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1. من الذي يحق له شراء األسهم من األفراد؟
يحـــق شـــراء األســـهم لألشـــخاص الســـعوديين الطبيعييـــن، بمـــا فـــي ذلـــك المـــرأة الســـعودية المطلقـــة أو األرملـــة التـــي لهـــا 
أوالد قّصـــر مـــن زوج غيـــر ســـعودي والتـــي يحـــق لهـــا أن تكتتـــب بأســـمائهم شـــريطة أن تقـــدم مـــا يثبـــت أنهـــا مطلقـــة أو أرملـــة 
ومـــا يثبـــت أمومتهـــا لـــألوالد القصـــر، وأي شـــخص طبيعـــي غيـــر ســـعودي مقيـــم أو مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

ممـــن لديهـــم حســـاب بنكـــي لـــدى أحـــد الجهـــات المســـتلمة، ويحـــق لـــه فتـــح حســـاب اســـتثماري.

2.ما هو رأس المال المصرح به والمصدر للشركة؟
يبلـــغ رأس مـــال الشـــركة ثمانمائـــة مليـــون )800,000,000( ريـــال ســـعودي مقســـمة إلـــى ثمانيـــن مليـــون )80,000,000( 

ســـهم بقيمـــة اســـمية قدرهـــا عشـــرة )10( ريـــاالت ســـعودية مدفوعـــة بالكامـــل.

3.كم عدد األسهم المطروحة لالكتتاب؟
عـــدد األســـهم المطروحـــة لالكتتـــاب أربعـــة وعشـــرين مليـــون )24,000,000( ســـهم، وســـيتم تخصيـــص ســـبعة مالييـــن 

ومائتـــي ألـــف )7,200,000( ســـهم لألفـــراد.

4.كم يبلغ سعر السهم المطروح لالكتتاب؟
يبلغ سعر السهم المطروح لالكتتاب )128( ريال سعودي.

5.متى تبدأ فترة االكتتاب ومتى تنتهي؟
تبـــدأ فتـــرة الطـــرح فـــي يـــوم )الخميـــس 02/ 07/ 1443هــــ - 03 / 02/ 2022م (، وتنتهـــي فـــي يـــوم )األحـــد  05/ 07/ 

1443هــــ - 06/ 02/ 2022م (

6.كم عدد األسهم التي يمكنني االكتتاب بها؟
الحـــد األدنـــى لالكتتـــاب عشـــرة )10( أســـهم ويكـــون لـــكل فـــرد الحـــق فـــي االكتتـــاب بهـــذا القـــدر ومضاعفاتـــه، علـــى أال يزيـــد 

االكتتـــاب عـــن مائتيـــن وخمســـين ألـــف )250,000( ســـهم.

7. ماذا يحدث إذا قدم المكتتب أكثر من طلب اكتتاب؟
سيقبل طلب االكتتاب األول فقط، ويتم رفض كافة طلبات االكتتاب الالحقة.

8. أين يمكنني الحصول على نماذج طلبات االكتتاب؟
يمكن الحصول على طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب من فروع الجهات المستلمة.

9. من هي الجهات المستلمة؟
• بنك الرياض

• البنك األهلي السعودي
• مصرف الراجحي

• البنك العربي الوطني

10. هل يمكن االكتتاب عن طريق اإلنترنت؟
نعـــم، بإمـــكان المكتتبيـــن األفـــراد الذيـــن اشـــتركوا فـــي إحـــدى االكتتـــاب التـــي جـــرت مؤخـــرا فـــي المملكـــة االكتتـــاب عـــن 
طريـــق اإلنترنـــت أو الهاتـــف المصرفـــي أو أجهـــزة الصـــراف االلـــي التابعـــة لفـــروع الجهـــات المســـتلمة التـــي تقـــدم أيـــا مـــن تلـــك 
الخدمـــات، شـــريطة أن يكـــون لـــدى المكتتـــب حســـاب لـــدى إحـــدى الجهـــات المســـتلمة التـــي تقـــدم مثـــل هـــذه الخدمـــات وأال 
يكـــون قـــد طـــرأ أي تغييـــر علـــى المعلومـــات الشـــخصية أو المعلومـــات الخاصـــة بالمكتتـــب الفـــرد منـــذ اكتتابـــه فـــي آخـــر طـــرح 

أولـــي.

