








































































































































































































































































  

  

  

  

  

  سم الشركة : ابن سينا فارماسم الشركة : ابن سينا فارمااا
  EEGGSS551122OO11CC001122كود الترقيم الدولي : كود الترقيم الدولي : 

  IIBBNNPP..CCAAكود رويترز : كود رويترز : 
  

نشرة طرح نشرة طرح   إعالنإعالن  بشأنبشأن  ٢٠١٧٢٠١٧//  ١١١١  //    ٢٦٢٦    بتاريخبتاريخ    اليورصةاليورصة    وو    المالالمال    بصحيفتيبصحيفتيالمنشور المنشور   اإلعالناإلعالن  إلىإلى  باإلشارةباإلشارة
الملكية للتداول بالبورصة الملكية للتداول بالبورصة   بغرض زيادة قاعدةبغرض زيادة قاعدة  الثانويالثانويالسوق السوق   فيفيللطرح العام والخاص للطرح العام والخاص   المصدرةالمصدرةشركة شركة الالأسهم أسهم 

    األقصىاألقصى  % من أسهم رأسمال الشركة بسعر حده% من أسهم رأسمال الشركة بسعر حده٤٠.٠٩٤٠.٠٩سهم بنسبة سهم بنسبة   ٢٦٩,٣٨١,٦٢٥٢٦٩,٣٨١,٦٢٥      عددعدد  أقصىأقصىالمصرية بحد المصرية بحد 

  ::يلييليتعلن لجميع المتعاملين ما تعلن لجميع المتعاملين ما   أنأنالبورصة البورصة   إدارةإدارةتود تود يحتين يحتين للسهم على شرللسهم على شر  مصريمصريجنيه جنيه     ٦.٦٦٦.٦٦
  الشريحة االولى طرح عام :أوال: 

% من  ٦.٠١  األسهم المعروضه للبيع ونسبة عدد % من  ١٥  تمثل نسبة  سهم   ٤٠,٤٠٧,٢٤٤   عددحد أقصى   حجم الشريحة :

  أسهم رأسمال الشركة المصدر
  االشخاص الذين لهم حق المشاركة : 

  الطبيعيين واالعتباريين األشخاصالجمهور من 
  :  حدود الطلبات

  سهم ٩٠٠,٠٠٠  سهم وبحد أقصى   ١٠٠  بحد ادنى عدد 
    :  رالسع

سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق  أنهعلماً ب ٢٠١٧/ديسمبر/ ٣ اعتبارا من جم  ٦.٦٦ تلقى وتسجيل األوامر بسعر للسهم حده األقصى يتم

 ٢٠١٧/ ديسمبر/ ٥ الثالثاء أقصى يوم  بحدفي الصحف  باإلعالنوذلك  Book Buildingوفقاً لنظام الـ الذي سيتم  الطرح الخاص

 ديسمبر/٧  الخميسعمل على األقل الذى ينتهى يوم  ثالثة اياماي قبل غلق باب تلقي االكتتاب العام ب ٢٠١٧/ديسمبر/٥يوم البورصة واالفصاح ب
/٢٠١٧   

  : طريقة السداد
وك ٪( خمسة وعشرون بالمائة) على األقل من قيمة كل طلب في الحساب المخصص لتغطية العرض (حساب االكتتاب) لدى بن ٢٥إيداع نسبة  •

المحدد لنهاية فترة تلقي األوامر على أساس سعر العرض  ٢٠١٧|ديسمبر | ٧  يومالمقاصة وذلك في موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل 

كما تلتزم بسداد باقي قيمة الطلبات التى تتحدد بناء على نتيجة التخصيص فى حالة زيادة قيمة الكمية المخصصة عن قيمة ما سبق سداده 
 .مقاصة وذلك طبقا لنظام التسوية المعمول به لدى شركة االيداع والقيد المركزى لدي بنوك ال

  وعلى شركات السمسرة مراعاة االتي: •

 قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية . .١
 قواعد المالءة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل النقدي المسدد من العمالء. .٢

 ء.الفصل التام بين حسابات العمال .٣

يحظر على شركات الوساطة منح تمويل للعمالء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بكامل نسبة السداد المشار اليها ) من قبل  .٤
االوراق المالية المسموح ممارسة االنشطة المتخصصة  ةالورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمحيث أن  موارد العميل الذاتية.

 ال يسمح بالتعامل عليها بنظام الشراء بالهامش. عليها وبالتالى

في حالة عدم االلتزام بما سبق ستقوم البورصة باتخاذ ما تراه من إجراءات وسيتم عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة العمال  •
  شئونها من تدابير بحق المخالفين لذا يرجى االلتزام بما سبق

  : لبورصةالتسجيل ألوامر التنفيذ با طريقة

  ٢٠١٧/ ديسمبر /٣  يوماعتباراً من  O.P.Rعلي شاشات الـ بنظام التداول بالبورصة لدي شركات السمسرة  السماح بتسجيل األوامر يتم

  .٢٠١٧/ديسمبر /٧ يومنهاية ساعات عمل حتى 
  :األوامروتسجيل  بتلقيشركات السمسرة المسموح لها 

لجنة العضوية بالبورصة  اتمع مراعاة قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط المرخص لهاالعاملة وجميع شركات السمسرة 

  المصرية.
  :طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة

مية طلبات الشراء عن الكاجمالى كمية في حالة زيادة ووبعد استيفاء الشروط السابقة ، أحكام قواعد القيد بالبورصة وق تفبما يالتخصيص سيتم 
الى اجمالى االسهم للبيع و ةالمطروحاجمالى االسهم المعروضة في الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء بالنسبة والتناسب بين 

 جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين. مع مراعاة شراء لل ةالمطلوب
  الشريحة الثانية طرح خاص: ثانيا:

% من   ٣٤.٠٧  المطروحة للبيع ونسبة سهم األعدد % من   ٨٥   سهم تمثل نسبة  ٢٢٨,٩٧٤,٣٨١   حد أقصى حجم الشريحة : 

  ةاجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر



  

  

  

  

  

  األشخاص الذين لهم حق المشاركة : 
خرى ومعاشات، شركات إدارة المحافظ، وغيرها من المؤسسات األ ثمار(بنوك وشركات تأمين، صناديق است ليةذات المالءة الما للمؤسسات •

  من ذوى المالءة المالية)

 األفراد ذوى المالءة المالية المستثمرين •

 االفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال االوراق المالية •

  : حدود الطلبات 
  أقصى. حد وبدون سهم ٩٠٠,٠٠٠ أدنى عدد حد

  السعر : 
وسوف يتم تحديد جم  ٦.٦٦ورئيس مجلس االدارة وذلك فى حدود الطرح  مديرتلقى وتسجيل األوامر في حدود النطاق والسعر المحدد من  يتم

البورصة وب الصحف في ٢٠١٧/ديسمبر/٥  وسوف يعلن عن السعر النهائي بحد أقصى يوم Book Building إلوفقاً لنظام  هائيالسعر الن

فى المدة األصليه أو فى حالة صدور قرار من رئيس سواء  أيام عمل على األقلبثالثة قبل انتهاء الطرح العام  أي ٢٠١٧/ديسمبر/٥ الثالثاءيوم 

  .مجلس االدارة والعضو المنتدب بمدها
  
  

  طريقة السداد :
مجلس اإلدارة استبعاد وتخصيص  رئيسو لطرحالطرح في تلقي أوامر الطرح الخاص ويجوز لمدير ا مديرذلك وفقاً للطريقة التي يحددها  يتم

ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس االدارة االتفاق  ذوي المالءة المالية وفقاً لما يراه دون إبداء األسباباألسهم لألشخاص االعتبارية واألفراد 

  .مع افراد ومؤسسات ذى مالءة مالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص
  :طريقة التخصيص والتنفيذ بالبورصة

  وهو نظام دولي متعارف عليه  BOOK BUILDING يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح بنظام ال

وعدد  يتم التنفيذ بالبورصة وفقا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة وسيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي وفقا لما يحدده مدير الطرح

   بالبورصة األسهم المطلوب شراؤها من خالل هذه الشريحة
  أحكام عامة

زيادة عدد و بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة  الطرح  لمديرللطرح الخاص بالكامل، يجوز  مخصصةسهم الفي حالة عدم تغطية األ .١

يتضمن سعر ونسبة  إعالنشريطة نشر  العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص الطرحاألسهم المطروحة بشريحة 

 األقل. لىعمل عثالثة أيام برح العام الط ابتغطية الطرح الخاص و ذلك قبل غلق ب
أيام عمل بشرط االعالن  ٣أيام عمل وال تقل عن  ١٠يجوز لرئيس مجلس االدارة منفردا مد فترة تلقى األوامر للطرح العام لمدة أقصاها  .٢

 طلبات الشراءعمل من تاريخ غلق باب يومين  بالصحف و شاشات البورصة قبل

 على اسهم رأسمال الشركة. تاريخ بدء التداول تنفيذ الطرح وعن  عنبالبورصة  شاشات التداول علياإلعالن  سيتم .٣

  للمقابل النقدي المسدد من العمالء. المستوفاة باتوتسجيل الطل الماليةشركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد المالءة  على .٤
 وداخل كل شريحة. الشرائحمالء النقدية بين بين حسابات الع موالسمسرة مراعاة الفصل التا طةشركات الوسا على .٥

 العام. طرحال فيشراء أسهم مطروحة  طلبالطرح الخاص  فياألسهم  لمشترييجوز  ال .٦

تلتزم شركات السمسرة سيتم االكتفاء بما تم االكتتاب فيه وتغطية االكتتاب العام اقل من اربع مرات  عدم تغطية الطرح العام بالكامل او في حالة .٧
لدى شركة المقاصة وذلك بإيداع المبالغ النقدية الستكمال كامل قيمة االسهم المخصصة والتي اسفرت عنها عملية اوضاعها بتوفيق 

 ٢٠١٧/ديسمبر/١٠ األحدالتخصيص لتتوافق ونسبة التغطية التي اسفر عنها االكتتاب في الطرح وذلك لمدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم 

  حالة مد المهلهأو يوم العمل التالى فى 
  ١١/٢٠١٧ / ٢٦  بتاريخ     البورصة   -   المال   نشرة الطرح المنشورة بصحيفتي إعالنلمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة 

  برجاء مراعاة ما يلي:

مفتوحـة   جميع األوامـر  تكونعلى أن  )OPRفي السوق الخاص بذلك بالبورصة ( والشراء  البيععلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر  .١

العمـالء تـؤدي إلـى     أكود) وكذلك بالنسبة ألوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديالت على OPENالمدة (

  وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة . إيقافها
أن تقـوم   علـى  ٢٠١٧/ديسمبر/  ٧   جلسة تداولشاشات متابعة األوامر بالنظام قبل نهاية  خاللعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من  .٢

  بإجراء أي تعديالت على بيانات األوامر بعد نهاية هذا الموعد . يسمحالشركات بإجراء أي تعديالت في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن 

قواعد عملية المقاصة والتسوية  اةومراعلمعمول بها في البورصة القيد واإلفصاح االسمسرة والمتعاملين االلتزام بكافة قواعد  شركاتعلى جميع  .٣
  . وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات
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