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 مهمة تواريخ (أ)

 ستستمر؟  متى وإلى االكتتاب للمكتبين األفراد؟ فترة ستبدأ متى .1

يوم  وتنتهي م(11/11/0212هـ )الموافق 02/20/1441 الكتتاب للمكتتبين األفراد يوما فترة تبدأوف س

 .م(02/11/0212هـ )الموافق 21/24/1441

 ا  صباح 2302 الساعة من ، وذلكالعمل ساعاتء المحلية أثنا البنوك فروعمن خالل  ا  وف يكون االكتتاب متاحس

 مثل بديلةالمصرفية ال قنواتوسوف تكون ال. تحديدها يتم أخرى عمل ساعات ةأي إلى إضافة ،مساء   4302وإلى 

 اليوم حتىوذلك  األسبوعمتاحة على مدار الساعة وطوال أيام  اآللي الصراف وأجهزة اإلنترنتو المصرفيالهاتف 

هـ )الموافق 21/24/1441 من يوم مساء   11312 الساعة حتى متاحة ستكون والتي ،اكتتاب األفراد فترة من األخير

 .م(02/11/0212

 تنتهي فترة بناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة؟ متى .0

  م(24/10/0212هـ )الموافق 21/24/1441بتاريخ 

 حسابي؟  إلى الفائض بلغسيتم رد الم المكتتب به، متى المبلغ أسهم أقل من تم تخصيص حال في .0

 (م10/10/0212 الموافق) هـ11/24/1441 أقصاه موعد في )إن وجدت( الفائض المبلغ سيرد

 حسابي إلى الفائض سيرد المبلغ متى للنطاق السعري، األعلى الحد الطرح النهائي للسهم أقل من كان سعر حال في .4

 محفظتي؟ في اإلضافية األسهم إيداع أو الجاري

 جانب إلى ،م(10/10/0212هـ )الموافق 11/24/1441حسابك الجاري في موعد أقصاه  إلىغ الفائض المبل دسير

 محفظتك ولكن في حال األسهم اإلضافية، سيتم إيداعها في .النهائي التخصيص من ستحقةالمستردة والم مبالغال

 .في يوم لالتداوبدء  قبل النهائي، التخصيص من ستحقةالم األسهم جانب إلى ،االستثمارية

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية 

 (.www.tadawul.com.saذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع تداول اإللكتروني )

 ألسهم؟وتخصيص ا الطرح النهائي سعر عن اإلعالن سيتم متى .1

  م(21/10/0212هـ )الموافق 22/24/1441بتاريخ 

 المالية السعودية )تداول(؟ السوق في لتداول األسهم يوم أول سيكون متى .6

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات 

 .www.tadawul.com.sa)) تداول األسهم على موقع تداول اإللكترونيالعالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء 
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  االكتتابالشالعة حول  واألجوبة ئسلةةاأل (ب)

 العام؟ المطروحة لالكتتاب األسهم عدد كم .1

 النهائي العدد عن اإلعالن وسيتم المصدرة الشركة أسهم إجمالي مننسبة العام  لالكتتاب ةحروطالم األسهم تمثل

هـ )الموافق 21/24/1441 في للمؤسسات المكتتبة األوامر سجل بناء فترة انتهاء عدب الطرح ألسهم

 . م(24/10/0212

والمخصصة للمكتتبين األفراد  بها المكتتب األسهم مجموع هوطروحة للبيع الم األسهم عدد إجماليسيكون 

 حسب والشركةالبائع  المساهم لفراد من قباأل للمكتتبين المخصصة األسهم عددسوف يحدد و. المكتتبة والمؤسسات

 .رئيسيينال والمنسقين الماليين المستشارين مع بالتشاورو اتقديرهم

 الطرح العام األولي؟ المكتتبين األفراد في شريحة االكتتاب من الذي يمكنه من .2

 :ذلك في بما ،نوالطبيعي نيوالسعود األشخاص •

 باسمها تكتتب أن لها يحق سعودي حيث غير زوج من رقص   أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية المرأة

ر أوالدها بأسماء أو  لألوالد أمومتها يثبت وما أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما تقدم أن شريطة لصالحها القص 

ر  .القص 

 .ةمالمستل الجهات إحدى لدىبنكي  حساب ولديه مقيم سعودي غير طبيعي شخص أي •

  .المستلمة الجهات إحدى لدى يبنك حساب لديهم الذين يجيالخل التعاون مجلس دول ومواطن •

