
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  27دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

جمع  وت  بنجاح  تستكمل الطرح العام األولي "األنصاري للخدمات الماليةمجموعة "

 مدره   مليار   12.7تجاوز  طلبإجمالي من ضمن مليون درهم  773

،روهدددددور  حددددددر أ  ددددد ر  نطددددد  ر  و حددددددردرهددددد ر   ددددده ر1.03 طددددد  ر نددددددرسددددده ر   نهددددد   رأتحديددددددر   ددددد  ر •

      ير  م َ نر نهرس بق  ر

فددددددد رسدددددددو رد ددددددد ررإدر جهددددددد  نددددددددرر  مجمو دددددددي  قيمدددددددير   دددددددو ييرر(1م يددددددد رردو رر2.1م يددددددد رردرهددددددد ر ر7.73 •

 2023أبريلرر6  م ل ربت ريخر

  م دددددتامرينرفددددد ردو دددددير ومددددد ر  رومنطقددددديردو رمدددددنرج  ددددد رر سدددددتان  ي  رإ بددددد   ررر  طددددد  ر   ددددد  م شدددددهدرر •

ر  دددددد ر   تتدددددد  ر  ط دددددد رحجددددد رإجمدددددد ل رروتجدددددد و ،ر  دددددددو يينمج دددددعر  ت دددددد وار  ت يجدددددد رو  م دددددتامرينر

أار ممدددددد ري ندددددد ر(،"  صددددددوونر  و نيددددددي"م يدددددد رردرهدددددد ر ت ددددددملر  م ددددددتام ر أس سدددددد رشدددددد  يرر12.7

رمدددد مر جميددددحر   دددد    رمجتم ددددي.رر22بنحددددورر  قيمددددير  م ددددتهد يرتجدددد و م ددددتوكر   تتدددد  رفدددد ر  مجمددددلر

 (  م تام ر أس س  ب ستان ءر

%ر5.0مدددددنرحصدددددتهرر  مجمو ددددديرتر  ددددد  ددددد يروحظددددد ر ددددد  ر  م دددددتامرينر أ ددددد  درفددددد ردو دددددير ومددددد ر  ،ر •

رم يدددددوارسدددددده ر ددددد دي،ربط ددددد ر دددددويرمددددددحرر750رإجمددددد ل رأسددددده ر  طدددددد  ر  بددددد   ر ددددددده ر%رمدددددن7.5إلددددد ر

 م مر44ربنحور   تت  رم توكرف رتج و ر  قيمير  م تهد ي

تق بددددددد  ر   دددددددو ر     ميدددددددير أ يددددددد م،ربددددددد     رمدددددددنر   دددددددي،رو  م دددددددتامرينرر ئددددددد  مدددددددنرر  وبيددددددد   ط ددددددد ر •

    يرتقدمهر  فريد   و رو  ضر  قيميرف رير مجمو     م ير  قوييري وعر

شددددد  يرم ددددد همير  مدددددير يددددددر  ت سددددديعرفددددد رإمددددد رمر ر"ع. أ صددددد رير  تددددددم  ر  م  يدددددير .ر .رمجمو دددددير"رأ  ندددددتر

أورر" أ صدددددد رير  تدددددددم  ر  م  يددددددي"د دددددد ،ردو ددددددير ومدددددد ر  ر   ربيددددددير  متحدددددددم(ر ي  دددددد ررإ يهدددددد ر يمدددددد ري دددددد رب سدددددد ر

تو م دددددديرفدددددد ر،روهدددددد رإحدددددددكر  مجمو دددددد  ر     دددددددمرفدددددد رتقدددددددي ر  تدددددددم  ر  م  يددددددير  م"(   دددددد  ي"أورر"  مجمو دددددي"

درهددددد رإمددددد ر ل ر   ددددده ر  و حددددددروهدددددور  حددددددر أ  ددددد رر1.03ر  نهددددد   ر ندددددد  طددددد  رتحديددددددرسددددد  ر دددددنر  دو دددددي،ر  يدددددو ر

ن   ط حهددددد ر   ددددد  ر بنددددد ءرسدددددجلر أو مددددد ر م يددددديررهرسددددد بق  ،روع دددددهرب ددددددر   تهددددد ءرمدددددن ندددددرنطددددد  ر   ددددد  ير  م  دددددَ

