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

  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. 

والية قضائية، بما في ذلك، الواليات المتحدة   ال يمثل هذا اإلعالن نشرة إصدار، أو عرضًا لبيع األوراق المالية أو االكتتاب فيها، في أي
 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 قديم أي عرض لشراء األسهم وفقًا للطرحفي أي والية قضائية. وسيتم ت 

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

 للتداول في سوق دبي المالي. 

ظمة يتم توجيه نشرة الطرح الدولية )إذا تم نشرها(، إلى مستثمرين محترفين محددين، ضمن واليات قضائية معينة بما سيتماشى مع قوانين وأن 
يئة األوراق  هذه الواليات القضائية. لم تتم ولن تتم الموافقة على نشرة الطرح الدولية من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )"ه

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

 القضائية.

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

  



 2023مارس   16دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

األنصاري للخدمات المالية تعلن عن النطاق السعري وبدء فترة االكتتاب للطرح  

 العام األولي 

 ل مممممممي نامممممممم اا  ممممممم ا  اا)"درهممممممم " ر تيا إممممممممادرهممممممم ا1.03وا1.00بممممممم  ااتممممممم اتنطامممممممطا    ممممممم  ا   ممممممم    •

ادوالرمل مممممممممم راا2.04)مل ممممممممم رادرهممممممممم اا7.50سمممممممممنن  و ابمممممممممم  اع مممممممممطا  در  ا لشمممممممممم   ا  ق مممممممممم ا   ممممممممم    ا

  1را مراك دوالمل  راا2.10مل  رادره ا)ا7.73و ا مراك 

ممممممممم ااتمثمممممممم عمممممممم د ا)"  سممممممممي " ااسممممممممي ا 750,000,000)امل مممممممم  ا750سمممممممم ن اجمممممممم  اممممممممم ام م عمممممممم ا •

ا" لخمممممممممطم  ا  م   ممممممممم ا  ن ممممممممم ر ر سامممممممممم  ا"ا  سمممممممممي ا  م مممممممممطر ا ممممممممميا%امممممممممم اإ مممممممممم  يا10ان ممممممممم ن 

ازامممممم د ا  مممممم  ا مممممميايممممممبنق)"  م مممممم ه ا   مممممم   " اا"ن مممممم ر ا  ق ب.مممممم ا . . .  "وتنممممممن  انا)"  م م عمممممم " 

ا     ا     م 

نا2023 مممم  اخممممل ا   نممممطا د مممم امل مممم  ادرهمممم اإممممم ر تياا600بق ممممم ات زامممم ا  بمممم  اتيممممطما  م م عمممم اإ مممم ا •

فقمممممم  ا  مممممم اوواان%8.00ا-%ا7.77ت زا مممممم  ا   بمممممم  اس  مممممم اإ مممممم ا   ممممممطامممممممم اا  مممممم ا  ا  نممممممطا  د مممممم ا 

   مذ  را   ا     ا 

لنممممم  ات ممممميا   مممم  ا   ممممم  اا  ا س سمممم ا  ام مممممنثم ااب ممممم ني ا)"   مممممك  ا   ج  مممم " اشمممم   ا   مممممك  ا   ج  مممم  •

ا  مراك امل   ادوالرا54.5دره ا)    يامل   اا200ا سنثم رب

مممممم رساا24 لم مممممنثمرا ا  فممممم  دناو نممممم اا2023مممممم رساا23ت مممممط افنممممم  ا ال ننممممم حا   ممممم  اوت مممممنم ا نممممم ا •

ا  منن ف   لم نثمرا اا2023

سممم ن اتنطاممممطاسمممم  ا   ممم  ا   يمممم اياممممم اخمممل اعمل مممم اب مممم ناسممم  ا  و ممممم ناوممممم ا  من  ممم ا  عممممل اع مممم ا •

ا2023م رسااا27 يا

ا2023 برا اا6ام ا  من   ا  نم  اإدر  ا  سي اوبطناتط و ي ا ياس  ادبيا  م  يابن  اخ •

   بممممممممممممممم ا  شممممممممممممممم ع  ا صمممممممممممممممطر ا   مممممممممممممممن ا  ناو ممممممممطا   مممممممم  اان  فممممممممعاممممممممم ا  كمممممممم  ا  شممممممممرا  ا  سمممممممملم   •

 تؤ طا   .  ط خل ممممممم ا    ا  مممممممم ر  ادبيا  ممممممم ج  اوب ممممممم ا ب ظ  ا  ن  ر ات مممممممران  ا

