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

  دولة أو والية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر او توزيع هذا البيان مخالفًا للقانون أو يشكل انتهاكًا للوائح ذات الصلة في هذه 
 الوالية القضائية. 

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

ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساسًا يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان  
، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره االستثماري بناًء  المحتمل لشراء األسهم وفقًا للطرحفي أي والية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض  

نشرها االنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. )قيد التأسيس  قد ت على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية )"نشرة الطرح الدولية"( فقط التي  
ة المتحدة كشركة مساهمة عامة( "االنصاري للخدمات المالية" فيما يتعلق بقبول إدراج أسهمها العادية  في امارة دبي بدولة اإلمارات العربي 

 للتداول في سوق دبي المالي. 

ة يتم توجيه نشرة الطرح الدولية )إذا تم نشرها(، إلى مستثمرين محترفين محددين، ضمن واليات قضائية معينة بما سيتماشى مع قوانين وأنظم
راق  يات القضائية. لم تتم ولن تتم الموافقة على نشرة الطرح الدولية من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )"هيئة األو هذه الوال

لتجزئة ا  المالية والسلع"( ولن تشكل المعلومات الواردة فيها )إذا تم نشرها( جزءًا من أي نشرة قد يتم إصدارها فيما يتعلق بطرح أسهم لمستثمري 
في دولة اإلمارات. وال تندرج مراجعة نشرة الطرح الدولية وأي إعالنات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة األوراق المالية والسلع أو واليتها 

 القضائية.

دة أو في أي مكان لم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتح
 آخر وال يشكل جزءًا من نشرة االكتتاب. 

 

  



 2023مارس  24دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 صة للمستثمرين األفراد  المخص خدمات المالية تزيد عدد األسهم ل األنصاري ل

 رحها العام األولي في ط

م  مسععععععع دم56.250.000إلععععععع مم37.500.000رفعععععععلمستعععععععألمراد ععععععع ادمارمر فععععععع ر م ععععععع م  اعععععععألمر  ععععععع رر م عععععععرم •

ما م  مع  اعععع إردعععع ل مم%م ععععر7,5م عععع من عععع   م تداعععع ط ععععقمرامععععنبم ععععرمر نععععقمراد عععع ادمارمر فعععع ر  من يجععععأل 

رادع ععععععرمع  عععععع مم%5من عععععع أل ععععععلممب ادم رنععععععألسعععععع د  مع  اعععععع  مم750.000.000مأسعععععع حمراطعععععع همرا عععععع ا مععععععع    

 مس بم  م

%م10متداععععع م ععععع من ععععع   م  مع  اعععععم  مسععععع دم750.000.000ع ععععع معلععععع مس اععععع ممراعععععع اد مسجعععععحمراطععععع همى معععععا •

 ر نت ربما خ    مراد ايأل  مرأسم  لممةرادت رممإرد ل مر س حم ر

إلععععععععععععع مم712.500.000 عععععععععععععرممرادح ععععععععععععع فير د ععععععععععععع ادمارمامسجعععععععععععععحمر سععععععععععععع حمرادختتعععععععععععععألتم عععععععععععععي م •

 ععععععلمدم رنععععععألمب امأسعععععع حمراطعععععع ه%م ععععععرمإردعععععع ل م92,5متداعععععع م عععععع من عععععع   م  مع  اععععععم  مسعععععع دم693.750.000

 رادع رمع   مس بم  مم%95من  أل

م مسيعععععع رالك  عععععع تما د عععععع ادمارمر فعععععع ر م راد عععععع ادمارمرادعععععع   يرمر ف عععععع ماععععععحماطعععععع أمأبمت ييعععععع معلعععععع م •

ك   تمر ف ر  مبي د مم  ةأ سمفمانمممترن   مد  ادمارمراد   يراُ  قمراينممب تمرالك   تما ر

