
للمطاعم

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي

نشرة اإلصدار التكميلية

)الموافق  1444هـ  المؤرخة في 04/06/  األولية  المكملة  لنشرة اإلصدار  تكميلية  نشرة  التكميلية«( هي  )»نشرة اإلصدار  التكميلية هذه  نشرة اإلصدار 
2022/10/31م( )»نشرة اإلصدار المكملة األولية«(، الصادرة عن شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي )»الشركة« أو »الُمصدر«( فيما يتعلق بطرح عدد 
مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً تمثل ما نسبته ثالثون بالمائة )30%( من رأس 
مال الشركة، وذلك من خالل اكتتاب عام وطرح مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي لألوراق المالية )»سوق أبوظبي لألوراق المالية«( في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة )»دولة اإلمارات«( وفي السوق المالية السعودية )تداول( )»تداول« أو »السوق السعودية«( في المملكة العربية السعودية )»المملكة«( فقط )»الطرح«(. 

ويجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار المكملة األولية.

المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في المملكة 

مدير االكتتاب في المملكة
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إشعار هام

المالية  األوراق  قواعد طرح  المالية بحسب متطلبات  األوراق  ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح  معلومات  التكميلية هذه على  تحتوي نشرة اإلصدار 
المالية بحسب  األوراق  إدراج  وطلب  »الهيئة«(  بـ  إليها  )المشار  السعودية  العربية  بالمملكة  المالية  السوق  هيئة  الصادرة عن  المستمرة  وااللتزامات 
متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )هـ( من نشرة اإلصدار المكملة 
التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد  الواردة في نشرة اإلصدار  المعلومات  المسؤولية عن دقة  األولية مجتمعين ومنفردين كامل 
إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان 

نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة اإلصدار التكميلية هذه بتاريخ 1444/04/23هـ )الموافق 2022/11/17م(.
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المستشارون

المستشارون الماليون والمنسقون الدوليون في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232) 92 ( 966+
فاكس: 4060052) 11 ( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

 

شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان

7756 طريق الملك فهد
حي الملقا – الملقا

الرياض 4181 – 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 11 966+ 
 https://www.fabcapital.com/:الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 11 966+

 فاكس: 4807 279 11 966+ 
 www.goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

 gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

 

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

 www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

مدير االكتتاب في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 ) 92 ( 966+
فاكس: 4060052 ) 11 ( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

أمريكانا للمطاعم 
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مديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدو التغطية في المملكة

شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي

ص.ب. 22216 ،الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0000232 ) 92 ( 966+
فاكس: 4060052 ) 11 ( 966+

www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني
snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني

 

شركة فاب كابيتال المالية
مبنى مجموعة كيان

7756 طريق الملك فهد
حي الملقا – الملقا

الرياض 4181 – 13524
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4470 283 11 966+ 
https://www.fabcapital.com/ :الموقع اإللكتروني

ECM@bankfab.com :البريد اإللكتروني
شركة جولدمان ساكس العربية السعودية

برج المملكة، الطابق 25 
ص. ب. 52969 ،الرياض 11573 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4800 279 11 966+

 فاكس: 4807 279 11 966+ 
 goldmansachs.com/worldwide/Saudi-arabia :الموقع اإللكتروني

 gssainfo@gs.com :البريد اإللكتروني

 

شركة مورغان ستانلي السعودية
برج الراشد، الطابق العاشر

طريق الملك سعود
ص.ب. 66633
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2187000 11 966+
فاكس: 2187003 11 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :الموقع اإللكتروني
lneqsy@morganstanley.com :البريد اإللكتروني

المجموعة المالية – هيرميس السعودية
سكاي تاورز، البرج الشمالي، الطابق الثالث

طريق الملك فهد، العليا
ص.ب. 300189
الرياض 11372

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2938048 11 966+
فاكس: 2938032 11 966+

https://www.efghermesksa.com/en/pages/Home :الموقع اإللكتروني
efg_hermes_IPO@efg-hermes.com :البريد اإللكتروني

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي

7267 شارع العليا، حي المروج
الرياض 12283-2255

المملكة العربية السعودية 
الهاتف: 920005920 )11( 966+

الفاكس: 2992385 )11( 966+
www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

AmericanaIPO@hsbcsa.com :البريد اإللكتروني
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المستشار القانوني للشركة في المملكة

