2022 أل  عميل من الشركات  ستخدام حلول ن ام حماية األجور الخاصة بالمجموعة، وتم    160، سجل أ

. كما توفر المجموعة لمستخدمي بطاقة ن ام حماية األجور  2022أل  راتل مهري في ديسمبر    550صر  حوالي  

وش، ويتمتع مستخدمو هذ( البطاقة بإمكانية الوصول إلى  محف ة ماملة من الخدمات عبر مبكتها الواسعة من الفر 

الفروش ونوافذ الخدمات الذكية، والتي تتيح لهم الحصول على خدمات السحل النقدي والتحويالت ودفع أجور المرافق  

 . العابر بما يدعم البيع  

 

 دخوله    االرتقاء بمعايير القطاع وتحديد أفضل الممارسات في بيئة منظمة بإحكام وقطاع يصعب 

يمكن إجراء عمليات التحويالت المالية وصر  العمالت األجنبية من قبل  تعمل المجموعة في قطاع منظم بإحكام.   −

البنوك ومركات الصرافة المرخصة من قبل مصر  اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ويتوجل على مركات الصرافة  

األموال. عالوة  على ذلك، أعلن مصر  اإلمارات العربية المتحدة  ا متثال للقوانين الصارمة الخاصة بمواجهة مسل  

% من حتن تصل إلى النسبة  4ب ن مركات الصرافة عليها استيفاء نسبة التوحين البالغة   2022المركزي في ديسمبر  

 . 2027% من إجمالي الموظفين بحلول عام  30المستهدفة، وهي  

وارتفاع التكاليف التشغيلية إلى انخفاض عدد شركات الصرافة في    أدَّت المتطلبات الصارمة الخاصة برأس المال  −

تزيد متطلبات رأس المال الجديدة وارتفاش تكالي  ا متثال والعمليات  دولة اإلمارات بشكل كبير في الفترات الماضية.  

لشركات الجديدة  من صعوبة مواصلة العمل بالنسبة للشركات الحالية األخرى في سوق مركات الصرافة، في حين تجد ا 

صعوبة في الدخول إلى السوق في ظلِّ المتطلبات الصارمة التي فرضها مصر  اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  

إلى    2017عام    140، فقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد مركات الصرافة في الدولة بشكل ملحو  من  EDCووفقا  لتقرير  

 . 2022عام    84

ترتقي بمعايير القطاع في دولة اإلمارات.  تعتبر المجموعة بأنها    ل الكامل لألنظمة و تحرص المجموعة على االمتثا  −

تن يمية، وتعمل المجموعة وفق إحار  قوي لالمتثال الداخلي وإدارة المخاحر،    مرمات لم ُتسجَّل لدى المجموعة أية  

كثر من  انطالقا  من  قتها بقدرته على تعزيز المصداقية مع الجهات التن يمية. يعمل ف  متخصصا  في   90ي المجموعة أ
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ا متثال وإدارة المخاحر، وتطبق المجموعة إجراءات صارمة في مجال "التحقق من هوية العميل" )"اعر  عميلك"(  

 . قدم وحدة امتثال للسوق داخلية ت و  وإجراءات إدارة المخاحر لجميع مركائها والبنوك التي تعمل معها 

اإلمارات.   − دولة  في  الصرافة  قطاع  بدعم  للمجموعة  الراسخ  مجموعة  االلتزام  في  مـسسا   عضوا   المجموعة  تعد 

 "( المالي  والتحويل  الصيرفة  بين قطاش  FERGمـسسات  الرئيسية  الوصل  تمثل صلة  ربحية  مير  "(، وهو مـسسة 

المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  ومصر   المالية  والتحويالت  األنصاري  الصرافة  إدارة  مجل   رئي   ويشغل   .

بصفتها جهة رائدة    FERG، وتمتلك المجموعة حضورا  قويا  لدى  FERGللخدمات المالية منصل رئي  مجل  إدارة  

 وقائدة للفكر في مجال التن يمات وأفضل الممارسات. 

 

 منظومة رقمية مبتكرة وحصرية تعزز تجربة العمالء وتتيح توسيع الخدمات ورفع الكفاءة وسرية البيانات  

وحصرية.  − مبتكرة  رقمية  قدرات  المجموعة  ومتكاملة،    تملك  متطورة  تكنولوجية  من ومة  على  المجموعة  تعتمد 

ة نقاط ا تصال مع العمالء، وتعز  قدرتها على اقناش العمالء بالحصول على خدمات وحلول إضافية )البيع   تشمل عدَّ

ت الرقمية  العابر( متاحة رقميا . وتم تصميم المنصة التكنولوجية المتكاملة للمجموعة لتوفير حزمة واسعة من القنوا 

وتجارب تركز على السوق    والمنتجات الرقمية الحصرية، وضمان ربط واتصال مبكة عملياتها العالمية، وإتاحة منتجات 

 .    المحلية، واعتماد نهج  قائم  على البيانات.    

يل بيانات  تتيح اإلمكانات الرقمية للمجموعة جمع وتحل توظيف اإلمكانات الرقمية كأدوات لتعزيز تجربة العمالء.   −

برمجيات    المجموعة  وتستخدم  العمالء.  وتجربة  ومنتجاتها  خدماتها  تعزيز  في  واستخدامها  العمالء،  توجهات  حول 

إمكانات متقدمة وواسعة   التكنولوجية للمجموعة على  المنصة  التطور. وتعتمد  حصرية، وبرمجيات مستقلة فائقة 

ضليتها التنافسية في فهم متطلبات عمالئها رمم حجم أعمال  النطاق، تضا  إلى من ومة بيانات المجموعة لتعز  أف 

 المجموعة وتعقيدات المدفوعات العابرة للحدود.    

