الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)
شروط وتعليمات االكتتا  -األسئلة األكثر شيوعا
-1

من الذي يحق له شراء األسهم ( االكتتا ) ؟
يحق ألي مواطن سعودي طبيعي سواءاً كان ذكراً أو أنثى بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر
من زوج غير سعودي ( على أن تقدم مايثبت أنها مطلقة أو أرملة ومايثبت أمومتها لألوالد القصر ) االكتتا في أسهم شركة
أسواق المزرعة المعروضة لالكتتا طالما أنه يحمل هوية وطنية.

-2

هل يسمح للمرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي االكتتا بأسهم الشركة ؟
ال يسم للمرأة غير السعودية المتزوةة من سعودي باالكتتا بأسهم الشركة ( مالم تصدر أي تعليمات أخرى بالسماح
لها باالكتتا )

-3

ما هو رأس المال المصرح به والمصدر للشركة؟
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر 250,000,000لاير سعودي مقسم إلى  25,000,000سهم تبلغ قيمة السهم الواحد 10
رياالت سعودية

-4

كم عدد األسهم المعروضة لالكتتا ؟
عدد األسهم المعروضة لالكتتا للمواطنين السعوديين هو  7,500,000سهم عادي.

-5

كم تبلغ قيمة األسهم المعروضة لالكتتا ؟
تبلغ  270,000,000لاير سعودي

-6

كم يبلغ سعر الطرح المبدئي ألسهم االكتتا العام؟
يبلغ سعر الطرح المبدئ ألسهم االكتتا
بالكامل.

-7

العام  36رياالت سعودية للسهم الواحد وتدفع قيمة األسهم المكتت

بها عند االكتتا

متى تبدأ فترة االكتتا ومتى تنتهي؟
سوف يبدأ طرح أسهم االكتتا يوم األربعاء الموافق 2014/01/22م الساعة  09:30صباحا ً ويستمر لمدة ( )7سبعة أيام حتى
نهاية يوم الثالثاء 2014/01/28م الساعة  11:95مسا ًء بالنسبة للقنوات اإللكترونية.

-8

هل يشترط أن يكون الحسا المصرفي/االستثماري الذي يتم خصم قيمة االكتتا منه باسم المكتت ؟
نعم ية أن يكون الحسا المصرفي/االستثماري باسم المكتت الشخصي وال يتم الخصم من حسابات الشركات أو المؤسسات أو
اآلباء أو األزواج.

-9

هل يحق للمؤسسات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المملكة العربية السعودية شراء األسهم؟
ال يحق للشركات أومواطني دول مةلس التعاون الخليةي أو المقيمين في المملكة االكتتا في أسهم الشركة  ،إال أنه يمكن
للمؤسسات والشركات ومواطني دول مةلس التعاون الخليةي والمقيمين في المملكة المتاةرة في أسهم الشركة عند تداولها في
سوق األسهم السعودية (تداول).
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كم عدد األسهم التي يمكنني االكتتا بها؟
يمكن للمستثمرين االكتتا في ( )10عشر أسهم كحد أدنى ،كما أنه ال يمكن للمستثمرين االكتتا في أكثر من) (250,000مائتان
وخمسون ألف سهم كحد أقصى للمكتت الواحد.

-11

كم عدد نماذج طلبات االكتتا التي يمكن أن يقدمها كل مكتت ؟
يةوز لكل مكتت تقديم نموذج طل اكتتا واحد فقط

-12

ماذا يحدث إذا قدم المكتت أكثر من طل اكتتا ؟
سيقبل طل

-13

االكتتا األول فقط ،ويتم رفض كافة طلبات االكتتا الالحقة

أين يمكنني الحصول على نماذج طلبات االكتتا ؟
يمكن الحصول على طلبات االكتتا خالل فترة االكتتا من أي فرع من فروع الةهات المستلمة

-14

-15

ما هي الجهات المستلمة؟


فالكم للخدمات المالية



البنك األهلي التةاري



بنك الرياض



البنك السعودي الفرنسي



البنك العربي الوطني



مصرف الراةحي



مةموعة سامبا المالية

هل يمكن للمكتت طباعة نموذج االكتتا عبر شبكة اإلنترنت؟
نعم ،يمكن للمكتت
للةهات المستلمة.

