
اإ�سدار  جديد من الأ�سهم العادية  يتكون من 22.751.840 �سهما ب�سعر طرح قدره 0.500 دينار بحريني لل�سهم الواحد يتاألف من قيمة ا�سميه قدرها 0.100 دينار بحريني وعالوة 

اإ�سدار قدرها 0.400 دينار بحريني لل�سهم العادي على اأ�سا�س الكتتاب بحق الأف�سلية.

م�سجل االأ�سهماملـدققـونمدير االإ�سدارامل�ست�سار القانوينبنك اال�ستالم

ال يتحمل اأي من م�سرف البحرين املركزي اأو �سوق البحرين لالأوراق املالية اأية م�سوؤولية عن �سحة اكتمال البيانات الواردة في هذا امللخ�ص وال يتحمال �سراحة اأية م�سوؤولية اأيا كانت عن اأية خ�سارة على اأي نحو 

ن�ساأت عن االعتماد كلياً اأو جزئياً على حمتويات هذا امللخ�ص.

مت ا�ستخراج املعلومات التالية من ن�سرة الكتتاب ال�سادرة املتعلقة بطرح اأ�سهم حق الأف�سلية ل�سركة ا�سترياد ال�ستثمارية )�س.م.ب.( املتوفرة لدى الفرع الرئي�سي لبنك ال�ستالم  ومكتب مدير الإ�سدار ومكتب م�سجلي الأ�سهم. ل يعترب هذا ملخ�سًا متكاماًل 

للمعلومات التي تت�سمنها ن�سرة الكتتاب. ينبغي على الأ�سخا�س الراغبني في تقدمي طلبات لالكتتاب في اأ�سهم حق الأف�سلية قراءة ن�سرة الكتتاب بالكامل. تكون لالألفاظ والعبارات الوارد تعريفاتها في ن�سرة الكتتاب نف�س املعاين عند ا�ستعمالها في هذا 

امللخ�س ما مل يتطلب ال�سياق غري ذلك.

1 - تفا�سيل االإ�سدار

�سركة ا�سترياد ال�ستثمارية �س. م. ب »ا�سترياد«امل�سدر :

بنك البحرين الوطني �س. م. بمدير االإ�سدار:

بنك البحرين الوطني �س. م. ب، الفرع الرئي�سي، �سارع احلكومة، املنامة، البحرينبنك اال�ستالم والفرع:

هاتف: 205564 17 - 205547 17

كيه بي ام جي - مكتب ت�سجيل الأ�سهمامل�سجل:

كافة امل�ساهمني الذين تظهر ا�سماوؤهم في �سجل امل�ساهمني لدى م�سجل الأ�سهم في تاريخ قفل ال�سجل.االأهلية:

2 - الراأ�سمال ال�سادر:

200.000.000 �سهم عاديراأ�ص املال امل�سرح به:

راأ�ص املال ال�سادر واملدفوع 

132.248.160 �سهم عاديقبل االإ�سدار:

22.751.840 �سهم عادياإ�سدار االأ�سهم:

ل ي�سعى امل�سدر للح�سول على اأي �سمان لالكتتاب في اأ�سهم احلقوق مبوجب هذا الإ�سدار�سمان االكتتاب:

3 - تفا�سيل االكتتاب:

22.751.840 �سهما عاديااأ�سهم االإ�سدار: 

تكون لالأ�سهم العادية املطروحة في هذا الإ�سدار حقوقا مت�ساوية مع كل الأ�سهم العادية الأخرى للم�سدر مبا ت�سنيف االأ�سهم:

في ذلك احلق في احل�سول على اأرباح عن ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2008.  

0.100 دينار بحريني لل�سهمالقيمة االإ�سمية:

0.500 دينار بحريني لل�سهم العادي، مدفوعة مقدما مع ا�ستمارة طلب الكتتاب�سعر االإ�سدار:

احلق في �سراء 17.2 �سهم عادي مقابل  كل 100 �سهم متملكة في تاريخ قفل ال�سجل.معدل حقوق االإ�سدار:

يجوز للم�ساهمني املوؤهلني في يوم قفل ال�سجل قبول كل اأو اأي جزء من م�ستحقاتهم. وميكن التنازل عن حق التنازل:

الأف�سلية في الأ�سهم اجلديدة، الأمر الذي يتيح للم�ساهمني الذين ل يرغبون في �سراء بع�س اأو كل الأ�سهم 

اجلديدة بيع حقوقهم اإىل طرف ثالث. ويجوز بيع احلقوق خالل فرتة الكتتاب فقط.