جوائز.  − على  حائز  مالية  تكنولوجيا  العام    تطبيق  في  للصرافة"  "األنصاري  تطبيق  إحالق  تطبيق  2018تم  ويعد   ،

المالية األعلى تقييما  في دولة   التعاون الخليجي، والثا ي على مستوى الشرق  التكنولوجيا  اإلمارات ومنطقة مجل  

. كما تتيح المجموعة منصة صرافة  2021تطبيق للتكنولوجيا المالية للعام    15األوسط وفقا  لقائمة فورب  ألفضل  

 ( عبر الموقع اإللكترو ي، يشمل نطاقها العمالء أفرادا  ومركات.  e-Exchangeإلكترونية ) 

 

 ومسيرةٌ من النمو المتواصل    19- داء مالي متميز خالل جائحة كوفيد مرونة وأ 

للعمليات   − كبير  ودخل  استثنائي  من  نمو  الفترة  واجهها    2022إلى    2020التشغيلية خالل  التي  التحديات  رغم 

مليون درهم خالل السنة    1,154أعلنت المجموعة عن تسجيل دخل تشغيلي بل   .  19- السوق نتيجة جائحة كوفيد 

% من الدخل التشغيلي للمجموعة، مقابل  64. وساهمت التحويالت المالية بنسبة  2022ديسمبر    31المنتهية في  

% لخدمات صر  الرواتل وفقا  لن ام حماية األجور وخدمات  أخرى. وخالل الفترة  7% لخدمات األوراق النقدية، و 29

%، وسجل  23.9بنسبة  نخفاضا   ا ت المالية الصادرة عبر مركات الصرافة  ، مهد سوق التحويال 2021إلى    2019من  
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. ورمم هذ(  19- %؛ وُيعزى ذلك بشكل  رئيسي لجائحة كوفيد 52.4بنسبة    انخفاضا  انفاق السائحين في دولة اإلمارات 

كبر وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.  كتساب حصة سوقية أ      التحديات، إ  أنَّ المجموعة نجحت في ا

زيادة عدد المعامالت الرقمية وارتفاع هوامش معامالت صرف العمالت األجنبية وتنامي أفضلية المجموعة مع   −

ن هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب   حققت المجموعة هامش أرباح قبل الفوائد    . واإلهالك واالستهالك تحسُّ

%  25الهامش نموا  سنويا  مركبا  بنسبة  تقارب    ، وسجل هذا 2022% في  56.9بل     واإلهالك وا ستهالك والضرائل  

ن الربحية إلى ارتفاش هوامش معامالت صر  العمالت األجنبية،  2022و   2020بين   . وُيعزى ارتفاش هذا الهامش وتحسُّ

)الحضورية(. كما حقق نموذج   التقليدية  بالمعامالت  األعلى مقارنة   الهامش  الرقمية ذات  المعامالت  واتساش نطاق 

ل المجموعة أرباح كبيرة مع متطلبات منخفضة على صعيد ا نفاق الرأسمالي، وواصلت المجموعة توسيع مبكة  أعما 

 فروعها وتطوير من ومة خدماتها الرقمية.  

ُيعزى هذا النمو بشكل  رئيسي  .  2022و   2020تحقيق زيادة مستدامة في التدفقات النقدية على أساس سنوي بين   −

ل الفوائد والضرائل وا ستهالك وإهالك الدين، وا ستقرار النسبي لدورة تحويل النقد بنسل   إلى نمو هامش األرباح قب 

 )على التوالي(.    2020و   2021و   2022ديسمبر من    31% للسنوات المنتهية في  96% و 95% و 95بلغت  

النقدية القوية، تمكَّنت  في ظل التدفقات  %.  74% و 67توزيعات األرباح وتسجيل نسب أرباح مدفوعة تراوحت بين   −

ُ   المجموعة من إتاحة أرباح مرتفعة للمساهمين،  للسنوات المنتهية في  %  74% و 67األرباح     توحيع   نسل   بلغت   حي

 )على التوالي(.    2020و   2021ديسمبر من    31

 

 فريق إداري متميز بخبراٍت رائدة في القطاع 

متوسط الخبرة التي يمتلكها كبار أعضاء الفريق  عاماً في القطاع.    75يمتلك الفريق اإلداري مجتمعاً خبرة تتجاوز   −

عاما ، ويشمل هذا الفريق رامد األنصاري، الرئي  التنفيذي للمجموعة؛ ومحمد    20اإلداري في المجموعة يتجاو  الا  

. باإلضافة إلى ذلك،  الرئي  التنفيذي للشـون المالية للمجموعة  ر،  بيطار، ناب الرئي  التنفيذي للمجموعة؛ وفيصل أنو 

المجموعة،   في  للعمليات  التنفيذي  الرئي   من  كل  للمجموعة و يملك  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي   و ،    الرئي  

تخصصية   تقل  ، خبرات     تنفيذي للخدمات المـسسية للمجموعة ال رئي   وال ،    التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة 

 عن عقدين. 

