
أفوض اجلهة املستلمة بخصم املبلغ من حسابي لديه.

توقيع املكتتب / الوكيل: _________________________

المحترمين السادة /شركة لجام للرياضة   

تـفويــض للجهة المستلمة

لالستعمال الرسمي للجهة المستلمة

عدد اسهم للفرد الواحد رقم�

إجمالي عدد المكتتبين رقم� بما فيهم المكتتب الرئيس

إجمالي عدد اسهم المكتتب بها رقم�

إجمالي القيمة المدفوعة رقم�

سهم /كتابة

مكتتب/كتابة

سهم/كتابة

ريال/كتابة

سهم

مكتتب

سهم

ريال

أفراد العائلة المكتتب باسمهم والمشمولين في بطاقة العائلة
صلة

رقم السجل المدنيالقرابة

ب - أفراد العائلة
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-٥

-٤

-٣

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

اسم العائلةاسم الجد اولاسم اباالسم اول اسم الجد الثاني
(إن وجد )

تاريخ الميالد :مكان الميالد :أنثىذكرالجنس

أ - المكتتب الرئيسي

اسم الوكيل :

رقم السجل المدني للوكيل :

ص . ب :

الدولة :

توقيع الوكيل :

الرمز البريدي :المدينة :

رقم الهاتف :

فـي حالة الوكالة

رقم السجل المدني :

: (IBAN) رقم الحساب البنكي

المدينة :

الدولة :

رقم هاتف الجوال :

العنوان :

ص.ب :

الرمز البريدي :

رقم الهاتف الثابت :

بيانات عامة عن المكتتب الرئيسي

S A

المستشار المالي ومدير االكتتاب

  ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية

تعـــــلـــــيمات االكـــــــــــــــتـتاب

١- يتم االكتتاب من قبل املكتتبني األفراد (ويشار إليه بـ "املكتتب الفرد" وإليهم بـ"املكتتبني") مبوجب هذا النموذج واملتوفر لدى جميع 
فروع اجلهات املستلمة لطلبات االكتتاب ويقتصر اإلكتتاب بناًء على هذا النموذج على املكتتبني األفراد.

٢- سيشتمل االكتتاب على فئتني من املكتتبني على النحو التالي:
األوامر  بناء سجل  لتعليمات  وفقاً  األوامر  بناء سجل  املشاركة يف  لها  يحق  التي  الفئات  وتشمل  املشاركة:  الفئات  (أ)  الشريحة 

وتخصيص األسهم يف االكتتابات األولية الصادرة عن الهيئة وذلك حسب التعريف الوارد يف نشرة اإلصدار الصادرة.
 الشريحة (ب) املكتتبني األفراد: ويشمل ذلك األشخاص السعوديني الطبيعيني، ويحق للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها 
أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصاحلها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها 
األفراد"  بـ"املكتتبني  مجتمعني  بعد  فيما  إليهم  (يشار  الطبيعية  الشخصية  ذوي  من  اخلليجيني  واملستثمرين  القصر،  لألوالد 
ومنفردين بـ"املكتتب الفرد"). ويعد الغياً اكتتاب الشخص الذي اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق 

النظام بحق هذا الشخص. ويف حال مت االكتتاب مرتني يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.
٣- احلد األدنى لالكتتاب (١٠) عشرة أسهم ويكون لكل فرد احلق يف االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، على أن ال يزيد االكتتاب عن 

(٢٥٠٫٠٠٠) مائتني وخمسني ألف سهماً للمكتتب الواحد.
٤- يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته املقيدين يف دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة 
األسهم  تسجيل جميع  يتم   (١) يلي:  ما  ذلك  على  ويترتب  بطلبها،  الرئيسي  املكتتب  يتقدم  التي  األسهم  بنفس عدد  سيكتتبون 
املخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي واملكتتبني التابعني باسم املكتتب الفرد الرئيسي؛ (٢) تعاد املبالغ الفائضة عن األسهم غير 
املخصصة إلى املكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبني تابعني؛ و (٣) املكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح 

األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
٥- ويستخدم طلب اكتتاب منفصل يف حالة: (١) إذا رغب املكتتب يف تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم املكتتب 
الفرد الرئيسي؛ (٢) إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب املكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن املكتتبني األفراد التابعني؛ و (٣) 
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح املخصصة حلسابها (فعليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منفصل عن 
منوذج طلب االكتتاب الذي مت إكماله من قبل املكتتب الفرد الرئيسي)، ويف هذه احلالة يلغى أي منوذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها 

نيابة عنها، وتقوم اجلهة املستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب املنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
٦- ال يقبل الطلب ما لم ترفق به أصل وصورة الوثائق التالية (على أن يقوم موظف اجلهة املستلمة مبطابقة األصل مع الصورة وإعادة 

األصل للمكتتب أو الوكيل):
- أصل وصورة الهوية املدنية (للمكتتب الفرد)

- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد اخلليجي)
- أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة)

- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير)
- أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام)

- أصل وصورة صك الطالق (ألبناء املرأة السعودية املطلقة)
- أصل وصورة شهادة الوفاة (ألبناء املرأة السعودية األرملة)

- أصل وصورة شهادة امليالد (ألبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة)
٧- يف حالة تقدمي منوذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط)، يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن 
يرفق أصل وصورة وكالة سارية املفعول. ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبني األفراد املقيمني داخل 
اململكة، أما املكتتبني األفراد املقيمني خارج اململكة، فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية يف الدولة 

