
 
 

 

 

 **  السعودية العربية اململكة خارج دولة أي في مباشر، غير أو مباشر بشكل ، اإلصدار أو التوزيع أو للنشر مخصص غير** 

 . السعودية العربية اململكة خارج دولة أي ذلك في بما قضائية، والية أي في االكتتاب أو للبيع املالية لألوراق عرًضا أو إصدار نشرة أو إعالًنا البيان هذا يشكل ال

 أي تقديم وسيتم. قضائية والية أي في نوع أي من التزام أو عرض بأي يتعلق فيما عليه االعتماد يمكن أساًسا فيه الواردة البيانات من أي أو اإلعالن هذا يشكل أن يجب ال

 ستنشرها التي الرسمية الطرح وثائق ضمن الواردة املعلومات أساس على فقط االستثماري  قراره اتخاذ املستثمر على يتعين وبالتالي املقترح، للطرح وفًقا األسهم لشراء عرض

 (.نمو) املوازية السوق  في العادية أسهمها وطرح بإدراج يتعلق فيما املناسب الوقت في  املعلومات نظم لتقنية الدولية جاهز شركة

 

 صحفي بيان
 

 

 األولي طرحها ألسهم النهائي السعر  عن تعلن" جاهز"

 الواحد للسهم سعودي ريال 850 دعن"( للطرح النهائي السعر)" الطرح سعر تحديد تم 

 اإلدراج عند سعودي ريال مليار  8.9 تبلغ سوقية يمةق إلى للطرح النهائي السعر يشير  

 مليار ريال سعودي عند استثناء أسهم التخصيص االضافية( 1.6)أو  سعودي ريال مليار 1.8 للطرح اإلجمالي الحجم غيبل 

  تمثل مكرر تغطية  والتي مليار ريال سعودي 69.0أسفرت عملية بناء سجل األوامر عن تغطية االكتتاب بحجم طلبات تجاوزت 

. ومن الجدير بالذكر أن جميع (واملتعلقة باالستقرار السعري  عند استثناء أسهم التخصيص االضافيةمرة  43.0)أو  مرة 38.8يبلغ 

املتقدمين  استيفاء مكتتاب املرفوضة لعدطلبات اال كبير من  عدد األرقام املذكورة فيما يخص الطلب و مكررات التغطية ال تشمل

 ات االكتتاب. يمبشروط وتعللالكتتاب 

 

 أو "املجموعة" أو" جاهز)" املعلومات نظم لتقنية الدولية جاهز شركة أعلنت - 2021 ديسمبر  19 السعودية، العربية اململكة - الرياض

 ،السعودية العربية س ي بي إس إتش شركة جانب إلى السعودية، العربية اململكة في الرائدة اإلنترنت عبر الطعام توصيل منصة ،("الشركة"

الراجحي شركة سجل االكتتاب  شاركة مع مديرو بامل االكتتاب ومدير االستقرار السعري ومدير  ومدير سجل االكتتاب الرئيس ي املالي املستشار

 نمو في"( الطرح" أو" األولي العام الطرح)" األولي العام طرحلل النهائي السعر عن ،دراية املاليةشركة السعودي الفرنس ي كابيتال و شركة املالية و 

 .بنجاح األوامر سجل بناء عملية استكمال عقب وذلك السعودي للسوق  املوازية السوق  -

 سعودي ريال مليار 8.9 تبلغ للشركة سوقية قيمةإلى  يشير الذي األمر ،الواحد للسهم سعودي ريال 850 عند لطرحل النهائي سعرال تحديد تم

والتي تمثل مكرر تغطية  يبلغ  سعودي ريال مليار 69.0 تجاوزت طلبات األوامر سجل بناء عملية وسجلت. اإلدراج عندمليار دوالر أمريكي(  2.4)

طلبات االكتتاب املرفوضة لعدم استيفاء  معدالت التغطية )ال تشمل  مرة عند استثناء أسهم التخصيص االضافية 43.0أو  ،مرة 38.8

     .ات االكتتاب(مياملتقدمين لالكتتاب بشروط وتعل

  املستلمة الجهات طريق عن( األفراد) املؤهلين املستثمرينب الخاصة االكتتاب طلبات استالم فترة وستبدأ
ً
 ديسمبر 23 الخميس يوم من بدءا