حقق الفريق اإلداري في  تحقيق العديد من اإلنجازات الهامة، دعم تطور المجموعة، التوسع وتحقيق أداء مالي مرن.   −

كثر من   فرش للمجموعة، وتحقيق    230المجموعة عددا  من اإلنجا ات، بما فيها إنجا  أهدا  نوعية تتمثل في إنشاء أ

  2020عن األنشطة التشغيلية واألرباح قبل الفوائد والضرائل واإلهالك وا ستهالك بين عامي    نمو في اإليرادات الناتجة 

، حيُ كانت المجموعة أول مركة صرافة في دولة اإلمارات تطبق إجراءات اعر  عميلك اإللكترونية في منتجاتها  2022و 

   . وخدماتها الرقمية 

من  − عالية  بدرجة  يحظى  المجموعة  في  اإلداري  عائلة  االستقاللية.    الفريق  من  الوحيد  العضو  هو  األنصاري  رامد 

التي   الداخلية  اللجان  بالمجموعة عدد من  الخاصة  الشركات  كما يشر  على حوكمة  اإلداري.  الفريق  في  األنصاري 

 يترأسها مدراء مستقلون. 
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الموجهة   أعمالها  وتنمية  السوق،  في  الرائدة  مكانتها  بترسيخ  المجموعة  طموحات  تدعم  واضحة  نمو  استراتيجية 

 ، وتوسيع حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز قدراتها الرقمية. B2Bللشركات  

 محاور:   6تتركز استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة على  

 المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة توسيع شبكة فروع   .1

إلى افتتاح   − .  2022ديسمبر    31و   2020يناير    1فرع جديد بين    47أدت استراتيجية التوسع التي أُطلقت مؤخراً 

الدولة من خالل   امتداد  لتوسيع حضورها على  الماضية على تطبيق استراتيجية  السنوات  المجموعة خالل  عملت 

العمليات، وحققت  59والتي حققت  مبكة فروعها،   األول من  الشهر  أرباحا  خالل  أرباحا  خالل  90% منها  % منها 

 األمهر الستة األولى من العمليات. 

تثق المجموعة ب ن قاعدة عمالئها  من المتوقع أن تواصل الفروع أداء دورها الجوهري في دفع عجلة نمو المجموعة.   −

اإل  القنوات  الفروش على  تفضيل  األجانل  ستواصل  المقيمين  الكبير من  للعدد  ن را   المن ور،  المدى  لكترونية خالل 

منخفضي الدخل ومحدودي الوصل إلى الحسابات المصرفية، والذين يعتمدون على التعامالت على أرض الواقع. كما  

اري للصرافة  % من عمالء التحويالت عبر األنص 32تـدي مبكة الفروش دور أداة   ستقطاب العمالء، حيُ استخدم  

 ( خدمات أخرى أتاحتها المجموعة خالل تلك الفترة. 2022ديسمبر    31)انتهاء  بيوم    2022خالل عام  

إلى تعزيز حجمها وحصتها السوقية في ظل تنامي القطاع مدعوماً بمقومات االقتصاد الكلي    مجموعة ال تسعى   −

تعتزم المجموعة ا ستمرار في إضافة فروش جديدة  وباالستفادة من الميزة التي تكتسبها بوصفها "الشركة السباقة".  

وتتوقع   فروعها.  مبكة  أداء  تحسين  بهد   السوق،  ل رو   وفقا   الضعي   األداء  ذات  الفروش  ونقل  مبكتها  إلى 

كثر من   فرعا     300فرعا  إضافيا  خالل السنوات الخم  المقبلة وصو   إلى مبكة  تضم حوالي    60المجموعة افتتاح أ

 المن ور. على المدى  

 

كاش   .2 وايد  "وورلد  خالل  من  عالميًا  والتوسع  الخليجي،  التعاون  مجلس  منطقة  في  أخرى  أسواق  نحو  التوسع 

 إكسبرس".  

 المجموعة تستهدف أسواقاً كبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.   −

،  2021% من تدفقات التحويالت المالية الصادرة في 25.4استحوذت أسواق منطقة مجل  التعاون الخليجي على  

 .  EDCوفقا  لتقرير  

كبر أسواق التحويالت المالية الصادرة لألفراد   − حضورٌ قوي ومتنامي للمجموعة في دولة الكويت التي تعد سادس أ

الكويت )وهي مركةٌ مملوكة    – تمضي المجموعة ُقُدما  في عملية ا ستحواذ على مركة األنصاري للصرافة  (.  2021)في  

من قبل بعض  من المساهمين البائعين(، علما  أن هذ( الشركة بصدد ا ستحواذ على مركة عمان للصرافة، وهي  

وترى    مام عملية ا دراج في سوق دبي المالي بعد ات مركة صرافة رائدة في الكويت. ومن المتوقع استكمال ا ستحواذ  

كبر مركة في السوق الكويتية، بحصة  سوقية تبل    %  7.7إدارة المجموعة ب ن ا ستحواذ يتوقع أن يـدي إلى إنشاء رابع أ

 من حيُ عدد الفروش.  
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تثماراتها من  تواصل المجموعة اس استثماراٌت متنوعة دعماً لخطط التوسع الطموحة للمجموعة في دولة الكويت.   −

خالل افتتاح فروش جديدة واستكشا  فر  ا ندماج وا ستحواذ، وتعزيز حضورها رقميا  )إحالق تطبيق ذكي للهوات   

