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  مھارة للموارد البشریة ةـــشرك
 شركة مساھمة سعودیة

 
 األسئلة األكثر شیوعاً  - شروط وتعلیمات اإلكتتاب

 

 من الذي یحق لھ شراء األسھم؟ -1

والد قصر من زوج غري سعودي ان رملة اليت هلا أاملطلقة أو األ العام، مبا يف ذلك املرأة السعودية لالكتتاباملطروحة  مهارة للموارد البشرية ةـــشركحيق ألي مواطن سعودي طبيعي اإلكتتاب يف 
 .، باإلضافة إىل املستثمرين اخلليجيني ذوي الشخصية الطبيعيةعلى ان تقدم ما يثبت أمومتها هلم وأ�ا أرملة أو مطلقة تكتتب بإمسهم لصاحلها

 ما ھو رأس المال المصرح بھ والمصدر للشركة؟ -2

 لایر 69مدفوعة بالكامل، وسيكون سعر االكتتاب  رياالت سعوديةعشرة  10سهم بقيمة امسية قدرها  37,500,000ودي مقسمة إىل لایر سع 375,000,000يبلغ رأس مال الشركة 
   للسهم. سعودي

 ؟لشریحة األفراد كم عدد األسھم المطروحة لالكتتاب -3

 سهم.  1,125,000 لشرحية االفراد لالكتتابعدد األسهم املطروحة 

 المطروحة لالكتتاب؟كم تبلغ قیمة األسھم  -4

 . لایر سعودي 77,625,000 لالكتتابقيمـة األسـهم املطـروحة 

 كم یبلغ سعر السھم المطروح لالكتتاب؟ -5

 .لایر سعودي 69يبلغ سعر السهم املطروح لالكتتاب 

 متى تبدأ فترة اإلكتتاب ومتى تنتھي؟ -6

 م)14/05/2019هـ (املوافق 09/09/1440 الثالثاءيوم  إىل )م08/05/2019 هـ (املوافق03/09/1440 األربعاء فرتة االكتتاب من يوم

 كم عدد األسھم التي یمكنني االكتتاب بھا؟ -7

 .سهم للمكتتب الواحد  250,000 اليزيد االكتتاب عن ، على أنأسهم ويكون لكل فرد احلق يف االكتتاب هبذا القدر  10احلد األدىن لالكتتاب 

 ب التي یمكن أن یقدمھا كل مكتتب؟كم عدد نماذج طلبات االكتتا -8

 و رغبوا باالكتتاب.ائلته املشمولني يف دفرت عائلته إىل ذلك الطلب إذا مارغب أفراد عوذج طلب اكتتاب واحد فقط، ويضيف أعلى املكتتب الرئيسي تقدمي من

 ماذا یحدث إذا قدم المكتتب أكثر من طلب اكتتاب؟ -9

 ض كافة طلبات االكتتاب الالحقة.سيقبل طلب االكتتاب األول فقط، ويتم رف
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 أین یمكنني الحصول على نماذج طلبات االكتتاب؟ -10

 املستلمة. هاتميكن احلصول على طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب من أي فرع من فروع اجل

 المستلمة؟ جھاتمن ھي ال -11

 بنك الرياض •
  السعودي الفرنسيالبنك  •
 البنك السعودي الربيطاين •
 جمموعة سامبا املاليه •
  التجاري األهليالبنك  •
 مصرف الراجحي •

 

 ھل یمكن االكتتاب عن طریق الخدمات البنكیة عبر اإلنترنت؟ -12

قد شارك وأفراد نت شرط أن يكون ومسجال على اخلدمات البنكية عرب اإلنرت  املستلمة ى اجلهاتعميال ألحد املكتتب ناإذا ك عن طريق اخلدمات البنكية عرب اإلنرتنتنعم، ميكن االكتتاب 
 . التابعني املشمولني يف دفرت العائلة يف أحد االكتتابات السابقة هأسرت