تسةيل بياناته ذاتيا ً عبر شبكة اإلنترنت (أي تعبئة نموذج طل

االكتتا ) وذلك بزيارة المواقع اإللكترونية

وبمةرد إكمال عملية التسةيل بشكل ناة  ،ية على المكتت طباعة ثالث نسخ من نموذج طل االكتتا وزيارة أي من فروع
الةهات المستلمة لتكملة إةراءات عملية االكتتا  .كما ية عليه أن يرفق معه (باإلضافة إلى الثالثة نسخ من طلبات االكتتا )
صورة من بطاقة األحوال المدنية ودفتر العائلة (إذا إقتضى األمر) مع إحضار األصل لمطابقته من قبل موظف الةهة المستلمة.
-16

هل يمكن للمكتت إجراء التعديالت على بياناته عند التسجيل عبر شبكة اإلنترنت؟
نعم ولكن سيتوة على المكتت إدخال بياناته مرة أخرى (أي أن يقوم بتسةيل بياناته مرة أخرى) في حال أراد إةراء تعديالت
ةديدة وأن يقوم بطباعة ثالث نسخ من نموذج طل االكتتا الةديد ،كما ية على المكتت استخدام الطل الذي يحتوي
المعلومات الصحيحة والكاملة فقط
وبمةرد إكمال عملية التعديل بشكل ناة  ،ية على المكتت طباعة ثالث نسخ من نموذج طل االكتتا وزيارة أي من فروع
الةهات المستلمة لتكملة إةراءات عملية االكتتا  .كما ية عليه أن يرفق معه (باإلضافة إلى الثالثة نسخ من طلبات االكتتا )
صورة من بطاقة األحوال المدنية ودفتر العائلة (إذا إقتضى األمر) مع إحضار األصل لمطابقته من قبل موظف الةهة المستلمة.
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ما الذي سيحدث إذا فقد المكتت طل االكتتا ؟
سيتوة على المكتت التسةيل مرة أخرى وطباعة نموذج طل اكتتا من ةديد.

-18

هل يمكن االكتتا عن طريق اإلنترنت مباشر االفراد؟
نعم ،يمكن االكتتا عن طريق الخدمات البنكية/االستثمارية عبر اإلنترنت إذا كان المكتت عميالً إلحدى الةهات المستلمة
ومشتركا ً في الخدمات البنكية/االستثمارية عبر اإلنترنت شرط أن يكون قد شارك وأفراد أسرته التابعين المشمولين في دفتر
العائلة في أحد االكتتابات السابقة.
أما إذا كان المكتت عميالً ألحد الةهات المستلمة وغير مسةل الستخدام هذه الخدمة فيمكنه القيام أوالً بالتسةيل عبر أي فرع من
فروع الةهات المستلمة.

-19

هل يمكن االكتتا عن طريق أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالمصرف؟
نعم ،يمكن االكتتا عن طريق أةهزة الصراف اآللي الخاصة بالةهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة دون الحاةة إلى مراةعة
الفرع إذا كان المكتت عميالً ألحد هذه الةهات ويقوم باستخدام بطاقة الصراف اآللي شرط أن يكون المكتت قد شارك وأفراد
أسرته التابعين المشمولين في دفتر العائلة في أحد االكتتابات السابقة عن طريق ذلك البنك

-21

هل يمكن إضافة التابعين بواسطة خدمات اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنوك؟
ال يمكن إضافة التابعين بواسطة خدمات اإلنترنت والهاتف البنكية/االستثمارية وأةهزة الصراف اآللي ما لم يشاركوا في اكتتابات
سابقة وفي هذه الحالة ال يمكن استخدام هذه الخدمات بل ية االكتتا عن طريق زيارة فرع من فروع الةهات المشاركة أو
التسةيل الذاتي عبر شبكة االنترنت.

-21

هل يمكن للمكتت الدفع مباشرة عن طريق الخدمات البنكية/االستثمارية عبر اإلنترنت ؟
نعم يمكن للمكتت دفع قيمة االكتتا خصما ً من حسابه عن طريق الخدمات البنكية/االستثمارية عبر اإلنترنت والهاتف إذا كان
مسةال بهذه الخدمات لدى إحدى الةهات المستلمة خالل فترة االكتتا ويكون قد شارك في أحد االكتتابات السابقة عن طريق
نفس الةهة.