ر.2023م رسرر24(ربت ريخر" أول ر "  ط  ر     ر أول "رأور"  ط  ر     م 

  م دددددتامرينر أ ددددد  درشددددريحيرورر  محتددددد  ين  م دددددتامرينررشددددريحيبيددددد   رمدددددنر سددددتقط ر  طددددد  ر   ددددد  م ر  بدددد  ر 

رم يددددد رردرهددددد ر12.7ر وجمددددد ل ر  ددددد ر أسددددده ر  ط ددددد حجددددد رحيدددددورتجددددد و رر، دددددير ومددددد ر  ر  ددددد رحددددددرسدددددو ءفددددد ردو

  بدددددد   رر  م ددددددتام ر أس سدددددد ر  تدددددد   رب سددددددتان ء.رو(شدددددد  ير  صددددددوونر  و نيدددددديرمتضددددددمن  ر  م ددددددتام ر أس سدددددد  

 مدددد مر22  قيمددددير  م ددددتهد ير جميددددحر   دددد    رمجتم دددديربنحددددور   تتدددد  ررم ددددتوكتجدددد و ررم يددددواردرهدددد ،ر200

 
ر ه  ر     .رو ق  رحيورت رح   ر  تحويلرإل ر  دو رر أمريو رر/ردره رإم ر ل ر3.6725دو ررأمريو ر=رر1س  ر  ص ف:ر 1



م يدددددد ررر10.2  بدددددد  ر  تتدددددد  ربقيمدددددديرتجدددددد و  رر  محتدددددد  ين  م ددددددتامرينرر دددددد  روشددددددهد  دددددد  ر  نهدددددد   .ر ر  رو قدددددد

ر  تدددد   ر سددددتان ءومددددحرر.م يددددواردرهدددد ر200بقيمدددديرشدددد  ير  صددددوونر  و نيدددديرر  تدددد   ربمدددد رفدددد رع ددددهدرهدددد رإمدددد ر ل ،ر

  ا رمدددددنربدددددر تتددددد    حجددددد رر  مددددد ه ينر  محتددددد  ينر  م دددددتامرينر  بددددد  ر  تتددددد  ر   دددددت،ر  م دددددتام ر أس سددددد 

  م دددددتامرينر و  يميدددددينرو   ددددد  ميينررفددددد رأوسددددد    بددددد  ر ويددددد  رر  محتددددد  ين  م دددددتامرينرر ددددد  شدددددهدرور.رمددددد مر19

روبددددد     م دددددتامرينرمدددددنردو دددددير ومددددد ر  رو  مم ودددددير   ربيدددددير   ددددد ودييررمجيددددددرم ددددد ر ي  ددددد رحددددددرسدددددو ءرمدددددحر

  دددددد رمددددددد ررربنتهدددددد ر  مجمو ددددددي  تدددددد رر ري وددددددعر ددددددومر    مددددددير  تج ريدددددديمدددددددو رمج ددددددعر  ت دددددد وار  ت يجدددددد ،رم

ر   و ر  مح  رو و  يم .رف ررم يق ر رستينرسني

م يدددد رردرهدددد رمددددحرر2.5تجدددد و  ر دددد  ر  م ددددتامرينر أ دددد  درفدددد ردو ددددير ومدددد ر  ر  بدددد  ر بيدددد   ربقيمدددديررشددددهدبدددددور ر

 دددددو رد ددددد ر  مددددد ل رإلددددد ر و وت و يدددددير منصدددددير  وصدددددو ر دددددددر  ط بددددد  ر  مقدمددددديرمدددددنر ددددد  ر  بندددددونر  م دددددت ميرو

ر  ط ددددد ر  وبيددددد رمدددددنرو.رتقريبددددد  ررأ ددددد ر  ددددد ر15 رمددددد رسر  م ددددد ه ر  بددددد  ح ددددد ر  م دددددتامرينر أ ددددد  د،رج  سدددددتج بي 

حقددددددددهربصيدددددددد دمرتتصددددددددي ر دددددددد  ر  م ددددددددتامرينرر(" أ صدددددددد رير  ق بضددددددددي" ر" أ صدددددددد رير  ق بضدددددددديرع. . "شدددددددد  ير