شركة فهد أحمد أبوحيمد وماجد عبداللطيف آل الشيخ ومنصور عبدالعزيز الحقباني محامون 
ومستشارون قانونيون 
المبنى الخامس عشر

البوابة االقتصادية
طريق مطار الملك خالد الدولي
ص. ب: 90239 الرياض 11613

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9780 481 11 966+

فاكس: 9701 481 1 1 966+
 www.ashlawksa.com :الموقع اإللكتروني

 Info.ASH@ashlawksa.com :البريد االلكتروني

المستشارين القانونيين للشركة خارج المملكة

املستشار القانوني للشركة يف دولة اإلمارات ودوليًا:

شركة كليفورد تشانس إل بي
برج ضمان، الدور 15

مركز دبي المالي العالمي
ص. ب: 9380 دبي

اإلمارات العربية المتحد ة
هاتف: 97145032600 +
فاكس: 97145032800 +

 https://www.cliffordchance.com/people_and_places/offices/dubai.html :الموقع اإللكتروني
 projectjunoon@cliffordchance.com :البريد االلكتروني

املستشار القانوني للشركة يف دولة اإلمارات:

 

إبراهيم ومشاركوه
الطابق 24، برج السلع 

مربعة سوق أبوظبي العالمي 
ص.ب: 5100746

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097126948668

info@inp.legal :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية في المملكة

خشيم محامون ومستشارون
 الطابق 17، برج ب، أبراج العليا

الرياض، المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 00966114618700
رقم فاكس: 00966114618799

Project.Junoon@khoshaim.com :البريد اإللكتروني
www.khoshaim.com :الموقع اإللكتروني
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المستشار القانوني الدولي للمستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية

آلن و افري، مستشارون قانونيون
الطابق الخامس، بنايـــــــة المعمــــورة )ب(

شــــارع المـــرور
ص.ب: 7907

أبوظبي, اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: 0097124180400
رقم فاكس: 0097124180499

A&OProjectJunoon@allenovery.com :البريد اإللكتروني
www.allenovery.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية )مهنية ذات مسؤولية محدودة(
المركز الرئيسي

برج الفيصلية
ص.ب. 2732

الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2734740 11 966+
فاكس: 2734730 11 966+ 

www.ey.com :الموقع اإللكتروني
 ey.ksa@sa.ey.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة 

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز
CL0215 سلطة دبي للخدمات المالية رقم الرخصة

وحدة 1، الطابق 8، كرنسي هاوس- المبنى 1
مركز دبي المالي العالمي، ص ب 11987، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: 3100 304 04 971+
رقم الفاكس: 3060 436 04 971+

www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني
mer_project_junoon@pwc.com :البريد االلكتروني

مستشار دراسة السوق 

شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة
 60-61 شارع بريتون

 5UX EC1M لندن 
المملكة المتحدة 

هاتف: 8024 7251 20 44+ 
فاكس: 3149 7608 20 44+ 

www.euromonitor.com :الموقع اإللكتروني
EMI.ProjectJunoon@euromonitor.com :البريد اإللكتروني
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الجهات المستلمة في المملكة

البنك األهلي السعودي 
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي

ص.ب. 3208 رقم الوحدة: 778 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 0001000 )92( 966+ 
فاكس: 4060052 )11( 966+ 

www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي 
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي 

الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 2515 828 11 966+ 
فاكس: 8190 279 11 966+ 

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني
contactcenter1@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الرياض 
طريق الدائري الشرقي 

ص.ب. 22622 
الرياض 11614 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 11 966+ 
فاكس: 0016 403 11 966+ 

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء 
برج العنود – طريق الملك فهد 

ص.ب. 66674 الرياض 11586 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 5555 218 )11( 966 + 
فاكس: 5000 218 )11( 966+ 

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني 
شارع الملك فيصل 

ص.ب. 56921 ،الرياض 11564 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4029000 )11( 966+ 
فاكس: 4027747 )11( 966+ 

www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني
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الشركة   	

الشركة هي شركة منطقة حرة عامة محدودة باألسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي بموجب الرخصة التجارية رقم )000007712( بتاريخ 27 مايو 
2022م، وتخضع لالئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

