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any jurisdiction, including in or into the United States, Canada, Japan, Australia or South Africa.
Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with,
any offer or commitment whatsoever in any jurisdiction. Any offer to acquire shares pursuant to the proposed offering
will be made, and any investor should make his investment decision solely on the basis of the information that is contained
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للنشر الفوري
 13سبتمبر 2020م

اإلعالن عن النطاق السعري لالكتتاب العام لشركة "بن داود القابضة" وبدء
بناء سجل األوامر لشريحة المؤسسات
بعد إعالن شركة بن داود القابضة ("بن داود القابضة" أو "الشركة") ،والتي تعد من المشغلين الرائدين
لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية ("المملكة
العربية السعودية" أو "المملكة") ،يوم  31أغسطس 2020م عن نيتها في طرح أسهمها لالكتتاب العام
األولي ("الطرح" أو "االكتتاب العام") ،تعلن الشركة مع شركة "جولدمان ساكس العربية السعودية"
و"جي بي مورقان العربية السعودية" ،بصفتيهما مستشارين ماليين ،عن تحديد النطاق السعري لطرحها
المزمع وبدء فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة .وقد تم نشر جميع تفاصيل الطرح في نشرة
اإلصدار المعتمدة.
تأكيد تفاصيل الطرح
-

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين  84و 96لاير سعودي للسهم ("النطاق السعري")
يشمممل الطممرح عل م  22,860,000سممهما عاديمما مممن أسممهم الشممركة الحاليممة التممي سمميتم بيعهمما
من المساهمين الحاليين ("أسهم الطرح")
من المتوقع ان يتراوح إجمالي حجم الطرح بين  1,920,240,000لاير سعودي (512,064,000
مليار دوالر أمريكي) و  2,194,560,000لاير سعودي ( 585,216,000مليار دوالر أمريكي)1
بعد اكتمال اإلدراج مباشرة ،من المتوقع أن تمثل نسبة األسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة
للتداول  ٪20من إجمالي أسهم الشركة المطروحة.
سيشمممل الطممرح  22,860,000سممهم معممروب للبيممع علمم المؤسسممات المؤهلممة للمشمماركة
فممي عمليممة بنمماء سممجل األوامممر بنمماء عل م النطمماق السممعري ("المؤسسااات المكتت"ااة") وفقمما
لتعليمممات هي ممة السمموق الماليممة فيممما يلممأل بنمماء سممجل األوامممر وتلصمميأل األسممهم فممي
االكتتابممات األوليممة ،ويشمممل ذلمما المؤسسممات الماليممة األجنبيممة المؤهلممة غيممر المقيمممة وفقمما
لقواعد استثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

