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ال يمثــل هــذا اإلعــان إعالنــا ً دعائيــاً ،أو نشــرة إصــدار ،أو عرضــا ً لبيــع األوراق
الماليــة أو االكتتــاب فيهــا فــي أي واليــة قضائيــة ،بمــا فــي ذلــك الواليــات
المتحــدة ،أو كنــدا ،أو اليابــان ،أو أســتراليا ،أو جنــوب أفريقيــا.
ال يجــب أن يشــكل هــذا اإلعــان أو أي مــن البيانــات الــواردة فيــه أساســا ً
يمكــن االعتمــاد عليــه فيمــا يخــص أي عــرض أو التــزام مــن أي نــوع كان فــي

أي واليــة قضائيــة .وســيتم تقديــم أي عــرض لشــراء األســهم وفقــا ً للطــرح
المقتــرح ،وبالتالــي يتعيــن عــى المســتثمر اتخــاذ قــراره االســتثماري بنــا ًء عــى
المعلومــات الــواردة فــي وثائــق الطــرح الرســمية فقــط المنشــورة مــن قبــل
شــركة زتــال للتطويــر العمرانــي فيمــا يتعلــق بــإدراج وتــداول أســهمها العاديــة
فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).

شرك ــة رت ــال للتطوي ــر العم ــراين (رتال)

إعالن نية الطرح في السوق المالية السعودية (تداول)

ُ
الخبــر ،المملكــة العربيــة الســعودية 9 :مايــو  :2022تعلــن شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي («رتــال» أو «الشــركة») ،الشــركة
الســعودية الرائــدة فــي التطويــر العقــاري ،عــن نيتهــا للمضــي قدمــا ً فــي إجــراء طــرح عام أولــي («الطرح العــام األولــي» أو «الطرح»)
وإدراج أســهمها فــي الســوق الرئيســية للســوق الماليــة الســعودية («تــداول الســعودية») .ومــن المتوقــع أن تشــمل عمليــة الطــرح
بيــع جــزء مــن األســهم الحاليــة بحيــث تبلــغ نســبة األســهم المتاحــة للتــداول بعــد اإلدراج .30%
وافقــت هيئــة الســوق الماليــة (« )»CMAفــي  16مــارس 2022م عــى طلــب الشــركة طــرح  12,000,000ســهم عــادي ،تمثــل 30٪
مــن رأس مــال الشــركة .وســيتم تحديــد ســعر بيــع األســهم لجميــع المســجلين فــي االكتتــاب مــع نهايــة فتــرة بنــاء ســجل األوامــر.

أبرز إنجازات الشركة
9.5

2.6

-

6,000

رتــال هــي شــركة ســعودية رائــدة فــي التطويــر العقــاري ،توفــر مجموعــة متنوعــة مــن العقــارات الســكنية والتجار يــة والمتعددة
االســتخدامات بتصاميــم تثــري أســاليب الحيــاة الراقيــة ،وتحظــى الشــركة بمكانــة رائــدة فــي بيــع العقــارات عــى المخطــط.
ال تقتصــر اعمــال الشــركة عــى التطويــر الســكني ،بــل تمتــد خبراتهــا فــي تطويــر مجموعــة مــن العقــارات التجار يــة والمشــاريع
متعــددة االســتخدامات واألبــراج الســكنية والمكتبيــة ذات الطــراز التصميمــي المتفــرد.
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 لعبــت رتــال منــذ تأسيســها فــي عــام 2012م دورا ً مهمــا ً فــي تطويــر الســوق العقــاري الســعودي ورفــد القطــاع العقــاري بذائقــةعصر يــة مــن التصاميــم وتلبيــة الحتياجــات مســتفيديها وعمالئهــا بحيــث تتــوازن كل عناصــر النجــاح ألصحــاب المصلحــة فــي
المشــروع مــن حيــث االســتثمار المربــح والتصميــم المتفــرد واألســعار المناســبة وانتهــا ًء باســتدامة المبانــي بالصيانــة والتشــغيل
وفــق معاييــر عالميــة.
 تميــزت رتــال بفكــرة تطويــر مشــاريع البيــع عــى الخارطــة والتــي أصبحــت جــزء مهــم مــن توجهــات الدولــة فــي ضمــان جــودةالمشــاريع خــال مراحــل التنفيــذ وتهيئــة الفرصــة للعمــاء باختيــار وحداتهــم وفــق أذواقهــم ومرئياتهــم وتحقيــق الشــفافية
العاليــة والتواصــل الشــامل منــذ اليــوم األول للحجــز وحتــى اســتالم الوحــدة بنجــاح.
 تُركــز الشــركة عــى إنشــاء مشــاريعها فــي مواقــع اســتراتيجية تتناســب مــع تطلعــات المواطــن الســعودي لحيــاة أفضــل،وخدمــات أرقــى.
 تركــز الشــركة بصــورة اســتراتيجية عــى المواقــع الرئيســية التــي تتمتــع بخصائــص ديموغرافيــة قويــة ومواتيــة عــى المــدىالطويــل.
ً
 .1يــؤدي تزايــد عــدد ســكان المملكــة وتركيبتهــا الســكانية المتغيــرة بشــكل ســريع -مــع امتالكهــا واحــدة مــن أكبــر الشــرائح
الســكانية الشــابة فــي العالــم  -إىل خلــق ســوق ضخمــة مــن األشــخاص القادريــن عــى شــراء عقــارات جديــدة.
 .2تســاهم رؤيــة  2030والبرامــج المنبثقــة منهــا عــى اإلنفــاق الحكومــي فــي القطــاع الســكني ،والترفيهــي ،والســياحي والــذي
ينعكــس عــى ز يــادة الطلــب عــى العقــارات.
 .3يشــهد ســوق اإلســكان ز يــادة فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ضمــن إطــار خطــة الحكومــة الســعودية لجــذب
المز يــد مــن االســتثمارات الخاصــة إىل هــذا القطــاع.
 تقــوم الحكومــة باســتثمارات ضخمــة فــي مشــاريع اإلســكان الجديــدة عبــر أنحــاء المملكــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد والمتراكــممــن الســابق.
 نجحت الشركة في بناء منصة متكاملة الخدمات. .1توفــر رتــال حلــوال ً تتخطــى حــدود التطويــر العقــاري ،حيــث تمتلــك الشــركة أربــع وحــدات أعمــال تضمــن للشــركة ضبــط
الجــودة عــى امتــداد سلســلة التور يــد؛ بــدءا ً مــن الفكــرة التطوير يــة للمشــروع ،مــرورا ً بالتصميــم والبنــاء ،وانتهــا ًء بالتســويق
والمبيعــات.
 .2هــذه الوحــدات هــي« :شــركة نســاج» (إلدارة المشــاريع) ،و»شــركة التعميــر واإلنشــاء المحــدودة» (للمقــاوالت)،
و»شــركة تدبيــر» (إلدارة المرافــق) و»شــركة تدبيــر للخدمــات العقار يــة» (إلدارة العقــارات).
 .3يتيح هذا التكامل لشركة رتال التحكم الكامل بجودة مشاريعها مع تقليل التكلفة التشغيلية.
-