11. هل يمكن االكتتاب عن طريق أجهزة الصراف اآللي؟
نعـــم، يمكـــن االكتتـــاب عـــن طريـــق أجهـــزة الصـــراف اآللـــي الخاصـــة بالبنـــوك المســـتلمة التـــي تقـــدم هـــذه الخدمـــة دون الحاجـــة 
إلـــى مراجعـــة الفـــرع إذا كان المكتتـــب عميـــال ألحـــد هـــذه البنـــوك ويقـــوم باســـتخدام بطاقـــة الصـــراف اآللـــي شـــرط أن يكـــون 
المكتتـــب قـــد شـــارك وأفـــراد أســـرته التابعيـــن المشـــمولين فـــي دفتـــر العائلـــة فـــي أحـــد االكتتابـــات الســـابقة عـــن طريـــق ذلـــك 

البنـــك. 
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12. هل يمكن إضافة التابعين بواسطة خدمات اإلنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف اآللي؟
ال يمكن إضافة التابعين بواسطة خدمات اإلنترنت والهاتف المصرفي. 

13. كيف يمكن للمكتتب دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح؟
يجـــب دفـــع قيمـــة أســـهم الطـــرح بالكامـــل لـــدى الجهـــات المســـتلمة مـــن خـــالل الخصـــم مـــن حســـاب المكتتـــب الفـــرد لـــدى 

الجهـــة المســـتلمة التـــي يتـــم فيهـــا تقديـــم نمـــوذج طلـــب االكتتـــاب.

14. كيف يمكنني االكتتاب؟
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب ألحد فروع البنوك المستلمة في المملكة العربية السعودية.

15. ما هي الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب؟
أصـــل وصـــورة بطاقـــة الهويـــة الوطنيـــة وهويـــة المقيـــم للمكتتـــب الفـــرد، بمـــا فـــي ذلـــك مواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون • 

والمقيميـــن األجانـــب
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 )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة(.• 
أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة(.• 
أصل وصورة شهادة الميالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة(.• 

16. كم عدد طلبات االكتتاب التي يمكن لوكيل العائلة تقديمها؟
يكتفـــى بتعبئـــة طلـــب اكتتـــاب لـــكل مكتتـــب رئيســـي يكتتـــب لنفســـه وألفـــراد عائلتـــه المقيديـــن فـــي بطاقـــة العائلـــة إذا كان 

أفـــراد العائلـــة ســـيكتتبون بنفـــس عـــدد األســـهم التـــي يتقـــدم المكتتـــب الرئيســـي بطلبهـــا، ويترتـــب علـــى ذلـــك مـــا يلـــي:

يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي• 
تعـــاد المبالـــغ الفائضـــة عـــن األســـهم غيـــر المخصصـــة إلـــى المكتتـــب الفـــرد الرئيســـي والتـــي دفعهـــا بنفســـه أو عـــن • 

مكتتبيـــن تابعيـــن.
يحصـــل المكتتـــب الفـــرد الرئيســـي علـــى كامـــل أربـــاح األســـهم الموزعـــة عـــن األســـهم المخصصـــة للمكتتـــب الفـــرد • 

ــا. ــل ملكيتهـ ــهم أو نقـ ــع األسـ ــدم بيـ ــال عـ ــي حـ ــن فـ ــن التابعيـ ــي وللمكتتبيـ الرئيسـ

17. متى يجب استخدام طلبات اكتتاب منفردة؟
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:

إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.• 
إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.• 
إذا رغبـــت الزوجـــة أن تكتتـــب باســـمها وأن تســـجل أســـهم الطـــرح المخصصـــة لحســـابها فعليهـــا تعبئـــة طلـــب اكتتـــاب • 

منفصـــل عـــن نمـــوذج طلـــب االكتتـــاب الـــذي يتـــم إكمالـــه مـــن قبـــل المكتتـــب الفـــرد الرئيســـي، وفـــي هـــذه الحالـــة يلغـــى 
ــتلمة بالتعامـــل مـــع نمـــوذج طلـــب االكتتـــاب  ــة المسـ ــا، وتقـــوم الجهـ ــا نيابـــة عنهـ ــاب تقـــدم بـــه زوجهـ أي طلـــب اكتتـ

المنفصـــل الـــذي تقدمـــت بـــه تلـــك الزوجـــة.

18. هل يمكنني االحتفاظ بصورة من نموذج طلب االكتتاب؟
سوف يقوم البنك المستلم بتزويد المكتتب بنسخة الكترونية من نموذج طلب االكتتاب الذي تقدم به.

