أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول
هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى �سبيل املثال� :إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ما � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم ،يكون معامل
الأحقية يف هذه احلالة � 1إلى �( 5أي �سهم واحد لكل خم�سة �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم/رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر
لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريا ًال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  25ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق �أولوية جديدة خالل فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء
حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) خالل فرتتي االكتتاب فقط.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1000سهم يف ال�شركة) � 800سهم يف حمفظة
« �أ » و� 200سهم يف حمفظة « ب ») ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.050حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1.05حق وعليه ف�سيتم �إيداع  840حق يف حمفظة « �أ » و210
حقوق يف حمفظة « ب ».

�

في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ،ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية.

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يتعر�ض
امل�ستثمرللخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة املحفظة اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
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