
 
 

ليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات المتحدة األمريكية  
)بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية واألقاليم واألراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا( أو كندا، أو أستراليا، أو  

إفريقيا، أو اليابان، أو أي دولة أو والية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر او توزيع هذا البيان مخالفاً جنوب 
 للقانون أو يشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه الوالية القضائية.

والية قضائية، بما في ذلك،   ال يمثل هذا اإلعالن نشرة إصدار، أو عرضاً لبيع األوراق المالية أو االكتتاب فيها، في أي
 الواليات المتحدة األمريكية، أو جنوب أفريقيا، أو كندا، أو اليابان، أو اإلمارات العربية المتحدة، أو أستراليا. 

ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام  
ن في أي والية قضائية. وسيتم تقديم أي عرض لشراء األسهم وفقاً للطرح ، وبالتالي يتعين على المستثمر من أي نوع كا

اتخاذ قراره االستثماري بناًء على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية )"نشرة الطرح الدولية"( فقط التي نشرتها  
تعليم"( فيما يتعلق بقبول " ل بدولة اإلمارات العربية المتحدة( )تعليم القابضة ش.م.ع. )شركة مساهمة عامة قيد التحو

 إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي. 

يتم توجيه نشرة الطرح الدولية إلى مستثمرين محترفين محددين، ضمن واليات قضائية معينة بما يتماشى مع قوانين 

ة الطرح الدولية ما لم يتم الموافقة عليها من قبل هيئة األوراق المالية  وأنظمة هذه الواليات القضائية. لن يتم نشر نشر

والسلع في دولة اإلمارات )"هيئة األوراق المالية والسلع "( ولن تشكل المعلومات الواردة فيها جزءاً من أي نشرة تم  

عة نشرة الطرح الدولية وأي  إصدارها فيما يتعلق بطرح أسهم لمستثمري التجزئة في دولة اإلمارات. وال تندرج مراج

 إعالنات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة األوراق المالية والسلع أو واليتها القضائية.

لم تتم الموافقة على هذا اإلعالن من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة اإلمارات العربية 

نشرة االكتتاب. ال يقع هذا اإلعالن أو أي إعالنات ذات صلة ضمن  المتحدة أو في أي مكان آخر وال يشكل جزءاً من 

 . مسؤولية أو اختصاص هيئة األوراق المالية

عن النطاق السعري للسهم  تعلن (التحول  قيد) القابضة ش.م.ع مجموعة تعليم

 العام األولي لطرحفي اوبدء فترة االكتتاب 
 

ا يعني أن القيمة السوقية  مدرهم إماراتي للسهم الواحد، م 3.00 و 2.95تم تحديد النطاق السعري بين   •

  تتراوح بين بتاريخ هذا اإلعالنالقيمة السوقية لألسهم  و ) مليون درهم إماراتي  3,000 و   2,962ستتراوح بين 

 (  مليون درهم إماراتي 2,250و  2,213

تعليم، بسعر  مجموعة من رأس مال  25.32 %مثلتسهم،  254,237,288النطاق السعري إجمالي يتضمن  •

من رأس مال مجموعة    %25.00 سهم، تمثل250,000,000  ي إجمالو  الواحد سهمللدرهم إماراتي  2.95

 درهم إماراتي للسهم الواحد  3.00بسعر  و  تعليم،

(  750,000,000بإجمالي تسعى املجموعة إلى زيادة رأس مالها  •
ً
من خالل    درهم )سبعمائة وخمسون مليونا

 األولي الطرح العام 

لتوسيع قطاع    استخدام حصيلة عوائد الطرحمجموعة تعليم  ، حيث تعتزم  هذا الطرح هو طرح عام أولي فقط •

 من الروضة إلى املرحلة الثانوية( )  K-12 ةاملتميز املدارس 



 

  فراد األ   ن ستثمريلكل من شريحة امل   2022نوفمبر    16  تاريخفي  وتنتهي  اليوم،   في الطرح العامتبدأ فترة االكتتاب  •

ملستثمرين  شريحة ال  2022نوفمبر    17  بتاريخباب االكتتاب  لق  غ وسياملؤهلين،    وأولياء األمور املوظفين  شريحة  و 

