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 للنشر الفوري 
 2019مايو  8

 
 لالكتتاب أسهمهالطرح النهائي سعر التعلن عن " ةالمراكز العربي"

 
 االكتتابأسععععععععهتها لالعااا) ال ا    لطرح النطاق السعععععععع ر  عن  2019أبريل  28عطفًا على إعالنها في 

عن اعاتال   ( اليو الشررر ة  أو  المراكز العربيةال ربيل     (، ت لن  شعععرال التراع  الطرح  أو  األولي العام
السععععع ر ، اتا حدد  هيئل السعععععوق التاليل توجيها بتا ياوافق مع بناء سعععععألول ا وامر للت سعععععسعععععا   عتليل

  ريال س ود  للسهم الواحد. 26 مقابل لالعااا) النهائي لطرح أسهتها
 826.7 /سععععععععع ود  مليار ريال  3.1وقد سعععععععععأللن عتليل بناء سعععععععععألل ا وامر مألتو   ل ا  اعااا) بل  

من إجتالي ا سعععهم التطروحل لالعااا) و ل   2%126بنسععع ل تةطيل و عععلن إلى  1أمريكي  دوالر ون ملي
 حسب النسب الااليل:

التدارة من ِق ل ا شعع اا التر    تحافظ االسععااتاريلالصععناديق ال امل والصععناديق ال ا ععل وال •
 ؛%57.1 بنس للهم 

التسعععااترين ال ليأليين، التسعععااترين ا جانب الت هلين بتا في  ل  ن  ين غير السععع وديو التسعععااتر  •
 ؛ و%16.7 بنس ل والتسااترين غير التقيتين من  الل اتفاقيل م ادلل(

تاليل الت سععسععا  الالت سععسععا  الحكوميل، التععراا  ال ا ععل، بتا في  ل  ن  و ن اآل ر و التسععااتر  •
 .%26.1 بنس لوا ش اا التر   لهم( 

 تأكيد تفاصيل الطرح
                                                      

 للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي 3,75محولة باستخدام سعر صرف  1

 للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي 3,75محولة باستخدام سعر صرف  2
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ريال سع ود  للسعهم الواحد، متا ن ني أن القيتل السعوقيل للتعرال  26 بت ل طرح السع ر تم تحديد  •
 3.دوالر أمريكيمليار  3.3ريال س ود  /  مليار 12.4 سا ل ب د التوافقل على الطرح 

سععععععععععععععهم حعععععالي  65,000,000 تتععععععععععععععتعععععلسععععععععععععععهم  95,000,000 بطرحالطرح تاتاعععععل عتليعععععل  •
نتعععار   من ق ل التعععرال عن  ريق ديادة رأل التال اسعععهم جديد سعععيام إ عععداره 30,000,000و

 ("أسهم الطرح" بع مألات لً  اليها
 هو عتا  ، باسععااناء  يار التععراء4مليون دوالر 659مليار ريال سعع و  /  2.5االعااا) بل  حألم  •

 5أمريكي دوالر مليون  748/  سعع ود  ريال مليار 2.8 الطرح حألم إجتالي وي ل  ،(أدناه موضعع 
 تم الاي ،(أدناه موضعععععععععع  هو عتا اإلضععععععععععافي  لا صععععععععععي ل سععععععععععهم 12،825،000  ل  في بتا

 (.أدناه موض  هو عتا  التراء  يار لتروط وفًقا ت صيصها
مايو  9سياتكن التسااترون ا فراد من االعااا) في ا سهم ضتن شريحل  التكاا ين ا فراد  في  •

ريال سععععععععع ود  للسعععععععععهم الواحد، من  الل  26 ا ولي ال ا  وال ال  االعااا)سععععععععع ر  مقابل 2019
 مألتوعل سام ا التاليل وال ن  ا هلي الاألار .وهتا ، ال نوك التسالتل

التععععععععرال من التاوقع أن تقو  ب د حصععععععععولها على التوافقل لطرح أسععععععععهتها لالعااا) ا ولي ال ا ،  •
 ،( عتا هو موضععع  أدناه التعععراء% من رأل التال التصعععدر التز  د ق ل متارسعععل  يار 20بطرح 