-22

كيف يمكنني االكتتا ؟
ية تقديم نموذج طل االكتتا ألحد فروع الةهات المستلمة في المملكة العربية السعودية.

-23

ما هي الوثائق المطلو تقديمها مع طلبات االكتتا ؟








-24

أصل وصورة البطاقة الشخصية وسيتم حفظ الصورة لدى الةهة المستلمة.
أصل وصورة دفتر العائلة (في حال االكتتا بالنياب ة عن أفراد العائلة المشمولين في دفتر العائلة) وسيتم حفظ الصورة
لدى الةهة المستلمة.
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (إذا أقتضى األمر) .وال يقبل استخدام الوكالة الشرعية إال في حال الوكالة عن األوالد
واألبوين فقط.
أصل وصورة صك الوالية لأليتام.
أصل وصورة صك الطالق (ألبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي)
أصل وصورة شهادة الوفاة (ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي)
أصل وصورة شهادة الميالد (ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوج غير سعودي)

كم عدد طلبات االكتتا التي يمكن لوكيل العائلة تقديمها؟
يمكن لوكيل العائلة تقديم طل اكتتا

واحد يشمل كافة التابعين الذين ية أن يتقدموا بطل نفس عدد األسهم
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متى يج إستخدام طلبات اكتتا منفردة؟
ية إستخدام طلبات اكتتا منفردة في حال تسةيل األسهم باسم خالف اسم المكتت
المشمولين في دفتر العائلة لالكتتا في عدد مختلف من األسهم عن المكتت الرئيسي

-26

الرئيسي أو في حال رغبة األفراد

هل يمكنني اإلحتفاظ بصورة من نموذج طل االكتتا ؟
سوف تقوم الةهة المستلمة بتزويد المكتت بنسخة من نموذج طل االكتتا الذي تقدم به.

-27

متى يصبح نموذج طل االكتتا الغيا؟
يصب طل االكتتا الغيا ً في حال عدم قيام الةهة المستلمة بختم الطل
صحيحة أو في حال قام المكتت باالكتتا باسم مطلقته.

-28

أو في حال كانت المعلومات المقدمة من المكتت

غير

ما هو االسم الذي سيتم به تسجيل األسهم؟
سوف يتم دائما ً تسةيل األسهم باسم المكتت الرئيسي ،وحتى في حال تعيين المكتت وكي ً
ال له ليقوم باالكتتا نيابة عنه (بموة
صك وكالة شرعية) وال يقبل استخدام الوكالة الشرعية إال في حال الوكالة عن األوالد واألبوين فقط ،سيتم تسةيل األسهم باسم
المكتت الرئيسي وليس الوكيل.

-29

متى يمكنني دفع قيمة االكتتا ؟
ية دفع كامل قيمة الكمية المراد االكتتا بها عند تقديم طلبات االكتتا  ،ويتحمل المكتت
في حسابه لدى الةهة المستلمة خالل فترة االكتتا .

-31

مسؤولية التأكد من توفر مبلغ كافي

كيف يمكنني الدفع؟
يتم الدفع عن طريق تفويض الةهة المستلمة بالخصم من حسا المكتت  .ولن يسم بالدفع نقدا أو باستخدام شيك مصرفي.

-31

هل يشترط فتح حسا مصرفي/استثماري للتقدم بطل شراء أسهم الشركة ؟
نعم ،ية أن يكون لدى المكتت حسا مصرفي/استثماري لدى أحد الةهات المستلمة أو أن يقوم بفت
مصرفي/استثماري لدى أحد الةهات المستلمة إذا أراد التقدم بطل شراء أسهم الشركة.

-32

حسا

هل يمكنني التقدم بطل شراء أسهم الشركة عن طريق أكثر من جهة واحدة؟
ال ،حيث لن يقبل أكثر من طل اكتتا واحد فقط.

-33

متى يتم الخصم من حسابي المصرفي/االستثماري؟
يتم الخصم عند إدخال معلومات طل اكتتابك عن طريق الةهة المستلمة.

