_القيمة االسمية للسهم )10( :عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

طلب
االكتتاب
لألفراد
شركة ذيب لتأجيرالسيارات
(شركة مساهمة سعودية)

_رأس المال المصرح به )430,000,000( :ريال سعودي.
_عدد األسهم المطروحة لالكتتاب )12,900,000( :سهم عادي.

_تاريخ إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة1442/٠٨/١٦ :هـ (الموافق 2021/03/29م).

تعليمات االكتتاب

705068646

رمزالجهة المستلمة

شهر

_تاريخ االكتتاب :لمدة يوم عمل واحد فقط بتاريخ 1442/08/08هـ (الموافق 2021/03/21م).

_عدد األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد )1,290,000( :سهم عادي ،كحد أق�صى.

التاريخ
يوم

_قيمة األسهم المطروحة لالكتتاب )٥١٦,000,000( :ريال سعودي.

_عدد األسهم المصدرة )43,000,000( :سهم عادي.

رقم طلب االكتتاب
رمزالجهة المستلمة

سنة

_سعرالسهم المطروح لالكتتاب :أربعون ( )٤٠ريال سعودي للسهم.

رمزالفرع

-

1يتم االكتتاب من قبل املكتتبين األفراد (ويشارإليه بـ «املكتتب الفرد» وإليهم بـ «املكتتبين األفراد») بموجب هذا النموذج واملتوفرلدى جميع فروع الجهات
املستلمة لطلبات االكتتاب ويقتصراالكتتاب ً
بناء على هذا النموذج على املكتتبين األفراد.

-

2سيشمل االكتتاب على فئتين من املكتتبين على النحو التالي:
-

-

بيانات عامة عن المكتتب الرئيس
رقم السجل المدني/الهوية/اإلقامة:
نوع الهوية:

-

 إقامة (للمقيمين في المملكة)

 سجل مدني (للسعوديين)

 هوية وطنية (للخليجيين)

رقم الحساب البنكي (:)IBAN
-

-

-

ص.ب :.
الرمزالبريدي :

الدولة :

الهاتف الثابت :

الهاتف الجوال :

عدد األسهم للفرد الواحد

إجمالي عدد األسهم المكتتب بها

ً

رقما 

سهم

كتابة 

سهم

ً

إجمالي عدد المكتتبين بما فيهم المكتتب الرئي�سي
ً

رقما 

مكتتب

كتابة 

مكتتب

ً

االسم األول

اسم االب

 أنثى

ُ 5يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
-

-

ً

رقما 

سهم

كتابة 

سهم

أإذا رغب املكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غيراسم املكتتب الرئي�سي،
-

بإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب املكتتب الرئي�سي االكتتاب بها عن األفراد التابعين،

-

جإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم املخصصة لحسابها فعليها أن تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل بصفتها مكتتبة رئيسية
(وفي حال قام الزوج باالكتتاب باسمها ،فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها وإضافة األسهم املخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب
الــزوج باســمها).

6ال يقبــل هــذا الطلــب مــا لــم ترفــق بــه أصــل وصــورة الوثائــق التاليــة علــى أن يقــوم موظــف الجهــة املســتلمة بمطابقــة األصــل مــع الصــورة وإعــادة األصــل للمكتتــب
أو الوكيــل:
-

أأصل وصورة الهوية الشخصية للمكتتب الفرد.
-

بأصل وصورة سجل العائلة (ألفراد العائلة) (أو الوثيقة التي تعادلها بالنسبة للمواطن الخليجي).

-

جأصل وصورة صك الوكالة الشرعية الصادرة لصالح الوكيل الذي يقدم الطلب نيابة عن املكتتب الفرد.

إجمالي القيمة المدفوعة

-

دأصل وصورة صك الوالية الشرعية (لأليتام).

-

هأصل وصورة صك الطالق (ألبناء املرأة السعودية املطلقة من زوج غيرسعودي).

ً
رقما 

ريال سعودي

-

وأصل وصورة شهادة الوفاة (ألبناء املرأة السعودية األرملة من زوج غيرسعودي).

-

زأصل وصورة شهادة امليالد (ألبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة من زوج غيرسعودي).

كتابة 

ريال سعودي

ً

ً

-

أ – المكتتب الرئي�سي
اسم الجد األول

اسم الجد الثاني

مكان الميالد :

اسم العائلة

تاريخ الميالد :

-

7فــي حــال تقديــم الطلــب بالوكالــة عــن املكتتــب الفــرد (لــأوالد واألبويــن فقــط) يجــب أن يكتــب الوكيــل اســمه ويوقــع علــى طلــب االكتتــاب وأن يرفــق أصــل وصــورة
ً
وكالــة ســارية املفعــول ومصــادق عليهــا عدليــا بالنســبة لألشــخاص املقيميــن فــي اململكــة ،أو تــم التصديــق عليهــا مــن خــال الســفارة أو القنصليــة الســعودية فــي
الدولــة التــي يقيــم فيهــا املكتتــب الفــرد بالنســبة لألشــخاص املقيميــن خــارج اململكــة ،بمــا فــي ذلــك للموطنيــن الخليجييــن .ويقــوم املوظــف املســؤول فــي الجهــة
املســتلمة بمطابقــة الصــور مــع األصــول وإعــادة األصــول للمكتتــب الفــرد.
8ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال من تاريخ القيد في سجل املساهمين بموجب األنظمة والتعليمات املنظمة لتداول األسهم السعودية املطبقة بهذا الخصوص.

