
دعوة لالكتتاب يف زيادة راس مال الشركة
مقدمة

يعلن جمل�س اإدارة �سركة املجموعة االإ�سالمية القاب�سة ) �س. م .ق ( مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 12 اأكتوبر 2015 عن زيادة را�س املال وذلك عن طريق طرح ا�سهم جديدة لالكتتاب للم�ساهمني املوؤهلني بن�سبة �سهم واحد لكل �سهمني مملوكني ) حقوق االكتتاب ( كما �سيتم منح حق 

اأولوية االكتتاب للم�ساهمني املدرجة اأ�سمائهم يف �سجل امل�ساهمني لدى �سركة قطر لالإيداع املركزي يف نهاية يوم عمل يف تاريخ يوم الثالثاء املوافق 1 دي�سمرب 2015 ) امل�ساهمني املوؤهلني ( باالإ�سافة اىل مالكى حقوق االكتتاب الذين �سيتم تعريفهم ادناه وذلك ب�سعر 50 ريال قطري لل�سهم الواحد ) 10 ريال قطري 

القيمة اال�سمية + 40 ريال قطري عالوة ا�سدار ( وفق لل�سروط و االحكام املبينة يف هذه الدعوة  و�ستبداأ فرتة االكتتاب بالن�سبة للم�ساهمني املوؤهلني اعتبارا من تاريخ 27 دي�سمرب 2015 وتنتهى يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 13 يناير 2016  ح�سب التوقيت املحلى ملدينة الدوحة يحق للم�ساهمني 

املوؤهلني بيع حقهم يف االكتتاب من خالل بور�سة قطر بدءا من تاريخ 6 دي�سمرب 2015 وينتهى يف 17 دي�سمرب 2015

يحق الأي �سخ�س )طبيعي او معنوي( ميلك حق االكتتاب وفقا لنظام بيع حقوق االكتتاب ال�سادر عن هيئة قطر لالأ�سواق املالية االكتتاب يف االأ�سهم املعرو�سة و�سيتم االإ�سارة اإليهم كمالكي حقوق االكتتاب

1-عدد االأ�سهم اجلديدة املقدمة لالإ�سدار حقوق االكتتاب 2.000.000 �سهم عادى .

2-  قيمة ال�سهم الواحد 50 ريال قطري ) 10 ريال قطري القيمة اال�سمية + 40 ريال عالوة ا�سدار ( .

3-ال ي�سمح بحجز او التعهد ب�سراء حقوق االكتتاب او �سراء هذه احلقوق عرب متويل الهام�س .

4-دون التعار�س مع الفقرة الثانية من املقدمة فان حقوق االكتتاب املتاحة للمكتتبني امل�سجلة 

اأ�سماوؤهم لدى �سركة قطر لالإيداع املركزي حتى نهاية يوم العمل 1 دي�سمرب2015 .

االكتتاب 

تاريخ االحد  من  االكتتاب  ومالكي حقوق  املوؤهلني  للم�ساهمني  بالن�سبة  االكتتاب  5-تبداأ فرتة 

27 دي�سمرب 2015و تنتهي يف متام ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االأربعاء 13 يناير 2016 

ح�سب التوقيت املحلى ملدينة الدوحة .

احلالية  ا�سهمهم  من   %50 تعادل  االأ�سهم  من  عدد  باي  باالكتتاب  املوؤهلني  للم�ساهمني  6-يحق 

الن�سبة املذكورة يرجى الرجوع الأحكام  )بواقع �سهم لكل �سهميني( وفى حالة طلب زيادة عن 

املادة 19 من هذه الدعوة  .

7-يكون احلق يف ممار�سة االكتتاب با�سهم الزيادة يف را�س مال ال�سركة ملالكي حقوق االكتتاب 

كما يف نهاية فرتة بيع هذه احلقوق .

يف  عنة  ينوب  اخر  ل�سخ�س  تفوي�س  منح  االكتتاب  حقوق  ومالكي  املوؤهلني  للم�ساهمني  8-يحق 

اإمتام عملية االكتتاب ب�سرط منحة تفوي�س كتابي وبطاقة الهوية اال�سلية للمكتتب واملوكل 

ويكون طلب االكتتاب موقع من املكتتب نف�سه .

