 10مارس 2022
لمحة عامة
يتضمن هذا الملف أسئلة شائعة من المتوقع أن يطرحها المستثمرون األفراد على الجهات
المستلمة حول الشركة واالكتتاب العام بمجرد اإلعالن عن نيتها طرح أسهمها لالكتتاب العام.
سيساعد قسم "األسئلة الشائعة" على تخفيف الضغط على مراكز االتصال التابعة للشركة،
وسي ّ
دخر الكثير من الوقت والجهد باعتباره مصدر معلومات دقيق يسهل الوصول إليه.
األسئلة الشائعة
تواريخ مهمة
 .1متى سيبدأ اكتتاب المستثمرون األفراد؟ ومتى س ُيغلق؟
ُ
سيبدأ اكتتاب المستثمرون األفراد من  1443/08/10هـ (الموافق لـ  2022/03/13م) ،وسيغلق
في  1443/08/12هـ (الموافق لـ  2022/03/15م) في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت
المملكة العربية السعودية.
 .2متى س ُيعلن عن سعر الطرح النهائي؟
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في  1443/08/07هـ (الموافق لـ  2022/03/10م).
 .3في حال تم تخصيص أسهم أقل من المبلغ المكتتب به ،متى سيتم رد المبلغ الفائض إلى
حسابي؟
سيرد المبلغ الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه  1443/08/20هـ (الموافق لـ  2022/03/23م).
 .4هل سنسترد األموال الزائدة في حال حدوث فائض  /عدم تخصيص في الطرح؟
لدى حدوث فائض في الطرح سيقوم كل من البنك األهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف
الراجحي والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني برد األموال الزائدة في موعد
أقصاه  1443/08/20هـ (الموافق لـ  2022/03/23م).
 .5متى ستكون أول جلسة تداول؟
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من
جميع اإلجراءات التنظيمية ذات الصلة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع تداول
اإللكتروني (.)www.tadawul.com.sa

الطرح العام األولي
 .6من أين أحصل على معلومات حول الشركة والطرح العام؟
من نشرة إصدار شركة النهدي الطبية المتواجدة في الموقع اإللكتروني
للشركة.(http://www.nahdi.sa/) :
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 .7أين تعتزم الشركة إدراج أسهمها؟
س ُتدرج الشركة أسهمها في السوق الرئيسي للسوق المالية السعودية "تداول السعودية"،
أكبر بورصة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 .8كم عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام؟
بلغ إجمالي األسهم المطروحة تسعة وثالثين مليون ( )39,000,000سهم عادي تمثل  ٪30من
رأس مال الشركة .وسيتم تخصيص  ٪10من إجمالي األسهم المطروحة ،أو  3.9مليون سهم،
للمكتتبين األفراد.
 .9بأي سعر سيكتتب المكتتبون األفراد؟
سيكتتب المكتتبون األفراد بسعر  131لاير سعودي لكل سهم.
 .10هل سيعتمد تخصيص أسهمي على تاريخ تقديم الطلب خالل فترة الطرح؟
ستتم معاملة جميع الطلبات خالل فترة الطرح بالتساوي.
 .11متى س ُيعلن عن التخصيص النهائي لألسهم؟
س ُيعلن عن التخصيص النهائي لألسهم في  1443/08/17هـ (الموافق لـ  2022/03/20م).
 .12من هم المؤهلون لالكتتاب في الطرح؟
يحق للمواطنون السعوديون ،ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،والمقيمين األجانب في
المملكة ،ممن يمتلكون حساباً مصرفياً سارياً لدى أحد البنوك المستلمة ،االكتتاب في الطرح.
 .13كيف يمكنني االكتتاب؟
يمكن االكتتاب عن طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف
اآللي ( ) ATMالتابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة
أن( :أ) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه
الخدمات ،و(ب) ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في
آخر طرح عام أولي.
 .14ما هو الحد األدنى الكتتاب المكتتب الفرد؟
الحد األدنى لالكتتاب للمكتتب الفرد هو  10أسهم.
 .15هل توجد أي قيود على بيع أسهمي بعد اإلدراج؟
لن يتم تطبيق فترة حظر تداول أو قيود على بيع األسهم بعد اإلدراج.
 .16بمن يجب على المستثمرين األفراد االتصال في حال كان لديهم أي استفسارات إضافية؟
يمكنكم توجيه أي استفسارات إضافية متعلقة بالطرح العام األولي إلى الشركة عبر الهاتف
( )966+ )0(12 / 653 5353أو عن طريق البريق البريد اإللكتروني ) ،(IR@nahdi.saوننصح كذلك
بتوجيه أسئلتك المتعلقة باالستثمار إلى مستشارك المالي أو البنك.
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