شركة الصناعات الكهربائية

أسئلة عن االكتتاب

نوفمبر 4102

INTERNAL

معلومات عن االكتتاب:
.0
.4
.4

.7
.6
.5
.1

كم عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام لألفراد ؟
 6,571,111 سهم
ما هي قيمة األسهم المطروحة لالكتتاب ؟
 462,711,111 لاير
ما هو سعرالسهم ؟
 72 لاير.
 .2متى سيبدأ االكتتاب؟
 يبدأ االكتتاب في يوم الثالثاء  01محرم 0246هـ الموافق ( 4102 / 00 /00م) .
متى سينتهي االكتتاب؟
 يوم االثنين  42محرم 0246هـ الموافق ( 4102 / 00 / 05م).
متى ستكون نماذج االكتتاب متوفرة في الفروع؟
 يوم االكتتاب.
ما هي مدة االكتتاب؟
 5 أيام .
ما هي المستندات المطلوبة إلتمام عملية االكتتاب؟
 أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد
 أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة
 أصل وصورة الوكالة الشرعية ألفراد األسرة من الدرجة األولى
 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)

 .9ما هو الحد األدنى لألسهم التي يمكن للمكتتب أن يكتتب بها؟
 01 سهم
 .01ما هو الحد األعلى لألسهم التي يمكن للمكتتب أن يكتتب بها ؟
 250,000 سهم.
 .00هل تستلزم عملية االكتتاب فتح حساب في البنك؟
 نعم  ،حيث ال يسمح بقبول النقد أو الشيكات المصرفية
 .04هل يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والشركات السعودية والخليجية باالكتتاب؟
 ال يسمح لمواطني دول مجلس التعاون والشركات السعودية والشركات الخليجية باالكتتاب ويقتصر االكتتاب على
األشخاص السعوديين الطبيعيين
 .04متى وكيف يتم دفع قيمة االكتتاب ؟
 بالخصم من الحساب عند قبول الطلب.
 .02هل يحق للعميل إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للبنك؟
 ال يسمح بالتعديل أو اإللغاء بعد تقديم الطلب
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 .07ما هي الحاالت التي يتم بها رفض طلب المكتتب؟
 إذا لم يلتزم بالشروط الموضحة في طلب االكتتاب ،أو في حالة أن سبق له االكتتاب هو أو أحد أفراد عائلته المكتتب
لهم عن طريق أي من البنوك المشاركة في االكتتاب أو أن تكون المعلومات المقدمة غير صحيحة أو غير كاملة.
 .06هل يقوم البنك بإبالغ العميل في حال وجود خطأ أو نقص في المعلومات المذكورة في طلب االكتتاب؟
 نعم ،ولذلك يجب ذكر أرقام الهواتف وخاصة رقم الهاتف الجوال.
 .05قمت بتعبئة نموذج االكتتاب الخاص بي وتسلي مه للفرع  ،هل بإمكاني العودة مرة أخرى للفرع وتعبئة نموذج آخر
ألحد أفراد العائلة المضافين في دفتر العائلة حيث لم اكتتب باسمه في الطلب األول؟
 نعم ،على أن يتم تعبئة طلب جديد للفرد/الشخص المراد االكتتاب له ويتم الدفع من حسابه.
 .01هل يمكن تحديد عدد أس هم مختلفة لالكتتاب في نفس النموذج لألبناء ؟
 يستلزم أن تكون األسهم متساوية لجميع األفراد المكتتبين في نفس النموذج ،في حالة الرغبة في تحديد عدد أسهم
مختلفة يجب تعبئة نماذج مختلفة يحدد فيها عدد األسهم المراد االكتتاب بها لكل فرد من أفراد العائلة.
 .09ما هي البنوك التي من الممكن الحصول منها على نموذج االكتتاب والقيام بعملية االكتتاب من خاللها؟
 كافة فروع البنوك المشاركة في االكتتاب.
 .41هل يمكن االكتتاب نيابة عن أفراد العائلة المضافين في دفتر العائلة؟
 نعم.
 .40هل باإلمكان االكتتاب عن طريق أكثر من بنك لنفس المكتتب؟
 ال يجوز وقد يؤدي ذلك إللغاء كال الطلبين.
 .44هل يحق للزوجة المثبتة في دفتر العائلة االكتتاب بمفردها في حالة اكتتاب الزوج لها ؟
 نعم يحق ل لزوجة االكتتاب بمفردها من خالل حسابها الشخصي  ،وفي حال قام الزوج باالكتتاب باسمها فسوف يتم
عندئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها ،و إضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج بإسمها.
 .44هل يحق للبنت المثبتة في دفتر العائلة االكتتاب بمفردها في حالة اكتتاب األب لها ؟
 نعم يحق للبنت االكتتاب بمفردها من خالل حسابها الشخصي  ،وتلغى من طلب اكتتاب األب.
 .42هل يحق لالبن المثبت في دفتر العائلة اال كتتاب بمفرد في حالة اكتتاب األب له ؟
 نعم يحق لالبن االكتتاب بمفرده من خالل حسابه الشخصي  ،ويلغى من طلب اكتتاب األب.
 .47ما هو الحد األدنى و األعلى لعمر المكتتب؟
 ال يوجد حد أدني  ،على أن يكون مضافا في دفتر عائلة والده أو لديه شهادة ميالد موضح بها رقم السجل المدني،
وكذلك ال يوجد حد أعلى.
 .46متى سيخصم المبلغ من الحساب؟
 في نفس الوقت الذي يتم فيه تقديم طلب االكتتاب.
 .45متى سيتم التداول في األسهم المكتتب بها؟
 سوف يعلن عنه في حينه
 .41هل يمكن االحتفاظ بصورة من طلب االكتتاب؟
 يقوم البنك بعد قبوله لطلب االكتتاب بتزويد المكتتب بصورة من طلب االكتتاب.
 .49هل هناك قنوات أخرى للحصول على طلبات االكتتاب غير فروع البنوك ؟
 عن طريق موقع المصرف على اإلنترنت.
 .41هل هناك قنوات أخرى لالكتتاب غير فروع البنوك ؟
 نعم  ،يمكن لعمالء البنك االكتتاب عن طريق انترنت مباشر االفراد او الصراف اآللي.
 .40ما هو افضل وقت لالكتتاب ؟
 يمكن االكتتاب في أي يوم خالل فترة االكتتاب "ال يوجد تفضيالت" ويفضل عدم االنتظار آلخر فترة االكتتاب تفاديا ً
الزدحام الفروع.
INTERNAL