تركــز رتــال بشــكل رئيســي عــى تطويــر مجتمعــات ســكنية تتنــوع وحداتهــا بيــن الفلــل والمنــازل والشــقق لتلبيــة احتياجــات
مجموعــة متنوعــة مــن العمــاء فــي قطاعــات الســوق ذات األســعار المعقولــة والمتوســطة والفاخــرة.
 .1طــورت الشــركة عــددا ً مــن أبــرز المجتمعــات الســكنية فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك «مشــروعين نســاج تــاون الدمــام األول
والثانــي» ،و»نســاج تــاون الخبــر» ،و»رتــال ريزيدنــس» ،كمــا طــورت عــدد مــن المشــاريع الســكنية تحــت مســمى إيــوان
مثــل إيــوان النهضــة وإيــوان النــورس وإيــوان المعالــي وقدمــت الشــركة مشــروع أيــاال للفلــل الفاخــرة بمفهومهــا الجديــد
ومنصتهــا الرقميــة التــي تســمح للمشــتري بتصميــم منزلــه عبــر خطــوات رقميــة تشــكل منزلــه بالمواصفــات والمتطلبــات
والوظائــف الخاصــة بــه؛ وتحظــى هــذه المشــاريع بمرافــق ترفيهيــة راقيــة مثــل الحدائــق والبحيــرات والنوافيــر والمســاحات
الخارجيــة األخــرى .أيضــا ً لــدى الشــركة مشــاريع نوعيــة فــي قطــاع الضيافــة مثــل مشــروع نوبــو الــذي يأتــي ضمــن مشــروع
رتــال رايــز للشــقق الفاخــرة ،ومشــاريع نوعيــة أخــرى مثــل رتــال بزنــس كــورت فــي الر يــاض بتصاميــم حديثــة توفــر بيئــة
مكتبيــة نوعيــة وفاخــرة وبنمــوذج متجــدد يلبــي متطلبــات بيئــة العمــل الحديثــة .وتعمــل الشــركة حاليــا ً عــى تطويــر أول
مشــروع مــع روشــن تحــت مســمى إيــوان ســدرة حيــث حظيــت الشــركة بهــذا المشــروع كأول مطــور عقــاري مــع روشــن
(احــدى شــركات صنــدوق االســتثمارات العامــة).
ً
ً
 .2حتــى  30ســبتمبر 2021م ،تضمنــت محفظــة رتــال أكثــر مــن  30مشــروعا مكتم ـا وقيــد التطويــر مــع أكثــر مــن 7,000
وحــدة ،منهــا  2,957وحــدة مكتملــة حتــى  30يونيــو  2021فــي الر يــاض وجــدة والمنطقــة الشــرقية فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
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 .3تقــوم رتــال أيضــا ً بتطويــر مشــاريع متعــددة االســتخدامات تتضمــن وحــدات ســكنية ،ومتاجــر للبيــع بالتجزئــة ،ومنشــآت
فندقيــة؛ وتشــرف الشــركة عــى جميــع جوانــب تطويــر مجتمعاتهــا العمرانيــة المتكاملــة ،بــدءا ً مــن الفكــرة التطوير يــة،
مــرورا ً بالتصميــم والبنــاء ،وانتهــا ًء بالتســويق والمبيعــات ،وتدعــم ذلــك بنمــوذج البيــع عــى الخارطــة فــي مشــاريعها
الســكنية.
-

تتسم رتال بأداء مالي متميز:
 .1أظهــرت الشــركة نمــوا ً ثابتــا ً فــي اإليــرادات ،وهوامــش عاليــة لصافــي الربــح ،وقــدرة كبيــرة عــى توليــد تدفقــات نقديــات
قويــة.
 .2خــال الفتــرة بيــن عامــي  2018و 2020م ،نمــت إيــرادات الشــركة بنســبة  181٪ســنويا ً مــن  209مليــون ر يــال فــي 2018م
إىل  587مليــون ر يــال فــي 2020م ،وقفــز صافــي دخلهــا مــن  3مليــون ر يــال إىل  99مليــون ر يــال فــي الفتــرات المذكــورة.
كمــا ارتفــع صافــي دخــل الشــركة خــال التســع شــهور المنتهــة فــي  30ســبتمبر  2021اىل  120مليــون ر يــال ســعودي.

-

تمتلك رتال فريق إدارة عالي الكفاءة مع سجل حافل في تطوير وإدارة العقارات.