ر%رمنرإجم ل رأسه ر  ط  .7.5رم ر  بتهرم يوارسه رتمالر56.25 أ   درف ردو ير وم ر  رإل ر

ريو دددددد "ر:"األنصاااااااري للخاااااادمات الماليااااااةمجموعااااااة "األنصاااااااري  رلااااااي  مجلاااااا  إدار   ي وقااااااا  م مااااااد ع اااااا

  تج ريددددديرو  ددددددو يينرمددددددكر دددددومرسدددددم تن رر  م دددددتامرينر ومددددد ر تيينرو و  يميدددددينرمدددددنرج  ددددد   وبيددددد رر  هتمددددد  

ج عبيددددديرر مددددد ري دددددولرد دددددي  رم موسددددد  ر  ددددد ر،ر جددددد    ب ور  طويدددددلرو  ح  دددددل  تددددد ربنين هددددد ر  ددددد ر متدددددد درت ريتنددددد ر

فددددددد رر  م  يددددددديسدددددددو  ر أبريمجتمدددددددحر  سدددددددتام ر  وثقددددددديرر  ت يجيدددددددير مومددددددد  ، تصددددددد د  رو     تصددددددد در ومددددددد ر ل ر

ر".تحديد  رروسو رد  ر  م ل ر وم رمر

شتصدددددددي  ربجميدددددددحرم ددددددد همين ر  جدددددددددربمدددددددنر ددددددديه رم دددددددتام   ر أس سددددددد ررأارأرحددددددد  أ صددددددد ري:ر"أودروأضددددددد فر

ر يمدددددددد ر  دددددددد   يوو ددددددددو رشدددددددد   ءر سددددددددت  تيجيينر  م دددددددد همينرجميددددددددحروأد ددددددددور،ر"  صددددددددوونر  و نيددددددددي"شدددددددد  ير

  حو مدددددددددير  بيئيددددددددديرر    ددددددددديروتطدددددددددوي ر سددددددددت  تيجيي   دددددددد    ر  ت ب دددددددددير  مجمو ددددددددديررتحقيددددددددارأهدددددددددد فر  نمدددددددددو 

ر أمدر جميحر  م  همين". وي يرر يميرم تد ميرب  تو  يرمحرتو ي و  جتم  ييروحو مير       ر

ر:"لألنصاااااااري للخاااااادمات الماليااااااةلمجموعااااااة "  التنفياااااا ي األنصاااااااري  الاااااارلي راشااااااد ع ااااااي مددددددنرج  بدددددده،ر دددددد  ر

رتتمتدددددددحرر  ددددددددمرمجمو ددددددديرم  يدددددددييوو دددددددو رجددددددد ء  رمدددددددنر  م دددددددتامرينر  صددددددديرمهمددددددديرأمددددددد  ر ريتدددددددي رهددددددد  ر ودر  "

ربتوجهدددد  ر مدددددوربإمو  دددد   رفددددد ردو دددددير ومددددد ر  رمو تيدددددير  ددددد رم دددددتوكر  قطددددد عرو   تصدددد در  و ددددد رر   يددددديرمد و دددددي 

مددددنرم دددد هميه ررمو  دددد م فدددد ر  و ددددتر ف ددددهرر  مجمو دددديروتتطدددد .ر  ت يجدددد ر مومدددد  رومنطقدددديرمج ددددعر  ت دددد وار

رتوزيحر أرب  ر".رسي ستن ر ف ررتحديد توزي   رأرب  رمجصييرو ارم رت رد حرر   

   دددددف  ييرفددددد ر   تنددددد رم دددددتوكرو  رتقددددد ءربرتن مصدددددد  يت صيددددد ررمدرجددددديسنو صدددددلر مجمو دددددير  مددددديروأضددددد ف:ر"

.رأ بدددد ر  حدددد  يين،ر ضدددد  ر ددددنر سددددتقط  رشدددد   ءرجددددددرود ددددو رأسددددو  رجديدددددمرباقدددديروسددددهو يمددددحر  م دددد همينر



سدددددددتقط  ر رو تطددددددد ،ر و  يمددددددد رفددددددد ر  توسددددددح تحقيدددددددار موح تنددددددد ر  دددددددد  ر  ددددددد ير حت جددددددهر نددددددد ر ودر  رويددددددو  ر