 1بحسب سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي بم 3.75
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 وبعممد اكتمممال عمليممة بنمماء سممجل األوامممر وتحديممد سممعر االكتتمماب النهممائي ،سممتطرح األسممهمعلمم المسممتثمرين األفممراد فممي المملكممة العربيممة السممعودية ("المكتت"ااون األاااراد") .وبدايممة،
سممميت خم تلصممميأل كاممممل األسمممهم لصمممالت شمممريحة المؤسسمممات المكتتبمممة بشمممكل مؤقمممت ،وقمممد
تممنلفإ إل م  20,574,000سممهم (بممما يمثممل  %90مممن إجمممالي عممدد أسممهم الطممرح) حسممب
مسممتوا الطلممب مممن قبممل المكتتبممين األفممراد فممي المملكممة .وسمميت خم تحديممد اإلجمممالي النهممائي مممن
أسمممهم الطمممرح الملصصمممة لشمممريحة المؤسسمممات بنممماء علمم أسمممهم المكتتبمممين ممممن شمممريحة
األفراد.
طريقة االكتتاب للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة:
▪ يحممل للمؤسسممات المكتتبممة المسممجلة فممي المملكممة التقممدم باسممتمارة الطلممب أو تقممديم
طلبمممات االكتتممماب إلممم ممممديري سمممجل االكتتممماب عمممن طريمممل الهمممات أو البريمممد
اإللكترونمممي ،مممالل فتمممرة بنممماء سمممجل األواممممر .ويقممموم المستشمممارون المممماليون
المشممتركون ومممديرو سممجل االكتتمماب بتمموفير هممذ االسممتمارة للمؤسسممات المكتتبممة
المسمممجلة فمممي المملكمممة .وعلمم همممذ المؤسسمممات فمممي جميمممع األحممموال تعب مممة طلمممب
االكتتممماب للمؤسسمممات بعمممد تلصممميأل أسمممهم الطمممرح بنممماء علممم عمممدد األسمممهم
الملصصة لهم.
▪ يحممل للمؤسسممات المكتتبممة غيممر المسممجلة فممي المملكممة تقممديم طلبممات االكتتمماب إلمم
مممديري سممجل االكتتمماب عممن طريممل الهممات أو البريممد اإللكترونممي دون الحاجممة إل م
تعب ممة وتوقيممع اسممتمارة الطلممب .وعلمم هممذ المؤسسممات تعب ممة اسممتمارة االكتتممماب
لألطمممراف المشممماركة بعمممد تلصممميأل أسمممهم الطمممرح بنممماء علممم عمممدد األسمممهم
الملصصة لهم.
وفيممما يتعلخ مل بممالطرح ،عينممت الشممركة كممال مممن شممركة "جولممدمان سمماكس العربيممة السممعودية" و"جممي
بمممي مورقمممان العربيمممة السمممعودية" كمنسمممقي للطمممرح ومستشمممارين مممماليين ،وممممديري سمممجل اكتتممماب
المؤسسمممات ،ومتعهمممدي التغطيمممة ("المستشاااارون المااااليون المشاااتركون" ،مجتمعاااين) .كمممما تمممم
تعيممين "جممي يي بممي كابيتممال" كمممدير سممجل اكتتمماب المؤسسممات الرئيسممي ،ومنسممل الطممرح ،ومتعهممد
التغطيمممة؛ وشمممركة "األهلمممي الماليمممة" كممممدير االكتتممماب ،ومنسمممل الطمممرح ،وممممدير سمممجل اكتتممماب
المؤسسممات ،ومتعهممد التغطيممة الرئيسممي (يشممار إلممي كممل مممن "جولممدمان سمماكس العربيممة السممعودية"،
و"جمممي بمممي مورقمممان العربيمممة السمممعودية" ،و"جمممي يي بمممي كابيتمممال" ،وشمممركة "األهلمممي الماليمممة"
مجتمعين بم"مديري سجل االكتتاب").
الجدول الزمني المتوقع للطرح
الحدث
فترة تسجيل الطلبات للجهات
المشاركة وعملية بناء سجل األوامر لشريحة
المؤسسات المكتتبة

التاريخ
تبدأ يوم  13سبتمبر  2020وتنتهي يوم  22سبتمبر
2020
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إعالن سعر الطرح النهائي والتلصيأل المؤقت  22سبتمبر 2020
ألسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة
فترة اكتتاب األفراد بناء عل سعر االكتتاب النهائي تبدأ يوم  27سبتمبر  2020وتنتهي يوم  29سبتمبر
2020
اإلعالن عن التلصيأل النهائي ألسهم الطرح  1أكتوبر 2020
وإعادة مبالغ االكتتاب الفائضة
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد
التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق
استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع
اإلجراءات النظامية ذات العالقة.
لمزيد من المعلومات ولالطالع عل نشرة اإلصدار ،يرج زيارة الموقع اإللكتروني لهي ة السوق المالية
القابضة"
داود
"بن
لشركة
اإللكتروني
الموقع
أو
www.cma.org.sa
 www.bindawoodholding.comأو الموقعين اإللكترونيين للمستشارين الماليين المشتركين ،شركة
"جولدمان ساكس العربية السعودية" ()www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia
وشركة "جي بي مورقان العربية السعودية" ).(www.jpmorgan.com/SA/en/about-us
انته -لالستفسار
المستشارين الماليين المشتركين
جي بي مورقان العربية السعودية
فهد الدويش

+966 (11) 299 3800

جولدمان ساكس العربية السعودية

إياس الدوسري

+966 (11) 279 4800
مدير االكتتاب
شركة األهلي المالية "األهلي كابيتال"

وسيم الخطيب
+966 (11) 874 7106
منسقو الطرح ومديرو سجل االكتتاب
جي بي مورقان العربية السعودية
فهد الدويش
+966 (11) 299 3800

جولدمان ساكس العربية السعودية

إياس الدوسري

+966 (11) 279 4800
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جي آي بي كابيتال

شركة األهلي المالية "األهلي كابيتال"