االكتتاب  طلب  بتقدمي  وذلك  باالكتتاب  االكتتاب  حقوق  ومالكي  املوؤهلني  للم�ساهمني  9-يحق 

11 ادناه وذلك يف االأحوال املذكورة على ان  مرفق به امل�ستندات املن�سو�س عليها يف البند رقم 

يتم ذلك قبل ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االأربعاء 13 يناير 2016 بتوقيت الدوحة  وفقا 

لالأحكام وال�سروط املبينة يف هذه الوثيقة .

اأ- ميكن تقدمي الطلبات من خالل فروع بنك قطر الدويل االإ�سالمي  بدولة قطر و الفروع هي :-

الرئي�سي �سارع حمد الكبري  - ال�سركات �سارع حمد الكبري

الهالل الدائري الثالث - الغرافة 

الوكرة - اخلليج الغربي 

اخلور - بن عمران 

الكهرباء - ازدان مول 

ب- طباعة طلب االكتتاب من املوقع  االإلكرتوين العام لبنك قطر الدويل االإ�سالمي

QIIB.COM.QA 

 يتم تعبئة الطلب وترفق معها  امل�ستندات الثبوتيه ون�سخه من ا�سعار التحويل   وتر�سل  :

فاك�س  رقم      5705  4438  00974

 ri@.qiib.com.qa امييل

تر�سل امل�ستندات اال�سليه بالربيد امل�سجل  على العنوان الربيدى املبني ادناه :

طلب االكتتاب لن ي�سبح �ساريا مامل ي�ستلم البنك الن�سخ اال�سليه  لطلب االكتتاب ون�سخ امل�ستندات 

الثبوتيه املرفقه : 

يلتفت  ولن    2016 يناير   13 ظهر  الواحده  ال�ساعه  اال�سليه   الن�سخ  ال�ستالم  موعد  اخر   (.1

للطلبات التى �ست�سل بعد هذا التاريخ (

العنوان الربيدي :

ادارة الفروع 

بنك قطر الدويل اال�سالمي –�سارع حمد الكبري

�س.ب 664 

الدوحة – قطر 

قيمة  مع  االأ�سول  ح�سب  املعباأة  االكتتاب  حقوق  وثائق  تقدمي  قطر  يف  واملكتتبني  10-للم�ساهمني 

االكتتاب مبا�سرة اىل اأحد فروع بنك قطر الدويل االإ�سالمي املعينة .

�سيتم ختم اأ�سل الطلب ون�سخة منة بختم بنك قطر الدويل االإ�سالمي. 

يحتفظ بنك قطر الدويل االإ�سالمي باالأ�سل ويعيد الن�سخة املختومة اىل املكتتب .

لن يتم قبول طلب االكتتاب مامل يتم ختمة من قبل بنك قطر الدويل االإ�سالمي .

11-على املكتتبني تقدمي طلبات االكتتاب اال�سلية املعباأة واملوقع عليها وارفاق امل�ستندات التالية :-

لالأفراد:
ن�سخة �سارية من الهوية القطرية او جواز ال�سفر. 

الق�سر :
ن�سخة من الهوية القطرية او جواز ال�سفر او �سهادة امليالد التي تو�سح الرقم ال�سخ�سي 

باالإ�سافة اىل بطاقة الهوية للويل او الو�سي .

ال�سركات :
م�ستخرج ر�سمي من ال�سجل التجاري ون�سخة من بطاقة الهوية للمخول بالتوقيع وخطاب 

التحويل موثق من ال�سركة .

مالكى حقوق االكتتاب:
ن�سخة من البيانات التي تبني ملكيتهم حلقوق االكتتاب  .

12-يجب ت�سليم الطلبات وقيمة االكتتاب اىل بنك قطر الدويل االإ�سالمي قبل ال�ساعة 

الواحدة من بعد ظهر يوم االأربعاء املوافق 13 يناير 2016 ح�سب التوقيت املحلى ملدينة 

الدوحة .

13-يحتفظ بنك قطر الدويل االإ�سالمي بحقة يف رف�س اأي طلب كليا او جزئيا يف احلاالت 

التالية :-

اإذا مل يكن مقدم الطلب له حق يف االكتتاب .

اإذا مل يتم �سداد قيمة االأ�سهم املكتتب فيها بالكامل يف او قبل فرتة انتهاء االكتتاب امثلة:

ان يتم ارجتاع ال�سيك الأي �سبب كان .=

يف حال ا�ستالم طلبني او اأكرث فان الطلب االأول فقط هو الذي �سوف يقبل . 