ع  عععععألمليععععع مرا اسعععععيسم ععععع مإ ععععع رةم)شععععع كألم  ععععع  دألم("ش.مم.م)ر نتععععع ربما خععععع    مراد ايعععععأل"م جدنععععععألمأع  عععععت

 بعععععع  م  اععععععألمر  عععععع رر مراعمبيععععععألمراد حعععععع ة(م)ُارعععععع رمإاي عععععع مفيدعععععع مالعععععع مب سععععععحم"ر نتعععععع ربما خعععععع    مراد ايععععععأل"مأ م

"رادجدنععععععأل"مأ م"رارعععععع كأل"( م  عععععع مإسعععععع تمرادجدنععععععع  مرا راعععععع ةم عععععع متمعععععع احمراخعععععع    مراد ايععععععألمراد     ععععععألم عععععع م

م(مأ م"ر نتعععععع ربمرام ب ععععععأل"مم.م."م)"راد عععععع  حمرا عععععع ال""ر نتعععععع ربمرام ب ععععععألم .شعععععع كألممعععععععرمليعععععع مرايععععععنمم مرا  اععععععأل

 د ععععع ادمارمر فعععععع ر م ععععع م  اعععععألمر  ععععع رر م ععععععدرمامراطععععع همرادختتعععععألسم ععععع م ععععع مأاععععع  ةمععععععع  مأسععععع حممدد رسعععععألب

سعععععع عألم)م37.500.000 ععععععرمم)"راطعععععع همراععععععع ممر  لعععععع "مأ م"راطعععععع همراععععععع اد "(ما دجدنعععععععألمطعععععع همراععععععع ممر  لعععععع مرا

(مأاعععععع ميررم  د ععععععيرم  يععععععنمم  عععععع ا يسعععععع ألم  د عععععع)م56.250.000إلعععععع ماألمأاعععععع (م   يععععععنمم  د ععععععدم ثالثععععععير

م.متععععععحمأ عععععع مرامعععععع ررعلعععععع م نرفمععععععألم يمععععععألمر  رر مراد ايععععععألم را عععععع لمستععععععنلمراد عععععع  حمرا عععععع البععععععع مم  مع  اععععععم  مسعععععع د

ك  عععع تمراد عععع ادمارمر فععععع ر م فعععع ر ما ط ععععقمرا  يعععع م ععععرمر نععععقمراد عععع ادمارمرمرسعععع ج بأل م  ت ععععجي مفعععع اتم عععع مر

مر .  م  األمر   رم

%م عععععععرمإردععععععع ل م10تداععععععع م ععععععع من ععععععع   مم  مع  اعععععععم  مسععععععع دم750.000.000ع ععععععع ممعلععععععع مس اععععععع سجعععععععحمراطععععععع هممى معععععععا

مامععععع ررمراد ععععع  حمرا ععععع المأاععععع  ةمم.ر سععععع حمرادتععععع رةم ععععع مرأسم ععععع لمر نتععععع ربما خععععع    مراد ايعععععأل سجعععععحم ن يجعععععأل 

سعععععععع د األم ثالثععععععععألم)م693.750.000متختععععععععي مسععععععععي حرععععععععماحألمراد عععععععع ادمارمر فعععععععع ر  مامر سعععععععع حمرادختتععععععععأل



مبععععع ال ممرادح ععععع فيررعععععماحألمراد ععععع ادمارمام  مع  اعععععم  مسععععع د  يعععععنم(مم ت ععععععنمم  يعععععنمم سععععع عد األم  د عععععنممأاععععع 

م.  مع  ام  مس داألمأا (م األم رث  معر م  ينمم  د د )س عدم712.500.000م ر

 ر دععععع  ما  ععععع حمرانرسععععع  مم1.03 م1 راععععع بما ععععع ر همبعععععيرمم سععععع بم  مع ععععع م رسععععع    ر مإلععععع مرا طععععع  مرا عععععع بمرادع عععععرم

