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

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

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

ت الواردة ضمن وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفًقا للطرح املقترح، وبالتالي يتعين على املستثمر اتخاذ قراره االستثماري فقط على أساس املعلوما

املعلومات   لتقنية نظم  التي ستنشرها شركة جاهز الدولية  الرسمية  الطرح  السوق  في   وثائق  في  العادية  أسهمها  بإدراج وطرح  يتعلق  فيما  املناسب  الوقت 

 املوازية )نمو(. 

 

 إعالن نية إلدراج أسهم 

 
 لتداول السعودية  ة السوق املوازيفي نيتها إدراج أسهمها  عن"جاهز" تعلن 

 الطرح  عن عامة ملحة

طرح  إجراء  عن نيتها املض ي في    ( تعلن "الشركةأو "  "املجموعة" أو "جاهزاملعلومات )"نظم  شركة جاهز الدولية لتقنية   •

"( أولي  األوليعام  العام  "الطرح  أو  أسهمها   % 13إدراج  و "(  طرحال"  الطرح    من  املوازية    -نمو    فيبعد    لتداول السوق 

 السعودية

أسهم جديدة   إصدارو تناسبي من قبل املساهمين الحاليين،    على أساس    رأس مال الشركةمن    %4.5  بيعمن    الطرحيتكون   •

  آلية  لتطبيق إضافيمن أسهم الطرح كتخصيص  %15تخصيص ما يصل إلى  وسيتم ، من رأس مال الشركة % 8.5 بنسبة

 االستقرار السعري 

 السعودية تداول  علىناشئة  تقنية محليةالطرح أول إدراج لشركة  هذا  سيكون  •

يعزز   • رائدة اإلدراج  إقليمية  تقنية  كمنصة  "جاهز"  توسيع    ،مكانة  من  املحلي عملياتها  نطاق  ويمكنها  املستويين  على 

 إلى
ً
 القوي حتى اآلن أدائها  واإلقليمي استنادا

أقرب يتعين على املستثمرين املؤهلين )غير األفراد( واملستثمرين املؤهلين )األفراد( املهتمين باملشاركة في الطرح التأكد في  •

 السوق املوازية لتداول السعودية -وقت ممكن من تنشيط محافظهم للتداول في نمو 

السعودية،    -الرياض   العربية  )"  -  2021  ديسمبر   1اململكة  املعلومات  نظم  لتقنية  الدولية  جاهز  شركة  أو جاهزأعلنت   "

إجراء  املض ي في    نيتها ، منصة توصيل الطعام عبر اإلنترنت الرائدة في اململكة العربية السعودية، اليوم  ("الشركة"  أو "    "املجموعة"

 . السوق املوازية للسوق السعودي  -نمو "( في األسهم( وإدراج أسهمها العادية )""الطرح" أو "الطرح العام األوليطرح عام أولي )"

  1,363,934إلجراء عملية طرح عام أولي لـ    "جاهز"  على طلب مجموعة  2021سبتمبر    29وكانت هيئة السوق املالية قد وافقت في  

"(  
ً
الطرح.    %13ما يعادل    "( تمثلأسهم الطرحسهما املجموعة بعد  الطرح من  يو من رأس مال  إجمالي    % 4.5  بيعتكون  أسهم من 

من إجمالي   %8.5  إصدار أسهم جديدة بنسبةو   ،"(البائعون   املساهمون )"   "جاهز"تناسبي من قبل مساهمي    الشركة على أساس

سيتم و .  آلية االستقرار السعري   لتطبيقإضافي  من أسهم الطرح كتخصيص    %15باإلضافة إلى تخصيص ما يصل إلى    ، رأس املال

سعر  السيتم اإلعالن عن  و .  (األفراد)  املستثمرين املؤهلين   )غير األفراد( و   ين املؤهل  املستثمرين   لكل من طرح أسهم الطرح لالكتتاب  

 . األوامرسجل  بناءنهاية فترة بالنهائي ألسهم الطرح 

شبكة منصتها التي ضمن  مليون مستخدم نشط  1.3لربط أكثر من    املبتكرة   التقنياتشركة سعودية محلية تستخدم    "جاهزوتعد "

كما  أنحاء اململكة العربية السعودية    عبرمدينة    47توصيل في    مندوب  34,000وأكثر من    للمتاجر فرع    12,000  ما يزيد علىتضم  

 املجموعة نمو   وحققت.  2021مارس    31  في
ً
   ا

ً
على حصة    باالستحواذ   ، حيث نجحت2016في عام    "جاهز "منذ إطالق منصة    كبيرا
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  سنوات    5  وفي غضون في اململكة.  لتوصيل طلبات الطعام    سوقية كبيرة لتصبح منصة رائدة 
ً
الطلبات   عدد  تجاوز   إطالقها،منذ  تقريبا