املبينة فيه غري  املعلومات  او كانت  او متت تعبئته ب�سورة خاطئة  ناق�سا  الطلب  اإذا كان 

�سحيحة .

اإذا مل تكن م�ستندات التعريف او اأي من امل�ستندات املطلوبة يف البند 11 مرفقة مع الطلب 

اإذا مت ا�ستخدام اأكرث من و�سيلة دفع )تعليمات خ�سم / حتويل / �سيكات( مببالغ �سغرية 

ل�سداد قيمة االكتتاب لنف�س املكتتب  

باألغاء  للمكتتب  ي�سمح  لن  االإ�سالمي  الدويل  قطر  بنك  اىل  االكتتاب  طلب  تقدمي  بعد 

اكتتابه يف زيادة را�س املال الأى �سبب 

طريقة الدفع :

14

االإ�سالمية  املجموعة  �سركة  “اإ�سدار  ح�ساب  ل�سالح  ال�سويفت  طريق  عن  املبلغ  حتويل 

قطر  بنك  )يف  املطلوبة  االأ�سهم  لقاء  االكتتاب”  حقوق  ح�ساب  )�س.م.ق(،  القاب�سة 

الدويل ح�ساب رقم: 9999-790079-005 

IBAN QA30 QIIB 0000 0000 9999 7900 79005  : رقم االأيبان

) QIIBQAQA( عنوان ال�سويفت

 )MT103( من ر�سالة �سويفت )(    يجب اأن حتتوي تعليمات التحويل يف اخلانة )70i(

           على التفا�سيل التالية:        

          )1(رقم )NIN( للم�ساهم 

          )2(اإ�سم امل�ساهم

          )3(عدد االأ�سهم املكتتب بها 

)ii(   ر�سم العمولة يف اخلانة )71A( من ر�سالة �سويفت )MT103( يجب اأن تكون

            »OUR«  )جميع الر�سوم على ح�ساب العميل طالب االإكتتاب(.

،)QATCH( اإذا مت حتويل املبالغ عن طريق و�سيلة اإلكرتونية اأخرى، مثل كات�س  )iii(

             الرجاء التاأكد من ذكر التفا�سيل اخلا�سة بر�سالة ال�سويفت املعنية.

اأي ر�سوم م�سرفية، يجب اأن يدفعها املكتتب ب�سكل منف�سل بحيث يكون املبلغ املدفوع     )iv(

             اإىل بنك قطر الدويل هو �سايف قيمة االأ�سهم املكتتب بها.

)v(     اى حتويالت ترد بدون ذكر تفا�سيل املكتتب �سرتد للبنك املحول 

15-القيود على طريقة الدفع 

يناير   13 يوم  بعد  تاريخه  يكون  ال  وان  قطر  يف  حملى  بنك  على  م�سحوب  م�سدق  �سيك 

. 2016

�سيك �سخ�سي / �سركة م�سحوب على بنك حملى يف قطر وان ال يكون تاريخه بعد يوم 13 

يناير 2016 .

يجب ان ت�سل املبلغ املحولة اىل بنك قطر الدويل االإ�سالمي قبل ال�ساعة الواحدة من بعد 

ظهر يوم االأربعاء املوافق 13 يناير 2016 ح�سب التوقيت املحلى ملدينة الدوحة .

التخ�سي�س  

16-اأجزاء ال�سهم لن يتم اعتبارها جزء من ال�سهم كح�سة للمكتتب مبعنى ان ح�سة املكتتب �سوف تتكون 

من اعداد �سحيحة بعد اهمال جزء ال�سهم الناجت ح�سب تقدير �سركة املجموعة االإ�سالمية القاب�سة

ب�ساأن  تقرر  ان  يف  باحلق   ) .ق  م  �س.   ( القاب�سة  االإ�سالمية  املجموعة  �سركة  حتتفظ  (و  ق  م.  �س.   (

خم�س�سات جميع االأ�سهم غري الكاملة

17-االأ�سهم امل�سدرة �سوف يتم تخ�سي�سها للمكتتبني بناء على ن�س البند 15 اأعاله وذلك �سريطة ان يكون 

بنك قطر الدويل االإ�سالمي قد ا�ستلم طلبات االكتتاب وقيمة االأ�سهم املكتتب بها يف املواعيد املقررة .