 .(عتا هو موض  أدناهالتراء  متاسل  يار في حالل % 22.7وقد ت يد هذه النس ل إلى 
االسعععاقرار السععع ر  ، بصعععفاها مدير  جولدمان سعععاعل ال ربيل السععع ودنل من أجل السعععتاح لتعععرال  •

شععععععرال فال قامن ، نفيذ ال تليا  التا لقل باالسععععععاقرار السعععععع ر  (، با"ي سررررت رار السررررعر اال"مدير  
 "خيار شععععععراء   يار   سععععععاقرار السعععععع ر اال( بتن  مدير "مسررررالم الت ارررري" ا  ررررا ي"ال قاريل  

بتوج ه أن نتعععار  أسعععهتًا إضعععافيل تصعععل إلى    سعععاقرار السععع ر اال(، والذ  نسعععاطيع مدير "الشرررا 
من إجتالي ا سهم  % 13.5احد أقصى، وهو ما نتال  إضافيت صي   سهم 12،852،000

الحد  من إجتالي (، بسعععععع ر االعااا)"أسررررهم الت ارررري" ا  ررررا ي"الاي نتععععععاتل عليها الطرح  
 التعععراء. وسعععا ون متارسعععل  يار ت صعععي  إضعععافيسعععهم  14،250،000ا قصعععى ا ولي ال ال  

 الل فارة ال تاألاود    سععععاقرار السعععع ر االمااحًل بتععععكل اليو أو ج ئيو بناًء على إ طار من مدير 

                                                      

 للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي 3,75محولة باستخدام سعر صرف   3

  للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي 3,75محولة باستخدام سعر صرف  4

  للريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي 3,75محولة باستخدام سعر صرف  5
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" ترة السعععععععععع ودنل  تداول(   الاالثين يومًا من اليو  الاالي ل دء تداول ا سععععععععععهم في السععععععععععوق التاليل
من جتيع  بنفل الترت ل، التراءبتوجب  يار  ايام توفيره أسهمأ   ا ون (. وس"ي ست رار السعر اال

غيرهععا من تودي ععا  ا ربععاح و من نععاحيععل بتععا في  لعع  في الطرح  ت ععاعععلمع ا سععععععععععععععهم الالنواحي، 
وفًقا لنفل التروط وا حكا   اها أو إجراؤها أو دف ها ، وسيام شراؤهعن عالناإلالاودي ا  الاي تم 

 .تل  ا سهمالاي ت ضع لها ا سهم الت اعل في الطرح، وسيتكل شريحل واحدة 
 

 التواريخ الرئيسية للطرح
 التاريخ األحداث الرئيسية

إعالن السععع ر النهائي  سعععهم الطرح والا صعععي  
الت قن لألسععععععهم ال ا ععععععل بتععععععريحل الت سععععععسععععععا  

 التكاا ل

 2019مايو  8

فارة  رح ا سعععععععععهم ال ا عععععععععل بتعععععععععريحل التكاا ين 
 ا فراد

  يو  واحد( 2019مايو  9

التوععععععد النهعععععائي لاقعععععدنم  ل عععععا  االعااعععععا) ودفع 
الرسعععععععو  التسعععععععاحقل للتتعععععععارال بناًء على ا سعععععععهم 

 الت صصل م قاًا لتريحل الت سسا  التكاا ل

 2019مايو  12

واسععارداد إعالن الا صععي  النهائي  سععهم الطرح 
 أموال االشاراك ال ائدة  إن وجد (

 2019مايو  14

ب عععععد االناهعععععاء من جتيع التاطل عععععا  واإلجراءا   الااريخ التاوقع لل دء باداول ا سهم
 القانونيل  ا  الصلل

 
للت يعد من الت لومعا  وللحصععععععععععععععول على نتععععععععععععععرة اإل عععععععععععععععدار، يرجى ديعارة موقع هيئعل السععععععععععععععوق التعاليعل 

(www.cma.org.sa) موقع شععععععععععععععرال التراع  ال ربيل  أو(www.arabiancentres.com)  أو مواقع
( www.sambacapital.com  )www.morganstanleysaudiarabia.comالتساتارين التاليين  

 www.alahlicapital.com  )arabia-www.goldmansachs.com/worldwide/saudi) 
 

