اآلليــة المطورة لحقـوق األولوية المتداولة

حرصــ ًا مــن هيئــة الســوق الماليــة (الهيئــة) والســوق الماليــة الســعودية
(تــداول) علــى تطوي ـ�ر وتحســن المنتجــات والخدمــات المقدمــة للمس ـت�ثمري�ن
والمتعاملــن فــي الســوق الماليــة ،وإضافــة أدوات ومنتجــات اســت�ثمارية
جديــدة قابلــة للتــداول لتحقيــق التنــوع والتوســع فــي القنــوات االس ـت�ثمارية
المتاحــة فــي الســوق ،قامــت (الهيئــة) و (تــداول) بتطويـ�ر آليــة إدراج وتــداول
حقــوق األولويــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق.
وسيســمح بالتــداول و
حيــث ســيتم إدراج حقــوق األولويــة فــي نظــام التــداول
ُ
االكت�تــاب فــي هــذه الحقــوق خــال ســاعات التــداول اليوميــة كمــا هــو معمــول
بــه فــي ســوق األســهم عــن طريــ�ق أوامــر الشــراء والبيــع ،باإلضافــة إلــى
إتاحــة عمليــة االكت�تــاب مــن خــال منصــات التــداول.
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مصطلحات ذات صلة
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المصطلح

التعريف

حقوق األولوية
المتداولة

هي أوراق مالية قابلة للتداول ،تعطي لحاملها أحقية االكت�تاب في
األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال ،وتعترب
هذه األوراق حق مكتسب لجميع المساهمني المقيدين في سجالت الشركة
نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غري العادية .ويعطي كل حق لحامله
أحقية االكت�تاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح.

المساهمون المقيدون

المساهمون المقيدون في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية
العمومية غري العادية ،وهو ما يعرف بتاري�خ األحقية.

سعر الحق

هو سعر تداول الحق الذي تحدده آلية العرض والطلب في السوق.

قيمة الحق اإلرشادية

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

سعر الطرح

هو قيمة االكت�تاب في السهم الجديد المحددة في نشرة اإلصدار.

األسهم الجديدة

هي األسهم المطروحة الكت�تاب المساهمني المقيدين ،والناتجة من زيادة
رأس مال الشركة المصدرة.

ممارسة الحق

هي االكت�تاب باألسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال للشركة
المصدرة.
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تعريف حقوق األولوية المتداولة
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة
االكت�تــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد إقــرار الزيادة
فــي رأس المــال .وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمني
المقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة
العموميــة غــر العاديــة ،بهــدف التصويــت علــى قــرار زيــادة
رأس المــال (المســاهمني المقيديــن) .ويعطــي كل حــق
لحاملــه أحقيــة االكت�تــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة
بســعر الطــرح.
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ملخص التطوي�ر على آلية حقوق األولوية المتداولة

تخصيص فرتة واحدة
لالكت�تاب بدالً من فرتتني
منفصلتني

ُيمكن االكت�تاب في أي وقت

ُيمكن االكت�تاب باستخدام
منصات التداول التي يتم
ّ
من خاللها إدخال أوامر البيع
إضافة إلى إمكانية
والشراء،
ً
االكت�تاب من خالل أي وسائل
أخرى يوفرها الوسيط وأمني
الحفظ للمست�ثمري�ن.

ست�كون اآللية أقصر في

يمكن اآلن ولجميع

بعد تسوية شراء الحقوق

المست�ثمري�ن االكت�تاب خالل

ودون االنتظار لفرتة جديدة.

فرتة واحدة بدالً من فرتتني
منفصلتني بني المست�ثمري�ن
المقيدين وغريهم.
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توفري خاصية االكت�تاب
المباشر