عبدالله بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان،
رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني
«يســرني اإلعــان عــن نيتنــا إدراج أســهمنا فــي تــداول الســعودية مــن خــال طــرح عــام
أولــي .ويشــكّل ذلــك محطــة مهمــة فــي مســار نمــو شــركتنا ،وخطــوة رئيســية نحــو
ترســيخ مكانتنــا الرياديــة فــي قطــاع العقــارات الســعودي .ويأتــي إدراجنــا المحتمــل
فــي مرحلــة اســتثنائية نحـ ّ
ـث فيهــا الخطــى لالنفتــاح عــى العالــم ،وخلــق فــرص جديــدة،
واالرتقــاء بأســلوب حيــاة األســر الســعودية كجــزء مــن رؤيــة .»2030

المهندس عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان،
الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني
«حققــت رتــال نجاحــا ً فــي نموهــا الســريع لتصبــح اليــوم واحــدة مــن أبــرز المطوريــن
العقارييــن للمجتمعــات العمرانيــة الرئيســية التــي تشــكل النســيج الحضــري للمملكــة
العربيــة الســعودية .وال شــك أن فتــح بــاب االســتثمار فــي الشــركة ســيحفز عمليــة النمــو
التــي توالــت فصولهــا عــى مــدار الســنوات العشــر الماضيــة.
ونشــهد بالفعــل طلبــا ً هائــا ً عــى المشــاريع عاليــة الجــودة التــي تطورهــا رتــال فــي
الوجهــات األكثــر إقبــاال ً عبــر أنحــاء البــاد ،ونتوقــع اســتمرار هــذا الطلــب مدفوعــا ً
بالتوجهــات االقتصاديــة القويــة ،والتركيبــة الســكانية المواتيــة عــى المــدى الطويــل،
والتــزام المملكــة بتحويــل المشــهد العقــاري وتحســين مســتوى المعيشــة فــي البــاد
مــن خــال تطويــر تشــريعات وتســهيالت القطــاع العقــاري بالكامــل .ومــع اســتراتيجيتها
القويــة وخبرتهــا الواســعة وقوتهــا الماليــة ،تتمتــع رتــال بوضــع جيــد الغتنــام هــذه الفــرص
الفر يــدة مــع توفيــر قيمــة ممتــازة للمســاهمين».
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أبرز إنجازات رت ـ ـ ـ ــال االستثمارية
تركــز الشــركة بصــورة اســتراتيجية عــى المواقــع الرئيســية فــي المملكــة التــي تتمتــع بإمكانــات اقتصاديــة قويــة
وخصائــص ديموغرافيــة مواتيــة عــى المــدى الطويل
-

يمثــل الطــرح العــام األولــي المرحلــة التاليــة فــي مســيرة نضــج رتــال ،ويعــزز قدرتهــا عــى االســتفادة مــن النمــو المتوقــع
للقطــاع نتيجــة التوجهــات الديموغرافيــة طويلــة األجــل والمبــادرات الحكوميــة واســعة النطــاق بمــا فــي ذلــك:
ً
واحــدة مــن أكبــر
 .1يــؤدي تزايــد عــدد ســكان المملكــة وتركيبتهــا الســكانية المتغيــرة بشــكل ســريع -مــع امتالكهــا
الشــرائح الســكانية الشــابة فــي العالــم  -إىل خلــق ســوق ضخمــة مــن األشــخاص القادريــن عــى شــراء عقــارات جديــدة.
 .2تســاهم خطــط الحكومــة الســعودية لز يــادة ملكيــة المنــازل إىل  70٪بحلــول عــام 2030م فــي تحفيــز الطلــب عــى
المشــاريع الســكنية ،ومــن المتوقــع أن تــؤدي وفــرة خيــارات التمويــل العقــاري كذلــك إىل ز يــادة الطلــب.
 .3وضعــت الحكومــة العديــد مــن السياســات التنظيميــة وخطــط إســكان واســعة النطــاق وغيرهــا مــن المبــادرات الداعمــة
لنمــو ســوق الرهــن العقــاري وز يــادة تملــك المواطنيــن الســعوديين للمنــازل.
 .4تتيــح الفجــوة الكبيــرة بيــن العــرض والطلــب فرصــة مهمــة أمــام رتــال للنمــو بشــكل أكبــر .ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم
الطلــب عــى المنــازل فــي الســعودية إىل  4مالييــن وحــدة ســكنية بحلــول عــام 2030م مــع وجــود فجــوة فــي الطلــب
بواقــع  2مليــون وحــدة.

نزود العمالء والشركاء واألفراد بمنصة متكاملة الخدمات ،ونوفر حلوال ً تتخطى حدود التطوير العقاري
ولهذا فقد استحوذت وأسست خالل مسيرتها أربع كيانات وطنية متخصصة ضمن ملكية الشركة األم « رتال» وهي:

«شــركة نســاج» (إلدارة المشــاريع) :حيــث تقــدم خدمــات وحلــوال ً هندســية رفيعــة
المســتوى فــي مجــال إدارة المشــاريع؛ ويشــمل ذلــك إدارة التصميــم ،واإلشــراف عــى
الموقــع ،وإدارة البنــاء لجميــع أنــواع المشــاريع.
«شــركة التعميــر واإلنشــاء المحــدودة» (للمقــاوالت) :تركــز فــي أعمــال المقــاوالت
العامــة وتميــزت ســابقا ً فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى حيــث ســجلت إنجــازات تقتــرب
مــن ثالثــة عقــود فــي مشــاريع حكوميــة وخاصــة شــملت الصناعــي والتعليمــي،
والخدمــي ،والســكني ،والتجــاري .وتنحصــر أعمــال الشــركة حاليــا ً فــي المشــاريع التــي
تطورهــا رتــال فقــط.
«شــركة تدبيــر» (إلدارة المرافــق) :تعنــى بأنشــطة تنظيــف وصيانــة وتشــغيل المبانــي
والحدائــق والمتنزهــات والمرافــق الرياضيــة والتــي تدعــم كافــة مشــاريع الشــركة فــي
إدارة المرافــق وتعتبــر مؤثــرا ً رئيســيا ً فــي اســتدامة المشــاريع بعــد التســليم.

