أسئلة وأجوبة عن آلية إصدار حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال،
وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .ويعطي كل حق
لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح.
لمن تُمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين؟
يتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وستظهر األسهم في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو
االكتتاب فيها إال عند بداية فترة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟
يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في محفظته عن طريق اإلعالن على موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد ؟
عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد تعتمد على عامل االحقية وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد في نهاية
تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ما هو عامل االحقية؟
هو العامل الذي يُمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق االولوية المستحقة له مقابل االسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد
الجمعية العامة غير العادية .على سبيل المثال ،إذا كان عدد األسهم المصدرة للشركة 00111سهم ورفعت تلك الشركة رأس
مالها عن طريق طرح  011سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى  00011سهم ،يكون عامل االحقية حينئذ  0إلى  ( 5سهم
واحد لكل خمس أسهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟
سيتم ايداع حقوق االولوية في محافظ المستثمرين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.
هل يمكن للمكتتب بيع جميع حقوق األولوية التي يملكها أو جزء منها؟
يمكن لحامل حقوق األولوية بيع كل تلك الحقوق أو جزء منها عن طريق تداول خالل فترة التداول .وإذا باع صاحب حقوق
األولوية جزءاً من مخصصاته من الحقوق ،فيمكنه االكتتاب في األسهم الجديدة باستخدام الجزء المتبقي خالل مرحلة االكتتاب
األولى أو مرحلة االكتتاب الثانية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدارج الحق وسعر الطرح .على سبيل المثال،
إذا كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق  55ريـال سعودي وسعر الطرح  01ريـال سعودي ،فإن السعر االفتتاحي للحق
سيساوي  55ناقص  01ويساوي بذلك 05ريـال سعودي.
هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ويمكن االكتتاب
باالسهم االضافية الجديدة المكتسبة من شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية اإلكتتاب؟
تتم عملية اإلكتتاب كما هو معمول به حاليا ً عن طريق تقديم نماذج طلبات اإلكتتاب لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة
)المذكورة في هذه النشرة( وخالل فترتي االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟
نعم ،يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إستثمارية عن طريق
الجهات المستلمة أو مركز اإليداع في تداول وإحضار الوثائق الالزمة.
إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باإلكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق
التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا ً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم
بيعه من حقوق ،وسيتم إبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.
هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟
نعم ،بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.
هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟
ال يمكن ذلك.
متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول؟
خالل المرحلة الثانية فقط وبعد إنتهاء فترة التداول لحقوق األولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك ،بعد إنقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في اإلكتتاب بالزيادة في رأس المال ،وفي
حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو اإلنخفاض في قيمة محفظته اإلستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى والثانية؟
تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير اإلكتتاب بحسب
المعايير التي تحددها هذه النشرة.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن من دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

