األسئلة الشائعة
لســوق دبي المالي
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األسئلة الشائعة
لســوق دبي المالي
	.1مــا هو حق االكتتاب ()Rights Issue؟
هــي أداة ماليــة تمثــل الحق الممنوح قانون َا لمســاهمي الشــركة بأولية االكتتاب بأســهم الزيادة فــي رأس المال المقرر إصداره.
 .2ماهــي أحــكام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأســهم زيادة رأس المال؟
	تخضــع تــداوالت حقــوق االكتتاب ألحكام التداول والتقاص والتســويات والعموالت المطبقة بشــأن تداول األســهم .لمزيد مــن المعلومات يرجى
االطــاع علــى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )38لســنة  2013بشــأن نظــام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأســهم زيادة رأس المال
()https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf
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كيف يتم احتســاب ســعر حقوق االكتتاب؟
يتــم احتســاب ســعر حــق االكتتــاب وفــق المعادلــة التاليــة:
ســعر افتتاح حق االكتتاب = ســعر الســهم المعدل – (ســعر اإلصدار +عالوة اإلصدار)

	ســعر الســهم المعدل= (ســعر االغالق في نهاية يوم االســتحقاق*عدد األســهم قبل زيادة رأس المال) (( +ســعر اإلصدار  +عالوة اإلصدار) * عدد
األســهم المصدرة)  /إجمالي عدد األســهم (القائمة والمصدرة)
 .4كيف يتم توزيــع حقوق االكتتاب؟
	يتــم توزيــع أســهم زيــادة رأس المال علــى طالبي االكتتاب من مالكي حقوق االكتتاب بنســبة مــا يملكونه من حقوق اكتتــاب على أال يجاوز ذلك ما
طلبــه كل منهــم ،ويــوزع الباقــي مــن األســهم على مالكي حقوق االكتتــاب الذين طلبوا أكثر من نســبة ما يملكونه ،ويطرح ما تبقى من األســهم
لالكتتاب العام.
للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االطالع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( )38لســنة  2013بشــأن نظام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأســهم
زيادة رأس المال.
()https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf
 .5كيف يســتطيع المســتثمر التداول فــي حقوق االكتتاب؟
يتــم تــداول حــق االكتتــاب بصورة منفصلة عن الســهم األصلي ،وتخضع تداوالت حقوق االكتتاب ألحكام التداول المطبقة بشــأن تداول األســهم.
 .6مــا هي نســبة العمولة على تــداول حقوق االكتتاب؟
تخضــع العمــوالت علــى تداول حقوق االكتتاب ألحكام التداول والتقاص والتســويات والعموالت المطبقة بشــأن تداول األســهم.
 .7مــا هي الحدود الســعرية المطبقة على تــداوالت حقوق االكتتاب؟
	ســيتم تــداول حقــوق االكتتاب دون حدود ســعرية في اليــوم األول فقط ،بينما يتم تطبيق الحدين األقصى واألدنى لحركة األســهم في الســوق
( %15صعــودًا و %10هبوطــً) علــى أســعار تلك الحقوق من اليــوم الثاني لتداولها وحتــى نهاية فترة التداول
 .8من المتاح لهم بيع وشــراء أســهم حقوق االكتتاب؟
بإمكان جميع المســتثمرين الذين يحملون رقم مســتثمر في ســوق دبي المالي شــراء وبيع حقوق االكتتاب.
 .9كيف باســتطاعة المســتثمر بيع وشــراء حق االكتتاب؟
بإمكان المســتثمر إصدار أمر للوســيط ،أو من خالل شــبكة االنترنت أو أي تطبيق آخر يوفره الوســيط.
 .10مــن هــم الذين لهم أحقية االكتتاب في أســهم زيادة رأس المال؟
	يكــون حــق األولويــة في االكتتاب بأســهم زيادة رأس مال الشــركة لمالكي حقوق االكتتاب فــي نهاية فترة التقاص والتســوية لتداول تلك
الحقوق.
للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى االطالع على قرار مجلس أدارة الهيئة رقم ( )38لســنة  2013بشــأن نظام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأســهم
زيادة رأس المال.
()https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf
 .11كيــف يتمكــن المســتثمر من االكتتاب في أســهم زيادة رأس المال؟
يرجي االســتناد إلى نشــرة االكتتاب المتوفرة في موقع الشــركة القائمة بالطرح.