«شــركة تدبيــر للخدمــات العقار يــة» (إلدارة العقــارات) :والتــي تختــص ببيــع األصــول
الثابتــة والمنقولــة ،وشــراء األراضــي وبيعهــا ،وإدارة وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو
المؤجــرة ،وأنشــطة إدارة العقــارات لقــاء عمــوالت محــددة ،وأنشــطة وكالء الوســاطة
العقار يــة ،وإدارة األمــوال والحفــاظ عــى العقــارات.
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مطــور عقــاري مــن الجيــل الجديــد مــع نمــوذج أعمــال قابــل للتطويــر يســاعد الشــركة عــى امتــاك المرونــة
الكافيــة لتحقيــق النمــو التحولــي
-

تحظــى رتــال بمكانــة رائــدة فــي بيــع العقــارات عــى الخارطــة باالســتفادة مــن منصتهــا التشــغيلية القويــة ،وشــراكاتها
االســتراتيجية ،وخبراتهــا المحليــة الفر يــدة.
توفــر رتــال مجموعــة متنوعــة مــن الوحــدات الســكنية والتجار يــة والترفيهيــة لتلبيــة احتياجــات مجموعــة متنوعــة مــن العمــاء
فــي قطاعــات الســوق ذات األســعار المعقولــة والمتوســطة والفاخــرة.
يضمــن نمــوذج البيــع عــى الخارطــة تلبيــة الطلــب فــي الســوق بمتطلبــات رأســمالية منخفضــة ،األمــر الــذي يتيــح لرتــال مرونــة
أكبــر فــي دفــع توزيعــات األربــاح .ويمكّــن ذلــك الشــركة أيضــا ً مــن اســتكمال العمليــات اإلنشــائية عــى مراحــل مــع التركيــز
عــى التصميــم عالــي الجــودة ،والتخطيــط المــرن ،وتقديــم عــروض مخصصــة تلبــي احتياجــات الســوق .وينعكــس ذلــك
بشــكل إيجابــي عــى أساســيات أعمــال الشــركة مــن حيــث تمويــل المشــاريع ،وجــداول االســتثمار ،وإدارة المخــزون ،وعائــدات
المشــاريع .ووصلــت مبيعــات رتــال فــي عــام 2020م إىل  2,010وحــدة تــم بيــع  65٪منهــا عــى الخارطــة .وشــكلت المبيعــات
عــى الخارطــة  91٪مــن إيــرادات الشــركة لألشــهر التســعة األوىل المنتهيــة فــي  30ســبتمبر 2021م.

سجل حافل في تطوير مجتمعات عالية الجودة في المملكة العربية السعودية
-

-

كشــركة رائــدة فــي مجــال البيــع عــى الخارطــة ،تتمتــع رتــال بســجل حافــل فــي توفيــر أعــى درجــات الجــودة والتميــز والقيمــة
عبــر جميــع مراحــل تطويــر المجتمعــات العمرانيــة الرئيســية.
 .1تضــم محفظــة الشــركة أكثــر مــن  7,000وحــدة مطــورة وقيــد التطويــر .وأنشــأت مجتمعــات رئيســية فر يــدة مثــل «نســاج
تــاون» ،و«إيــوان» ،و«أيــاال» و«مشــروع مراســي».
 .2تركــز الشــركة بشــكل أساســي عــى تطويــر المجتمعــات الســكنية المتكاملــة ذات التصاميــم المبتكــرة ،والجــودة العاليــة،
والمجهــزة بمرافــق متميــزة.
حظيــت رتــال بتقديــر عــدد مــن أبــرز المؤسســات المرموقــة فــي المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان مــن خــال الشــركة الوطنيــة لإلســكان والتــي منحتهــا جائــزة «أفضــل مطــور عقــاري فــي المملكــة» لعامــي 2019
و2020م.

وضع مالي ممتاز مع ميزانية عمومية قوية ،وأرباح عالية ،وهوامش ربح رائدة عىل مستوى القطاع
-

كشركة رائدة في

587

مليون ريال

-

90

-

مليون ريال

99

مليون ريال

اإليرادات للسنة المالية 2020م

الربح التشغيلي للسنة المالية 2020م

صافي الربح للسنة المالية 2020م

 68%معدل النمو السنوي
المركب (2018-2020م)

 313%معدل النمو السنوي
المركب (2018-2020م)

 500%معدل النمو السنوي
المركب (2018-2020م)

-

-

-

613

مليون ريال

 91%اإليرادات
للــ  9أشهر 2021م

105

مليون ريال

 244%الربح التشغيلي
للــ  9أشهر 2021م

120

مليون ريال

 179%صافي الربح
للــ  9أشهر 2021م
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-

7,000+

23%

إجمالي عدد الوحدات
المطورة وقيد التطوير

العائد عىل حقوق الملكية
للسنة المالية 2020م

-

17%
هامش صافي الربح
للسنة المالية 2020م

المصدر :البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م





-

زخــم مســتدام لنمــو األعمــال مــع تســجيل إيــرادات بقيمــة  587مليــون ر يــال ســعودي فــي عــام 2020م ،ومعــدل نمــو ســنوي
مركــب بنســبة  68٪خــال الفتــرة بيــن عامــي 2020 - 2018م.
ارتفعــت إيــرادات الشــركة بنســبة  91%إىل  613مليــون ر يــال فــي األشــهر التســعة األوىل المنتهيــة فــي  30ســبتمبر 2021م
نتيجــة اإليــرادات القويــة مــن عقــود اإلنشــاء والتطويــر واإليــرادات المتولــدة مــن مبيعــات مشــروع نســاج تــاون .2
ربحيــة عاليــة مــع تســجيل أربــاح صافيــة بلغــت  98.6مليــون ر يــال فــي عــام 2020م ،ومعــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 500٪
خــال الفتــرة بيــن عامــي 2020 - 2018م.
ارتفــع صافــي ربــح الشــركة فــي األشــهر التســعة األوىل مــن عــام 2021م إىل  120مليــون ر يــال ،بز يــادة قدرهــا  179٪عــن الفتــرة
نفســها مــن عــام 2020م.
هوامــش ربــح إجماليــة مــن خانتيــن بلغــت  15٪و 17٪و 21٪و 24٪فــي األعــوام  2018و 2019و2020م واألشــهر التســعة األوىل
مــن عــام 2021م عــى التوالــي.
نمو مستمر في هوامش صافي الربح ،حيث بلغت نسبتها  1٪و 13٪و 17٪و 20٪للفترات المذكورة.
عائــد مرتفــع عــى حقــوق الملكيــة بنســبة  2٪و 25٪و 23٪و 30٪فــي األعــوام  2018و 2019و2020م واألشــهر التســعة األوىل
مــن عــام 2021م عــى التوالــي.
نمو في معدل العائد عىل األصول بنسبة  0.6٪و 10٪و 11٪و 12٪للفترات المذكورة.
نهــج متــوازن لنمــو األعمــال وتحقيــق أعــى قيمــة ممكنــة للمســاهمين .ففــي عامــي 2019م و2020م ،وزعــت رتــال أكثــر مــن
 80٪مــن صافــي دخلهــا كأربــاح بالتــوازي مــع تنفيــذ مبــادرات التوســع.

