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حقوق األولوية املتداولة
ح ــرص ــً مـــن هــيــئــة الــســوق
املــالــيــة(الــهــيــئــة) والــســوق املالية
السعودية (تـــداول) على تطوير وحتسني
املــنــتــجــات واخلـــدمـــات املــقــدمــة للمستثمرين
واملتعاملني يف السوق املالية وإضافة أدوات ومنتجات
استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع يف
القنوات االستثمارية املتاحة يف السوق ،قامت (الهيئة) و(تداول) بتطوير
آلية إلدراج وتداول حقوق األولوية للشركات املدرجة يف السوق.
حيث سيتم إدراج حقوق األولوية يف نظام التداول وسيسمح بتداول
هذه احلقوق خالل ساعات التداول اليومية عن طريق أوامر الشراء
والبيع كما هو معمول به يف سوق األسهم.

تنويه
تخضع املضاربة يف حقوق األولوية خملاطر قد تتسبب يف حــدوث خسائر
جوهرية ،ويحدث ذلك نتيجة لألسباب اآلتية:
 - 1أن نسبة التذبذب املسموح بها ألسعار تداول حقوق األولوية يفوق النسبة
التي تخضع لها أسعار األسهم (املمثلة بنسبة  % 10صعودًا ونزو ًال).
 - 2يف حال عدم قيام املضارب ببيع حقوق األولوية املوجودة لديه قبل نهاية
فرتة تــداول هذه احلقوق فإنه سيضطر إىل استخدام هذه احلقوق لالكتتاب
باألسهم اجلديدة أو قد يتكبد بعض اخلسائر.
ومن هنا تأتي أهمية إطالع املستثمرين على كل تفاصيل آلية تداول وإدراج
حقوق األولوية ،وطريقة عملها ،مع ضرورة اإلملام بكل العوامل املؤثرة فيها؛
للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنيًا على وعي وإدراك كاملني.
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املصطلحات
املصطلح

التعريف

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول ،تعطي حلاملها أحقية االكتتاب يف األسهم اجلديدة املطروحة
عند اعتماد الزيادة يف رأس املال ،وتعترب هذه األوراق حق مكتسب جلميع املساهمني
املقيدين يف سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق
حلامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح.

املساهمون املقيدون

املساهمون املقيدون يف سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية،
وهو ما يعرف بتاريخ األحقية.

سعر احلق

هو سعر تداول احلق الذي حتدده آلية العرض والطلب يف السوق.

قيمة احلق اإلرشادية

هي الفرق بني القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فرتة التداول وسعر الطرح

سعر الطرح

هو قيمة االكتتاب يف السهم اجلديد احملددة يف نشرة اإلصدار.

األسهم اجلديدة

هي األسهم املطروحة الكتتاب املساهمني املقيدين ،والناجتة من زيادة رأس مال الشركة
املصدرة.

ممارسة احلق

هي االكتتاب باألسهم اجلديدة الناجتة عن زيادة رأس املال للشركة املصدرة.

حقوق األولوية
املتداولة
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تعريف حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي
حلاملها أحقية االكتتاب يف األسهم
اجلديدة املطروحة عند إقرار الزيادة
يف رأس املـــال .وهــو حــق مكتسب
جلميع املساهمني املقيدين يف
سجالت الشركة نهاية يــوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة
بهدف التصويت على قرار زيادة رأس
املــــال (املــســاهــمــن املــقــيــديــن).
ويعطي كل حق حلامله أحقية االكتتاب
بــســهــم واحــــد جــديــد وذلــــك بسعر
الطرح.
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تشمل آلية حقوق األولوية املطبقة سابقًا ما يلي:
بعد إقرار اجلمعية العامة غري العادية زيادة رأس املال عن
طريق إصــدار أسهم جديدة ،وما ينتج من ذلك من تعديل
لسعر السهم ليعكس تلك الــزيــادة ،يحق للمساهمني
املقيدين يف سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية ما يلي:
• االكتتاب يف زيادة رأس املال بنسبة ما ميلكونه من أسهم
يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،وذلك خالل
فرتة االكتتاب.
• االكتتاب بأعداد إضافية يف األسهم التي مل يكتتب بها
مستحقوها ،وتــوزع األسهم اإلضافية على املساهمني
املقيدين الذين طلبوا أكرث من نصيبهم ،وذلك بحسب الفئات
السعرية احملــددة يف نشرة اإلص ــدار ،بحيث تكون أولوية
التخصيص للسعر األعلى ،وبعد ذلك يتم رد الفائض املايل
إن وجد -ملن مل يكتتب من املالك ،وذلك بعد تغطية قيمةاالكتتاب.

