
 عقارات ال�سيف �ش م

ملخ�ش ن�سرة االكتتاب
�لكتتاب �لعام �لأويل لطرح  179.400.000 �صهم عادي بالإ�صافة �إىل خيار زيادة �لتخ�صي�ص �ىل حد ي�صل �أق�صاه 43.510.000  �ضهم عادي �إ�ضايف

إبريل 2007  تاريخ فتح باب االكتتاب العام األولي لألسهم يوم اخلميس املوافق 26 
تاريخ إقفال باب االكتتاب العام األولي لألسهم يوم اخلميس املوافق 10 مايو 2007 

يحق جلميع اجلن�سيات االكتتاب باالأ�سهم

امل�ست�سارون

م�سجل االأ�سهم

�سامنو االكتتاب بنك اال�ستالمبنك الوكيل واال�ستالم الرئي�سي

امل�ست�سار الفني امل�ست�سار القانوين امل�ست�سار املايل

 مدير اال�سدار

�سامن االكتتاب الرئي�سي

امل�ست�سار املايل

امل�ست�سار االإعالمي

قررت حكومة �لبحرين عر�ص ح�صتها يف �صركة عقار�ت �ل�صيف )»�ل�صركة«(  لالكتتاب �لعام. تدعو وز�رة �ملالية، �لتي تدير ح�صة �حلكومة يف 

�ل�صركة، كافة �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات بتقدمي طلبات �لكتتاب لالأ�صهم �لعادية �ملطروحة يف �ل�صركة �ىل حد ي�صل �أق�صاه  222.910.000 )مائتان 

و�ثنان وع�صرون مليون وت�صعمائة وع�صرة �ألف( �صهم عادي.  تقدم  طلبات �لكتتاب �إىل �لفروع �ملختارة �لتابعة لبنك �لوكيل و�ل�صتالم �لرئي�صي 

وبنك �ل�صتالم. �صوف يبد�أ طرح �ل�صهم �لعادية لالكتتاب �لعام يف يوم �خلمي�ص 26 �إبريل 2007 و�صوف يقفل يف يوم �خلمي�ص 10 مايو 2007. 
 

توافر نشرة االكتتاب:  .1
مت ��صتخر�ج �ملعلومات �لتالية من ن�صرة �لكتتاب �ل�صادرة �ملتعلقة بطرح �لأ�صهم �لعادية يف عقار�ت �ل�صيف �ص.م.ب. �ملتوفرة لدى مكتب مدير 

�ل�صد�ر، �لفروع �ملختارة �لتابعة لبنك �لوكيل و�ل�صتالم �لرئي�صي، بنك �ل�صتالم ومكتب م�صجلي �لأ�صهم. ل يعترب هذ� ملخ�صًا متكاماًل للمعلومات 

�لتي تت�صمنها ن�صرة �لكتتاب. ينبغي على �لأ�صخا�ص �لر�غبني يف تقدمي طلبات لالكتتاب يف �لأ�صهم �لعادية قر�ءة ن�صرة �لكتتاب بالكامل. تكون 

لالألفاظ و�لعبار�ت �لو�رد تعريفها يف ن�صرة �لكتتاب نف�ص �ملعاين عند ��صتعمالها يف هذ� �مللخ�ص ما مل يتطلب �ل�صياق غري ذلك.

الشركة، املساهم البائع واملستشارون:  .2
عقارات ال�سيف �ش م ب الشركة:    

وزارة املالية املساهم البائع:                    
�سركة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش م ب )م( مدير اإلصدار:      

بنك البحرين والكويت �ش م ب  بنك الوكيل واالستالم الرئيسي:     
بنك البحرين االإ�سالمي �ش م ب  بنك االستالم:        

�سركة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش م ب )م( ضامن االكتتاب الرئيسي:  
البنك االأهلي املتحد �ش م ب  ضامنو االكتتاب:   

بنك البحرين االإ�سالمي �ش م ب     

البنك الدويل املتحد �ش م ب     

�سركة االأوراق املالية واال�ستثمار �ش م ب )م( املستشارون املاليون:                                  
اإرن�ست ويونغ     

كي بي اإم جي فخرو مسجل األسهم:      
قي�ش حامت الزعبي املستشار القانوني:   

�سركة البحرين للت�سهيالت التجارية �ش م ب املستشار الفني:     
فور كوميونيكي�سنز املستشار اإلعالمي:  

تفاصيل الطرح:  .3
46.000.000 د.ب. يتكون من 460.000.000 سهم عادي تبلغ  رأس املال الصادر واملدفوع بالكامل:      

القيمة االسمية للسهم الواحد 0.100 د.ب.                                                   

ان اسهم الشركة املطروحة لالكتتاب مملوكة بالكامل من وزارة املالية   املساهم البائع:   
حلكومة مملكة البحرين. بعد االنتهاء من التخصيص، اذا مت زيادة خيار       

التخصيص االضافي بالكامل يتم بيع شامل أسهم حصة املساهم       

البائع.       