 حترفين امل

بناء    طرح سيتم تحديد سعر ال • نوفمبر    18  في املتوقع اإلعالن عنه    ومن  األوامر  سجل  النهائي من خالل عملية 

2022 

الحفاظ على املستويات الحالية لتوزيعات األرباح لكل سهم وزيادة توزيعات األرباح بما    مجموعة تعليم تعتزم   •

املستقبلية األرباح  نمو  مع    يتماش ى 
ً
وفقا و ،  اإلدارة  افقةلتقدير مجلس  العمومية    مو الجمعية  في  املساهمين 

 السنوية للشركة. 

 2022نوفمبر  29 من املتوقع إدراج األسهم وبدء تداولها في سوق دبي املالي في  •

 

أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع )"الشركة" أو "تعليم"(    :2022نوفمبر    10دبي، اإلمارات العربية املتحدة،  

)شركة مساهمة عامة قيد التحول(، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية املتميزة من مرحلة رياض األطفال إلى املرحلة  

 الثانوية في دولة اإلمارات  
 
عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة االكتتاب للطرح مدرسة،    26تضم    والتي تمتلك محفظة

 العام األولي )"الطرح العام األولي" أو "الطرح"( في سوق دبي املالي.

 

 بالطرح العام األولي  شهدنا  : "قال آالن ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "تعليم"بهذه املناسبة،  و 
 
 كبيرا

 
اهتماما

. واليوم، يسرنا اإلعالن عن فتح باب االكتتاب لجميع  2022أكتوبر  31نا بتاريخ طرح أسهم  ةمنذ اإلعالن عن نيملجموعتنا  

املؤهلين.    األفراد  املستثمرين واملوظفين  األمور  أولياء  شريحة  خالل  من  مدرستنا  ومجتمع  املحترفين  د  لقواملستثمرين 

 س
 
مجموعة  ط نمورت  قصة  مدار   قوية  تعليم     20  على 

 
والضرائب    زيادةو   هاإيرادات نمو  مع    عاما الفوائد  قبل  األرباح 

  750البالغة    الطرح العام األولي  عائدات   همستسا  ذلك،. باإلضافة إلى  2022و  2020بين عامي  واالستهالك وإطفاء الدين  

دولة في    )من الروضة إلى املرحلة الثانوية(  K-12مليون درهم إماراتي في تمويل وتسريع عملية توسيع شبكة مدارسنا املتميزة  

 . تعليمية عالية الجودة وطموحة"خدمات لتوفير   وستتيح لنا فرص أكبر، اإلمارات

 

 تفاصيل النطاق السعري لسهم الطرح 

ا يعني أن القيمة السوقية  م درهم إماراتي للسهم الواحد، م 3.00 و  2.95تم تحديد النطاق السعري ألسهم الطرح بين  

)و القيمة السوقية لألسهم بتاريخ هذا اإلعالن تتراوح بين  مليون درهم إماراتي.     3,000و   2,962  لألسهم ستتراوح بين

األسهم    وإدراج  2022نوفمبر    18  بتاريخمن املتوقع اإلعالن عن سعر الطرح النهائي  و  مليون درهم إماراتي (  2,250و    2,213

 .2022نوفمبر  29 بتاريخاملالي وبدء تداولها في سوق دبي 

 

درهم   2.95من رأس مال مجموعة تعليم، بسعر  25.32 %سهم، تمثل 254,237,288يتضمن النطاق السعري إجمالي و 

درهم    3.00بسعر    ومن رأس مال مجموعة تعليم،     %25.00 سهم، تمثل 250,000,000   يإماراتي للسهم الواحد و إجمال

 إماراتي للسهم الواحد 

 

إلىتسعى   مال  املجموعة  رأس  (.    750,000,000إجمالي  ب  هازيادة 
 
مليونا )سبعمائة وخمسون  تحديد سعر  و درهم  سيتم 



 
للسهمالنهائي من خالل    طرحال السعري  البناء  آلية  إنشاء    ،اتباع  يتم    طلبات المن خالل    وامر االكتتابأسجل  حيث 

من   فقط  نياملستثمر املقدمة  من  و .  املحترفين  بالكامل  الطرح   وهي    جديده،أسهم  يتكون 
 
حديثا صدرة 

ُ
امل في    األسهم 

)من    K-12  ةاملتميز مدارسها  لتوسيع قطاع  الصافية    عوائد الطرحاستخدام    جموعةاملوتنوي    ، املاللزيادة راس    جموعةامل

 الروضة إلى املرحلة الثانوية(.