+966 (11) 834 8448

+966 (11) 874 7106

سمير نواز

وسيم الخطيب

االتصال (لالستفسارات اإلعالمية)
مجموعة برنزويك

بن داود القابضة

جاد معمرباشي /جميل فهمي /إبراهيم عنبتاوي

سيوبهان مكارثي

+971 (4) 560 9600

مديرة االتصاالت التسويقية

bindawood@brunswickgroup.com

siobhan@bindawood.com

بيان إخالء مسؤولية
يقتصررر الضرم ما المعمومات الواردة في ه ا االع ن عمع عرم معمومات اسرراسررية عا الطرو وال يوجد ادعام لااتمالها
او اسر ررتياا ها وال يألوز خي شر ررخل التعويل عمع المعمومات الواردة في ه ا االع ن او دقته او صر ررأته او اسر ررتياا ه خي
غرم كما إن المعمومات الواردة في ه ا االع ن عرض ر ر ر ر ر ررة لمتضيير ويخمي كل ما ال ر ر ر ر ر ررركة ومديري س ر ر ر ر ر ررألل االاتتا

او تص ررأيي اية اءطام به ا

وال ررركات التالعة لهم مس ررهولياتهم ص ر ار لة عا اي الت اه او تعهد لوض ررافة معمومات او تأدي
االع ن ،وال ُيعتبر توزيع ه ا االع ن اي ش ر رركل ما اش ر رركاو لم الة توص ر ررية ما جانب ال ر ررركة او مديري س ر ررألل االاتتا

لمم رراركة في عممية االاتتا في اس ررهم الطرو او اي ص رراقة او ترتيبات ُم ررار إليها فيه وال ياس ررر مأتويات ه ا االع ن
قيدا لموجب القانون في
عمع انها ما قبيل االسر ر ر ررت ر ر ر ررارات القانونية او المالية او الت ر ر ر رريبية قد يكون توزيع ه ا االع ن ُم ل

لعض الدوو وعمع اخشررخاا ال يا يقع في وزتهم اي مسررتند او معمومات اءرا م ررار إليها في ه ا االع ن ان يأيطوا
اناسر ر ر ر ر ر ررهم عم لمرا لرلي قيود ما هر ا القبيرل وان يمتهموا بهرا ،ير
المالية المعموو بها في اي دولة تطبق تمل القيود

إن عرد االمت راو لتمرل القيود قرد ُيعرد انتهرا لارا لقوانيا اخو ار

ال يم ل ه ا االع ن عرضر رال لبيع او ار ال ر ررركة المالية مباشر ررر او غير مباشر ررر في الواليات المتأدة اخمريكية او إليها وال

يألوز طرو اخس ر ر ر ررهم الم ر ر ر ررار إليها في ه ا االع ن او بيعها في الواليات المتأدة اخمريكية إال إذا كانت مس ر ر ر ررألمة لموجب

قانون اخو ار المالية اخمريكية الص ر ر ر ر ر ررادر في عا  1933لص ر ر ر ر ر رريضته المعدلة ("قانون األوراق المالية األمريكي") ،او يتم
طر ها في اي ص رراقة معااة ما متطمبات التس ررأليل المنص رروا عميها في قانون اخو ار المالية اخمريكي او غير ءاض ررعة

له لم تسر ررألل ال ر ررركة وال تنوي تسر ررأليل اي جهم ما اسر ررهم الطرو لموجب قانون اخو ار المالية اخمريكي او قوانيا اي ما

والية ما الواليات المتأدة اخمريكية ،وال تنوي إجرام طرو عا خية اسرهم في الواليات المتأدة اخمريكية لا يتم توزيع نسر

ام ل ركل مباشرر ا غير مباشرر ،إلع
ما ه ا االع ن وال يألوز توزيعها او إعادة توجيهها او إرسرالها للي صرورة اءرا ،سرو ل
الواليات المتأدة اخمريكية
ال يم ل ه ا االع ن عرض ر ر رال لبيع او ار ال ر ر ررركة المالية الم ر ر ررار إليها او دعوة ل ر ر ر ار ها ما قبل اي شر ر ررخل في الواليات
إن
المتأدة او اسر ر ر ررتراليا او كندا او جنو افريقيا او اليالان او في اي دولة يكون فيها ه ا العرم او الدعوة غير قانوني و ّ
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عرم وبيع اخسهم الم ار إليها في االع ن لم ولا يتم تسأليمها لموجب قوانيا اخو ار المالية المعموو بها في استراليا او
اندا او جنو افريقيا او اليالان ومع مراعاة لعض االس ر ر ر ر ررت نامات ،ال يألوز طرو او بيع اخس ر ر ر ر ررهم الم ر ر ر ر ررار إليها في ه ا
االع ن في استراليا او كندا او جنو افريقيا او اليالان او خي مواطا او مقيم للستراليا او كندا او جنو افريقيا او اليالان
او لصر ر ررالي اي مما سر ر رربق وجدير لال كر انه لا يتم إجرام اي طرو عا لألسر ر ررهم في اسر ر ررتراليا او كندا او جنو افريقيا او