 -اناهى-

http://www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia
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 لالستفسارات:

 
 مجموعة برنزويك )لالستفسارات ا عالمية(

 جاد م تر باشي / جيتل آالن  اللةل اإلنأللي يل(
 ال ربيل(جتيل فهتي / محتد أبوديد  اللةل 

(+971) (0) 4 560 9600 
 Arabiancentres@brunswickgroup.com 

 ن ون الماليوالمستشار 
 سامبا  ابيتال لألصول وإدارة االستثمار

 7435 211 11 966+ حسن الألتي
 شر ة مورغان ستانلي السعودية

 7000 218 11 966+ ال نقر  م ا  
 شر ة األللي  ابيتال

 7106 874 11 966+ وسيم ال طيب
 جولدمان ساكس العربية السعودية

 4820 279 11 966+ انال الدوسر  
 
 

 بيان إخال  مسؤولية
 

ااملل أو تندرج الت لوما  الواردة في هذا اإلعالن في إ ار أغراض ت ريفيل فقط وال نزقصععد منها أن ت ون 
شعععععععععععععععاملل. وال نتكن االعاتاد على الت لوما  الواردة في هذا اإلعالن أو على مدت دقاها أو ن اهاها أو 

 .اعاتالها من ق ل أ  ش      غرض اان. اتا أن الت لوما  الواردة في هذا اإلعالن قابلل للاةيير
 

الوالنعا  القضعععععععععععععععائيعل ويألعب على  قعد نكون توديع هعذا اإلعالن مقيعدًا بتوجعب القوانين التط قعل في ب  
ا شعع اا الحائ ين على أ  مسععاند أو م لوما  أ رت متععار إليها في هذا اإلعالن أن نكونوا على درانل 
بعع   قيود من هععذا الق يععل وأن يلا موا بهععا. إن عععد  االمااععال لهععذه القيود قععد ن ا ر اناهععاعععًا لقوانين ا وراق 

 يل.التاليل    من هذه الوالنا  القضائ

mailto:Arabiancentres@brunswickgroup.com
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ال و . ا مريكيل أو إليها هذا اإلعالن عرضعععععًا ل يع ا وراق التاليل للتعععععرال دا ل الوالنا  التاحدةال نتعععععكل 

نألود  رح أو بيع ا سعععععععهم التتعععععععار إليها في هذا اإلعالن دا ل الوالنا  التاحدة دون تسعععععععأليلها بتوجب 
 (، أو إدراجها في م املل األوراق المالية قانون ، وت ديالته   1933قانون ا وراق التاليل ا مريكيل ل ا  

م فاة أو غير  اضعع ل لتععروط الاسععأليل التنصععوا عليها في قانون ا وراق التاليل. وةن التععرال لم ولن 
بتوجب قانون ا وراق التاليل أو قوانين أ  من الوالنا   تطروحلتقو  باسعععععععععععععأليل أ  ج ء من ا سعععععععععععععهم ال

باعااا) عا   نل أوراق ماليل دا ل الوالنا  التاحدة. وال يام توديع نسععخ دا ل الوالنا  التاحدة، أو القيا  
من هذا اإلعالن وال نتكن تودي ها أو إعادة إرسعععالها أو إرسعععالها ب    ريقل أ رت، بتعععكل م اشعععر أو غير 

 م اشر، دا ل الوالنا  التاحدة أو إليها.
 

ار إليها أو الاتال عرض لترائها من ق ل أ  التت  ال ياضتن هذا اإلعالن أو نتكل عرضًا ل يع ا سهم
نكون فيها  دوللشعععععععععع   في الوالنا  التاحدة أو أسععععععععععاراليا أو اندا أو جنو) أفريقيا أو اليابان أو في أ  

مال هذا ال رض أو االلاتال غير قانوني. وةنو عرض وبيع ا سعععهم التتعععار إليها في اإلعالن لم ولن يام 
تسعععأليلها بتوجب قوانين ا وراق التاليل الت تول بها في أسعععاراليا أو اندا أو جنو) أفريقيا أو اليابان. ومع 