 . الواحد للسهم سعودي ريال 850  عند" للطرح النهائي السعر" بحسب االكتتاب سعر يكون  أن على ،2021 ديسمبر 26 األحد يوم ولغاية 2021

 في املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول  بعد وذلك أولي عام طرح إجراء في املض ي نيتها عن 2021 ديسمبر 1 في أعلنت قد املجموعة وكانت

 . 2021 سبتمبر 29

 

 سجل بناء عملية استكمال عن اإلعالن يسعدنا" :الدولية جاهز  لشركة التنفيذي الرئيس املنديل، غصاب املهندس قال املناسبة، وبهذه

 يعكس وهذا ،املؤهلة االستثمارية الجهات قبل من كبير باهتمام الطرح حظي. األولي العام للطرح النهائي السعر عن واإلعالن بنجاح األوامر

 ألساسيةا قطاعاتنا على تركز التي النمو واستراتيجية السوقية الحصة حيث من السوق  في الرائدة ومكانتها ،للشركة والتشغيلي املالي املركز

 ." األربعة

 على االعتماد زيادة إلى إضافة املستهلكين، سلوكيات في والتغييرات مشاركتهم، وزيادة شبكتنا إلى العمالء من املزيد النضمام كان: "وأضاف



 
 

 

 

 ."القطاع في الشركة مكانة وترسيخ السوق  ديناميكيات تعزيز في مهم دور  الحديثة، التقنيات

 ما تضم التي منصتها شبكة ضمن نشط مستخدم مليون 1.3 من أكثر لربط املبتكرة التقنيات تستخدم محلية سعودية شركة" جاهز" وتعد

. 2021 مارس 31 في كما السعودية العربية اململكة أنحاء عبر مدينة 47 في توصيل مندوب 34,000 من وأكثر للمتاجر فرع 12,000 على يزيد

  املجموعة وحققت
ً
  نموا

ً
 رائدة منصة لتصبح كبيرة سوقية حصة على باالستحواذ نجحت حيث ،2016 عام في" جاهز" منصة إطالق منذ كبيرا

  سنوات 5 غضون  وفي. اململكة في الطعام طلبات لتوصيل
ً
، 68" جاهز" عبر تسليمها تم التي الطلبات عدد تجاوز  إطالقها، منذ تقريبا

ً
 مليونا

 املعدل البضائع قيمة إجماليك  سعودي ريال مليار 3.2 قيمته بما ،2021 عام من األولى التسعة األشهر خالل تسليمها تم طلب مليون  36 منها

(Adjusted Gross Merchandise Value (Adjusted GMV)) (التوصيل ورسوم للضريبة شامل.) 

 

 ### انتهى### 

 

 
 املعلومات نظم لتقنية الدولية جاهز  شركة عن

 on-demand) الطلب عند خدمات وتقدم ،"جاهز" التجارية العالمة تحت أعمالها املعلومات نظم لتقنية الدولية جاهز شركة تمارس

services) السريعة والتجارة (Quick commerce )األخير للميل التوصيل وخدمات (last mile delivery) تربط حيث التقنية، منصتها خالل من 

طلقت التي ،"جاهز" منصة كانت وقد. اململكة في مدينة 47 في التوصيل ومناديب واملتاجر العمالء بين
ُ
  ،2016 عام في أ

ً
 القوى  من واحدة

  اململكة، في اإلنترنت عبر الطعام وتوصيل طلب خدمات في التحول  وراء الرئيسية
ً
 والنتشار للعمالء الخدمة هذه أضافتها التي للقيمة نظرا

 .املاضية السنوات مدار على التوصيل وثقافة املحمولة األجهزة

  12,000 من أكثر تضم شبكة املجموعة لدى كان ،2021 األول  الربع وبنهاية
ً
 وفي. توصيل مندوب 34,000و عميل، مليون  1.3و للمتاجر، فرعا

 في تقدم حيث خدماتها عروض املجموعة طورت واملتاجر، العمالء من ممكن عدد أكبر إلى الوصول  في املتمثل هدفها تحقيق إلى هاسعي إطار

 :يلي ما في املتمثلة الرئيسية الخمسة أعمالها مسارات خالل من اللوجستية والخدمات التوصيل خدمات من كبيرة مجموعة الحالي الوقت

 جاهز منصة (Jahez): طلبات مصدر باعتبارها املتطورة التقنية ووظائفها املجموعة عمليات في أساسية مكانة جاهز منصة حتلت 

 املتاجر بين الربط في جاهز منصة من الهدف ويتمثل. املدفوعات تحصيل وعمليات الكامل اللوجستي الدعم توفر حيث للمتاجر،

 وسلسة سريعة شاملة توصيل تجربة توفير خالل من االستخدام، سهل محمول  هاتف تطبيق عبر التوصيل ومناديب والعمالء

 . بالكامل مؤتمتة وشبه

 بك منصة (PIK): سريعة تجارة منصة (Quick commerce ) ربط في منها الهدف ويتمثل ،اإللكترونية التجارة من جديد جيل هيو 

 ساعات ثالث إلى ساعتين من تتراوح مدة غضون  في املطلوبة املنتجات على والحصول  لديهم املفضلة التجارية بالعالمات العمالء

 
ً
 فأصبحت الطعام، توصيل ليتجاوز  أعمالها نطاق توسيع بهدف 2020 عام في بك منصة املجموعة أنشأت وقد. املتجر من مباشرة

 
ً
  السلع، بمختلف العمالء تزويد على قادرة حاليا

ً
  التجميل ومستحضرات األزياء من بدءا

ً
 .واألجهزة الحاسوبية املعدات إلى وصوال

 كوكيتشنز شركة (CoKitchens) :عن عبارة وهي ،2020 عام في كوكيتشنز شركة في %60 نسبتها حصة على جموعةامل استحوذت 

 منصات عبر لعمالئها بيعها ثم وجباتها إلعداد مطابخ بمساحات املطاعم تزويد إلى تهدف( Cloud Kitchens) سحابية مطابخ منصة

 عبر الطعام توصيل على متزايد بشكل املطاعم تعتمد إذ للمطاعم، جديد عمل نموذج السحابية املطابخ وتعد. فقط التوصيل

  باعتباره اإلنترنت
ً
 .الخدمة وطاقم املرتفع لإليجار اإلضافية التكاليف تحمل دون  وصولها لزيادة سبيال

 لوجي شركة (Logi): من والتوصيل اإللكترونية التجارة لقطاع تمكين عامل لتكون  ،2021 عام في لوجي شركة جموعةامل أنشأت 

 last mile) األخير للميل التوصيل خدمة تدعم رائدة قوة تكون  أن إلى لوجي شركة وتهدف. اللوجستية الحلول  تقديم خالل

delivery )لوجي وستعمل. التشغيلية نفقاتهم خفض عبر املحلية املتاجر تمكين وإلى اململكة، في  
ً
 لدعم مركزية منصةك أيضا

 .والتشغيلية اللوجستية احتياجاتها في املجموعة

 األحمر  اللون  شركة ((Red Color: أهدافها تحقيق أجل من االستثماري  ذراعها لتكون  األحمر اللون  شركة املجموعة أنشأت 

 .التوصيل ومناديب واملتاجر العمالء من شركائها من تستفيد التي التقنية القطاعات في االستثمار املجموعة وتستهدف. التوّسعية



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 االتصال بيانات

 الدور  اإللكتروني البريد االسم الشركة

 

 السعودية العربية س ي بي إس إتش
 غبي فيزان 

 ميرةعال سعد 

 السويلم فيصل 

 JahezIPO@hsbcsa.com 

 

 ومدير املالي، املستشار 

 ،الرئيس ي االكتتاب سجل

 ومدير االكتتاب، ومدير

 السعري  االستقرار

 هيرينغ غلوفر  فنزبري 
 عسليه حازم 

  hazem.assalieh@Finsbury.com

 

 االتصال مستشار 

 (اإلعالمية االستفسارات)

  ملحق
 

 تفاصيل الطرح

 

