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 الى جنٌه .688,644,441 من المدفوع و المصدر المال رأس زٌادة فى لالكتتاب المساهمٌن لقدامى الدعوة عنأرابٌا أنفستمنتس هولدنج  شركة تعلـــــن
باإلضافة  للسهم الواحد  قرش 34 قدرها أسمٌة بقٌمة سهم838,.546,66 عدد على موزعةجنٌه  44,333,834. قدرها نقدٌة بزٌادة جنٌه 144,151.34,.83

 احد قرش للسهم الو 4.68قدرها  اإلصدار مصارٌفالً 

 : االكتتاب مىعد

 االكتتاب تغطٌة حالة فى االكتتاب باب غلق وٌجوز 465./ 64/.. األربعاء الموافق فى تنتهى 465./5/.. الموافق الخمٌس من اعتبارا االكتتاب باب فتح ٌتم
" قبل غلق  465./68/64حتً تارٌخ  465./3/5.وم وٌحق لمساهمً الشركة تداول حق اإلكتتاب منفصالً عن السهم األصلً وذلك خالل الفترة من ٌ .بالكامل

 موعد اإلكتتاب بثالثة أٌام 

 :   للشركت األساسيت البياناث

 : جنٌه                              688,644,441.64 راس المال المصدر الحالى 
 جنٌه 144,151.34,.83 : راس المال المصدر بعد الزٌادة 
 :سهم                                          64.,844,114 عدد االسهم الحالى 
 :سهم 6,886444,414 عدد االسهم بعد الزٌادة 

 :قرش4.68باإلضافة الً  جنٌه 4.34 القٌمة االسمٌة  

 :االصدار من الغرض

  464.المالً قطاع التموٌل غٌر البنكً " سٌتم تدعٌم فرص اإلستثمار فً هذا القطاع حٌث حقق القطاع نمو ملحوظ فً العام 
 " استكمال رأس المال المصدر فً ٌو اي فاٌنانس  ٌو أي فاٌنانس 

 ملٌون جنٌه لتلبٌة احتٌاجات الشركة فً النمو  846لٌبلغ رأس المال المصدر والمدفوع  نٌهملٌون ج 8.1المصدر بقٌمة  سٌتم استكمال رأس المال
  465.خالل 

  السوق المصري فإنه ٌوجد احتٌاج لزٌادة رأس  نظراً لفرص نمو الشركة واالنتشار فً"تموٌل توسعات الشركة " 8,144,444حجم التموٌل
المال تسمح لها بالتوسع واستغالل الفرص والدخول فً شراكات استراتٌجٌة أو تأسٌس شركات فً أنشطة مكملة حٌث سٌكون للشركة القدرة على 

 محافظة الشرقٌة وهذا بجانب الفروع العاملة حالٌا فً محافظة أسٌوط وقنا والقاهرة زٌادة حجم المحفظة وافتتاح فروع جدٌدة فً محافظة المنٌا و
  14,444,444"حجم التموٌل 

  465./8/1"تموٌل الصفقة عن طرٌق عقد مضاربة مع المساهم الرئٌسً كتموٌل معبري وافقت علٌه الجمعٌة العامة العادٌة المنعقدة بتارٌخ 
 " 68,444,444جم التموٌل لحٌن الحصول على تموٌل لها  "ح

  سنوات من الخسائر منذ إنشائها وإغالق كافة الخسائر المرحلة على  1بعد  464.رواج  " تمكنت شركة رواج لتجارة السٌارات من تحقٌق أرباح فً عام
وهو ما  465.القوائم المالٌة وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئٌة لرخصة التخصٌم وتوفٌق األوضاع والحصول على الرخصة فً الربع األخٌر لعام 

 4,444,444.ال التقسٌط السٌارات والتخصٌم "حجم التموٌل ٌدعم التوجه لزٌادة رأس مال الشركة لدعم عملٌاتها فً مج

 ٌع أرباح من تموٌل المصروفات العمومٌة واالدارٌة واٌه التزامات عارضة فً المدي القصٌر للشركة القابضة حٌث قررت الشركة فً الوقت الحالً عدم توز
  شركاتها التابعة لدعم فرص نموها

 ( أصلي سهم لكل الزيادة أسهم من ين سهم بىاقع 81/9/9189 حتً السهم لمشتري:  ) االكتتاب فً الحق

 فً المساهمة بنسبة التقٌد بدون الزٌادة أسهم فى االكتتاب 461./64/5 الخمٌس الموافق  ٌوم تداول جلسة نهاٌة حتى السهم ومشترى الشركة مساهمى لقدامى ٌحق
 الكمٌة نفاذ حتً لألكبر األصغر من المستثمرٌن صغار لصالح الكسور جبر سٌتم بقٌةالمت االسهم فً االكتتاب تجاوز حالة وفً األصلً األسهم

 :السداد شروط

 قرش للسهم الىاحد03.0 مصاريف اصدارباإلضافة الي  جنيه للسهم الىاحد03.03يتم سداد كامل قيمة االكتتاب والبالغة 



 

 

 : االكتتاب تلقً بنك

 لتنمٌة من خالل  فروعه مصر إٌران ل بنك خالل من االكتتاب ٌتم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولية

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر منشركة برٌمٌٌر  أبحاث إدارة قبل من رالتقرٌ هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌةشركة برٌمٌٌر  تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 تفاظاالح دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول همنظر وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكد
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولي االتصال

 

 ادارة البحىث
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