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 معلومات عن االكتتاب:

 

 ؟االكتتاب شروط أهم هي ما

 سيتم االكتتاب علي مرحلتين :
 أيام ( 01)  األولىاالكتتاب  مرحلة:  أوالا 

م(، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 8/7/1104هـ )الموافق01/09/0415يوم الثالثاء  دأتب -
 م(،70/7/4110هـ )الموافق 20/09/5041

شركات( الحاملي أسهم السعوديين أو السعوديين أو غير الكتتاب على المساهمين )يقتصر اإل -
 تاريخ في أكثر أو  سهم يملك مساهم لكل ويحق (.م10/17/1104األحقية )الشركة في تاريخ 

 األحقية

  لاير  10 السهم قيمة -

 

 المستحقة ؟ األسهم فيل يحق للمساهم االكتتاب بعدد أكبر ه
 الكتتاب فقط بأسهم االحقية أو أقل ) تم إلغاء أسعار المزايدة (ا  ال.  -

 

 ؟ االكتتاب له يحق الذي من

 (م10/17/1104األحقية )الشركة في تاريخ  في سهم 1 بحد أدنى يمتلك مساهم ألي يحق
 

  هل يستطيع مالك اسهم االحقية بيع اسهم االحقية ؟ إذا كان الجواب نعم كيف يمكنه ذلك ؟
 عن طريق حساب تداول ، وستظهر اسهم االحقية  في محفظته .في فترة االكتتاب االولى نعم . وذلك 

 
 ن يحق له شراء اسهم االحقية م
 . (رالجمهوو المستحقينيمكن ألي مستثمر شراء أسهم االحقية ) -

 

 الحقوق؟ هذة من جزء بيع باإلمكان هل
 .قي بجزء واالكتتاب بالمت بيع يمكن نعم، -

 

 التداول؟ فترة إنقضاء بعد الحق بيع المستحق الشخص يستطيع هل
 ذلك اليمكن -

 



 الكتتاباومرحلتي التداول فترة خالل فيها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم التي أولوية لحقوق يحدث ماذا

 والثانية؟ األولى
 مدير ينظمه الذي المتبقي الطرح فترة في الحقوق هذه بيع أو ممارسة عدم عن الناتجة المتبقية سهم األ تطرح -

 بحسب المعيير الذي تحددها نشرة االصدار.  االكتتاب

 
 األولوية؟ حقوق تداول لعمليات إضافية رسوم أي إضافة سيتم هل

 .العمولة لمبلغ أدنى حد دون من ولكن سهم باأل هي كما والشراء بيعال عمليات على العموالت نفس تطبيق سيتم
 

 ثانياا : مرحلة االكتتاب الثانية  )3 أيام (
م(، وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 39/90/3934هـ )الموافق 32/90/3425تبدأ يوم األحد  -

 م(،33/0/4393هـ )الموافق 35/90/5342
 الكتتاب فقط بأسهم االحقية أو أقلا -

 
     االكتتاب له يحق الذي من

لمالك االسهم المقييدون في تداول الذين لم يمارسو حقهم في االكتتاب في المرحلة  يحق االكتتاب  -
 .الذي اشترو اسهم االحقية في فترة االكتتاب االولى(  الجمهور) لمستثمريناوكذلك  االولى

 
 بالكامل؟ مدفوع المال رأس له   

 . نعم -

 المال؟ رأس لزيادة المطروحة سهماأل عدد كم    

  .سهم    22,000,000 رأس لزيادة المطروحة األسهم عدد يبلغ -
 

 المال؟ رأس لزيادة المطروحة األسهم قيمة تبلغ كم       

 سعودي لاير .   220,000,000.00 المعروضة األسهم قيمة تبلغ -

 

 المال؟ رأس زيادة ألسهم الطرح سعر يبلغ كم.     

 عند المطلوبة األسهم قيمة تدفعو   الواحد للسهم  لاير 10المال رأس زيادة ألسهم لطرحا سعر يبلغ -
 .بالكامل االكتتاب

 

 



 ؟ماهي المستندات المطلوبة .
 وصورة   وأصل العائلة دفتر أو الشخصية البطاقة من وصورة أصل مع االكتتاب طلبات نماذج تقديم يجب 

 .المكتتب عن نيابة الطلب تقديم حالة في التوكيل من

 الشركة مال رأس زيادة أسهم تداول في والبدء األسهم تسجيل بعد إال األسهم ملكية بنقل يسمح لن . 