تأسست الشركة كشركة خاصة في سوق أبوظبي العالمي بموجب الئحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي بتاريخ 27 مايو 2022م، ثم تحولت إلى 
شركة عامة محدودة باألسهم )شركة منطقة حرة( برأس مال يبلغ ستمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون 
وثمانون )631,772,483(  وثالثة  وأربعمائة  ألفاً  واثنان وسبعون  مليوناً وسبعمائة  وثالثون  وواحد  يعادل ستمائة  )بما  إماراتي  درهم   )618,715,851(
ريال سعودي( مدفوع بالكامل، مقسم إلى ثمان مليارات وأربعمائة وثالثة وعشرون مليوناً وستمائة وثالثة وثالثون ألفاً ومائة( )8,423,633,100( سهم 

جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة االسمية لكل منها )0.073( درهم إماراتي )بما يعادل )0,075( ريال سعودي(.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة   	

يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )هـ( من نشرة اإلصدار المكملة األولية اآلتي:

عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه. 	
تقديم نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في 1444/04/23هـ )الموافق2022/11/17م( وهي تكمل نشرة  	

تم نشرها في موقع  والتي  )الموافق 2022/10/31م(  والمؤرخة في 1444/04/06هـ  الشركة  التي صدرت عن  األولية  المكملة  اإلصدار 
الهيئة اإللكتروني بتاريخ 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م(.

مالحظات   	

الشروط  	 جميع  مراعاة  أهمية  إلى  هذه  التكميلية  اإلصدار  نشرة  مستلمي  انتباه  الماليون  والمستشارون  البائع  والمساهم  الشركة  تلفت 
والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة اإلصدار المكملة األولية وااللتزام بها.

يجب قراءة نشرة اإلصدار التكميلية هذه باالقتران مع نشرة اإلصدار المكملة األولية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، ويتحمل كل مستلم  	
لنشرة اإلصدار التكميلية هذه مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة )في حالة المستثمرين في المملكة، من أحد المستشارين 
الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة( بخصوص الطرح. ويجب على كل مستلم لنشرة اإلصدار التكميلية هذه االعتماد على تقييمه الخاص 
للشركة ومدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الفردية الخاصة به، بما 

في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.
التكميلية هذه  	 اإلصدار  نشرة  نشر  قبل  الطرح  أسهم  اكتتاب في  الذين قدموا طلبات  المملكة  في  للمكتتبين  يحق  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

إلغاء أو تعديل طلبات اكتتابهم في تلك األسهم قبل انتهاء فترة الطرح، وذلك وفقاً ألحكام قواعد طرح أوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن مجلس الهيئة.

يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة  	
المكملة  اإلصدار  نشرة  من  والمصطلحات«(  )»التعريفات   )1( القسم  في  المصطلحات  هذه  تعريف  تم  وقد  األولية.  المكملة  اإلصدار 

األولية.
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سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية   	

يجب على الُمصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وفقاً للمادة 49 من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة 
عن مجلس الهيئة إذا علم الُمصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار المكملة األولية وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.- 1
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.- 2

بحق  الدوليين(  والمنسقين  الماليين  المستشارين  مع  )بالتشاور  والشركة  البائع  المساهم  يحتفظان  أنه  إلى  األولية  المكملة  اإلصدار  نشرة  وأشارت 
وفًقا  االكتتاب  فترة  نهاية  قبل  وقت  أي  في  فقط  المؤهلة  المؤسسات  شريحة  وحجم  اإلمارات  دولة  في  األفراد  المستثمرين  شريحة  حجم  تعديل 
تعديل نسب تخصيص  تم  أنه في حال  إلى  اإلشارة  مع  اإلمارات،  دولة  المختصة في  الجهات  موافقة  الحصول على  بعد  وذلك  المطلق،  لتقديرهما 
األسهم لشريحة المؤسسات المؤهلة والمكتتبين األفراد في دولة اإلمارات، فإن المساهم البائع والشركة لن يقوما بزيادة حجم شريحة المستثمرين 
األفراد في دولة اإلمارات عن عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة بما يقل عن ثمانون بالمائة 
)80%( من أسهم الطرح، مما يعني أن حجم شريحة المكتتبون األفراد في المملكة وشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات مجتمعين لن يزيد 
والمنسقين  الماليين  المستشارين  مع  بالتشاور  البائع  والمساهم  الشركة  قررت  فقد  وعليه،  الطرح(.  أسهم  إجمالي  من   )%20( بالمائة  عن عشرون 
وستة  مائة  من  اإلمارات  دولة  في  األفراد  المستثمرين  لشريحة  تخصيصها  يجوز  التي  لألسهم  األقصى  الحد  وزيادة  الحق  ذلك  ممارسة  الدوليين 
وعشرون مليوناً وثالثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون )126,354,496( سهماً من أسهم الطرح )تمثل ما نسبته خمسة بالمائة )%5( 
من إجمالي أسهم الطرح( إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً )تمثل ما نسبته 
مليارين  من  المؤهلة  المؤسسات  لشريحة  تخصيصها  يجوز  التي  لألسهم  األقصى  الحد  وتخفيض  الطرح(،  أسهم  إجمالي  من   )%10( بالمائة  عشرة 
ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون )2،148،026،441( سهماً )تمثل ما نسبته خمسة وثمانون بالمائة )%85( 
من إجمالي أسهم الطرح( إلى مليارين وواحد وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون )2,021,671,944( سهًما )تمثل 