19. ما هو االسم الذي سيتم به تسجيل األسهم؟
ســـوف يتـــم تســـجيل األســـهم باســـم المكتتـــب الرئيســـي، وحتـــى فـــي حـــال تعييـــن المكتتـــب وكيـــاًل لـــه ليقـــوم باالكتتـــاب نيابـــة 
عنـــه )بموجـــب صـــك وكالـــة شـــرعية( وال يقبـــل اســـتخدام الوكالـــة الشـــرعية إال فـــي حـــال الوكالـــة عـــن األوالد واألبويـــن فقـــط، 

ســـيتم تســـجيل األســـهم باســـم المكتتـــب الرئيســـي وليـــس الوكيـــل.
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20. متى يمكنني دفع قيمة االكتتاب؟
يجـــب دفـــع كامـــل قيمـــة األســـهم المـــراد االكتتـــاب بهـــا عنـــد تقديـــم طلبـــات االكتتـــاب، ويتحمـــل المكتتـــب مســـؤولية التأكـــد 

مـــن توفـــر مبلـــغ كافـــي فـــي حســـابه لـــدى البنـــك المســـتلم خـــالل فتـــرة االكتتـــاب.

21. كيف يمكنني الدفع؟
يتـــم الدفـــع عـــن طريـــق تفويـــض البنـــك الخصـــم مـــن حســـاب المكتتـــب. ولـــن يســـمح بالدفـــع نقـــدا أو باســـتخدام شـــيك 

مصرفـــي.

22. هل يشترط فتح حساب مصرفي للتقدم بطلب شراء أسهم الشركة؟
ـــح حســـاب مصرفـــي  ـــوك المســـتلمة أو أن يقـــوم بفت ـــدى أحـــد البن ـــدى المكتتـــب حســـاب مصرفـــي ل نعـــم، يجـــب أن يكـــون ل

ـــب شـــراء أســـهم الشـــركة. ـــوك المســـتلمة إذا أراد التقـــدم بطل ـــدى أحـــد البن ل

23. هل يمكنني التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة عن طريق أكثر من بنك واحد؟
ال، حيث لن يقبل أكثر من طلب اكتتاب واحد فقط.

24. متى يتم الخصم من حسابي المصرفي؟
يتم الخصم عند إدخال معلومات طلب اكتتابك عن طريق البنك المستلم.

25. هل يشترط حد أدنى لعمر المكتتب؟
ال يوجـــد عمـــر محـــدد للمكتتـــب طالمـــا أنـــه مشـــمول فـــي بطاقـــة عائلـــة والـــده أو يحمـــل شـــهادة ميـــالد توضـــح رقـــم بطاقـــة 

األحـــوال الخاصـــة بـــه /بهـــا. ويجـــب أن يكـــون للمكتتـــب الرئيســـي الحـــق فـــي فتـــح حســـاب اســـتثماري.

26. ماذا يحدث لو كنت خارج المملكة؟
يمكنـــك تعييـــن ممثـــل لشـــراء األســـهم بالنيابـــة عنـــك بموجـــب توكيـــل شـــرعي / قانونـــي ويمكـــن للســـفارة أو القنصليـــة 

ــارج. ــارج إصـــدار صـــك وكالـــة شـــرعية للســـعوديين المقيمييـــن بالخـ الســـعودية بالخـ

27. هل يمكن لشخص أن يتقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة بالفاكس إذا كان خارج المملكة؟
ال، لـــن يمكنـــه ذلـــك، ويجـــب علـــى المكتتـــب أن يعيـــن ممثـــاًل لشـــراء األســـهم بالنيابـــة عنـــه / عنهـــا بموجـــب صـــك توكيـــل 
ـــت والهاتـــف إذا كان مســـجال الســـتخدام  ـــق االنترن ـــة عـــن طري ـــاب باســـتخدام الخدمـــات البنكي ـــق االكتت شـــرعي، أو عـــن طري

هـــذه الخدمـــات وقـــد شـــارك فـــي أحـــد االكتتابـــات الســـابقة.

28. ماذا سيحدث إذا أراد المكتتب أن يغير رأيه بعد تقديم نموذج طلب االكتتاب إلى البنك المستلم؟
لن يستطيع المكتتب تعديل أو إلغاء الطلب بعد تقديمة للبنك المستلم.