4 مايو  2008تاريخ قفل ال�سجل:

11 مايو   2008 اإىل 27 مايو   2008فرتة االكتتاب:

تتوفر ا�ستمارات طلبات الكتتاب لدى مكاتب كل من مدير الإ�سدار وبنك ال�ستالم وم�سجل الأ�سهم.ا�ستمارات طلبات االكتتاب:

4- قرار اجلمعية العمومية غري العادية

الإدارة بجمع مبلغ 11.375.920  اإجازوا فيه تو�سية جمل�س  العمومية  للجمعية  اإجتماعًا غري عادي  امل�ساهمون  في 16 مار�س 2008 عقد 

مليون دينار بحريني عن طريق اإ�سدار حلقوق الأ�سهم ب�سعر 0.500 دينار بحريني لل�سهم الواحد يتاألف من قيمة ا�سميه قدرها 0.100 

اأي�سا التفوي�س الالزم لتعديل« املادة 6 و7  دينار بحريني وعالوة اإ�سدار قدرها 0.400 دينار بحريني لل�سهم العادي. واعطي امل�ساهمون 

ب�ساأن راأ�س املال ال�سادر واملدفوع في النظام الأ�سا�سي وعقد التاأ�سي�س، ح�سب مقت�سى ال�سرورة لت�سمل  زيادة  راأ�س املال ال�سادر واملدفوع 

اإىل 15.5 مليون دينار بحريني.

5 - موافقات اأخرى

ح�سل امل�سدر على خطاب عدم ممانعة من اإدارة مراقبة اأ�سواق املال بامل�سرف املركزي بتاريخ   4/21/ 2008 ل�ستخدام ن�سرة الكتتاب 

لإ�سدار حقوق الأ�سهم. كما ح�سل امل�سدر على موافقة �سوق البحرين لالأوراق املالية بتاريخ 2008/4/24 لإدراج وتداول الأ�سهم بعد ا�ستيفاء 

ا�سرتاطات الإدراج في ال�سوق.

6- معلومات عامة ب�ساأن امل�سدر

�سركة ا�سترياد ال�ستثمارية �س. م. ب )ا�سترياد( التي كانت تعرف �سابقًا با�سم ال�سركة الوطنية لال�سترياد والت�سدير �س. م. ب، هي �سركة 

م�ساهمة بحرينية تاأ�س�ست في عام 1973 باملر�سوم الأمريي رقم 1973/9. وتقوم ال�سركة مبمار�سة ن�ساطها مبوجب ال�سجل التجاري رقم 

1545 واأ�سهمها م�سعرة في �سوق البحرين لالأوراق املالية.

املحلية  املال  اأ�سواق  في  املالية  والأدوات  ال�سندات  اأن��واع   كافة  في  املبا�سر  وغري  املبا�سر  ال�ستثمار  في  لل�سركة  الرئي�سي  الن�ساط  ويرتكز 

والدولية. وتتكون اأ�سول ال�سركة في معظمها من اأ�سول ا�ستثمارية )�سندات متداولة، و�سندات متاحة للبيع، وا�ستثمارات في ال�سركات التابعة 

والزميلة( تتوزع على عدد من فئات الأ�سول املنت�سرة جغرافيًا. ويتوزع اإجمايل الأ�سول على اأربعة جمموعات رئي�سية من الأ�سول هي: الأ�سهم 

املبا�سرة والعقارات والأ�سهم امل�سعرة وال�سندات ذات الدخل الثابث. وبالإ�سافة اإىل ذلك متلك ال�سركة جمموعة من ال�ستثمارات في ثالث 

من ال�سركات الزميلة وخم�س �سركات تابعة. وفي عام 2007  بلغ اإجمايل دخل ال�سركة 17.98 مليون دينار بحريني بينما بلغ الربح ال�سافي 

الذي حققته ال�سركة 13.9 مليون دينار بحريني.

7 - ا�ستغالل العائدات

يتوقع اأن يكون �سافي العائد املتوقع من اإ�سدار احلقوق حوايل 11.37 مليون دينار بحريني. و�سوف يتم ا�ستخدام هذه الراأ�سمال الإ�سافي 

لل�سركة في تعزيز القوة املالية لل�سركة وحت�سني الأداء في امل�ستقبل.

8 - املكتب الرئي�سي للم�سدر

 العنوان امل�سجل لل�سركة في:  �سقة 3801، مبنى 2504، طريق 3832، جممع 428، الطابق 38، برج املوؤيد، �ساحية ال�سيف، �س ب 1080، املنامة،

مملكة البحرين.