-34

هل يشترط حد أدنى لعمر المكتت ؟
ال يوةد عمر محدد للمكتت طالما أنه مشمول في بطاقة عائلة والده أو يحمل شهادة ميالد توض رقم بطاقة األحوال الخاصة به
 /بها.

-35

ماذا يحدث لو كنت خارج المملكة؟
يمكنك تعيين ممثل لشراء األسهم بالنيابة عنك بموة
إصدار صك وكالة شرعية للسعوديين المقيميين بالخارج

توكيل شرعي  /قانوني ويمكن للسفارة أو القنصلية السعودية بالخارج
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هل يمكن لشخص أن يتقدم بطل االكتتا بالفاكس إذا كان خارج المملكة؟
ال ،لن يمكنه ذلك ،وية على المكتت أن يعين ممثالً لشراء األسهم بالنيابة عنه  /عنها بموة صك توكيل شرعي ،أو عن
طريق االكتتا باستخدام الخدمات البنكية/االستثمارية عن طريق االنترنت والهاتف إذا كان مسةال الستخدام هذه الخدمات وقد
شارك في أحد االكتتابات السابقة
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ماذا سيحدث إذا أراد المكتت أن يغير رأيه بعد تقديم نموذج طل االكتتا إلى الجهة المستلمة؟
لن يستطيع المكتت تعديل أو إلغاء الطل بعد تقديمة للةهة المستلمة

-38

إذا كان قد سبق للمكتت
بطاقة عائلته؟

التقدم بطل

اكتتا

فهل يمكنه الرجوع للفرع لتقديم طل

آخر ألفراد أسرته المشمولين في نفس

ال يمكن تعديل بيانات طلبات االكتتا التي تم قبولها من قبل الةهة المستلمة ،ولكن يمكن التقدم بطلبات اكتتا
ألفراد األسرة كمكتتبين رئيسيين وليس كمكتتبين تابعين.
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ةديدة ومنفصلة

ماهو التاريخ المحدد للتخصيص؟
سيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الثالثاء (الموافق 2014 /02/04م)

-41

ماذا سيحدث في حالة وجود فائض اكتتا ألسهم الشركة؟
إن الحد األدنى للتخصيص هو ( )10عشر أسهم لكل مكتت  ،وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتا -إن وةدت -سيتم
تخصيصها على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتت إلى إةمالي األسهم المطلو االكتتا بها .وإذا تةاوز عدد
المكتتبين ( )375,000ثالثمائة وخمسة وسبعون ألف مكتت  ،فإن الشرك ة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص
بالتساوي على عدد المكتتبين.

-41

متى سأ ستلم اإلشعار النهائي باألسهم التي تم تخصيصها لي؟
سوف يتسلم المكتتبون إشعار تأكيد بريدي من الةهة المستلمة (أي من الفرع الذي تم تقديم الطل
األسهم المطلو االكتتا بها ومةموع األسهم المخصصة إضافة ألي مبالغ فائض من عملية االكتتا

-42

عن طريقه) يوض مةموع

ماذا يحدث إذا لم أستلم كامل المخصص لي؟
سوف تقوم الةهة المستلمة برد مبالغ األسهم غير المخصصة .وسوف يتم رد الفائض كامالً بدون أي رسوم أو إستقطاعات

-43

أين يمكنني إستالم فائض عملية االكتتا إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
ية على المكتتبين تحصيل المبالغ المستردة من فروع الةهات المستلمة الذي تم تقديم طل االكتتا إليه

-44

متى يمكنني إستالم فائض عملية االكتتا إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
سيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الثالثاء (الموافق 2014 /02/04م)

-45

هل يمكن للمكتت الحصول على شهادة األسهم؟
لن يتم إصدار شهادات أسهم .وسوف يعتبر اإلشعار الذي زود به المكتت
لألسهم المخصصة للمكتت

9

عن طريق الةهة المستلمة مثابة تأكيد للعدد النهائي

-46

متى يبدأ تداول األسهم؟
يتوقع بدء تداول األسهم بعد مدة وةيزة من التخصيص النهائي لألسهم وسوف يتم اإلعالن عن التاريخ النهائي لذلك في الصحف
المحلية