إتاحة االكت�تاب من خالل
منصات التداول
ّ

تقليص فرتة تداول حقوق
األولوية

مجموع مدتها التي تبدأ من
تاري�خ عقد الجمعية العمومية
وحتى التخصيص ،حيث ستصبح
 28يوم ًا على األكرث بدالً من
 34يوم.
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اآللية المطورة تداول واكت�تاب حقوق األولوية
ت�تضمن األلية الخطوات التالية:
بعد فرتة انعقاد الجمعية العمومية غري العادية
موافقــة الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق
األولويــة:
•يتم تعديل سعر السهم.
•يتــم إيــداع حقــوق األولويــة المتداولــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ الخاصــة بالمســاهمني
المقيديــن حســب أحقيتهــم بالنســبة والتناســب مــع نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس
المــال ،بعــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة ،وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ
المســاهمني المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة ،ولــن ُيســمح بتــداول هــذه
الحقــوق أو االكت�تــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فــرة التــداول واالكت�تــاب.
مالحظــة :لــن تظهــر قيمــة هــذه الحقــوق ضمــن محافــظ المســاهمني المقيديــن أثنــاء الفــرة التــي
تســبق تــداول الحقــوق ،وإنمــا الــذي ســيظهر هــو عــدد الحقــوق فقــط ،أمــا بخصوص قيمــة الحقوق
فســتقوم (تــداول) باحتســاب ونشــر القيــم اإلرشــادية علــى موقعهــا ،وذلــك بشــكل مســتمر طــوال
الفــرة التــي تســبق تــداول الحقــوق.

تحديد فرتة تداول واكت�تاب الحقوق
ســتحدد الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة فــرة واحــدة لالكت�تــاب (تســعة أيــام عمــل) يتضمنهــا
(ســتة أيــام عمــل) للتــداول بحيــث يمكــن للمســاهمني المقيديــن و المسـت�ثمري�ن الجــدد خــال هــذه
الفــرة التــداول واالكت�تــاب فــي الحقــوق ،وســوف يتــم تحديــد هــذه الفــرة أيضــا مــن خــال إعالنــات
المحدثــة.
الشــركة و نشــرة اإلصــدار
ّ
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تداول واكت�تاب الحقوق
يبــدأ تــداول واكت�تــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس ،بينمــا
يســتمر االكت�تــاب حتــى اليــوم التاســع ،و ســيتاح للمســاهمني المقيديــن االكت�تــاب فــي األســهم
الجديــدة المضافــة فــي محافظهــم االس ـت�ثمارية ،وســيتاح لهــم أيضــا بيــع األســهم جزئي ـ ًا أو كلي ـ ًا
فــي حــال عــدم رغبتهــم باالكت�تــاب ،أمــا .فــي حــال رغبــة المســاهمني المقيديــن االكت�تــاب فــي
حقــوق إضافيــة فيمكــن ذلــك عــن طري ـ�ق شــراءها ومــن ثــم االكت�تــاب بهــا.
كمــا يمكــن للمسـت�ثمري�ن الجــدد شــراء هــذه الحقــوق مــن ُمالكهــا واالكت�تــاب بهــا خــال نفــس الفــرة
بعــد إتمــام عمليــة تســوية الشــراء مباشــرة.

الخيارات المتاحة للمساهمني المقيدين في آلية تداول حقوق األولوية:
•ممارســة الحــق باالكت�تــاب بكامــل حقــوق األولويــة المودعــة لــدى المســاهم المقيــد للحفــاظ
علــى نســبة ملكيــة المســاهم فــي الشــركة.
•بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا مــن خــال الســوق ،حيــث يســتطيع المســاهم أن يبيــع
أســهم الحقــوق أو جــزء منهــا مــن خــال إدخــال أوامــر بيع عن طري�ق شــركات الوســاطة العاملة
فــي الســوق ،وهــذا الخيــار يتيــح لــه الحصــول علــى تعويــض مالــي مقابــل البيــع الجزئــي أو
الكلــي لحقــه المكتســب.
•شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريـ�ق الســوق ،حيــث ســيتيح النظــام إدخــال أوامــر الشــراء (و أوامــر
البيــع أيضــ ًا) عــن طريــ�ق شــركات الوســاطة و يحــق لجميــع المشــري�ن االكت�تــاب فــي األســهم
فــي أي وقــت بعــد إتمــام شــراء وتســوية الحقــوق.
ســواء ببيعهــا أو ممارســة حــق
•عــدم القيــام بــأي شــيء فيمــا يتعلــق بحقــوق األولويــة،
ً
االكت�تــاب فيهــا ،وفــي هــذه الحالــة ســيتم طــرح األســهم المتبقيــة الناتجــة عــن عــدم ممارســة
تلــك الحقــوق أو بيعهــا فــي فــرة الطــرح المتبقــي.

