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تعريف االكتتاب بالمزايدة

.صةعبارة عن طريقة تستخدم لتحديد سعر السهم عند الطرح االولي في البور •

ها أسرع وال تهدف هذه الطريقة الى تسهيل االكتتابات االولية في بورصة قطر كون•
.تتطلب اجراءات طويلة كما أن تكاليفها أقل من الطرق التقليدية

، كون ذلك يتم يتسم االكتتاب باملزايدة بالشفافية في التسعير وتخصيص االسهم•
من خالل االنظمة االلكترونية،عكس الطرق االخرى وخاصة طريقة بناء سجل

.،حيث يتحدد السعر بناء على أوامر كبار املستثمرين(Book Building)االوامر
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االكتتاب بالمزايدة

.هذه الطريقة ال تتطلب تعديل أي تشريع قائم•

 في عملية ال•
ً
 استرشاديا

ً
طرح وُيترك سعر التقييم حسب هذه الطريقة يصبح سعرا

.تحديد سعر االكتتاب الى العرض والطلب على االسهم املطروحة

عديل تهدف هذه الطريقة لضمان حقوق املكتتبين من خالل منحهم إمكانية الت•
البيع على السعر والكمية والقدرة على االنسحاب والعودة خالل فترة االكتتاب، أو 

.بعد االدراج بسعر االكتتاب
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طريقة التنفيذ
حسب-تمنح حقوق للمؤسسين بتمكينهم من تعديل كميات العرضكما •

ن السعر لتتواءم مع السعر املطلوب، كما يمكنهم إلغاء االكتتاب اذا كا-القانون 
.غير مالئم لهم

.االلغاءو للتعديل االكتتاب بواسطة جميع الوسطاء كأوامر شراء قابلة ُينفذ •

ادة يتم إدخال أوامر البيع الخاصة باملؤسسين من خالل املجموعة كضامن الع•
.الشراء ضمن فترة زمنية محددة

ا إدخال يتم خالله-حسب التشريعات–فترة االكتتاب تستمر ملدة اسبوعين •
.أوامر البيع من قبل املؤسسين وأوامر الشراء من قبل املكتتبين
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طريقة التنفيذ

الوامر سعر املزايدة يتم تحديثه بصفة شبه لحظية مع االخذ بعين االعتبار ا•
 للسعر التأشيري املستند ال

ً
ى حجم االوامر املوجودة في السجل وُبعدل السعر وفقا

.ومستوياتها السعرية

 خالل أول أسبوعين•
ً
.يكون السعر معوما

كما هو في فترة ما قبل االفتتاح تقوم أنظمة البورصة بتحديد سعر التنفيذ•
، يمكن للمكتتبين أو املؤسسيين إضافة أوامر جديدة ف

ً
قط بسعر معمول به حاليا

.التنفيذ، دون إمكانية تعديل أو إلغاء لالوامر املوجودة في السجل
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طريقة التنفيذ

.لحظة االفتتاح وتستغرق عدة ثواني: تنفيذ االكتتاب •

االسبقية ال يوجد تخصيص بطريقة النسبة والتناسب وتطبيق أولوية السعر ثم•
.UTPالزمنية بواسطة نظام 

 للقواعد املعمول بها ف•
ً
ي بورصة في أول يوم تداول يسمح ببيع وشراء السهم وفقا

.قطر
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االكتتاب املفتوحمثال على طريقة 

مليون سهم من أسهمها في طرح أولي في بورصة 20ببيع XYZترغب شركة •
قطر، قامت الشركة بتعيين مدير االصدار  والذي بدوره قام بإعداد نشرة 

.الطرح االولي وقام باجراء تقييم استرشادي للقيمة العادلة للسهم

توصل مدير االصدار بعد إجراء عملية التقييم الى أن السعر العادل لسهم•
.لاير80الشركة يبلغ 

أسابيع يقوم املستثمرون بإدخال أوامرهم 4-2يتم فتح املزايدة ملدة تتراوح من •
.بهدف إستكشاف املستويات السعرية
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االكتتاب باملزايدةعلى طريقة يتبع مثال 

الجدول التالي يوضح آلية المزايدة والتخصيص•
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يتبع مثال على طريقة االكتتاب باملزايدة

مليون سهم تتم ألعلى سعر 20عملية تخصيص االسهم املطروحة والبالغة •
.يقابل أكبر كمية ممكنة للتنفيذ

لاير وهو السعر العادل حسب 80السابق نالحظ أن عند سعر املثال حسب •
72ىتقييم مدير االصدار  ال يوجد أي طلب شراء، عندما خفض البائع السعر ال

ر لاير بدأت طلبات الشراء بالظهور وكلما إنخفض سعر البيع زاد عدد أوام
.الشراء املدخلة
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يتبع مثال على طريقة االكتتاب باملزايدة

عر بساالسهم املخصصة أمر وتتم عملية البيع لجميع 16يتم التخصيص الول •
لاير تتم على 70و 72حتى الوامر الشراء املقدمة بسعر .لاير للسهم68واحد وهو 

.لاير68وهوالسعر التأشيري 

النظمة عملية املزايدة وتحديد السعر  تتسم بالشفافية كونها تتم من خالل ا•
ي بيع االلكترونية، لذا نجد أن وزارة الخزانة االمريكية تستخدم هذه الطريقة ف

إستخدمت  Google، كما أن شركة 1998السندات وأذونات الخزينة منذ عام 
.2004تلك الطريقة في عملية طرح أسهمها لالكتتاب في عام 
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طريقة التنفيذ

تقوم املجموعة بإدخال أمر شراء بسعر : جلسة تداول من بدء االدراج20خالل •
ود االكتتاب وبكامل الكمية التي تم االكتتاب بها وذلك من خالل نشاط مز 

.السيولة

زود ابتداًء من جلسة التداول الحادية والعشرين بعد االدراج، يستمر نشاط م•
.السيولة كاملعتاد

ع بشراء جمي–باتفاقية من املؤسسين –تتعهد املجموعة : ضمان املجموعة •
.االسهم املتاحة بسعر املزايدة ملدة عشرين جلسة تداول بسعر االكتتاب
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