يــتــم مــن خ ــال اآللــيــة الــســابــقــة تــعــويــض املــســاهــمــن غري
املشاركني يف االكتتاب باألسهم اجلديدة ،من خالل املبالغ
املدفوعة من قبل املكتتبني ،والذين طلبوا االكتتاب بأكرث من
نصيبهم ،بحسب الفئات السعرية املوضحة يف نشرة إصدار
الشركة ،إال أن هذه القيمة املدفوعة ال تعكس بالضرورة
قيمة االنخفاض يف حمافظ املساهمني غري املشاركني يف
االكتتاب باألسهم اجلديدة.

تؤدي اآللية املطبقة سابقًا إىل انخفاض قيمة حمفظة املساهم
بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة رأس املال،
وذلــك لعدم ظهور حقوق األولــويــة كـــأوراق مالية يف حمفظة
املساهم مما قد يؤثرعليه يف اتخاذ القرار الصحيح.

ومــن هنا بــرزت احلاجة الستحداث آلية جديدة حتافظ على
قيمة احملفظة االستثمارية لكل مساهم بعد املوافقة على
زيادة رأس املال ،وتساعد يف حتديد قيمة سوقية للحق مما
يتيح الفرصة لتداول هذه احلقوق وذلك إليجاد وسيلة افضل
لتعويض املساهمني الذين مل ميارسوا حقهم يف االكتتاب.

احلاجة إىل التطوير:

حقوق األولوية
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اخليارات املتاحة للمساهمني املقيدين يف اآللية اجلديدة
(تداول حقوق األولية):
 - 1ممارسة احلق باالكتتاب بكامل حقوق األولوية املودعة
لدى املساهم املقيد للحفاظ على نسبة ملكية املساهم يف
الشركة.
 - 2بيع احلقوق املكتسبة أو جزء منها من خالل السوق .حيث
يستطيع املساهم أن يبيع أسهم احلقوق أو جزء منها من خالل
ادخال أوامر بيع عن طريق شركات الوساطة العاملة يف السوق ،وهذا
اخليار يتيح له احلصول على تعويض مايل مقابل البيع اجلزئي أو الكلي حلقه
املكتسب.
 - 3شراء حقوق اضافية عن طريق السوق ،حيث سيتيح النظام ادخال
أوامر الشراء (و أوامر البيع أيضًا) عن طريق شركات الوساطة و يحق جلميع
املشرتين االكتتاب يف األسهم خالل فرتة االكتتاب.
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آلية تداول حقوق األولوية اجلديدة
تتضمن اآللية اجلديدة اخلطوات التالية:

 - 2فرتة تداول احلقوق
تستمر ثمانية أيـــام عمل (أيـــام تــــداول) ،وميــكــن خاللها
للمساهمني املقيدين وغري املقيدين تداول احلقوق ،وسيتم
حتديد فرتة التداول من خالل نشرة اإلصدار ،وإعالنات الشركة
املصدرة.

 - 1فرتة انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية
بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيــادة رأس
 - 3االكتتاب باألسهم اجلديدة ،والذي سيتم على مرحلتني:
املال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية متداولة:
 يتم تعديل سعر السهم.• (أ) مرحلة االكتتاب األوىل :يقتصر االكتتاب يف األسهم اجلديدة
 يتم إيداع حقوق األولوية كأوراق مالية يف احملافظ اخلاصة يف هذه املرحلة على املساهمني املقيدين يف حــدود حقوقباملساهمني املقيدين ،بعد انعقاد اجلمعية العامة غري األولوية التي سيتم ايداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية,
العادية بيومي عمل على األكرث .وستظهر احلقوق يف حمافظ وأما بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بشراء احلقوق خالل فرتة
املساهمني املقيدين حتت رمز جديد خاص بحقوق األولوية ،التداول فال يجوز لهم االكتتاب بهذه احلقوق خالل هذه املرحلة
ولن يسمح بتداول هذه احلقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية وتستمر هذه املرحلة ملدة  10أيام تقوميية (بإمكان املستثمر
ُ
االكتتاب خالل عطلة نهاية االسبوع االوىل) يتم حتديدها من خالل
فرتتي التداول واالكتتاب.
نشرة االصدار ،وتكون متزامنة مع فرتة تداول حقوق األولوية.