  مليار ريال  8.9األمر الذي يشير إلى قيمة سوقية تبلغ  ،ريال سعودي للسهم الواحد 850عند  السعر النهائي للطرحتم تحديد

 .اإلدراجسعودي عند 

  استثناء أسهم التخصيص االضافية(مليار ريال سعودي عند  1.6مليار ريال سعودي )أو  1.8يبلغ الحجم اإلجمالي للطرح 

 أو  .بعد الطرح من رأس مال املجموعة %19.9 تمثلسهم  2,093,113 في طرح تتمثل عملية الطرح العام األولي(

 من رأس مال الشركة بعد الطرح( %18تمثل  ،االضافيةسهم عند استثناء أسهم التخصيص  1,888,523

  سجلذين شاركوا في عملية بناء ( الاألفراد غيرللمستثمرين املؤهلين ) مبدئي٪ من أسهم الطرح بشكل 100تم تخصيص 

الرئيس ي  االكتتاب سجل، يحق ملدير في أسهم الطرح املخصصة لهم )األفراد( املؤهلين . في حالة اكتتاب املستثمريناألوامر

ة عشر ألًفا وسبعمائة و وستمائة وخمس( إلى مليون األفراد غيرتقليل عدد أسهم الطرح املخصصة للمستثمرين املؤهلين )

أن يكون التخصيص النهائي  على٪ من إجمالي أسهم الطرح، 85.6تمثل  -كحد أدنى  -  سهم( 1,615,737)ثالثين و سبعة 

( 524,589خمسمائة وأربعة وعشرون ألًفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ) –شركة حصانة االستثمارية  – الرئيس يللمستثمر 

 م الطرح في جميع األحوال.سهًما من أسه

  العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح، ومدير سجل االكتتاب إتش إس بي قامت املجموعة بتعيين شركة

 الرئيس ي، ومدير االكتتاب، ومدير االستقرار السعري.

 "املالية" كمديرين مشاركين السعودي الفرنس ي كابيتال" و"دراية شركة كما قامت املجموعة بتعيين "الراجحي املالية" و

 لسجل االكتتاب.

  تعيين البنك السعودي البريطاني )ساب(، ومصرف الراجحي، وشركة دراية املالية، وشركة السعودي الفرنس ي 
ً
تم أيضا

 .()األفراد( املؤهلين املستثمرين)يشار اليهم مجتمعين باسم "الجهات املستلمة" بشريحة  كابيتال الستالم طلبات االكتتاب

  ( أيام تبدأ من يوم 4ربعة )أفترة مدتها في سيشارك املستثمرون املؤهلون )األفراد( في أسهم الطرح عن طريق الجهات املستلمة

هـ )املوافق 22/05/1443م(، وحتى نهاية يوم األحد بتاريخ 23/12/2021هـ )املوافق 19/05/1443الخميس بتاريخ 

 ريال سعودي للسهم الواحد. 850، عند السعر النهائي للطرح م(26/12/2021

  املستثمرين املؤهلين )األفراد( وهم: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز

اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: )أ( أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن 

 10( ريال سعودي وال تقل عن عشرة )40,000,000ن )أربعين مليو 
ً
( صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

( ريال سعودي. )ج( أن يعمل أو سبق له العمل 5,000,000املاضية. )ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين )

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة ( سنوات على األقل في القطاع املالي. )د( أن يكون ح3مدة ثالث )
ً
اصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها 
ً
من قبل الهيئة. )ه( أن يكون حاصال

.
ً
 دوليا

mailto:hazem.assalieh@Finsbury.com


 
 

 

 

 ( سهم طرح 272,786سيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف وسبعمائة وستة وثمانين )– بما يمثل –أقص ى  كحد 

على أن يكتتب املستثمرين املؤهلين )األفراد( بكامل من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين املؤهلين )األفراد(، ٪ 14.4 نسبة

 . أسهم الطرح املخصصة لهم

 )وسيكون في حال تكرار تقديم طلب االكتتاب من قبل أحد املستثمرين املؤهلين )األفراد 
ً
القبول لطلب  ، فانه سيعد الغيا

 االكتتاب األول فقط.