معلومات عن التخصيص ورد الفائض:
 .44متى سيتم التخصيص ورد الفائض؟
 سي تم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم األثنين  14صفر0246هـ (الموافق / 00 / 42
4102م).
 .44ما االسم الذي تقيد له األسهم بعد التخصيص؟
 االسم الذي تقيد له األسهم بعد التخصيص هو المكتتب الرئيس.
 .42هل هناك حد أدنى للتخصيص؟
 يكون التخصيص كما يلي:
سيتم تخصيص  01أسهم لكل مكتتب  ،وسوف يتم توزيع ما يتبقى من األسهم المطروحة (إن وجد) وفق مبدأ النسبة
و التناسب بناء على ما طلبة كل مكتتب إلى إجمالي عدد األسهم المطروحة لالكتتاب  ،وال تضمن الشركة تخصيص
الحد األدنى إذا تجاوز عدد المكتتبين  657,111مكتتب.
 .47متى وكيف يتم إرسال إشعارات التخصيص؟
 يمكن لعمالء البنك مشاهدة وطباعة اإلشعار عن طريق انترنت مباشر االفراد أو عن طريق الصراف اآللي.
 .46أين سيرد الفائض من االكتتاب؟
 يودع في حساب العميل لدى البنك المكتتب عن طريقه.
 .45هل يمكن تحويل األسهم المخصصة إلى محفظة في بنك آخر باسم عميل آخر؟
 ال.
 .41هل يمكن تحويل األسهم المخصصة إلى محفظة أخرى بنفس االسم في بنك آخر أو إحدى المؤسسات المالية األخرى
المرخص لها؟
 ال
 .49هل يمكن تحويل األسهم المخصصة إلى محفظة أخرى في البنك باسم عميل آخر؟
 ال.
 .21هل يمكن الحصول على شهادات خاصة باألسهم المكتتب بها؟
 ال  ،ولكن سوف يتم إرسال إشعار بإضافة األس هم المخصصة إلى المحفظة االستثمارية في نظام تداول.
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معلومات قانونية:
 .20هل يستوجب تفويض من الزوجة لزوجها لكي يقوم باالكتتاب نيابة عنها؟
 ال ،إذا كانت مثبتة في دفتر العائلة.
 .24كم عدد األشخاص الذي يستطيع الوكيل االكتتاب نيابة عنهم؟
 يمكن للوكيل االكتتاب نيابة عن أي عدد من أفراد األسرة من الدرجة األولى غير المثبتين في دفتر العائلة ويشترط أن
يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من السفارة أو القنصلية السعودية في بلد
المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة وأن يكون ساري المفعول.
 .24هل يحق للوكيل استالم فائض االكتتاب؟
 ال ،فائض االكتتاب يودع في حساب المكتتب الرئيس.
 .22هل يمكن توكيل شخص آخر للقيام بعملية االكتتاب ؟
 نعم ،بشرط أن يكون من أفراد األسرة من الدرجة األولى.
 .27هل ستكون للوكالة صيغه معينه لتصبح مقبولة إلتمام عملية االكتتاب؟
 وكالة شرعية عامة أو وكالة خاصة بعملية االكتتاب صادرة من كتابة العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من
السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة تتضمن الحق في االكتتاب.
 .26هل يستوجب تفويض من األبناء لألب لكي يقوم باالكتتاب نيابة عنهم؟
 ال  ،في حالة كونهم مثبتين في دفتر العائلة.
 .25هل يمكن لألب االكتتاب ألوالد األكبر من  01سنة "أوالد أو بنات" المثبتين في دفتر العائلة؟
 نعم.
 .21هل يمكن للزوج توكيل الزوجة لالكتتاب عنه ؟
 نعم  ،ويشترط أن يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من السفارة أو القنصلية
السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة و أن يكون ساري المفعول.
 .29هل يمكن لألب توكيل الزوجة لالكتتاب عن أوالد القصر باسم األم؟
 ال.
 .71هل يمكن لزوجة المواطن الغير سعودية المضافة في دفتر العائلة االكتتاب ؟
 ال .
 .70إذا كان لدى األم صك والية فهل يمكن أن تكتتب عن أوالدها القصر بأسمائهم؟
 نعم باسمها كمكتتب رئيسي على أن يكون القصر مضافين في طلب االكتتاب كتابعين.