التتععععار إليها في هذا اإلعالن في أسععععاراليا أو مراعاة ب   االسععععااناءا ، ال نألود عرض أو بيع ا سععععهم 
عندا أو جنو) أفريقيا أو اليابان أو لصععععععععال  أو لحسععععععععا) أ  موا ن أو مقيم ب سععععععععاراليا أو اندا أو جنو) 

 أفريقيا أو اليابان. ولن نكون هناك  رح عا  لألسهم في أساراليا أو اندا أو جنو) أفريقيا أو اليابان.
 (، هذا دولة عضررو معنية نتععععار إلى ال منها،   نط ة االقتاررادية األوروبيةالمفي الدول ا عضععععاء في 

اإلعالن وأ  عرض قد نطرح ب ده موجه فقط لألش اا باعا ارهم  مسااترين م هلين  بالت نى التقصود 
توجيهات نشررررة  (. ولهذه ا غراض، نقصعععععد با  ير مسرررتثمرون مؤللون    توجيهات نشررررة ا صررردارفي 

( ، وياضتن اذل  EU/  2010/73 وت ديالته الاي تتتل الاوجيه  EC/  2003/71يه الاوج ا صدار
أ  تدابير تنفيذنل  ا   ععععلل في الدولل ال ضععععو الت نيل. أما في التتل ل التاحدة، فإلن هذا اإلعالن موجه 

تارا  الاي متون نتال ون   رة مهنيل في التسععععائل التا لقل باالسععععاا (i)حصععععرًا إلى  التسععععااترين الت هلين  
 الارويج التالي( قانون  2000( من قانون ا سععععواق وال دما  التاليل ل ا  5  19تد ل في نطاق التادة 

(  أ( إلى  د( من 2  49( الذين تنط ق عليهم التواد من 2 ( أو  "ال انون ، بصععععععععععععععيةاه الت دلل   2005
ااتار  يا لق بهذا اإلعالن يام فقط من ( والذين نألود إبالغهم بذل  قانونيًا، وأ  نتعععععاط اسععععع3القانون، و 

  الل ه الء ا ش اا وال نألود لةير ه الء ا ش اا أن ن تلوا بتوجب هذا اإلعالن.



مخصص للنشر بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي سلطة  غير

  قضائية أخرى، ويُعد خالف ذلك مخالف للقانون

Document Number: 43323 

Page 6 of 8 

 

 

 
يندرج هذا اإلعالن في سععععععععياق الت لوما  فقط وال نتععععععععكل تحن أ  ضًر من الورًو عرضععععععععًا أو دعوة 

 ا  قرار باالسعععععااتار في أ  أوراق ماليل لالشعععععاراك، وال نتعععععكل أسعععععاسعععععًا أو قاعدة نتكن االعاتاد عليها الت
 للترال.

 
وال نتكل هذا اإلعالن أو محاوياته أسال     عرض أو الا ا  من أ  نو  لدت أنل سلطل أو ا اصاا 
قضععائي وال نألود االعاتاد عليه بهذا التعع ن. ويحق للتسععااترين االعااا) في ا وراق التاليل التزتععار إليها 

سععععوق التاليل في الوقن التناسععععب. بهذا اإلعالن فقط وفقًا لنتععععرة اإل ععععدار   النتععععرة ( الت اتدة من هيئل ال
ويتكن الحصول على نزس ل من النترة، عقب اإلعالن، من مكاب الاسأليل الاابع للترال أو ع ر موق ها 

 .www.arabiancentres.comاإلل اروني 
 

قواعد  رح ا وراق التاليل وااللا اما  التسعععععععاترة. وال تاحتل هيئل هذا اإلعالن عرضعععععععًا لةرض ال نتعععععععكل 
شرال السوق التاليل الس ودنل  تداول( أنل مس وليل عن محاويا  هذا اإلعالن، وهتا ال  السوق التاليل و

لياهتا بتعععععكل واضععععع  عن تقدمان أ  إقرار أو ت هد فيتا يا لق بدقل محاوياته أو اعاتالها، وت ليان مسععععع و 
أ  الا ا  من أ  نو  اان ب صععععععوا أ   سععععععارة قد تنألم عن أو بسعععععع ب االعاتاد على أ  ج ء من هذا 

 اإلعالن.
 