 

بصيغتها املعدلة في نشرة و م 7/12/2021يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة للطرح في نشرة االصدار املعتمدة التي تم نشرها بتاريخ 

 .م8/12/2021االصدار التكميلية والتي تم نشرها بتاريخ 

 
 

 الجدول الزمني املتوقع للطرح 

 

 الحدث التاريخ

هـ 19/05/1443( أيام تبدأ من يوم الخميس بتاريخ 4فترة مدتها أربعة )

هـ 22/05/1443م(، وحتى نهاية يوم األحد بتاريخ 23/12/2021)املوافق 

 م(.26/12/2021)املوافق 

 (األفراد) املؤهلين املستثمرين اكتتاب فترة

موعد لتقديم طلبات االكتتاب للمستثمرين املؤهلين )غير األفراد( آخر  م(.21/12/2021هـ )املوافق 17/05/1443بتاريخ  الثالثاءيوم 

 لكل منهم
ً
 بناًء على عدد األسهم التي تم تخصيصها مبدئيا

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للمستثمرين املؤهلين )غير األفراد( بناًء  م(.23/12/2021هـ )املوافق 19/05/1443يوم الخميس بتاريخ 

 لكل منهمعلى عدد األسهم ال
ً
 تي تم تخصيصها مبدئيا

هـ  )املوافق 30/05/1443بتاريخ  اإلثنينفي موعد أقصاه يوم 

 م(.03/01/2022

 الطرح ألسهم النهائي التخصيص عن اإلعالن

هـ  )املوافق 30/05/1443بتاريخ  اإلثنينفي موعد أقصاه يوم 
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 مسؤولية إخالء

 أو اإلعالن هذا في الواردة املعلومات على االعتماد شخص ألي يجوز  ال. كاملة بأنها االعتبار يمكن وال فقط موجزة خلفية تقديم إلى اإلعالن هذا في الواردة املعلومات تهدف

 املعلومات نظم لتقنية الدولية جاهز شركة تلتزم ال. للتغيير عرضة اإلعالن هذا في الواردة املعلومات. األغراض من غرض ألي اكتمالها أو عدالتها أو دقتها على االعتماد

 اإلعالن هذا بتحديث أو إضافية، معلومات بأي اإلعالن هذا متلقي بتزويد لهما التابعة الشركات أو االكتتاب سجل مديرو  وال"( املصدر" أو" الشركة"بـ بعد فيما إليها ويشار)

ل وال دقيقة، غير معلومات أي تصحيحب أو
ّ
 ترتيبات أو عامالتت أي أو الطرح ملتابعة االكتتاب سجل مديري  أو الشركة على االلتزام أشكال من شكل أي اإلعالن هذا توزيع ُيمث

 .ضريبية أو مالية أو قانونية استشارة أنها على اإلعالن هذا محتويات تفسير يجب ال. فيه إليها مشار

 مشار أخرى  معلومات أو مستند أي حوزتهم في الذين األشخاص على ويجب السلطات، تلك أنظمة بموجب القضائية السلطات بعض في ُمقيًدا اإلعالن هذا توزيع يكون  قد

 يُ  قد. بها يلتزموا وأن القبيل هذا من قيود أي على أنفسهم ُيطلعوا أن هنا إليها
ّ
ا القيود لهذه االمتثال في فشل أي لشك

ً
 .قضائية سلطة ألي املالية األوراق لقوانين انتهاك

http://www.cma.org.sa/


 
 

 

 

ل وال اإلعالن هذا يحتوي  ال
ّ
  أو أو عرًضا ُيشك

ً
 بموجب الطرح أسهم وبيع الطرح تسجيل يتم ولن لم. السعودية العربية اململكة خارج مستثمر ألي الطرح أسهم لشراء دعوة

 .السعودية العربية اململكة خارج قضائية سلطة أي في بها املعمول  املالية األوراق قوانين

 ويشار) املستمرة واالتزامات املالية األوراق طرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما الخاص لحسابها تتصرف مالية سوق  مؤسسات( 1) إلى فقط موجه اإلعالن هذا

 االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين"( الطرح قواعد"بـ بعد فيما إليها

 الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنها بشروط ُعّينت قد املالية السوق  مؤسسة تكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة عمالء( 2. )العقاري 

 قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما منه مسبقة موافقة على الحصول  إلى حاجة دون  العميل عن نيابة( نمو) املوازية السوق  في واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول 

 اململكة، حكومة( 3. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح

 بعد فيما إليها ويشار( )تداول ) السعودية املالية السوق  أو ،"(الهيئة"بـ بعد فيما إليها ويشار) باململكة املالية السوق  هيئة بها تعترف دولية هيئة أي أو حكومية، جهة أي أو

 في مقصود هو كما"( اإليداع مركز "بـ بعد فيما إليه ويشار) باململكة املالية األوراق إيداع مركز أو الهيئة، بها تعترف أخرى  مالية سوق  أي أو ،"(تداول " أو" املالية السوق "بـ

 االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب

 الباب في مقصود هو كما اإلدارة أعمال ممارسة في لها مرخص مالية سوق  مؤسسة تديرها محفظة طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة الشركات( 4. )العقاري 

. العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن

 والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما العربية الخليج لدول  التعاون  مجلس دول  في املؤسسة والصناديق الشركات( 5)

 قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما االستثمار صناديق( 6. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين

 غير األجانب( 7. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح

 السوق  في املقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي الدليل في عليها املنصوص املتطلبات يستوفون  والذين( نمو) املوازية السوق  في باالستثمار لهم املسموح املقيمين

 واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما (نمو) املوازية

 والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات( 8. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من

 استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي( 9. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين

 االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما اإليداع مركز لدى وحساب اململكة في

 واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما يئةاله تحددهم آخرين أشخاص أي( 10. )العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة

 مجتمعين بعد فيما إليهم ويشار) العقاري  االستثمار صناديق الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة

 اآلتية املعايير من أي ويستوفون  اإليداع، مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  طبيعيون  أشخاص( 11"(. )(األفراد غير ) املؤهلين املستثمرين"بـ

 الئحة من واألربعين الخامسة واملادة االستثمار صناديق الئحة من واألربعين والسابعة واألربعين السادسة واملادتين الطرح قواعد من الثامن الباب في مقصود هو كما

 عشرة عن تقل وال سعودي ريال( 40,000,000) مليون  أربعين عن قيمتها مجموع يقل ال املالية األوراق أسواق في بصفقات قام قد يكون  أن( أ: )العقاري  االستثمار صناديق

  عشرة االثني خالل سنة ربع كل في صفقات( 10)
ً
 له سبق أو يعمل أن( ج. )سعودي ريال( 5,000,000) ماليين خمسة عن أصوله صافي قيمة تقل ال أن( ب. )املاضية شهرا

  يكون  أن( د. )املالي القطاع في األقل على سنوات( 3) ثالث مدة العمل
ً
  يكون  أن( ه. )الهيئة قبل من املعتمدة املالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة على حاصال

ً
 حاصال

  بها معترف جهة من معتمدة املالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على
ً
 ويشار) ،"((األفراد) املؤهلين املستثمرين"بـ مجتمعين بعد فيما إليهم ويشار) دوليا

 "(. املؤهلين املستثمرين"بـ( األفراد) املؤهلين املستثمرين و( األفراد غير) املؤهلين املستثمرين من كل إلى

 املحتمل الطرح في للمشاركة املحتملين املؤهلين املستثمرين استعداد مدى من التحقق ألغراض الطرح قواعد من الثمانين املادة من( ز) للفقرة وفًقا اإلعالن هذا توزيع يتم

ل ال و ،(نمو) املوازية السوق  في الشركة قبل من لألسهم
ّ
 وال فقط إعالمية ألغراض هو اإلعالن هذا. الطرح في االكتتاب أو األسهم على الستحواذل ملزمة تعهدات أي ُيمث

 يُ  أن األحوال من حال بأي يجوز 
ّ
  أو عرًضا لشك

ً
 يُ  ال. شركةلل مالية أوراق أي في لالستثمار  قرار التخاذ أساس ي بشكل عليه ُيعتمد دعوة