شراكات استراتيجية لدعم الوصول إىل السوق وفرص النمو عىل المدى الطويل
-

تعد رتال شريكا ً موثوقا ً للشركة الوطنية لالسكان لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لالسكان.
أطلقــت الشــركة فــي عــام 2018م أول مشــاريعها تحــت العالمــة التجار يــة «نســاج تــاون» بالتعــاون مــع الشــركة الوطنيــة
لإلســكان ،وذلــك لتنفيــذ  674وحــدة ســكنية .وتعاونــت معهــا أيضــا ً فــي عــام 2021م إلطــاق مشــروع «نســاج تــاون النرجــس»
فــي الر يــاض.
مــن المشــاريع األخــرى التــي طورتهــا الشــركة مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان« :نســاج تــاون الدمــام» لتنفيــذ
 1654فيــا ســكنية ،و»نســاج تــاون الخبــر.
فــي عــام 2021م ،اختــارت روشــن ،المطــور العقــاري الوطنــي للمناطــق الســكنية ،شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي كأول مطــور
فرعــي لهــا وذلــك لبنــاء وحــدات ســكنية ضمــن المرحلــة األوىل مــن مشــروع ســدرة الر يــاض.

فريق إدارة عالي الكفاءة مع سجل حافل في تطوير وإدارة العقارات
-
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يتمتــع فريــق اإلدارة العليــا للشــركة بمســتوى عالــي مــن الكفــاءة والخبــرة فــي تطويــر المشــاريع الســكنية مــع إلمــام عميــق
بســوق العقــارات الســعودية بمــا فــي ذلــك توجهــات الســوق والبيئــة التنافســية فــي القطــاع.
هيكل حوكمة قوي يتماشى مع التزام رتال بتعزيز النمو المستدام طويل األجل ،واالستقرار المالي ،ونزاهة األعمال.
تتبنــى الشــركة نظــام رقابــة داخلــي متكامــل يتضمــن مجموعــة مــن القواعــد والسياســات واإلجــراءات الصارمــة المســتمدة مــن
الئحــة حوكمــة الشــركات لهيئــة الســوق الماليــة وأفضــل ممارســات الحوكمــة العالميــة.

إىل أين نمضي :التوجه االستراتيجي للشركة
-

ترسيخ المكانة الرائدة لرتال في مجال البيع عىل الخارطة.
توسيع الحصة السوقية للشركة وتنويع قاعدة عمالئها في المملكة.
الحفاظ عىل زخم النمو المالي والتشغيلي وتوفير القيمة المثىل للمساهمين.
تعزيز سمعة رتال كواحدة من األماكن المفضلة للعمل مع التركيز بشكل محوري عىل تطوير الكفاءات الوطنية.
تحقيق استدامة أعمال الشركة وعالقاتها المستدامة بمجتمع األعمال والمجتمع المحلي والبيئة العمرانية.

كيف نحقق غاياتنا :األولويات اإلستراتيجية للشركة
-

االستمرار في تطوير مشاريع عالية الجودة تركز عىل الوجهات الرئيسية في المملكة
وتلبي احتياجات مجموعة واسعة من العمالء.
رعاية وتوسيع الشراكات االستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة.
تعزيز التحول الرقمي لتحسين كفاءة األعمال ،واإلنتاجية ،وتجربة العمالء.
تحسين قنوات التسويق الجتذاب قاعدة متنوعة من العمالء.
تنفيذ سياسات حوكمة شفافة وصارمة لضمان التوافق التام بين الشركة األم والشركات التابعة لها.
ضمان االلتزام بمعايير الجودة العالية من خالل تطبيق ضوابط جودة صارمة في جميع مراحل التطوير.
استقطاب المواهب المحلية المتميزة وتطويرها والمحافظة عليها.

تفاصيل الطرح
-

-

ســيتم طــرح وإدراج أســهم رتــال فــي الســوق الرئيســية لتــداول الســعودية .وتتمثــل عمليــة الطــرح العــام األولــي بطــرح
 12,000,000ســهم عــادي (يشــار إليهــا بـــ «أســهم الطــرح») للبيــع مــن قبــل المســاهمين الحالييــن .وفيمــا يخــص الطــرح،
قامــت رتــال بتعييــن «شــركة األهلــي الماليــة» كمستشــار مالــي ،ومديــر لالكتتــاب ،ومتعهــد لتغطيــة الطــرح ،ومديــر لســجل
االكتتــاب («مديــر ســجل االكتتــاب» أو «المستشــار المالــي»).
ُ
تــم تعييــن «البنــك األهلــي الســعودي» و»بنــك الر يــاض» و»بنــك البــاد» كجهــات مســتلمة (تعرف بـــ «الجهات المســتلمة»)
لشــريحة المســتثمرين األفــراد.
حصل الطرح عىل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح عىل شريحتين من المستثمرين هما:
-

