
 
 

 

 

 باالكتتاب األسئلة الخاصة  -الطرح العام األولي للوبريف 
 

 ما هو شكل عملية الطرح؟   .1

"( تمثل أسهم الطرحسهم )"  50,045,000م على طلب شركة "لوبريف" إلجراء عملية طرح عام أولي لـ  2022نوفمبر    24وافقت هيئة السوق املالية في  

أو "جدوى )"الصناعي  من رأس مال الشركة، من خالل بيع األسهم الحالية اململوكة من قبل شركة جدوى لالستثمار    29.6562963%   املساهم" 

 السعر النهائي ألسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل األوامر.  تحديد"(. وسيتم البائع

 ما هو الجدول الزمني للطرح؟  .2
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 يحدد الحقا

 

 ما هي الفئات املؤهلة للمشاركة في الطرح؟   .3

 :يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من املستثمرين هما

o )ا لتعليمات بناء سجل  الشريحة )أ : الفئات املشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها املشاركة في بناء سجل األوامر وفق 

وتخصيص   االستثمار األوامر  صناديق  ذلك  ويشمل  املالية،  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  األولية  االكتتابات  في  األسهم 

اتفاقيات  املستثمرين األجانب بموجب  الخليجية وغيرهم من  الشركات  املؤهلة واملستثمرين من  والشركات واملؤسسات األجنبية 

"(. ويبلغ عدد أسهم الطرح الفئة املشاركة" وإلى كل منهم بـ "  الفئات املشاركة)ويشار ٍإليهم فيما بعد مجتمعين بـ " (SWAP) املبادلة

  
َ
ا وخمسة وأربعون ألف ا للفئات املشاركة في بناء سجل األوامر خمسون مليون  سهٍم تمثل   50,045,000التي سيتم تخصيصها مبدئي 

يحق للمستشارين املاليين،  اٍف من قبل املكتتبين األفراد،  % من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب ك 100ما نسبته مائة باملائة  

 وخمسمائة وثالثة وثالثين بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح املخصصة للفئات املشاركة إلى  
 
سبعة وثالثين مليونا

 
 
 وسبعمائة وخمسين سهما

 
 .% من أسهم الطرح75سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته خمسة وسبعين باملئة  37,533,750 ألفا

o )املكتتبون األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو  الشريحة )ب :

األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة  

أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي   أو

إليهم فيما بعد مجتمعين  لهم فتح حساب استثماري )ويشار  املستلمة ويحق  الجهات  أحد  بنكي لدى  العربي ممن لديهم حساب 

بـاملكتتبين األفرادبـ" ا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا  املكتتب الفرد"" ومنفردين  "(. ويعد الغي 

ا ويتم أخذ االكتتاب األول   النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغي 



 
 

 

بحد األفراد  للمكتتبين  ُيخصص  ومئتين وخمسين    باالعتبار فقط. وسوف   
 
ألفا وأحد عشر  ا وخمسمائة  اثني عشر مليون  أقص ى 

، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين باملئة    12,511,250
 
% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب املكتتبين األفراد 25سهما

بكامل عدد األسهم املخصصة لهم، يحق للمستشارين املاليين تخفيض عدد األسهم املخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي 

 .تم االكتتاب بها من قبل هؤالء املكتتبين

o   سُتطرح أسهم الطرح على بعض املؤسسات األجنبية املؤهلة أو املستثمرين األجانب الذين يتواجدون خارج الواليات املتحدة من

ا لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون   (SWAP) خالل اتفاقيات املبادلة األمريكية وفق  الفئة خارج األراض ي  وسوف تكتتب هذه 

لن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية األمريكي أو بموجب أي نظام لألوراق املالية  األوراق املالية األمريكي. لم و 

في أي والية من الواليات املتحدة األمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج اململكة العربية السعودية. وال يجوز طرح أو بيع  

ا اململكة العربية السعودية، بما يشمل الواليات املتحدة األمريكية. وال يجوز اعتبار  أو عرض أسهم الطرح في أي والية قضائية عد

 .الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشرائها في أي والية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو غير مسموح به

 

 ؟  النهائي ما هو سعر السهم  .4

مليار ريال سعودي    16.706"(، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ  السعر النهائيم الواحد )"ريال سعودي للسه  99تم تحديد السعر النهائي عند  

مرة، حيث وصلت القيمة اإلجمالية للطلبات ما يقارب    29.5مليار دوالر أمريكي( عند اإلدراج. وانتهت عملية بناء سجل األوامر بتغطية بلغت    4.455)

 مليار دوالر أمريكي(.  39.0مليار ريال سعودي ) 146.4

 الطرح؟   أسهم كيف يمكنني االكتتاب في  .5

 ملا يلي:  
 
 سيتم طرح أسهم الطرح للمستثمرين األفراد وفقا

 ال سهم وبحد أقص ى  أ   10تقل عن    البقيمة    واالكتتاب  املستثمرين األفراد(لشريحة  )  اكتتابيجب على كل مشترك تقديم نموذج طلب   •

 . بمجرد تقديمها االكتتابُيسمح بأي تغيير أو سحب لنماذج طلبات  . لنسهم  250،000 يتجاوز 

األفراد   • االكتتاب املخصص لألفراد. يمكن للمستثمرين  إكمال وتقديم نموذج طلب  األفراد  املستثمرين  من خالل  االكتتاب  يجب على 

التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين التابعة للجهات املستلمة     (ATM)أو أجهزة الصراف اآللي  الهاتف املصرفياإلنترنت أو  