ّ
 وارد ش يء أي وال اإلعالن هذا لشك

 اإلصدار نشرة على بناءً  إال الطرح أسهم في االكتتاب املؤهلين للمستثمرين يجوز  الو . قضائية سلطة أي في نوع أي من التزام أو طرح بأي يتعلق فيما عليه ُيعتمد أساًسا هنا

 املادة من( ج) للفقرو  وفًقا. للتغيير عرضة اإلعالن هذا في الواردة املعلومات"(. اإلصدار نشرة"بـ بعد فيما اإليه ويشار) واملنشورة والصادرة الهيئة من املعتمدة العربية باللغة

 املالية السوق  أو .jahezgroup.comwww الشركة من لكل الخاصة اإللكترونية مواقع على اإلصدار نشرة من نسخ تتوفر ،الطرح قواعد من والثمانين الحادية

www.saudiexchange.sa الهيئة أو www.cma.org.sa املالي املستشار أو.  

 يُ  ال
ّ
 اإلعالن، هذا محتويات عن مسؤولية أي املالية والسوق  الهيئة من كل تتحمل ال. النحو هذا على تفسيره ينبغي وال الطرح قواعد ألغراض طرح وثيقة اإلعالن هذا لمث

  وال
ُ
خليو  اكتماله، أو دقته بشأن تعهدات أي املالية والسوق  الهيئة من كل مقّد ت

ُ
  مسؤوليتها املالية والسوق  الهيئة من كل ت

ً
 يتم أو عن تنشأ خسارة نوع أي من صراحة

 .اإلعالن هذا من جزء أي على باالعتماد تكبدها

 املصطلحات هذه وتشمل تطلعية، صطلحاتم استخدام خالل من التطلعية ناتالبيا هذه تحديد يمكن. كذلك اعتبارها يمكن أو" تطلعية بيانات" اإلعالن هذا يتضمن قد

قدر" ،"تعتبر" ،"يمكن" ،"تعتقد" ،"وقعتت" ،"تهدف: "التالية املصطلحات أخرى، مصطلحات بين من تطلعية،ال
ُ
 ،"تخطط" ،"محتمل" ،"أن يجب" ،"ربما" ،"تنوي " ،"ت

 تعكس. املستقبلية النوايا أو األحداث أو األهداف أو الخطط أو اإلستراتيجية مناقشات خالل من أو للمقارنة، القابلة املصطلحات من غيرها أو ،"سوف" ،"ينبغي" ،"تسعى"

 واالفتراضات والشكوك األخرى  واملخاطر املستقبلية باألحداث املتعلقة للمخاطر وتخضع املستقبلية باألحداث يتعلق فيما الحالية الشركة نظر وجهة تطلعية بيانات أي

 الفعلية النتائج اختالف في العوامل من العديد تتسبب أن يمكن. االستراتيجيات أو النمو أو اآلفاق أو السيولة أو املالي املركز أو العمليات نتائج أو الشركة بأعمال املتعلقة

 ر وتطو  وعملياتها بالشركة التحديد وجه على املتعلقة املخاطر أخرى، أمور  بين من ذلك، في بما تطلعية، بيانات أي خالل من ضمنًيا أو عنها التعبير تم التي تلك عن مادًيا

 من بمزيد العوامل هذه وصف سيتم. السعودية العربية اململكة في واالجتماعية والسياسية االقتصادية والتطورات العالقة ذات والقطاع لالقتصاد العاملية الظروف

http://www./
http://www./
file:///C:/Users/AhmedJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3F1IV835/www.saudiexchange.sa
http://www.cma.org.sa/


 
 

 

 

 لهم التابعة والشركات االكتتاب سجل ومديري  الشركة من كل مسؤوليته ُيخلي. إصدارها تاريخ من اعتباًرا فقط تتحدث التطلعية البيانات. اإلصدار نشرة في التفصيل

 
ً
 .ذلك غير أو مستقبلية تطورات أو جديدة ملعلومات نتيجة ذلك كان سواء اإلعالن هذا في وارد تطلعي بيان أي مراجعة أو بتحديث تعهد أو التزام أي من صراحة

