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 اسم العائلة

 

 اسم الجد الثاني
لجد األولاسم ا ( إن وجد )  االسم األول اسم األب 

         

 الجنس              ذكر                  أنثى مكان المیالد: تاریخ المیالد:

صلة  أفراد العائلة المكتتب باسمھم والمشمولین في دفتر العائلة
 رقم السجل المدني القرابة

2-            
3-            
4-            
5-            
6-            

 بیانات عامة عن المكتتب الرئیس                                                         
 

 مدني لألفرادرقم السجل ال
...........................................................................................................................IBAN)البنكي ( رقم الحساب :                                                                                         .....              

 .......................................العنوان: ....................................................................................................................
 ......... المدینة: .............................................................ص. ب: .......................................................................

 .............................. الرمز البریدي: ........................................................................الھاتف الثابت: .......................
 .....................................................................................رقم الھاتف الجوال: ..................................الدولة: ..........

 في حالة الوكالة
 .................................اسم الوكیل: .................................................................................................................

 قم السجل المدني للوكیل ر

الرمز البریدي: .............................. المدینة: ................................  ....................ص. ب: ...............................
 لدولة: .............................................................رقم الھاتف: .........................................................................ا

  ...............................توقیع الوكیل: ...............................................................................................................

سھم                                                                                                    عدد األسھم للفرد الواحد رقماً                       سھم / كتابة............................................

 مكتتب....................................مكتتب / كتابة......                                                                                           إجمالي عدد المكتتبین رقماً بما فیھم المكتتب الرئیس  

 سھم.....سھم / كتابة........................................                                                                                             إجمالي عدد األسھم المكتتب بھا رقماً                   

 لایر..لایر / كتابة..........................................                                                                                                  القیمة المدفوعة رقماً                        إجمالي 

 المكتتب الرئیس -أ

 مدیر االكتتاب

 
 المستشارون المالیون ومدیرو سجل االكتتاب ومتعھدو التغطیة

   

 لمةلالستعمال الرسمي للجھة المست
 استلمنا من المكتتب أعاله خصماً من حسابھ لدینا مبلغاً وقدره:

 رقماً (..................................................) لایر سعودي فقط 
 كتابةً: (..................................................................................)

شخصیة للمكتتب / المكتتبین الواردة في ھویتھ / وتمت مراجعة المعلومات ال
 ھویاتھم والتعلیمات الخاصة بھذا االكتتاب.

 .اسم الجھة المستلمة: .....................................................................
 .............فرع: ..........................................................................

  م2021  ھـ الموافق:          /            /  1443التاریخ:       /     /
 الموظف المسؤول:

 .االسم: .....................................................................................
 .................................التوقیع: ...................................................

 :جھة المستلمةختم ال

 أفراد العائلة -ب

 المحترمین مجموعة تداول السعودیة القابضةشركة السادة / 
یسرني أنا الموقع أدناه أن أتقدم بطلبي ھذا لالكتتاب كما ورد في دعوة االكتتاب وأقر وأتعھد 

 بما یلي:

، أوافق على  أنا...........................................................................................
 بأسھم ركة مجموعة تداول السعودیة القابضةشاكتتابي في 

 عددھا........................................................... سھم. ھذا وأقر بأنني قد اطلعت على
النظام  نشرة اإلصدار وعلى كافة محتویاتھا ودرستھا بعنایة وفھمت مضمونھا، وأوافق على

ً بأننياألساسي للشركة وبناء على ذلك تم اكتتا أتنازل عن ال  بي في األسھم المذكورة، علما
جراء احتواء نشرة  حقي بمطالبة الشركة والرجوع علیھا بكل ضرر ینجم بشكل مباشر من

نتیجة إغفال معلومات  االصدار على معلومات جوھریة غیر صحیحة أو غیر كافیة أو
في النشرة. وأعلن أنھ لم إضافتھا  جوھریة تؤثر بشكل مباشر على قبولي باالكتتاب في حال

شركة الطلب التقدم بطلب لالكتتاب في أسھم  یسبق لي وال ألي من األفراد المشمولین في ھذا
) الحق في السابعةالفقرة (مع مراعاة ما ورد في  وللشركة مجموعة تداول السعودیة القابضة

ھم المخصصة تكرار طلب االكتتاب. كذلك أعلن قبولي األس رفض كافة الطلبات في حالة
كافة شروط وتعلیمات االكتتاب الواردة في ھذا الطلب وفي نشرة  بموجب ھذا الطلب وقبولي

 .جھة المستلمةبعدم إلغاء أو تعدیل الطلب بعد تقدیمھ لل اإلصدار وأتعھد
 .الوكیل: ........................................................................المكتتب /  توقیع

 بخصم المبلغ من حسابي لدیھ. جھة المستلمةأفوض ال
 توقیع المكتتب / الوكیل : .............................................................