املعنية. ويقوم املوظف املسؤول يف اجلهة املستلمة مبطابقة الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
٨- يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى اجلهات املستلمة من خالل اخلصم من حساب املكتتب الفرد لدى اجلهة 

املستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب.
٩- ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال من تاريخ القيد يف سجل املساهمني مبوجب األنظمة والتعليمات املنظمة لتداول األسهم السعودية 

املطبقة بهذا اخلصوص.
١٠- سيخصص للمكتتبني األفراد عدد األسهم التي سيكتتبون فيها على أن ال تتجاوز (١٥٫٧١٥٫٠٠٩) سهم كحد أقصى متثل عشرة 
باملائة (١٠٪) من إجمالي أسهم املطروحة لالكتتاب. ويف حال اكتتاب األفراد يف األسهم املطروحة لالكتتاب يحق ملدير سجل اكتتاب 
املؤسسات تخفيض عدد األسهم املخصصة للمؤسسات املكتتبة إلى (١٤٫١٤٣٫٥٠٨) سهم متثل تسعون باملائة (٩٠٪) من إجمالي 

أسهم االكتتاب املطروحة.
١١- سيتم تخصيص عدد (١٠) أسهم بحد أدنى لكل مكتتب فرد. وسيتم تخصيص العدد املتبقي من األسهم بالتناسب مع عدد 
األسهم التي اكتتب بها كل مكتتب. وإذا ما جتاوز عدد املكتتبني األفراد عن (١٥٧٫١٥٠)، فإن الشركة ال تضمن تخصيص احلد 
األدنى والبالغ (١٠) أسهم لكل مكتتب. وإذا زاد عدد املكتتبني عن (١٥٧٫١٥٠)، فسيتم تخصيص أسهم االكتتاب وفقاً ملا تقرره 

هيئة السوق املالية.
١٢- يجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات االكتتاب ويف هذه احلالة ستعاد املبالغ 
أو احتوائه على  البنك عليه  الذي مت رفضه. وسيعتبر طلب االكتتاب الغياً يف حال عدم وجود ختم  بالطلب  املتعلقة  املدفوعة 

معلومات غير صحيحة.
١٣- سيعتبر طلب االكتتاب الغياً يف حال عدم وجود ختم اجلهة املستلمة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة.

طلب
االكتتاب
ل�فراد

- سعر السهم المطروح لالكتتاب: (٥٢) ريال سعودي

-  قيمة اسهم المطروحة لالكتتاب: (٨١٧٫١٨٠٫٤٦٨) ريال سعودي

- تاريخ بدء االكتتاب: ١٤٣٩/١١/١٩هـ (الموافق ٢٠١٨/٨/١م)  

- تاريخ انتهاء االكتتاب: ١٤٣٩/١١/٢٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٨/٧م)

- رأس المال المصدر: (٥٢٣٫٨٣٣٫٦١٠) ريال سعودي

- عدد اسهم المصدرة: (٥٢٫٣٨٣٫٣٦١) سهم

-  القيمة االسمية: (١٠) رياالت سعودي للسهم الواحد

- إجمالي عدد اسهم المطروحة لالكتتاب العام: (١٥٫٧١٥٫٠٠٩) خمسة 
عشر مليون و سبع مائة و خمسة عشر ألف و تسعة أسهم

سعودية  مساهمة  شركة  للرياضة  جلام  شركة 
١٤٦/ق  برقم  الصادر  الوزاري  القرار  مبوجب 
بتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٩هـ (املوافق ٢٠٠٨/٠٥/٠٦م)

ســـنــــــــة شـهــريـــوم رقم طلب االكتتابالتاريخ 
رمز الجهة
المستلمة

رمـــــز
الفرع

يسرني أنا املوقع أدناه أن أتقدم بطلبي هذا لالكتتاب كما ورد يف دعوة االكتتاب وأقر وأتعهد مبا يلي:

على  أوافق  اجلنسية،  أنا___________________________ 
إكتتابي يف شركة جلام للرياضة بأسهم عددها ______________ سهم. هذا وأقر بأنني 
قد اطلعت على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرستها بعناية وفهمت مضمونها، وأوافق على النظام األساسي 
للشركة وبناء على ذلك مت اكتتابي يف األسهم املذكورة، علماً بأنني أتنازل عن حقي مبطالبة الشركة والرجوع عليها 
بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة االصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو 
نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبولي باالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة. وأعلن أنه لم 
يسبق لي وال ألي من األفراد املشمولني يف هذا الطلب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم شركة جلام للرياضة، وللشركة 
(مع مراعاة ما ورد يف الفقرة اخلامسة) احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب. كذلك أعلن قبولي 
نشرة  ويف  الطلب  هذا  الواردة يف  االكتتاب  وتعليمات  كافة شروط  وقبولي  الطلب  هذا  املخصصة مبوجب  األسهم 

اإلصدار وأتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة املستلمة.

توقيع املكتتب / الوكيل: ____________________________

استلمنا من املكتتب أعاله خصماً من حسابه لدينا مبلغاً وقدره:
) ريال سعودي فقط  رقماً: ( 

( كتابًة: ( 
ومتت مراجعة املعلومات الشخصية للمكتتب / املكتتبني الواردة يف هويته / هوياتهم والتعليمات اخلاصة 

بهذا االكتتاب.
اجلهة املستلمة: 

فرع: 
التاريخ:         /     /        هـ (املوافق:          /       /         م)

املوظف املسؤول:
االسم: 

التوقيع: 
ختم اجلهة املستلمة:


