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كندا  املتحدة أو الواليات  العام، أو نشر، أو توزيع هذا اإلعالن ألي سبب، كلًيا أو جزئًيا ، بشكل مباشر أو غير مباشر،  في  يمنع اإلصدار

العام لهذا اإلعالن غير قانوني بموجب  أو اليابان أو أستراليا أو أفريقيا الجنوبية أو أي دولة أخرى يكون فيها نشر أو توزيع أو اإلصدار

 قوانين تلك الدولة.

 

 ألي من األوراق املالية املشار 
ً
 إليها في اإلعالن. يرجى مراجعة االشعار املهم في آخر هذا اإلعالن. ال يمثل هذا اإلعالن طرحا

 األوامر املسّرععملية بناء سجل طالق إعن يعلن صندوق االستثمارات العامة 

  شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في تهحصجزء من لبيع 

 

"( اليوم عن املساهم البائع" أو "الصندوق العامة )" االستثمارات صندوق  أعلن – م10/11/2022 ،الرياض اململكة العربية السعودية،

  ."(الشركة"" أو تداول ")أو  شركة مجموعة تداول السعودية القابضة  فيلبيع جزء من حصته  "(الطرح)"عملية بناء سجل األوامر املسّرع بدء 

 أهم تفاصيل الطرح

  جمالي رأس مال إمن  %10والتي تمثل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة سهم في  12,000,000 بيعيعتزم الصندوق

 .من املؤسساتاملستثمرين فئة إلى  "(أسهم الطرح)" الشركة

 التي ستبدأ  املسّرع األوامر سجل بناء عمليةخالل  من"( سعر الطرحالسهم )" سعريتم تحديد  سوف 
 
، وسيتم اإلعالن عن فورا

  .م2022 مبرفنو  11 الجمعة في يوم نتائج الطرح

 عليها تفاوضالصفقات امل من خالل عملية البيع سيتم تنفيذ (Negotiated Deals) مبرفنو  13يوم األحد  السوق  نطاق خارج 

 فقو  قبل افتتاح السوق،م 2022
 
عن  ةالصادر  املنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية عليها تفاوضالصفقات امل ليةآل ا

 ة.السعوديتداول 

 وفقاملستثمرين من املؤسسات األجنبية املؤهلة ، و العربية السعودية في اململكةات املؤسسمن للمستثمرين  الطرح ستتم عملية 
 
 ا

من )من املؤسسات(  واملستفيدين، ستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجةاملنظمة ال قواعد لل

من  مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات املبادلةمع  (SWAP Agreements)اتفاقيات املبادلة املبرمة 

من املستثمرين باإلضافة إلى السعودية نيابة عن هؤالء املستفيدين، تداول وتداول األسهم في شراء قبل هيئة السوق املالية ل

ا لذلك، سيتم من دول مجلس التعاون املؤسسات   بعض علىسهم األ  طرحالخليجي )بما في ذلك الشركات والصناديق(. وفق 

 األمريكية  ةمن املؤسسات املتواجدين خارج الواليات املتحدملستثمرين ا
 
الصادرة بموجب ( Regulation S)لالئحة "إس"  وفقا

 م، وتعديالته.1933لعام  قانون األوراق املالية األمريكي

 يوم 90 اململوكة من قبل الصندوق إلى فترة حظر ملدة شركة مجموعة تداول السعودية القابضةفي  تبقيةامل تخضع األسهم.
 
 ا

  شركةملكية املساهمين اآلخرين في ال تخفيض فييكون لعملية الطرح أي  ولن ،ي متحصالت من الطرحشركة على أحصل التلن. 

  مع استراتيجية الصندوق إلعادة تدوير رأس املال واالستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في االقتصاد املحلي الطرحيتماش ى. 