 .74هل يمكن لألب توكيل أحد أبنائه البالغين لالكتتاب نيابة عنه باسم األب؟
 نعم  ،ويشترط أن يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من السفارة أو القنصلية
السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة و أن يكون ساري المفعول.
 .74هل يمكن لألب توكيل أحد أبنائه البالغين لالكتتاب نيابة عنه وعن أوالد المثبتين في دفتر العائلة باسم األب؟
 نعم  ،ويشترط أن يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من السفارة أو القنصلية
السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة و أن يكون ساري المفعول.
 .72هل يمكن لألب توكيل الزوجة لالكتتاب عن أوالد المثبتين في دفتر العائلة باسم األب؟
 نعم  ،ويشترط أن يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في المملكة أو من السفارة أو القنصلية
السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة و أن يكون ساري المفعول.
 .77إذا كان لدى األخ أو العم صك والية فهل يكتتب عن القصر باسمه أم بأسمائهم؟
 بأسمائهم وخصما من حسابهم.
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 .76هل يمكن االكتتاب بجواز سفر ؟
 نعم بشرط أن يحتوي على رقم السجل المدني.
 .75هل يمكن االكتتاب بتابعية ؟
 نعم  ،بشرط أن تحتوي على رقم السجل المدني ومستخرج رسمي من قبل األحوال المدنية.
 .71هل يمكن االكتتاب بشهادة الميالد المؤقتة ؟
 نعم بشرط أن تحتوي على رقم السجل المدني.
 .79هل يمكن للشخص المقيم بالخارج االكتتاب بمفرد ؟
 نعم  ،وذلك من خالل انترنت مباشر االفراد إذا كان لديه حساب في المصرف ومشترك بالخدمة.
 .61هل يمكن للشخص المقيم بالخارج توكيل األب أو الزوجة لالكتتاب نيابة عنه وعن أبنائه المثبتين في دفتر العائلة؟
 نعم على أن تكون األسهم باسم الموكل  ،ويشترط أن يكون التوكيل صادر من كاتب العدل لألشخاص المقيمين في
المملكة أو من السفارة أو القنص لية السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة و أن يكون
ساري المفعول.
 .60هل يمكن االكتتاب بوكالة عن طريق القنوات االلكترونية؟
 ال  ،قبول الوكاالت الشرعية يتم عن طريق الفروع فقط.
 .64هل يمكن أن يقوم المفوض بالتوقيع على الحساب باالكتتاب نيابة عن صاحب الحساب؟
 ال.
 .64هل يمكن االكتتاب من الحسابات المشتركة؟
 ال.
• .62هل يمكن لألرملة أو المطلقة االكتتاب ألوالدها الغير سعوديين؟
 نعم  ،يمكن أن تكتتب لهم كتابعين في نفس طلب االكتتاب  ،على أن يتم تقديم المستندات الالزمة إلثبات أحقيتها في
االكتتاب
 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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معلومات عن طباعة نماذج االكتتاب عن طريق اإلنترنت مباشر االفراد
 .67هل يمكن االكتتاب عن طريق اإلنترنت لغير العمالء أو غير المشتركين في الخدمة ؟
 ال  ،ولكن يمكن الحصول على طلب االكتتاب وتعبئة المعلومات على موقع المصرف .
 .66ما هي مزايا استخدام موقع المصرف للحصول على نموذج االكتتاب ؟
 توفر هذه الخدمة الفرصة للمكتتب الحصول على طلب االكتتاب وتعبئته قبل الذهاب لفروع المصرف.
 .65كيف يتم استخدام الخدمة ؟
 يتم إدخال البيانات (تعبئة نموذج طلب االكتتاب) على الموقع وعند االنتهاء من إكمال إدخال البيانات بنجاح يقوم
العميل بطباعة  4نسخ ومن ثم زيارة فرع المصرف إلنهاء إجراءات االكتتاب مصطحبا أصل الهوية/دفتر العائلة.
 .61هل يمكن دفع قيمة االكتتاب عن طريق تلك الخدمة؟