 يسمح و الجاري  الحساب من بالخصم تفويض خالل من بالكامل بها المكتتب األسهم قيمة إجمالي سداد يجب
 البنك االهلي التجاري  شركة أو ألمرالألمر  شيك مصرفيمقابل االكتتاب لغير عمالء البنك 

 البيانات صحة عدم أو المستلم البنك ختم وجود عدم حالة في ملغي االكتتاب طلب نموذج يعتبر سوف 
 .االكتتاب طلب نموذج في الموجودة

 يلي كما األسهم تخصيص يتم : 

  األحقية تاريخ في للمساهم مملوكة  سهم لكل جديد سهم 2.2 أساس على للمكتتبين األسهم صيتخص -      
 
 األسهم؟ شراء الخليجي التعاون مجلس دول ومواطني للمؤسسات يحق هل     

 في الشركة أسهم امتالكهم حال في االكتتاب الخليجي التعاون مجلس دول ومواطني للشركات يحق نعم  -
 .األحقية تاريخ

 بها؟ االكتتاب يمكنني التي األسهم عدد كم     

( مملوك سهم لكل جديد سهم2.2 ( األحقية بتاريخ حقه تساوي األسهم من بعدد االكتتاب في األحقية للمساهم -
 وال يمكن االكتتاب بأكثر من االحقية .

 إذا كان المكتتب يملك أسهم في أكثر من محفظة، فهل يتوجب أن يقدم طلباا منفصالا عن كل محفظة؟    
مجموع األسهم التي يملكها في تاريخ األحقية، ال. يجب على كل مكتتب أن يقدم طلبًا واحدًا فقط يوضح فيه  -

 ا في القسم المخصص لذلك ضمن طلب االكتتاب.المراد إيداع األسهم بهكما يجب أن يحدد المحفظة 
 ؟مكتتب كل يقدمها أن يمكن التي االكتتاب طلبات نماذج عدد كم      

 . فقط واحد اكتتاب طلب نموذج -

 اكتتاب؟ طلب من أكثر المكتتب قدم إذا يحدث ماذا.   

 . الالحقة االكتتاب طلبات كافة رفض ويتم فقط، األول االكتتاب طلب سيقبل -

 االكتتاب؟ طلبات نماذج على الحصول يمكنني أين    

 من أو المستلمة البنوك فروع من أي   من االكتتاب فترة خالل االكتتاب طلبات على الحصول يمكن -
 www.alahli.comموقع األهلي االلكتروني   .االنترنت على المستلمة البنوك مواقع

 

 المستلمة؟ البنوك هي من    

 : االكتتاب طلبات باستقبال مسيقو  التي البنوك -

http://www.alahli.com/
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 الين ؟أون  أهلي&  ATMالصرف اآللي اتاألهلي المصرفي ، مكن )هاتفالمنافذ البديلة  طريق عن االكتتاب يمكن هل    

ويرغبون في إيداع أسهم  البنك األهلي االكتتاب عن طريقالذين سبق لهم البنك  ءنعم وذلك لعمال -
 التخصيص فيها.

 
 االكتتاب؟ طلبات مع تقديمها لوبالمط الوثائق هي ما

 للخليجيين السفر جواز أو واإلقامة السعوديين لغير السفر وجواز للسعوديين الشخصية البطاقة وصورة أصل 

. 

 المخولين لألشخاص الشخصية البطاقة وصورة أصل مع االعتباري للمكتتب التجاري السجل وصورة أصل 
 . بالتوقيع

 التوكيل لهم يحق ممن توكيل وجود حالة في الشرعية الوكالة وصورة أصل 

 (ورثة وجود حالة في ) اإلرث حصر صك وصورة أصل 

 للوكيل الشخصية البطاقة وصورة أصل  

 أسهم شهادات يملكون الذين للمكتتبين األسهم شهادة وصورة أصل . 

 االكتتاب؟ طلب نموذج من بصورة االحتفاظ يمكنني هل.    

 .به تقدم الذي االكتتاب طلب نموذج من بنسخة المكتتب يدبتزو  المستلم البنك يقوم سوف  -

 الغياا؟ االكتتاب طلب نموذج يصبح متى.    

 المعلومات كانت حال في أو الطلب بختم المستلم البنك قيام عدم حال في الغياً  االكتتاب طلب يصبح -
 .صحيحة غير المكتتب من المقدمة

 م؟األسه تسجيل به سيتم الذي االسم هو ما     

 ليقوم له وكيالً  المكتتب تعيين حال في وحتى ، الرئيس المكتتب بإسم األسهم تسجيل دائماً  يتم سوف -
 .شرعية وكالة صك بموجب عنه نيابة باالكتتاب

 االكتتاب؟ قيمة دفع يجب متى        



 .االكتتاب طلبات تقديم عند بها االكتتاب المراد األسهم قيمة كامل دفع يجب -

 الدفع؟ يمكنني كيف.        