مالحظة :لن تظهر قيمة هذه احلقوق ضمن حمافظ املساهمني
املقيدين أثناء الفرتة التي تسبق تداول احلقوق ،وإمنا الذي سيظهر
هو عدد احلقوق فقط ،وأما عن القيمة فستقوم (تداول) باحتساب
ونشر قيمة إرشادية على موقعها ،وذلك بشكل مستمر طوال
الفرتة التي تسبق تداول احلقوق.

• (ب) مرحلة االكتتاب الثانية :وتبدأ بعد االنتهاء من املرحلة
األوىل وتستمر ملــدة  3أيــام عمل يتم حتديدها مــن خالل
نشرة االصـــدار ،ويسمح جلميع حملة حقوق األولــويــة يف
ـواء كانوا من
هــذه املرحلة باالكتتاب باألسهم اجلديدة سـ ً
املساهمني املقيدين أو ممن أشــروا هذه احلقوق خالل
فرتة تداولها.
حقوق األولوية
املتداولة

9

 - 4فرتة بيع األسهم غري املكتتب بها (إن وجدت):
• يف حال تبقى أسهم مل يتم االكتتاب بها يف املرحلتني األوىل
والثانية باإلضافة إىل كسور األسهم (إن وجــدت) ،فسوف يتم
عرضها على عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي
الذين سيتم دعوتهم من قبل مدير االكتتاب وبعد التشاور مع
الشركة املصدرة لتقدمي عروضهم لشراء األسهم املتبقية.
وسيتم التخصيص للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى
ثم األقل فاألقل ،على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على
املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض.

 -1فرتة انعقاد اجلمعية
العمومية غري العادية
وما قبل بداية التداول

( -3أ) املرحلة األوىل
اإلكتتاب للمساهمني
املقيدين (  10أيام تقوميية)

• سوف يكون سعر االكتتاب باألسهم اجلديدة التي مل يكتتب بها
يف هذه الفرتة حمصورًا ما بني سعر الطرح كحد أدنى وسعر
السوق لسهم الشركة.
• إذا كان سعر بيع األسهم الغري مكتتب بها أعلى من سعر
الطرح يوزع الفرق (ان وجد) بعد خصم مبالغ ومصاريف االكتتاب،
كتعويض حلملة حقوق األولــويــة الــذيــن مل يقوموا باالكتتاب
بحقوقهم بنسبة ما ميلكونه من حقوق.
 - 5تخصيص األسهم للمكتتبني:
• ستحدد نشرة اإلصدار فرتة تخصيص األسهم للمكتتبني،
وتاريخ حتويل مبالغ التعويض (إن وجدت).
رســم توضيحي آللــيــة حقوق
األولوية اجلديدة

( -3ب) املرحلة الثانية فرتة اإلكتتاب
جلميع املالك (  3أيام عمل)

 -5فرتة التخصيص ورد الفائض

يوم انعقاد اجلمعية
 -2فرتة التداول ( 8أيام عمل)
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 -4فرتة الطرح لألسهم املتبقية ،الغري
مكتتب بها (يوم عمل واحد)

عطلة نهاية األسبوع

قيمة احلق اإلرشادية = القيمة السوقية للسهم – سعر الطرح

قيمة احلق اإلرشادية

مثال توضيحي
سعر إغالق سهم
الشركة

تعكس قيمة احلق اإلرشادية الفرق بني القيمة السوقية لسهم
الشركة خالل فرتة التداول وسعر الطرح .فعلى سبيل املثال إذا
كان سعر السهم  45ريا ًال (السعر املعدل بعد زيادة رأس املال)،
وكــان سعر الطرح عشرة ريــاالت فإن قيمة احلق اإلرشادية هي
(السعر السوقي للسهم – سعر الطرح) =  35ريا ًال.
وستقوم (تداول) باحتساب ونشر قيمة احلق اإلرشادية ،وبشكل
مستمر خالل فرتة التداول على موقعها متأخرة بخمس دقائق،
إضافة إىل مزودي خدمة معلومات السوق؛ حتى يتسنى للمستثمرين
االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال األوامر.