 مليون  68  "جاهز"التي تم تسليمها عبر  
ً
 3.2بما قيمته    ،2021األشهر التسعة األولى من عام    تم تسليمها خاللمليون طلب    36  منها،  ا

)شامل للضريبة   (Adjusted Gross Merchandise Value (Adjusted GMV))  املعدل  إجمالي قيمة البضائعمليار ريال سعودي ك

 .ورسوم التوصيل(

املناسبة، قال   مستخدم مليون    1.3من  أكثر  لدينا    " :  شركة جاهز الدوليةلغصاب املنديل، الرئيس التنفيذي    املهندس وبهذه 

ة  تجالنافرص النمو الجديدة    الغتنامنواصل توسيع منصتنا  سو ،  بنهاية الربع األول من العام الجاري   سعوديةمدينة    47في  نشط  

املستهلك  عن سلوك  في  السريعة  جانب  ينالتغييرات  إلى  التقنيةفي    االستثمارفي    االستمرار،    أعمالنا وقطاعات    الخاصة  حلولنا 

السحابية ومنها    الجديدة  السريعة  ، (Cloud Kitchens)  املطابخ  التوصيل  ،(Quick Commerce)  والتجارة  األخير  لميل  ل  وخدمات 

(Last Mile Delivery )  النمو    زيادة ل 
ً
باملرونةو .  مستقبال لتلبية    اتالحجم وتأثير   اقتصادياتمن    لالستفادة   الالزمة  نتمتع  الشبكة 

 األكثر محبة و نصة املاحتياجات العمالء بما يتماش ى مع رؤيتنا بأن نصبح 
ً
 الشرق األوسط". منطقة في األوسع انتشارا

 الدولية لتقنية نظم املعلوماتملحة عن شركة جاهز 

( الطلب  عند  خدمات  وتقدم  "جاهز"،  التجارية  العالمة  تحت  أعمالها  املعلومات  نظم  لتقنية  الدولية  جاهز  شركة  -onتمارس 

demand services )  ( السريعة  )Quick commerceوالتجارة  األخير  للميل  التوصيل  وخدمات   )last mile delivery )    خالل من 

طلقت   47نية، حيث تربط بين العمالء واملتاجر ومناديب التوصيل في  منصتها التق
ُ
مدينة في اململكة. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أ

 للقيمة التي  2016في عام 
ً
 من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر اإلنترنت في اململكة، نظرا

ً
، واحدة

 والنتشار األجهزة املحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات املاضية.أضافتها هذه الخدمة للعمالء 

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

ممكن من العمالء واملتاجر، طورت املجموعة عروض  إلى تحقيق هدفها املتمثل في الوصول إلى أكبر عدد  ها  في إطار سعيوتوصيل.  

أعمالها  مسارات  خالل  من  اللوجستية  والخدمات  التوصيل  خدمات  من  كبيرة  مجموعة  الحالي  الوقت  في  تقدم  حيث  خدماتها 

 الخمسة الرئيسية املتمثلة في ما يلي: 

عمليات املجموعة ووظائفها التقنية املتطورة باعتبارها   مكانة أساسية فيمنصة جاهز  حتل  ت  :(Jahez) منصة جاهز •

مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل املدفوعات. ويتمثل الهدف من منصة 

جاهز في الربط بين املتاجر والعمالء ومناديب التوصيل عبر تطبيق هاتف محمول سهل االستخدام، من خالل توفير  

 توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل.  تجربة

، ويتمثل الهدف هي جيل جديد من التجارة اإللكترونية و (  Quick commerceتجارة سريعة )منصة    :(PIKمنصة بك ) •

تتراوح من  في غضون مدة  املطلوبة  املنتجات  والحصول على  لديهم  املفضلة  التجارية  بالعالمات  العمالء  ربط  في  منها 

 من املتجر. وقد أنشأت املجموعة  
ً
بهدف توسيع نطاق أعمالها   2020في عام    منصة بكساعتين إلى ثالث ساعات مباشرة

حال فأصبحت  الطعام،  توصيل  األزياء ومستحضرات  ليتجاوز  من   
ً
بدءا السلع،  بمختلف  العمالء  تزويد  على  قادرة   

ً
يا

 إلى املعدات الحاسوبية واألجهزة. 
ً
 التجميل وصوال

، وهي  2020في عام    كوكيتشنز  في شركة  %60على حصة نسبتها    جموعةاملاستحوذت  :  (CoKitchens) شركة كوكيتشنز •

تهدف إلى تزويد املطاعم بمساحات مطابخ إلعداد وجباتها ثم بيعها  (  Cloud Kitchens)عبارة عن منصة مطابخ سحابية  

لعمالئها عبر منصات التوصيل فقط. وتعد املطابخ السحابية نموذج عمل جديد للمطاعم، إذ تعتمد املطاعم بشكل 

اإلنت  لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف اإلضافية لإليجار املرتفع متزايد على توصيل الطعام عبر 
ً
رنت باعتباره سبيال

 وطاقم الخدمة. 