 تقديم طريقه عن يتم الذي البنك لدى المكتتب حساب من بالخصم البنك تفويض طريق عن الدفع يتم -
 األهليأو ألمر البنك  شركة الصحراء للبتروكيماوياتأو بموجب شيك مصرفي ألمر  االكتتاب  طلب

 التجاري. 

 ؟ مالال رأس زيادة أسهم شراء بطلب للتقدم مصرفي حساب فتح يشترط هل.      
 ال -           

 المصرفي؟ حسابي من الخصم يتم متى.     

 .المستلم البنك طريق عن اكتتابك طلب معلومات إدخال عند الخصم يتم -

 االكتتاب؟ طلب نموذج في كاملة غير البيانات كانت أو خطأ هناك كان إذا المكتتب بإشعار البنك سيقوم هل         

 . وصحيحة كاملة االكتتاب طلب في المدرجة المعلومات أن من التأكد ؤوليةمس المكتتب ويتحملال  -

 ؟المملكة خارج المكتتب كان إذا يحدث ماذا.        

 أو للسفاره ويمكن قانوني/ شرعي توكيل بموجب المكتتب عن بالنيابة األسهم لشراء ممثل تعيين يمكنك -
 وكاله. صك إصدار بالخارج السعودية  القنصلية

 المملكة؟ خارج كان إذا سبفاك شركةال أسهم فى االكتتاب بطلب يتقدم أن لشخص يمكن هل      
 صك بموجب عنها / عنه بالنيابة األسهم لشراء ممثالً  يعين أن المكتتب على ويجب ذلك، يمكنه لن ال . -

 .شرعي، توكيل

 المستلم؟ البنك إلى االكتتاب بطل نموذج تقديم بعد رأيه يغير أن المكتتب أراد إذا سيحدث ماذا         .

 .المستلم للبنك تقديمه بعد الطلب إلغاء أو تعديل المكتتب يستطيع لن -

 ؟الفائض ورد للتخصيص المحدد التاريخ ماهو        

 سيتم تخصيص جميع االسهم المكتتب بها  -

 التخصيص؟ب تبليغ العميليتم س وكيف       

 .(SMS)الجوال القصيرة  رسائلعن طريق  -
 األسهم؟ شهادة على الحصول للمكتتب يمكن هل        

 البنك طريق عن ويمكن للعميل طلب إشعار باألسهم المخصصة وسوف. أسهم شهادات إصدار يتم لن -
 .للمكتتب المخصصة لألسهم النهائي للعدد تأكيد مثابة المستلم

 األسهم؟ تداول يبدأ متى        

 . لألسهم النهائي التخصيص بعد األسهم تداول بدء يتوقع -

 التداول؟ بدء قبل أسهمي بيع يمكنني هل        

 .التداول بداية قبل أسهمهم بيع المكتتبون يستطيع لن -



 للوكاالت؟ الرئيسية القواعد ماهي      

 و ببيع تفويضاًً  يتضمن وأن المخصصة الشرعية المحكمة قبل من ومعتمداً  مصدقاً  التوكيل يكون أن يجب 
 . األسهم شراء

 الخارج في المقيمين للسعوديين شرعية وكاالت تصدر أن السعودية الدبلوماسية للممثليات يمكن . 

 التوكيل في المذكور المفوض بإسم وليس الرئيسي المكتتب بإسم لألسهم النهائي التخصيص يكون سوف . 

 أي تاباالكت طلب نموذج في المذكور الحساب إلى وجد، إن التخصيص، بعد الفائض رد يتم سوف 
  االكتتاب، عند المبلغ منه خصم الذي الحساب

 لالكتتاب؟ خاصة وكالة توجد هل     

 .األسهم وشراء بيع في الوكيل حق توضح العدل كاتب من خاصة وكالة أو عامة -

 األب؟ بإسم لالكتتاب والدهم من لوكالة األبناء يحتاج هل      .

 . نعم -

 ؟)المدني السجل  (الشخصية البطاقة رقم مليح سفر بجواز االكتتاب أستطيع هل      

 . نعم -

 ؟( المدني السجل )الشخصية البطاقة رقم تحمل التي التابعية بواسطة االكتتاب أستطيع هل      

 . نعم -
 وقف؟ بإسم االكتتاب يمكن هل     

 . الوقف صاحب باسم االكتتاب يتم أن على نعم، -

 

 متوفي؟ال األسهم لمالك االكتتاب يتم كيف .      

 . للورثة الشرعي الوكيل طريق عن الطلب تقديم ويتم المتوفي األسهم مالك باسم االكتتاب يكون أن يجب -

 