29. إذا كان قـــد ســـبق للمكتتـــب التقـــدم بطلـــب اكتتـــاب، فهـــل يمكنـــه الرجـــوع للفـــرع لتقديـــم طلـــب آخـــر ألفـــراد 
أســـرته المشـــمولين فـــي نفـــس بطاقـــة عائلتـــه؟

ال يمكـــن تعديـــل بيانـــات طلبـــات االكتتـــاب التـــي تـــم قبولهـــا مـــن قبـــل البنـــك المســـتلم، ولكـــن يمكـــن التقـــدم بطلبـــات اكتتـــاب 
جديـــدة ومنفصلـــة ألفـــراد األســـرة كمكتتبيـــن رئيســـيين وليـــس كمكتتبيـــن تابعيـــن ويكـــون الخصـــم لـــكل واحـــد مـــن حســـابه 

الخـــاص.

30. هل يمكنني اقتراض مبلغ االكتتاب في أسهم الشركة؟
يرجى االتصال بالبنك الذي تتعامل معه للمزيد من المعلومات في هذا الخصوص.

31. ما هو التاريخ المحدد للتخصيص؟
يتوقـــع أن يتـــم االنتهـــاء مـــن تخصيـــص أســـهم الطـــرح للمكتبيـــن األفـــراد يـــوم الثالثـــاء، بتاريـــخ  07/ 07/ 1443هــــ - 08 / 02/ 

2022م.

32. ماذا سيحدث في حالة وجود فائض اكتتاب ألسهم الشركة؟
إن الحـــد األدنـــى للتخصيـــص هـــو عشـــرة )10( أســـهم لـــكل مكتتـــب، ومـــا يتبقـــى مـــن األســـهم المطروحـــة لالكتتـــاب - إن 
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وجـــدت - ســـيتم تخصيصهـــا علـــى أســـاس تناســـبي بنـــاًء علـــى نســـبة مـــا طلبـــه كل مكتتـــب إلـــى إجمالـــي األســـهم المطلـــوب 
االكتتـــاب بهـــا. وإذا تجـــاوز عـــدد المكتتبيـــن ســـبعمائة وعشـــرين ألـــف )720,000( مكتتـــب، فـــإن الشـــركة ال تضمـــن الحـــد 

األدنـــى للتخصيـــص وســـيتم التخصيـــص وفقـــا لمـــا تقترحـــه الشـــركة والمستشـــار المالـــي.

33. ماذا يحدث إذا لم أستلم كامل األسهم المخصصة لي؟
ســـوف يقـــوم البنـــك المســـتلم بـــرد مبالـــغ األســـهم غيـــر المخصصـــة. وســـوف يتـــم رد الفائـــض كامـــاًل بـــدون أي رســـوم أو 

اســـتقطاعات وذلـــك بالقيـــد لحســـاب المكتتـــب المحـــدد فـــي نمـــوذج طلـــب االكتتـــاب

34. أين يمكنني استالم فائض عملية االكتتاب إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
ســـوف يقـــوم البنـــك المســـتلم بـــرد فائـــض عمليـــة االكتتـــاب كامـــاًل بـــدون أي رســـوم أو اســـتقطاعات وذلـــك بالقيـــد لحســـاب 

المكتتب.

35. متى يمكنني استالم فائض عملية االكتتاب إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
ســـوف يتـــم إعـــادة فائـــض االكتتـــاب )إن وجـــد( إلـــى المكتتبيـــن دون أي عمـــوالت أو اســـتقطاعات، وســـيتم إيداعهـــا فـــي 
حســـاب المكتتـــب المحـــدد فـــي نمـــوذج طلـــب االكتتـــاب. وســـيتم اإلعـــالن عـــن ذلـــك فـــي موعـــد أقصـــاه )يـــوم الخميـــس   

09/ 07/ 1443هــــ - 10/ 02/ 2022م(.

36. متى يبدأ تداول األسهم؟
يتوقـــع أن يبـــدأ تـــداول أســـهم الشـــركة فـــي الســـوق بعـــد اســـتيفاء جميـــع المتطلبـــات واإلجـــراءات النظاميـــة ذات العالقـــة. 

وســـيتم اإلعـــالن عـــن بـــدء التـــداول فـــي األســـهم فـــي موقـــع تـــداول

37. هل يمكنني بيع أسهمي قبل بدء التداول؟
ـــداول لســـوق  ـــق نظـــام ت ـــداول االســـهم عـــن طري ـــدء ت ـــة فقـــط، أي بعـــد ب ـــة األســـهم فـــي الســـوق الثانوي يمكـــن نقـــل ملكي

ـــداول. ـــة الت ـــل بداي ـــع أســـهمهم قب ـــون بي ـــن يســـتطيع المكتتب األســـهم الســـعودية. ول
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