ال ،يتم دفع قيمة االكتتاب فقط عن طريق فروع المصرف .



يقوم بإدخال كامل المعلومات مرة أخرى وعليه طباعة الطلب الجديد.

 .69هل يمكن تعبئة طلب االكتتاب المطبوع عن طريق موقع المصرف يدويا؟
 نعم.
 .51ماذا إذا فقد المكتتب طلب االكتتاب المعبأ عن طريق  www.bank.com؟
 .50هل يمكن تعديل الطلبات؟
 ال يمكن التعديل بعد طباعة الطلب  ،ويتم إدخال كامل المعلومات مرة أخرى.

INTERNAL

معلومات عن االكتتاب عن طريق الصراف اآللي
 .54هل يمكن القيام باالكتتاب عن طريق الصراف اآللي ؟
 نعم ،وذلك لعمالء الذين سبق لهم االكتتاب أو العمالء بدون تابعين.
 .54ما هي مزايا االكتتاب عن طريق الصراف اآللي ؟
 توفر هذه الخدمة الفرصة للعمالء لالكتتاب دون الحاجة للذهاب للفروع ودون الحاجة للحصول على نموذج االكتتاب.
 .52هل يستلزم زيارة الفروع لتأكيد االكتتاب أو التوقيع على الطلب؟
 ال  ،يعتبر الطلب نهائيا ً بمجرد الموافقة عليه.
 .57هل يمكن القيام بالتعديل على طلب االكتتاب المدخل عن طريق الصراف اآللي ؟
 ال  ،وفي حالة وجود أخطاء يمكن التعديل وذلك بمساعدة مسئولي الهاتف أو زيارة أحد الفروع.
 .56هل يمكن إلغاء طلب االكتتاب المدخل عن طريق الصراف اآللي ؟
 ال ،وفي حالة وجود أخطاء يجب االتصال على مسئولي الهاتف أو زيارة أحد الفروع.
 .55كيف يتم االكتتاب عن طريق الصراف اآللي ؟
 يجب أن يكون لدى العميل بطاقة صرف آلي ولدية رقم سري
 يجب أن يكون للعميل اكتتاب سابق أو يرغب باالكتتاب بمفرده
 ال يمكن االكتتاب لتابعين غير المكتتب لهم سابقا ً
 يجب أن تكون بطاقة األحوال سارية المفعول
 يتم اختيار الشركة المراد االكتتاب بها
 يتم إدخال عدد األسهم المطلوبة لكل فرد
 يتم تسجيل االكتتاب والخصم من حساب العميل
 .51هل يمكن زيادة عدد المكتتبين عن االكتتاب السابق؟
 ال  ،في حالة الرغبة في زيادة مكتتبين جدد يرجى زيارة أحد فروع المصرف.
 .59هل يمكن حذف أحد المكتتبين في االكتتاب السابق؟
 ال.
 .11هل يمكن االكتتاب بأعداد مختلفة من األسهم لكل مكتتب  /تابع؟
 ال  ،يمكن فقط االكتتاب بنفس العدد لكل فرد  ،وفي حالة الرغبة في االكتتاب بأعداد مختلفة يجب زيارة أحد فروع
البنك.
 .10هل يمكن االستفسار عن طلب االكتتاب المدخل عن طريق الصراف اآللي ؟
 نعم  ،وفي حالة االستفسار بعد التخصيص يمكن معرفة األسهم المخصصة ورقم المحفظة في نظام تداول.
 .14هل يمكن االكتتاب بوكالة أو وصاية أو والية عن طريق الصراف اآللي؟
 ال ،قبول صكوك الوكالة أو الوالية أو الوصاية يتم عن طريق الفروع فقط.
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معلومات االكتتاب عن طريق االنترنت مباشر االفراد