لوجي • عام    جموعةاملأنشأت    : (Logi)  شركة  في  لوجي  اإللكترونية 2021شركة  التجارة  لقطاع  تمكين  عامل  لتكون   ،

والتوصيل من خالل تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل  
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 لوجي . وستعمل عبر خفض نفقاتهم التشغيلية املتاجر املحلية، وإلى تمكين في اململكة( last mile deliveryاألخير )
ً
أيضا

 منصة مركزية لدعم املجموعة في احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية. ك

أنشأت املجموعة شركة اللون األحمر لتكون ذراعها االستثماري من أجل تحقيق    :Red Color))  شركة اللون األحمر  •

من العمالء واملتاجر شركائها  التي تستفيد من  التقنية  . وتستهدف املجموعة االستثمار في القطاعات  التوّسعيةأهدافها  

 ومناديب التوصيل.

 املزايا التنافسية  

 نموذج مميز لتوصيل الطعام عبر اإلنترنت 

التوصيل.   يركز • العمالء، واملتاجر، ومناديب  الناجح للشركة على ثالثة ركائز أساسية هي:  مارس    31وكما في    النموذج 

 للمتاجر،  وما يزيد على      12,000مليون عميل، وحوالي    1.3، شبكة املجموعة تضم أكثر من  2021
ً
مندوب   34,000فرعا

 توصيل.

امل  على التقنية املبتكرة املجموعة    تعتمد • التتبع  . تطبيق إجراءات سداد فعالةباشر للطلبات، ودعم العمالء، و إلتاحة 

صيل تطبيق متكامل يتيح األتمتة وتقديم الطلبات عبر املنصات املختلفة للمجموعة بمتوسط  ويستخدم مناديب التو 

 . 2021دقيقة في الربع األول من عام  35أقل من غ يبلوقت توصيل 

زيز تعمل االستراتيجية ثالثية األبعاد )القائمة على العمالء واملتاجر ومناديب التوصيل( التي تتبناها املجموعة على تع  •

مع االحتفاظ بالعمالء   عالية  الطلبات، وإيرادات املتاجر، وتجارب العمالء، مما يؤدي إلى تحقيق معدالت نموفعالية  

 واملتاجر ومناديب التوصيل.

 أسرع شركة متنامية من حيث الحصة السوقية 

 تعد "جاهز" أسرع شركة متنامية في مجال خدمات توصيل الطعام في اململكة من حيث الحصة السوقية.   •

 تواجدها من    ،2021والربع األول    2020بين الربع األول    ضعف  3.6إجمالي قيمة البضائع بواقع    ارتفع •
ً
 22وزاد أيضا

واكتسبت حصة سوقية في كل مناطق اململكة، كما   2021مدينة في نهاية الربع األول من عام   47إلى   2019مدينة في عام  

 .2021كما في شهر فبراير  %28لتبلغ  2019خالل  %13من ارتفعت حصتها السوقية 

في سوق خدمات توصيل   • جيدة  املجموعة مكانة  تتبوأ  التجارية،  وانتشار عالمتها  الرائدة  السوقية  ومن خالل حصتها 

خالل الفترة    %33املحتمل أن يشهد إجمالي السوق املستهدف معدل نمو سنوي مركب نسبته  . ومن  الطعام في اململكة

 1. 2023إلى  2020من 

 قدرات تقنية راسخة ومتطّورة 

هذه القدرات  وتساعدها    واالبتكار،  التطويروتعتمد االستمرارية في    املجموعة منصات تقنية متميزة خاصة بها  تمتلك •

 . في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق التقنية 

في إنشاء    مبالغ كبيرة   2020و  2016الفترة بين    خالل  تستثمر "جاهز" بشكل كبير في تطوير قدراتها التقنية، حيث أنفقت •

 . املجموعة ومنتجات خدماتعبر جميع  ومناديب التوصيلتطبيقات ومنصات موثوقة للمتاجر والعمالء 

االستخدام • سهلة  واجهة  توفير  ومنها  عدة،  بطرق  التقنية  هذه  من  "جاهز"  إلى    استفادت  التفعيل    يةإمكانباإلضافة 

 السريع إلى مدن جديدة.  هاالفوري التي ساعدت في توسع

 
 ADL تحليلي من  تقرير: ملصدرا
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 التنويع املستمر في عروض املنتجات من خالل التوّسع في قطاعات جديدة وداعمة

