
 

 

  

 تواريخ مهمة (أ)

 ستغرق؟ت؟ وكم ساالكتتاب لقطاع األفرادمتى ستبدأ عملية  .1

 من تاريخ عملية االكتتاب لقطاع األفراد تبدأ 
ً
بتاريخ ( وستنتهي م20/20/0202)املوافق هـ 11/11/1441اعتبارا

 م(.20/20/0202هـ )املوافق 14/11/1441

ً 03:2الساعة من  االعتياديةستعمل فروع البنوك املحلية خالل ساعات العمل 
ً
مساًء،  43:2حتى  صباحا

ً باإلضافة إلى أي ساعات عمل أخرى قد يتم تحديدها
ً
ستكون القنوات البديلة مثل الخدمات املصرفية كما . الحقا

ًاإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي متاحة ًوعبر الهاتف 
ً
حتى اليوم وفي جميع أيام األسبوع،  على مدار الساعة يوميا

ً 11300لغاية الساعة ، والتي ستكون متاحة االكتتاب لقطاع األفرادة األخير من فتًر
ً
من تاريخ  صباحا

 (.م20/20/0202هـ )املوافق 14/11/1441

ً

 للمستثمرين املؤسسيين؟االكتتاب إعداد سجل ما هو اإلطار الزمني لتقديم العطاءات وفترة  .2

هـ )املوافق 20/11/1441وتنتهي في م(، 00/20/0202هـ )املوافق 21/11/1441تاريخ أيام تبدأ من  ثمانية

ًم(.00/20/0202

 

، متى سيتم إرجاع الفائض النقدي إلى املحدد لالكتتاببل  املأقل من كان التخصيص في حالة  .3

 حسابي؟

ً(.م10/20/0202)املوافق هـ 04/11/1441يعاد املبلغ النقدي الزائد إن وجد في موعد أقصاه 

 

 لنهائي لألسهم؟متى سيتم اإلعالن عن التخصيص ا .4

االكتتاب التي سيتم تخصيصها لكل مشترك، باإلضافة إلى أموال  سيتم اإلعالن عن الرقم النهائي ألسهم العرض

ً(.م10/20/0202)املوافق هـ 01/11/1441، إن وجدت، في موعد ال يتجاوز الفائضة

 

 ؟األسهم متى سيكون اليوم األول لتداول  .5

التداول في السوق بعد استيفاء جميع املتطلبات واستكمال جميع اإلجراءات بمن املتوقع أن تبدأ أسهم الشركة 

ً(.www.tadawul.com.sa)الرسمي سيتم اإلعالن عن تاريخ التداول على موقع تداول ًوالتنظيمية ذات الصلة. 

http://www.tadawul.com.sa/


 

 

  

 الكتتاب العامحول ااألسئلة الشائعة  (ب)

 املعروضة في االكتتاب العام؟كم عدد األسهم  .1

ًمن رأس مال الشركة. %2:نسبة سهم، تمثل  00,102,222

 

 الكتتاب العام؟في هذا اهم األفراد املخولون للمشاركة من  .2

 سعوديون، بما في ذلك3الواننون امل 

o  ،أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة لديها أنفال قاصرون من الزواج من شخص غير سعودي

أسهم العرض ملصلحتها الخاصة باسم أنفالها القاصرين، بشرط أن تثبت تتاب على االكيحق لها 

 أنها مطلقة أو أرملة وأم أبنائها القصر

  املستلمةأي شخص غير سعودي مقيم في اململكة ولديه حساب مصرفي لدى إحدى الجهات. 

 ستلمةجهات امللدى إحدى ال ةمصرفي اتحسابيملكون دول مجلس التعاون الخليجي الذين و موانن.ً

 

 ؟ذويهم نيابة عناالكتتاب بالهل يمكن لغير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  .3

رئيسيين. كتتبين كماالكتتاب ال يمكنهم ، كما ماتهال يمكن تضمين املعالين من غير السعوديين إال كمعالين مع أمه

ً 10هو من قبل أمهاتهم ن غير السعودييمن املعالين لألفراد الحد األقص ى لسن ف
ً
ً.عاما