 املستلمة. هاتاجلالقيام أوال بالتسجيل عرب أي فرع من فروع  هاملستلمة وغري مسجل الستخدام هذه اخلدمة فيمكن ى اجلهاتعميال ألحد املكتتب ناإذا كأما 

 ب عن طریق الخدمات البنكیة عبر الھاتف؟ھل یمكن االكتتا -13

قد شارك وأفراد هلاتف شرط أن يكون اومسجال على اخلدمات البنكية عرب  املستلمة ى اجلهاتعميال ألحد املكتتب ناإذا كهلاتف عن طريق اخلدمات البنكية عرب انعم، ميكن االكتتاب 
 . بات السابقةالتابعني املشمولني يف دفرت العائلة يف أحد االكتتا هأسرت

 املستلمة. هاتاجلالقيام أوال بالتسجيل عرب أي فرع من فروع  هاملستلمة وغري مسجل الستخدام هذه اخلدمة فيمكن ى اجلهاتعميال ألحداملكتتب ن اإذا كأما 

 ؟أجھزة الصراف اآلليھل یمكن االكتتاب عن طریق  -14

قوم يو  ألحد هذه البنوكعميال  املكتتب ناإذا ك دون احلاجة إىل مراجعة الفرعاملستلمة اليت تقدم هذه اخلدمة  هاتجلاخلاصة با أجهزة الصراف اآليل عن طريقنعم، ميكن االكتتاب 
 .عن طريق ذلك البنك التابعني املشمولني يف دفرت العائلة يف أحد االكتتابات السابقة هقد شارك وأفراد أسرتشرط أن يكون املكتتب باستخدام بطاقة الصراف اآليل 

 ؟أجھزة الصراف اآلليو الھاتف البنكیةو اإلنترنتبواسطة خدمات ھل یمكن إضافة التابعین  -15

بل جيب االكتتاب  اتأجهزة الصراف اآليل ما مل يشاركوا يف اكتتابات سابقة ويف هذه احلالة ال ميكن استخدام هذه اخلدمو  اهلاتف البنكيةو  اإلنرتنتميكن إضافة التابعني بواسطة خدمات ال 
 .عرب شبكة االنرتنت الذايت املشاركة أو التسجيل هاتزيارة فرع من فروع اجلن طريق ع

 ھل یمكن للمكتتب الدفع مباشرة عن طریق الخدمات البنكیة عبر اإلنترنت والھاتف؟ -16

املستلمة خالل فرتة  ى اجلهاتمسجال هلذه اخلدمات لدى أحدإذا كان  عن طريق اخلدمات البنكية عرب اإلنرتنت واهلاتفنعم. ميكن للمكتتب دفع قيمة اإلكتتاب خصما من حسابه 
 عن طريق نفس البنك.  قد شارك يف أحد االكتتابات السابقةاإلكتتاب ويكون 

 كیف یمكنني اإلكتتاب؟ -17

 املستلمة يف اململكة العربية السعودية. هاتجيب تقدمي منوذج طلب اإلكتتاب ألحد فروع اجل
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 ھا مع طلبات اإلكتتاب؟ما ھي الوثائق المطلوب تقدیم -18

 أصل وصورة بطاقة اهلوية الوطنية (للمكتتب الفرد). .أ 
 الفرد اخلليجي) بللمكتتأصل وصورة بطاقة اهلوية الوطنية ( .ب 
 أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة). .ج 
 أفراد الغري).أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن  .د 
 أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام). .ه 
 أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة السعودية املطلقة). .و 
 أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة السعودية األرملة). .ز 
 مليالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة).أصل وصورة شهادة ا .ح 

 كم عدد طلبات اإلكتتاب التي یمكن لوكیل العائلة تقدیمھا؟ -19

 ميكن لوكيل العائلة تقدمي طلب اكتتاب واحد يشمل كافة التابعني الذين جيب أن يتقدموا بطلب نفس عدد األسهم.