ما نسبته ثمانون بالمائة )80%( من إجمالي أسهم الطرح(.

ولم يتم التعديل على عدد األسهم التي يجوز تخصيصها لشريحة المكتتبين األفراد في المملكة عن الحد المنصوص عليه في نشرة اإلصدار المكملة 
األولية.

تم  التي  )»التعديالت   )5( القسم  في  والمبينة  األولية  المكملة  اإلصدار  نشرة  على  التعديالت  بعض  بإجراء  الشركة  قامت  التغيير،  هذا  على  وبناًء 
إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار المكملة األولية«( من هذه النشرة التكميلية.

التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار المكملة األولية   	

تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في صفحة الغالف في نشرة اإلصدار المكملة األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(: أ  

يتم - 1 سوف  اإلمارات«(:  دولة  في  األفراد  المستثمرين  »شريحة  بـ  بعد  فيما  إليها  )ويشار  اإلمارات  دولة  في  األفراد  المستثمرين  شريحة 
طرح أسهم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص مائتان واثنان وخمسون مليوناً 
من   )%10( بالمائة  تساوي عشرة  نسبة  )تمثل  الطرح  أسهم  من  )252,708,993( سهماً  وتسعون  وثالثة  وتسعمائة  ألفاً  وثمانية  وسبعمائة 
إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة المستثمرين األفراد 

في دولة اإلمارات على األشخاص التالي وصفهم:
المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات: وهم األشخاص الطبيعيون )بما في ذلك األشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون من المستثمرين أ- 

الرئيسية  النشرة  في  إليها  المشار  المؤهلة«  المؤسسات  »شريحة  في  يشاركون  ال  )الذين  اإلمارات  دولة  في  المقيمين  المحترفين 
المتحدة األمريكية كما هو  الواليات  »مقيم« في  بنكي( فيما عدا أي شخص  يمتلكون حساب  والذين  أدناه  أيضاً في )3(  والمعرفة 
وال  األمريكي«((.  المالية  األوراق  )»قانون  وتعديالته  1933م  لسنة  األمريكية  المتحدة  للواليات  المالية  األوراق  قانون  في  معرف 
يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان اإلقامة في دولة اإلمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في شريحة المكتتبين 
وفقاً  اإلمارات  دولة  الطرح في  أسهم  االكتتاب في  بطلبات  التقدم  اإلمارات  دول  للقصر في  ويجوز  اإلمارات،  دولة  األفراد في  من 
الرئيسية(  النشرة  في  تلقي االكتتاب«  »بنوك  بـ  إليهم  )والمشار  اإلمارات  دولة  المستلمة في  الجهات  لدى  بها  المعمول  لإلجراءات 

واألنظمة والتعليمات اإلماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن.



المكتتبين من »المستثمرين اآلخرين« في دولة اإلمارات: وهم المستثمرين اآلخرين )الشركات والمؤسسات( الذين ال يشاركون في ب- 
بنكي )فيما  يمتلكون حساب  والذين  أدناه  أيضاً في )3(  والمعرفة  الرئيسية  النشرة  إليها في  المشار  »شريحة المؤسسات المؤهلة« 

عدا أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق المالية األمريكي(.