أفراد األسرة  عن االكتتاب نيابة التعاون مجلس دول مواطني في السعودية أو المقيمين الغير يمكن لألجانب هل .2

 التابعين؟ 

 .التابعين األسرة أفراد عن نيابةمن يحق لهم االكتتاب بال همفقط  السعوديون المواطنون ال،

 طرح السهم النهائي؟ سعر هو ما .12

 فترة انتهاء بعد، وذلك م(21/10/0212هـ )الموافق 22/24/1441 فيالنهائي  السهم طرح سعر عن اإلعالن سيتم

 ،آن واحد فياألفراد ستبدأ  والمكتتبين المؤسسات من لكل االكتتاب فترةأن  .المكتتبة للمؤسسات األوامر سجل بناء

 ةفتر ستنتهيبينما م( 02/11/0212هـ )الموافق 21/24/1441 يوم فياألفراد ستنهي  المكتتبين اكتتاب فترةإال أن 

 .م(24/10/0212هـ )الموافق 21/24/1441يوم  فيالمكتتبة المؤسسات كتتاب ا

 واحد؟ سعر وليس سعري للطرح هناك نطاق لماذا .11

 بناءلبدء المشاركة في  المكتتبةللمؤسسات  فهو سعريال نطاقللمكتتبين األفراد حيث أن ال يسعر نطاقليس هناك 

  عملية سجل األوامر.
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االنتهاء  بعد النهائيالطرح  سعرسوف يحدد و ،السعري نطاقيكتتب المكتتبون األفراد على أساس الحد األعلى من ال

  .المكتتبة للمؤسساتسجل األوامر  بناء فترةمن 

نتهاء فترة عملية االمكتتبين األفراد تبدأ بعد  اكتتاب ترةفكانت  تداول، علىالسابقة  العامةوالطروحات  االكتتابات في

فيها من قبل المؤسسات المكتتبة. وفور  النهائي الطرح سعر تحديدالتي يتم وبناء سجل األوامر للمؤسسات المكتتبة 

 تتبينفقط( للمك واحديتم طرح وعرض سعر الطرح النهائي )سعر طرح  االنتهاء من فترة عملية بناء سجل األوامر،

 .األفراد

سجل أوامر  بناءبدء فترة عملية  مع بالتزامناألفراد  اكتتاب فترة تبدأ، فسالسعودية أرامكو أما بالنسبة الكتتاب

 هيلالكتتاب  الوحيدة المرجعية النقطة ستكون ،كتتاب المكتتبين األفرادا فترة بداية في لذلك،و. المؤسسات المكتتبة

 .المعلنللطرح  يالسعر نطاقال

 الفرد؟  المكتتبسيكتتب  سعر بأي للطرح؟ السعري النطاق هو ما .10

الذي سوف يعرض للمؤسسات المكتتبة و ،لاير سعودي ٠٢ى إللاير سعودي  ٠٣ري للطرح هو من النطاق السع

 للطرح السعري لنطاقفسوف يكون بإمكانه االكتتاب بناء  على الحد األعلى من ا فقط. أما بالنسبة للمكتتب الفرد،

 .لاير سعودي للسهم الواحد ٠٢و هو

 على بناء   األسهم وعدد به الكتتابيرغبون ا الذي السعودي باللاير اإلجمالي المبلغكتتبون األفراد مال يحددوف سو

 الطرح وسعر الطلب إجمالي على بناء   األسهم تخصيص يتموف سعليه، و. للطرح السعري للنطاق األعلى الحد

 .النهائي

 ألسهم الطرح؟ النهائي سعر الطرح هو ما .10

بدء  تزامنسجل أوامر المؤسسات المكتتبة نظرا  ل بناء فترةانتهاء  بعدللطرح  النهائي الطرح سعروف يتم تحديد س

 السعري النطاق ضمنسعر الطرح النهائي للطرح  وسيكون ،المكتتبة المؤسساتوفراد األ المكتتبينح طر فترة

 .للطرح المعلن

 متزامن؟الطرح ال من الهدف ما .14

)المؤسسات المكتتبة  مستثمرينال سهملأل النهائي التخصيص بينترة الزمنية ما الفمن  سيقلل الطرح المتزامن