-47

هل يمكنني بيع أسهمي قبل بدء التداول؟
يمكن نقل ملكية األسهم في السوق الثانوية فقط (أي بعد بدء المتاةرة عن طريق نظام تداول لسوق األسهم السعودية) .ولن
يستطيع المكتتبون بيع أسهمهم قبل بداية التداول

-48

ما هي أهم شروط االكتتا ؟











-49

ماهي القواعد الرئيسيية للوكاالت؟






-51

ية أن تكون طلبات االكتتا بعدد  10أسهم كحد أدنى للمكتت الواحد
ية أن ال يزيد طل االكتتا الواحد عن  250,000سهم كحد أقصى للمكتت الواحد
ية إستخدام طل اكتتا واحد لكل عائلة (أي أفراد األسرة المشمولين في دفتر العائلة) في حال اكتتا ةميع أفراد
مساو من األسهم ألسهم المكتت الرئيسي .وية تعبئة طل منفصل لكل فرد في الحاالت التالية:
العائلة بعدد
ٍ
 إن كان تسةيل األسهم المخصصة سيكون باسم فرد غير المكتت الرئيسي ،أو تقدم األفراد المشمولين في دفتر العائلة لالكتتا بأعداد من األسهم تختلف عن العدد الذي تقدم به المكتت الرئيسي.ية تقديم نماذج طلبات االكتتا مع أصل وصورة من البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة وأصل وصورة من التوكيل في
حالة تقديم الطل نيابة عن المكتت
ال يقبل استخدام الوكالة الشرعية إال في حال الوكالة عن األوالد واألبوين فقط
لن يسم بنقل ملكية االسهم اال بعد تسةيل االسهم والبدء في تداول أسهم الشركة
سوف يتم دائما ً تسةيل األسهم باسم المكتت الرئيسي وسيتم صرف مبالغ رد الفائض ،إن وةدت ،لحسابه  /لحسابها.
ية سداد إةمالي قيم ة األسهم المكتت بها بالكامل من خالل تفويض بالخصم من الحسا المصرفي/االستثماري
الشخصي
سوف يقبل المكتت أي عدد من األسهم التى تخصص له  /لها
سوف يعتبر نموذج طل االكتتا ملغي في حالة عدم وةود ختم الةهه المستلمة أو عدم صحة البيانات الموةودة في
نموذج طل االكتتا
ية أن يكون التوكيل مصدقا ً ومعتمداً من قبل المحكمة الشرعية المخصصة وأن يتضمن تفويضا ً ببيع و شراء األسهم
يمكن للممثليات الدبلوماسية السعودية أن تصدر وكاالت شرعية للسعوديين المقيمين في الخارج
سوف يكون التخصيص النهائي لألسهم باسم المكتت الرئيسي وليس باسم المفوض المذكور في التوكيل
سوف يتم رد الفائض بعد التخصيص ،إن وةد ،إلى الحسا المذكور في نموذج طل االكتتا أي الحسا الذي خصم
منه المبلغ عند االكتتا
إذا كان لدى المكتت حسا مصرفي/استثماري أو قام بفت حسا مصرفي/استثماري ،فسوف يتم ايداع المبالغ الفائضة
(إن وةدت) في حسا المكتت الرئيسي مباشر ًة .وإذا لزم األمر ،ية أن يكون لدى المفوض توكيالً منفصالً ليتمكن من
إستالم المبالغ الفائضة نيابة عن المكتت الرئيسي

كم عدد األفراد الذين يسمح لي بأن أنو عنهم بموج وكاالت شرعية؟
لن يسم ب استخدام الوكالة الشرعية إال في حال الوكالة عن األوالد واألبوين فقط

-51

هل تحتاج الزوجة لتوكيل زوجها لالكتتا نيابة عنها؟
ال تحتاج الزوةة لتوكيل زوةها لالكتتا نيابة عنها إذا كانت مشمولة في دفتر العائلة

-52

هل يستطيع الوكيل تحصيل فائض الرد نيابة عن المكتت ؟
ال يستطيع الوكيل تحصيل فائض الرد نيابة عن المكتت  .وسوف يتم إيداع فائض االكتتا في الحسا المصرفي/االستثماري
للمكتت الرئيسي .ويمكن للوكيل إستالم األموال من الحسا المصرفي/االستثماري للمكتت إذا كان لديه توكيل معتمد من محكمة
شرعية مختصة ينص على أن الوكيل له الحق في تحصيل المال من حسا المكتت (الموَ كل)
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-53