 

 عملية االكتتاب 

هناك ثالث مجموعات واسعة من املستثمرين املؤهلين لالكتتاب. يمكن لكل مجموعة االكتتاب من خالل الشريحة الخاصة  

 بها: 

 الشريحة األولى:   •

 للمعلومات الواردة في نشرة  
 
)عشرة باملائة( من    10اإلصدار، ويتم تخصيص نسبة %سيتم طرح أسهم الشريحة األولى وفقا

الذين لديهم رقم مستثمر صالح في  للشريحة األولى والتي تقتصر على األفراد  "(  أسهم الطرحرأس مال الشركة املصدر )"

 . سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي إماراتي

 الشريحة الثانية  •

 للمعلومات ا
 
)ثمانية وثمانون    88لواردة في نشرة اإلصدار. يتم تخصيص نسبة %سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقا

" على  تقتصر  والتي  الثانية  للشريحة  الطرح  أسهم  من  املحترفينباملائة(  رئيس  املستثمرين  قرار  في  املحدد  النحو  على   "

 بصيغته املعدلة من وقت إلى آخر(.  2021ر.م لسنة  13مجلس إدارة الهيئة رقم 

 الشريحة الثالثة  •

 للمعلومات الواردة في نشرة اإلصدار. سي
 
)اثنان باملائة( من   2ويتم تخصيص نسبة %تم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقا

. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة  املوظفين وأولياء األمور املؤهلينأسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على  

 لي الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي املا

 

  صالح  من أسهم الطرح ل(  خمسة باملائة)  5نسبة %سيتم حجز  
 
جهاز اإلمارات لالستثمار كجزٍء من الشريحة الثانية، ووفقا

 لقانون الشركات املعمول به في دولة اإلمارات. 

 

 للتقدم بطلب 
 
يجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي املالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهال

 للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها.  

 

االكتتاب  تبدأ   في  فترة  والثالثة  والثانية  األولى  الشرائح  من   2022نوفمبر    16في  وتنتهي  ،  2022نوفمبر    10لكل شريحة 

 للشريحة الثانية. 2022نوفمبر  17للشريحتين األولى والثالثة، وفي تاريخ 
 

،  املتحدة  دولة اإلمارات العربيةببالطرح  الخاصة    "نشرة اإلصدار"في  فيما يخص املكتتبين األفراد    تتوفر تفاصيل الطرح

دولة  في  األفراد  الكتتاب  نشرة اإلصدار  وتتوفر  املستثمرين املؤهلين.    يخص دولية باللغة اإلنجليزية فيما  الطرح  الوفي مذكرة  

  األولي   العامطرح  وتنزيالت المستندات  ضمن قسم    ونشرة اإلصدار الخاصة بدولة اإلمارات  ةمذكرة الطرح الدوليو اإلمارات  

 . /https://www.taaleem.ae/ipoاإللكتروني املوقع  على

 

https://www.taaleem.ae/ipo/
https://www.taaleem.ae/ipo/
https://www.taaleem.ae/ipo/


 
 

تم تعيين املجموعة املالية هيرميس اإلمارات ذ.م.م. وبنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري االكتتاب الرئيسيين  

 . املشتركين

 

املحدودة(  كابيتال  الوطني  دبي  اإلمارات  شركة  مع  )باالشتراك  ش.م.ع  كابيتال  الوطني  دبي  اإلمارات  شركة  تعيين  وتم 

واملجموعة املالية هيرميس اإلمارات )باالشتراك مع املجموعة املالية هيرميس ش.م.م( كمنسقين عامليين مشتركين لعملية  

 الطرح العام األولي. 