  يعععععععنمم ر عععععععحمم57,9 م56,3بعععععععيرممرآلممرعععععععماحألمراد ععععععع ادمارمر فععععععع ر امسععععععع   ر همليدعععععععألمر سععععععع حمرادختتعععععععأل

م%م رمسجحمراط همراع ممر  ل .7,5م  من    متدا 

 د نكعععععععألمس ايععععععع  ما د ععععععع  حمرا ععععععع الممارععععععع رمإلععععععع مأممأسععععععع حمراطععععععع هماي عععععععتمر اععععععع ة م إندععععععع م ععععععع مأسععععععع حمل ادعععععععأل

ب ا ععععععع ل مسعععععع   قمع اععععععع ر مراطععععععع هم %م عععععععرم   ي  ععععععع م عععععع مرادجدنععععععععأل.م10مرا ععععععع مت يععععععلم"ر نتعععععع ربمرام ب عععععععأل"

راد ععععع  حمرا ععععع المم سعععععيح   رادجدنععععععألمأبمع اععععع ر م عععععرمراطععععع همراعععععع اد .ما د ععععع  حمرا ععععع الم  ممأممت  معععععىم

م.عمقمراط همراع اد م%م رمأس حمرادجدنعأل90مبد  يأل

مأُمرالك  ععععع تمكدععععع م ععععع  مسيععععع ممر  ععععع م ت معععععىمف أ ععععع ممبععععع تمرالك  ععععع تمم2023 ععععع رسمم23مرادنرفعععععقمقماعععععنممأ عععععسغ ععععع 

ك   تمراينممت      مسيرمر ف ر م  م  األمر   رر  ماد  ادمارمر م.رادح  فيراد  ادمارمرمف  ةمر

ك  عععع تمراد عععع ادمارمم ععععرم ععععاللرا  عععع   ممراطعععع همسععععع سععععي حمتح اعععع م عد يععععألمب عععع ومسععععج مر  ر عععع مبععععع مإغععععال مر

م.2023  رسمم27مب  راخراد   ير م  رمراد نللمر عالممع  م

 م  اكمب  و معل مأسنرلمرا ن م بع م2023أبما مم6  ممر س حمإتد ممراط هم ل نلمإ ررجمس اي  مم  رمراد نلل

راحتنلمعل مرادنرفم  مرا  ظيديألم ر مرات ألم  م  األمر   رر مبد م  م اكمرادنرفمألمعل مر  ررجم را  ر لم  مم

 سن م ب مراد ل .

 -  انتهى -

 الموقع اإللكتروني  

www.aafs.ae/ipo 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية  

 مجموعة برونزويك  

مسي يرمأسن مم

@brunswickgroup.comcaswadم

+971 56 536 4322 

 األنصاري للخدمات المالية  

 دانا خلف  

dana.khalaf@alansari.aeم

+971 50 459 5597 

http://www.aafs.ae/ipo
mailto:tecomgroup@brunswickgroup.com
mailto:dana.khalaf@alansari.ae


 

 

 الستفسارات عالقات المستثمرين: 

ir@aafs.ae 

+971 4 391 3928 

    

 مديري االكتتاب المشتركين 

مب كمأبنظ  مرا ج ربمش.م.ع.م

إبمإفمر م ي  يسمر   رر مرادح   ةم)"إبمإفمر مرادح   ة"(مب الش  ركم لمإبمإفمر م ي  يسمر   رر م .مم.مم.ممم

 )"إبمإفمر م .مم.مم."(مم

 ش كألمر   رر م ب مرانط  مك بي  لمش.مم.ممم

 

 بنك تلقي االكتتاب الرئيسي 

 ب كمر   رر م ب مرانط  م)ش.م.ع(م

 مم2023  رسمممم9|م   همرع   رر م رمم476 3623 800رلحم  كزمرالتت لمرادخت ما ط همر  ل مراع مم

 