9 - كيفية طلب االكتتاب

9 - 1 اإجراءات التقدمي

يجب تعبئة ا�ستمارة الكتتاب بالكامل باللغة الجنليزية اأو العربية وفقا للتعليمات املت�سمنة في ال�ستمارة.  .1

يجب اأن حتمل ا�ستمارة طلب  الكتتاب توقيع مقدم الطلب/ امل�ساهم. وفي حال ما اإذا كان مقدم الطلب / امل�ساهم قا�سرا فيجب اأن   .2

يوقع الو�سي الطبيعي اأو ال�سرعي على ا�ستمارة طلب الكتتاب نيابة عن القا�سر وبيان ال�سفة التي يوقع/ توقع بها.

تقدمي عند  وذل��ك  املكتتبة  الإ���س��اف��ي��ة(  والأ���س��ه��م  احل��ق��وق  )اأ���س��ه��م  الأ���س��ه��م  اإج��م��ايل  ع��ن  كاملة  الك��ت��ت��اب  اأم���وال  تدفع  اأن  يجب   .3 

ا�ستمارة الكتتاب.

�سيكون اآخر موعد لت�سليم طلبات الكتتاب لبنك ال�ستالم هو وقت اإقفال الأعمال في يوم الثالثاء املوافق 27 مايو  2008.   .4

يجب على املتقدمني من الأفراد تقدمي امل�ستندات التالية:  .5

اأ�سل و�سورة  من جواز �سفر امل�ساهم؛ اأ- 

�سورة من بطاقة الهوية اأو ما يعادلها؛ و ب- 

�سورة من بطاقة الهوية اأو ما يعادلها للو�سي ال�سرعي الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القا�سر ج- 

يجب على املتقدمني من املوؤ�س�سات تقدمي امل�ستندات التالية:

�سورة من ال�سجل التجاري اأو �سهادة التاأ�سي�س؛ اأ- 

ن�سخة اأ�سلية من خطاب مطبوع على الورق الر�سمي للموؤ�س�سة يفو�س ال�سخ�س)الأ�سخا�س( املوقع )املوقعني( على ا�ستمارة طلب  ب- 

الكتتاب؛ 

اأ�سل و�سورة من جواز �سفر ال�سخ�س )الأ�سخا�س( املوقعني نيابة عن املوؤ�س�سة؛ و ج- 

اأ�سل و�سورة من بطاقة الهوية اأو ما يعادلها ال�سخ�س )الأ�سخا�س( املوقعني نيابة عن املوؤ�س�سة. د-  

�سوف يتم التحقق من كافة امل�ستندات الأ�سلية وقت تقدمي الطلبات واإعادتها بعد التحقق منها.

في حال التنازل، يجب اأن يقدم الأفراد من امل�ساهمني واملتنازلني الن�سخ الأ�سلية و�سورًا عن كل من امل�ستندين املذكورين اأعاله لإثبات   .6

الهوية. يجب على امل�ساهمني من املوؤ�س�سات تقدمي �سورة من �سهادة ال�سجل التجاري و�سهادة التاأ�سي�س بالإ�سافة اإىل الن�سخ الأ�سلية 

و�سورا لكل جواز ال�سفر وبطاقة الهوية لل�سخ�س )الأ�سخا�س( املوقعني نيابة عن املوؤ�س�سة ون�سخة اأ�سلية من خطاب مطبوع على الورق 

الر�سمي للموؤ�س�سة يفو�س ال�سخ�س)الأ�سخا�س( املوقع )املوقعني( على طلب الكتتاب للتنازل عن اأ�سهم احلقوق نيابة عن املوؤ�س�سة.

تقت�سر اإمكانية طلب احل�سول على اأ�سهم اإ�سافية زيادة على ال�ستحقاق في الإ�سدار على امل�ساهمني الذين اكتتبوا بكامل حق الأف�سلية   .7

دون اأن يقوموا باأي تنازل.