النشرة  من  االكتتاب«(  وأحكام  )»شروط  األول  القسم  مراجعة  يرجى  اإلمارات،  دولة  في  األفراد  من  المكتتبين  شرائح  عن  المعلومات  من  )للمزيد 
الرئيسية(

شريحة المكتتبون األفراد في المملكة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المكتتبون األفراد في المملكة«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة - 2
مليوناً  واثنان وخمسون  مائتان  إلى  الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما يصل  والنشرة  النشرة  لهذه  وفقاً  المملكة  األفراد في  المكتتبون 
وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من 
في  األفراد  المكتتبون  لشريحة  النهائي  الحجم  تحديد  سيتم  بأنه  علماً  المملكة،  في  األفراد  المكتتبون  لشريحة  الطرح(  أسهم  إجمالي 
المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة 
الرئيسية  النشرة  في  إليها  المشار  المؤهلة«  المؤسسات  »شريحة  قبل  من  لالكتتاب  متاحة  بها  المكتتب  غير  األسهم  تلك  ستكون  لهم، 
والمعرفة أيضاً في )3( أدناه، وتشمل شريحة المكتتبون األفراد في المملكة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية 
المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها 
التعاون الخليجي ممن  مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس 
لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين 
بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة )وفق التعريف الوارد أدناه( بـ  األفراد في المملكة« وكاًل منهم منفرداً 
»المكتتبين في المملكة«(، ويعد الغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا 
الثاني الغياً ويتم أخذ طلب االكتتاب  يعتبر طلب االكتتاب  تم االكتتاب مرتين سوف  الطلب. وفي حال  النظام بحق مقدم  النوع فسيطبق 

األول باالعتبار فقط. 
المؤهلة - 3 المؤسسات  يتم طرح أسهم شريحة  بـ »شريحة المؤسسات المؤهلة«(: سوف  شريحة المؤسسات المؤهلة )ويشار إليها فيما بعد 

المشاركة  للفئات  بالنسبة  )وذلك  أيضاً  النشرة  ووفق هذه  اإلمارات(  دولة  في  المؤهلة  للمؤسسات  بالنسبة  )وذلك  الرئيسية  النشرة  وفق 
أدناه(، وسيتم طرح وتخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة  الوارد  التعريف  المملكة وفق  في 
وأربعة وأربعون )2،021,671,944( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي ثمانون )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات 
المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء 
سجل األوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين 
والمنسقين الدوليين )كما قد ورد تعريفهم في القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، وفي حال عدم اكتتاب شريحة 
المؤسسات  المؤهلة على  المؤسسات  الطرح. وتقتصر شريحة  لهم، سيتم سحب  المخصصة  الطرح  المؤهلة في جميع أسهم  المؤسسات 

التالي وصفهم:
بالنسبة لدولة اإلمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على »المستثمرين المحترفين« )على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس أ- 

إدارة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )»هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات«( رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته 
المعدلة من وقت إلى آخر(، والتي تشمل على وجه التحديد »المستثمر المحترف بطبيعته«، وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة 
المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية، و »المستثمر المحترف المقيم«، وفق ما هو 

محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية.
بناء سجل األوامر )والمشار ب-  المشاركة في عملية  لها  التي يحق  الفئات  المؤهلة على  المؤسسات  بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة 

إليها بـ »عملية البناء السعري« في النشرة الرئيسية( ألغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم 
في االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، ومن ضمنها 
صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية )ويشار إليهم فيما 

بعد بـ »الفئات المشاركة«(.
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تم تعديل بعض من الفقرات الواردة في قسم ملخص الطرح في المملكة في الصفحات )ن( )س( و)ع( من نشرة اإلصدار المكملة ب  

األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

المستثمرون 
المستهدفون

سيتم طرح أسهم الطرح في المملكة وفي دولة اإلمارات على عدة شرائح من المستثمرين في الدولتين، وذلك وفق ما يلي:
شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات«(: سوف يتم طرح - 1

أسهم شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات وفقاً للنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة 
وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة 
المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات. ووفق أحكام النشرة الرئيسية، تقتصر شريحة المستثمرين األفراد في دولة اإلمارات على األشخاص 

التالي وصفهم:
المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات: وهم األشخاص الطبيعيون )بما في ذلك األشخاص الطبيعيون الذين يعتبرون من المستثمرين أ- 