 لایر سعودي 1,200.000.000 :رأس المال المصرح بھ -
 سھم 120,000,000 بعد اكتمال الطرح: عدد األسھم المصدرة -
 سھم 36.000.000 :العام لالكتتابإجمالي عدد األسھم المطروحة  -
 م)  2021//ھـ (الموافق 1443//بدء االكتتاب:  ختاری -
 م)  2021//ھـ (الموافق 1443//تاریخ انتھاء االكتتاب:  -

 

 

 ریاالت سعودیة للسھم الواحد 10القیمة االسمیة للسھم:  -
 لایر سعودي 105سعر السھم المطروح لالكتتاب:  -
 ملیون لایر سعودي 3,780,000,000لالكتتاب العام:  ةقیمة األسھم المطروح -
 ملیون لایر سعودي 1,134,000,000: فرادألل ةقیمة األسھم المطروح -

 
 

 كتتاباالتعلیمات 
" وإلیھم "المكتتب الفرد ـیتم االكتتاب من قبل المكتتبین األفراد (ویشار إلیھ ب -1
 المستلمة لطلبات الجھات) بموجب ھذا النموذج والمتوفر لدى جمیع فروع "المكتتبین"ـب

 ر االكتتاب بناًء على ھذا النموذج على المكتتبین األفراد.، على أن یقتصاالكتتاب
 سیشتمل االكتتاب على فئتین من المكتتبین على النحو التالي: -2

وتشمل الفئات التي یحق لھا المشاركة في بناء سجل  المؤسسات المكتتبة: )الشریحة (أ
ات األولیة الصادرة األوامر وفقاً لتعلیمات بناء سجل األوامر وتخصیص األسھم في االكتتاب

 .")الھیئةھیئة السوق المالیة ("عن 
 وتشمل األشخاص السعودیین الطبیعیین، بما في ذلك المرأة :المكتتبین األفراد الشریحة (ب)

أن  السعودیة المطلقة أو األرملة التي لھا أوالد قّصر من زوج غیر سعودي حیث یحق لھا
یثبت أنھا مطلقة أو أرملة وما یثبت أمومتھا  شریطة أن تقدم ماا تكتتب بأسمائھم لصالحھ

 .لألوالد القصر، باإلضافة إلى المستثمرین الخلیجیین ذوي الشخصیة الطبیعیة
 ةعشر تتجاوز أالسیخصص للمكتتبین األفراد عدد األسھم التي سیكتتبون فیھا على  -3

ھم من إجمالي أس %30أقصى تمثل  سھم كحد )10,800,000( مالیین وثمانمائة ألف
لالكتتاب یحق لمدیر  االكتتاب المطروحة. وفي حال اكتتاب األفراد في األسھم المطروحة

خمسة  م المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلىتخفیض عدد األسھ سجل اكتتاب المؤسسات
من إجمالي أسھم االكتتاب  %70تمثل   سھم  )25,200,000( وعشرون ملیوناً ومئتا ألف

 .المطروحة
أسھم لكل مكتتب، وبعد ذلك یتم التخصیص  )10عشرة (للتخصیص ھو  إن الحد األدنى -4

 طلبھ كل مكتتب إلى إجمالي األسھم المطلوبة. وإذا أساس تناسبي بناء على نسبة ما على
تضمن  مكتتب فإن الشركة ال) 1,080,000ألف ( ملیون وثمانون تجاوز عدد المكتتبین

ي على عدد المكتتبین، وفي حال تجاوز للتخصیص، وسیتم التخصیص بالتساو الحد األدنى
 یتم التخصیص حسب ما فسوف) مكتتب 1,080,000ألف ( ملیون وثمانونالمكتتبین  عدد

 .تحدده الشركة والمستشارون المالیون
 أسھم ویكون لكل فرد الحق في االكتتاب بھذا القدر) 10عشرة (الحد األدنى لالكتتاب  -5

للمكتتب  سھم) 250,000( مئتان وخمسون ألفن یزید االكتتاب ع أالومضاعفاتھ، على 
 الواحد.

یكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئیسي یكتتب لنفسھ وألفراد عائلتھ  -6
المقیدین في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سیكتتبون بنفس عدد األسھم التي یتقدم 

) یتم تسجیل جمیع األسھم 1المكتتب الرئیسي بطلبھا، ویترتب على ذلك ما یلي: (
) 2المخصصة للمكتتب الفرد الرئیسي والمكتتبین التابعین باسم المكتتب الفرد الرئیسي؛ (

تعاد المبالغ الفائضة عن األسھم غیر المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئیسي والتي دفعھا 
ل أرباح ) یحصل المكتتب الفرد الرئیسي على كام3بنفسھ أو عن مكتتبین تابعین؛ و (

األسھم الموزعة عن األسھم المخصصة للمكتتب الفرد الرئیسي وللمكتتبین التابعین (في 
 ).حال عدم بیع األسھم أو نقل ملكیتھا