 بنوك تلقي االكتتاب  

مب كمأبنظ  مرا ج ربم)ش.م.ع.(م

م)ش.م.ع.(م ت فمأبنظ  مر سال  م

مب كمراد راألمرادحل م) .م.م(م

مب كم ب مرا ج ربم)ش.م.ع.(م

 ب كم ب مر سال  م)ش.م.ع(

مر مر سال  م)ش.م.ع( ت فمر   رم

م)ش.م.ع(ب كمرأسمراخيدألمرانط  م

mailto:ir@aafs.ae


 إخالء مسؤولية 

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

للتغيير. وال يتم االلتزام بتحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، وال يعتبر توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال عرضة  
بالمضي في الطرح العام األولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم تتم    االنصاري للخدمات الماليةااللتزام من قبل  

و/أو أي من المشاريع الفرعية  ى هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. وال يكون أي من المنسقين العالميين المشتركينالموافقة عل
ت التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكالء مسؤول عن محتويا

 .هذا اإلعالن

من أي طرح أو دعوة للبيع أو لإلصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق ًا  ال يعتبر هذا اإلعالن أو يشكل جزء
أو حقيقة توزيعه، األساس أو الحافز ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يجب االعتماد    مالية أخرى. وال يشكل هذا اإلعالن )أو أي جزء منه(

فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس المعلومات عليه 
االنصاري للخدمات المالية" فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول باألسهم في سوق    الواردة في نشرة الطرح الدولية التي ستنشر من "

ية  لمالي. يجوز تقييد الطرح العام األولي وتوزيع هذا اإلعالن والمعلومات األخرى المتعلقة بالطرح العام األولي في بعض الواليات القضائ دبي ا
بموجب القانون، فيجب على األشخاص الذين يملكون هذا اإلعالن أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعالم  

  هذه القيود ومراقبتها. إن عدم االمتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين األوراق المالية في أي والية قضائية من هذا القبيل.أنفسهم ب 

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

 مريكية لعامالمالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الواليات المتحدة األميركية إال إذا تم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األ
قانون األوراق المالية"( أو طرحها في معاملة معفاة من أو ال تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون األوراق  "بصيغته المعدلة )  1933

نون وجب قاالمالية وتمتثل لقانون الوالية المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع األوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بم
مراعاة بعض األوراق المالية أو بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع 

ساب أو منفعة أي  االستثناءات، ال يجوز طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في ح
قضائية مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة األميركية أو أي والية  

ميركية أو أستراليا أو  أخرى غير اإلمارات العربية المتحدة. لن يتم وال يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا اإلعالن إلى الواليات المتحدة األ
 .كندا أو اليابان

المنطقة   التي تكون أعضاء في  البلدان  المنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن وهذا الطرح موجهين فقط إلى أشخاص في  في 
المادة   في  الوارد  بالمعنى  مؤهلين"  "مستثمرين  يعتبرون  والذين  األوروبية  ا  2االقتصادية  الالئحة  من  األوروبي(  )هـ(  )االتحاد  لتنظيمية 

االقتصادية   1129/2017 المنطقة  في  االعضاء  الدول  من  أي  في  األوروبي"(.  االتحاد  من  مؤهلون  )"مستثمرون  المعدلة(  )بصيغتها 
وروبي وفي  األوروبية، يجب عدم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في االتحاد األ

ذه  أي من الدول االعضاء في المنطقة االقتصادية، أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ على مثل ه



االتحاد    األوراق المالية وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن تكون متاحة فقط وال يجوز أن يشتغل بها إال المستثمرين المؤهلين في
 األوروبي.  