توسع  للمجاالت  مع  تمتلك املجموعة العديد من عوامل تمكين النمو البديلة املستقبلية باإلضافة إلى أعمالها األساسية،   •

 . زيادة الطلب في السوق االستفادة من و تجربة العمالء سهم بتعزيز تفي قطاعات جديدة 

 لتحقيق نمو   •
ً
في قطاعات    ن تعمالنااللت"  بك"و  "كوكيتشنز"  ومنها منصتا  كبير،توفر مجاالت التوسع الجديدة هذه فرصا

أن تشهد زيادة في   املتوقع  البضائع  من  بين عامي    ضعف   3.4و    ضعف   7.6بمقدار  إجمالي قيمة  التوالي  و    2020على 

2023. 2 

 لجميع جوانب نموذج العمل الخاص باملجموعةتطبيق االبتكار العاملي في القطاع 

، وذلك باإلضافة إلى كونها في طليعة  منصتها لتوصيل الطعام عبر اإلنترنتتطبق املجموعة أحدث ابتكارات القطاع في   •

 (.PIKمنصة بك )و إطالق املطابخ السحابية   مثل أحدث تطورات السوق 

وقد طرحت على سبيل املثال لعبة إلكترونية متواجدة في تبحث املجموعة باستمرار عن طرق لتحسين تجربة العمالء،  •

منصتها لتسلية العمالء أثناء انتظارهم لتوصيل طلباتهم؛ وهذا أمر فريد من نوعه بين شركات توصيل الطعام في اململكة  

 وعلى مستوى العالم. 

وتحسين تجربة العمالء،    عملياتهاالتابعة للمجموعة على ابتكار أساليب جديدة لتبسيط  تركز وحدة البحث والتطوير   •

 ويشمل ذلك أتمتة دعم العمالء، وأتمتة التوصيل باالستفادة من الذكاء االصطناعي في الخدمات اللوجستية. 

 مالي متميز وربحية عالية  أداء سجل 

املجموعة   • البضائع  أبرزها  و ،  قوية  بركائز أساسيةتتمتع  البضائع  و إجمالي قيمة  )شامل للضريبة املعدل  إجمالي قيمة 

كما    2020سعودي على التوالي في السنة املالية  ريال مليار    1.9و  مليار ريال سعودي    1.4  تي بلغت الورسوم التوصيل(  

  .2021 لسنة املاليةا خالل األشهر التسعة األولى من سعودي  ريال مليار  3.2مليار ريال سعودي و  2.4بلغت 

•  
ً
وزيادة متوسط عدد الطلبات لكل ،  العمولة  متوسط نسبةتكاليف استقطاب العمالء الجدد، وزيادة  نخفاض  ال   نظرا

إلى    مستخدم النفقاتباإلضافة  لضبط  اتخذتها  التي  تمكنتالتدابير  أرباح عاليةجاهز"  ،  تحقيق  بلغت  ، حيث  " من 

في فترة التسعة    وبلغت  مليون ريال سعودي،  44نحو    2020قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء في عام    أرباحها

 90مليون ريال سعودي و  39كما بلغ صافي الربح . مليون ريال سعودي   93 ،2021عام  سبتمبر من 30أشهر املنتهية في 

،  على التوالي  2021سبتمبر من عام    30التسعة أشهر املنتهية في  و فترة    2020مليون ريال سعودي خالل السنة املالية  

 . حجم واإلطار الزمنيال من حيث إنجاز رائد في السوق  وهذا 

مع   •  
ً
قويا  

ً
ماليا أداًء  املجموعة  البضائع  ارتفاع أظهرت  قيمة  رسوم  )  املعدل  إجمالي  و  املضافة  القيمة  ضريبة  شاملة 

إلى    2020و  2019بين عامي  أضعاف    3بواقع    (التوصيل في عام    1.9لتصل  ارتفعت 2020مليار ريال سعودي  كما   .

فترة التسعة مليون ريال في  847 وبلغت ،2020مليون ريال في عام  459إلى  2019مليون ريال في عام  159يرادات من اإل 

متوسط عدد الطلبات لكل مستخدم وزيادة  ارتفاع  إلى  بشكل أساس ي    لكرجع ذوي،  2021سبتمبر    30أشهر املنتهية في  

 . متوسط نسبة العمولة

 روح ريادية بقيادة خبراء في القطاع مدعومين من مساهمين ملتزمين

، في مجاالت إدارة وتطوير تقنية املعلومات وإدارة األعمال  الكبيرة   اتالخبر   أصحابيقود املجموعة فريق إداري ريادي من   •

 عام.  100ة بإجمالي خبرة تبلغ نحو أعضاء اإلدارة التنفيذي ويحظى

 
 ADLمن  تحليليتقرير  ،Redseer، Statistaمن الشركة،  معلومات: املصدر
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التسويق ومجموعات  • إلى شركاء  باإلضافة  الراسخة،  العالقات والشراكات اإلستراتيجية  بالعديد من  تتمتع املجموعة 

 املسؤولية االجتماعية التي تدعم نجاحها في املستقبل. 