اليالان

ال ُيوجَّه ه ا االع ن واي عرم ال ق له سوا لألشخاا المندرجيا تأت وصف "المست مريا المههميا" لالمعنع المقصود

في المادة (2هر) ما ال أة الن رة (ال أة (االتأاد اخوروبي)  )1129/2017والتعدي ت التي تط ار عميها (ي ار إليهم فيما
يمي بماظ "المست مريا المههميا") ،وذلل في اي دولة ما دوو المنطقة االقتصادية اخوروبية وبالنسبة لممممكة المتأدة ،ال

ُيوزع ه ا االع ن وال ُيوجَّه فيها سوا لممست مريا المههميا ال يا ينطبق عميهم اي مما يمي( :ا) المست مريا المههميا ال يا
يأظون لخبرة مهنية في اخمور المتعمقة لاالست مارات الداءمة في نطا الاقرة  5ما المادة  19ما نظا اخسوا والخدمات
المالية ( 2000الترويج المالي) ،واخمر الصادر بتاري  2005لصيضته المعدلة ("اخمر")؛ او ( ) الكيانات ذات الم مة
سمي
المالية العالية المبينة في الاقرة (( )2ا) إلع (د) ما المادة  49الواردة في اخمر؛ او (ج) او اي اشخاا آءريا ُي َ

قانونا لالتواصل معهم له ا الضرم  ،ولا يكون اي است مار او ن اط است ماري اُعد لخصوصه ه ا االع ن متا ل ا سوا
ل
لألشخاا ذوي الع قة وك ا ال يألوز ان ي ارك فيه سوا اخشخاا ذوو الع قة وينبضي ّاال يتصرف او يعتمد اي شخل

-ليس ما اخشخاا ذوي الع قة -عمع ه ا االع ن او اي جهم ما مأتوياته

ويتم ن ر ررر ه ا االع ن وفقال الاقرة (ا) ما البند )رالعال( ما تعميمات عممية بنام س ر ررألل اخوامر والتخص ر رريل في االاتتالات
العامة اخولية الصر ر ررادرة عا مألمس هيوة السر ر ررو المالية في المممكة العربية السر ر ررعودية كما ال ي ر ر رركل ه ا االع ن وك لل

البيانات الواردة فيه اسر رراسر رال فيما يتعمق للي عرم او الت اه لايا كان في اي بمد ،او لعبارة اءرا ،ال يمكا االسر ررتناد إليه في
ه ا الص رردد وال يألوز لممس ررت مريا االاتتا في اخس ررهم الم ررار إليها في ه ا االع ن إال عمع اس رراس الن رررة المعتمدة ما
هيوة الس ر ر ر ررو المالية التي تم ن ر ر ر رررها في  31اغس ر ر ر ررطس "( 2020النشررررررر المحلية") كما ان المعمومات الواردة في ه ا
االع ن عرضر ر ر ررة لمتضيير ووفقال لممادة ( 34د) ما قواعد طرو اخو ار المالية وااللتهامات المسر ر ر ررتمرة الصر ر ر ررادرة عا مألمس

هيوة السر ر ررو المالية في المممكة العربية السر ر ررعودية ،وتتوافر نسر ر ر ما الن ر ر ررة المأمية عمع موقع ال ر ر ررركة االلكتروني عمع
 ،www.bindawoodholding.comاو الس ر ررو المالية الس ر ررعودية (تداوو) عبر موقعها  ،www.tadawul.com.saاو