نسبة تغري سعر
السهم

%10 ±

احلدود السعرية
اليومية للسهم

 4.5 ±ر.س ()49.50 – 40.50

سعر إغالق احلق

 33ر.س

احلدود السعرية اليومية

سعر الطرح

هناك عالقة طردية بني سعر سهم الشركة وقيمة احلق اإلرشادية،
وبناء عليه تتأثر احلدود السعرية اليومية لتداول
كما ذكر سابقًا،
ً
احلق باحلدود السعرية اليومية لتداول السهم .ويوضح املثال التايل
طريقة احتساب احلدود السعرية اليومية للحق:

قيمة احلق
اإلرشادية عند
اإلغالق

 45ر.س

 10ر.س

 35ر.س ()10 – 45

حقوق األولوية
املتداولة
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سعر السهم

القيمة االرشادية

سعر احلق

(قيمة احلق اإلرشادية عند اإلغالق  ±قيمة تغري سعر السهم)

احلدود السعرية اليومية للحق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -
سعر إغالق احلق

بناء على املثال السابق تكون احلدود السعرية اليومية للحق % 8- ، %20+
ً
وستقوم (تداول) وشركات الوساطة بتحديث هذه النسب بشكل يومي بعد إغالق السوق؛ ليتسنى للمساهمني االطالع
على النسب اجلديدة ،من خالل موقع (تداول) ومواقع شركات الوساطة.
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عمولة تداول حقوق األولوية

جمموع األسهم القائمة واملصدرة

ستطبق نفس عمولة تداول األسهم على تداول حقوق
األولوية بحد أدنى  0.01ريال.

سعر اإلغالق يوم انعقاد اجلمعية
العمومية غري العادية

1،000،000
 40ر.س

القيمة السوقية

 40،000،000ر.س

حجم الطرح

 200،000سهم

مثال افرتاضي توضيحي:

سعر الطرح

 10ر.س

شركة سعودية مساهمة مدرجة بالسوق ،ويبلغ عدد أسهمها
مليون سهم ،وقيمتها السوقية  40مليون ريال سعودي ،وحلاجة
الشركة إىل التطوير والتوسع ،قــررت زيــادة رأس املــال عن طريق
طرح حقوق أولوية جلمع مليوين ريال سعودي خالل اجتماع اجلمعية
العمومية غري العادية ،ووافق املساهمون يف الشركة على زيادة
رأس مالها ،عن طريق طــرح سهم واحــد جديد ،يف مقابل كل
خمسة أسهم ،بسعر طرح عشرة رياالت سعودية ،وهذا يعادل
 200ألف سهم جديد يصدر بسعر عشرة ريــاالت للسهم الواحد
جلمع مليوين ريال سعودي.
وخــال اليوم األول من أيــام االكتتاب وتــداول احلقوق يكون سعر
االفتتاح حلقوق األولوية مساويًا لقيمة إغالق السهم يف اليوم
الــســابــق ،مــطــروحــً مــنــه ســعــر الــطــرح ( 27 = 10-37ريــــا ًال).

إجمايل قيمة الطرح
معامل الطرح

 2،000،000ر.س

 1لكل 5

جمموع األسهم القائمة واملصدرة
بعد الطرح

 1،200،000ر.س

القيمة السوقية بعد الطرح

 42،000،000ر.س

السعر املعدل بعد انعقاد اجلمعية
العمومية غري العادية

 35ر.س

إذا كان سعر إغالق سهم الشركة يف
اليوم السابق إلدراج احلق (إفرتاض)

 37ر.س

سوف يكون سعر االفتتاح للحق

 27ر.س
حقوق األولوية
املتداولة

13

القيمة السوقية
إجمايل قيمة الطرح
سعر الطرح
عدد األسهم املطروحة
معامل الطرح
جمموع األسهم القائمة
واملصدرة بعد الطرح