 تاب منفردة؟متى یجب إستخدام طلبات إكت -20

عائلة لالكتتاب يف عدد خمتلف من األسهم جيب إستخدام طلبات إكتتاب منفصلة يف حال تسجيل األسهم باسم خالف اسم املكتتب الرئيسي أو يف حال رغبة األفراد املشمولني يف دفرت ال
هبا، ولكن عليها أن تتقدم بطلب اكتتاب مستقل بصفتها مكتتبة رئيسية، ويف هذه احلالة تلغى وأن تسجل األسهم املخصصة حلساأو إذا رغبت الزوجة أن تكتتب بامسها عن املكتتب الرئيسي

 حساب مستقل.مت ذكره أعاله بشرط أن يكون لكل فرد و ذلك  أي استمارة طلب اكتتاب تقدم هبا زوجها نيابة عنها وتشرع اجلهة املستلمة بالسري بإجراءات املعاملة املستقلة للزوجة

 ي اإلحتفاظ بصورة من نموذج طلب اإلكتتاب؟ ھل یمكنن -21

 بتزويد املكتتب بنسخة من منوذج طلب اإلكتتاب الذي تقدم به. ةاملستلم هةقوم اجلتسوف 

 متى یصبح نموذج طلب اإلكتتاب الغیاً؟ -22

م مطلقته، وإذا ثبت ، أو يف حال من اكتتب باسة من املكتتب غري صحيحةخبتم الطلب أو يف حال كانت املعلومات املقدم ةاملستلم هةيصبح طلب اإلكتتاب الغيًا يف حال عدم قيام اجل
 .ول باالعتبار فقطمن هذا النوع فسيطبق النظام حبق مقدم الطلب، أو يف حال مت االكتتاب مرتني فسوف يعترب االكتتاب الثاين الغياً ويتم أخذ االكتتاب اال القيام بعمليه

 سھم؟ما ھو اإلسم الذي سیتم بھ تسجیل األ -23

وال يقبل استخدام الوكالة الشرعية إال  لة شرعية)سوف يتم دائماً تسجيل األسهم باسم املكتتب الرئيسي، وحىت يف حال تعيني املكتتب وكيًال له ليقوم باالكتتاب نيابة عنه (مبوجب صك وكا
 .وليس الوكيل ، سيتم تسجيل األسهم بإسم املكتتب الرئيسييف حال الوكالة عن األوالد واألبوين فقط

 متى یمكنني دفع قیمة اإلكتتاب؟  -24

 خالل فرتة االكتتاب. ةاملستلم هةبه لدى اجلجيب دفع كامل قيمة الكمية املراد االكتتاب هبا عند تقدمي طلبات اإلكتتاب، ويتحمل املكتتب مسؤولية التأكد من توفر مبلغ كايف يف حسا

 ف یمكنني الدفع؟كی -25

 بنك اخلصم من حساب املكتتب. ولن يسمح بالدفع نقدا أو باستخدام شيك مصريف.يتم الدفع عن طريق تفويض ال
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 ؟ مھارة للموارد البشریة ةـــشركھل یشترط فتح حساب مصرفي للتقدم بطلب شراء  -26
 أسهم الشركة. التقدم بطلب شراءأراد  املستلمة إذا هاتاجل ىاملستلمة أو أن يقوم بفتح حساب مصريف لدى أحد ى اجلهاتنعم، جيب أن يكون لدى املكتتب حساب مصريف لدى أحد

 

 ن طریق أكثر من بنك واحد؟ ع مھارة للموارد البشریة ةـــشركھل یمكنني التقدم بطلب شراء أسھم  -27

 ال، حيث لن يقبل أكثر من طلب إكتتاب واحد فقط.

