
Any enquiries related to DFM Investor Services please contact: DFM Customer Services
T: +971 4 305 5555 (weekdays 8.00am – 3.00pm) or Email: customerservice@dfm.ae

األسئلة الشائعة لسوق دبي المالي 
تداول حقوق االكتتاب



األسئلة الشائعة لسوق دبي المالي 
تداول حقوق االكتتاب

فترة االكتتاب: طريقتين لالكتتاب

ما هو حق االكتتاب )Rights Issue(؟  .1 
هي أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانونَا لمساهمي الشركة بأولية االكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال مالها المقرر إصداره.   

ماهي أحكام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال؟  .2
   تخضع تداوالت حقوق االكتتاب ألحكام التداول والتقاص والتسويات والعموالت المطبقة بشأن تداول األسهم. لمزيد من المعلومات يرجى

 االطالع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )38( لسنة 2013 بشأن نظام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال
 )https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf(

كيف يتم احتساب سعر حقوق االكتتاب؟  .3
   يتم احتساب سعر حق االكتتاب وفق المعادلة التالية:

سعر افتتاح حق االكتتاب = سعر السهم المعدل – )سعر اإلصدار+ عالوة اإلصدار(

   سعر السهم المعدل= )سعر االغالق في نهاية يوم االستحقاق*عدد األسهم قبل زيادة رأس المال( + ))سعر اإلصدار + عالوة اإلصدار( * عدد
 األسهم المصدرة( / إجمالي عدد األسهم )القائمة والمصدرة( 

كيف يتم توزيع حقوق االكتتاب؟  .4
   يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على طالبي االكتتاب من مالكي حقوق االكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على أال يجاوز ذلك ما 
األسهم على مالكي حقوق االكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من األسهم   طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من  

لالكتتاب العام.

   للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )38( لسنة 2013 بشأن نظام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم زيادة
رأس المال

)https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf(  

كيف يستطيع المستثمر التداول في حقوق االكتتاب؟  .5 

يتم تداول حق االكتتاب بصورة منفصلة عن السهم األصلي، وتخضع تداوالت حقوق االكتتاب ألحكام التداول المطبقة بشأن تداول األسهم.  

ما هي نسبة العمولة على تداول حقوق االكتتاب؟  .6
تخضع العموالت على تداول حقوق االكتتاب ألحكام التداول والتقاص والتسويات والعموالت المطبقة بشأن تداول األسهم.  

ما هي الحدود السعرية المطبقة على تداوالت حقوق االكتتاب؟  .7
   سيتم تداول حقوق االكتتاب دون حدود سعرية في اليوم األول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين األقصى واألدنى لحركة األسهم في السوق

)15% صعودًا و10% هبوطًا( على أسعار تلك الحقوق من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول

من المتاح لهم بيع وشراء أسهم حقوق االكتتاب؟  .8
بإمكان جميع المستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر في سوق دبي المالي شراء وبيع حقوق االكتتاب.  

كيف باستطاعة المستثمر بيع وشراء حق االكتتاب؟  .9
بإمكان المستثمر إصدار أمر للوسيط، أو من خالل شبكة االنترنت أو أي تطبيق آخر يوفره الوسيط.  

من هم الذين لهم أحقية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؟  .10
   يكون حق األولوية في االكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة لمالكي حقوق االكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق.

 للمزيد من المعلومات يرجى االطالع على قرار مجلس أدارة الهيئة رقم )38( لسنة 2013 بشأن نظام تداول حقوق االكتتاب الخاصة بأسهم
 زيادة رأس المال. 

)https://www.sca.gov.ae/Arabic/legalaffairs/Laws/013.pdf(

كيف يتمكن المستثمر من االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال  .11
يرجي االستناد إلى نشرة االكتتاب المتوفرة في موقع الشركة القائمة بالطرح.  

هل يجوز شراء حقوق االكتتاب عبر التمويل بالهامش؟  .12
حق االكتتاب غير قابل للرهن، وال يجوز أن يكون محال للتداول بالهامش  

هل يختلف رمز تداول حق االكتتاب عن رمز تداول السهم؟  .13
رمز تداول حق االكتتاب يكون مختلفا عن رمز تداول السهم.  

ما هي الفترة الزمنية المتاحة للتداول على حقوق االكتتاب؟  .14
تحدد الشركة ال=مصدرة لحقوق االكتتاب تاريخ بدء وانتهاء فترة التداول بحقوق االكتتاب بحيث ال تقل عن عشرة أيام عمل.  

ماذا يحصل لو لم أتمكن من بيع حقوق االكتتاب في السوق؟  .15
المستثمر الذي لم يتمكن في بيع حقه في االكتتاب من األفضل له أن يكتتب في رأس مال الشركة المصدر واال سوف يخسر قيمة الحقوق التي يحملها.  
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هل انا بحاجة للحصول على رقم مستثمر من سوق دبي المالي للتداول على حقوق االكتتاب؟  .16
نعم. الحصول على رقم مستثمر من السوق يعتبر من المتطلبات األساسية لتداول حقوق االكتتاب.  

كيف أقدم على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي )NIN( ؟  .17
  يرجى تعبئة طلب “ إصدار رقم مستثمر” في موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae والضغط على تقديم في الرابط المتحرك إلصدار رقم المستثمر. يرجى اتباع خطوات اصدار رقم 

مستثمر وكيفية تقديم الطلب. 

طرق تقديم الطلب:

زيارة إدارة شؤون خدمة العمالء، مركز دبي التجاري، برج راشد، سوق دبي المالي. )ساعات العمل: 8:00 صباحا حتى 2:00 ظهرا(    •
عن طريق أحد الوسطاء المرخصين في سوق دبي المالي   •

client@dfm.ae الى البريد االلكتروني   •

وثائق مهمه يجب ارفاقها مع نموذج رقم المستثمر:  

  نسخه من جواز السفر ساري المفعول، نسخه من الهوية الوطنية سارية المفعول )للمواطنين والمقيمين في الدولة(، نسخة من خالصة القيد )لمواطني الدولة(، نسخه من 
اإلقامة )للمقيمين في الدولة(. 

في حال نسيان او فقدان رقم المستثمر؟  .18
  االتصال بمركز خدمة مستثمرين سوق دبي المالي على الرقم 0097143055555 )من الساعة 8:00 صباحا حتى 3:00 ظهرا( من رقم الهاتف المتحرك )موبايل( المسجل في سوق 

دبي المالي وسيتم تزويدكم برقم المستثمر فورا. 

أو ارسال بريد الكتروني الى customerservice@dfm.ae وسوف يتم ارسال رقم المستثمر خالل يوميين عمل.  

   وأيضا يمكنكم زيارة مقر سوق دبي المالي، مكتب شؤون خدمة العمالء، مركز دبي التجاري، برج راشد )خالل أيام العمل من 8:00 صباحا حتى
2:00 ظهرا(.  

هل أستطيع التقديم للحصول على رقم مستثمر عن طريق الوسيط؟  .19
نعم تستطيع فجميع الخدمات يمكن توفيرها من خالل مكاتب الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي.  

من اتصل به لمزيد من المعلومات؟  .20
   أي استفسارات متعلقة بخدمات المستثمرين في السوق، يرجى االتصال بخدمة العمالء على الرقم

customerservice@dfm.ae :5555 305 4 971+ خالل أيام العمل من الساعة 8 صباحا وحتى 3 مساءا أو ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي

أي استفسارات متعلقة بحقوق االكتتاب لشركة معينة يرجى الرجوع إلى نشرة اإلصدار لتلك الشركة على موقع الشركة 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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