هل توجد وكالة خاصة لالكتتا ؟
وكالة عامة أو وكالة خاصة من كات العدل توض حق الوكيل في بيع وشراء األسهم

-54

هل يحتاج األطفال إلى وكاالت من والدهم لالكتتا نيابة عنهم؟
ال يحتاج األطفال إلى وكاالت من والدهم لالكتتا نيابة عنهم اذا كانوا مشمولين في دفتر العائلة

-55

هل يستطيع األ االكتتا نيابة عن أوالده وبناته الذين هم فوق سن الـ  18إن كانوا مشمولين في دفتر العائلة؟
نعم

-56

هل يحتاج األبناء الراشدون لوكالة من والدهم لالكتتا باسم األ ؟
نعم

-57

هل يحتاج األبناء الراشدون لوكالة من والدهم لالكتتا نيابة عنه و أطفاله باسم األ ؟
نعم

-58

هل تحتاج الزوجة لوكالة من زوجها لالكتتا نيابة عن أبنائه باسم األ ؟
نعم

-59

هل يستطيع الزوج توكيل زوجته لالكتتا نيابة عن أبنائه باسم الزوجة؟
ال ،فالزوج هو رأس العائلة (أي القيّم القانوني) وية أن تكون األسهم مسةلة باسمه (أي باسم المكتت الرئيسي)

-61

إذا كان مع األم توكيل (صك والية) فهل تستطيع االكتتا نيابة عن أوالدها باسمهم؟
نعم ولكن بأسماء االطفال فقط ،وية التقدم بطلبات اكتتا منفصلة لكل منهم

-61

إذا كان لدى األخ أو العم توكيل (صك والية) فهل يستطيع االكتتا نيابة عن األطفال بأسمائهم ؟
نعم ولكن بأسماء االطفال فقط ،وية التقدم بطلبات اكتتا منفصلة لكل منهم

-62

هل يستطيع الشخص المقيم خارج المملكة توكيل والده أو زوجته لالكتتا نيابة عنه وأوالده المشمولين في دفتر العائلة؟
نعم شريطة أن يكون لدى األ

-63

أو الزوةة توكيل من الشخص وتكون األسهم باسم المكتت الرئيسي

هل أستطيع االكتتا بجواز سفر يحمل رقم البطاقة الشخصية (السجل المدني)؟
نعم

-64

هل أستطيع االكتتا بواسطة التابعية التي تحمل رقم البطاقة الشخصية (السجل المدني)؟
نعم

-65

هل أستطيع االكتتا بشهادة ميالد مؤقتة؟
نعم ولكن بشرط أن تحمل شهادة الميالد المؤقتة رقم البطاقة الشخصية (السةل المدني)
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 - 68هل يحق للزوجة المثبتة في دفتر العائلة االكتتا بمفردها في حالة اكتتا الزوج لها ؟
نعم يحق الزوةة االكتتا بمفردها من خالل حسابها الشخصي ،وفي حال قام الزوج باالكتتا باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد طل
االكتتا المقدم منها ،وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتا الزوج باسمها
 - 69هل يحق للبنت المثبتة في دفتر العائلة االكتتا بمفردها في حالة اكتتا األ لها ؟
نعم يحق للبنت االكتتا بمفردها من خالل حسابها الشخصي ،وفي حال قام األ باالكتتا باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد طل
االكتتا المقدم منها ،وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتا األ باسمها
 -71هل يمكن لألرملة أو المطلقة االكتتا ألوالدها الغير سعوديين؟
نعم  ،يمكن أن تكتت لهم كتابعين في نفس طل االكتتا  ،على شرط أن يكون األوالد قصر وأن يتم تقديم المستندات الالزمة
إلثبات أحقيتها في االكتتا
-

أصل وصورة صك الطالق (ألبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي)

-

أصل وصورة شهادة الوفاة (ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي)

-

أصل وصورة شهادة الميالد (ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوج غير سعودي)
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