دولة   في  السوقية  الحصة  األكبر من حيُ  أن تصبح  المجموعة  تستهد   الذكية(، حيُ  الخدمات  نوافذ  جانل  إلى 

كبر الش  فرعا  ووصلت حصتها السوقية إلى    103ركات في السوق الكويتية  الكويت. وفي هذا الصدد، بل  عدد فروش أ

 (.  2021% )كما في  22.7

ترى المجموعة  ". MTOالمجموعة تتبنى خطًة لتوسيع حضورها عالمياً من خالل "وورلد وايد كاش إكسبرس" و"  −

مد الشركة على مبكة  ب ن "وورلد وايد كا  إكسبرس" تتيح حلول وخدمات متفردة بالمقارنة مع منافسيها، حيُ تعت 

كثر تنافسية وخيارات أوسع للدفع. وفي هذا الصدد، تعتزم   وكالء استالم أوسع ضمن أسواقها الرئيسية، وتتيح أسعار أ

المجموعة افتتاح مكاتل تمثيل لا "وورلد وايد كا  إكسبرس" في أوروبا وآسيا لتوسيع مبكة وكالء ا ستالم. وتتضمن  

 (.  2022ديسمبر    31مريك إرسال )كما في    37وكيل استالم و   74رس"  مبكة "وورلد وايد كا  إكسب 

 استثماراٌت متواصلة لتعزيز المنظومة الرقمية للمجموعة.   -3

التقليدية.    − المعامالت  بوتيرة أسرع من  الرقمية  المعامالت  نمو  بثقة حيال  المجموعة  نمو تنظر  اإلدارة  تتوقع 

% من إجمالي معامالت المجموعة للتحويالت الصادرة لدفراد بحلول  20المعامالت الرقمية لتصل مساهمتها إلى  

  .2022% في 15، بزيادة  ملحوظة بالمقارنة مع نسبة 2027العام 

تحرص المجموعة على مواصلة االستثمار في تطبيقها الذكي الذي يشهد اقباالً متنامياً لتعزيز تنافسيتها والتحول   −

، ساهم التطبيق الذكي بما نسبته  2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  نحو منظومة سوق رقمي متكامل.  

المجموعة إحدى مركات الصرافة القليلة في السوق  % من إجمالي دخل المجموعة من التحويالت المالية. وتعد  10

ت   التي تتيح خدماتها لعمالئها من خالل تطبيق  ذكي. وتمَّ تصميم التطبيق الذكي بداية  لخدمات التحويالت فقط، وتمَّ

إضافة حلول وخدمات جديدة مع مرور الوقت )مثل خدمات البطاقات مسبقة الدفع(. وتعتزم اإلدارة إضافة خدمات   

يد )مثل خدمات األوراق النقدية والمحافظ الرقمية( بهد  تحويل تطبيقها إلى من ومة سوق الرقمي متكامل.  جد 

وتقوم المجموعة بوضع التصورات إلحار عمل المحف ة الرقمية لضمان تكاملها التام مع البنية التحتية التكنولوجية  

  ضمن المجموعة.  القائمة للمجموعة، وإلتاحة كافة الخدمات والوظائ  داخليا  

من  − المزيد  إلتاحة  االستثمار  مواصلة  تعتزم  ا   المجموعة  الذكية  منصات  فروعها.  الذاتية  لخدمات  أحلقت  في 

  100أصداء إيجابية لدى العمالء. وحلبت المجموعة الحصول على    منصات ال ذكية، و قت هذا  منصات  المجموعة ستة  

. وترى المجموعة ب نَّ النوافذ الذكية ستساهم في حيادة الكفاءة التشغيلية  2023ذكية بحلول منتص  العام    منصة 

كثر راحة وسال  سة لهم،  عبر تقليل تكالي  فرق العمل، وحيادة قدرات المجموعة على إضافة عمالء جدد وتوفير تجربة أ

كثر سرعة للدفع مقابل الخدمات البسيطة )مثل سداد الفواتير(.     وحرق أ

رقمياً.   − المتاحة  منتجاتها  نطاق  توسيع  في  المجموعة  لطموحات  دعماً  باي"  ديجيتال  "األنصاري  تطمح  إطالق 

جيتال باي(، إلى جانل  المجموعة إلى بناء من ومة رقمية متكاملة، وتعتزم إحالق محف ة رقمية )من خالل األنصاري دي 

عدد من المنتجات المبتكرة المتمحورة حول المدفوعات الرقمية. وترى المجموعة ب نَّ نقل أعمال صر  الرواتل وفق  

ن ام حماية األجور إلى محف ة  رقمية سيتيح لها حيادة قدرتها على إقناش عمالئها على الحصول على خدمات  إضافية  
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أموالهم ضمن   إبقاء  خالل  مير  من  للعمالء  الرقمية  التحويالت  استقطاب  وتيرة  وتسريع  الرقمي،  السوق  من ومة 

 الحاصلين على الخدمات المصرفية.   

ع في مجال البطاقات مسبقة الدفع.   − ع على صعيد هذ( البطاقات،  مواصلة التوسُّ تعتزم المجموعة مواصلة التوسُّ

 مة المضافة التي تتيحها لهم.  تلبية  للطلل المتنامي من العمالء وسعيا  لتعزيز القي 

% من قاعدة النفقات التشغيلية  60مبكة فروش الشركة بما يقارب    تست  ر التحول الرقمي دعماً لتوسيع الهوامش.   −

 للمجموعة، مما يعز  أهمية التحول الرقمي في خفض النفقات اإلجمالية.  