ً

 ؟من قطاع األفرادستثمر يكتتب املبأي سعر و ما هو سعر العرض لالكتتاب؟  .4

 .على حٍد سواء األفراد واملؤسساتقطاعي ريال سعودي، وهذا ينطبق على املستثمرين من  16سعر العرض هو 

، وعدد األسهم املعادل بالريال السعوديفيه االكتتاب بإجمالي املبلغ الذي يرغبون قطاع األفراد سيحدد مستثمرو 

 إجمالي الطلب وسعر العرض النهائي.بالنظر إلى بناًء على سعر العرض. وبناًء على ذلك، سيتم تخصيص األسهم 

ً

 أعلى من النطاق السعري للعرض؟فيه يكون مستوى سعر العرض النهائي إلى يصل هل يمكن أن  .5

للنطاق السعري للعرض واألقص ى هائي لالكتتاب العام ما بين الحد األدنى ال، يجب أن يتم تسعير سعر العرض الن

 (.ريال سعودي17 إلىريال سعودي  15املعلن )من 

ً

 ما هو سعر العرض النهائي للسهم؟ .6

ًريال سعودي لكل سهم. 16

ً



 

 

  

 هل هناك فرصة لتمديد فترة االكتتاب؟ .7

 اإلصدار.في نشرة املعلن عنها املواعيد االكتتاب ال، ستتبع عملية 

ً

 ؟من قطاع األفرادلكل مستثمر لالكتتاب ما هو الحد األدنى/األقص ى  .8

( أسهم، في حين 12هو عشرة )الفرد ستثمر املمن قبل عليها  كتتاباالالحد األدنى لعدد أسهم العرض التي يمكن 

ألقل لية اكتتاب أي عملن يتم قبول ًو( سهم. 1،222،222هو مليون )في االكتتاب أن الحد األقص ى لعدد األسهم 

 .12الرقم مضاعفات في عدد األسهم من الزيادات كون يجب أن تًوأو أرقام كسرية. عرض أسهم  12من 

 

األفراد على أساس تناسبي بناًء على نسبة عدد مكتتبين سيتم تخصيص أسهم العرض املتبقية، إن وجدت، لل

 تي تم التقدم للحصول عليها.فردي إلى إجمالي عدد األسهم المكتتب األسهم التي يطلبها كل 

 

من  %12بنسبة األفراد للمكتتبين بالحق في زيادة عدد األسهم املخصصة لعملية االكتتاب يحتفظ املدير الرئيس ي 

إذا تجاوز عدد ًومن أسهم العرض.  %02املشاركة إلى للجهات أسهم العرض وخفض عدد األسهم املخصصة 

، أسهم لكل مشترك فردي 12مشترك، فلن تضمن الشركة الحد األدنى لتخصيص  001،022األفراد املكتتبين من 

ً
ً
ً.في وقت الحق لتقدير الشركة واملستشار املالي وسيتم تحديد التخصيص وفقا

ً

 ؟امن خالله االكتتاب واالكتتابما هي البنوك التي يمكنني من خاللها الحصول على نموذج  .9

على موقع املتوفرة االكتتاب العام في نشرة اإلصدار عملية املشاركة في املستلمة ًونوك البتم الكشف عن أسماء 

 ، حيث توجد صفحة مخصصة لالكتتاب العام.اإللكترونيالشركة 

ً

 ؟من التقييدألي فترة لقطاع األفراد عرض الهل تخضع أسهم  .11

بيع أسهمهم بمجرد إدراجها في األفراد  نلمستثمريلويجوز تقييد، ألي فترة لقطاع األفراد عرض الال تخضع أسهم 

 .السوق املالية السعودية )تداول(

 

 ؟من التقييدهل يخضع املساهمون الرئيسيون ألي فترة  .11

السوق ( أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في 0مدتها ستة )تقييد يخضع املساهمون الرئيسيون لفترة 

التقييد بعد انتهاء فترة أما التصرف في أي من أسهمهم. ل هذه الفترة خالال يجوز للمساهمين الرئيسيين ًو. املالية

 في أسهمهم.كما يشاؤون ملساهمين التصرف هؤالء ايجوز لفهذه، 

ً



 

 

  

 ؟(تداول السوق املالية السعودية )كيف سيتم تداول السهم في  .12

يغطي كامل عملية التداول، من خالل نظام تداول متكامل  السوق املالية السعودية )تداول(في يتم تداول األسهم 