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

( أشخاص يتمتعون بخبرة مهنية في األمور المتعلقة باالستثمارات 1والذين هم: )   2018بموجب قانون االتحاد األوروبي )االنسحاب( لعام  
العرض أمر )  2000( من قانون الخدمات المالية واألسواق لعام  5)  19التي تندرج في إطار تعريف "محترفي االستثمار" الوارد في المادة  

( )أ( )"الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الغير 2)  49( أشخاص يقعون في إطار المادة  2)األمر( أو ) 2005المالي( لعام  
( األشخاص الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية  3المسجلة، وما إلى ذلك"( من األمر أو )

( فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية )جميع هؤالء  2000من قانون الخدمات المالية واألسواق لعام    21معنى الوارد في المادة  )بال
  األشخاص يشار اليهم بـ"األشخاص المعنيين"(. يجب أال يتم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه في المملكة المتحدة إال من

خاص المعنيين. في المملكة المتحدة، أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ على مثل هذه  قبل األش
األوراق المالية وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا االعالن يكون متاح فقط لألشخاص المعنيين وال يشارك فيه إال األشخاص  

 . المعنيين

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

خر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق  إلى أي شخص آ 
من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات  

ولية عنه. قد تكون األوراق المالية التي يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة  الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤ 
بهم فيما على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في األوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة 

 .في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا اإلعالن فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد يتعلق باألوراق المالية.

وراق  لم تتم مراجعة هذا اإلعالن أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المركزي لإلمارات العربية المتحدة و/أو هيئة األ
صلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص ُمدرجة بموجب  المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات  

ذلك القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في  
تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية  

 لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي والية قضائية أخرى. 

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

 إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر.  

أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من  



للخدمات المالية على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األوراق 
ة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين  المالية التي يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعاد

في حال عدم تمكنك من فهم محتويات   .في األوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق باألوراق المالية
 .عليك استشارة مستشار مالي معتمد فيجبهذا اإلعالن 

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

إليهم بطريقة ق باسم  تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز  بيع أي أوراق مالية )تتم اإلشارة إلى هؤالء األشخاص معًا  انونية وتتعلق بإصدار أو 
"األشخاص المعنيين" ألغراض هذه الفقرة(. وهذا اإلعالن موجه فقط إلى األشخاص المعنيين ويجب أال يتصرف أو يعتمد عليه األشخاص  

به ه يتعلق  المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري  فيه إال األشخاص  غير  المعنيين ولن يشارك  يتوفر إال لألشخاص  ذا اإلعالن ال 
 .المعنيين

ة بيان العرض المعفى )سوق أبوظبي العالمي(: يتعلق هذا اإلعالن بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقًا لقواعد السوق في الهيئة التنظيمي 
مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. وال يجوز للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا اإلعالن  

تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي  
م توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي  أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ول

لتي  العالمي على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األوراق المالية ا
عها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في األوراق  يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بي 

المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا يتعلق باألوراق  فيما  الواجبة الخاصة بهم  العناية  اليها هنا أن يجروا    المالية المشار 
 .اإلعالن، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد

لى )أ( األشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو )ب( األشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها )كما  هذا اإلعالن هو للتوزيع فقط ع
( أو )ج( أشخاص قد يتم إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو 2015يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية واألسواق لعام  

من القانون المالي( )تتم اإلشارة إلى  18اركة في نشاط استثماري )بالمعنى الوارد في المادة تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمش
هؤالء األشخاص معًا باسم "األشخاص المعنيين" ألغراض هذه الفقرة(. وهذا اإلعالن موجه فقط إلى األشخاص المعنيين ويجب أال يتصرف 

أو نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن ال يتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشارك  أو يعتمد عليه األشخاص غير المعنيين. وأي استثمار  
 .فيه إال األشخاص المعنيين

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

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

ال تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من  



اية الواجبة الخاصة بهم  هذا المستند أو تتكبد باالعتماد عليه. يتعين على المشترين المحتملين لألوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا العن 
للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق باألوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار  

 .مالي معتمد

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

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

و المنسقين العالميين المشتركين و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات  ال يتحمل أي من "االنصاري للخدمات المالية" أ
التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكالء أو أي شخص )أشخاص( آخر أي مسؤولية مهما كانت 

حقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو اآلراء الواردة في هذا  وال يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق ب 
بـ "االنصاري للخدمات المالية" أو الشركات   اإلعالن )أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا اإلعالن( أو أي معلومات أخرى متعلقة 

يحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن  المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أت 
 .أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به

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

"االنصاري للخدمات المالية" يجب على األشخاص الذين يقرأون هذا اإلعالن التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها 
لدولية التي تم إعدادها للطرح العام األولي عند نشرها. وال يوجد ضمان بأن الطرح العام األولي سوف  في نشرة االكتتاب ومذكرة الطرح ا

شخص    يحدث، وال ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو االستثمارية إلى نوايا "االنصاري للخدمات المالية" أو أي
ي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشارًا مهنيًا بشأن مدى مالئمة العرض العام  آخر فيما يتصل بالطرح العام األول

 .األولي للشخص المعني )األشخاص المعنيين(

ال ونتائج  المالية،  والحالة  باألعمال،  تتعلق  بيانات  ذلك  بما في  "تطلعية"،  آراء  أو  أو معتقدات  بيانات  عمليات، يحتوي هذا اإلعالن على 
المالية".   للخدمات  "االنصاري  فيها  تعمل  التي  والصناعة  وخططها  واستراتيجيتها  المالية"  للخدمات  "االنصاري  نمو  والتوقعات،  والسيولة، 
تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "االنصاري للخدمات المالية"، وتستند  

طلعية ميعها إلى معتقدات "االنصاري للخدمات المالية" وتوقعاتها الحالية حول األحداث المستقبلية. وفي بعض األحيان يتم تحديد البيانات الت ج
باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو  
"يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو االختالفات منها أو المصطلحات  

ن  المتشابهة األخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول االستراتيجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضم
انات التطلعية كل األمور التي ال تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيرًا ما تختلف، هذه البي 

أو  بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من األماكن خالل هذا اإلعالن وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين 
ي للخدمات المالية" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة باألحداث المستقيلة  "االنصار 



وضع  والمخاطر األخرى، الشكوك واالفتراضات المتعلقة بأعمال "االنصاري للخدمات المالية"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، وال
 .مالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات "االنصاري للخدمات المالية" والقطاع الذي تعمل فيهال

اطر  وال يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية اختالفًا كبيرًا نتيجة للمخ
الية". وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختالفًا جوهريًا عن النتائج  والشكوك التي تواجه "االنصاري للخدمات الم

عالن  المستقبلية المشار إليها أو الُمعّبر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا اإل
تاريخ هذا االعالن.   التابعة لهم،  ال تتحدث إال في  المشتركون و/أو الشركات  العالمون  المالية" والمنسقون  ويخلي و"االنصاري للخدمات 

 صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطالق أي تحديثات أو تنقيحات علنًا ألي بيانات تطلعية واردة في هذا اإلعالن لتعكس أي تغيير
 .وط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلكفي توقعاته أو أي تغبير في األحداث أو الشر 

كل من اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ والمجموعة المالية هيرميس اإلمارات ش.م.م. وبنك أبو ظبي التجاري ش.م.ع. منظم من قبل 
المتحدة. المجموعة المالية هيرميس اإلمارات المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة    هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية

 .دبي للخدمات المالية

ويعمل المنسقون العالميون المشتركون على وجه الحصر لصالح الشركة وال أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر  
ا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية التي يوفروها لعمالئهم المعنيين،  كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونو 

 .وال لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند

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

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

المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي  إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من 
  تعمل بهذه الصفة. وباإلضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل )بما 

األسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق( مع المستثمرين فيما يتعلق ب 
أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت آلخر. وال يعتزم أي من المنسقين العالميين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن  

 ية أو تنظيمية بالقيام بذلك.مدى أي استثمار أو معامالت من هذا القبيل بخالف ما يتفق مع أي التزامات قانون 

 