 متى یتم الخصم من حسابي المصرفي؟ -28

 .ةاملستلم هةيتم اخلصم عند إدخال معلومات طلب اكتتابك عن طريق اجل

 ل یشترط حد أدنى لعمر المكتتب؟ھ -29

 ال يوجد عمر حمدد للمكتتب طاملا أنه مشمول يف بطاقة عائلة والده أو حيمل شهادة ميالد توضح رقم بطاقة األحوال اخلاصة به / هبا.

 ماذا یحدث لو كنت خارج المملكة؟ -30

 ة شرعية للسعوديني املقيميني باخلارج.ميكنك تعيني ممثل لشراء األسهم بالنيابة عنك مبوجب توكيل شرعي / قانوين وميكن للسفاره أو القنصلية السعودية باخلارج إصدار صك وكال

 بالفاكس إذا كان خارج المملكة؟ مھارة للموارد البشریة ةـــشركأسھم ھل یمكن لشخص أن یتقدم بطلب شراء  -31

خلدمات البنكية عن طريق االنرتنت كنه ذلك، وجيب على املكتتب أن يعني ممثًال لشراء األسهم بالنيابة عنه / عنها مبوجب صك توكيل شرعي، أو عن طريق االكتتاب باستخدام اال، لن مي
 واهلاتف إذا كان مسجال الستخدام هذه اخلدمات وقد شارك يف أحد االكتتابات السابقة.

 المكتتب أن یغیر رأیھ بعد تقدیم نموذج طلب االكتتاب إلى البنك المستلم؟ماذا سیحدث إذا أراد  -32

 .ةاملستلم جهةلن يستطيع املكتتب تعديل أو إلغاء الطلب بعد تقدمية لل

 ھ؟ إذا كان قد سبق للمكتتب التقدم بطلب إكتتاب فھل یمكنھ الرجوع للفرع لتقدیم طلب آخر ألفراد أسرتھ المشمولین في نفس بطاقة عائلت -33

، ولكن ميكن التقدم بطلبات اكتتاب جديدة ومنفصلة ألفراد األسرة كمكتتبني رئيسيني وليس كمكتتبني تابعني ةاملستلم هةال ميكن تعديل بيانات طلبات االكتتاب اليت مت قبوهلا من قبل اجل
 السابق ومن مث تعبئة طلب جديد يكون فيه كمكتتب رئيسي ويضاف افراد اسرته كتابعني.ويكون اخلصم لكل واحد من حسابه اخلاص. أو أن يتقدم العميل بطلب إلغاء لطلب االكتتاب 

 ؟مھارة للموارد البشریة ةـــشرك ھل یمكنني إقتراض مبلغ لشراء أسھم -34

 ميكن للمكتتب إقرتاض مبالغ مقابل أسهمه ويرجى اإلتصال بالبنك الذي يتعامل معه للمزيد من املعلومات يف هذا اخلصوص.

 حدد للتخصیص؟ماھو التاریخ الم -35

 م).21/05/2019هـ (املوافق 16/09/1440يف موعد أقصاه  عملية التخصيصسوف يتم اإلعالن عن 
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 ماذا سیحدث في حالة وجود فائض إكتتاب ألسھم الشركة؟ -36

على نسبة ما طلبه كل مكتتب  اس تناسيب بناءً سيتم ختصيصها على أس -إن وجدت-لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب  سهمأ 10إن احلد األدىن للتخصيص هو 
وفقا ملا حتدد الشركة واملستشار مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص  112,500إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب هبا.  وإذا جتاوز عدد املكتتبني 

 .املايل

 ھ لي؟ماذا یحدث إذا لم أستلم كامل األسھم المخصص -37

 برد مبالغ األسهم غري املخصصة. وسوف يتم رد الفائض كامًال بدون أي رسوم أو إستقطاعات وذلك بالقيد حلساب املكتتب. ةاملستلم هةاجل سوف تلتزم

 

 أین یمكنني إستالم فائض عملیة االكتتاب إذا لم یتم تخصیص كامل األسھم التي اكتتبت بھا؟ -38