18-اذا طلب اأي من املكتتبني يف االكتتاب فيما يوازى ح�سته القائمة او اقل منها ف�سوف يخ�س�س له كل 

االأ�سهم التي اكتتب بها على ان يتم �سداد قيمتها .

19-اذا تقدم املكتتبون و دفعوا قيمة ا�سهم اكرث من احل�سة امل�سموح بها لهم بناء على ن�س البند رقم 

) 6  ( من الدعوة �ستخ�س�س لهم ما يعادل ن�سبة ) 100% (من عدد االأ�سهم امل�ستحقة  بتاريخ 1 دي�سمرب 2015 .

يتم  مل  ح�س�س  وجود  حالة  يف  تنا�سبية  ب�سورة  تخ�س�س  ف�سوف  االإ�سايف  االكتتاب  لقيمة  بالن�سبة 

االكتتاب بها يف االكتتاب االأ�سا�سي . 

20- يتوجب دفع مقابل احل�سة التي تفوق احل�سة امل�سموح بها بواقع قيمة االكتتاب )50( ريال قطرى 

م�ساف اليها قيمة حق االكتتاب الذى يتم حتديدة وفق االلية التي حتددها هيئة قطر لالأ�سواق املالية .

21- يف حالة مل يتم تغطية زيادة را�س املال من قبل املكتتبني احلاليني �سيتم العمل بحكم املادة 10 من 

نظام بيع حقوق االكتتاب و االلية التي تقرها هيئة قطر لالأ�سواق املالية  دون التعار�س مع احكام قانون 

ال�سركات التجارية رقم 11 ل�سنة 2015 .

اال�سرتجاع  

22-�سوف يعيد بنك قطر الدويل االإ�سالمي الباقي من مبلغ االكتتاب دون اأي اأرباح يف ظرف اأ�سبوعني من 

تاريخ ت�سجيل االأ�سهم االإ�سافية )ان وجد( من خالل �سركة قطر لالإيداع املركزي .

على  وذلك  االكتتاب  طلب  يف  اختيارها  مت  التي  الطريقة  ح�سب  الدفع  امل�ستحق  املبلغ  اإعادة  23-�سيتم 

م�سئولية املكتتب املعنى

يف حالة مت الدفع من خالل �سيك م�سدق م�سحوب على بنك حملى يف قطر او من خالل حتويالت مالية او 

دولية ف�سوف يتم اإعادة اأموال املكتتبني اىل احل�سابات البنكية املذكورة يف طلب االكتتاب .

24-يقرر املكتتب ويوافق على :

االأجهزة  يف  اعطال  او  املكتتب  طريق  عن  البيانات  ادخال  يف  خطاأ  اأي  عن  م�سوؤوال  يكون  لن  البنك  ان 

االلكرتونية و ان كافة املعلومات و البيانات التي ادىل بها �سحيحة .

مالحظة 

تخ�سع هذه ال�سروط و االحكام و تف�سر و فقا للقوانني ال�سارية يف دولة قطر و تكون 

املحاكم القطرية دون غريها هي املخت�سة بالنظر يف اأي نزاع ين�ساأ حول هذه ال�سروط 

و االحكام، اللغة العربية هي اللغة الر�سمية لهذا االإعالن و يف حالة وجود تعار�س بني 

الن�س العربي و الن�س االإجنليزي فاأن الن�س العربي هو الذى يعتد به.

ملزيد من املعلومات يرجى االت�سال ببنك قطر الدويل االإ�سالمي على هاتف رقم 

)97444840000+( ويرجى من ال�سادة امل�ساهمني تاأكيد عناوينهم الربيدية امل�سجلة 

لدى �سركة قطر لالإيداع املركزي.

املجموعة الإ�ضالمية القاب�ضة )�ش.م.ق(

ال�سروط و االحكام العامة يف حقوق االكتتاب ل�سركة املجموعة االإ�سالمية القاب�سة ) �س. م. ق (

*
*
*
*
*

*
*

      د. يو�سف اأحمد النعمة 

رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب                                                        

     املجموعة االإ�سالمية القاب�سة 

زياد نادر 

املدقق اخلارجي- ارن�ست اند يونغ

رقم الت�سجيل 258

                    