يتكون الطرح املشترك من طرح املؤسسات وطرح األفراد. الطرح املشترك:   
حد يصل الى 222.910.000 سهم عادي )تتكون من      حجم الطرح املشترك:                
179.400.000سهم عادي باإلضافة إلي خيار زيادة التخصيص        

سهم عادي إضافي سوف    الى حد يصل أقصاه 43.510.000      

يتم اضافتها الى حجم االسهم املطروحة لالكتتاب في حال        

زيادة حجم الطلب عن حجم االسهم املطروحة( التي متثل        

حوالي48.46 % من إجمالي األسهم العادية الصادرة واملدفوعة        

بالكامل في الشركة وهي مملوكة بالكامل من قبل املساهم        

البائع.     

0.100  د.ب. القيمة االسمية:      
حد يصل الى 111.455 سهم عادي متثل نسبة 50% من     طرح املؤسسات:                     
الطرح املشترك وميكن أن يشارك فيه األفراد واملؤسسات من        

البحرينيني وغير البحرينيني.     

سهم   خيار زيادة حجم التخصيص الى حد يصل أقصاه 43.510.000  خيار زيادة التخصيص:  
عادي اضافي، مملوكة بالكامل من املساهم البائع، سوف تتم اضافتها       

الى حجم االسهم املطروحة لالكتتاب في حال زيادة حجم الطلب       

املطروحة في الطرح املشترك. في حال   عن حجم االسهم       

اضافة خيار زيادة التخصيص على الطرح يصل حجم الطرح املشترك       

الى 222.910.000 سهم عادي موزعة بالتساوي بني طرح املؤسسات       

وطرح االفراد بعد االخذ بعني االعتبار اعادة التخصيص املذكورة ادناه.      

احلد األدنى لالكتتاب في 
سهم بعد ذلك(. 51.000 سهم عادي )ومضاعفات 1.000  طرح املؤسسات:        

احلد األقصى لالكتتاب 
111.455.000 سهم عادي. في طرح املؤسسات:       

0.125 د.ب. سعر السهم لطرح املؤسسات:    
حد يصل إلى 111.455.000 سهم عادي متثل نسبة 50% من    طرح األفراد:   
األسهم املشتركة وميكن أن يشارك فيه األفراد من املواطنني        

البحرينيني فقط.     

احلد األدنى لالكتتاب
سهم بعد ذلك(. سهم عادي )ومضاعفات 1.000   5.000  في طرح األفراد:   

احلد األقصى لالكتتاب 
50.000 سهم عادي. في طرح األفراد:   

0.110 د.ب سعر السهم لطرح لألفراد:         
مت حتديد سعر السهم لطرح لألفراد بخصم قدره 12% من سعر        

السهم لطرح املؤسسات بهدف تشجيع املواطنني البحرينيني        

على االستثمار في االكتتاب العام األولي ألسهم الشركة.     

تدفع قيمة األسهم  في طرح االفراد على أساس دفعة  قدرها    برنامج أقساط لطرح األفراد:  
50% تدفع مقدما عند االكتتاب ودفعة ثانية قدرها 50% تدفع        

قبل مرور عام على االكتتاب العام االولى لألسهم )26 اإبريل        

2008( في الفرع الرئيسي لبنك الوكيل واالستالم الرئيسي.      

في حال زيادة حجم الطلب عن حجم االسهم املطروحة     إعادة التخصيص:   
في طرح االفراد، سوف يتم زيادة عدد اسهم في طرح االفراد        

بحد أقصاه 15% من حجم الطرح املشترك اخملصص        

اساساً لطرح املؤسسات بنفس سعر اسهم طرح االفراد. في حالة       

انخفاض معدل االكتتاب في أي من الطرحني فإن عدد األسهم      

      

 

غير املكتتب بها مبدئيا واخملصصة للطرح الذي تدنى فيه معدل االكتتاب سوف يعاد      

تخصيصها للطرح اآلخر بالسعر اخلاص بذلك  الطرح.    

يجب على   ليس باستطاعة االفراد البحرينيني التقدم بطلبي اكتتاب للطرحني.  تعدد استمارات الطلب: 
سهم التقدم    املواطنني البحرينيني الذين يودون االكتتاب بأكثر من 50.000     

باجمالي مجموع االسهم الذي يراد االكتتاب بها بطرح املؤسسات. في حال تعدد       

طلبات االكتتاب املقدمة من نفس املكتتب املؤهل سوف يلغى الطلب االقل      

بالنسبة لالسهم املكتتبة بعد االخذ بعني االعتبار النسب الدنيا والقصوى في      

كل من الطرحني.    