المحترفين المقيمين في دولة اإلمارات )الذين ال يشاركون في »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية 
والمعرفة أيضاً في )3( أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي( فيما عدا أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو 
معرف في قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريكية لسنة 1933م وتعديالته )»قانون األوراق المالية األمريكي«((. وال يوجد 
أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان اإلقامة في دولة اإلمارات من أجل التأهل كأحد المكتتبين في شريحة المكتتبين من 
األفراد في دولة اإلمارات، ويجوز للقصر في دول اإلمارات التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات وفقاً لإلجراءات 
المعمول بها لدى الجهات المستلمة في دولة اإلمارات )والمشار إليهم بـ »بنوك تلقي االكتتاب« في النشرة الرئيسية( واألنظمة 

والتعليمات اإلماراتية السارية والمطبقة في هذا الشأن. 
المكتتبين من »المستثمرين اآلخرين« في دولة اإلمارات: وهم المستثمرين اآلخرين )الشركات والمؤسسات( الذين ال يشاركون في ب- 

»شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( أدناه والذين يمتلكون حساب بنكي )فيما عدا 
أي شخص »مقيم« في الواليات المتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق المالية األمريكي(.

)للمزيد من المعلومات عن شرائح المكتتبين من األفراد في دولة اإلمارات، يرجى مراجعة القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«( من النشرة 
الرئيسية(

شريحة المكتتبون األفراد في المملكة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المكتتبون األفراد في المملكة«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة - 2
المكتتبون األفراد في المملكة وفقاً لهذه النشرة والنشرة الرئيسية، وسيتم طرح وتخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً 
وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تصل إلى )10%( من إجمالي أسهم 
الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة بعد االنتهاء 
من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك 
األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل »شريحة المؤسسات المؤهلة« المشار إليها في النشرة الرئيسية والمعرفة أيضاً في )3( 
أدناه. وتشمل شريحة المكتتبون األفراد في المملكة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي 
لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد 
الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد في المملكة« وكاًل 
منهم منفرداً بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة )وفق التعريف الوارد أدناه( بـ »المكتتبين في المملكة«(، 
ويعد الغياً اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق 

مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ طلب االكتتاب األول باالعتبار فقط. 
شريحة المؤسسات المؤهلة )ويشار إليها فيما بعد بـ »شريحة المؤسسات المؤهلة«(: سوف يتم طرح أسهم شريحة المؤسسات المؤهلة - 3

وفق النشرة الرئيسية )وذلك بالنسبة للمؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات( ووفق هذه النشرة أيضاً )وذلك بالنسبة للفئات المشاركة في 
المملكة وفق التعريف الوارد أدناه(، وسيتم طرح وتخصيص مليارين ومائة وثمانية وأربعون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وواحد 
وأربعون )2,021,671,944( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً 
بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر 
ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين 
الدوليين )كما قد ورد تعريفهم في القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات 
المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. وتقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على المؤسسات التالي وصفهم:

بالنسبة لدولة اإلمارات، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على »المستثمرين المحترفين« )على النحو المحدد في قرار رئيس أ- 
مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات )»هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات«( رقم 13 ر.م لسنة 2021 
بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر(، والتي تشمل على وجه التحديد »المستثمر المحترف بطبيعته«، وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( 
)»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية، و »المستثمر المحترف المقيم«، 
وفق ما هو محدد في الفقرة )ب( )»شريحة المؤسسات المؤهلة«( من القسم »هيكلة الشرائح« من صفحة غالف النشرة الرئيسية.

بالنسبة للمملكة، تقتصر شريحة المؤسسات المؤهلة على الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر )والمشار إليها ب- 
بـ »عملية البناء السعري« في النشرة الرئيسية( ألغراض الطرح في المملكة وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في 
االكتتابات األولية )وللمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، ومن ضمنها 
صناديق االستثمار والشركات والمستثمرين األجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية االعتبارية )ويشار إليهم فيما 

بعد بـ »الفئات المشاركة«(.



وسيكون للمؤسسات المؤهلة أعاله )سواء في دولة اإلمارات أو في المملكة( والمؤهلين باالستثمار في أسهم الطرح في كل من سوق أبو ظبي 
لألوراق المالية وفي السوق المالية السعودية الفرصة بالحصول على األسهم في أي من السوقين، ويجب عليهم تحديد السوق التي يفضلون 

الحصول على األسهم فيها عند االكتتاب بأسهم الطرح. 