 

كما تم تعيين بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي. وتم تعيين مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع  

 وبنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع كبنوك تلقي االكتتاب. 

 

 عن مجموعة تعليم نظرة عامة 

عد املجموعة  
ُ
املتميزة ملراحل  منت التعليمية  الثانوية( في اإلمارات   K-12 أكبر مقدمي الخدمات  إلى املرحلة  )من الروضة 

مدارس خاصة متميزة    10مدرسة تشمل    26محفظة تتكون من    2022أغسطس    31العربية املتحدة، حيث تمتلك كما في  

إلى  خدماتها من مرحلة الروضة  والتي توفر    مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم األطفال في السنوات املبكرة  

مدرسة من املدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة    16)"السنوات املبكرة"(، و  املرحلة التأسيسية الثانية من التعليم

 طالبية تضم  ،  2022كما في أغسطس    .والتي يتم تشغيلها نيابة عن الجهات الحكومية
 
 27,407تمتلك املجموعة قاعدة

 وهيئة تدريس من 
 
 مدرس.   1,721طالبا

 حكومية.الجهات  ال( املدارس القائمة على الشراكات مع 2) ( املدارس املتميزة و1املجموعة نوعين من املدارس: ) تدير

 )بما  
 
 بريطانيا

 
تضمنت محفظة املجموعة املتميزة خمس مدارس تقدم منهج البكالوريا الدولية، وأربع مدارس تقدم منهجا

. تضم محفظة املدارس املتميزة  في ذلك منشأة لتعليم األطفال في السنوات األو 
 
 أمريكيا

 
لى( ومدرسة واحدة تقدم منهجا

 كما في    12,466معلمين و  952للمجموعة  
 
 مسجال

 
ترى املجموعة    .2023-2022الدراس ي  للعام    2022أغسطس    31طالبا

لتزايد    
 
نظرا املتميزة  املدارس  في قطاع  للنمو  كبيرة  العربية  حجم  فرصة  اإلمارات  دولة  في  املتميز  األساس ي  التعليم  سوق 

   ، املتحدة
 
وأداء األعمال وزيادة االستفادة   قوية املؤشرات االقتصادية القوية والزخم الحكومي ونتائج الطالب الب  مدعومة

.  عبر املدارس التي تم
 
 طرحها حديثا

-Kاستخدام حصيلة الطرح لتوسع فئة القطاع املتميز  ،زمة الال   التنظيميةحصول على املوافقات  شرط ال  ،تعتزم الشركة

أربع مدارس متميزة جديدة في مواقع متميزة في إمارتي دبي وأبوظبي.  إنشاء  )من الروضة إلى املرحلة الثانوية( من خالل    12

تشتمل األربع مدارس اإلضافية الجديدة على ثالث مدارس في دبي ومدرسة واحدة في أبوظبي بما في ذلك ومن املتوقع أن  

 بالحصول على املوافقات التنظيمية. مدرستين جديدتين تحت مظلة العالمة التجارية "مدارس دبي البريطانية"
 
   ، وذلك رهنا

 

تسع مدارس تابعة   وتدير  املجموعة   متلكالشراكات مع الجهات الحكومية، ت فيما يتعلق بمحفظة املدارس القائمة على  

ملدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي نيابة عن دائرة التعليم واملعرفة، وثالث مدارس تابعة "ملدارس دبي" في إطار برنامج  

قائمة على الشراكة بين القطاعين    الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن مؤسسة صندوق املعرفة، وأربع مدارس 

من الجدير بالذكر أنه بالرغم    .العام والخاص في إطار مبادرة مدارس األجيال التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم االتحادية



 
نها تمثل فرصة  إال أ ،  2020-2019في العام الدراس ي    نشأتحكومية  الجهات  الأن املدارس القائمة على الشراكات مع    من

 في إيرادات املجموعة وأرباحها بالتزامن مع تطور تلك املدارس.  ةساهم املإمكانية  زيادة   لنمو املستقبلي ول

 

 الستفسارات وسائل اإلعالم 

 تينيو

 