الشــريحة (أ) :الفئــات المشــاركة :تشــمل هــذه الشــريحة مجموعــة مــن المؤسســات والشــركات التــي يحــق لهــا المشــاركة في
بنــاء ســجل األوامــر وفقــا ً لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وتخصيــص األســهم فــي االكتتابــات األوليــة («تعليمــات بنــاء ســجل
األوامــر») الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة الســوق الماليــة («الهيئــة») بموجــب القــرار رقــم  2016-2.94بتاريــخ 1437/10/15هـــ
(الموافــق 2016/07/20م) والمعــدل بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم  2019-102-3بتاريــخ 1441/01/18هـــ( .الموافــق
 2019/09/17م) (يشــار إليهــا معــا ً باســم «الفئــات المشــاركة») .ويبلــغ عــدد أســهم الطــرح التــي ســيتم تخصيصهــا موقتــا ً
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للفئــات المشــاركة اثنــا عشــر مليــون ( )12،000،000ســهم مــن أســهم الطــرح تمثــل نســبة  100٪مــن إجمالــي عــدد أســهم
الطــرح ويكــون التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح بعــد انتهــاء فتــرة اكتتــاب األفــراد ،علمــا ً بأنــه فــي حــال قيــام المكتتبيــن
األفــراد (المعروفــون بالشــريحة «ب» أدنــاه) باالكتتــاب فــي األســهم المخصصــة لهــم فــي أســهم الطــرح ،يحــق لمديــر ســجل
اكتتــاب المؤسســات تخفيــض عــدد األســهم المخصصــة للفئــات المشــاركة إىل مــا ال يقــل عــن عشــرة مالييــن وثمانمائــة ألــف
(  )10,800,000ســهم تمثــل نســبة  90٪مــن إجمالــي عــدد أســهم الطــرح.
-

الشــريحة (ب) :المكتتبــون األفــراد :وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك المــرأة
الســعودية المطلقــة أو األرملــة التــي لديهــا أوالد قصّ ــر مــن زوج غيــر ســعودي حيــث يحــق لهــا أن تكتتــب بأســمائهم لصالحهــا
شــريطة أن تقـ ّـدم مــا يثبــت أنهــا مطلقــة أو أرملــة ومــا يثبــت أمومتهــا لــأوالد القصــر؛ وأي شــخص طبيعــي غيــر ســعودي
مقيــم أو مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ممــن لديهــم حســاب بنكــي لــدى إحــدى الجهــات المســتلمة ويحــق لهــم
فتــح حســاب اســتثماري (يشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ «المكتتبيــن األفــراد» وكال ً منهــم منفــردا ً بـــ «المكتتــب الفــرد» ،ويشــار
إليهــم مــع الفئــات المشــاركة بـــ «المكتتبيــن») .ويعــد الغيــا ً اكتتــاب كل شــخص اكتتــب باســم مطلقتــه ،وإذا ثبــت القيــام
بعمليــة مــن هــذا النــوع ،فســيطبق النظــام بحــق مقــدم الطلــب .وفــي حــال االكتتــاب مرتيــن ،يعتبــر االكتتــاب الثانــي الغيــا ً
ويتــم أخــذ االكتتــاب األول باالعتبــار فقــط .وســيتم تخصيــص مليــون ومائتــي ألــف ( )1,200,000ســهم مــن أســهم الطــرح
كحــد أقصــى للمكتتبيــن األفــراد ،أي بمــا يعــادل نســبة  10٪مــن إجمالــي أســهم الطــرح .وفــي حــال عــدم اكتتــاب المكتتبيــن
األفــراد بكامــل عــدد أســهم الطــرح المخصصــة لهــم ،فيحــق لمديــر االكتتــاب تخفيــض عــدد األســهم المخصصــة للمكتتبيــن
األفــراد لتتناســب مــع عــدد األســهم التــي تــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل هــؤالء المكتتبيــن.
 -انتهى -