إرثنددددد ر   ريدددددارب  ت ددددد وار  دددددتوملر يهددددد رمرجديددددددرم ح ددددديبددددددءر  آلارو تط دددددحرر.و  حتفددددد  ربهددددد أ ضدددددلر  مو هددددد ر

ر  جدد".رم  همين محر

إجمددددددد ل ر%رمدددددددنر10رتمادددددددلرمددددددد ر  دددددددبتهر  ر يرو م دددددددينرم يدددددددوا(رسدددددددهم  سدددددددب مر750.000.000رإدر  سددددددديت ر

و قددددد  رو.ر2023أبريدددددلرر6 مجمو دددددير  تدددددد و رفددددد رسدددددو رد ددددد ر  مددددد ل ربتددددد ريخر رمددددد   أسددددده ر  مصددددددرمرفددددد ررأسر

ر،  ددددد ر أ دددددلر%7.8حدددددو ل رر أربددددد  ر  توزي ددددد  ددددددرمدددددنرو   ر  دددددبيب  ر  نهددددد   ر نددددددر ودر  ،رسدددددتر  طددددد    ددددد  ر

ر  تهددددد ءب ددددددرورم يددددد رردو ررأمريوددددد (.ر2.10م يددددد رردرهددددد رإمددددد ر ل ر ر7.73   دددددو يير  مجمو ددددديرروسدددددتب  ر  قيمدددددي
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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  
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  
ألوراق المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو في أي والية قضائية يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. ال يجوز طرح ا

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

جب قانون لمالية وتمتثل لقانون الوالية المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع األوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بمو ا
مع مراعاة بعض األوراق المالية أو بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. 

فعة أي  االستثناءات، ال يجوز طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في حساب أو من 
ية أو أي والية قضائية مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتحدة األميرك

ا أو  أخرى غير اإلمارات العربية المتحدة. لن يتم وال يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا اإلعالن إلى الواليات المتحدة األميركية أو أسترالي 
 .كندا أو اليابان

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

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

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



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

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

رات ( أشخاص يتمتعون بخبرة مهنية في األمور المتعلقة باالستثما1والذين هم: )   2018بموجب قانون االتحاد األوروبي )االنسحاب( لعام  
أمر )العرض   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  3جلة، وما إلى ذلك"( من األمر أو )المس

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

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

 . المعنيين

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

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

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

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

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

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

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

تقديمه في مركز دبي المالي العالمي وفقًا 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.  

ال تتحمل سلطة دبي للخدمات 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 
يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين  المالية التي  

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 فيجبعالن هذا اإل

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

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

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

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

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

التي  العالمي على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األوراق المالية  
اق  يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في األور 
المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات ه يتعلق باألوراق  فيما  الواجبة الخاصة بهم  العناية  اليها هنا أن يجروا  ذا  المالية المشار 

 .اإلعالن، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد

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

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

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

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

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



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

 .مالي معتمد

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

 .ب عليك استشارة مستشار مالي معتمدفي حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيج 

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

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

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

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

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

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

 .األولي للشخص المعني )األشخاص المعنيين(

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

ير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "االنصاري للخدمات المالية"، وتستند  تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغ
تطلعية جميعها إلى معتقدات "االنصاري للخدمات المالية" وتوقعاتها الحالية حول األحداث المستقبلية. وفي بعض األحيان يتم تحديد البيانات ال

سيكون" أو "قد يكون" أو "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو  باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "
"يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو االختالفات منها أو المصطلحات  

يجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن  المتشابهة األخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول االسترات 
ف، هذه البيانات التطلعية كل األمور التي ال تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيرًا ما تختل

ن األماكن خالل هذا اإلعالن وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو  بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد م
مستقيلة  "االنصاري للخدمات المالية" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق باألحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة باألحداث ال



صاري للخدمات المالية"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع  والمخاطر األخرى، الشكوك واالفتراضات المتعلقة بأعمال "االن 
 .المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات "االنصاري للخدمات المالية" والقطاع الذي تعمل فيه

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

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

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

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

 .دبي للخدمات المالية

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

 .رى مشار إليها في هذا المستندوال لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخ

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

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

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

يها في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق( مع المستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عل
أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت آلخر. وال 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.

ر