ت د نتععععرة الطرح الدوليل والاي تم إعدادها ب صععععوا  الطرح ، التسععععاند الوحيد التل   قانونيًا والذ  نحاو  
ل ربيل السعععع ودنل. وفي حال وجود أ  فروقا  بين هذا على م لوما  عن التععععرال والطرح  ارج التتل ل ا

اإلعالن ونتععرة الطرح باللةل ال ربيل و/ أو نتععرة الطرح الدوليل، وبحسععب الحالل، تسععود نتععرة الطرح باللةل 
 ال ربيل و/ أو نترة ال رض الدوليل.

 
تكن أن نسعععععععادل على هذا اإلعالن على إفادا   ا  داللل مسعععععععاق ليل أو نتكن اعا ارها اذل . ن حاو  د نق

هذه اإلفادا  التسعاق ليل من  الل اسعا دا  مصعطلحا  تتعير إلى التسعاق ل، بتا في  ل  مفردا   ن ا    
أو  ياوقع  أو  ن اقععد  أو  نتكن  أو  نت ا ر  أو  من التتكن  أو  نزقععدر  أو  ياوقع  أو  يان عع   أو  ينو   أو 

دير  أو  نسعععععع ى  أو  ين ةي  أو  سععععععًو ، سععععععواء في  ععععععيةل  قد  أو  نألب  أو  محاتل  أو  ن طط  أو  تق
النفي أو اإلث ا  أو غيرها أو التفردا  التتععابهل لها في الت نى، أو عند الاطرق لالسععاراتيأليل أو ال طط 
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أو ا هداً أو ا حداث التساق ليل أو النوانا. إن أ  إفادا  أو بيانا  مساق ليل ت كل وجهل نور الترال 
ن ا حداث التسعععععععععععاق ليل وهي عرضعععععععععععل للت ا ر التا لقل با حداث التسعععععععععععاق ليل وغيرها من الحاليل بتععععععععععع 

الت ا ر والتععكوك واالفاراضععا  التا لقل ب عتال التععرال أو ناائج ال تليا  أو الوضععع التالي أو السععيولل 
ناائج الف ليل أو الاوق ا  أو النتو أو االسععععععاراتيأليا . نتكن أن تاسعععععع ب ال ديد من ال وامل في ا االً ال

بصعععععورة جوهريل عن تل  الواردة في الاوق ا  أو الاقديرا  أو ال يانا  التسعععععاق ليل الصعععععادرة عن التعععععرال، 
ويتععععععععععععععتل  ل  بين جتلل أمور أ رت، الت ا ر التا لقل بالتععععععععععععععرال وعتلياتها تحديدًا، وتطورا  ا حداث 

نل والسياسيل واالجاتاعيل في التتل ل ال ربيل االقاصادنل والصناعيل ال التيل، وت ثيرا  الاطورا  االقاصاد
السعععععععععععععع ودنل. إنو اإلفادا  وال يانا  التسععععععععععععععاق ليل ت  ر فقط عن الت طيا  التااحل في تاريخ اإلدالء بها. 
وي لي ال من الترال وما هد  الاةطيل والتراا  الااب ل لهم مس ولياتهم بتكل واض  عن أ  الا ا  أو 

بيان مسعععععاق لي وارد في هذا اإلعالن سعععععواء انايألل لاوفر م لوما  جديدة أو  ت هد باحديث أو مراج ل أ 
 .أ  تطورا  مساق ليل وما إلى  ل 

 
ليل هناك أ  ضععععععتان لحدوث الطرح ويألب عد  ات ا  قرارات م التاليل اسععععععانادًا على نوانا التععععععرال  الل 

ل بالطرح. وةن االسعععععععععععاحوا  على هذه الترحلل فيتا يا لق بالطرح. ال نتعععععععععععكل هذا اإلعالن تو عععععععععععيل ما لق
ا سععععهم الاي ياطرق لها هذا اإلعالن قد نز روض التسععععااتر لت ا ر ا يرة تاتال في  سععععارة جتيع ا موال 
التسععااترة. ويألب على ا شعع اا الذين يدرسععون إمكانيل القيا  بهذه االسععااتارا  اسععاتععارة شعع   م هل 

 وما ص  في هذا النو  من االسااتارا .
 

