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 الطرح الخاص  الطرح العام   بيان  

عدد األسهم المزمع طرحها  
 بالبورصة  

  عدد أقصى   بحد الطرح  إجمالي من 10%
  من%  1.61  نسبة يمثل بما سهم 25,777,778

 . الشركة أسهم  إجمالي

  عدد أقصى   بحد الطرح  إجمالي من 90%
  إجمالي من%  14.5 يمثل بما سهم 232,000,000

 . الشركة أسهم

بحد أقصى األسهم  وسهم   100حد أدنى عدد  حدود الطلبات  
 المخصصة لتلك الشريحة 

  المالية المالئة ذوي  دااالفر للمستثمرين أدنى حد
  أدنى حد  . أقصى حد  وبدون  مصري  جنيها   مليون

  وبدون  مصري  جنيها   مليون عشرة  المالية  سساتؤللم
  العامة الهيئة إدارة مجلس  ر راق عاة راوبم .أقصى  حد

 2019 لسنة  48 رقم المالية للرقابة

  والسعر  النطاق   حدود في  األوامر  وتسجيل تلقى يتم السعر  
  وذلك  اتدارة  مجلس ورئيس  الطرح مدير  من المحدد
  يتم وسوف   الواحد  للسهم  13,98 األقصى حده  بسعر
  Book Building  ال لنظام وفقا النهائي السعر تحديد

  يوم  أقصى بحد  النهائي السعر عن يعلن وسوف
  الصحف في  2021 أكتوبر 12 الموافق  الثالثاء

  عمل  ايام بثالثة الطرح  انتهاء قبل  أي  وبالبورصة 
  صدور حالة  في  أو األصلية  المدة في  سواء  األقل على
 . بمدها ادارة  مجلس  رئيس من  راقر

  13.98 األقصى حده   بسعر األوامر  وتسجيل تلقى يتم
  االحد  عمل  يوم من اعتبار وذلك  الواحد للسهم  جم

  تحديد  سيتم بانه علما 2021 أكتوبر 10 الموافق 
  وفقا  سيتم ي الذ اصخال الطرح  غلق  بعد النهائي السعر
  الصف  في باعالن وذلك  Book Building ال  مالنظ

 2021 أكتوبر 12 الموافق  الثالثاء يوم اقصى  وبحد
 تلقى  باب غلق  قبل   اال بالبورصة  واالفصاح

%  25 نسبة إيداع األوامر متلقية السمسرة شركات على طريقة السداد  
 المصصخص الحسخاب في طلب كل قيمة من على األقل

 غايته موعد في وذلك المقاصة بنوك الطرح لدى لتغطية
 أكتوبر 14 الموافق الخميس يوم ساعات عمل نهاية قبل

 الطرح باب غلق( األوامر تلقى لنهاية فترة المحدد 2021
 .الواحد للسهم 13.98 األقصى سعر حده أساس على) العام
يكون  بذلك السمسرة شركات التزام عدم حالة في بأنه علما

 الشركات تجاه إجرارءات من تراه ما اتخاذ للبورصة
 الطلبات قيمة باقي بسداد السمسرة شركات وتلتزم .المخالفة

 أسخخخخاس وعلى النهائي السعر على تحدد بناء التي
المخصصة  الكمية قيمة زيادة في حالة التخصيص نتيجة
 سداده سبق ما قيمة عن

  تلقى   في  الطرح  مدير  ددهاحي   التي  للطريقة   وفقا  ذلك  يتم
  ورئيس  الطرح لمدير ويجوز  اصخال  الطرح أوامر
  اص خلألش األسهم يص خصوت  استبعاد ادارة  مجلس 

  ه اير لما وفقا المالية المالءة ذوي داواألفر االعتبارية
  ورئيس  الطرح لمدير ويجوز .األسباب  إبداء دون

  المالءة  ذوي سساتؤ وم داأفر مع اقفاالت  ادارة مجلس
  الطرح  شريحة  من محددة نسب يصتخصل المالية

 . اصخال

 12/10/2021 حتى 6/10/2021من  14/10/2021 حتى 10/10/2021من  االكتتاب موعد

يتم السماح بتسجيل االوامر لدى شركات السمسرة   طريقة تسجيل االوامر 
اعتبارا   OPRبنظام التداول بالبورصة على شاشات الـ

ولمدة خمسة ايام    10/10/2021الموافق    االحدمن يوم  
 .14/10/2021 الخميس عمل تنتهي في يوم 
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شركات السمسرة المسموح لها  
   االكتتاببتغطية 

جميع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من  
الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط مع مراعاة  

 قرارت لجنة العضوية بالبورصة المصرية  

 

طريقة التخصيص والتنفيذ 
 بالبورصة  

سيتم التخصيص بما يتفق وأحكام قواعد القيد بالبورصة  
الشروط السابقة وفي حالة زيادة    استيفاءالمصرية وبعد  

إجمالي كمية طلبات الشراء عن الكمية المعروضة في  
الطرح العام سيتم إجراء تخصيص لكل طالب شراء  
بالنسبة والتناسب بين إجمالي األسهم المطلوبة للشراء  

 الكسور لصالح صغار المستثمرين مع مراعاة جبر 

يتم التخصيص للشريحة الثانية بواسطة مدير الطرح  
 وهو نظام دولي متعارف عليه    book buildingبنظام  

 

 

 

 