يوم اخلمي�ش 26 اإبريل 2007 تاريخ فتح باب االكتتاب: 
يوم اخلمي�ش 10 مايو 2007   تاريخ إقفال باب االكتتاب: 
يوم اخلمي�ش 17 مايو 2007 تاريخ التخصيص:  
يوم اخلمي�ش 31 مايو 2007 تاريخ االعالن عن التخصيص: 
يوم االثنني 11 يونيو 2007 تاريخ التوزيع:  

سوف يصدر إعالن رسمي من سوق البحرين لألوراق املالية فيما يتعلق ببدء  تاريخ التداول:  
التداول في اسهم الشركة.                                                  

رسوم االكتتاب وضمان
تدفع رسوم االكتتاب وضمان االكتتاب من قبل املساهم البائع وهي ليست     االكتتاب لكل سهم عادي: 

جزءا من سعر الطرح.    

لقد مت ضمان كامل االسهم العادية املطروحة في الطرح املشترك الى حد    التزام الضامنني:  
سهم عادي بسعر السهم لطرح املؤسسات.   يصل اقصاه 179.400.000     

سوف تكون األسهم املطروحة من جميع النواحي بنفس مرتبة جميع األسهم  رتبة األسهم:    
                                                  العادية األخرى للشركة.

التخصيص:   .4
يف حال زيادة حجم �لطلب من قبل مقدمي �لطلبات �ملوؤهلني عن حجم �ل�صهم �ملطروحة �صوف ي�صع مدير �لإ�صد�ر �أ�صا�صا للتخ�صي�ص 

�صيتم مبوجبه تخ�صي�ص �لأ�صهم �ملطروحة بالن�صبة و�لتنا�صب مع عدد �لأ�صهم �لعادية �لتي يتم تقدمي �لطلبات لها من قبل كل مقدم للطلبات 

مبر�عاة �إعادة �لتخ�صي�ص وخيار زيادة �لتخ�صي�ص �ملذكورين �صابقًا.

التسجيل وعنوان الشركة:  .5
عقار�ت �ل�صيف �ص.م.ب. )م( هي �صركة م�صاهمة عامة م�صجلة لدى وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة يف مملكة �لبحرين وتعمل مبوجب �صجل جتاري 

رقم 44344 مت �حل�صول عليه يف 8 نوفمرب 1999. يقع �ملركز �لرئي�صي لل�صركة يف �لعنو�ن �لتايل: 

جممع �ل�صيف، �صاحية �ل�صيف ،�ص.ب. رقم 20084،�ملنامة، مملكة �لبحرين

املساهمون احلاليون:  .6
قبل الطرح األولي لألسهم كان املساهمني في عقارات السيف كما يلي في اجلدول أدناه:  

نسبة امللكية عدد األسهم اململوكة       املساهم    
%48.46    222.910.000      وزارة املالية     

%30.00    138.000.000      املواطنون املستحقون )االسر احملتاجة( 
   96.600.000      هيئة صندوق التقاعد    

  1.860.000      املستأجرون    
630.000      املوظفون     

     املجموع     

 

%21.00

%0.40

معلومات عامة عن الشركة:  .7
�إن عقار�ت �ل�صيف هي �صركة لتطوير �لعقار�ت ومن�صاآت �لتجزئة و�مل�صروعات �ل�صكنية، �لرتفيهية. تقوم �ل�صركة بتطوير و�متالك و�إد�رة ما يزيد 

على 700 وحدة جتارية يف 45 موقعا خمتلفا يف جميع �أنحاء مملكة �لبحرين. تتوىل �ل�صركة �متالك و�إد�رة جممع �ل�صيف، جممع مدينة عي�صى 

ومن�صاآت جتارية �أخرى يف �لبحرين وتقوم �أي�صا بت�صغيل من�صاأة ترفيهية تعرف با�صم جميك �أيالند.

 تتطلع عقار�ت �ل�صيف �إىل �أن ت�صبح معيار� منوذجيا يف قطاع �لتطوير �لعقاري مع بلوغ م�صتوى ل يبارى من �لتفوق ل ميكن مناف�صته يف �صوق 

دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي. لتحقيق هذه �لغاية فاإن عقار�ت �ل�صيف �صوف تعمل با�صتمر�ر على تقدمي منتجات عقارية وترفيهية مبتكرة وعالية 

�جلودة لل�صوق. و�صوف حتتل موقعا ��صرت�تيجيا يرمي �إىل �قتنا�ص �لفر�ص �لتي تظهر يف �ل�صوق.