)شممممم   ام ممممم هم اع مممممم ا  مممممطا  ن سممممم  ا ممممميااا"  ن ممممم ر ا لخمممممطم  ا  م   ممممم ا .ا .ا ." عل ممممموا   ممممم  ام م عممممم ا

 وااط  ا)ُاشمممم راإ  يمممم اف ممممم ااصممممياب سمممم ا"  ن مممم ر ا لخممممطم  ا  م   مممم "إممممم ر ادبممممينادو مممم ا  ممممم ر  ا   رب مممم ا  مننمممم

  مممممممم ر  ا   رب ممممممم اا ممممممميادو ممممممم م م عممممممم ا  خمممممممطم  ا  م   ممممممم ا  منك ملممممممم ا     مممممممط ا نا"  شممممممم   " واا"  م م عممممممم "
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ي اوبممممطنافنمممم  ا ال ننمممم حا ل مممم  ا   مممم  ا  و مممميا)"   مممم  ا   مممم  ا  و ممممي"ا واعمممم ا    مممم  ا   مممم   ا سمممميمنا  مننممممط 

ا" ا ياس  ادبيا  م  ي.     م ا"     

اتفاصيل النطاق السعري للطرح

ناممممممم اا  ممممم ا  ا     مممممطا ل مممممي ادرهممممم ا1.03وا1.00   ممممم  م ابممممم  اا   ممممم  اتممممم اتنطامممممطا    ممممم  ا   ممممم   ا ل ممممم  

 ا مراكممممممم ادوالرمل ممممممم راا2.04مل ممممممم رادرهممممممم ا)ا7.50بممممممم  اع مممممممطا  در  اسمممممممنن  و ا  ق مممممممم ا   ممممممم    ا لم م عممممممم ا

ا. را مراك دوالمل  راا2.10مل  رادره ا)ا7.73و

ا%اممممممممم اإ ممممممممم  يا10اممممممممم ان مممممممم ن ا اتمثمممممممم 750,000,000مل مممممممم  اسممممممممي ا)ا750سمممممممم ن اجمممممممم  اممممممممم ام م عمممممممم ا

ا204)درهمممممم امل مممممم  اا750  نمممممم  و اإ ممممممم  يا  مممممم ا   مممممم  ابمممممم  انا م م عمممممم  ر ساممممممم  ا ممممممياا  سمممممي ا  م ممممممطر 

ا.  مراك ادوالرملا  اا210)دره امل   اا773 او مراك ادوالرملا  ا

%ا10ب  ممممم اا"  ن ممممم ر ا  ق ب.ممممم "هممممم ا سمممممي ا   مممممم نا  ممممم ا  مممممموا ل ننممممم حا  م  و ممممم اتُ مممممطا  فممممم ا  سمممممي ا

ني ا  ممل  ممممم ا ممممميا  م م عممممم ناوب  نممممم  يا ممممم اتن ممممم ا  م م عممممم اعصممممم ا اممممم اع  مممممط  امممممم ا   ممممم  ا    ممممم  امممممم ا  مممممو

س  مممممممنم ا   مممممم  م نا   مممممم  ازاممممممم د ا  مممممم اممممممم ا مممممم اتممممممن ا   مممممم  م ناا   ممممممم  ا   مممممم  م .اوعقممممممرا  نممممممم  ا   مممممم  

ا.م ا سي ا  م م ع ا%90 يا منل ا  و اب    ا  م  ه ا      ا

 امممم افنمممم  ا مممميا  او مممموا  مممم انيا   مممم  م    مممم  ا  مممم ا   مممم  ابنقيمممم ا مممميات ممممطا اا"  ق ب.مممم ا  ن مممم ر "وتنممممن  ا

ه ئممممم ا  ور  ا"وب مممممطام  فقممممم اا ممممميادو ممممم ا  مممممم ر  ا ا  م لمممممعاو لقممممم  ن  ا  م مممممم  ابيممممم  ال ننممممم حاوفقممممم  ا نقمممممطا ه

ا."  م    او   ل 

ا600ت زامممممم ا  بمممممم  اتيممممممطما  م م عمممممم افمممممم  ام لمممممم ا  د ر نا  نمممممم ا عنمممممممطه ا   سمممممم ات زامممممم ا   بمممممم  اووفقمممممم  ا 

عصممممم امممممم  لن  ااوسممممم ن اسمممممط ده ام  صممممم   اان2023عممممم  ا نمممممطا د ممممم اف مممممم اان لمممممعاب  بممممم  امل ممممم  ادرهممممم اإمممممم ر تيا