 

 تعزيز الهوامش مع الحفاظ على بالتنافسية  .4

يعود ذلك  كما تؤمن المجموعة بأنها تمتلك آفاقاً لرفع أسعارها نظراً لجودة خدماتها ومكانتها الرائدة في السوق.   −

العالية من رضا   إلى جانل المستويات  العمالء،  ناحية السرعة والمو وقية وتجربة  إلى جودة خدماتها للعمالء من 

 قارنة  ب سعار منافسيها واألسعار في دولة اإلمارات بصورة عامة. العمالء التي تحققها، وتنافسية أسعارها في السوق م

 تعزيز القيمة المضافة المتاحة في سوق التحويالت للشركات    .5

بشكل أساسي في نظام حماية األجور، وتعد أداًة قيمة  تتمثل خدمات وحلول المجموعة الموجه حالياً للشركات   −

أل  عميل مسجل من الشركات، أملبها من الشركات الصغيرة    160المجموعة  تشمل قاعدة عمالء  للبيع العابر.  

أل  مركة صغيرة ومتوسطة تزاول أعمالها في دولة اإلمارات. ون را  لكون ن ام حماية    370والمتوسطة، من ضمن  

 مجموعة. األجور منتجا  منخفض التكالي  وعالي القيمة، فهو قناة قيمة للبيع العابر لخدمات أخرى تتيحها ال 

ديسمبر    31بحلول    تؤمن المجموعة بأنها تمتلك مجاالً واسعاً الكتساب حصة سوقية في مجال تحويالت الشركات.  −

٪ من حصة السوق في مجال تحويالت الشركات عبر سوق مركات  14، استحوذت األنصاري للصرافة على نسبة  2021

حيادة حصتها في السوق في مجال التحويالت العابرة للحدود،  الصرافة في الدولة. وتثق المجموعة ب ن لديها القدرة على 

والتي باتت مجا   للتركيز. وإذا واءمت المجموعة حصتها في سوق الشركات مع حصتها في سوق التحويالت الصادرة  

 إماراتي.    مليار درهم   14لدفراد، فستكون قادرة على رفع حجم معامالت التحويالت المالية العابرة للحدود سنويا  إلى  

 

 تعزيز القيمة المضافة التي تتيحها ضمن سوق خدمات إدارة النقد المتكاملة.   .6

نطاق   − لتوسيع  الفرصة  للمجموعة  يتيح  اإلمارات  دولة  في  المتكاملة  النقد  إدارة  في سوق خدمات  الثابت  النمو 

مليون درهم    334فإنَّ حجم سوق خدمات إدارة النقد المتكاملة وصل إلى قرابة    EDCوفقا  لتقرير    خدماتها وحلولها. 

. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا   2021من حيُ فر  تحقيق اإليرادات الناتجة عن األنشطة التشغيلية في  

لناتجة عن األنشطة  ، ليصل حجم فر  تحقيق اإليرادات ا 2027إلى    2022% خالل الفترة من  4سنويا  مركبا  بمعدل  

 .  2027مليون درهم بحلول العام    422التشغيلية إلى  

تعتزم المجموعة توسيع أعمالها من خالل إتاحة خدماتها المتكاملة إلدارة النقد للمزيد من العمالء الخارجيين.   −

كثر على العمالء الخارجيين، علما  أن خدمات   الشركة موجهةٌ  ستركز "كا  تران "، وهي إحدى مركات المجموعة، أ
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حاليا  بشكل  رئيسي لتلبية متطلبات إدارة النقد لعمالء األنصاري للصرافة. ومـخرا ، نجحت المجموعة بتوسيع قائمة  

كز الصرافة والشركات األخرى.    عمالئها من الشركات على صعيد خدمات نقل المبال  النقدية لتشمل المزيد من مرا

تعتزم المجموعة افتتاح منش ة لفر  األوراق النقدية  أعمالها دعماً لنموها.  المجموعة تخطط لالستثمار في توسيع   −

العام   إيداعات  2023بحلول منتص   توفير خدمات  القدرة على  الجديدة  المنش ة  لها  تتيح  أن  المجموعة  وتتوقع   .

الصرَّا    أجهزة  تزويد  إعادة  وخدمات  المركزي؛  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مصر   وصيانتها؛  وسحوبات  اآللي 

وخدمات استالم ونقل األموال من فروش المصار ؛ وخدمات معالجة النقد؛ وخدمات حفظ النقد في خزائن؛ وخدمات  

 ا ئتمان للعمالء عبر المصار  وآ ت إيداش المبال  النقدية الكبيرة.  

   - انتهى - 

 

 

 

 

 

 الموقع اإللكتروني 

www.aafs.ae/ipo 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية 

 مجموعة برونزويك  

 سيلين أسود  

aafs@brunswickgroup.com 

+971 56 536 4322 

 األنصاري للخدمات المالية  

 دانا خلف  

dana.khalaf@alansari.ae 

+971 50 459 5597 

 

 

 الستفسارات عالقات المستثمرين:  

ir@aafs.ae 

+971 4 391 3928 

 

    

 مديري االكتتاب المشتركين  

 بنك أبوظبي التجاري  .م.ش.  