( أال يكون قد طرأت أي 2( أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة املستلمة التي تقدم هذه الخدمات، و)1شريطة: )،  األفراد

 .اكتتابه في آخر طرح أوليتغييرات على املعلومات أو البيانات الخاصة باملكتتب الفرد )بحذف أو إضافة أحد أفراد العائلة( منذ  

   ستكون كمية األسهم املخصصة لي مضمونة؟ وماذا سيحصل إذا لم تكن كذلك؟  هل  .6

،  وتم تخصيصك أقل من طلبك  . وفي حال تجاوز التغطية على األسهم املطروحةنتائج بناء سجل األوامرعلى  يعتمد عدد األسهم التي ستحصل عليها  

 .  الفائض لكسيتم رد 

 بشكل كامل؟  األسهم التي اكتتبت بهاعملية رد الفائض في حال لم أحصل على  ستكون كيف  .7

 .  من غير خصم أي رسوم إلى حساب املكتتب )إن وجد( سيتم رد الفائض



 
 

 

 عملية رد الفائض؟  ستستغرق كم  .8

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى املكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات املستلمة. وسوف  

  م.2022ديسمبر  28في موعد أقصاه )إن وجد( ورد فائض االكتتاب يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي 

 التي يمكن االكتتاب فيها؟  ما هو الحد األدنى واألقص ى لألسهم  .9

( أسهم، ويبلغ الحد األقص ى لعدد األسهم التي يمكن للمكتتبين  10عشرة )يبلغ الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب فيها 

 ( سهم. 250,000ن ألف )يمائتين وخمساألفراد االكتتاب فيها 

( سهم، ويبلغ الحد األقص ى لعدد األسهم  50,000) خمسين ألف الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن للمستثمرين من املؤسسات االكتتاب فيها  يبلغ

 وأربعمائة وتسعة وتسعيناالكتتاب فيها للمستثمرين من املؤسسات التي يمكن 
 
 ( سهم8,437,499) ثمانية ماليين وأربعمائة وسبعة وثالثين ألفا

 
 . ا

 متى يمكنني بيع أسهمي؟   .10

 
 
 من اليوم األول للتداول.  فترة حظر أو قيود على بيع أسهمك بعد اإلدراج.    ُتطبق لن    عموما

 
مع ذلك، يجب  وستكون األسهم متوفرة للشراء والبيع بدءا

 أي قوانين أو قواعد محددة تنطبق على ملكيته يمكن ان تقيد قابليته للتداول. هناك إذا كانتوضعه الخاص على كل مستثمر مراجعة 

 من هم املستشارون املعينون؟   .11

لي  قامت الشركة بتعيين شركة األهلي املالية وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة مورغان ستان

)ويشار إليهم مجتمعين   ومتعهدي تغطية  يما يتعلق بالطرح، وكمديري سجالت اكتتاب املؤسسات ومنسقين دوليينالسعودية كمستشارين ماليين ف

 "(.مدير االكتتابكما عينت شركة األهلي املالية كمدير لالكتتاب )ويشار إليه بـ""(، املستشارين املاليينبـ"

 ما هي الجهات املستلمة؟   .12

والبنك السعودي لالستثمار وبنك البالد    البنك العربي الوطنيالسعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف اإلنماء و تم تعيين البنك األهلي  

"(  والبنك السعودي الفرنس ي وبنك ساب وميم )من بنك الخليج الدولي( وبنك الجزيرة كجهات مستلمة )ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات املستلمة

 اد. لشريحة املكتتبين األفر 

 أين تتوفر معلومات إضافية حول عملية الطرح؟   .13

 

( اإللكتروني  الشركة  موقع  على  نشرها،  بعد  املحلية،  النشرة  من  نسخ  تتوافر  املصغر  (www.luberef.comسوف  املوقع  أو   ،

(www.luberefipo.comأو ،)  ( اإللكتروني لشركة تداول السعودية (، أو املوقع اإللكتروني لهيئة السوق املالية  www.saudiexchange.saاملوقع 

(www.cma.org.sa):املاليين للمستشارين  اإللكتروني  املوقع  إلى  باإلضافة   ،  (www.alahlicapital.com(  ،)www.hsbcsaudi.com  ،)

(arabia-saudi-jurisdictions/citigroup-and-iti/about/countrieswww.citigroup.com/c( ،)www.morganstanleysaudiarabia.com .) 

 كيف يمكنني رؤية سعر تداول األسهم بعد إدراج الشركة؟   .14

وتطبيق تداول السعودية على الجوال، ومن يمكن للمستثمرين االطالع على معلومات أسعار الشركة عبر املوقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية  

 من األطراف األخرى.   ومزودي البياناتخالل أعضاء التداول 

http://www.luberefipo.com/
http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia
http://www.morganstanleysaudiarabia.com/


 
 

 

 حي في أول يوم تداول؟  ما هو السعر االفتتا .15

 يمثل سعر الطرح النهائي السعر االفتتاحي في أول يوم تداول.  

 كيف يمكنني بيع أسهم حصلت عليها خالل عملية الطرح في أول يوم تداول؟   .16

م. سيحصل املستثمرون الذين تم تخصيص أسهم لهم، على هذه األسهم في حسابهم املشار إليه في تداول السعودية بعد أن يتم دفع ثمن هذه األسه

 ملمارسات السوق االعتيادية خالل ساعات عمل تداول السعودية.   
 
 ويمكن للمستثمرين بعد ذلك بيع هذه األسهم وفقا

 *** 


