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  فيكتتاب اإل عن طريق المطروحة الجديدة األسھم نشرة اكتتاب
  .ق.م.مجمع شركات المناعي ش

  
 : مصدرةال الشركة .١

  .ق.م.مجمع شركات المناعي ش  :اسم الشركة
    

بموجب قانون الشركات م ١٩٦٣ يناير ٢٦بتاريخ س الشركة يأستم ت  :تأسيس الشركة
  .عليه الواردة التجارية والتعديالت

    

السيطرة المالية واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى  -١  :ف الشركةأھدا
ك %) ٥١(وذلك من خالل تملكھا  على األقل من أسھم أو حصص تل
 . الشركة أو الشركات

 .المشاركة في إدارة الشركات التابعة لھا أو التي تساھم فيھا -٢
ة  -٣ ندات واألوراق المالي ھم والس ي األس ا ف تثمار أموالھ ارات اس والعق

 . وأية استثمارات أخرى داخل دولة قطر أو خارجھا
 . توفير الدعم الالزم للشركات التابعة لھا -٤
تملك براءات االختراع واألعمال التجارية واالمتيازات وغيرھا من   -٥

ا أو  ة لھ ركات التابع ا للش تغاللھا وتأجيرھ ة واس وق المعنوي الحق
 . لغيرھا

ارات الال -٦ والت والعق ك المنق دود تمل ي الح اطھا ف رة نش ة لمباش زم
 . المسموح بھا وفقاً للقانون

ذات المسؤولية  والشركات المشاركة في تأسيس الشركات المساھمة -٧
 .المحدودة على اختالف أنواعھا وفقاً للقوانين السارية المفعول

 . الخاصة داخل وخارج دولة قطر األغراض تأسيس الشركات ذات -٨
  . ات األجنبية وتمثيلھاالوكالة عن الشركات والمؤسس -٩

    

  .شركة مدرجة في بورصة قطر  :معلومات عامة عن الشركة
    

 
 : .ق.م.لمجمع شركات المناعي ش  كتتاباإل عن طريقالمطروحة  الجديدة األسھم معلومات عن .٢
  .ق.م.مجمع شركات المناعي ش  :مصدرال

  ١٢سجل تجاري رقم 
    

  :المقر الرئيسي  :عنوان الشركة
  ، الدوحة ، دولة قطر ٧٦. ب. ص

  +)٩٧٤( ٤٤٥٥٨٨٨٨: ھاتف 
  +)٩٧٤( ٤٤٥٥٨٨٨٠: فاكس 

 info@mannai.com.qa: البريد االلكتروني 
 www.mannai.com: الموقع االلكتروني 

    

 ، وھو تاريخ م٢٠٠٧يونيو  ٢٦ تاريخ من سنة تبدأ ١٠٠مدة الشركة   :مدة الشركة
األساسي في السجل  ھاظامعقد تأسيس الشركة ون على التل التعديإدخا

غير العادية  العامة التجاري، ويمكن تمديد ھذه المدة بقرار من الجمعية
  .للشركة
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  .ديسمبر من كل عام ٣١يناير وتنتھي في  ١تبدأ السنة المالية في   :السنة المالية
    

  ند توشآ تيديلو  :مراقبوا الحسابات
  .، الدوحة ، دولة قطر ٤٣١ص ب 

    

ً صوت يملك يذالسھم ال  :األسھم العادية   .عادية أو غير عادية عامة في أي جمعية اًواحد ا
    

ً سھم ٢٨،٥١٢،٠٠٠  :عدد األسھم الحالية ً عادي ا   .ا
    

  .ق.ر ٢٨٥،١٢٠،٠٠٠  :حاليالرأس المال 
    

صدر والمدفوع مرأس المال ال
  :كتتابقبل اال

  .ق.ر ٢٨٥،١٢٠،٠٠٠

    

  .ق.ر ١٠  :القيمة االسمية للسھم
    

 ةحروطعدد ونوع األسھم الم
  :كتتابلال

٥،٧٠٢،٤٠٠ ً % ٢٠تمثل زيادة رأس مال الشركة بنسبة (سھماً عاديا
  .)سھم واحد جديد لكل خمسة أسھم مملوكة خالل إصدار من

    