هيوة السو المالية عبر موقعها  ،www.cma.org.saلاالضافة إلع المواقع االلكترونية لممست اريا المالييا الم تركيا
ال يم ل ه ا االع ن وثيقة عرم تأقيلقا خغرام قواعد طرو اخو ار المالية وااللتهامات المسر ر ر ررتمرة وال يألب تاسر ر ر ررير عمع
انه وثيقة عرم وال تتأمل الهيوة وال ش ررركة الس ررو المالية الس ررعودية (تداوو)اي مس ررهولية عا مأتويات ه ا االع ن ،وال
تعطيان اي تلايدات تتعمق بدقته او ااتماله ،وتخميان ذمتهما صر ار لة ما اي مسرهولية مهما كانت عا اي ءسرارة تنتج عما
ورد في ه ا االع ن او عا التعويل عمع اي جهم منه
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قانونا والتي تأتوي عمع معمومات عا ال ر ررركة
تُعد ن ر ررة الطرو الدولية التي تم اعدادها لهو الطرو الوثيقة الو يدة الممهمة ل
ويعتد لما ورد في الن ر ررة المأمية ون ر ررة الطرو الدولية في او وجود اي تعارم
والطرو ءارج المممكة العربية السر ررعوديةُ ،
بيا متمون ه ا االع ن ومتمون الن رة المأمية ون رة الطرو الدولية

قد ي ر ر ر ر ر ررتمل ه ا االع ن عمع إفادات تم ل "إفادات مس ر ر ر ر ر ررتقبمية" او قد تُعتَبر ك لل يمكا االس ر ر ر ر ر ررتدالو عمع ه االفادات
المس ر ررتقبمية عا طريق اس ر ررت خدا لعض الماردات المس ر ررتقبمية م ل "تعته " او "تقدر" او "تعتقد" او "يتوقع" او "ما الممكا" او
"س ر ر ر رريكون" او "يألب" او "متوقع" او "تنوي" او "قد" او "يألب" او "مأتمل" او "يخطد" او "تقدير" او "يس ر ر ر ررعع" او "ينبضي" او
"سروف" ،او الصريا النافية لما سربق ،او الصريا البديمة لها او المصرطمأات المماثمة او ما ء و مناق رات االسرتراتيألية او
الخطد او اخهداف او اخ داث او اخهداف المس ر ررتقبمية إن اي إفادات مس ر ررتقبمية تعكس وجهة النظر الأالية لم ر ررركة فيما

يتعمق لاخ داث المسررتقبمية ،وهي عرضررة لمخاطر ترتبد لاخ داث المسررتقبمية وغيرها ما المخاطر وال رركوك واالفت ارضررات
ذات الصر ر ر ر ر ر ررمة لعمل ال ر ر ر ر ر ر ررركة او نتا ج العمميات او المركه المالي او السر ر ر ر ر ر رريولة او اال تماالت المسر ر ر ر ر ر ررتقبمية او النمو او

االستراتيأليات ويمكا ان تتسبب العديد ما العوامل في اءت ف النتا ج الاعمية ل كل جوهري عا تمل الواردة في التوقعات
او في االفادات المس ررتقبمية لم ررركة ،لما في ذلل ،ما بيا عدة امور اءرا ،المخاطر المتعمقة لال ررركة وعممياتها لالتأديد،

ومسر ررتألدات الظروف االقتصر ررادية والصر ررناعية العالمية ،واثر المسر ررتألدات االقتصر ررادية والسر ررياسر ررية واالجتماعية في المممكة

العربية السر ر ررعودية وال تتناوو االفادات المسر ر ررتقبمية سر ر رروا الاترة التي اُعدت ء لها يتخمع كل ما ال ر ر ررركة ومديرو سر ر ررألل
اي إفادة مسر ر ر ر ر ررتقبمية واردة في ه ا االع ن او

االاتتا وال ر ر ر ر ر ررركات التالعة لهما صر ر ر ر ر ر ار لة عا اي الت اه او تعهد بتأدي
ام كان ذلل نتيألة لظهور معمومات جديدة او وقوع تطورات مستقبمية او غير ذلل.
مراجعتها او تنقيأها سو ل

ال يوجد ما يتر ررما للن الطرو سر رروف يأدث وال ينبضي ان تسر ررتند في ق ارراتل المالية إلع اهداف ال ر ررركة فيما يتعمق لالطرو
في ه المر مة وال ي رركل ه ا االع ن توص ررية لخص رروا الطرو وينبضي االلتاات إلع ان شر ررام اخس ررهم التي يرتبد بها