 . األسهم لتداول األول واليوم والمكتتبين األفراد(

 ؟(السعري للنطاق األعلى الحدلاير سعودي ) ٠٢ أقلللسهم الطرح النهائي  سعر كان لو ماذا .11

 يكونفس )أقل من الحد األعلى من النطاق السعري(، األفراد اكتتاب سعر من أقل النهائي الطرح سعر كان إذا

 الطرح وسعر طاق السعري()الحد األعلى من الن األفراد اكتتاب سعر بينما  الفرق يخص مافي األفراد، للمكتتبين

  :بينما  الخيار النهائي،

 أو الفرد؛ المكتتب حساب لىإ بنكي تحويل خالل مننقدا   فائضال المبلغ استرداد (أ

 الطرح النهائي. سعر أساس إضافية تحسب على أسهم تخصيص (ب
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يكن هناك  لم إذا ال،وحكل األ وفي .األسهم كسور مةيقعادل ي مبلغكسور السهم، سيرد للمكتتبين األفراد  حالة في

 .بنكي تحويل خالل من الفائض مبلغال رد للمكتتب الفردي فسوف ،إضافية أسهم

 .(Retail Subscription Form) االكتتاب طلب نموذج في ذلك حيال خيارهم تحديد األفراد المكتتبين وعلى

الطرح  سعر كان إذا( أسهم إضافية/ دا  نق)المبلغ الفائض  في استرداد خياره تحديدالفرد  للمكتتب يمكن كيف أو متى .16

 السعري؟ للنطاق األعلى الحد من أقل النهائي للسهم

ا  الخيار هذا الفرد تحديد تبتكمال على يجب  .االكتتاب طلب نموذج فيالنهائي وغير القابل للنقض وتوثيقه كتابي 

ئض نقدا ، وذلك وفقا  لتقدير المساهم البائع الفا استرداد من بدال   إضافية أسهمالحصول على  الفرد كتتبالمإذا اختار 

ا المتبقيتاب تكاال مبلغفائض  ردفسوف ي ،أسهم إضافية تخصيصوالشركة في   فيو(. بنكي تحويل خالل من) نقد 

 إذا ،وفي كل األحول. األسهم كسور قيمة يعادل بماالفرد  المكتتب إلى الفائض مبلغال ردوف ي  س األسهم، كسور حالة

 (.بنكي تحويل خالل من) الفائض مبلغال المكتتب يستلم فسوف إضافية، أسهم اكهن يكن لم

 السعري للطرح؟ النطاق من للسهم أعلى ائيالنه الطرح يكون سعر أن يمكن هل .11

لاير سعودي  ٠٣ن )م المعلنللطرح  السعري لنطاقبين الحد األدنى والحد األعلى ل النهائيطرح ال سعرسيكون  ال،

 .(ودي للسهم الواحدلاير سع ٠٢ى إل

 كتتاب؟ اال فترة إمكانية لتمديد هناك هل .12

 .اإلصدار نشرة فيالمعلنة والمذكورة  ريخلتواكتتاب وفقا  لاال وف تكون فترةس ال،

 الفرد؟ المكتتبالكتتاب  األدنى واألقصى الحد هو ما .12

ي أاالكتتاب ب يمكنهفرد، إذ ال كتتبمكتتاب الال أعلى حد يوجد وال. همسأ 12 هوالفرد  كتتاب للمكتتبلال األدنى الحد

 .(إلخ ،02 ،02 ،12 مثل) 12الرقم  بمضاعفاتولكن  ،األسهم من عدد

 االكتتاب واالكتتاب عن طريقها؟ نموذج على أستطيع الحصول التي من خاللها البنوك هي ما .02

وموقع  اإلصدارهي تلك المذكورة أسماؤها في نشرة و العام، اباالكتتهذا  في المشاركةالمستلمة  المحلية البنوك

 .الشركة

 حظر؟ فترة ألي األفراد تتاباك أسهم تخضع هل .01

 إدراج عند االكتتاب أسهم في التصرف الفرد للمساهم ويمكن حظر فترة ألي الفرد المساهم اكتتاب أسهم تخضع ال

 .تداول في األسهم
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 االكتتاب حوافزبرنامج  آلية حول الشالعة األئسلةة (ج)