 .كامًال بدون أي رسوم أو إستقطاعات وذلك بالقيد حلساب املكتتب  ض عملية االكتتابفائبرد  ةاملستلم هةقوم اجلتسوف 

 متى یمكنني إستالم فائض عملیة االكتتاب إذا لم یتم تخصیص كامل األسھم التي اكتتبت بھا؟ -39

 م21/05/2019املوافق هـ 16/09/1440 ن وجد) يفإ(  إعادة الفائضسوف يتم 

 دة األسھم؟ھل یمكن للمكتتب الحصول على شھا -40

 مثابة تأكيد للعدد النهائي لألسهم املخصصة للمكتتب. ةاملستلم هةعن طريق اجلترب اإلشعار الذي زود به املكتتب لن يتم إصدار شهادات أسهم. وسوف يع

 متى یبدأ تداول األسھم؟ -41

ية ذات العالقة. وسوف يتم اإلعالن عن بدء التداول عرب إعالنات يف الصحف احمللية وموقع تداول من املتوقع أن يبدأ تداول أسهم االكتتاب يف السوق املالية بعد استيفاء املتطلبات النظام
 على اإلنرتنت.

 ھل یمكنني بیع أسھمي قبل بدء التداول؟ -42

 ع املكتتبون بيع أسهمهم قبل بداية التداول.ميكن نقل ملكية األسهم يف السوق الثانوية فقط (أي بعد بدء املتاجرة عن طريق نظام تداول لسوق األسهم السعودية). ولن يستطي

 ماھي القواعد الرئیسییة للوكاالت؟  -43
 جيب أن يكون التوكيل مصدقاً ومعتمداً من قبل احملكمة الشرعية املخصصة وأن يتضمن تفويضاً ببيع و شراء األسهم. •
 أن تكون الوكاله من الدرجه األوىل فقط (بني األبوين واألبناء). •
 الدبلوماسية السعودية أن تصدر وكاالت شرعية للسعوديني املقيمني يف اخلارج. ميكن للممثليات •
 سوف يكون التخصيص النهائي لألسهم بإسم املكتتب الرئيسي وليس بإسم املفوض املذكور يف التوكيل. •
 ي خصم منه املبلغ عند االكتتاب.سوف يتم رد الفائض بعد التخصيص، إن وجد، إىل احلساب املذكور يف منوذج طلب االكتتاب أي احلساب الذ •
وإذا لزم األمر، جيب أن حساب املكتتب الرئيسي مباشرًة.  إذا كان لدى املكتتب حساب مصريف أو قام بفتح حساب مصريف، فسوف يتم ايداع املبالغ الفائضة (إن وجدت) يف •

 املكتتب الرئيسي. يكون لدى املفوض توكيالً منفصالً ليتمكن من إستالم املبالغ الفائضة نيابة عن

 كم عدد األفراد الذین یسمح لي بأن أنوب عنھم بموجب وكاالت شرعیة؟ -44

 .استخدام الوكالة الشرعية إال يف حال الوكالة عن األوالد واألبوين فقطب سمحيلن 
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 ھل تحتاج الزوجة لتوكیل زوجھا لالكتتاب نیابة عنھا؟ -45

 إذا كانت مشمولة يف دفرت العائلة. حتتاج الزوجة لتوكيل زوجها لالكتتاب نيابة عنهاال 

 ھل تستطیع الزوجة االكتتاب باسمھا؟ -46

تماد طلب االكتتاب املقدم منها وتضاف اذا رغبت الزوجة االكتتاب بإمسها حلساهبا فإنه جيب عليها تعبئة طلب إكتتاب منفصل عن طلب االكتتاب املقدم من الزوج، وسيتم عندئذ إعنعم. 
 ويلغى إكتتاب الزوج بإمسها. االسهم املخصصة حلساهبا