ت زا مممممم  اع  ممممممطاد مممممم اممممممم ا  نممممممطا  فمممممم  ال  مممممم  ا   مممممم   ا ل مممممم  اوفقمممممم  ا و.ا2024و برامممممم اا2023 مممممميا  نمممممم ب ا

ا.2023   اع ا  %ا8.00و%ا7.77 ن  و اب  اس   ب  ا

اعملية االكتتاب

سممممم ك  ا ال ننممممم حا ممممميا   ممممم  ا   ممممم  م امن  ممممم  ا شممممم    ا  مكنن ممممم  ا  م  و ممممم اوفمممممعامممممم اتممممم ا  عمممممل اع ممممم اسممممم بق  نا

 : دن ه



 لمكنن مممم  اممممم ا  فمممم  داو  م ممممنثمرا ا وخممممرا ا  مممم م اهمممم ام  مممم ا مممميانشمممم  اجمممم  ا سممممي ا ال ننمممم حا −

 ناو  مممممم ا"نشممممم  ا ال ننمممممم حا ممممميادو ممممم ا  مممممم ر  دو ممممم ا  ممممممم ر  ا   رب ممممم ا  مننمممممط ا)"   ممممم  ا  فممممم  دا ممممميا

   نن حا  ف  دا يادو  ا  م ر  ؛اواا م 

 ادو ممممم ا  ممممممم ر  ا مممممياعمممممطدامممممم ا  مممممطو نابمممممم اف يممممما لم مممممممممنثمرا ا  مننممممممممم ف  او  م مممممنثمرا ا وخمممممرا  −

ووفقممممم  ا   ممممم  ا   ممممم  امممممم ا  مؤس ممممم  ا  مؤهلممممم اا  م مممممنثمرا نممممم حانا  ممممم نامممممم ا  ن   رب ممممم ا  مننمممممط 

ا  مؤهل  " .ج  ا  م نثمرا ا"  م   ا)

%ا)خم مممممم اب  م  مممممم  اممممممم ا سممممممي ا5انممممممعا  يمممممم سا  ممممممم ر  ا لسممممممنثم را ال ننمممممم حا مممممميان مممممم  اف.ممممممل اعمممممم ا  مممممم نا

ناوا ممممممراتخ مممممم اان مممممم  ا ال ننمممممم حا  م  و مممممم ا  يمممممم سا  ممممممم ر  ا لسممممممنثم راب  ك ممممممم ا  مممممم ا   مممممم  م ا   مممممم  

ا.ع وضا  م نثمرا ا  مؤهل   لمكنن   ا وخرا ا ياا   طناب مل  ا  نخ  ا

ناو نممممم ا ممممميادو ممممم ا  مممممم ر  ا لم مممممنثمرا ا  فممممم  دا2023مممممم رساا23ت مممممط افنممممم  ا ال ننممممم حا   ممممم  اوت مممممنم ا نممممم ا

ا.  منن ف   نثمرا اا لما2023م رساا24

ا27سمممم ن اتنطاممممطاسمممم  ا   مممم  ا   يمممم اياممممم اخممممل اعمل مممم اب مممم ناسمممم  ا  و ممممم ناوممممم ا  من  مممم ا  عممممل اع مممم ا مممميا

ا.2023م رسا

اعصمممممم ا  مممممم   ا2023 برامممممم اا6  در  ا مممممميا  نممممممم  ا   مممممم  اوا وممممممم ا  من  مممممم ا    مممممم  اإتممممممم  اعمل مممممم ناو  مممممم اب مممممم ن 

  ن ظ م ممممم ا   ا   مممممل ا ممممميادو ممممم ا  مممممم ر  ابمممممم ا ممممميا  ممممم ا  م  فقممممم ا   ممممم  اوب مممممطا  ن ممممم  اعصممممم ا  م  فقممممم  ا

ا.عص ا  در  او  نط و ا ياس  ادبيا  م  يا

تنمممم ف ات  صمممم  ا   مممم  اف ممممم ااخمممماا  مكنن مممم  ا  فمممم  دا مممميا"نشمممم  ا ال ننمممم ح"ناو مممميامممممذ   اجمممم  ادو  مممم اب  ل مممم ا

ونشمممممم  ا ال ننمممممم حا مممممميادو مممممم اا  ن ل زامممممم اف ممممممم ااخمممممماا  م ممممممنثمرا ا  مممممممؤهل  .اوتنمممممم  امممممممذ   ا   مممممم  ا  طو  مممممم 

ا.aafs.ae/ipo  م ر  ا   رب  ا  مننط اعص ا  م   ا   كن و ي:ا

ب مممممممم ا بمممممممم ظ  ا  ن مممممممم ر ا . . ؛اوإ اإما مممممممم اه مممممممم م  ا  ممممممممم ر  ا  منممممممممطود ا)"إ اإما مممممممم ااتمممممممم ات  مممممممم  

 ا)ُاشمممممممم راإ  يممممممممم ام مممممممم  ا  منممممممممطود " اب الشممممممممن   اممممممممم اإ اإما مممممممم اه مممممممم م  ا .ا .ا .ا)"إ اإما مممممممم ا .ا .ا ."

 ادبممممميا  ممممم ج  ا  ب نممممم  ا .ا .ا .ا)"  مممممم ر  ادبممممميا  ممممم ج  ا ؛اوشممممم   ا  مممممم ر ب سممممم ا"إ اإما ممممم اه ممممم م  "

ا9إ ممم اب ممم  اتلقممم ا ال ننممم حا  نممم اتممم ا  عمممل اع يممم ااممم  ااب   ممم ف   ا م  مممق  اعممم  م   امشمممن    . نممم  "  ب

ا. . .    ج  اا   خ م ار سنافقطات ا  اب  ا2023م رسا

ا

mailto:https://aafs.ae/ipo


 ممممم اعممممُ و اب مممم ا  ممممم ر  ادبمممميا  مممم ج  ا) . .  ا   مممم اتلقمممم ا ال ننمممم حا      مممم ناب   مممم ف اإ مممم ا مممم اممممم اب مممم ا

 بممممم ظ  ا  سممممملم ناوب ممممم ا  م  اممممم ا  منصممممميا) . .  ناوب ممممم ادبممممميا  ن ممممم ر ا) . . . ناا بممممم ظ  ا  ن ممممم ر ناوب ممممم 

ا.وب  ادبيا  سلم ا) . .  ناوم  ما  م ر  ا  سلم ا) . .  نا     اتلق ا ال نن ح

 المستثمرون األساسيون

   ج  مممممم اشمممممم   ا   ممممممك  ا"شمممممم   اا سممممممنثم را س سمممممم اممممممم ا  ت    مممممما  شمممممم   نا ب ممممممموا2023ممممممم رساا16 مممممميا

   ممممم  امل ممممم  ادرهممممم ا مممممياا200اب سمممممنثم رو  نممممم ا  ن مممممموا)"   مممممك  ا   ج  ممممم " ناا"  شمممممخاا     مممممطا . . 

ا مممممم  ناا180وسنخ.ممممم ا  سمممممي ا  ممل  ممممم ا  نممممم  ا ظممممم اتمممممط و اممممممطتي اسممممم  ا   ممممم  ا   يممممم ايااب مممممطاتنطامممممط   ممممم  ا

ا.ا  م م ع عقراإدر  ا

وتقممممط اممممم اشمممم   ا سممممنثم  ا ار  ممممط امق همممم ا مممميادو مممم ا  ممممم ر  ا   رب مممم ا  مننممممط ناا"   ممممك  ا   ج  مممم "وت ممممطا

و  خممممممطم  ا  م   مممممم اإ مممممم ا  م ن مممممم  ا   طاممممممطاممممممم اكمممممم ا  قمممممم   اعصمممممم ا  شممممممرا  ا  سمممممملم  ام ي يمممممم ا  م نخممممممل ا

"   مممممك  اتُ مممممطاوا.ا  عمممممط ا   ممممم  اومن  عممممم امممممم ا   مممممملنا  فممممم  داو   مممممملنا  مؤس ممممم ت   او و ا  مممممطخ ا   ممممم  يا

ا16نا  ممممم اترب يمممممم اعل ممممم اوج مممممط اتمنمممممطا مممممما م م عممممم طىا وشمممممراك  ا سمممممن  ت     ا مممممم م  ممممم  اعمممممم ل ااج  ممممم "   ا

اع م  .

ممل  ممممم اب  ك مممممم ا مؤس ممممم ادبممممميا لسمممممنثم رناوهممممم انا2006نا  نممممم ات س مممممواعممممم  ا"   مممممك  ا   ج  ممممم "وتُ مممممطا

ا  ذر  ا السنثم  ا ا نك م ادبي.