بنى أن يجب وال الطرح حدوث يضمن ما هناك ليس
ُ
ل ال. املرحلة هذه في بالطرح يتعلق فيما الشركة نوايا على املالية القرارت ت

ّ
. الطرح بخصوص توصية اإلعالن هذا ُيشك

ستثمر املبلغ كامل خسارة في يتمثل كبير لخطر املستثمر تعريض إلى اإلعالن هذا به يتعلق يالذ الطرح أسهم على االستحواذ ؤديي قد
ُ
 الذين األشخاص على يجب. امل

 .االستثمارات هذه بشأن املشورة تقديم في متخصص له مرخص شخص أو استثمار مستشار استشارة االستثمار في يفكرون

 يكونوا ولن بالطرح يتعلق فيما لهم عميل آخر شخص أي يعتبروا لن. بالطرح يتعلق فيما آخر شخص ألي وليس الشركة لصالح حصرًيا يتصرفون  االكتتاب سجل مديرو 

 أو تعامالت أي أو إعالن هذا ومحتويات بالطرح يتعلق فيما املشورة تقديم عن وال املعنيين، لعمالئهم املمنوحة الحماية لتوفير الشركة غير آخر شخص أي تجاه مسؤولين

 .هنا إليها مشار أخرى  مسألة أي أو ترتيبات

 املديرين أو لهم التابعة الشركات من أي أو االكتتاب سجل مديري  من أي يتحمل ال. وحدها الشركة مسؤولية ضمن ويقع الشركة قبل من اإلعالن هذا محتويات إعداد تم

 أو دقة أو بحقيقة يتعلق فيما ضمنًيا، أو كان صريًحا ضمان، أو تمثيل أي مقّد يُ  أو نوع أي من التزام أو مسؤولية أي الوكالء أو املستشارين أو املوظفين أو املسؤولين أو

 املرتبطة الشركات أو لها التابعة الشركات أو بالشركة تتعلق أخرى  معلومات أي أو( اإلعالن من معلومات أي حذف تم إذا ما أو) اإلعالن هذا في الواردة املعلومات اكتمال

 أو اإلعالن لهذا استخدام أي عن تنشأ كانت أًيا خسارة أي عن أو إتاحتها أو إرسالها تم التي الطريقة كانت ومهما إلكترونية، أو بصرية أو شفهية أو مكتوبة كانت سواء بها،

 .به يتعلق فيما تنشأ أو محتوياته

 وبهذه مدراء، بصفتهم بالطرح يتعلق فيما الطرح أسهم من جزء على االستحواذ لهم التابعة الشركات من وأي االكتتاب سجل مديري  من لكل يجوز  بالطرح، يتعلق فيما

ستحوذ الطرح بأسهم االحتفاظ لهم يجوز  الصفة
ُ
. الخاصة لحساباتهم للبيع اوعرضه اوبيعه الصلة ذات االستثمارات أو للشركة األخرى  املالية األوراق من أي أو عليها امل

 أخرى  بطريقة معها التعامل أو عليها االستحواذ أو فيها االكتتاب أو طرحها أو إصدارها يتم التي الشركة أسهم إلى اإلصدار نشرة في الواردة اإلشارات قراءة يجب لذلك، وفًقا

 ذلك، إلى باإلضافة. الصفة بهذه تعمل التي التابعة الشركات من وأي االكتتاب سجل مديري  قبل من تعامل أو استحواذ أو اكتتاب أو طرح أو إصدار أي تتضمن أنها على

 بما يتعلق فيما املؤهلين املستثمرين مع( الفروقات عقود أو املقايضات ذلك في بما) تمويل ترتيبات في الدخول  لهم التابعة الشركات من وأي االكتتاب سجل ملديري  يجوز 

 ما بخالف تعامالت أو استثمار أي عن اإلفصاح االكتتاب سجل مديري  من أي ينوي  ال. آلخر وقت من بها يتصرفون  أو يحتفظون  أو املالية األوراق من عليه يستحوذون  قد

 .بذلك للقيام نظامية أو قانونية التزامات أي مع يتوافق

 