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في الطرح

عدد أسهم الطرح 
لشريحة املؤسسات املؤهلة 

سوف يتم تخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون )2,021,671,944( سهماً من أسهم 
الطرح )تمثل نسبة تساوي )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة )والتي تشمل شريحة الفئات المشاركة في المملكة(.

عدد أسهم الطرح 
لشريحة املستثمرين 

األفراد يف دولة اإلمارات

سوف يتم تخصيص مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح 
)تمثل نسبة تساوي )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المستثمرون األفراد في دولة اإلمارات.

طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في المملكة

تخصيص األسهم 
لشريحة املؤسسات 

املؤهلة

سيتم تخصيص مليارين وواحد وعشرون مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون )2,021,671,944( سهماً من أسهم 
الطرح )تمثل نسبة تساوي )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المؤسسات 
المؤهلة النهائي في دولة اإلمارات وفي المملكة )بالنسبة للفئات المشاركة( بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما يتم تحديده 

من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين.

نشرة 	   من  وشروطه«(  الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  )»المعلومات   )		( القسم  في  الواردة  الفقرات  من  بعض  تعديل  تم 

اإلصدار المكملة األولية لتصبح كما يلي )بعد التعديل(:

القسم )		 	( )»االكتتاب في األسهم المطروحة في المملكة«( في الصفحة رقم )			(: 	

يتكون الطرح من مليارين وخمسمائة وسبعة وعشرين مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وثالثين )2,527,089,930( سهماً عادياً مدفوعة بالكامل 
مال  رأس  )30%( من  بالمائة  ثالثون  نسبة  وتمثل  الواحد،  للسهم  ريال سعودي(   )0,075( يعادل  )بما  إماراتي  درهم   )0.073( إسمية قدرها  وبقيمة 
الشركة، والتي يتم طرحها بسعر نهائي يبلغ )2,6200( درهم إماراتي )أي ما يعادل )2,6800( ريال سعودي( للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 
يعادل ستة  ما  )أي  إماراتي  درهم   )6,620,975,617( ألف وستمائة وسبعة عشر  وتسعمائة وخمسة وسبعون  مليوناً  مليارات وستمائة وعشرون  ستة 
واثنا عشر )6,772,601,012( ريال سعودي(، ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح في  واثنان وسبعون مليوناً وستمائة وواحد ألف  مليارات وسبعمائة 

المملكة على الشريحتين التاليتين: 

وتخصيص أ-  األوامر  سجل  بناء  لتعليمات  وفقاً  المشاركة  الفئات  على  المملكة  في  الشريحة  هذه  تقتصر  المؤهلة:  المؤسسات  شريحة 
ذوي  الخليجيين  والمستثمرين  المؤهلين  األجانب  والمستثمرين  والشركات  االستثمار  ومن ضمنها صناديق  األولية،  االكتتابات  في  األسهم 
وأربعون  وأربعة  وتسعمائة  ألف  وسبعون  وواحد  وستمائة  مليون  وعشرون  وواحد  مليارين  وتخصيص  طرح  سيتم  االعتبارية.  الشخصية 
)2,021,671,944( سهماً من أسهم الطرح )تمثل نسبة تساوي )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه 
سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق 
ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين 
)كما قد ورد تعريفهم في القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه النشرة(، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة 

في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح.
شريحة المكتتبون األفراد في المملكة: تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة ب- 

التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت 
أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد 
الجهات المستلمة في المملكة ويحق لهم فتح حساب استثماري )يشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ »المكتتبين األفراد في المملكة« وكاًل منهم 
منفرداً بـ »المكتتب الفرد في المملكة«، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة )وفق التعريف الوارد أدناه( بـ »المكتتبين في المملكة«(، ويعد الغياً 
اكتتاب كل مكتتب فرد في المملكة اكتتب باسم مطلقته في المملكة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. 
وفي حال تم االكتتاب مرتين سوف يعتبر طلب االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ طلب االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسيتم طرح وتخصيص 
ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح )تمثل 
نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي 
لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل 

عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة.
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وتبدأ فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في المملكة )ويشمل ذلك الفئات المشاركة( في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 
الثالثاء 1444/04/28هـ  لتنتهي الساعة 11 صباًحا يوم  أيام، شاملة آخر يوم إلغالق بناء سجل األوامر  2022/11/14م(، وتستمر لمدة تسعة )9( 
)الموافق 2022/11/22م( )وذلك بالتزامن مع فترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة في دولة اإلمارات(، وتبدأ فترة االكتتاب للمكتتبين 
األفراد في المملكة في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/04/20هـ )الموافق 2022/11/14م(، وتستمر لمدة ثمانية )8( أيام، شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب 
دولة  في  األفراد  المستثمرين  اكتتاب  فترة  مع  بالتزامن  )وذلك  2022/11/21م(  )الموافق  1444/04/27هـ  اإلثنين  يوم  مساًء   12 الساعة  لتنتهي 

اإلمارات وفترة بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة(.

وللمعلومات عن آلية االكتتاب في أسهم الطرح في دولة اإلمارات، يرجى مراجعة القسم األول )»شروط وأحكام االكتتاب«( من النشرة الرئيسية. 

القسم )		 6( )»تخصيص األسهم للفئات المشاركة«( في الصفحة رقم )0		(: 	

الطرح  أسهم  )2,021,671,944( سهماً من  وأربعون  وأربعة  وتسعمائة  ألف  وواحد وسبعون  مليون وستمائة  وواحد وعشرون  مليارين  سيتم تخصيص 
)تمثل نسبة تساوي ثمانون )80%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المؤسسات المؤهلة، علماً بأنه سيتم تحديد الحجم النهائي لشريحة المؤسسات 
المؤهلة في دولة اإلمارات وفي المملكة بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة وفًقا لسلطتهما 
التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الدوليين )كما قد ورد تعريفهم في القسم ) 1( )»التعريفات والمصطلحات«( من هذه 

النشرة(، وفي حال عدم اكتتاب شريحة المؤسسات المؤهلة في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، سيتم سحب الطرح. 

القسم )		 7( )»تخصيص األسهم للمكتتبين األفراد في المملكة«( في الصفحة رقم )0		(: 	

سيتم تخصيص ما يصل إلى مائتان واثنان وخمسون مليوناً وسبعمائة وثمانية ألفاً وتسعمائة وثالثة وتسعون )252,708,993( سهماً من أسهم الطرح 
)تمثل نسبة تصل إلى عشرة بالمائة )10%( من إجمالي أسهم الطرح( لشريحة المكتتبون األفراد في المملكة، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة 
المكتتبون األفراد في المملكة النهائي بعد االنتهاء من عملية بناء سجل األوامر. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد في المملكة بكامل عدد أسهم 

الطرح المخصصة لهم، ستكون تلك األسهم غير المكتتب بها متاحة لالكتتاب من قبل شريحة المؤسسات المؤهلة. 

2022/11/23م(  )الموافق  1444/04/29هـ  األربعاء  يوم  في  مكتتب  لكل  المخصصة  الطرح  ألسهم  النهائي  العدد  عن  اإلعالن  يتم  أن  المتوقع  من 
باإلضافة إلى فائض االكتتاب للمكتتبين األفراد في المملكة، إن وجد، في موعد أقصاه تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي 

ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين بتاريخ 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م((.

المكتتب  حساب  في  إيداعها  وسيتم  استقطاعات  أو  عموالت  أي  دون  المملكة  في  األفراد  المكتتبين  إلى  وجد،  إن  االكتتاب،  فائض  إعادة  وسيتم 
)الموافق  1444/04/29هـ  األربعاء  يوم  في  النهائي  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  المملكة.  في  المعنية  المستلمة  الجهة  لدى  الفرد 
2022/11/23م( ورد الفائض في موعد أقصاه تسعة )9( أيام عمل من التاريخ المحدد للتخصيص النهائي ألسهم الطرح لجميع شرائح المكتتبين في 
المملكة ودولة اإلمارات )أي في يوم اإلثنين 1444/05/11هـ )الموافق 2022/12/05م(. وينبغي على المكتتب التواصل مع الجهة المستلمة التي قدم 

لديها نموذج طلب االكتتاب في حال رغبته في الحصول على تفاصيل إضافية. 

أمريكانا للمطاعم 
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