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 

 

http://www.aafs.ae/ipo
mailto:tecomgroup@brunswickgroup.com
mailto:dana.khalaf@alansari.ae
mailto:ir@aafs.ae
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إي إ  جي هيرمي  اإلمارات المحدودة )"إي إ  جي المحدودة"( با متراك مع إي إ  جي هيرمي  اإلمارات ذ. م.   

 م. )"إي إ  جي ذ. م. م."(  

EFG-Hermes UAE Limited ("EFG Ltd.") acting in conjunction with EFG Hermes UAE LLC 

 

 

 مركة اإلمارات دبي الوحني كابيتال  . م. م 

Emirates NBD Capital PSC 

 

 

 بنك تلقي االكتتاب الرئيسي  

 بنك اإلمارات دبي الوحني ) .م.ش(  

Emirates NBD Bank PJSC 

  2023مارس   9| متاح اعتبارا  من  476 3623 800رقم مركز ا تصال المخصص للطرح األولي العام 

 

 

 

 بنوك تلقي االكتتاب  

 بنك أبوظبي التجاري ) .م.ش.( 

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 

 

 ) .م.ش.( مصر  أبوظبي اإلسالمي 

Abu Dhabi Islamic Bank (PJSC) 

 

 بنك المارية المحلي )ذ.م.م(  

Al Maryah Community Bank LLC  

 

 بنك دبي التجاري ) .م.ش.(  

Commercial Bank of Dubai PSC 

 

 بنك دبي اإلسالمي ) .م.ش(  

Dubai Islamic Bank PJSC 

 

 مصر  اإلمارات اإلسالمي ) .م.ش(  

Emirates Islamic Bank PJSC 
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 إخالء مسؤولية 

إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن هي ألغراض تتعلق بالخلفية فقط وال تدعي أنها تامة أو كاملة. ال يجوز أو ينبغي 
يعتمد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها ألي غرض كان. فإن  ألي شخص أن  

المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. وال يتم االلتزام بتحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة،  
" بالمضي في الطرح العام  االنصاري للخدمات الماليةلتزام من قبل "وال يعتبر توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال اال

األولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة.  
و/أو  نين المشتركيين العالميقالمنس  منلم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. وال يكون أي  

أو  الموظفين  أو  المسؤولين  أو  المديرين  أي من  أو  لهم  التابعة  الشركات  أو  منهم  لكل  التابعة  الفرعية  المشاريع  أي من 
 .المستشارين و/أو الوكالء مسؤول عن محتويات هذا اإلعالن

صدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي من أي طرح أو دعوة للبيع أو لإلًا  ال يعتبر هذا اإلعالن أو يشكل جزء
أو حقيقة توزيعه، األساس أو الحافز ألي عقد أو  شكل هذا اإلعالن )أو أي جزء منه(يأسهم أو أي أوراق مالية أخرى. وال 

أي أسهم التزام من أي نوع وال يجب االعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. يجب على المستثمرين عدم شراء  
االنصاري للخدمات مشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية والتي ستنشرها "

" الحقًا فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول باألسهم في سوق دبي المالي. يجوز تقييد الطرح العام األولي المالية
لمعلومات األخرى المتعلقة بالطرح العام األولي في بعض الواليات القضائية بموجب القانون، فيجب  وتوزيع هذا اإلعالن وا 

على األشخاص الذين يملكون هذا اإلعالن أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعالم أنفسهم  
انتهاكًا لقوانين األوراق المالية في أي والية قضائية من هذا بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم االمتثال لهذه القيود قد يشكل  

  القبيل.

وعلى وجه الخصوص، ال يتضمن هذا اإلعالن أو يشكل طرحًا أو طلب لعرض شراء أو اكتتاب في األوراق المالية ألي 
يكون فيها هذا الطرح أو الطلب   شخص في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو في أي والية قضائية

غير قانوني. ال يجوز طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الواليات المتحدة األميركية إال إذا تم 
معاملة    قانون األوراق المالية"( أو طرحها في"بصيغته المعدلة )  1933تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكية لعام  

معفاة من أو ال تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون األوراق المالية وتمتثل لقانون الوالية المعمول به. لم يتم تسجيل  
طرح وبيع األوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بموجب قانون األوراق المالية أو بموجب قوانين األوراق 

ل بها في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز المالية المعمو 
طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن 

ان. لن يكون هناك طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة األميركية أو أي والية أو مقيم في أستراليا أو كندا أو الياب
قضائية أخرى غير اإلمارات العربية المتحدة. لن يتم وال يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا اإلعالن إلى الواليات المتحدة 

 .األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان

ية األوروبية، فإن هذا اإلعالن وهذا الطرح موجهين فقط إلى أشخاص في البلدان التي تكون أعضاء في المنطقة االقتصاد 
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)هـ( من الالئحة التنظيمية   2في المنطقة االقتصادية األوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة  
األوروبي(   أي  ") (المعدلةبصيغتها  )  1129/2017)االتحاد  في  األوروبي"(.  االتحاد  من  مؤهلون  الدول مستثمرون  من 

من قبل أشخاص   في المنطقة االقتصادية األوروبية، يجب عدم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه   االعضاء
أية أوراق مالية وأي   ،اديةليسوا مستثمرين مؤهلين في االتحاد األوروبي وفي أي من الدول االعضاء في المنطقة االقتص

دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ على مثل هذه األوراق المالية وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا 
  .اإلعالن تكون متاحة فقط وال يجوز أن يشتغل بها إال المستثمرين المؤهلين في االتحاد األوروبي

عالن وهذا العرض موجهان فقط إلى األشخاص "المستثمرين المؤهلين" وموجهين إليهم بالمعنى  في المملكة المتحدة، هذا اإل
جزًءا   الذي يشكل)بصيغتها المعدلة(    1129/2017)االتحاد األوروبي(  التنظيمية  )هـ( من الالئحة  2  المقصود في المادة

أشخاص يتمتعون    (1:  )الذين همو   2018لعام  من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون االتحاد األوروبي )االنسحاب(  
( من 5)  19الوارد في المادة    "محترفي االستثمار"بخبرة مهنية في األمور المتعلقة باالستثمارات التي تندرج في إطار تعريف  

إطار  أشخاص يقعون في  (  2)األمر( أو )  2005أمر )العرض المالي( لعام    2000قانون الخدمات المالية واألسواق لعام  
 ( 3الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الغير المسجلة، وما إلى ذلك"( من األمر أو )"( )أ( )2)  49المادة  

 21إلى المشاركة في أنشطة استثمارية )بالمعنى الوارد في المادة  األشخاص الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية  
يشار ( فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية )جميع هؤالء األشخاص  2000سواق لعام  الخدمات المالية واأل  قانون من  
إال من   في المملكة المتحدة  أو االعتماد عليه ى هذا اإلعالن يجب أال يتم التصرف بناًء عل   بـ"األشخاص المعنيين"(.    اليهم

ي دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ أية أوراق مالية وأ ،  في المملكة المتحدة قبل األشخاص المعنيين.
يكون متاح فقط لألشخاص المعنيين    عالناستثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا اال وأي  على مثل هذه األوراق المالية  

 .وال يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

تقديمه في مركز دبي المالي إلعالن بطرح معفى محتمل قد يتم  بيان الطرح المعفى )مركز دبي المالي العالمي(: يتعلق هذا ا
العالمي وفقًا لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا اإلعالن مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في 

دبي للخدمات   ال تتحمل سلطة   تلك القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر.
المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية 
على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األوراق 

اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين   المالية التي يرتبط بها هذا 
 .المحتملين والمكتتبين في األوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق باألوراق المالية 

 .يك استشارة مستشار مالي معتمد عل  فيجبفي حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا اإلعالن  

األشخاص الذين يستوفون معايير    هذا اإلعالن هو للتوزيع فقط على )أ( األشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو )ب(
من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية   4-3-2العميل المحترف المنصوص عليها في القاعدة  

د يتم إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية أو )ج( أشخاص ق
باسم   معًا  األشخاص  هؤالء  إلى  اإلشارة  المعنيين")تتم  إلى   "األشخاص  فقط  موجه  اإلعالن  وهذا  الفقرة(.  هذه  ألغراض 
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وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به   .األشخاص غير المعنييناألشخاص المعنيين ويجب أال يتصرف أو يعتمد عليه 
 .هذا اإلعالن ال يتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

بيان العرض المعفى )سوق أبوظبي العالمي(: يتعلق هذا اإلعالن بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقًا لقواعد السوق في 
لتنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا اإلعالن مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع  الهيئة ا 

محدد في تلك القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل الهيئة 
ة عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض  التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولي

المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق 
ذا اإلعالن عديمة السيولة من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األوراق المالية التي يرتبط بها ه

و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في األوراق المالية المشار اليها 
في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا اإلعالن،   هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق باألوراق المالية.

 .عليك استشارة مستشار مالي معتمد   فيجب

( األشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو )ب( األشخاص المخولين أو الكيانات  أهذا اإلعالن هو للتوزيع فقط على )
( أو )ج( أشخاص قد يتم 2015المعترف بها )كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية واألسواق لعام  

المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري )بالمعنى الوارد   إرسال دعوة أو تحفيز إليهم  إرسال أو تسبيب
  .من القانون المالي( )تتم اإلشارة إلى هؤالء األشخاص معًا باسم "األشخاص المعنيين" ألغراض هذه الفقرة(  18في المادة  

جب أال يتصرف أو يعتمد عليه األشخاص غير المعنيين. وأي استثمار وهذا اإلعالن موجه فقط إلى األشخاص المعنيين وي
 .أو نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن ال يتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

ة العربية السعودية إال على إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملك
( الصادرة "اللوائح السعودية"األشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )

ديسمبر    27بتاريخ    2017-123-3( بموجب القرار رقم  "هيئة سوق رأس المال"عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال )
 م(.2023  يناير  18بتاريخ    2023-5-8معدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم  )بصيغته الم  2017

ال تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن 
المشترين المحتملين لألوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا أي جزء من هذا المستند أو تتكبد باالعتماد عليه. يتعين على  

العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق باألوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات  
 .هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد 

بانسحاب   يتعلق  أن وفيما  تقديرهم،  حسب  المشتركين  العالميين  للمنسقين  يجوز  األوروبي،  االتحاد  من  المتحدة  المملكة 
يضطلعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة االقتصادية  