باإلضافة . ق.ر ١٠للسھم  للسھم الواحد شامالً القيمة االسمية .ق.ر ٧٠  :االكتتاب/ اإلصدار  سعر
  .عالوة إصدار.ق.ر ٦٠إلى 

    

 المطروحة قيمة األسھم إجمالي
  :كتتابلال

  .ق.ر ٣٩٩،١٦٨،٠٠٠
  

    

  .م٢٠١١سبتمبر  ٢٢ الموافق الخميس  :االكتتاب فتح تاريخ
    

  .م٢٠١١ أكتوبر ٥ الموافقاألربعاء   :االكتتاب إغالق تاريخ
    

  .الشرق األوسط المحدود راتش اس بي سي قط  :مدير اإلصدار
    

  :أسباب الزيادة في رأس المال
  

عملية االستحواذ على نسبة سداد القرض قصير األجل الذي تم أخذه لتمويل 
  .بشكل جزئي من أسھم آكسيوم المحدودة، دبي% ٣٥الـ

    

 تداولالبورصة قطر في إغالق  الشركة لدى ن بسجلولن المسجوالمساھم  :االكتتابأولوية  الحق في
  .م٢٠١١سبتمبر  ١٣يوم الثالثاء الموافق ل

    

الحد األدنى واألقصى 
  :لالكتتاب

عدد من األسھم أقل أو أكثر من األسھم  في كتتاباال للمساھمين يجوز
  يوم الثالثاء الموافق في اإلغالق عندالتي يحق لھم االكتتاب فيھا 

  .م٢٠١١سبتمبر  ١٣
    

التي تم الحصول  الموافقات
  :عليھا

سبتمبر  ١٤غير العادية في اجتماعھا بتاريخ  العامة موافقة الجمعية -
 .م٢٠١١

  .موافقة وزارة األعمال والتجارة -
    

بنك "الفرع الرئيسي لـ وتسليمھا إلى طلبات االكتتاب على يمكن الحصول  :كيفية الطلب
، الدوحة، طريق المطار على "المحدود اتش اس بي سي الشرق األوسط

  .بعد الظھر ١:٠٠صباحاً إلى الساعة  ٧:٣٠اعة من الس قطر،
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 صورة من الشخصية أو من البطاقة سارية صورة: األفراد البالغين  .أ   :المستندات المطلوبة
  .جواز السفر سارية المفعول

 جوازصورة من البطاقة الشخصية أو من  ساريةصورة : القّصر  .ب 
ً فيھا الرقم الشخصي  السفر سارية المفعول أو شھادة الميالد موضحا

/ الشخصية سارية المفعول للولي  للقاصر باإلضافة إلى البطاقة
 .الوصي

ونسخة من  مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري: الشركات  .ج 
البطاقة الشخصية سارية المفعول للمخول بالتوقيع عن الشركة و 

 .من الشركة تومخطاب تفويض موقع ومخ
يجب تقديم أصول المستندات المطلوبة لدى تقديم الطلب لمطابقة النسخ  

  .عليھا ، وسيتم إعادة المستندات األصلية بعد مطابقتھا
    

نھاية فترة  قبل في أو إذا لم يتم استالم كامل قيمة األسھم المكتتب فيھا  .أ   :رفض الطلب
الشيك ألي سبب من  عدم استالم القيمة لرجوع :مثال . االكتتاب
  . األسباب

  . المكتتب ليس له حق االكتتاب إذا كان  .ب 
  . الطلب األول فقط إذا كان الطلب مكرراً ، فسيتم اعتماد  .ج 

    

ال يجوز للمساھم التنازل عن أو تحويل حقه في االكتتاب ألي شخص   :األسھم وتحويل التنازل
  .آخر

    

  . اھم تقديم أكثر من طلب لالكتتابال يجوز للمس :العدد المسموح به من الطلبات
    

يجوز للمكتتب إلغاء االكتتاب في زيادة رأس المال ألي سبب من  ال  :تنفيذ الطلبات
  .األسباب بعد اكتمال تنفيذ االكتتاب

    

يتم سداد قيمة األسھم المكتتب فيھا بالكامل عند االكتتاب، سواء بخصمھا   :دفع قيمة األسھم المكتتبة
،  المحدود اتش اس بي سي الشرق األوسطمساھم لدى بنك من حساب ال