 .12هــل يجوز شــراء حقوق االكتتاب عبــر التمويل بالهامش؟
حــق االكتتــاب غير قابــل للرهن ،وال يجوز أن يكون محــا للتداول بالهامش
 .13هــل يختلــف رمز تداول حق االكتتاب عن رمز تداول الســهم؟
رمــز تداول حــق االكتتاب يكون مختلفا عن رمز تداول الســهم.
 .14مــا هي الفتــرة الزمنية المتاحة للتداول علــى حقوق االكتتاب؟
تحــدد الشــركة المصــدرة لحقــوق االكتتاب تاريــخ بدء وانتهاء فترة التــداول بحقوق االكتتاب بحيث ال تقل عن عشــرة أيام عمل.
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 .15مــاذا يحصــل لــو لم أتمكن من بيع حقوق االكتتاب في الســوق؟
	المســتثمر الــذي لــم يتمكــن فــي بيع حقه في االكتتاب من األفضل له أن يكتتب في رأس مال الشــركة المصدر واال ســوف يخســر قيمة الحقوق
التي يحملها.
 .16هــل انــا بحاجــة للحصول على رقم مســتثمر من ســوق دبي المالي للتداول علــى حقوق االكتتاب؟
	نعــم .الحصــول على رقم مســتثمر من الســوق يعتبر من المتطلبات األساســية لتــداول حقوق االكتتاب.
 .17كيف أقدم على رقم مســتثمر لدى ســوق دبي المالي ()NIN؟
	يرجــى تعبئــة طلــب “ إصدار رقم مســتثمر” في موقع ســوق دبي المالــي  www.dfm.aeوالضغط على تقديم في الرابــط المتحرك إلصدار رقم
المســتثمر .يرجــى اتباع خطوات اصدار رقم مســتثمر وكيفيــة تقديم الطلب.
طــرق تقديم الطلب:
زيارة إدارة شــؤون خدمة العمالء ،مركز دبي التجاري ،برج راشــد ،ســوق دبي المالي( .ســاعات العمل 8:00 :صباحا حتى  2:00ظهرا)
•
عن طريق أحد الوســطاء المرخصين في ســوق دبي المالي
•
الــى البريد االلكتروني ()client@dfm.ae
•
وثائــق مهمــه يجب ارفاقها مع نموذج رقم المســتثمر:
	نســخه من جواز الســفر ســاري المفعول ،نســخه من الهوية الوطنية ســارية المفعول (للمواطنين والمقيمين في الدولة) ،نســخة من خالصة القيد
(لمواطنــي الدولة) ،نســخه من اإلقامــة (للمقيمين في الدولة).
 .18في حال نســيان او فقدان رقم المســتثمر؟
	االتصــال بمركــز خدمــة مســتثمرين ســوق دبي المالي على الرقم ( +971 4 305 5555من الســاعة  8:00صباحا حتى  3:00ظهــرا) من رقم الهاتف
المتحرك (موبايل) المســجل في ســوق دبي المالي وســيتم تزويدكم برقم المســتثمر فورا.
أو ارســال بريد الكتروني الى  customerservice@dfm.aeوســوف يتم ارســال رقم المســتثمر خالل يوميين عمل.
	وأيضــا يمكنكــم زيــارة مقــر ســوق دبي المالي ،مكتب شــؤون خدمة العمالء ،مركز دبي التجاري ،برج راشــد (خالل أيام العمل مــن  8:00صباحا حتى
 2:00ظهرا).
 .19هل أســتطيع التقديم للحصول على رقم مســتثمر عن طريق الوســيط؟
نعــم تســتطيع فجميــع الخدمــات يمكن توفيرها من خالل مكاتب الوســاطة المرخصة في ســوق دبي المالي.
 .20مــن اتصل به لمزيد مــن المعلومات؟
أي استفســارات متعلقــة بخدمات المســتثمرين في الســوق ،يرجى االتصال بخدمــة العمالء على الرقم
 +971 4 305 5555خــال أيــام العمل من الســاعة  8صباحا وحتى  3مســاءا أو ارســال بريد الكتروني علــى العنوان التاليcustomerservice@dfm.ae :
أي استفســارات متعلقة بحقوق االكتتاب لشــركة معينة يرجى الرجوع إلى نشــرة اإلصدار لتلك الشــركة على موقع الشــركة االلكتروني.
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Disclaimer
Dubai Financial Market (DFM) endeavors to provide and publish correct real time data and information; however it is not guaranteed to be timely or accurate and
is for information purposes only. DFM shall not assume any responsibility for any diminution, error and/or delay of data and information published. Consequently,
DFM will not be liable for any claim or loss of any nature that may occur directly or indirectly, from the use of the data and information available at DFM or in any
of its publications.
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