األسئلة األكثر شيوعا ً لمشروع رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف

)1

ما هي الرسملة  ..تعريفها  ..أبرز أهدافها وخصائصها ؟

)2

ما هي فوائد مشروع الرسملة ؟

)3

ما هو التاريخ الفعلي لتطبيق مشروع رسملة مؤسسة أرباب الطوائف؟

)4

كيفية التعامل مع الحاالت التي لم تنتهي من إجراءات التوريث بعد تطبيق مشروع الرسملة؟

)5

من أكثر استفادة من الرسملة ،أصحاب األسهم الكثيرة أم القليلة؟

)6

كيفية التعامل مع أبناء المحرومين بعد تطبيق مشروع رسملة مؤسسات أرباب الطوائف.

)7

آلية توزيع األسهم على المساهمين بمشروع الرسملة؟

)8

معرفة آلية توزيع األسهم بمشروع الرسملة.

)9

مثال آللية توزيع العوائد للمساهمين بمشروع الرسملة.

 )10من هم الذين يحق لهم تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف ؟
 )11هل من حق المساهم في إحدى مؤسسات أرباب الطوائف شراء أسهم في مؤسسة أخرى ؟
 )12هل ستتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة عادية ؟
 )13لمن ستتتتتتتتكون تبعية ومرجعية مؤستتتتتتتستتتتتتتات أرباب الطوائف بعد مشتتتتتتتروع الرستتتتتتتملة ،
لوزارة الحج والعمرة أم لوزارة التجارة واالستثمار ؟
 )14هل من الممكن أن تعمل مؤسسات الطوافة بعد الرسملة في أعمال العمرة ؟

 )1ما هي الرسملة  ..تعريفها  ..أبرز أهدافها وخصائصها ؟
• تعريفها :
هي عملية تحويل احتياطيات مؤسسات أرباب الطوائف إلى رأس مال ( تشمل النقدية والممتلكات )
وتوزيع االحتياطيات على حصص لجميع المساهمين والمساهمات بآلية عادلة .
• أبرز أهدافها وخصائصها :
 تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم  81تاريخ 1438/03/07هـ . الحفاظ على التوريث المهني ألرباب الطوائف ( المطوفون – األدالء – الوكالء – الزمازمة ) . -حفظ الحقوق المالية للمساهمين .

 )2ما هي فوائد مشروع الرسملة؟
•
•
•
•
•

تعظيم الفائدة للمساهمين .
وضوح حقوق ملكية المساهمين.
العدالة في توزيع االرباح.
فتح ابوب النمو والتطور للمؤسسات.
المساهمة باستمرار المؤسسات .

 )3ما هو التاريخ الفعلي لتطبيق مشروع رسملة مؤسسة أرباب الطوائف؟
بد ًء من تاريخ صرف العوائد عن موسم حج 1438هـ .

 )4كيفية التعامل مع الحاالت التي لم تنتهي من إجراءات التوريث بعد تطبيق مشروع الرسملة؟
يعتبر تاريخ 1437/10/10هـ هو المحدد في توزيع األسهم للمساهمين المتوفين قبل أو بعد تاريخ
1437/10/10هـ  ،بحيث أن حاالت التوريث لمن توفي قبل 1437/10/10هـ ولم يصدر قرار توريثهم
فسيتم توريثهم وفقا ً لآللية الموضحة في الفقرة [ ثانيا ً ] من قرار معالي وزير الحج والعمرة
رقم  390817050017تاريخ 1439/08/17هـ  ،والحاالت لمن توفي بعد تاريخ 1437/10/10هـ
سيتم توريثهم وفقا ً آللية الرسملة وتوريث شهادة األسهم للورثة الشرعيين وفقا ً لما هو موضح في الفقرة [ ثالثا ً ]
من نفس القرار .

 )5من أكثر استفادة من الرسملة ،أصحاب األسهم الكثيرة أم القليلة ؟
جميع المساهمين استفاد من مشروع الرسملة  ،فقد زادت نسبة ملكية جميع المساهمين لألسهم ،
وحيث تم اعتماد حصة التساوي كحصة في رأس المال  ،مع مالحظة أنه تم إيقاف تقليص الحصص مقابل زيادة
عدد أبناء الطائفة  ،نتيجة لوفاة مورثهم فأصبح جميع المساهمين مستفيدين على المدى الطويل والقصير .