 األوروبية.
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 .جب عليك استشارة مستشار مالي معتمد في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، في  

" أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم االنصاري للخدمات الماليةال يتحمل أي من "
أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكالء أو أي شخص )أشخاص( 

أي مسؤولية مهما كانت وال يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو   آخر
أو أي معلومات أخرى  (  نزاهة المعلومات أو اآلراء الواردة في هذا اإلعالن )أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا اإلعالن

الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي   " أواالنصاري للخدمات الماليةمتعلقة بـ "
 .أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به

الية وأي دخل منها من الممكن أن وال يشكل هذا اإلعالن توصية بشأن الطرح العام األولي. فإن سعر وقيمة األوراق الم
تنخفض أيضًا وأن ترتفع، وِفي أسوأ األحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن األداء السابق ليس دلياًل لألداء في المستقبل. 

هم  " يجب على األشخاص الذين يقرأون هذا اإلعالن التأكد من فهماالنصاري للخدمات الماليةقبل شراء أي أوراق مالية في "
وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة االكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح العام األولي 
عند نشرها. وال يوجد ضمان بأن الطرح العام األولي سوف يحدث، وال ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم  

" أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام األولي في هذه االنصاري للخدمات الماليةنوايا "المالية أو االستثمارية إلى  
المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشارًا مهنيًا بشأن مدى مالئمة العرض العام األولي للشخص المعني  

 .)األشخاص المعنيين(

ونتائج  ، والحالة المالية، آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق باألعماليحتوي هذا اإلعالن على بيانات أو معتقدات أو 
االنصاري  " واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها "االنصاري للخدمات الماليةنمو "،  والتوقعات،  والسيولة،  العمليات

غير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة ". تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة و للخدمات المالية
" وتوقعاتها الحالية حول األحداث االنصاري للخدمات المالية"، وتستند جميعها إلى معتقدات "االنصاري للخدمات المالية"

" سيكون "أو "تتوقع" أو  "  المستقبلية. وفي بعض األحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد 
يفترض"  " يستمر" أو  "يتنبأ" أو  "أو  "  أو "يخطط"  يهدف"يتوقع" أو  "مخاطر" أو "ينوي" أو  "أو "يجب" أو  "  ممكن"قد يكون" أو  "أو  

أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو االختالفات منها أو المصطلحات المتشابهة األخرى في هذا الشأن أو 
االستراتيجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية بموجب المناقشات حول  

بشكل ،  بل وكثيرًا ما تختلف،  كل األمور التي ال تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية
في عدد من األماكن خالل هذا اإلعالن وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية  

" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر االنصاري للخدمات الماليةالمديرين أو "
"، فيما  االنصاري للخدمات الماليةال "المتعلقة باألحداث المستقيلة والمخاطر األخرى، الشكوك واالفتراضات المتعلقة بأعم

" والقطاع االنصاري للخدمات الماليةوالنمو واستراتيجيات "،  والتوقعات،  والوضع المالي،  يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات
 .الذي تعمل فيه

ائج الفعلية اختالفًا كبيرًا  وال يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف األحداث أو النت
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" التي تواجه  الماليةنتيجة للمخاطر والشكوك  النتائج  االنصاري للخدمات  ". وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت 
الفعلية اختالفًا جوهريًا عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو الُمعّبر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات 

االنصاري للخدمات عية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا اإلعالن ال تتحدث إال في تاريخ هذا االعالن. ويخلي و"التطل
" والمنسقون العالمون المشتركون و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطالق أي المالية

لعية واردة في هذا اإلعالن لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغبير في األحداث تحديثات أو تنقيحات علنًا ألي بيانات تط
 .أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك

بي التجاري ش.م.ع.  وبنك أبو ظ  ش.م.م.المجموعة المالية هيرميس اإلمارات  و اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ  كل من  
المحدودة   المجموعة المالية هيرميس اإلمارات.  في دولة اإلمارات العربية المتحدةمنظم من قبل هيئة األوراق المالية والسلع  

 .من قبل سلطة دبي للخدمات المالية  ةومنظم  ةمرخص

فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي ويعمل المنسقون العالميون المشتركون على وجه الحصر لصالح الشركة وال أحد آخر  
شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية 

وال لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي معاملة أو ترتيب أو ، التي يوفروها لعمالئهم المعنيين
 .المستند ي مسألة أخرى مشار إليها في هذا أ

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءًا من األسهم 
األخرى المالية    في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع ويطرح بيع مثل هذه األسهم واألوراق 

للشركة أو االستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناًء على ذلك، ينبغي قراءة اإلشارات 
بمجرد نشره، إلى األسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو االشتراك فيها أو الحصول عليها ،  الواردة في نشرة الطرح الدولية

عها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من أو وضعها أو التعامل م
المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وباإلضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض 

ما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة ببات تمويل )المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتي
أو  أو حيازتها  الحصول عليها  لهم  التابعة  للشركات  يمكن  أو  يمكنهم  التي  باألسهم  يتعلق  فيما  المستثمرين  بالفوارق( مع 

الكشف عن   التصرف فيها من وقت آلخر. وال يعتزم أي من المنسقين العالميين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم
 مدى أي استثمار أو معامالت من هذا القبيل بخالف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.

 

 

 