ه ا االع ن قد ُي ِّّ
عرم المسرت مر لمخاطر كبيرة تتم ل في فقدان المبما المسرتَ مر لالكامل ل ا ينبضي عمع اخشرخاا ال يا
ياكرون في االس ررت مار الرجوع إلع مس ررت ررار اس ررت مار او إلع ش ررخل معتمد متخص ررل في تقديم االس ررت ررارات ل ررلن تمل
االست مارات ومدا م ممة الطرو لم خل المعني
صررليا لصررالي ال ررركة وليس لصررالي اي شررخل آءر فيما يتصررل لالطرو ولا يعتبر مديرو
يعمل مديرو سررألل االاتتا
سرألل االاتتا اي شرخل آءر عمي ل خي منهم فيما يتصرل لالطرو ولا يتأمل اي منهم المسرهولية تألا اي شرخل آءر

غير ال ر ر ر ر ر ررركة عا تقديم وسر ر ر ر ر ررا ل الأماية المكاولة لعم هم المعنييا ،كما لا يتأمل اي منهم المسر ر ر ر ر ررهولية عا تقديم اي

است ارات فيما يتعمق لالطرو او مأتويات ه ا االع ن او اي صاقة او ترتيب او امر آءر م ار إليه في ه ا االع ن
اعدت ال ررركة مأتوا ه ا االع ن وهي و دها المس ررهولة عنه ال يقبل د
اي ما مديري س ررألل االاتتا

التالعة او اي ما مديريهم او مسرهوليهم او موفايهم او مسرت راريهم او وك هم اية مسرهولية عمع االط

او اي ما ش ررركاتهم

 ،كما ال يقد اي

تعهد او ض ررمان صر رريي او ض ررمني ل ررلن ص ررأة المعمومات الواردة في ه ا االع ن او دقتها او اس ررتياا ها او ص رردقها (او
ل ر ر ر ررلن ما إذا كان قد تم إغااو اي معمومات ما االع ن) او اي معمومات اءرا ترتبد لال ر ر ر ررركة او ش ر ر ر ررركاتها التالعة او

**NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF
AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION
**IS UNLAWFUL

ال رقيقة ،سروام كانت ءطية او شراهية او في صريضة مر ية او إلكترونية ،لضض النظر عا طريقة إرسرالها او إتا تها او عا
اية ءسارة تن ل عا اي استخدا له ا االع ن او اي ما مأتوياته او تن ل ما وجه آءر فيما يتصل لما سمف بيانه
وفيما يتعمق لالطرو ،يألوز خي ما مديري سررألل االاتتا

واي ما ال ررركات التالعة لهم ،االسررتأواذ عمع جهم ما اخو ار

المالية ذات الص ر ررمة لالطرو لص ر رراتها اص ر رري ل  ،ويألوز لهم بتمل الص ر رراة ان يأتاظوا به اخو ار المالية او اخس ر ررهم اخءرا

الخاص ر ررة لال ر ررركة او االس ر ررت مارات ذات الص ر ررمة المرتبطة لالطرو او ء فه ،فت ر ر ل عا ش ر ر ار هم او بيعهم او طر هم لمبيع

وبنام عميه ،فون االش ر ر ررارات الواردة في الن ر ر ر ررة الطرو الدولية فيما يخل اس ر ر ررهم ال ر ر ررركة الص ر ر ررادرة او
لأس ر ر ررابهم الخاا
ل
المطرو ة او المكتتب بها او المسر ررتأوذ عميها او المخص ر رصر ررة او التي تم التعامل معها ل ر رركل آءر ،لمألرد ن ر رررها ،يألب
قرامتها عمع انها ت ررمل اي إصرردار او طرو او ااتتا

او اسررتأواذ او تخصرريل او تعامل بواسررطة مديري سررألل االاتتا

او اي ما ش ر ررركاتهم التالعة التي تعمل بتمل الص ر رراة وإض ر رراف لة إلع ذلل ،يألوز لمديري س ر ررألل االاتتا
التالعة لهم الدءوو في اتااقيات تمويل (لما في ذلل المبادلة او عقود الاروقات) مع المس ر ر ررت مريا فيما يتعمق لاخس ر ر ررهم التي

يمكا و مديري س ر ررألل االاتتا

واي ما ال ر ررركات

او اي ما ال ر ررركات التالعة لهم االس ر ررتأواذ عميها او امت اها او التص ر رررف فيها ما وقت

آلءر ال ينوي اي ما مديري سألل االاتتا

اي ما ه االست مارات او المعام ت لخ ف ما يتاق مع
الك ف عا ألم دّ
اي الت اه قانوني او ت ريعي معموو له في ه ا الصدد
***