 الخاصة بالمكتتبين األفراد؟ االكتتاب حوافز آلية هي ما .00

 فترةصصة له طوال "سهم مجانية إضافية عندما يحتفظ بأسهم الطرح المخأ مؤهلالفرد ال مستثمرال وف يمنحس

ه من لتخصص  أسهم 12 كلسهم مجاني واحد مقابل  علىدون انقطاع  مستمرة بصورة " المجانية األسهم استحقاق

 التي عالبائ المساهم مسهأ من المجانية سهماأل تخصصوف سو. سهم 122قدره  أقصى بحدوذلك  ،أسهم الطرح

 .الشركة في ملكهاي

 المجانية؟ األسهم استحقاق فترة هي ما .00

ا  ايوم 122   .تداول في األسهمتداول  فيه بدأأول يوم ي مناعتبار 

 األفراد؟ شريحة المكتتبين من على األسهم المجانيةالمؤهل للحصول  هو المكتتب الفرد من .04

 سعوديين رقص   أوالد لها التي رملةاأل أو المطلقة السعودية المرأة ذلك في بما سعودي طبيعي شخص كل

ا( 122) لمدة بها ويحتفظ  الطرح أسهم في يكتتب الذي ،"(المؤهلون األفراد المكتتبون)"  بدء تاريخ أول من يوم 

 ،"(المؤهلة األسهم)" منقطعة وغير مستمرة بصورة"( المجانية األسهم استحقاق فترة)" تداول في األسهم تداول

 األسهم عدد يزيد أال على له، مخصصة اكتتاب أسهم 12 كل مقابل"( مجاني سهم)" واحد سهم على الحصول

 األسهم وتخصيص منح موسيت أقصى، كحد مجاني سهم( 122) عن مؤهل مكتتب لكل والمستحقة الممنوحة المجانية

 انتقال المجانية ماألسه منح عن يترتب لنو الشركة، في يملكها التي األسهم من  البائع المساهم قبل من المجانية

 .االستثمارية محفظته إلى نقلها تاريخ بعد من إال المؤهل الفرد المكتتب إلى بها المتصلة الحقوق

نيابة عن و انفسه أو فسهسواء كان الطلب لن سعودي لمواطنتتاب لاالك طلب نموذج تقديم حالة في أنه رطويشت 

مكتتب فرد مؤهل  األسرة أفراد منمواطن سعودي  كلوف يعتبر فس العائلة، تردف فيمذكورين  آخرين أشخاص

 .ةللحصول على أسهم مجاني

 األسهم المجانية؟  على تحدد أحقية الحصول كيف .01

 فترةطوال  انقطاع ودون مستمر بشكل ابه االحتفاظ تمتي الفراد األ ينأسهم الطرح المخصصة للمكتتب تحددوف س

 .فرد مؤهل للحصول على األسهم المجانية تبمكت لكل منفصل بشكلانية المج األسهم استحقاق

إلى  يستحقها التي المجانية األسهم وعددمؤهل للحصول على أسهم المجانية  كمكتتب الشخصاعتبار  قرارويعود 

 .البائع اهملمستقدير ا

 أسهم مجانية؟ على للحصول مؤهلة الطرح المخصصة أسهم بيع بعد اإلضافية المكتتبة األسهم ستعد هل .06

 .ال

طرح المخصصة له أو نقلها أو ال أسهمقام المكتتب المؤهل للحصول على أسهم مجانية ببيع  إذا ذلك، إلى باإلضافةو

ضمن رقم التعريف الوطني نفسه  سواء اليوم، من لجزء حتى ب،األسبا من سبب ألي( اجزئي   أو اكلي  )التصرف بها 

 .جانيةمال سهملحصول على األلستحقة م غير لمنقولةا األسهم هذه تصبحندئذ سأو ضمن رقم تعريف وطني آخر، فع

 المجانية؟ مراقبة األسهم سيتم كيف .01
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( last-in-first-out approach) "أوالا  دُتئستبع األخيرة األئسهم" منهجية بتطبيق المالية األوراق إيداع مركز سيقوم

لكل فرد مؤهل للحصول على  يةراستثماال محفظةال فيطرح ال همأس عدد تحديدل الشركة أسهمفي  عامالتالت لمراقبة

 .عليها بناء   الممنوحة المجانية األسهم عدد احتساب سيتم التي ةاألسهم المجاني

 يقوم وسوف طرح أسهم لهم المخصصة المؤهلين األفراد المكتتبين لبسج المالية األوراق إيداع مركز يحتفظ سوفو