  للمساهم كمنسقين عامليين مشتركين  السعوديةمورغان ستانلي شركة و العربية السعودية  س بي س يإإتش شركة تم تعيين

 .للمساهم البائع مديري سجل اكتتاب املؤسساتـك شركة الراجحي املالية مجتمعين معو  البائع،

 -انتهى-
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 لالستفسارات:

  فنزبري جلوفر هيرينج صندوق االستثمارات العامة

 عبدهللا عبدالغني

 1029 776 50 966+رقم الهاتف: 

aabdulghani@pif.gov.sa 

 ليهحازم عس

 9648 572 50 971+رقم الهاتف: 

Hazem.Assalieh@fgsglobal.com 

 

   

 نبذة عن صندوق االستثمارات العامة

صندوق االستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو امللكي ولي 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس 

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون  2015، فمنذ عام -حفظه هللا–االستثمارات العامة 

نويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل مالمح االقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدوٍر رائٍد في دفع عجلة تحول االقتصاد السعودي وت

ألف وظيفة بشكل مباشر وغير  500، إلى جانب خلق أكثر من 2017شركة منذ عام  58مستقبل االقتصاد العاملي، وقد أّسس الصندوق 

 .2021مباشر حتى نهاية عام 

 على املستويين املحلي  13ملدى في ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة ا
 
 استراتيجيا

 
قطاعا

أحد برامج تحقيق رؤية اململكة  – 2025-2021والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق االستثمارات العامة 

 إلى ضخ ؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة واملساهمة في زيادة املحتوى املحلي عبر إيجاد شرا2030
 
كات مع القطاع الخاص، إضافة

 في االقتصاد املحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين املعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في  150ما ال يقل عن 
 
مليار ريال سنويا

لفات وشراكات استراتيجية مع اململكة، وبصفته الذراع االستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحا

، 2030العديد من املؤسسات والجهات العاملية املرموقة؛ مّما يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة املدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 

اش ى مع أفضل املمارسات كما ابتكر صندوق االستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية املوكلة إليه، والتي تتم

 العاملية املتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في املستقبل.

 :مالحظات للمحّررين

    www.pif.gov.saللمزيد من املعلومات عن الصندوق، الرجاء زيارة: 

  media@pif.gov.saللتواصل اإلعالمي: 
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 إشعار مهم 

وغير مخصصة للنشر أو التوزيع، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الواليات  مقيدةهذا اإلعالن واملعلومات الواردة فيه 

أخرى يكون فيها هذا النشر أو التوزيع غير  أو اليابان أو أي دولة ،املتحدة األمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جمهورية جنوب أفريقيا

 قانوني.

 بموجب قوانين بعض الدول وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار 
 
قد يكون توزيع هذا اإلعالن محظورا

 بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث
 
إن عدم االمتثال لتلك القيود قد يعد انتهاكا  إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفسهم علما

 .لقوانين األوراق املالية املعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود

ا لألوراق املالية في الواليات  ا عام  ا لقانون  املتحدةال يمثل هذا اإلعالن طرح  األمريكية. لم ولن يتم تسجيل األوراق املالية املشار إليها أعاله وفق 

ا لقوانين األوراق املالية ألي والية أو تقسيم قانون األوراق املاليةم، بصيغته املعدلة )"1933يات املتحدة لألوراق املالية لعام الوال  "( أو وفق 

ية باستثناء إداري آخر في الواليات املتحدة األمريكية، كما ال يسمح بطرحها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الواليات املتحدة األمريك

و أي والية ما يتفق مع اإلعفاء من شروط التسجيل وفق قانون األوراق املالية وقوانين األوراق املالية السارية في الواليات املتحدة األمريكية، أ

ح وال يوجد أي نية أو تقسيم إداري آخر في الواليات املتحدة األمريكية، أو في معاملة غير خاضعة لتلك الشروط. لم يتم تسجيل أسهم الطر 

للقيام  لتسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية أو أي قوانين تابعة لوالية في الواليات املتحدة األمريكية وكما أنه ال يوجد أي نية

و إعادة توجيهها أو أرسالها بأي بطرح عام ألي أوراق مالية في الوليات املتحدة األمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أ

 صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الوليات املتحدة األمريكية.

يا ال يمثل هذا اإلعالن عرضا لبيع أسهم الطرح أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة أو أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريق

يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع األسهم املشار إليها في اإلعالن لم ولن يتم تسجيلها أو اليابان أو في أي دولة 

طرح أو  بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا، أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز 

إليها في هذا اإلعالن في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم في أستراليا، أو كندا أو جنوب بيع األسهم املشار 

 أفريقيا، أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان.