ا هدو الاةطيل حصعععععععرًا لصعععععععال  التعععععععرال دون أ  شععععععع   آ ر فيتا يا لق بال رض. وهم لن ياصعععععععًر م
يا املوا مع أ  شععععععع   آ ر باعا اره أحد عتالئهم فيتا يا لق بالطرح، ولن ياحتلوا التسععععععع وليل تألاه أ  
 شععععععععععع   آ ر غير التعععععععععععرال لاوفير الحتانل التتنوحل ل تالئهم، أو لاقدنم التتعععععععععععورة فيتا يا لق بالطرح،

 ومحاوت هذا اإلعالن أو أ  م املل أو إجراء أو أ  مس لل أ رت متار إليها في اإلعالن.
 

تم إعداد محاويا  هذا اإلعالن من ق ل الترال وتاحتل وحدها التس وليل عتا ورد فيه. ال ياحتل أ  من 
أ  مسعع وليل أو ما هدو الاةطيل أو أ  من مدراءهم أو مسعع وليهم أو موضفيهم أو مسععاتععاريهم أو واالئهم 

أو ضععتانا   ععريحل أو ضععتنيل، عن مدت  ععحل أو دقل أو   هدا الا اما  مهتا اانن وال نقدمون أ  ت
اعاتعال الت لوما  الواردة في هذا اإلعالن  واذل  فيتعا ن   أ  م لوما  تم حذفهعا من اإلعالن( أو 
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الترت طل بها، سعععععععععواء اانن  أ  م لوما  أ رت ما لقل بالتعععععععععرال أو التعععععععععراا  الااب ل لها أو التعععععععععراا 
الت لوما  بصععععععععععيةل  طيل أو شععععععععععفهيل أو مرئيل أو إل ارونيل، وايفتا اانن منقولل أو مااحل، أو عن أ  

  سائر مهتا اانن سواء اانن ناتألل عن هذا اإلعالن أو محاوياته أو مرت طل به بتكل أو بآ ر.
 

من التععععراا  الااب ل لهم، االسععععاحوا  على  فيتا يا لق بطرح ا سععععهم، نحق ل ل من ما هد  الاةطيل وأ 
ج ء من ا وراق التاليل في الطرح بصعععععععععععفل رئيسعععععععععععيل قد تتكنهم من التعععععععععععراء أو ال يع أو ال رض لل يع أو 
االحافاظ أو الاصعععععععًر لحسعععععععاباتهم بهذه ا وراق التاليل وغيرها من ا وراق التاليل الااب ل للتعععععععرال أو أ  

باللةل ال ربيل الصعععادرة ره. وبالاالي، فإلن أ  إشعععارة واردة في نتعععرة الطرح اسعععااتارا  مرت طل بالطرح أو غي
أو في نتععععرة الطرح الدوليل، بتألرد نتععععرها، إلى إ ععععدار أسععععهم التععععرال  أو عرضععععها أو االشععععاراك فيها أو 
االسععاحوا  عليها أو الا امل فيها نألب أن تفهم على أنها تتععتل أ  إ ععدار أو عرض أو اعااا) أو شععراء  

ت امل من ق ل ما هد  الاةطيل وأ  من التراا  الااب ل لهم والاي ت تل وفق هذه الصفل. وباإلضافل  أو
إلى  ل ، نحق لتا هد  الاةطيل وأ  من التععععراا  الااب ل لهم الد ول في ترتي ا  تتويليل  تتععععتل عقود 

يل الاي نتكن لتا هد  الاةطيل وعتليا  الا ادل وعقود الفروقا ( مع التسااترين فيتا يا لق با وراق التال
وأ  من التعععراا  الااب ل لهم االسعععاحوا  عليها أو االحافاظ بها أو الاصعععًر بها من وقن آل ر. ال ينو  
أ  من ما هد  الاةطيل اإلفصاح عن أ  من هذه االسااتارا  أو الا امال  باسااناء اإلفصاح التطلو) 

 بتوجب القانون أو التاطل ا  الانويتيل.