 .المجانية األسهم على ولللحص أهليتهم مدى بمتابعة

 المجانية؟ ستودع األسهم كيف .02

مستحقين ال المكتتبين األفراد جميعاالستثمارية لدى  محفظةال في ةالمجاني سهماأل المالية األوراق إيداع مركزوف يودع س

 فترةا  من انتهاء يوم تقويمي 11في مدة زمنية أقصاها  المجانية األسهم استحقاق فترة نهاية بعد ممكن وقت ربأق فيلها 

 .المجانية األسهم اقاستحق

 على األسهم المجانية؟ الفرد الحصول المكتتب يستحق مرة كم .02

 تداولل يومقبل أول و كتتاباال فترةخالل  فقط واحدة مرةمؤهل للحصول على األسهم المجانية  مكتتب فرد لكل يحق

 .األسهم

 المؤهل؟  ردالف المجانية من حق المكتتب األسهم تصبح حقوق متى .02

ا  ا  يوم 11خالل  للمكتتبين األفراد المؤهلين االستثمارية المحافظ في المجانية سهمدع األتو أن توقعي  فترة انتهاء منتقويمي 

 .المجانية األسهم استحقاق

 .الشخصذلك  محفظة فيها إيداعقبل  المجانية سهماألبتتعلق  حقوق ةأي شخص يكون ألي لنو

 المجانية؟  فئة األسهم نوع هو ما .01

 .أسهم الطرح حقوق جميعله وأسهم الطرح  فئة نفس منالمجانية سيكون  سهمألكل سهم من ا

 ؟(last-in-first-out approach) أوال   ت ستبعد األخيرة طريقة األسهم توضيح يمكن هل .00

 (:last-in-first-out approach) "أوال   ت ستبعد األخيرة األسهم" لمنهجية شرح ،يلي يماف

 المئستثمر باع المجانية، األئسهم ائستحقاق فترة وخالل. فرد لمئستثمر الطرح أئسهم من ئسهم 111 تخصيص تم .1

  المجانية؟ األئسهم لمنح المئستحقة األئسهم عدد هو ما. ئسهم 111 بشراء قام ثم ومن ئسهم 111

 .الطرح عملية خالل تخصيصها تم التي الطرح أسهم بيع بسبب وذلك شيء، ال: اإلجابة

 المئستثمر قام المجانية، األئسهم ائستحقاق فترة وخالل. فرد لمئستثمر حالطر أئسهم من ئسهم 111 يصتخص تم .2

 ية؟المجان األئسهم لمنح المئستحقة األئسهم عدد هو ما. ئسهم 111 باع ثم ومن إضافية ئسهم 111 بشراء

 حساب في له تخصيصها تم التي الطرح بأسهم المستثمر احتفاظ استمرار بسبب وذلك سهم، 122: اإلجابة

  .ببيعها قام التي األسهم هي بشرائها قام التي األخيرة األسهم وتعتبر ثمارية،االست محفظته

 المئستثمر قام انية،المج األئسهم ائستحقاق فترة وخالل. فرد لمئستثمر الطرح أئسهم من ئسهم 111 تخصيص تم .3

 نية؟المجا األئسهم لمنح ئستحقةالم األئسهم عدد هو ما. ئسهم 01 ببيع قام ثم ومن إضافية أئسهم 11 بشراء
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 الباقية واألسهم بيعها، تم التي األولى األسهم ت عتبر شراؤها تم التي األخيرة األسهم ألن سهم، 62: اإلجابة

ا 42 عددها البالغ المباعة  .ابتداء   للمستثمر تخصيصها تم التي الطرح همأس عدد تخفض سهم 

 المئستثمر قام المجانية، ألئسهما ائستحقاق فترة وخالل. دفر لمئستثمر الطرح أئسهم من ئسهم 111 تخصيص تم .4

ا 01 ببيع  المجانية؟ األئسهم لمنح المئستحقة األئسهم عدد هو ما. أئسهم 11 بشراء قام ثم ومن ئسهما

 بحد سهم 12 إلى دائم بشكل انخفض المجانية لألسهم المستحقة المتبقية األسهم عدد ألن سهم، 12: اإلجابة

