
 
 



 

  عه صدور وشرة االكتتاب العام ألسهمها "أرامكىالسعىدية : إعالن "
 

طشح جضء يٍ أعًٓٓب فٙ انغٕق أػهُذ ششكخ انضٚذ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ "أسايكٕ" ػٍ َششح اإلطذاسح انخبطخ ث

 .أعًٓٓب انًظذسح% يٍ إجًبنٙ 5.0رؼزضو انششكخ ػٍ طشح يب َغجزّ ٔ، انًبنٛخ انغؼٕدٚخ

يهٛبس عٓى ر٘ حمٕق  055يهٛبس سٚبل، يمغى إنٗ  05سأط يبل انششكخ ٚجهغ  األعبعٙ نهششكخ أٌٔٚشٛش انُظبو 

 رظٕٚذ يزغبٔٚخ ثذٌٔ لًٛخ اعًٛخ.

 :ويستهدف االكتتاب الشريحتيه التاليتيه

 :ٔرشًم ْزِ انششٚحخ انفئبد انزٙ ٚحك نٓب انًشبسكخ فٙ ػًهٛخ ثُبء عجم األٔايش  المؤسساث المكتتبت

 .ٔفمًب نزؼهًٛبد ثُبء عجم األٔايش ٔرخظٛض األعٓى فٙ االكززبثبد األٔنٛخ انظبدسح ػٍ انٓٛئخ
 

 :ٔرشًم ْزِ انششٚحخ األشخبص انغؼٕدٍٚٛ انطجٛؼٍٛٛ، ثًٍ فٙ رنك انًشأح انغؼٕدٚخ  المكتتبىن األفراد

حٛث ٚحك نٓب أٌ ركززت ثبعًٓب أٔ  -نًطهمخ أٔ األسيهخ انزٙ نٓب أٔالد لّظش يٍ صٔج غٛش عؼٕد٘ ا

ثأعًبء أٔالدْب انمّظش نظبنحٓب ششٚطخ أٌ رمذو يب ٚثجذ أَٓب يطهمخ أٔ أسيهخ ٔيب ٚثجذ أيٕيزٓب نألٔالد 

انؼشثٙ يًٍ  ٔأ٘ شخض طجٛؼٙ غٛش عؼٕد٘ يمٛى أٔ يٕاطُٙ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ -انمظش 

 نذٚٓى حغبة ثُكٙ نذٖ إحذٖ انجٓبد انًغزهًخ.

دٚغًجش  4، ٔرُزٓٙ ثُٓبٚخ 0573َٕفًجش  71 ٔعزجذأ فزشح االكززبة نهًكززجٍٛ يٍ فئخ انششكبد ٔانًؤعغبد فٙ

 .0573َٕفًجش  02، ٔرُزٓٙ فٙ 0573َٕفًجش  71، فٙ حٍٛ عٛجذأ فزشح االكززبة يٍ فئخ األفشاد فٙ 0573

عٛكٌٕ عؼش انطشح ش، ٔخ أَّ عٛزى رحذٚذ عؼش انطشح انُٓبئٙ ثؼذ االَزٓبء يٍ ثُبء عجم األٔائَْٕذ انششك

 .انُٓبئٙ ْٕ انغؼش انز٘ ٚزى ثًٕججّ رخظٛض أعٓى انطشح نجًٛغ فئبد انًكززجٍٛ

فٙ حٍٛ الٕٚجذ حذ أدَٗ أٔ  أعٓى ٔال ٕٚجذ حذ ألظٗ، 75انحذ األدَٗ إلكززبة األفشاد ْٕ  كًب أٔضحذ أٌ

 ٗ يٍ فئخ انششكبد ٔانًؤعغبد.الظ

ششٚحخ انغؼٕدٍٚٛ األفشاد، يًٍ ٚحزفظٌٕ ثًهكٛخ أعًٓٓى ثشكم يغزًش ٔدٌٔ اَمطبع نًذح ٔأضبفذ انششكخ أٌ 

 .يجبَٙى عٓ 755أعٓى ٚشزشَٔٓب ػُذ االكززبة، ثًب ٚظم إنٗ  75ػهٗ عٓى يجبَٙ نكم  ، عزحظمٕٚيًب 725

 :الفتراث الزمنيت لالكتتاب

 كتتابلال الجدول الزمني

 الفترة الزمنيت البيان

 عجم ثُبء ػًهٛخ ٔأٔايش انطهجبد رمذٚى فزشح
 انًكززجخ نهًؤعغبد األٔايش

 71 فزشح – 9172 دٚغًجش 4 إنٗ َٕفًجش 71يٍ رجذأ
 ٕٚيب

 األفشاد ٔاكززبة انطهجبد رمذٚى فزشح
 فزشح – 9172 َٕفًجش 91 َٓبٚخ إنٗ َٕفًجش 71 يٍ رجذأ
 أٚبو 71

 ٔعذاد االكززبة طهجبد ًَبرج نزمذٚى يٕػذ آخش
 األفشاد نهًكززجٍٛ االكززبة لًٛخ

 9172 َٕفًجش 91

 9172 دٚغًجش 4 انًكززجخ نهًؤعغبد اكززبة طهجبد رمذٚى يٕػذ

 9172 دٚغًجش 5 انطشح ألعٓى انُٓبئٙ انطشح عؼش ػٍ اإلػالٌ



 انطشح ألعٓى انُٓبئٙ انزخظٛض ػٍ اإلػالٌ
 األفشاد ٔانًكززجٍٛ انًكززجخ نهًؤعغبد

 9172 دٚغًجش 5

 انًؤعغبد لجم يٍ االكززبة لًٛخ عذاد ربسٚخ
 ألظبِ يٕػذ فٙ انًكززجخ

 9172 دٚغًجش 1

 فٙ األفشاد نهًكززجٍٛ ٔجذ إٌ انفبئض إػبدح ربسٚخ
 ألظبِ يٕػذ

 9172 دٚغًجش 79

 انزذأل ثجذء انًزٕلغ انزبسٚخ
جًٛغ ثؼذ اعزٛفبء جًٛغ انًزطهجبد ٔاالَزٓبء يٍ 

 اإلجشاءاد انُظبيٛخ

 

  



 

 