 Mannai Rights(لحساب  سويفت خالل من األموال تحويلب أو
Issue Account (المحدود، األوسط الشرق سي بي اس اتش بنك لدى 

أي من  على بشيك مسحوب أو)  008-926385-001 (رقم  حساب
 رجوع الغياً في حالةويكون طلب االكتتاب باطالً و. البنوك المحلية

  . صرفهاستصعاب  الشيك أو
    

كون يالمساھم س استحقاق كسور، أي أن ةالمساھم أي استحقاق لن يتضمن  :كسور األسھم
ً  عدداً    .بعد حذف الكسور الناتجة صحيحا

    

للمكتتبين في حالة عدم تخصيص  االكتتاب الفائضة عن المبالغ ستتم إعادة  :المبالغ فائض
خالل مدة أقصاھا أسبوعين من انتھاء عملية االكتتاب وذلك  ةأسھم إضافي

  .احتساب أية أرباح أو فوائد عليھا دون
    

سيتم إدراج األسھم الجديدة في بورصة قطر بعد اجراءات االكتتاب   :إدراج األسھم الجديدة
  . والتخصيص حسب نظم اإلدراج المتبعة
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 : السنوات الثالث األخيرةفي  مجانيةال سھمواأل توزيع االرباح .٣
ت قطرية رياال ٧(من القيمة االسمية للسھم  %٧٠أرباح نقدية بنسبة   ٢٠١٠ 

   .من رأس المال% ٢٠ ة بنسبةمجانيإضافة إلى أسھم ) للسھم الواحد
رياالت قطرية  ٥(من القيمة االسمية للسھم % ٥٠أرباح نقدية بنسبة   ٢٠٠٩

  . من رأس المال% ٥٠ة بنسبة إضافة إلى أسھم مجاني) للسھم الواحد
رياالت قطرية  ٦(من القيمة االسمية للسھم % ٦٠أرباح نقدية بنسبة   ٢٠٠٨

  .من رأس المال% ١٠إضافة إلى أسھم مجانية بنسبة ) للسھم الواحد
 

 :تاريخ الزيادات في رأس المال    .٤
ً  ٤،٧٥٢،٠٠٠إصدار   ٢٠١١   .سھماً مجانيا
ً سھماً مجا ٧،٩٢٠،٠٠٠إصدار   ٢٠١٠   .نيا
ً  ١،٤٤٠،٠٠٠إصدار   ٢٠٠٩   .سھماً مجانيا
ً  ٢،٤٠٠،٠٠٠إصدار   ٢٠٠٨   .سھماً مجانيا
سھماً لإلكتتاب  ٢،٠٠٠،٠٠٠سھماً مجانياً وطرح  ٤،٠٠٠،٠٠٠إصدار   ٢٠٠٧

  .رياالً قطرياً للسھم الواحد ٧٠بمبلغ 
  
 : زيادة رأس المالب غير العادية العامة قرار الجمعية .٥

 الموافقة على م٢٠١١سبتمبر  ١٤غير العادية المنعقدة بتاريخ  العامة معيةقرر المساھمون في الج
سھم واحد جديد % (٢٠بنسبة وذلك عن طريق إكتتاب  لزيادة رأس مال الشركة اإلدارة مجلستوصية 

  ).لكل خمسة أسھم مملوكة

 
  : متحصالت اإلصدار ماستخدا .٦

سداد القرض قصير األجل الذي  مناعي لغرضالزيادة في رأس مال مجمع شركات ال مبالغ سيتم استخدام

  .بشكل جزئي من أسھم آكسيوم المحدودة، دبي% ٣٥عملية االستحواذ على نسبة الـ تمويلتم أخذه ل
 

  
  ثاني آل الشيخ حمد بن عبد هللا

  مجلس اإلدارة رئيس

  
  

  مراقبي الحساباتإقرار 

نشرة  بمراجعة قمنا نؤكد أننا .ق.م.مجمع شركات المناعي ش ، مراقبو حسابات ند توشآ تيديلونحن ، 
ومتفقة مع أحكام القانون  صحيحة فيھا أن المعلومات المتضمنة ووجدنا الكتتابل األسھم المطروحة اكتتاب
  .وتعديالته م٢٠٠٢لسنة  )٥( رقم
  