األسهم القائمة واملصدرة X
سعر اإلغالق يوم انعقاد اجلمعية العمومية

 40 × 1،000،000ر.س =  40،000،000ر.س

بناء على طلب الشركة

 2،000،000ر.س

بناء على الدراسة وموافقة اجلهات املعنية

لكل سهم 10

إجمايل قيمة الطرح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعر الطرح

 2،000،000ر.س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  200،000سهم
 10ر.س

عدد األسهم املطروحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد األسهم القائمة واملصدرة

200،000
ــــــــــــــــــــــ =  1لكل  5أسهم ()%20
1،000،000

عدد األسهم القائمة واملصدرة  +عدد األسهم املطروحة

 1،200،000 = 200،000 + 1،000،000سهم

القيمة السوقية بعد الطرح

القيمة السوقية  +قيمة الطرح

 40،000،000ر.س  42،000،000 = 2،000،000 +ر.س

السعر املعدل بعد انعقاد
اجلمعية العمومية

القيمة السوقية بعد الطرح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد األسهم الكلي

سعر إغالق سهم الشركة
يف اليوم السابق إلدراج احلق
سعر االفتتاح للحق
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املعادالت

النتائج بناء على املثال

 42،000،000ر.س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  35ر.س للسهم
 1،200،000سهم

إفرتاض على سبيل املثال

 37ر.س

سعر إغالق السهم – سعر الطرح

 37ر.س –  10ر.س =  27ر.س

أسئلة وأجوبة

ما هي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية تعطي حلاملها أحقية االكتتاب يف األسهم اجلديدة املطروحة
عند اعتماد الــزيــادة يف رأس املــال ،وهــي حق مكتسب جلميع املساهمني
املقيدين يف سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ويعطي كل حق حلامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح.

من هم املساهمون املستحقون حلقوق األولوية؟

جميع َح َملة األسهم املقيدين بسجالت الشركة يف نهاية التداول يوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية (املساهمني املقيدين).

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على األكرث ،وستظهر
األسهم يف حمافظ املساهمني املقيدين حتت رمز جديد خاص بحقوق األولوية،
ولن يسمح بتداول هذه احلقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فرتتي التداول
واالكتتاب.

كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية؟

يتم إشعار املستثمر عن طريق (تداوالتي) ورسائل نصية قصرية ترسل عن
طريق شركات الوساطة.

كم عدد احلقوق التي سيحصل عليها املستثمر؟

عدد احلقوق التي سيحصل عليها املستثمر تعتمد على معامل االستحقاق
وعدد األسهم التي ميتلكها املستثمر يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية.
حقوق األولوية
املتداولة
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ما هو معامل االستحقاق؟

هو عــدد األسهم املقرتح إصــدارهــا مقسومًا على
عــدد األسهم القائمة واملــصــدرة قبل الــزيــادة .وعلى
سبيل املثال فإذا كان عدد األسهم املصدرة للشركة
(أ) يبلغ ألف سهم ،ورفعت تلك الشركة رأس مالها إىل
 ١٢٠٠سهم عن طريق طرح  ٢٠٠سهم جديد يكون معامل
الطرح هو  ، ١/٥ = ١٠٠٠ ÷ ٢٠٠يكون معامل االستحقاق
حينئذ  1إىل ( 5سهم واحد لكل خمسة أسهم).

إذا كان لدى املستثمر أكرث من حمفظة مع
أكرث من شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب
احلقوق له؟

سيتم تــوزيــع نصيب املستثمر على احملــافــظ التي
ميلكها املستثمر ،بحسب نسبة امللكية املوجودة
يف كــل حمفظة بنفس معامل االستحقاق املعلن
من الشركة ،ويف حال وجود كسور سيتم جتميع تلك
الكسور ،وإذا أكملت رقمًا صحيحًا أو أكــر يتم إضافة
الرقم الصحيح إىل احملفظة التي ميلك فيها املستثمر
أكرب كمية من احلقوق.

16

هل سيتم تداول هذه احلقوق وإضافتها إىل حمافظ
املستثمرين بنفس اسم  /رمز األسهم أم أن هناك
اسمًا آخر لها؟

سيتم إضافة احلق املكتسب إىل حمافظ املستثمرين حتت
اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إىل رمز
جديد لهذه احلقوق.