 

 لطرحأبرز املعلومات الخاصة با

 السعودية لتداول السوق املوازية  - نمو في  أسهمها طرح وإدراجتنوي "جاهز"  •

في   • الطرح   سهم  1,363,934طرح  تتمثل عملية 
ً
بعد    %13  ما مجموعه  تمثل  ا املجموعة  مال  رأس  ، وسيتم  الطرحمن 

 من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية االستقرار السعري  %15تخصيص ما يصل إلى 

إتش إس بي س ي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح،  قامت املجموعة بتعيين شركة  الطرح،  يخص  فيما   •

 السعري الستقرار ا ومدير  الكتتاب،ا ومدير  ،الرئيس ي ومدير سجل االكتتاب

  مشاركين  كمديرين  "دراية املالية"و "السعودي الفرنس ي كابيتال"و املالية" الراجحي " اتكما قامت املجموعة بتعيين شرك •

 لسجل االكتتاب

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

 "( لشريحة املستثمرين األفراد املؤهليناملستلمة  الجهاتباسم "  ينمجتمع  م إليه)يشار    الستالم طلبات االكتتابكابيتال  

 املستثمرون املؤهلون 

 أسهم الطرح على شريحتين من املستثمرين املؤهلين وهما:يقتصر االكتتاب في 

 :وهم ن )غير األفراد( و ن املؤهل و الشريحة )أ(: املستثمر 

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.   . أ 

املالية قد ُعّينت  .ب السوق  أن تكون مؤسسة  اإلدارة شريطة  أعمال  لها في ممارسة  عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص 

العميل  نيابة عن  املوازية  السوق  الطرح واالستثمار في  املشاركة في  الخاصة بقبول  القرارات  اتخاذ  بشروط تمكنها من 

 دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

ململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق املالية، أو السوق املالية، أو أي سوق  حكومة ا  .ج

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع. 

الشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال  .د

 .  اإلدارة 

 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .ه

 صناديق االستثمار.  .و

األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل  .ز

 زية. االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوا 

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.  .ح

 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .ط

 أي أشخاص آخرين تحددهم هيئة السوق املالية.  . ي 

ملي األفراد(  )غير  املؤهلين  للمستثمرين   
ً
مبدئيا تخصيصها  سيتم  التي  الطرح  أسهم  عدد  ألفويبلغ  وستون  وثالثة  وثالثمائة   ون 

ً
  ا

من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي    % 100( سهم طرح بما يمثل نسبة  1,363,934وتسعمائة وأربعة وثالثون )

بالشريحة )ب( بعد انتهاء فترة اكتتاب املستثمرين املؤهلين )األفراد(. وفي حال قيام املستثمرين املؤهلين )األفراد( )وهم املعرفون  
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االكتتاب تخفيض عدد األسهم املخصصة للمستثمرين   الطرح املخصصة لهم، يحق ملدير سجل  أدناه( باالكتتاب بكامل أسهم 

 ن ألفياملؤهلين )غير األفراد( إلى مليون وواحد وتسع
ً
  % 80بما يمثل    –كحد أدنى    –( سهم طرح  1,091,148ومائة وثمانية وأربعون )  ا

 من إجمالي أسهم الطرح.

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى   ن )األفراد( وهم:و ن املؤهل و الشريحة )ب(: املستثمر 

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

 املاضية.  10( ريال سعودي وال تقل عن عشرة )40,000,0000أربعين مليون )
ً
( صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

(  3أو سبق له العمل مدة ثالث )  ( ريال سعودي. )ج( أن يعمل5,000,000)ب( أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين )

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

.
ً
 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا

ً
 أن يكون حاصال

 وسيتم تخصيص مائتين واثنين وسبعين ألف
ً
  %20  نسبة  بما يمثل  –أقص ى    كحد  –( سهم طرح  272,786وسبعمائة وستة وثمانين )  ا

)األفراد(،   املؤهلين  للمستثمرين  الطرح  أسهم  إجمالي  املستثمر من  يكتتب  أن  املؤهلو على  الطرح و ن  أسهم  بكامل  )األفراد(  ن 

لهم  فيحق  املخصصة  لهم،  املخصصة  الطرح  أسهم  بكامل  )األفراد(  املؤهلين  املستثمرين  اكتتاب  عدم  حال  وفي  سجل  .  ملدير 

املخصصة للمستثمرين املؤهلين )األفراد( لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من  أسهم الطرح تخفيض عدد االكتتاب 

 قبلهم. 

 الثاني  الطلب، يعتبر لبي اكتتاببتقديم ط( فردمستثمر مؤهل ) في حال قيام
ً
 فقط. الطلب األول ويتم قبول  الغيا

 االكتتاب على أسهم الطرح 

 ن )غير األفراد(:و ن املؤهل و الشريحة )أ(: املستثمر 

o  املستثمرين على  املشاركة  وتقتصر  األوامر،  سجل  بناء  عملية  طريق  عن  األفراد(  )غير  املؤهلون  املستثمرون    يشارك 

 السوق املوازية لتداول السعودية.  -للتداول في نمو  نشطة الذين يمتلكون محفظة املؤهلين )غير األفراد( 

 ن )األفراد( و الشريحة )ب(: املستثمرون املؤهل 

o   تقتصر مشاركة املستثمرين املؤهلين )األفراد( على املستثمرين املؤهلين )األفراد( الذين يمتلكون محفظة نشطة للتداول

السعودية،  لدى السوق املوازية لتداول السعودية إما    -في نمو   العربية  أو   شركة إتش إس بي س ي  الراجحي املالية،  أو 

 ية.السعودي الفرنس ي كابيتال، أو دراية املال

o ( الجهات األفراديتم االكتتاب على أسهم الطرح من قبل املستثمرين املؤهلين ( من خالل القنوات اإللكترونية إلحدى 

 املستلمة.

في الطرح التأكد في أقرب    باملشاركة املهتمينن املؤهلين )األفراد( ياملستثمر و  (األفراد)غير  املؤهلين املستثمرينعلى  يتعين

 . السعودية  لتداول السوق املوازية  -نمو  للتداول في  محافظهموقت ممكن من تنشيط 

 

 – انتهى  –
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 االتصال بيانات

 دور ال البريد اإللكتروني  االسم  الشركة 

 

إتش إس بي س ي العربية 

 السعودية 

 غبيفيزان  •

 ميرة عالسعد  •

 فيصل السويلم  •

• JahezIPO@hsbcsa.com 

 

املستشار املالي، ومدير   •

،  الرئيس ي سجل االكتتاب

ومدير   ومدير االكتتاب،

 االستقرار السعري 

 فنزبري غلوفر هيرينغ
 Finsbury.comhazem.assalieh@  • حازم عسليه  •

مستشار االتصال  •

 اإلعالمية( )االستفسارات 
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 إخالء مسؤولية 

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

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

"( وال مديرو سجل االكتتاب أو الشركات التابعة لهما بتزويد متلقي هذا اإلعالن بأي  املصدر" أو "الشركة لتقنية نظم املعلومات )ويشار إليها فيما بعد بـ"

ل توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال االلتزام على الشركة أو  بيث هذا اإلعالن أو  معلومات إضافية، أو بتحد
ّ
تصحيح أي معلومات غير دقيقة، وال ُيمث

أو عامالت أو ترتيبات مشار إليها فيه. ال يجب تفسير محتويات هذا اإلعالن على أنها استشارة قانونية أو مالية  تمديري سجل االكتتاب ملتابعة الطرح أو أي  

 .ضريبية

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

 معلومات أخرى مشار إليها هنا أن ُيطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. قد يُ 
ّ
ا لقوانين    ل أي فشل في االمتثالشك

ً
لهذه القيود انتهاك

 األوراق املالية ألي سلطة قضائية.

ل عرًضا أو أو  
ّ
 ال يحتوي هذا اإلعالن وال ُيشك

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

 ي سلطة قضائية خارج اململكة العربية السعودية. الطرح بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أ

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

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

( عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق املالية قد ُعّينت 2من الئحة صناديق االستثمار العقاري. )

امل بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  من  تمكنها  املوازية  بشروط  في السوق  الطرح واالستثمار  الحصول على )نمو(  شاركة في  العميل دون حاجة إلى  نيابة عن 

الستثمار واملادة  موافقة مسبقة منه كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح واملادتين السادسة واألربعين والسابعة واألربعين من الئحة صناديق ا

( حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق املالية باململكة  3حة صناديق االستثمار العقاري. )الخامسة واألربعين من الئ

مالية أخرى تعترف  "(، أو أي سوق تداول " أو "السوق املالية"(، أو السوق املالية السعودية )تداول( )ويشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة)ويشار إليها فيما بعد بـ"

"( كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح واملادتين السادسة مركز اإليداعبها الهيئة، أو مركز إيداع األوراق املالية باململكة )ويشار إليه فيما بعد بـ"

الئ من  واألربعين  الخامسة  واملادة  االستثمار  الئحة صناديق  من  واألربعين  والسابعة  )واألربعين  العقاري.  االستثمار  من 4حة صناديق  اململوكة  الشركات   )