الخيارات المتاحة للمست�ثمري�ن الجدد في آلية تداول حقوق األولوية
•شراء حقوق أولوية خالل فرتة التداول ومن ثم االكت�تاب بها بعد تسوية عملية الشراء مباشرة.
•عــدم ممارســة حــق االكت�تــاب فــي هــذه الحقــوق بنهايــة مرحلــة االكت�تــاب ،وفــي هــذه الحالــة
ســيتم طــرح األســهم المتبقيــة الناتجــة عــن عــدم ممارســة تلــك الحقــوق أو بيعهــا فــي فــرة
الطــرح المتبقــي.
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فرتة بيع األسهم الغري مكت�تب بها (إن وجدت) :
تبقــت أســهم أو كســور األســهم (إن وجــدت) بحيــث لــم يتــم االكت�تــاب بهــا خــال فــرة
•فــي حــال ّ
التــداول واالكت�تــاب فســوف ُتطــرح بســعر الطــرح كحــد أدنــى علــى عــدد مــن المسـت�ثمري�ن ذوي
الطابــع المؤسســي ،علــى أن تقــوم تلــك المؤسســات االســت�ثمارية بتقديــم عــروض شــراء
لألســهم المتبقيــة ،وســيتم التخصيــص للمؤسســات االســت�ثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم
األقــل فاألقــل ،علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االسـت�ثمارية التــي
تقــدم نفــس العــرض.
•ســوف يكــون ســعر االكت�تــاب باألســهم الجديــدة التــي لــم يكت�تــب بهــا فــي هــذه الفــرة محصــور ًا
علــى ســعر الطــرح كحــد أدنــى.
•إذا كان ســعر بيــع األســهم غــر المكت�تــب بهــا أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق (إن وجــد)
بعــد خصــم مبالــغ ومصاريــف االكت�تــاب ،كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم يقومــوا
باالكت�تــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكونــه مــن حقــوق.

تخصيص األسهم للمكت�تبني :
ســتحدد نشــرة اإلصــدار فــرة تخصيــص األســهم للمكت�تبــن ،وتاريــ�خ تحويــ�ل مبالــغ التعويــض (إن
وجــدت)
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رسم توضيحي آللية تداول
حقوق األولوية المتداولة
فرتة انعقاد الجمعية
العامة غري العادية وما
قبل بداية التداول

مرحلة التداول واالكت�تاب لجميع المست�ثمري�ن
دون فصل الفرتات حسب فئ�تي المقيدين وغري
المقيدين في سجل الشركة
االثنني

االثنني

االسبوع الرابع  :الطرح المتبقي

فرتة التخصيص
ورد المتبقي

الخميس

التداول
االكت�تاب
 ٦أيام للتداول و  9أيام لالكت�تاب

مرحلة بيع األسهم
الغري المكت�تب بها

بداية ونهاية الفرتات حسب ماتحدده نشرة
اإلصدار واعالنات الشركة المصدرة

يوم إنعقاد الجمعية العامة
عطلة نهاية األسبوع
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قيمة الحق اإلرشادية والحدود السعرية
ألسهم حقوق األولوية
قيمة الحق االرشادية
تعكــس قيمــة الحــق اإلرشــادية الفــرق بــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة
خــال فــرة التــداول وبــن ســعر الطــرح ،فعلــى ســبيل المثــال إذا كان ســعر
الســهم  45ريــاالً (الســعر المعــدل بعــد زيــادة رأس المــال) ،وكان ســعر الطــرح
عشــرة ريــاالت فــإن قيمــة الحــق اإلرشــادية هــي:
(السعر السوقي للسهم – سعر الطرح) =  35رياالً.
وســتقوم (تــداول) باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية بشــكل مســتمر
خــال فــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكرتونــي مت�أخــرة بخمــس دقائــق،
إضافــة إلــى نشــر معلومــات أخــرى مــن خــال مــزودي خدمــة معلومــات
ً
الســوق؛ حتــى يتســنى للمس ـت�ثمري�ن االطــاع علــى القيمــة اإلرشــادية للحــق
عنــد إدخــال األوامــر.

الحدود السعرية اليومية
هنــاك عالقــة طرديــة بــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق اإلرشــادية،
ـاء عليــه ت�ت�أثــر الحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول الحــق
كمــا ُذكــر ســابق ًا ،وبنـ ً
بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول الســهم .وي�وضــح المثــال التالــي طريقــة
احتســاب الحــدود الســعرية اليوميــة للحــق:
القيمة

البند
سعر إغالق سهم الشركة

 45ر.س

نسبة تغري سعر السهم

%10 ±

الحدود السعرية اليومية للسهم

 4.5 ±ر.س ()49.50 – 40.50

سعر إغالق الحق

 33ر.س

سعر الطرح

 10ر.س

قيمة الحق اإلرشادية عند االغالق

 35ر.س ()10-45

قيمة الحق اإلرشادية = القيمة السوقية للسهم – سعر الطرح
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الحدود السعرية اليومية للحق
الحدود السعرية
اليومية للحق