لالستفسار

المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد تغطية الطرح ،ومدير سجل االكتتاب
شركة األهلي المالية
زيد الغول
العضو المنتدب ،رئيس إدارة االستثمارات المصرفية
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لالستفسارات اإلعالمية
مجموعة برونزويك
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+971 4 560 9600
retal@brunswickgroup.com
شركة رتال
عبدالله الشويعر
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بيان إخالء مسؤولية
يقتصــر الغــرض مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان عــى عــرض معلومــات أساســية عــن الطــرح وال يوجــد ادعــاء باكتمالهــا أو
اســتيفائها .وال يجــوز ألي شــخص التعويــل عــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان أو دقتــه أو صحتــه أو اســتيفائه ألي غــرض.
كمــا إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان عرضــة للتغييــر .ويخلــي كل مــن الشــركة و مديــر ســجل االكتتــاب والشــركات
التابعــة لهــم مســؤولياتهم صراحــة عــن أي التــزام أو تعهــد بإضافــة معلومــات أو تحديــث أو تصحيــح أيــة أخطــاء بهــذا اإلعــان ،و
ال يعتبــر توزيــع هــذا اإلعــان أي شــكل مــن أشــكال بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مديــر ســجل االكتتــاب للمشــاركة فــي
عمليــة االكتتــاب فــي أســهم الطــرح أو أي صفقــة أو ترتيبــات مشــار إليهــا فيــه .وال يفســر محتويــات هــذا اإلعــان عــى أنهــا مــن
قبيــل االستشــارات القانونيــة أو الماليــة أو الضريبيــة .قــد يكــون توزيــع هــذا االعــان مقيــدا بموجــب القانــون فــي بعــض الــدول
وعــى األشــخاص الذيــن يقــع فــي حوزتهــم أي مســتند أو معلومــات أخــرى مشــار إليهــا فــي هــذا االعــان أن يحيطــوا أنفســهم
علمــا بــأي قيــود مــن هــذا القبيــل وأن يلتزمــوا بهــا ،حيــث إن عــدم االمتثــال لتلــك القيــود قــد يعــد انتهــاكا ً لقوانيــن األوراق الماليــة
المعمــول بهــا فــي أي دولــة تطبــق تلــك القيــود.
ال يمثــل هــذا اإلعــان عرضــا ً لبيــع أوراق الشــركة الماليــة مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو إليهــا .وال يجــوز
طــرح األســهم المشـــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان أو بيعهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إال إذا كانــت مســجلة بموجــب قانــون
األوراق الماليــة األمريكيــة الصــادر فــي عــام 1933م بصيغتــه المعدلــة («قانــون األوراق الماليــة األمريكــي») ،أو يتــم طرحهــا فــي
أي صـــفقة معفــاة مــن متطلبــات التســجيل المنصــوص عليهــا فــي قانــون األوراق الماليــة األمريكــي أو غيــر خاضعــة لــه .لــم تســـــجل
الشـــــركة وال تنــوي تســجيل أي جــزء مــن أســهم الطــرح بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي أو قوانيــن أي مــن واليــة مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وال تنــوي إجــراء طــرح عــام أليــة أســـهم فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .لــن يتــم توزيــع نســـخ مــن
هــذا اإلعــان وال يجــوز توزيعهــا أو إعــادة توجيههــا أو إرســالها بــأي صــورة أخــرى ،ســـواء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر ،إىل الواليــات
المتحــدة األمريكيــة.
ال يمثــل هــذا اإلعــان عرضــا ً لبيــع أوراق الشــركة الماليــة المشــار إليهــا أو دعــوة لشــرائها مــن قبــل أي شــخص فــي الواليــات المتحــدة
أو أســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو فــي أي دولــة يكــون فيهــا هــذا العــرض أو الدعــوة غيــر قانونــي .وإن عــرض وبيــع
األســهم المشــار إليهــا فــي اإلعــان لــم ولــن يتــم تســجيلها بموجــب قوانيــن األوراق الماليــة المعمــول بهــا فــي أســتراليا أو كنــدا
أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان .ومــع مراعــاة بعــض االســتثناءات ،ال يجــوز طــرح أو بيــع األســهم المشــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان فــي
أســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو ألي مواطــن أو مقيــم بأســتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان أو لصالــح أي
ممــا ســبق .وجديــر بالذكــر أنــه لــن يتــم إجــراء أي طــرح عــام لألســهم فــي أســـتراليا أو كنــدا أو جنــوب أفريقيــا أو اليابــان.
ويتــم نشـــر هــذا اإلعــان وفقــا ألحــكام قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســـتمرة الصـــادرة عــن مجلــس هيئــة الســـوق
الماليــة فــي المملكـــة العربيـــة السعوديـــة («قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة») ،ألغــراض التحقــق مــن مـــدى
رغبـــة المســتثمرين المحتمليــن فــي المشــاركة فــي الطــرح المحتمــل للشــركة ،علمــا بأنــه ال يترتــب عــى هــذا اإلعــان أي تعهــدات
ملزمــة بشــــراء أســهم أو االكتتــاب بالطــرح .كمــا ال يشــكل هــذا اإلعــان وكذلــك البيانــات الــواردة فيــه أساســا ً فيمــا يتعلــق بــأي
عــرض أو التــزام أيــا كان فــي أي بلــد ،أو بعبــارة أخــرى ،ال يمكــن االســتناد إليــه فــي هــذا الصــدد .وال يجــوز للمســتثمرين االكتتــاب
فــي األســهم المشــار إليهــا فــي هــذا اإلعــان إال عــى أســاس النشـــرة المعتمــدة مــن هيئــة الســـوق المالية التي سـتصـــدرها الشـــركة
وتنشـــرها فــي الوقــت المناســب («النشــرة»).كما أن المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعالن ســوف تتوافر نســخ من النشــرة ،عقب
نشــرها ،عــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة(، )www.retal.com.saأو عــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة تــداول الســعودية (www.
 )saudiexchange.saأو هيئــة الســوق الماليــة عبــر موقعهــا (، )www.cma.org.saباإلضافــة إىل الموقــع اإللكترونــي للمستشــار
المالــي.
ال يمثــل هــذا اإلعــان وثيقــة عــرض تحقيقــا ً ألغــراض قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وال يجــب تفســيره عــى
أنــه وثيقــة عــرض .وال تتحمــل الهيئــة وال شـــركة تــداول الســعودية أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان ،وال تعطيــان أي
تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان ذمتهمــا صراحــة مــن أي مســـؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســـارة تنتــج عمــا ورد فــي
هــذا اإلعــان أو عــن التعويــل عــى أي جــزء منــه.
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قــد يشـــتمل هــذا اإلعــان عــى إفــادات تمثــل «إفــادات مســتقبلية» أو قــد تعتبــر كذلــك .يمكــن االســتدالل عــى هــذه اإلفــادات
المســتقبلية عــن طريــق اســـتخدام بعــض المفــردات المســتقبلية مثــل «تعتــزم» أو «تقــدر» أو «تعتقــد» أو «يتوقــع» أو «مــن
الممكــن» أو «ســـيكون» أو «يجــب» أو «متوقــع» أو «تنــوي» أو «قــد» أو «محتمــل» أو «يخطــط» أو «تقديــر» أو «يســعى»
أو «ينبغــي» أو «ســـوف» ،أو الصـــيغ النافيــة لمــا ســـبق ،أو الصـــيغ البديلــة لهــا أو المصـــطلحات المماثلــة أو مــن خــال مناقشـــات
االســـتراتيجية أو الخطــط أو األهــداف أو األحــداث أو األهــداف المســتقبلية .إن أي إفــادات مســتقبلية تعكــس وجهــة النظــر
الحاليــة للشــــــركة فيمــا يتعلــق باألحــداث المســــتقبلية ،وهــي عرضــــة لمخاطــر ترتبــط باألحــداث المســتقبلية وغيرهــا مــن المخاطــر
والشــــكوك واالفتراضــــات ذات الصـــلة بعمــل الشــركة أو نتائــج العمليــات أو المركــز المالــي أو الســـيولة أو االحتمــاالت المســتقبلية
أو النمــو أو االســتراتيجيات .ويمكــن أن تتســبب العديــد مــن العوامــل فــي اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري عــن تلــك
الــواردة فــي التوقعــات أو فــي اإلفــادات المســتقبلية للشــركة ،بمــا فــي ذلــك ،مــن بيــن عــدة أمــور أخــرى ،المخاطــر المتعلقــة
بالشــركة وعملياتهــا بالتحديــد ،ومســتجدات الظــروف االقتصـــــادية والصناعيــة العالميــة ،وأثــر المســتجدات االقتصاديــة والسياســـية
ُ
واالجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وال تتنــاول اإلفــادات المســتقبلية ســوى الفتــرة التــي أعــدت خاللهــا .يتخــى كل مــن
الشـــركة و مديــر ســجل االكتتــاب والشـــركات التابعــة لهمــا صراحــة عــن أي التــزام أو تعهــد بتحديــث أي إفــادة مســتقبلية واردة في
هــذا اإلعــان أو مراجعتهــا أو تنقيحهــا ســواء كان ذلــك نتيجــة لظهــور معلومــات جديــدة أو وقــوع تطــورات مســتقبلية أو غيــر ذلــك.
ال يوجــد مــا يضـــمن بــأن الطــرح ســوف يحــدث وال ينبغــي أن تســتند فــي قراراتــك الماليــة إىل أهــداف الشــركة فيمــا يتعلــق بالطــرح
فــي هــذه المرحلــة .وال يشــكل هــذا اإلعــان توصيــة بخصــوص الطــرح .وينبغــي االلتفــات إىل أن شــراء األســهم التــي يرتبــط بهــا
هــذا اإلعــان قــد يعــرض المســتثمر لمخاطــر كبيــرة تتمثــل فــي فقــدان المبلــغ المســتثمر بالكامــل .لــذا ينبغــي عــى األشــخاص
الذيــن يفكــرون فــي االســتثمار الرجــوع إىل مستشــار اســتثمار أو إىل شــخص معتمــد متخصــص فــي تقديــم االســـتشارات بشــأن
تلــك االســتثمارات ومــدى مالءمــة الطــرح للشــخص المعنــي.
يعمــل مديــر ســجل االكتتــاب حصر يــا ً لصالــح الشــركة وليــس لصالــح أي شــخص آخــر فيمــا يتصــل بالطــرح .ولــن يعتبــر مديــر ســجل
االكتتــاب أي شــخص آخــر عميــا لــه فيمــا يتصــل بالطــرح ولــن يتحمــل المســؤولية تجــاه أي شــخص آخــر غيــر الشــركة عــن تقديــم
وســـــائل الحمايــة المكفولــة لعمالئــه المعنييــن ،كمــا لــن يتحمــل المســؤولية عــن تقديــم أي استشــارات فيمــا يتعلــق بالطــرح أو
محتويــات هــذا اإلعــان أو أي صفقــة أو ترتيــب أو أمــر آخــر مشــار إليــه فــي هــذا اإلعــان.
أعــدت الشــركة محتــوى هــذا اإلعــان وهــي وحدهــا المســؤولة عنــه .ال يقبــل مديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن شــركاتهما التابعــة
أو أي مــن مديريهمــا أو مســؤوليهما أو موظفيهمــا أو مستشــاريهما أو وكالئهمــا أيــة مســؤولية عــى اإلطــاق ،كمــا ال يقدمــا أي
تعهــد أو ضمــان صريــح أو ضمنــي بشــأن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان أو دقتهــا أو اســتيفائها أو صدقهــا (أو بشــأن
مــا إذا كان قــد تــم إغفــال أي معلومــات مــن اإلعــان) أو أي معلومــات أخــرى ترتبــط بالشــركة أو شــركاتها التابعــة أو الشــقيقة،
ســواء كانــت خطيــة أو شــفهية أو فــي صيغــة مرئيــة أو إلكترونيــة ،بغــض النظــر عــن طريقــة إرســالها أو إتاحتهــا أو عــن أيــة خســارة
تنشــأ عــن أي اســتخدام لهــذا اإلعــان أو أي مــن محتوياتــه أو تنشــأ مــن وجــه آخــر فيمــا يتصــل بمــا ســلف بيانــه.
وفيمــا يتعلــق بالطــرح ،يجــوز ألي مــن مديــر ســجل االكتتــاب وأي مــن الشــركات التابعــة لــه ،االســتحواذ عــى جــزء مــن األوراق
الماليــة ذات الصلــة بالطــرح بصفتهــم أصيــا ،ويجــوز لهــم بتلــك الصفــة أن يحتفظــوا بهــذه األوراق الماليــة أو األســهم األخــرى
الخاصــة بالشــركة واالســتثمارات ذات الصلــة المرتبطــة بالطــرح أو خالفــه ،فضــا عــن شــرائهم أو بيعهــم أو طرحهــم للبيــع لحســابهم
الخــاص .وبنــاء عليــه ،فــإن اإلشــارات الــواردة فــي نشــرة الطــرح الدوليــة فيمــا يخــص أســهم الشــركة الصــادرة أو المطروحــة أو
المكتتــب بهــا أو المســتحوذ عليهــا أو المخصصــة أو التــي تــم التعامــل معهــا بشــكل آخــر ،بمجــرد نشــرها ،يجــب قراءتهــا عــى أنهــا
تشــمل أي إصــدار أو طــرح أو اكتتــاب أو اســتحواذ أو تخصيــص أو تعامــل بواســطة مديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن شــركاتهما
التابعــة التــي تعمــل بتلــك الصفــة .وإضافــة إىل ذلــك ،يجــوز لمديــر ســجل االكتتــاب أو أي مــن الشــركات التابعــة لهمــا الدخــول
فــي اتفاقيــات تمويــل (بمــا فــي ذلــك المبادلــة أو عقــود الفروقــات) مــع المســتثمرين فيمــا يتعلــق باألســهم التــي يمكــن لمديــر
ســجل االكتتــاب أو أي مــن الشــركات التابعــة لــه االســتحواذ عليهــا أو امالكهــا أو التصــرف فيهــا مــن وقــت آلخــر .ال ينــوي مديــر
ســجل االكتتــاب الكشــف عــن حجــم أي مــن هــذه االســتثمارات أو المعامــات بخالــف مــا يتفــق مــع أي التــزام قانونــي أو تشــريعي
معمــول بــه فــي هــذا الصــدد.