 من تنفيذ الصفقة التجارية وحتى تسويتها. 
ً
ً 12التداول في كل يوم عمل بين الساعة ويبدأ بدءا

ً
ً :و صباحا

ً
، عصرا

الرسمي موقع تداول ومليزد من املعلومات الرجاء زيارة  .البيع والشراء يتم خالله تنفيذ أوامًرًو

(www.tadawul.com.sa.).ً

ً

 هل يمكن تعديل أو إلغاء طلب االكتتاب؟ .13

 .املستلمةبعد تقديمه إلى املدير الرئيس ي أو الجهة االكتتاب ال، ال يمكن إلغاء أو تعديل نموذج نلب 

ً

 اإلسالمية االمتثال للشريعة (ت)

 ؟اإلسالمية مع أحكام الشريعةة متوافقعملية االكتتاب هل  .1

 واالقتصاد املالية تاًلاملعام فقه في املختصين العلماء من ثالثة عضويتها في تضم شرعية ئةهي الشركة اسست

 القرارات وإصدار لها، شرعية ضوابط ووضع املنتجات، وإجازة والفتوى، الدراسة، بدوًر الهيئة وتقوم. مياًلاإلس

 إتباع تأكيد يتضمن الشركة ميملساه سنوًي تقرير الهيئة وتصدر الشركة، إدارات عن مستقلة والهيئة. تجاهها

 الراجحي مصرف تشمل العام االكتتاب لعملية مستلمة جهات وتساند تشارك كما. الشرعية لألحكام الشركة

 .لالستثمار السعودي والبنك الجزيرة وبنك التجارًي األهلي والبنك

ً

ً

 الزكاة؟ هل يخضع االستثمار في أسهم الشركة املعروضة لضريبة الزكاة؟ وكيف تحسب ضريبة .2

تسوى التزامات الزكاة الناتجة عن ، م(0/11/0210هـ )املوافق 1441/:/11تاريخ  10010بناًء على األمر امللكي رقم 

املبالغ الناتجة زكاة االستثمارات في األسهم عند إدراجها في السوق كما هو موضح في الجملة التالية3 يتم احتساب 

الضرائب من قبل الشركة وتحويلها إلى حساب الزكاة في وزارة  عن هذه االستثمارات وخصمها من مدفوعات

ًلها املستحقين إلى الزكاة هذه تحويل لتقوم الوزارة ب ،املالية
ً
 للقانون املعمول به. وفقا

 

 سنوًي بشكل الزكاة سداد ويتم والدخل، للزكاة العامة الهيئة في املعتمدة لألنظمة وفقا الزكاة احتساب يتم 

ً لها املستحقين إلى الزكاة تحويل تتولى والتي والدخل، للزكاة العامة للهيئة ملساهمينا عن بالنيابة
ً
 لألنظمة وفقا

ً.بها املعموًل

ً

http://www.tadawul.com.sa/


 

 

  

 مستثمرو مجلس التعاون الخليجي (ث)

 ؟كتتابهل يسمح ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي باال .1

، الجهات املستلمةى أي من إذا كان بإمكان مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي فتح حساب مصرفي لد

 فيمكنهم االشتراك من خالل حساباتهم املصرفية، مع مراعاة لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي املعمول بها.

ً

 ؟االكتتابما هي املستندات املطلوبة إلكمال عملية  .2

 .الشخصية وصورة عنها الهويةبطاقة 

ً

 ين؟املستثمرين الخليجيالكتتاب ما هي القنوات املتاحة  .3

  السعوديةاملستلمة فروع الجهات 

  السعوديةاملستلمة أو أجهزة الصراف اآللي ألي من الجهات ية أو الهاتفعبر الخدمات املصرفية اإللكترونية 

زيارة  يه، فيجب علالجهات املستلمةومع ذلك، في حال لم يكن لدى املستثمر الخليجي حساب مصرفي لدى أي من 

 .فيها لفتح حساب مصرفي هذه الجهاتمن فروع فرع أي 

ً

 أين سيتم إيداع املبل  الزائد النهائي أو األسهم اإلضافية؟ .4

 .للمستثمر السعوديسيتم إيداعه في الحساب املصرفي 