مثال افرتاضي توضيحي

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

1-

سعر إغالق الحق

بناء على المثال السابق ت�كون الحدود السعرية اليومية للحق %8- ،%20+
ً
وســتقوم (تــداول) وشــركات الوســاطة بتحديــث هــذه النســب بشــكل يومــي
بعــد إغــاق الســوق؛ ليتســنى للمســاهمني االطــاع علــى النســب الجديــدة،
مــن خــال موقــع (تــداول) ومواقــع شــركات الوســاطة.
علمـ ًا بــأن أدنــى نســبة للتذبــذب لحقــوق األولويــة المتداولــة هــي  %1صعــود ًا
ال.
أو نــزو ً

شــركة ســعودية مســاهمة مدرجــة بالســوق ،وي�بلــغ عــدد أســهمها مليــون
ســهم ،وقيمتهــا الســوقية  40مليــون ريــال ســعودي ،ولحاجــة الشــركة إلــى
التطويـ�ر والتوســع ،قــررت زيــادة رأس المــال عــن طريـ�ق طــرح حقــوق أولويــة
لجمــع مليونــي ريــال ســعودي خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة،
ووافــق المســاهمون فــي الشــركة علــى زيــادة رأس مالهــا عــن طريـ�ق طــرح
ســهم واحــد جديــد مقابــل كل خمســة أســهم ،بســعر طــرح يبلــغ ( )10عشــرة
ريــاالت ســعودية ،وهــذا يعــادل  200ألــف ســهم جديــد يصــدر بســعر عشــرة
ريــاالت للســهم الواحــد لجمــع مليونــي ريــال ســعودي.
وخــال اليــوم األول مــن أيــام االكت�تــاب وتــداول الحقــوق يكــون ســعر االفت�تــاح
لحقــوق األولويــة مســاوي ًا لقيمــة إغــاق الســهم فــي اليــوم الســابق،
مطــروح منــه ســعر الطــرح (  27 = 10 - 37ريــاالً)

عمولة تداول حقوق األولوية
 ١٥.٥ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
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البند

القيمة

مجموع األسهم القائمة والمصدرة قبل الطرح

 1,000,000سهم

سعر اإلغالق يوم انعقاد الجمعية العمومية غري العادية

 40ر.س

القيمة السوقية

 40,000,000ر.س

حجم الطرح

 200,000سهم

سعر الطرح

 10ر.س

إجمالي قيمة الطرح

 2,000,000ر.س

معامل الطرح

 1لكل  5أسهم

مجموع األسهم القائمة والمصدرة بعد الطرح

 1,200,000سهم

القيمة السوقية بعد الطرح

 42,000,000ر.س

السعر المعدل بعد انعقاد الجمعية العمومية غري العادية

 35ر.س

إذا كان سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق (افرتاض)

 37ر.س

سوف يكون سعر االفت�تاح للحق

 27ر.س

سعر الطرح

بناء على الدراسة وموافقة
ً
الجهات المعنية

عدد األسهم المطروحة

إجمالي قيمة الطرح
-----------------------سعر الطرح

 2,000,000ر.س
 200,000 = ----------------سهم 10ر.س

معامل الطرح

عدد األسهم المطروحة
-----------------------عدد األسهم القائمة والمصدرة

200,000
 1 = ---------------لكل  5أسهم()%20
1,000,000

مجموع األسهم القائمة
والمصدرة بعد الطرح

عدد األسهم القائمة والمصدرة +
عدد األسهم المطروحة

 200,000 + 1,000,000ر.س= 1,200,000
سهم

القيمة السوقية بعد الطرح

 10ر.س لكل حق

القيمة السوقية  +قيمة الطرح

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

معادالت

النتائج بناء على المثال

السعر المعدل بعد انعقاد
الجمعية العمومية غري
العادية

القيمة السوقية بعد الطرح
---------------------------------عدد األسهم الكلي

 42,000,000ر.س
 35 = --------------ر.س للسهم 1,200,000سهم

القيمة السوقية قبل
الطرح

األسهم القائمة والمصدرة x
سعر اإلغالق يوم انعقاد الجمعية
العمومية غري العادية

 40 × 1,000,000ر.س = 40,000,000
ر.س

سعر إغالق سهم الشركة
في اليوم السابق إلدراج
الحق

على سبيل المثال

 37ر.س

إجمالي قيمة الطرح

بناء على طلب الشركة
ً

 2,000,000ر.س

سعر االفت�تاح للحق

سعر إغالق السهم – سعر الطرح

 37ر.س –  10ر.س =  27ر.س
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