"(، فإن هذا اإلعالن دولة معنيةملنطقة االقتصادية األوروبية )يتم تعريف كل دولة من دول املنطقة االقتصادية األوروبية بـ "وبالنسبة لدول ا

الصادرة عن  1129/  2017" وفقا للمعنى املقصود في الئحة االتحاد األوروبي للمستثمرين املؤهلينموجه فقط " واملعلومات الواردة فيه

للجمهور أو يتم بخصوص نشرة اإلصدار التي يجب نشرها عندما يتم عرض األوراق املالية  2017يونيو  14ي واملجلس بتاريخ البرملان األوروب

لوائح نشرة )ويشار إليه مع أي لوائح تنفيذية أو تفويضية ذات صلة بـ " EC/2003/71ادراجها في سوق منظمة، والتي قام بإلغاء التوجيه 

األوراق املالية املشار إليها في هذا اإلعالن للجمهور في أي دولة معنية وهي متاحة للمستثمرين املؤهلين فقط. ال يجوز . لن يتم عرض "(اإلصدار

 لألشخاص من غير املستثمرين املؤهلين اتخاذ أي إجراءات بناء  على هذا اإلعالن وكما ال يجوز االعتماد عليه من قبلهم.

ه فيها سوى أو  يوزع هذا اإلعالنوبالنسبة للمملكة املتحدة، فال  أي مواد أخرى تتعلق باألوراق املالية املوصوفة في هذا اإلعالن  وال يوجَّ

لوائح نشرة اإلصدار والتي تشكل جزءا من قوانين اململكة املتحدة لألشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" )وفقا للمعنى املقصود به في 

األشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في األمور املتعلقة باالستثمارات والذين  (1( وهم )2018اد األوروبي بموجب قانون االنسحاب من االتح

)الترويج املالي(، األمر  2000من نظام األسواق والخدمات املالية  19من املادة  5يخضعون لتعريف "املستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 

من  49املادة  من )د(إلى  )أ( )2(الكيانات ذات املالءة املالية العالية حسب الفقرة  )2("(، أو ألمرا)"بصيغته املعدلة  2005الصادر بتاريخ 

( األشخاص اآلخرين يسمح قانونا بالتواصل معهم بخصوص دعوتهم للمشاركة في نشاط 4( هم خارج اململكة املتحدة أو )3األمر، أو )

"(. هذا األشخاص ذوي الصلةظام األسواق والخدمات املالية(، )ويشار إليهم مجتمعين بـ "من ن 21استثماري )حسب ما تم تعريفه في القسم 

اإلعالن موجه لألشخاص ذوي الصلة فقط وال يجوز االعتماد على هذا اإلعالن أو التصرف بناء عليه من قبل أشخاص ليسوا من ضمن 

اق األشخاص ذوي الصلة. لم ولن يتم إعداد نشرة إصدار أو وثيقة طرح فيما يتعلق بالطرح. يجب أال يتم اتخاذ أي قرار استثماري لشراء األور 
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 سجل اكتتاب يري مدإن هذه املعلومات ليست مسؤولية املساهم البائع أو ية في الطرح إال على أساس املعلومات املتاحة للجمهور فقط. املال

 وكما لم يتم التحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل من قبلهم. ،التابعة مشركاتهأو  املؤسسات

هذا اإلعالن قد يعرض املستثمر ملخاطر كبيرة تتمثل في فقدان املبلغ املستثمر بالكامل.  وينبغي االلتفات إلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها

لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار الرجوع على مستشار استثمار أو إلى شخص مرخص له متخصص في تقديم 

 االستشارات بشأن تلك االستثمارات.

ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وال يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. وال تتحمل ال يمثل هذا اإلعالن وثيقة طرح 

ما الهيئة وال شركة تداول السعودية أي مسئولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيه

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

لصالح املساهم البائع فقط فيما يتعلق بالطرح، ولن يتحمل أي منهم املسؤولية تجاه أي شخص غير  املؤسسات سجل اكتتاب يري مديعمل 

كما لن يتحمل أي منهم املسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق املساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية املكفولة لعمالئهم املعنيين، 

 .بالطرح أو أي أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن

أو أي من تابعيهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية  املؤسسات سجل اكتتاب يري ال يقبل أي من مد

كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو مسؤولية على اإلطالق، 

صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو عن أية خسارة تنشأ عن أي 

 .من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانهاستخدام لهذا اإلعالن أو أي 

 

 

 