 أندي بارنيس 

 

 

 أحمد الخطيب 

+971 )0( 58 581 4954 

andy.parnis@teneo.com 

 

+971 )0( 50 124 2958 

ahmed.elkhatib@teneo.com 

 الستفسارات عالقات املستثمرين  

 تعليم

 

 8806 349 4)0( 971+ ماهر رباح 
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 إخالء مسؤولية 

إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن هي ألغراض تتعلق بالخلفية فقط وال تدعي أنها تامة أو كاملة. ال يجوز أو ينبغي 
فإن  ألي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها ألي غرض كان. 
المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. وال يتم االلتزام بتحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير 
دقيقة، وال يعتبر توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال االلتزام من قبل "تعليم" بالمضي في الطرح العام األولي أو أي  

مستند. لم يتم اعتماد هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لم تتم الموافقة  معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا ال
و/أو أي من  على هذا اإلعالن من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. وال يكون أي من المنسقين العالميين المشتركين

و المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين المشاريع الفرعية التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أ
 .و/أو الوكالء مسؤول عن محتويات هذا اإلعالن

من أي طرح أو دعوة للبيع أو لإلصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي ًا ال يعتبر هذا اإلعالن أو يشكل جزء
أو حقيقة توزيعه، األساس أو الحافز ألي عقد أو   أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. وال يشكل هذا اإلعالن )أو أي جزء منه(

التزام من أي نوع وال يجب االعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم  
يما يتعلق  مشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية المنشورة من "تعليم" ف

بالقبول المقترح بإدراج والتداول باألسهم في سوق دبي المالي. يجوز تقييد الطرح العام األولي وتوزيع هذا اإلعالن  
والمعلومات األخرى المتعلقة بالطرح العام األولي في بعض الواليات القضائية بموجب القانون، فيجب على األشخاص  

قة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعالم أنفسهم بهذه القيود الذين يملكون هذا اإلعالن أو أي وثي
  ومراقبتها. إن عدم االمتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين األوراق المالية في أي والية قضائية من هذا القبيل.

أو اكتتاب في األوراق المالية ألي   وعلى وجه الخصوص، ال يتضمن هذا اإلعالن أو يشكل طرحًا أو طلب لعرض شراء
شخص في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اإلمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي والية قضائية 

ي يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. ال يجوز طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها ف
قانون  "بصيغته المعدلة )  1933الواليات المتحدة األميركية إال إذا تم تسجيلها بموجب قانون األوراق المالية األمريكية لعام 

األوراق المالية"( أو طرحها في معاملة معفاة من أو ال تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون األوراق المالية وتمتثل  
المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع األوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بموجب لقانون الوالية 

قانون األوراق المالية أو بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو  
يجوز طرح األوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو   اليابان. مع مراعاة بعض االستثناءات، ال

كندا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام  
ر اإلمارات العربية المتحدة. لن يتم وال يجب  لألوراق المالية في الواليات المتحدة األميركية أو أي والية قضائية أخرى غي

توزيع أو إرسال نسخ من هذا اإلعالن إلى الواليات المتحدة األميركية أو أستراليا أو كندا أو اإلمارات العربية المتحدة أو 
 .اليابان

دان التي تكون أعضاء  في المنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن وهذا الطرح موجهين فقط إلى أشخاص في البل 
)هـ( من الالئحة   2في المنطقة االقتصادية األوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 

مستثمرون مؤهلون من االتحاد األوروبي"(. في المملكة ") بصيغتها المعدلة( ) 1129/2017التنظيمية )االتحاد األوروبي ( 



 

)هـ( من الالئحة   2جيه هذا اإلعالن وهذا الطرح إال إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقًا لمعنى المادة المتحدة، ال يتم تو 
)بصيغتها المعدلة(، والذي يشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب  1129/2017التنظيمية )االتحاد األوروبي( 

 رون مؤهلون من المملكة المتحدة"(.مستثم)" 2018قانون )االنسحاب( من االتحاد األوروبي لعام 