) إذا رغب المكتتب في تسجیل أسھم الطرح 1ویستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة: ( -7
ذا اختلفت كمیة األسھم ) إ2التي یتم تخصیصھا باسم غیر اسم المكتتب الفرد الرئیسي ؛ (

) إذا 3التي یرغب المكتتب الفرد الرئیسي االكتتاب بھا عن المكتتبین األفراد التابعین؛ و (
رغبت الزوجة أن تكتتب باسمھا وأن تسجل أسھم الطرح المخصصة لحسابھا (فعلیھا تعبئة 

كتتب نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب الذي تم إكمالھ من قبل الم
الفرد الرئیسي)، وفي ھذه الحالة یلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم بھ زوجھا نیابة عنھا، 

 وتقوم الجھة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت بھ تلك الزوجة.
 ال یقبل الطلب ما لم ترفق بھ أصل وصورة الوثائق التالیة (على أن یقوم موظف الجھة -8

 طابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو الوكیل):بم المستلمة
 أصل وصورة بطاقة األحوال المدنیة (للمكتتب الفرد). •
 ).أصل وصورة بطاقة الھویة الوطنیة (للمكتتب الفرد الخلیجي •
 أصل وصورة سجل األسرة (عندما یكون االكتتاب بالنیابة عن أفراد األسرة). •
 ).بالنیابة عن الغیرة (عندما یكون االكتتاب أصل وصورة صك الوكالة الشرعی •
 أصل وصورة صك الوالیة الشرعیة (عندما یكون االكتتاب بالنیابة عن أیتام). •
 المطلقة). السعودیة أصل وصورة صك الطالق (عندما یكون االكتتاب عن أبناء المرأة •
 ).ةاألرملة السعودیأصل وصورة شھادة الوفاة (عندما یكون االكتتاب عن أبناء المرأة  •
أصل وصورة شھادة المیالد (عندما یكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودیة المطلقة أو  •

 األرملة).
تقتصر الوكالة على أعضاء العائلة (اآلباء واألبناء فقط)، وفي حالة تقدیم استمارة طلب  -9

ي قام اكتتاب نیابة عن مقدم الطلب (اآلباء واألبناء فقط)، یجب ذكر اسم الشخص الذ
بالتوقیع نیابة عن المكتتب. ویجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة 

األفراد المقیمین  المكتتبینللمكتتبین األفراد المقیمین داخل المملكة العربیة السعودیة، أما 
خارج المملكة العربیة السعودیة، فیجب توثیق التوكیل من خالل السفارة أو القنصلیة 

 یة في الدولة المعنیة.السعود
تقبل فقط اإلقامة ساریة المفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعریف بالتابعین غیر  -10

شرط اال یتجاوز  السعودیین فقط مع أمھاتھم، وال یمكنھم االكتتاب كمكتتبین رئیسیین
ن قبل عاماً، وأیة وثائق صادرة من أي حكومة أجنبیة یجب أن یتم تصدیقھا م 18عمرھم الـ

 سفارة أو قنصلیة المملكة في تلك الدولة. 
 بنقل ملكیة األسھم إال من تاریخ القید في سجل المساھمین بموجب األنظمة دال یعت -11

 والتعلیمات المنظمة لتداول األسھم السعودیة المطبقة بھذا الخصوص.
ویعتبر كل مكتتب أنھ قد تملك عدد األسھم المخصصة لھ عند تسلیم استمارة طلب  -12

تسدید كامل قیمة األسھم التي طلب االكتتاب بھا إلى واالكتتاب إلى أي من الجھات المستلمة 
 المستلمة.  الجھة

یجب أن یتم دفع إجمالي قیمة أسھم االكتتاب بالكامل لفروع الجھات المستلمة من  -13
صم من حساب المكتتب الفرد لدى الجھة المستلمة التي یتم فیھا تقدیم طلب خالل الخ
 االكتتاب.

 یجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كلیا أو جزئیا إذا لم یستوف الطلب شروط -14
 ومتطلبات االكتتاب وفي ھذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم

 رفضھ.
ً سیعتبر طلب االكتتاب الغی -15 المستلمة علیھ أو احتوائھ  الجھةفي حال عدم وجود ختم  ا

 معلومات غیر صحیحة. على

لألفراد طلب االكتتاب  
 شركة مجموعة تداول السعودیة القابضة (شركة مساھمة سعودیة)

745002886


	رمز الجهة المستلمة                   رمز الفرع
	أ- المكتتب الرئيس
	ب- أفراد العائلة
	في حالة الوكالة

	أفراد العائلة المكتتب باسمهم والمشمولين في دفتر العائلة
	رقم السجل المدني

	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	للاستعمال الرسمي للجهة المستلمة
	رقماً (..................................................) ريال سعودي فقط
	ختم الجهة المستلمة:



