
طلب االكتتاب

يرجى تعبئة النموذج إلكترونياً ومن ثم طباعته وتوقيعه

شركة مساهمة سعودية

● تاريخ بدء االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م).

● تاريخ انتهاء االكتتاب: يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

● احلد األدىن الكتتاب المكتتبني من ألفراد واألشخاص االعتباريني:  ١٠ أسهم. 

● احلد األقىص الكتتاب المكتتبني من األفراد واألشخاص االعتباريني: ٦٩,٩٩٠ سهماً.

● تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م).

سنةشهريوم

بيانات عامة

المكتتب المستحق من األفراد

اسم العائلةاسم الجد الثاني (إن وجد)اسم الجد األولاسم االباالسم األول

بيانات عامة عن المكتتب

رقم السجل المدني/الهوية/اإلقامة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هوية وطنية  إقامة ©مقيمين  بطاقة الهوية ©خليجيين 

الرقم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سجل تجاري ©شركات والمؤسسات  رقم (NIN) ©صناديق 

المكتتب المستحق من الرشكة/ المؤسسة/ الصندوق االستثماري/ اجلهة احلكومية

اسم الشركة/ المؤسسة/ الصندوق االستثماري/ الجهة الحكومية:

اسم الشخص المفوض بالتوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم السجل المدني ©وكيل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة:         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص.ب.: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرمز البريدي:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدولة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف الثابت:  

رقم الحساب البنكي (IBAN): ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم البنك:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان الوطني: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اسم الشارع:     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المدينة:      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرمز البريدي:     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحي:      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الهاتف الثابت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف الجوال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البريد االلكتروني:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنس:   أنثى  ذكر

● رأس المال المرصح به (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

● عدد األسهم المصدرة (١,٤٠٠,٠٠٠) سهم عادي

● القيمة االسمية ©سهم عرشة (١٠) رياالت سعودية ©سهم الواحد

● عدد األسهم المطروحة Çكتتاب العام (٢٨٠,٠٠٠) سهم عادي

● سعر الطرح (٩٥) ريال سعودي



بيانات المحفظة

اسم الوكيل المفوض:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم هوية الوكيل المفوض: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص.ب.: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرمز البريدي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدينة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدولة:    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع الوكيل/المفوض:

اسم شركة الوساطة المراد إيداع األسهم يف المحفظة لديها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم المحفظة االستثمارية:       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف حالة الوكالة

سعر اإلكتتاب

عدد األسهم المكتتب بها*الفئة السعرية

ريال ٩٥

القيمة االجمالية ¤سهم المكتتب بها بالريال السعودي

رقماً:

كتابًة:

رقماً:

كتابًة:

* يجب مراعاة أن يكون عدد األسهم المكتتب بها من مضاعفات عشرة أسهم.

طلب االكتتاب

يرجى تعبئة النموذج إلكترونياً ومن ثم طباعته وتوقيعه
● تاريخ بدء االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م).

● تاريخ انتهاء االكتتاب: يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

● احلد األدىن الكتتاب المكتتبني من ألفراد واألشخاص االعتباريني:  ١٠ أسهم. 

● احلد األقىص الكتتاب المكتتبني من األفراد واألشخاص االعتباريني: ٦٩,٩٩٠ سهماً.

● تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م).

● رأس المال المرصح به (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

● عدد األسهم المصدرة (١,٤٠٠,٠٠٠) سهم عادي

● القيمة االسمية ©سهم عرشة (١٠) رياالت سعودية ©سهم الواحد

● عدد األسهم المطروحة Çكتتاب العام (٢٨٠,٠٠٠) سهم عادي

● سعر الطرح (٩٥) ريال سعودي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شركة مساهمة سعودية



تعليمات االكتتاب

١- يتم االكتتاب يف األسهم المطروحة بموجب هذا النموذج.

٢- مستثمر مؤهل: يقصد به يف الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللزتامات المستمرة، ويف المادتني السادسة واألربعني والسابعة 

واألربعني من الئحة صناديق االستثمار، ويف المادة اخلامسة واألربعني من الئحة صناديق االستثمار العقاري، أي من اآليت بيانهم:

١-  مؤسسات سوق مالية تترصف حلسابها اخلاص.

٢- عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها يف ممارسة أعمال اإلدارة رشيطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عيّنت برشوط تمكنها من 

اتخاذ القرارات اخلاصة بقبول المشاركة يف الطرح واالستثمار يف السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إىل احلصول عىل موافقة 

مسبقة منه.

٣- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعرتف بها الهيئة، أو مركز 

اإليداع.

٤- الرشكات المملوكة من احلكومة، مبارشة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها يف ممارسة أعمال اإلدارة.

٥-  الرشكات والصناديق المؤسسة يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

٦- صناديق االستثمار.

٧- األجانب غري المقيمني المسموح لهم باالستثمار يف السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها يف الدليل االسرتشادي 

الستثمار األجانب غري المقيمني يف السوق الموازية.

٨- المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

٩- أي أشخاص اعتباريني آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري يف المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

١٠- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري يف المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايري اآلتية:

أ-  أن يكون قد قام بصفقات يف أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعني مليون ريال سعودي وال تقل عن عرشة صفقات 

يف كل ربع سنة خالل االثين عرشة شهراً الماضية.

ب-  أن ال تقل قيمة صايف أصوله عن خمسة ماليني ريال سعودي.

ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات عىل األقل يف القطاع المايل.

د- أن يكون حاصالً عىل الشهادة العامة ©تعامل يف األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

هـ-  أن يكون حاصالً عىل شهادة مهنية متخصصة يف مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معرتفة بها دولًيا.

١١- أي أشخاص آخرين حددتهم الهيئة.

السعري  اإلدراج  وقواعد  االستقرار  آلية  بتنظيم  اخلاصة  والتعليمات  المستمرة،  واÇلزتامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد  يف  تعين  اجلمهور: 
©طروحات األولية، وتعليمات إصدار شهادات اإليداع خارج المملكة، األشخاص غري المذكورين أدناه:

١-  تابعي المصدر.

٢- المساهمني الكبار يف المصدر.

٣- أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ©مصدر

٤- أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي المصدر

٥ـ- أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى المساهمني الكبار يف المصدر

٦- أي أقرباء* ïشخاص المشار إليهم يف (١ ،٢ ،٣ ،٤ أو ٥) أعاله.

٧- أي رشكة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم يف (١ ،٢ ،٣ ،٤ ، ٥ ،أو ٦) أعاله. أو

٨- األشخاص الذين يترصفون باالتفاق معاً ويملكون مجمتمعني (٥٪) أو أكرث من فئة األسهم المراد إدراجها.

*الزوج والزوجة واألوالد القرص

٣- احلد األدىن Çكتتاب يف األسهم المطروحة (١٠) أسهم.

٤- احلد األقىص Çكتتاب يف األسهم المطروحة (٦٩,٩٩٠) سهماً.

٥- سيكون االكتتاب يف أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب ومن ثم تحويل األموال إىل حساب االكتتاب اخلاص بعملية الطرح خالل فرتة 

الطرح.

٦- يجب ان يتم دفع إجمايل قيمة أسهم االكتتاب من خالل احلساب التايل:

اسم احلساب: "الطرح العام األويل لرشكة احلاسوب ©تجارة".

اسم البنك: البنك العريب الوطين.

.(SA34 3040 0191 0559 7728 0017) رقم احلساب: رقم اآليبان

٧- تحويل األموال من قبل المستثمرين المؤهلني يجب أن يكون يف موعد أقصاه آخر أيام فرتة الطرح مع ارفاق صورة من احلوالة البنكية.

٨- سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهايئ ألسهم الطرح يف موعد أقصاه يوم اخلميس ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨م).

٩- سيكون رد الفائض، بعد التخصيص النهايئ ألسهم الطرح يف موعد أقصاه يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه (الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م).

١٠- يجب إرفاق المستندات اآلتية (حسب ما ينطبق)، عىل أن يقوم المستشار المايل بمطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل ©مكتتب أو ©وكيل:

● أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (©مستثمر الفرد) ، مع ارفاق صورة موقعة وموضح فيها كتابًة بأنها "لغرض اإلكتتاب يف رشكة احلاسوب 

©تجارة".

● أصل وصورة صك الوكالة الرشعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر).

● أصل وصورة صك حرص االرث يف حال وجود ورثة.

● أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغري السعوديني (©مستثمر الفرد).

● صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المستثمر رشكة/ مؤسسة/ جهة حكومية).

● صورة من السجل التجاري وصورة من هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية (يف حال كان المستثمر عبارة عن 

رشكة مرخصة من هيئة السوق المالية أو صندوق استثماري، مع إرفاق صورة من االتفاقية بني المستثمر والرشكة المرخصة يف حال 

المحافظ االستثمارية أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة).

● أي مستندات أخرى يتم طلبها أو ينبغي االطالع عليها حسبما يراه المستشار المايل.

األسهم  لتداول  المنظمة  والتعليمات  األنظمة  بموجب  المساهمني  سجل  يف  القيد  تاريخ  من  إال  بها  المكتتب  األسهم  ملكية  بنقل  يعتد  ١١- ال 

السعودية المطبقة بهذا اخلصوص.

١٢- يجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب رشوط ومتطلبات االكتتاب. ويف هذه احلالة ستعاد المبالغ المدفوعة 

المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه.

١٣- سيتم تخصيص األسهم المطروحة Çكتتاب وفقا لما يقرتحه المصدر بالتشاور مع المستشار المايل حسبما يراه المستشار المايل.

١٤- ال يقبل طلب االكتتاب مالم يتم إرفاق األصل (©مطابقة) والوثائق المطلوبة اليت تثبت أن المكتتب مؤهل øكتتاب.

١٥- ال يقبل االكتتاب إال من المكتتب شخصيا أو من وكيله الرشعي بالنسبة ïفراد والممثل المفوض بالنسبة ©رشكات.

١٦- يعترب طلب االكتتاب الغياً يف حال عدم وجود ختم اجلهة المكتتبة (غري األفراد) أو احتوائه عىل معلومات غري صحيحة، ويف هذه احلالة ستعاد 

المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه دون خصم أية رسوم.

١٧- لن يقبل اإلكتتاب يف حال عدم استكمال ملف الطلب كامالً أو يف حال عدم الزتام المكتتب بما هو موضح يف رشوط اإلكتتاب بنرشة اإلصدار و 

/أو نموذج اإلكتتاب.

µستعمال الرسمي من قبل رشكة دار التمويل واالستثمار المالية ومجموعة النفيعي ³ستثمار

توقيع المكتتب

يرسين أنا الموقع أدناه أن أتقدم بطليب هذا Çكتتاب يف أسهم الطرح ©رشكة كما ورد يف دعوة االكتتاب 

وأقر وأتعهد بما ييل:

أنا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوافق عىل اكتتايب يف أسهم الطرح بعدد األسهم المحددة يف هذا الطلب.

وفهمت مضمونها،  بعناية  ودرستها  محتوياتها  كافة  وعىل  اإلصدار  نرشة  اطلعت عىل  قد  بأنين  وأقر  هذا 

وأوافق عىل النظام األسايس ©رشكة والرشوط الواردة يف نرشة اإلصدار ونموذج طلب االكتتاب وبناء عىل 

ذلك تم االكتتاب يف األسهم المذكورة، علما بأنين اتنازل عن حقي بمطالبة الرشكة والرجوع عليها بكل رضر 

ينجم بشكل مبارش جراء احتواء نرشة اإلصدار عىل معلومات جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة 

إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مبارش عىل قبول االكتتاب يف حال إضافتها يف النرشة. وأنه لم يسبق 

األسهم  يف  Çكتتاب  بطلب  التقدم  االكتتاب  طلب  نموذج  يف  المشمولني  عائليت  أفراد  من  ألي  أو  يل 

المطروحة وأوافق عىل أن ©رشكة ,والمستشار المايل احلق يف رفض طلبات االكتتاب المزدوجة. وأعلن قبويل 

األسهم المخصصة بموجب هذا الطلب وقبول كافة رشوط وتعليمات االكتتاب الواردة يف هذا الطلب ويف 

نرشة اإلصدار واتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه ©مستشار المايل و مدير اإلكتتاب، وأعلن 

بطلب  المرتبطة  المستندات  يف  نقص  أو  استكمال  عدم  نتيجة  اسهم  أي  تخصيص  عدم  حال  يف  قبويل 

اإلكتتاب أو حسبما يراه المستشار المايل بالتشاور مع المصدر.

توقيع المكتتب:

المحرتمني السادة / رشكة احلاسوب ©تجارة 

تمت مراجعة المعلومات الواردة والوثائق المرفقة بهذا الطلب:

التاريخ:   /   /١٤٤٣هـ (الموافق   /   /٢٠٢١م).

اسم الموظف المسؤول:

التوقيع:

اخلتم الرسمي: ]

بعد االنتهاء من تعبئة النموذج و التوقیع،

یرجی ارسال نسخة من الـنـمـوذج والـمـستـنـدات الـمـرفـقـة الی:

(hasoobIPO@nefaie.com)

يرىج تسليم أصل نموذيج االكتتاب وإقرار العميل بالمخاطر المرتبطة بالسوق الموازية - نمو، يف موعد أقصاه 

يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م) الساعة (٤:٠٠) مساًء بمقر المستشار المايل أو عن طريق الربيد 

عىل العنوان التايل:

طريق الملك فهد - برج المملكة - الدور ٢٥

ص.ب: ٥٦٩٧٣، الرياض ١١٥٦٤

المملكة العربية السعودية

المستشار المالي

طلب االكتتاب

● رأس المال المرصح به (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي

● عدد األسهم المصدرة (١,٤٠٠,٠٠٠) سهم عادي

● القيمة االسمية ©سهم عرشة (١٠) رياالت سعودية ©سهم الواحد

● عدد األسهم المطروحة Çكتتاب العام (٢٨٠,٠٠٠) سهم عادي

● سعر الطرح (٩٥) ريال سعودي

يرجى تعبئة النموذج إلكترونياً ومن ثم طباعته وتوقيعه
● تاريخ بدء االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م).

● تاريخ انتهاء االكتتاب: يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م).

● احلد األدىن الكتتاب المكتتبني من ألفراد واألشخاص االعتباريني:  ١٠ أسهم. 

● احلد األقىص الكتتاب المكتتبني من األفراد واألشخاص االعتباريني: ٦٩,٩٩٠ سهماً.

● تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب: يوم األحد ١٤٤٣/٠٣/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١م).

مدير االكتتاب

شركة مساهمة سعودية


	Day2: 
	Day1: 
	Month1: 
	Month2: 
	Year1: 
	Year2: 
	Year3: 
	Year4: 
	Name:  
	Father Name: 
	GR Name: 
	GR Name2: 
	Last Name: 
	G1: Off
	G2: Off
	Company name: 
	Name for sign: 
	com num: 
	PO: 
	PostalCode: 
	City: 
	contry: 
	tel: 
	mop: 
	N ID: Off
	iqama n: Off
	gulf id: Off
	CR Num: Off
	NIN nu: Off
	ID Num: 
	CR - NIN Num: 
	IBAN Num: 
	Bank Name: 
	National Adrdess 1: 
	National Adrdess 2: 
	National Adrdess 3: 
	Street Name: 
	City 1: 
	Postal code 1: 
	Aven: 
	landing phone: 
	mob 2: 
	Email 1: 
	num2: 
	num3: 
	num4: 
	num5: 
	wasata name: 
	wasata NU: 
	delegation name page 2: 
	Country name 1 page 2: 
	delegation ID page 2: 
	boxe page 2: 
	Post 2 page 2: 
	city page 2: 
	Iam 1: 
	Iam 2: 
	Agree: Yes