 9يتم دفع قيمة االسهم كاملة بالخصم من حساب املكتتب الفرد لدى الجهة املستلمة الذي يتم عن طريقها تقديم طلب االكتتاب وذلك حسب التعليماتالصادرة عن مؤسســة النقد العربي الســعودي.
ً
ً
	1 0-يجــوز رفــض أي مــن طلبــات االكتتــاب كليــا أو جزئيــا إذا لــم يســتوف الطلــب شــروط ومتطلبــات االكتتــاب وفــي هــذه الحالــة ســتعاد املبالــغ املدفوعــة املتعلقــة
بالطلــب الــذي تــم رفضــه.
ً
1 1-سيعتبرطلب االكتتاب الغيا في حال عدم وجود ختم البنك أو احتوائه على معلومات غيرصحيحة.

السادة /شركة ذيب لتأجيرالسيارات

ب – أفراد العائلة
أفراد العائلة المكتتب بأسمائهم والمشمولين في دفترالعائلة

صلة القرابة

2
3
4
5
6
7

رقم السجل المدني

المحترمين

يسرني أنا الموقع أدناه أن أتقدم بطلبي هذا لالكتتاب كما ورد في دعوة االكتتاب وأقروأتعهد بما يلي:

أنا 

الجنسية ،أوافق على اكتتابي في /ذيب لتأجيرالسيارات بأسهم عددها
سهم .هذا وأقربأنني قد اطلعت على نشرة اإلصدار

ً
وعلى كافة محتوياتها ودرستها بعناية وفهمت مضمونها وأوافق على النظام األسا�سي للشركة ً
وبناء على ذلك تم اكتتابي في األسهم المذكورة ،علما بأنني ال أتنازل عن
حقي بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشرمن جراء احتواء نشرة اإلصدارعلى معلومات جوهرية غيرصحيحة أو غيركافية أو نتيجة إغفال
معلومات جوهرية تؤثربشكل مباشرعلى قبولي باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة ،وأعلن أنه لم يسبق لي وال ألي من األفراد المشمولين في هذا الطلب التقدم
بطلب لالكتتاب في أسهم الشركة ،وللشركة (مع مراعاة ما ورد في الفقرة السادسة) الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرارطلب االكتتاب .كذلك أعلن قبولي
األسهم المخصصة بموجب هذا الطلب وقبولي كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في هذا الطلب وفي نشرة اإلصداروأتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد
تقديمه للجهة المستلمة.
توقيع المكتتب  /الوكيل :

8

تـفويــض للجهة المستلمة

9

أفوض الجهة المستلمة بخصم المبلغ من حسابي لديها.

10

توقيع المكتتب  /الوكيل :

في حالة الوكالة

لالستعمال الرسمي للجهة المستلمة

اسم الوكيل :

ً

ً

استلمنا من المكتتب أعاله مبلغا وقدره رقما (

رقم السجل المدني للوكيل :

وكتابة (

الرمزالبريدي :

ً
خصما من حسابه لدينا رقم :

الدولة :

تمت مراجعة المعلومات الشخصية للمكتتب/المكتتبين الواردة في هويته/هوياتهم والتعليمات الخاصة بهذا االكتتاب.

اسم الجهة المستلمة :

توقيع الوكيل :

مديراالكتتاب

بتعاد جميع املبالغ الفائضة عن األسهم غيراملخصصة إلى املكتتب الفرد الرئي�سي (إن وجدت)،
جيحصل املكتتب الفرد الرئي�سي على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة له وللمكتتبين التابعين.

المدينة :

المدينة :

أيتم تسجيل جميع األسهم املخصصة للمكتتب الفرد الرئي�سي واملكتتبين التابعين باسم املكتتب الرئي�سي وفي حسابه في نظام تداول،
-

العنـوان :

ص.ب :.

زوج غيرسعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي
شخص طبيعي غيرسعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات املستلمة ويحق لهم
ً
فتح حساب استثماري  ،ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
ً
وفــي حــال تــم االكتتــاب مرتيــن يعتبــراالكتتــاب الثانــي الغيــا ويتــم أخــذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

3سيتم تخصيص  1,290,000سهم كحد أق�صى والتي تمثل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .إن الحد األدنى للتخصيص ( )10عشرة أسهم
لكل مكتتب فرد على أال يزيد االكتتاب عن  250,000سهم للمكتتب الفرد الواحد .وفي حال تجاوز عدد املكتتبين  129,000مكتتب فإن الشركة ال تضمن
ً
الحد األدنى للتخصيص وســيتم تخصيص األســهم وفقا ملا يقترحه املصدرواملستشــاراملالي .وســوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،إلى املكتتبين دون
أي عموالت أو استقطاعات من مديراالكتتاب أو الجهات املستلمة.
4يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي وألفراد عائلته املقيدين في سجل األسرة إذا كان أفراد األسرة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم
املكتتب الرئي�سي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يأتي:

اسم شركة الوساطة :

الجنس  :ذكر

ً
أاملكتتبين من الجهات املشاركة وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها املشاركة في عملية بناء سجل األوامروفقا لتعليمات بناء سجل األوامر
وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة ومن ضمنها صناديق االستثماروالشركات واملستثمرين األجانب املؤهلين واملستثمرين
الخليجيين ذوي الشــخصية االعتبارية.
باملكتتبيــن األفــراد وتشــمل هــذه الشــريحة األشــخاص الســعوديين الطبيعييــن ،بمــا فــي ذلــك املـرأة الســعودية املطلقــة أو األرملــة التــي لهــا أوالد ّ
قصــرمــن

فرع :

الجهات المستلمة

التاريخ1442/    /    :هـ (الموافق    2021/    /م)

اسم الموظف المسؤول :
التوقيع :
ختم الجهة المستلمة :

) ريال سعودي فقط
)