 .14هل يمكن القيام باالكتتاب عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 نعم ،وذلك لعمالء البنك المشتركين في الخدمة الذين سبق لهم االكتتاب أو العمالء بدون تابعين.
 .12ما هي مزايا االكتتاب عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 توفر هذه الخدمة الفرصة للعمالء لالكتتاب دون الحاجة للذهاب لفروع البنك ودون الحاجة للحصول على نموذج
االكتتاب.
 .17كيف يتم االكتتاب عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 يجب أن يكون العميل مسجل على الخدمة
 يجب أن يكون للعميل اكتتاب سابق أو يرغب باالكتتاب بمفرده
 ال يمكن االكتتاب لتابعين غير المكتتب لهم سابقا ً
 يجب أن تكون بطاقة األحوال سارية المفعول
 يمكن االكتتاب عن أي من التابعين المكتتب لهم سابقا ً أو جميعهم
 يتم اختيار التابعين الذين يرغب في االكتتاب لهم
 يتم اختيار الحساب المرغوب االكتتاب عن طريقه
 يتم إدخال عدد األسهم المطلوبة لكل فرد.
 يتم تسجيل االكتتاب والخصم من حساب العميل.
 .16هل يستل زم زيارة الفروع لتأكيد االكتتاب أو التوقيع على الطلب ؟
 ال  ،يعتبر الطلب نهائيا ً بمجرد الموافقة عليه.
 .15هل يمكن القيام بالتعديل على طلب االكتتاب المدخل عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 ال ،وفي حالة وجود أخطاء يجب االتصال على الهاتف المصرفي أو زيارة أحد الفروع.
 .11هل يمكن إلغاء طلب االكتتاب المدخل عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 ال ،وفي حالة وجود أخطاء يجب االتصال على الهاتف المصرفي أو زيارة أحد الفروع.
 .19هل يمكن زيادة عدد المكتتبين عن االكتتاب السابق؟
 ال  ،في حالة الرغبة في زيادة مكتتبين جدد يرجى زيارة أحد فروع المصرف.
 .91هل يمكن حذف أحد المكتتبين في االكتتاب السابق؟
 نعم  ،حيث يتم اختيار التابعين المرغوب االكتتاب لهم.
 .90هل يمكن االكتتاب بأعداد مختلفة من األسهم لكل مكتتب  /تابع؟
 ال  ،يمكن فقط االكتتاب بنفس العدد لكل فرد  ،وفي حالة الرغبة في االكتتاب بأعداد مختلفة يجب زيارة أحد الفروع
 .94هل يمكن االستفسار عن طلب االكتتاب المدخل عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 نعم  ،وفي حالة االستفسار بعد التخصيص يمكن عرض األسهم المخصصة ورقم المحفظة في نظام تداول.
 .94هل يمكن االكتتاب صك بوكالة أو الوالية أو الوصاية عن طريق االنترنت مباشر االفراد ؟
 ال  ،قبول صكوك الوكالة أو الوالية أو الوصاية يتم عن طريق الفروع فقط.
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