تعتزم عقار�ت �ل�صيف �أن جتمع ما بني مز�يا �خلدمات �لتكميلية للم�صتهلكني يف �صاحية �ل�صيف وهي حتديد� �لت�صوق، �لرتفيه و�ل�صيافة. يف 

�إطار جهودها لتحقيق هذ� �لهدف فاإن عقار�ت �ل�صيف كانت تعمل با�صتمر�ر على �لتح�صني و�لتو�صع يف عقار�تها يف �صاحية �ل�صيف. وقد �تخذت 

عقار�ت �ل�صيف �لعديد من �خلطو�ت لتدعيم مكانتها �لر�ئدة يف �صوق جتارة �لتجزئة:  

•     م�سروع التو�سعة الغربية ملجمع ال�سيف: �صوف ت�صيف �لتو�صعة �لغربية ملجمع �ل�صيف �لبالغ تكاليفها 11.2 مليون دينار بحريني و�لتي 

�فتتحت يف يناير 2007 �ملزيد من �مل�صاحة �لقابلة للتاأجري بحو�يل 22.000 مرت مربع. 

•     فريزر �سويت�ش ال�سيف: هو برج من �ل�صقق �ملفرو�صة يجري �إن�صاوؤه فوق �لتو�صعة �لغربية بتكلفة �إ�صافية تبلغ 10 ماليني دينار بحريني. 

�صوف يتوىل �إد�رة �مل�صروع �ل�صكني �جلديد موؤ�ص�صة فريزر �صريفي�ص ريزيد�ن�صز و�صوف يطلق عليه ��صم فريزر �صويت�ص �ل�صيف.

8. إدراج األسهم: 
�صوف يتم �إدر�ج �لأ�صهم �لعادية لل�صركة يف �صوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية بعد �حل�صول على �ملو�فقات �لتنظيمية �لالزمة.

9. مجلس اإلدارة:
قام �لأ�صخا�ص �ملذكورون �أدناه بتمثيل م�صاهمي �ل�صركة يف ترتيب �لطرح �لأويل لالأ�صهم: 

)رئي�ص جمل�ص �لإد�رة(  �ل�صيد عبد�لرحمن يو�صف فخرو   

)ع�صو جمل�ص �لإد�رة(  �ل�صيد وليد �خلاجة    

)ع�صو جمل�ص �لإد�رة( �ل�صيد عبد�لوهاب �حلو�ج   

)ع�صو جمل�ص �لإد�رة( �ل�صيدة حنان كمال   

 

كيفية تقدمي الطلبات:  .10
�صوف تقبل بنوك �ل�صتالم �لتالية ��صتمار�ت طلبات �لكتتاب خالل مدة �لطرح: 

بنك �لبحرين و�لكويت �ص م ب  •بنك �لوكيل و�ل�صتالم �لرئي�صي:  

بنك �لبحرين �لإ�صالمي �ص م ب  • بنك �ل�صتالم:   

11. معلومات هامة أخرى: 
�أ  يفتح باب �لكتتاب يف يوم �خلمي�ص �ملو�فق 26 �إبريل 2007 ويقفل يف يوم �خلمي�ص �ملو�فق 10 مايو 2007.  

ب  ميكن �حل�صول على ن�صخ من ن�صرة �لكتتاب من مكتب مدير �ل�صد�ر، �لفروع �ملختارة �لتابعة لبنك �لوكيل و�ل�صتالم �لرئي�صي، بنك �ل�صتالم 

و مكتب م�صجلي �لأ�صهم.  

االقرار التنظيمي:  .12
لن يتحمل بنك �لبحرين �ملركزي �أو�صوق �لبحرين لالأور�ق �ملالية �أية م�صئولية عن دقة �أو تكامل  �لبيانات و�ملعلومات �مل�صمولة يف هذ� �لإعالن 

ون�صرة �لكتتاب وتخلى طرفها من �أية م�صئولية �أيا كانت عن �أية خ�صارة مهما كان �صببها قد تن�صاأ من �لعتماد على كل �أو �أي جزء من حمتويات 

هذ� �لإعالن �أو ن�صرة �لكتتاب. 

اقرار أعضاء مجلس اإلدارة:  .13
يتحمل �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة �مل�صئولية عن �ملعلومات �لتي يت�صمنها هذ� �لعالن. يف حدود علم و�عتقاد �أع�صاء جمل�ص �لإد�رة �لذين توخو� كل 

�لعناية �لالزمة ل�صمان �ن �لو�صع كذلك فان �ملعلومات �لتي يت�صمنها هذ� �لعالن مطابقة للحقائق .  

جمل�ش اإدارة عقارات ال�سيف �ش م ب

%0.14

460.000.000