د الطرح  الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواع

( الشركات 5ار واملادة الخامسة واألربعين من الئحة صناديق االستثمار العقاري. )واملادتين السادسة واألربعين والسابعة واألربعين من الئحة صناديق االستثم

بعين والسابعة  والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح واملادتين السادسة واألر 

( صناديق االستثمار كما هو مقصود في الباب  6دة الخامسة واألربعين من الئحة صناديق االستثمار العقاري. )واألربعين من الئحة صناديق االستثمار واملا

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

( املوازية  7العقاري.  السوق  في  باالستثمار  لهم  املسموح  املقيمين  األجانب غير  االسترشادي )نمو(  (  الدليل  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  والذين يستوفون 

والسابعة واألربعين   كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح واملادتين السادسة واألربعين  )نمو(  الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية

( املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة كما هو مقصود في  8من الئحة صناديق االستثمار واملادة الخامسة واألربعين من الئحة صناديق االستثمار العقاري. )

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

( أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع كما هو مقصود في الباب الثامن  9االستثمار العقاري. )

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

( أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة كما هو مقصود في الباب الثامن من قواعد الطرح واملادتين السادسة واألربعين والسابعة واألربعين من 10العقاري. )

الخامسة واألربعين   االستثمار واملادة  بـ"الئحة صناديق  بعد مجتمعين  فيما  إليهم  )ويشار  العقاري  )غير من الئحة صناديق االستثمار  املؤهلين  املستثمرين 

( أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية كما هو مقصود 11"(. )األفراد(

طرح واملادتين السادسة واألربعين والسابعة واألربعين من الئحة صناديق االستثمار واملادة الخامسة واألربعين من الئحة صناديق  في الباب الثامن من قواعد ال

عن   ( ريال سعودي وال تقل40,000,000االستثمار العقاري: )أ( أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون )

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

 على الشهادة العامة للتعامل 3أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث )
ً
في األوراق املالية املعتمدة من  ( سنوات على األقل في القطاع املالي. )د( أن يكون حاصال

 )ويشار إلي
ً
 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا

ً
هم فيما بعد مجتمعين قبل الهيئة. )ه( أن يكون حاصال

 "(. املستثمرين املؤهلين فراد( و املستثمرين املؤهلين )األفراد( بـ""(، )ويشار إلى كل من املستثمرين املؤهلين )غير األ املستثمرين املؤهلين )األفراد(بـ"

ألغراض التحقق من مدى استعداد املستثمرين املؤهلين املحتملين للمشاركة في   الطرحمن قواعد  الثمانين    ادةللفقرة )ز( من امليتم توزيع هذا اإلعالن وفًقا  

ل، و ال وازية )نمو(في السوق امل الشركةالطرح املحتمل لألسهم من قبل 
ّ
على األسهم أو االكتتاب في الطرح. هذا اإلعالن هو  الستحواذأي تعهدات ملزمة ل ُيمث

 ألغراض إعالمية فقط وال يجوز بأي حال من األحوال أن يُ 
ّ
 شك

ً
شركة.  للفي أي أوراق مالية لالستثمار  التخاذ قرار  ُيعتمد عليه بشكل أساس ي ل عرًضا أو دعوة
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 ال يُ 
ّ
ال يجوز للمستثمرين املؤهلين و قضائية.  سلطة أو التزام من أي نوع في أي  طرحا اإلعالن وال أي ش يء وارد هنا أساًسا ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي ل هذشك

إال   الطرح  أسهم  في  علىاالكتتاب  من    بناًء  املعتمدة  العربية  باللغة  اإلصدار  إليه   الهيئةنشرة  )ويشار  واملنشورة  اإلصدار"بـبعد    فيما  اوالصادرة  "(.  نشرة 

، تتوفر نسخ من نشرة اإلصدار على مواقع الطرحمن قواعد    للفقرو )ج( من املادة الحادية والثمانيناملعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. وفًقا  

   املستشار املالي.   أو  www.cma.org.sa  الهيئةأو    www.saudiexchange.saأو السوق املالية    .jahezgroup.comwwwلكل من الشركة  الخاصة  اإللكترونية  

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

 من أي نوع   مسؤوليتهاالهيئة والسوق املالية  ُتخلي كل من  الهيئة والسوق املالية أي تعهدات بشأن دقته أو اكتماله، و كل من  م  قّد هذا اإلعالن، وال تُ 
ً
صراحة

 خسارة تنشأ عن أو يتم تكبدها باالعتماد على أي جزء من هذا اإلعالن.