 الشريعة اإلسالمية أحكامالتوافق مع 

 ظ  ا  ن  ر ا صمممممممطر ا   مممممممن ا     بممممممم ا  شممممممم ع  ا  ط خل ممممممم ا    ا  مممممممم ر  ادبيا  ممممممم ج  اوب ممممممم ا با

ا راعص اواممممرا  ا  سمممملم  .اات مممممممران  اتؤ ممممِّمممطنابن ممممرار ايممممم نات  فممممعا   مممم  ا     م اممممم ا  كمممم  ا  ش

  م ممممنثمرا ا تخ  اإ   ن  ا     امممم ا      مممم ام ا  لي ا .ممممم  ات  فعا   مممم  ام ام  دئا  شرا  ا  سلم  اا

 .وفعا س  بي اودو ف ي ا  خ ص 
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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 ألي  
شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها ألي غرض كان. فإن المعلومات 

للتغيير. وال يتم االلتزام بتحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، وال يعتبر الواردة في هذا اإلعالن عرضة  
بالمضي في الطرح العام األولي أو أي معاملة   االنصاري للخدمات الماليةتوزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال االلتزام من قبل  

ى هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. وال يكون أي من أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم تتم الموافقة عل
و/أو أي من المشاريع الفرعية التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو  المنسقين العالميين المشتركين

 .المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكالء مسؤول عن محتويات هذا اإلعالن

من أي طرح أو دعوة للبيع أو لإلصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم  ًا ال يعتبر هذا اإلعالن أو يشكل جزء
أو حقيقة توزيعه، األساس أو الحافز ألي عقد أو التزام من   أو أي أوراق 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  أي نوع وال يجب االعتماد عليه  
االنصاري للخدمات المالية" فيما يتعلق  هذا اإلعالن إال على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي ستنشر من "

لمالي. يجوز تقييد الطرح العام األولي وتوزيع هذا اإلعالن والمعلومات بالقبول المقترح بإدراج والتداول باألسهم في سوق دبي ا
األخرى المتعلقة بالطرح العام األولي في بعض الواليات القضائية بموجب القانون، فيجب على األشخاص الذين يملكون هذا  

هذه القيود ومراقبتها. إن عدم االمتثال  اإلعالن أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعالم أنفسهم ب 
  لهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين األوراق المالية في أي والية قضائية من هذا القبيل.

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

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

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

في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز طرح األوراق المالية المشار  
ساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو  إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في ح

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

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

في  )  1129/2017األوروبي(   الدول االعضاء  أي من  األوروبي"(. في  االتحاد  )"مستثمرون مؤهلون من  المعدلة(  بصيغتها 



المنطقة االقتصادية األوروبية، يجب عدم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين 
ة االقتصادية، أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق مؤهلين في االتحاد األوروبي وفي أي من الدول االعضاء في المنطق

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. 

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

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

( )أ(  2)   49ون في إطار المادة  ( أشخاص يقع2)األمر( أو )  2005أمر )العرض المالي( لعام    2000المالية واألسواق لعام  
الغير المسجلة، وما إلى ذلك"( من األمر أو ) القيمة الصافية العالية، والجمعيات  الذين تمت 3)"الشركات ذات  ( األشخاص 

ة  من قانون الخدمات المالي  21دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية )بالمعنى الوارد في المادة 
( فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية )جميع هؤالء األشخاص يشار اليهم بـ"األشخاص المعنيين"(.  2000واألسواق لعام 

يجب أال يتم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه في المملكة المتحدة إال من قبل األشخاص المعنيين. في المملكة  
ة وأي دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ على مثل هذه األوراق المالية وأي استثمار المتحدة، أية أوراق مالي

 . أو نشاط استثماري يتعلق به هذا االعالن يكون متاح فقط لألشخاص المعنيين وال يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

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

سلطة دبي للخدمات المالية  القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل  
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 المالية التي يرتبط 

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

 .ب عليك استشارة مستشار مالي معتمدمحتويات هذا اإلعالن فيج

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

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

 الية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي والية قضائية أخرى. دبي للخدمات الم

تقديمه في مركز دبي المالي  بيان الطرح المعفى )مركز دبي المالي العالمي(: يتعلق هذا اإلعالن بطرح معفى محتمل قد يتم  



ية. وهذا اإلعالن مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك  العالمي وفقًا لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المال
 القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر.  

ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق  
بي للخدمات المالية على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية  سلطة د

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

 .عليك استشارة مستشار مالي معتمد فيجبفي حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا اإلعالن  .المالية

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

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

 .رك فيه إال األشخاص المعنيينيتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشا

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

قواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل الهيئة التنظيمية في تلك ال
للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم  

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

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

 .مستشار مالي معتمد

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

من القانون    18إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري )بالمعنى الوارد في المادة  
المالي( )تتم اإلشارة إلى هؤالء األشخاص معًا باسم "األشخاص المعنيين" ألغراض هذه الفقرة(. وهذا اإلعالن موجه فقط إلى  
األشخاص المعنيين ويجب أال يتصرف أو يعتمد عليه األشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا  

 .ال لألشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إال األشخاص المعنييناإلعالن ال يتوفر إ

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: ال يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إال على  



)"اللوائح السعودية"( الصادرة عن    األشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
م  2017ديسمبر    27بتاريخ    2017-123- 3مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال )"هيئة سوق رأس المال"( بموجب القرار رقم  

 .م(2023يناير  18بتاريخ  2023-5-8)بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 

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

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

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

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

المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو  ال يتحمل أي من "االنصاري للخدمات المالية" أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو أي من  
الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكالء أو أي شخص )أشخاص( آخر أي  
نزاهة  أو  اكتمال  أو  دقة  أو  يتعلق بحقيقة  فيما  أو ضمني  أو ضمان بشكل صريح  إقرار  أي  مسؤولية مهما كانت وال يعطي 

أو اآلراء الواردة في هذا اإلعالن )أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا اإلعالن( أو أي معلومات أخرى متعلقة بـ المعلومات  
"االنصاري للخدمات المالية" أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي  

 .لهذا اإلعالن أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام

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

أي أوراق مالية في "االنصاري للخدمات المالية" يجب على األشخاص الذين يقرأون هذا اإلعالن التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل 
نشرها. وال يوجد    للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة االكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح العام األولي عند 

ضمان بأن الطرح العام األولي سوف يحدث، وال ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو االستثمارية إلى  
المالية" أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام األولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين  نوايا "االنصاري للخدمات 

 .استشارة مستشارًا مهنيًا بشأن مدى مالئمة العرض العام األولي للشخص المعني )األشخاص المعنيين( المحتملين

المالية، ونتائج  يحتوي هذا اإلعالن على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق باألعمال، والحالة 
خدمات المالية" واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها "االنصاري العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو "االنصاري لل

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

بعض األحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو  



ترض" أو "يتموضع" أو "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يف
السلبي من هذه المصطلحات أو االختالفات منها أو المصطلحات المتشابهة األخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول  
االستراتيجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل األمور التي ال تشكل  

ريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيرًا ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر حقائق تا
البيانات التطلعية في عدد من األماكن خالل هذا اإلعالن وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو "االنصاري للخدمات المالية" 

ا توقعاتهم  أو  معتقداتهم  والمخاطر  أو  المستقيلة  باألحداث  المتعلقة  للمخاطر  وتخضع  المستقبلية  باألحداث  يتعلق  فيما  لحالية 
األخرى، الشكوك واالفتراضات المتعلقة بأعمال "االنصاري للخدمات المالية"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع  

 .ي للخدمات المالية" والقطاع الذي تعمل فيهالمالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات "االنصار 

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

جوهريًا عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو الُمعّبر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات  
لعالمون التطلعية الواردة في هذا اإلعالن ال تتحدث إال في تاريخ هذا االعالن. ويخلي و"االنصاري للخدمات المالية" والمنسقون ا

المشتركون و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطالق أي تحديثات أو تنقيحات علنًا ألي  
بيانات تطلعية واردة في هذا اإلعالن لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغبير في األحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند 

 .لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك إليها هذه البيانات ما

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

 .مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

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

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

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

في  أو االستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناًء على ذلك، ينبغي قراءة اإلشارات الواردة  
نشرة الطرح الدولية، بمجرد نشره، إلى األسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو االشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو  
التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسقين العالميين 

ا الشركات  من  وأي  العالميين  المشتركين  المنسقين  بعض  يدخل  قد  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصفة.  بهذه  تعمل  التي  لهم  لتابعة 
المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل )بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق( مع المستثمرين 



م الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت آلخر. وال  فيما يتعلق باألسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة له
يعتزم أي من المنسقين العالميين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معامالت من هذا 

 القبيل بخالف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.

 

ا