 )6كيفية التعامل مع أبناء المحرومين بعد تطبيق مشروع رسملة مؤسسات أرباب الطوائف.
لن يكون هنالك منح لألسهم بعد تحديد رأسمال المؤسسة وتوزيع الحصص على المساهمين المسجلين بكشوفات
المؤسسة ،ولكن النظام حافظ لهم بالحق المهني والعمل بالمهنة ،وأيضا ً أعطاهم الحق في شراء األسهم وتملكها
فور االنتهاء من آلية تداول األسهم بعد اعتماد اآللية من الجهة المختصة.

 )7آلية توزيع األسهم على المساهمين بمشروع الرسملة ؟
•
•
•
•
•
•
•

احتساب رأس مال المؤسسة باستخدام االحتياطات وتقريبها ألقرب مليون.
احتساب عدد االسهم بقسمة راس المال على .10
احتساب متوسط ارباح السنوات المنتهية في  30صفر 1432هـ و1433هـ و1434هـ .
احتساب متوسط ربحية الحاج بقسمة متوسط االرباح على متوسط أعداد الحجاج .
احتساب ارباح االسهم ،وربح العدد الزائد للوصول الى حسبة حصة التساوي.
ايجاد نسبة ما يحصل عليه كل مساهم من ارباح أسهم وحصة تساوي من اجمالي الربح .
احتساب عدد أسهم كل مساهم بضرب نسبته من ارباح المؤسسة في عدد االسهم المعدة للتوزيع.

 )8معرفة آلية توزيع األسهم بمشروع الرسملة.
• يقوم المسااااااااهم بسدخال اسااااااام المؤساااااااساااااااة التي ينتمي إليها وعدد أساااااااهمه القديمة من خالل الدخول
على الرابط المباااااشااااااار[  ] /https://www.tanseiqiah.sa/capitalizationوساااااااتظهر لااااه
آلية احتساب أسهمه في الرسملة وآلية احتساب األرباح وفقا ً لما هو موضح بالرابط أعاله .

 )9مثال آللية توزيع العوائد للمساهمين بمشروع الرسملة.
يتم احتساب العوائد وفقا ً للتالي:
• بفرض إجمالي صافي الربح القابل للتوزيع =  30,000,000لاير  ،وعدد أسهم المؤسسة الجديد
 10.000.000سهم .
• سيكون العائد على السهم = إجمالي صافي الربح القابل للتوزيع ÷ إجمالي عدد أسهم المؤسسة الجديد.
 30,000,000لاير ÷  10,000,000سهم =  3لاير للسهم.
• وسيكون عائد المساهم وفقا ً لنظام الرسملة = عدد أسهمه بعد الرسملة × عائد السهم ( 3لاير للسهم) .

لقد أنتج هذا التقرير بناء على عدد أسه ه ههجا اللماخ ال د

من قبلكا ( ).....سه ه ههجا حاخ  ،وفق ال ؤس ه ه ه ه ه ه

التي تنت ي إليجا وذلك لشه ههري لي الرس ه ه ل  ،ولا قتا مما قتجا ما قساها ال ه ههاه ين  ،وعليه فال تعتبر هذه السثيق
تقري ار رسه ه يا وإن ا إس ههترة ههاد ومعلسماتي للتسض ههيو  ،وك الن اكعت اد عليجا واكحتماخ بجا أما أس مؤسه ه ه ه
أو أس جج رس ي .

 )10من هم الذين يحق لهم تداول أسهم مؤسسات أرباب الطوائف ؟
سيتا تلدقد أحالا ع لي تداول األسجا عد صدور تنظيا مؤس ات أرباب المساهف .

 )11هل من حق المساهم في إحدى مؤسسات أرباب الطوائف شراء أسهم في مؤسسة أخرى ؟
ع لي ةراء وبيا األسجا هي ما عرف ب ه ه ه ه ه ه ه ( تداول األسجا )  ،وسيتا تلدقد أحالامجا عد صدور تنظيا
مؤس ات أرباب المساهف .

 )12هل ستتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة عادية ؟
سيتا تلدقد ذلك عد صدور تنظيا مؤس ات أرباب المساهف .

 )13لمن ستكون تبعية ومرجعية مؤسسات أرباب الطوائف بعد مشروع الرسملة  ،لوزارة الحج والعمرة
أم لوزارة التجارة واالستثمار ؟
سيتا تلدقد ذلك عد صدور تنظيا مؤس ات أرباب المساهف .

 )14هل من الممكن أن تعمل مؤسسات الطوافة بعد الرسملة في أعمال العمرة ؟
ع لي تلدقد قي

أرس ال ال ( الرس ه ل ) ليه لجا عالق

سضههسط األنشههم اكسههتت اري التي ت ارسههجا

ال ؤس ات وسيتا تلدقد ذلك عد صدور تنظيا مؤس ات أرباب المساهف .
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