األسئلة الشائعة الكتتاب الشركة العربية للتعهدات
الفنية
.1

ماهي القنوات االلكترونية في بنك البالد التي يمكن للعميل االكتتاب من خاللها؟
البالد نت – تطبيق البالد – الصراف اآللي – خدمة الهاتف المصرفي 8001230000

.2

هل يمكن االكتتاب عن طريق القنوات االلكترونية لعميل لم يسبق له االكتتاب سابقا؟
نعم

.3

هل يمكن االكتتاب عن طريق الحساب الرقمي؟
نعم

.4

ما هي مزايا االكتتاب عن طريق القنوات االلكترونية؟
سهولة االكتتاب من أي مكان – سهولة تقديم طلب االكتتاب – سهولة إضافة التابعين من خالل خدمة الربط مع شركة علم

.5

كيف يتم االكتتاب عن طريق القنوات االلكترونية؟
يتم الدخول على أحد القنوات الرقمية واختيار اسم االكتتاب –> إضافة التابعين –> تحديد عدد األسهم لكل فرد –> تقديم
الطلب

.6

هل يمكن القيام بالتعديل/الغاء على طلب االكتتاب المدخل عن طريق القنوات االلكترونية؟
ال

.7

هل يمكن إضافة التابعين بواسطة القنوات االلكترونية؟
نعم

.8

هل يمكن حذف التابعين بواسطة القنوات االلكترونية؟
ال

.9

هل يمكن االستفسار عن طلب االكتتاب المدخل عن طريق القنوات االلكترونية؟
نعم

 .10هل يمكن االكتتاب بوكالة أو وصاية أو والية عن طريق القنوات االلكترونية؟
ال
 .11ماذا يحدث إذا قدم المكتتب أكثر من طلب اكتتاب؟
النظام ال يسمح بالتقدم بأكثر من طلب
 .12هل يمكنني االحتفاظ بصورة من نموذج طلب االكتتاب؟
نعم
 .13متى يصبح نموذج طلب االكتتاب االلكتروني الغي؟
في حالة عدم تخصيص أية أسهم للعميل
 .14ماذا يحدث لو كنت خارج المملكة وارغب في االكتتاب؟
ال يمنع وجودك خارج المملكة من االكتتاب
 .15هل يمكن االكتتاب بأعداد مختلفة من األسهم لكل مكتتب  /تابع؟
ال يمكن  ،االكتتاب بنفس العدد للجميع
 .16ماهي فئات األجانب المسموح لها االكتتاب؟
مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين
 .17هل يمكن تعديل طلب اكتتاب (تعديل المبلغ او حذف وإضافة أحد التابعين)؟
ال
 .18هل يمكن الغاء طلب االكتتاب من خالل القناه االلكترونية التي تم االكتتاب بها بعد االكتتاب ؟
ال

 .19هل يمكن االكتتاب عن طريق الحساب الشخصي بعملة تختلف عن الريال؟
ال
 .20هل يمكن االكتتاب عن طريق حساب البالد؟
نعم
 .21هل يمكن االستفادة من رصيد البطاقة االئتمانية/تمكين لالكتتاب؟
ال
 .22هل يمكن االكتتاب عن طريق بطاقة الرواتب/العمالة المنزلية؟
ال
 .23ما هو التاريخ المحدد للتخصيص؟
في موعد أقصاه يوم الثالثاء بتاريخ  20/3/1443الموافق  4نوفمبر 2021
 .24ماذا سيحدث في حالة وجود فائض اكتتاب ألسهم الشركة؟
سيتم إيداع المبلغ في حساب العميل
 .25ماذا يحدث إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
•

كامال بدون أي رسوم أو
سوف تلتزم الجهة المستلمة برد مبالغ األسهم غير المخصصة ،وسوف يتم رد الفائض
ً
استقطاعات وذلك بالقيد لحساب المكتتب.

 .26أين يمكنني استالم فائض عملية االكتتاب إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
•

سيتم استالم فائض االكتتاب في حساب العميل الذي قام االكتتاب من خالله.

 .27متى يمكنني استالم فائض عملية االكتتاب إذا لم يتم تخصيص كامل األسهم التي اكتتبت بها؟
 4نوفمبر 2021م
 .28هل يمكن للمكتتب الحصول على شهادة األسهم؟
•

لن يتم إصدار شهادات أسهم ،وسوف يعتبر اإلشعار الذي زود به المكتتب عن طريق البنك مثابة تأكيد للعدد النهائي
باألسهم المخصصة.

 .29متى يبدأ تداول األسهم؟
يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات
عالقة وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على الموقع اإللكتروني (.) www.tadawul.com.sa
 .30هل يمكنني بيع أسهمي قبل بدء التداول؟
ال
-1

هل سيتم تمديد ساعات عمل الفروع أثناء عملية اإلكتتاب .

ال
-2
نعم

هل يمكن االكتتاب من خالل حسابات القصر؟

