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 )سوق نمو( شركة قمة السعودية للتجارةشروط األكتتاب في 

 

المطروحة بموجب هذا النموذج والمتوفر لدى جميع الجهات المستلمة من قبل المستثمرين المؤهلين  االسهميتم األكتتاب في  .1

  )االفراد(.
 

 يداعإلوهم: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز ا (فرادألا)المستثمرين المؤهلين  .2

يقل مجموع قيمتها عن أربعين  الوراق المالية األون قد قام بصفقات في أسواق أن يك )أ(:  تيةآلويستوفون أي من المعايير ا ،

الماضية.   ثني عشرة شهرا  ألا اللصفقات في كل ربع سنة خ ) 10) تقل عن عشرة  السعودي ولاير ( 40,000,000)مليون

 الثأن يعمل أو سبق له العمل مدة ث )ج( .  سعودي ( لاير5,000,000)  يناليتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مال أن )ب( 

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل ال  أن يكون حاص )د(.  قل في القطاع الماليالا سنوات على( 3)

 .بها دوليا  وراق المالية معتمدة من جهة معترف ألعلى شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا الحاص أن يكون  )ه(  . الهيئة

 

والذين لهم حساب استثماري مفعل  (فرادألا)من قبل المستثمرين المؤهلين  إالالطرح  سهمأكتتاب في أليقبل تقديم طلبات اال .3

كتتاب عن طريق القنوات ألويمكن لهم ا  . كتتابألالستثمار في السوق الموازية عند المستشار المالي أو أحد مديري سجل ال

الذين  (فرادألا)يتم ضمان قبول الطلبات من المستثمرين المؤهلين  كما أنه ال  . فترة الطرح اللللجهات المستلمة خلكترونية ألا

 ثنينالستثمار في السوق الموازية قبل يوم االلكتتاب أللم يتم تفعيل حسابهم االستثماري عند المستشار المالي أو أحد مديري سجل ا
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 أسهم( 10):  المطروحة االسهمكتتاب في الدنى لألالحد ا .4

 

 سهم( 199,990):  المطروحة االسهمالكتتاب في لعلى األالحد  .5

 

 كتتاب بعد تسليمه إلى الجهات المستلمةأليسمح بتغيير أو سحب طلب ا ال  .6

 

  - : يقبل الطلب ما لم ترفق به صورة الوثائق التالية ال .7

 

 (كتتاب بالنيابة عن الغيرألعندما يكون ا)صورة صك الوكالة الشرعية  •

 أي مستندات أخرى يتم طلبها •

يجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل  (فرادألا)وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن المستثمرين المؤهلين  •

المقيمين خارج المملكة، فيجب  (فرادألا)المقيمين داخل المملكة، أما المستثمرين المؤهلين  (فرادألا)بالنسبة للمستثمرين المؤهلين 

 السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية اللتصديق الوكالة من خ
 

 .على التعليمات الموضحة من قبل الجهة المستلمةبها بناء  سهم المكتتبأليجب أن يتم خصم أو تحويل إجمالي قيمة ا .8

 

جزئيا ،  أو كتتاب، يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياألإذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام ا .9

 االسهمإذا تجاوز عدد  اليتم تخصيصها له، إ االسهمى أي عدد من لبموافقتهم ع (فرادألا)كل من المستثمرين المؤهلين  ويقر

 . كتتاب لهاألالتي تقدم با ماالسهالمخصصة له عدد 

 

 .غيا  في حال احتوائه على معلومات غير صحيحةالكتتاب ألسيعتبر طلب ا .10

 

 طلب االكتتاب و مخاطر سوق نمو ستصبح مؤهل للتداول في سوق نمو .بقبولك على  .11