ما فرتة التداول واالكتتاب األوىل؟

يتم حتديد فرتة التداول واالكتتاب األوىل من خالل نشرة
اإلصدار ،وتستمر عشرة أيام تقوميية.

ما قيمة احلق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بني سعر إغالق سهم الشركة
يف اليوم السابق إلدراج احلق وسعر الطرح .وعلى سبيل املثال
فإذا كان سعر إغالق السهم يف اليوم السابق  35ريــا ًال ،وسعر
الطرح عشرة رياالت فإن سعر االفتتاح حلقوق األولوية سيكون
( 25=10-35ريا ًال).

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف
أسهم إضافية؟

يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية،
من خالل شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب -كما هــو معمول بــه حاليًا -عــن طريق
تقدمي طلبات االكتتاب لدى أي فرع من فروع اجلهات املستلمة
(املذكورة يف نشرة اإلصدار) ،وخالل فرتات االكتتاب.

هل يحق َ
ملن اشــرى حقوقًا إضافية تداولها مرة
أخرى؟

هل يحق َ
حل َملة شهادة األسهم االكتتاب والتداول؟

ـمــلــة شــهــادات األســهــم االكــتــتــاب ،لكنهم لن
نــعــم ،يحق حلَ ـ َ
يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات يف حمافظ إلكرتونية
عــن طريق اجلــهــات املستلمة أو مركز اإليـــداع يف (تـــداول)،
وإحضار الوثائق الالزمة.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه احلقوق لالكتتاب يف
األسهم اجلديدة؟
نعم ،بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه احلقوق ،واستخدام
متحصالت بيع ذلــك اجلــزء من احلقوق بغرض توفري السيولة،
واستخدام املتبقي من احلقوق لالكتتاب يف األسهم اجلديدة.

إذا مت االكتتاب يف األسهم اجلديدة ،ومت بيع احلقوق
بعدها ،ماذا سيحدث يف هذه احلالة؟

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بني
املرحلتني األوىل والثانية؟

يف حال قام أحد املالك املوجودين يف سجالت الشركة نهاية
يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية باالكتتاب ،ثم مت بيع حقوق
األولوية ،فإنه سيتم إسقاط حق املكتتب باالكتتاب ،وتعاد إليه
قيمة اكتتابه يف نهاية الفرتة.
مالحظة :وجود حقوق األولوية يف احملفظة عند نهاية فرتة
التداول شرط أساسي إلمتام عملية االكتتاب.

نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فرتة التداول.

ال ،ال ميكن ذلك.

متى تبدأ فرتة االكتتاب الثانية وكم تستغرق؟

تبدأ فرتة االكتتاب الثانية بعد نهاية فرتة التداول ،وتستمر ثالثة
أيام عمل.

حقوق األولوية
املتداولة
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هل يستطيع صاحب حقوق األولوية
البيع أو التنازل عن احلــق بعد انقضاء
فرتة التداول؟

ال ،ال ميكن ذلك .بعد انقضاء فرتة التداول
يتبقى ملــالــك احلــق فقط ممــارســة احلق
يف االكتتاب بالزيادة يف رأس املال أو عدم
ممــارســة ذل ــك .ويف حــال عــدم ممارسة
احلق ميكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو
االنخفاض يف قيمة حمفظته االستثمارية.

مــاذا يحدث َ
ملن لديه حقوق أولوية ومل
يتخذ أي إجــراء خالل فرتة التداول وفرتتي
االكتتاب األوىل والثانية؟

يف حال عدم االكتتاب بكامل األسهم اجلديدة
خالل املرحلتني األوىل والثانية ،تطرح األسهم
اجلديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب،
ويتم احتساب قيمة التعويض (إن ُوجد) ملالك
احلقوق بعد خصم قيمة االكتتاب وأي مصاريف
بحسب املعايري التي حتددها نشرة اإلصدار.

هــل سيتم احتساب أي رســوم إضافية
لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات
البيع والشراء كما هي يف األسهم بحد أدنى
 0.01ريال.
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http://www.tadawul.com.sa
حقوق األولوية
املتداولة
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tradable.rights@tadawul.com.sa
Saudi Stock Exchange (Tadawul)
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تواصل معنا

