
 :  www.nefaie.com الخطوة األولى: الدخول إلى موقع مدير اإلكتتاب شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار 

 .الضغط على ايقونة الرابط اإللكتروني للدخول إلى نظام اإلكتتاب وسوف تظهر شاشة النظام اإللكتروني 

  .الرجاء استخدام البريد اإللكتروني ورقم الجوال الذي يرغب مقدم الطلب استالم اإلشعارات عليهم 

 .الرجاء بعد ادخال رقم الجوال الضغط على ايقونة تحقق وادخال رمز التحقق 

  ثم الضغط على ايقونة "تسجيل الدخول".،الرجاء النقر على مربع اإلقرار باملخاطر واإلطالع على نشرة اإلصدار 

 

http://www.nefaie.com/


 الخطوة الثانية: معلومات عامة:

 .البدء باختيار فئة املستثمر "مقدم الطلب" ونوع التأهيل  

 ( كتابة رقم الهوية الوطنية/اإلقامة/الرقم املوحدNIIN)  

 ثم النقر على زر السهم يسار الصفحة لالنتقال للصفحة التالية.

 

 الشكل أدناه مثال توضيحي لفئات املكتتبين

 

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء



 

  استكمال البيانات املطلوبة للمشترك: الخطوة الثالثة:

  ثم النقر على زر السهم يسار الصفحة لالنتقال للصفحة التالية.

 

 الشكل أدناه مثال توضيحي لفئات التأهيل

 

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء



 الخطوة الرابعة: اختيار عدد األسهم املراد االكتتاب بها و رقم حساب اآلي بان: 

  سوف يتم تحويل املبلغ منه وإعادة فائض مبلغ االكتتاب "إن وجد"الرجاء مراعاة بأن رقم حساب اآلي بان 

  ثم النقر على زر السهم يسار الصفحة لالنتقال للصفحة التالية.

 

 

  

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء



 تحميل املستندات الالزم ارفاقها مع طلب اإلكتتاب: الخطوة الخامسة: 

  الرجاء االطالع على الدليل االسترشادي الرجاء اختيار املستندات الالزم ارفاقها من حقل املستندات وارفاقها مع طلب االكتتاب"

 للمستندات املؤيدة على موقع مدير االكتتاب"

  ثم النقر على زر السهم يسار الصفحة لالنتقال للصفحة التالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "حيث سوف تظهر املستندات الضرورية باللون االحمر"توضح الصورة أدناه مثاال للمستندات الالزمة للمكتتب املؤهل 

 

الغذاءالطرح العام األولي لشركة آفاق   

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء

 



 الخطوة السادسة: الرجاء التأكد ومراجعة جميع البيانات الظاهرة في صفحة التأكيد

  تأكيد االكتتاب.النقر على ايقونة 

 لتأكيد االكتتاب ثم الضغط على زر حفظ باسفل الصفحة.  

 

 

 

 

 

 

 

 الطرح العام األولي لشركة آفاق الغذاء



 

 تحويل مبلغ االكتتاب: 

  :بعد ضغط ايقونة "حفظ" في الخطوة السابقة سوف يتم ارسال  املعلومات التالية على البريد االلكتروني 

o  رقم طلب االكتتاب وهو الرقم الذي يجب أن يتم استخدامه عند التواصل مع مدير االكتتاب لالستفسار عن طلب

 االكتتاب "اذا لزم االمر" 

o املبلغ إليهالذي يجب تحويل  اسم ورقم الحساب: 

 رقم االيبان االفتراض ي 

 اكتتاب افاق الغذاء -مجموعه النفيعي “ اسم الحساب باللغة العربية " 

  اسم الحساب باللغة اإلنجليزية“Al Nefaie Co - Horizon Food IPO”   

 

 

 