 .ىلاألو البيع لدى أقصى

 ذلك اشترى المجانية، األئسهم ائستحقاق فترة خاللو. فرد لمئستثمر الطرح أئسهم من ئسهم 1,111 تخصيص تم .0

ا 10111 المئستثمر ا 011 ذلك بعد باع ثم ،ئسهما  ؟يمنح لذلك المئستثمر المجانية الذي ئسهماأل عدد فكم. ئسهما

 ظلت لك،ذ إلى باإلضافة. أقصى حدك مجانية أسهم 122 فقط للمستثمرين يحق ألنه 112 ليسو 122 :اإلجابة

ا المشتراه األسهم من بيعها تم فقد بيعها، تم التي واألسهم. حسابه في المخصصة الطرح أسهم  فترة في مؤخر 

 .التداول

 يقم لم المجانية، األئسهم ائستحقاق فترة وخالل. فرد لمئستثمر الطرح أئسهم من ئسهم 10011 تخصيص تم .6

 المئستثمر؟ لذلك يمنح الذي المجانية األئسهم عدد فكم .أئسهم شراء أو ببيع المئستثمر

 مكافأة مجانية.  سهم 122 على الحصول فقط ينلمستثمريحق ل هألن ،112 وليس 122: اإلجابة
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 اإلئسالمية لشريعةلتزام بأحكام ااال (د)

 أحكام الشريعة اإلسالمية؟ مع ذا الطرح متوافقه هل .00

 وافقةتوالم اتحفظ   األكثر البنوك ا في ذلكبم تشاركهات المستلمة. والج منمتكاملة  جموعةم مدعوم من هذا الطرح

 .البالدبنك و اإلنماءومصرف  الراجحيومنها مصرف  – االكتتابهذ  في اإلسالمية الشريعةأحكام  مع

 اإلسالمية؟ الشريعة مع متوافقة الشركة هل .04

 المية.اإلس أحكام الشريعة مع ةمتوافق تعتبر الشركة ،الجهات المستلمة للقواعد المعتمدة لدى وفقا •

 ؟سيكون االستثمار في أسهم الشركة مزكى عنه؟ وكيف سيتم احتساب مبلغ الزكاة هل .01

 أسهم في االستثمار سيكون ،(م22/11/0212 الموافق) ـه11/20/1441 وتاريخ 16110 رقم الملكي لألمر وفقا  

 هذه عن الناتج الزكاة مبلغ احتساب سيتم حيث عنه، مزكى المالية، السوق أرامكو حين إدراجها في شركة

 المالية وزارة في الزكاة لحساب وتحويلها بسدادها الشركة قامت التي الضريبة مدفوعات من وخصمها االستثمارات

 .امالنظ حسب الزكاة لمستحقي تدفع لكي
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 الخةيجيون المئستثمرون (ه)

 ا الطرح؟باالكتتاب في هذ الخليجي التعاون مجلس دول لمواطني ي سمح هل .06

 خالل من كتتاباالفيمكنهم  ة،مالمستل جهاتال من أي عند مصرفي حساب فتح الخليجي مستثمرال بإمكان كان إذا

 .السعودي العربي النقد هيئة لوائحمع مراعاة  المصرفية حساباتهم

 االكتتاب؟ عملية إلكمال المطلوبة المستندات هي ما .01

 .المفعول ساري الهوية بطاقةونسخة من  أصل

 لالكتتاب؟ الخليجيين للمستثمرين المتاحة القنوات هي ما .02

 .السعوديةلمة المست الجهات فروع •

 اآللي لصرافا أجهزةمن خالل  أو يةالهاتفالخدمات المصرفية  أو (اإلنترنتاإللكترونية ) المصرفية الخدمات •

 .السعوديةمستلمة ال هاتالج من أليالتابعة 

جهات ال فروع من أي زيارةفعليه  ،لمةالمستجهات لا من أي لدى حسابمصرفي يالخليج مستثمرلل لدى إذا لم يكنو

 .مصرفي حساب لفتح المستلمة

 اإلضافية؟ األسهم أو الفائض النهائي مبلغ إيداع سيتم أين .02

 .للمستثمرجاري ال السعودي يالمصرف الحساب فيستودع 

 ؟األسهم المجانية على للحصول مؤهلون الخليجيون المستثمرون هل .42

 هم المؤهلون لذلك.  سعوديونال المستثمرون فقط ال،

 