 ھل یستطیع الوكیل تحصیل فائض الرد نیابة عن المكتتب؟  -47

. وسوف يتم إيداع فائض االكتتاب يف احلساب البنكي للمكتتب الرئيسي. وميكن للوكيل إستالم األموال من احلساب املصريف عن املكتتب يع الوكيل حتصيل فائض الرد نيابةيستطال 
 لديه توكيل معتمد من حمكمة شرعية خمتصة ينص على أن الوكيل له احلق يف حتصيل املال من حساب املكتتب (املوَكل).للمكتتب إذا كان 

 

 ھل توجد وكالة خاصة لالكتتاب؟ -48

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

 ب نیابة عنھم؟ ھل یحتاج األطفال إلى وكاالت من والدھم لالكتتا -49

 اذا كانوا مشمولني يف دفرت العائلة. حيتاج األطفال إىل وكاالت من والدهم لالكتتاب نيابة عنهمال 

 إن كانوا مشمولین في دفتر العائلة؟  18ھل یستطیع األب االكتتاب نیابة عن أوالده وبناتھ الذین ھم فوق سن الـ  -50

 نعم.

 لدھم لالكتتاب بإسم األب؟ ھل یحتاج األبناء الراشدون لوكالة من وا -51

 نعم.

 أطفالھ بإسم األب؟ من والدھم لالكتتاب نیابة عنھ و ھل یحتاج األبناء الراشدون لوكالة -52

 نعم.

 ھل تحتاج الزوجة لوكالة من زوجھا لالكتتاب نیابة عن أبنائھ بإسم األب؟  -53

 نعم.

 ؟ ھل یستطیع الزوج توكیل زوجتھ لالكتتاب نیابة عن أبنائھ بإسم الزوجة -54

 ال، فالزوج هو رأس العائلة (أي القّيم القانوين) وجيب أن تكون األسهم مسجلة بإمسه (أي بإسم املكتتب الرئيسي).

 إذا كان مع األم توكیل (صك والیة) فھل تستطیع االكتتاب نیابة عن أوالدھا بإسمھا؟     -55
 

 نعم.
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 عن أوالدھا بإسمھم؟ إذا كان مع األم توكیل (صك والیة) فھل تستطیع االكتتاب نیابة  -56

 نعم حبيث يكون كل فرد من أبنائها يف منوذج طلب إكتتاب مستقل.

 ھل یمكن لألرملة أو المطلقة االكتتاب ألوالدھا الغیر سعودیین؟     -57
 

 :اب، على أن يتم تقدمي املستندات الالزمة إلثبات أحقيتها يف االكتتهلم كتابعني يف نفس طلب االكتتابنعم ، ميكن أن تكتتب 

 
 أصل وصورة صك الطالق (ألبناء املرأة السعودية املطلقة من زوج غري سعودي) •
 أصل وصورة شهادة امليالد (ألبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة من زوج غري سعودي) •

 

 ؟ إذا كان لدى األخ أو العم توكیل (صك والیة) فھل یستطیع االكتتاب نیابة عن األطفال بأسمائھم أو إسمھ -58

 ولكن بأمساء االطفال فقط، وجيب التقدم بطلبات اكتتاب منفصلة لكل منهم. ،نعم

 

 ھل یستطیع الشخص المقیم خارج المملكة توكیل والده أو زوجتھ لالكتتاب نیابة عنھ وأوالده المشمولین في دفتر العائلة؟   -59

 بإسم املكتتب الرئيسي. شريطة أن يكون لدى األب أو الزوجة توكيل من الشخص وتكون األسهم  ،نعم

 ھل أستطیع االكتتاب بجواز سفر یحمل رقم البطاقة الشخصیة (السجل المدني)؟  -60

 نعم.

 ھل أستطیع االكتتاب بواسطة التابعیة التي تحمل رقم البطاقة الشخصیة (السجل المدني)؟  -61

  نعم.

 ھل أستطیع االكتتاب بشھادة میالد مؤقتة؟  -62

 رقم البطاقة الشخصية (السجل املدين). ؤقتةامليالد املشهادة ولكن بشرط أن حتمل  ،نعم
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