( في أي من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية  1يجب عدم التصرف بناًء على هذا اإلعالن أو االعتماد عليه )  
( وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص  2األوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في االتحاد األوروبي )

مؤهلين في المملكة المتحدة. أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق لالكتتاب أو الشراء أو االستحواذ  ليسوا مستثمرين 
( في أي دولة عضو في المنطقة االقتصادية  1على مثل هذه األوراق المالية وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن )

( في المملكة  2إال المستثمرين المؤهلين في االتحاد األوروبي و )األوروبية، تكون متاحة فقط وال يجوز أن يشتغل بها 
 .المتحدة، تكون متاحة فقط وال يجوز أن يشتغل بها إال المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة

علقة  ( األشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في األمور المت1في المملكة المتحدة، ال يتم توزيع هذا المستند إال على ) 
( من قانون الخدمات المالية  5)  19باالستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "محترفي االستثمار" الوارد في المادة 

(  2) 49األشخاص الذين يقعون في إطار المادة (  2)األمر( أو ) 2005أمر )العرض المالي( لعام   2000واألسواق لعام  
األشخاص خارج  (3، والجمعيات الغير المسجلة، وما إلى ذلك"( من األمر أو )الشركات ذات القيمة الصافية العالية")أ( )

إلى المشاركة في أنشطة استثمارية ( األشخاص الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية 4المملكة المتحدة أو )
( فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق  2000الخدمات المالية واألسواق لعام  قانون من  21)بالمعنى الوارد في المادة  

مالية )جميع هؤالء األشخاص هم "األشخاص المعنيين"(. هذا المستند موجه فقط إلى األشخاص المعنيين ويجب أال يتم 
استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا وأي   عليه أو باالعتماد عليه إال من قبل األشخاص المعنيين.التصرف بناءً 

 .المستند يكون متاح فقط لألشخاص المعنيين وال يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

زي لإلمارات العربية المتحدة لم تتم مراجعة هذا اإلعالن أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المرك
و/أو هيئة األوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك  

أي سلطة ترخيص ُمدرجة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في 
وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق ،  اإلمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية أراضي دولة

أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في  
 .أي والية قضائية أخرى 

تقديمه في مركز دبي دبي المالي العالمي(: يتعلق هذا اإلعالن بطرح معفى محتمل قد يتم  بيان الطرح المعفى )مركز
المالي العالمي وفقًا لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا اإلعالن مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع  

 من قبل أي شخص آخر.   محدد في تلك القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه

ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم 
توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي 

األوراق المالية التي يرتبط بها هذا اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة  مسؤولية عنه. قد تكون 
بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في األوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة  



 

عليك استشارة مستشار مالي  فيجبمن فهم محتويات هذا اإلعالن في حال عدم تمكنك  .بهم فيما يتعلق باألوراق المالية
 .معتمد

األشخاص الذين يستوفون   هذا اإلعالن هو للتوزيع فقط على )أ( األشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو )ب(
دبي للخدمات  من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة  4-3- 2معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القاعدة  

المالية أو )ج( أشخاص قد يتم إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي 
أوراق مالية )تتم اإلشارة إلى هؤالء األشخاص معًا باسم “األشخاص المعنيين” ألغراض هذه الفقرة(. وهذا اإلعالن موجه  

وأي استثمار أو نشاط استثماري  .يجب أال يتصرف أو يعتمد عليه األشخاص غير المعنيينفقط إلى األشخاص المعنيين و 
 .يتعلق به هذا اإلعالن ال يتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إال األشخاص المعنيين

قًا لقواعد السوق  بيان العرض المعفى )سوق أبوظبي العالمي(: يتعلق هذا اإلعالن بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وف
في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا اإلعالن مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من  
نوع محدد في تلك القواعد. وال يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو االعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. ال تتحمل 

سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق  الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في 
بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا اإلعالن ولم تتخذ أي 

راق المالية التي يرتبط بها هذا  خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وال تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون األو 
اإلعالن عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في  

 األوراق المالية المشار اليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق باألوراق المالية.  

 .فهم محتويات هذا اإلعالن، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمدفي حال عدم تمكنك من 

( األشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو )ب( األشخاص المخولين أو الكيانات أهذا اإلعالن هو للتوزيع فقط على )
( أشخاص قد يتم  ( أو )ج2015المعترف بها )كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية واألسواق لعام  

إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري )بالمعنى الوارد  
  .من القانون المالي( )تتم اإلشارة إلى هؤالء األشخاص معًا باسم "األشخاص المعنيين" ألغراض هذه الفقرة( 18في المادة  

ه فقط إلى األشخاص المعنيين ويجب أال يتصرف أو يعتمد عليه األشخاص غير المعنيين. وأي وهذا اإلعالن موج
استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا اإلعالن ال يتوفر إال لألشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إال األشخاص  

 .المعنيين

ز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إال  إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: ال يجو 
(  "اللوائح السعودية"على األشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )

  27بتاريخ  2017- 123-3( بموجب القرار رقم  "هيئة سوق رأس المال"الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال )
  22بتاريخ  2022- 94- 1)بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم  م  2017ديسمبر 

 م(. 2022أغسطس 

ال تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ  



 

عن أي جزء من هذا المستند أو تتكبد باالعتماد عليه. يتعين على المشترين المحتملين لألوراق المالية المشار إليهم هنا أن  
يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق باألوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم 

 .استشارة مستشار مالي معتمدمحتويات هذا المستند، فيجب عليك 

فقط ألغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات 
و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى   ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة"ودليل حوكمة المنتجات )

ه على أنه قابل للتطبيق، وبإخالء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو  الحد الذي يتم تحديد
عن عقد أو غير ذلك ألي من "المصنعين" )ألغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات  

طبيق( لها، تخضع األوراق المالية التي يرتبط بها هذا مكافئة في أماكن أخرى إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للت
( متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية 1اإلعالن لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه األوراق المالية هي: )

طراف المقابلة المؤهلة، على  للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العمالء المحترفين واأل
( مؤهلة للتوزيع عبر جميع 2النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات؛ و ) 

الموزعين" "تقييم السوق المستهدف"(. وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "قنوات التوزيع المسموح بها )
سعر األوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ وال تقدم األوراق أن يالحظوا أن: 

المالية دخاًل مضمونًا وال توفر حماية رأسمالية؛ واالستثمار في األوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح ال يتوافق إال  
أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون )سواء بمفردهم أو باالشتراك   مع المستثمرين الذين ال يحتاجون إلى دخل مضمون 

والذين لديهم موارد كافية تعطيهم القدرة ، مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر( تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار
قانونية أو تنظيمية فيما على تحمل أي خسائر قد تنجم عنه. ال يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو 

يتعلق بالطرح. وعالوة على ذلك، يالحظ أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن المكتتبين لن يشتروا إال  
 .المستثمرين الذين يستوفون معايير العمالء المحترفين واألطراف المقابلة المؤهلة 

أ او  9( تقييم مدى المالءمة أو المناسبة ألغراض الفصلين أولتجنب الشك، ال يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: )
من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات أو )ب( توصية ألي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين  أ10

 .لالستثمار بـ أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق باألوراق المالية

إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق باألوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع  يتحمل كل موزع مسؤولية 
 .المناسبة

وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين حسب تقديرهم، أن 
ي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة االقتصادية  يضطلعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أ

 األوروبية.

 .في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد 

لتابعة ال يتحمل أي من "تعليم" أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات ا
أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكالء أو أي شخص )أشخاص( آخر أي مسؤولية  



 

مهما كانت وال يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات 
أو أي معلومات أخرى متعلقة بـ  ( إذا تم حذف أي معلومات من هذا اإلعالنأو اآلراء الواردة في هذا اإلعالن )أو ما 

"تعليم" أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي 
 .خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به

وال يشكل هذا اإلعالن توصية بشأن الطرح العام األولي. فإن سعر وقيمة األوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن  
تنخفض أيضًا وأن ترتفع، وِفي أسوأ األحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن األداء السابق ليس دلياًل لألداء في  

يم" يجب على األشخاص الذين يقرأون هذا اإلعالن التأكد من فهمهم وقبولهم المستقبل. قبل شراء أي أوراق مالية في "تعل
الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة االكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح العام األولي عند  

محتملين أن يستندوا في قراراتهم نشرها. وال يوجد ضمان بأن الطرح العام األولي سوف يحدث، وال ينبغي للمستثمرين ال
المالية أو االستثمارية إلى نوايا "تعليم" أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام األولي في هذه المرحلة. وينبغي 
للمستثمرين المحتملين استشارة مستشارًا مهنيًا بشأن مدى مالئمة العرض العام األولي للشخص المعني )األشخاص 

 .المعنيين(

ونتائج  ، والحالة المالية، ي هذا اإلعالن على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق باألعماليحتو 
نمو "تعليم" واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها "تعليم". تتضمن هذه البيانات  ، والتوقعات،  والسيولة، العمليات

التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "تعليم"، وتستند جميعها إلى معتقدات  
م تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات  "تعليم" وتوقعاتها الحالية حول األحداث المستقبلية. وفي بعض األحيان يت

"  يهدف"يتوقع" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "أو "يجب" أو " ممكن"قد يكون" أو "أو " سيكون "أو "تتوقع" أو " تطلعية مثل "تعتقد
ها أو  يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو االختالفات من"يستمر" أو "يتنبأ" أو "أو " أو "يخطط

المصطلحات المتشابهة األخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول االستراتيجية أو الخطط أو األهداف أو األحداث  
أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل األمور التي ال تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد  

بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من  ، يرًا ما تختلفبل وكث ، تختلف البيانات التطلعية
األماكن خالل هذا اإلعالن وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو "تعليم" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق  

والمخاطر األخرى، الشكوك واالفتراضات المتعلقة  باألحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة باألحداث المستقيلة
والنمو واستراتيجيات "تعليم"  ، والتوقعات،  والوضع المالي، بأعمال "تعليم"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات

 .والقطاع الذي تعمل فيه

حداث أو النتائج الفعلية اختالفًا كبيرًا وال يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف األ
نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه "تعليم". وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختالفًا جوهريًا  

لبيانات عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو الُمعّبر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. وا
التطلعية الواردة في هذا اإلعالن ال تتحدث إال في تاريخ هذا االعالن. ويخلي و"تعليم" والمنسقون العالمون المشتركون 

و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطالق أي تحديثات أو تنقيحات علنًا ألي بيانات 
لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغبير في األحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند تطلعية واردة في هذا اإلعالن 

 .إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك



 

اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ والمجموعة المالية هيرميس اإلمارات ش.م.م. منظم من قبل هيئة األوراق  كل من 
اإلمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة والمجموعة المالية  كل من في دولة اإلمارات العربية المتحدة. سلع  المالية وال

 هيرميس اإلمارات المحدودة مرخص ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. 

يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي  ويعمل المنسقون العالميون المشتركون على وجه الحصر لصالح الشركة وال أحد آخر فيما 
شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية  

وال لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي معاملة أو ترتيب أو  ، التي يوفروها لعمالئهم المعنيين
 . لة أخرى مشار إليها في هذا المستندأي مسأ

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءًا من األسهم 
المالية   في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع ويطرح بيع مثل هذه األسهم واألوراق

رى للشركة أو االستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناًء على ذلك، ينبغي قراءة األخ
بمجرد نشره، إلى األسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو االشتراك فيها أو  ، اإلشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية

على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل  الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها 
بواسطة كل من المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وباإلضافة إلى ذلك،  

تمويل )يما في ذلك المقايضة أو  قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات 
العقود الخاصة بالفوارق( مع المستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو  
حيازتها أو التصرف فيها من وقت آلخر. وال يعتزم أي من المنسقين العالميين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم  

شف عن مدى أي استثمار أو معامالت من هذا القبيل بخالف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام الك
 بذلك.

 