  صطلحات تطلعية، وتشمل منات التطلعية من خالل استخدام  قد يتضمن هذا اإلعالن "بيانات تطلعية" أو يمكن اعتبارها كذلك. يمكن تحديد هذه البيا

وقع"، "تعتقد"، "يمكن"، "تعتبر"، "ُتقدر"، "تنوي"، "ربما"، "يجب  تتطلعية، من بين مصطلحات أخرى، املصطلحات التالية: "تهدف"، "تالهذه املصطلحات 

أو الخطط أو األهداف  أن"، "محتمل"، "تخطط"، "تسعى"، "ينبغي"، "سوف"، أو غيرها من املصطلحات القابلة للمقارنة، أو من خالل مناقشات اإلستراتيجية  

املتعلقة باألحداث  أو األحداث أو النوايا املستقبلية. تعكس أي بيانات تطلعية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق باألحداث املستقبلية وتخضع للمخاطر  

ركز املالي أو السيولة أو اآلفاق أو النمو أو االستراتيجيات.  املستقبلية واملخاطر األخرى والشكوك واالفتراضات املتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج العمليات أو امل

ية، بما في ذلك، من يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية مادًيا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًيا من خالل أي بيانات تطلع

الظروف العاملية لالقتصاد والقطاع ذات العالقة والتطورات االقتصادية    ر وتطو   ركة وعملياتهابين أمور أخرى، املخاطر املتعلقة على وجه التحديد بالش

تحدث فقط  والسياسية واالجتماعية في اململكة العربية السعودية. سيتم وصف هذه العوامل بمزيد من التفصيل في نشرة اإلصدار. البيانات التطلعية ت

 من أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة  الشركةكل من  وليتهُيخلي مسؤ اعتباًرا من تاريخ إصدارها. 
ً
ومديري سجل االكتتاب والشركات التابعة لهم صراحة

 أي بيان تطلعي وارد في هذا اإلعالن سواء كان ذلك نتيجة ملعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. 

القرارت بنى 
تُ أن  الطرح وال يجب  ما يضمن حدوث  ل هذا اإلعالن توصية    ليس هناك 

ّ
ُيشك في هذه املرحلة. ال  بالطرح  يتعلق  الشركة فيما  نوايا  املالية على 

ستثمر. ذؤدي االستحواذ على أسهم الطرح البخصوص الطرح. قد ي
ُ
ي يتعلق به هذا اإلعالن إلى تعريض املستثمر لخطر كبير يتمثل في خسارة كامل املبلغ امل

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

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

خص آخر غير الشركة لتوفير الحماية املمنوحة لعمالئهم املعنيين، وال عن تقديم املشورة فيما يتعلق بالطرح ومحتويات ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي ش

 هذا إعالن أو أي تعامالت أو ترتيبات أو أي مسألة أخرى مشار إليها هنا. 

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

م أي تمثيل أو ضمان، صريًحا كان أو ضمنًيا،  قّد لهم أو املديرين أو املسؤولين أو املوظفين أو املستشارين أو الوكالء أي مسؤولية أو التزام من أي نوع أو يُ 

هذا اإلعالن )أو ما إذا تم حذف أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة    فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال املعلومات الواردة في

رسالها أو إتاحتها أو عن  أو الشركات التابعة لها أو الشركات املرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بصرية أو إلكترونية، ومهما كانت الطريقة التي تم إ

 نشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو محتوياته أو تنشأ فيما يتعلق به. أي خسارة أًيا كانت ت

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

ستحوذ عليها أو أي من    مدراء، وبهذه الصفة يجوز لهم االحتفاظ
ُ
  اوعرضه  ااألوراق املالية األخرى للشركة أو االستثمارات ذات الصلة وبيعهبأسهم الطرح امل

ا أو  أو طرحها  يتم إصدارها  التي  الشركة  إلى أسهم  اإلصدار  في نشرة  الواردة  اإلشارات  قراءة  لذلك، يجب  الخاصة. وفًقا  لحساباتهم  أو للبيع  فيها  الكتتاب 

ي من  ذ عليها أو التعامل معها بطريقة أخرى على أنها تتضمن أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تعامل من قبل مديري سجل االكتتاب وأاالستحوا

تمويل )بما في ذلك   الشركات التابعة التي تعمل بهذه الصفة. باإلضافة إلى ذلك، يجوز ملديري سجل االكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في ترتيبات

ها من وقت آلخر. املقايضات أو عقود الفروقات( مع املستثمرين املؤهلين فيما يتعلق بما قد يستحوذون عليه من األوراق املالية أو يحتفظون أو يتصرفون ب

 قانونية أو نظامية للقيام بذلك. ال ينوي أي من مديري سجل االكتتاب اإلفصاح عن أي استثمار أو تعامالت بخالف ما يتوافق مع أي التزامات  
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