9 - 2 طرق  الدفع 

يجب على املتقدمني لالكتتاب في الإ�سدار اأن يقدموا اإىل بنك ال�ستالم ا�ستمارة طلب اكتتاب معباأة بالكامل وموقعة اإ�سافة اإىل دفع مبلغ 

الكتتاب كاماًل. عملة الكتتاب هي الدينار البحريني. ويجب اأن توؤدى كافة املبالغ لأمر “بنك البحرين الوطني: ح�ساب اإ�سدار حقوق اأ�سهم 

من خالل واحدة من الطرق التالية: املكتتبني  من  الكتتاب  اأموال  ال�ستالم  بنك  يت�سلم  اأن  ا�سترياد” ويجب 

بحوالة برقية اأ- 

تفا�سيل احلوالة الربقية:  

: بنك البحرين الوطني �س. م. ب البنك  في البحرين:   

NBOBBHBM : رمز �سويفت    

: حقوق اإ�سدار اأ�سهم ا�سترياد اإ�سم احل�ساب    

99566524 : ح�ساب رقم    

: دينار بحريني  العملة    

: حقوق اإ�سدار اأ�سهم ا�سترياد املرجع    

: ال�سم ا�سم مقدم الطلب    

رقم ا�ستمارة الكتتاب : ---------------   

بتحويل بالدينار البحريني من ح�ساب ملقدم الطلب لدي بنك ال�ستالم. ب- 

ب�سيك �سراف/ اإداري ج- 

ولدى قبول ا�ستمارة طلب الكتتاب، �سوف يت�سلم طالبو الكتتاب اي�ساًل بال�ستالم من بنك ال�ستالم. وعلى املتقدمني لالكتتاب التاأكد من 

دفع كافة املبالغ كاملة لالأ�سهم املكتتب فيها خال�سة من اأي ر�سوم بنكية لبنك الإ�ستالم قبل نهاية فرتة الكتتاب. لن تدفع اأية فوائد لطالبي 

الكتتاب عن اأموال الكتتاب التي يجمعها بنك ال�ستالم في ح�ساب الكتتاب. ويجب اأن تكون كافة التحويالت �سافية من اأية ر�سوم م�سرفية، 

حيث يجب اأن يتحمل املكتتب كافة الر�سوم مثل ر�سوم التحويل ور�سوم ال�سيك الإداري.

10 - التخ�سي�ص

�سوف تخ�س�س الأ�سهم للمكتتبني في تاريخ التخ�سي�س. و�سوف تخ�س�س الأ�سهم اأول للمكتتبني الذين ميار�سون حقوقهم كاملة اأو في اأي 

عدد اأقل من الأ�سهم. و�ستخ�س�س الكمية املتبقية للم�ساهمني الذين يطلبون اأكرث من حق الأف�سلية بالن�سبة والتنا�سب مع ممتلكاتهم في 

العام  للجمهور  الغري مكتتبة  الأ�سهم  ال�سركة بطرح  �ستقوم  املطروحة  الأ�سهم  الكتتاب حلقوق  اإكتمال  ال�سجل، وفي حالة عدم  تاريخ قفل 

بنف�س �سعر الكتتاب وذلك بعد خم�سة اأيام من تاريخ القفال وملدة ا�سبوعني اإ�سافيني من تاريخ الكتتاب الأ�سلي. �سهادات الأ�سهم و�سيكات 

ال�سرتداد )اأن وجدت في حال الكتتاب باأكرث من املتاح( والموال املدفوعة مع الطلبات التي ترف�س �سوف تكون متاحة للتح�سيل خالل اأول 

اأ�سبوعني من تاريخ التوزيع وذلك بالفرع الرئي�سي لبنك البحرين الوطني الكائن بربج بنك البحرين الوطني باملنامة، وميكن اأن حت�سل عقب 

ذلك من مكتب امل�سجل.

11 - االإدراج

التخ�سي�س و�سوف تكون  لها حقوق مت�ساوية مع  املالية لدى اكتمال عملية  البحرين لالأوراق  اإ�سدار احلقوق في �سوق  اأ�سهم  �سوف تدرج 

الأ�سهم القائمة.

12 - جمل�ص االإدارة

املن�سباال�سم

رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد نور الدين عبداهلل  نور الدين

نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�سيد را�سد اإ�سماعيل املري

ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب ال�سيد عبد الرحمن حممد �سيف جم�سري

ع�سوال�سيد ح�سني  املري

ع�سو ال�سيد يو�سف �سالح ال�سالح

ع�سوال�سيد عبد الرازق عبداهلل  ح�سن 

ع�سوال�سيد عبد اهلل اإبراهيم جم�سري

13 - اإقرار اأع�ساء جمل�ص االإدارة 

يقبل اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة ا�سترياد ال�ستثمارية الواردة اأ�سماوؤهم اأعاله امل�سئولية عن املعلومات املت�سمنة في ن�سرة الكتتاب. وح�سب 

علم واعتقاد اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين بذلوا عناية معقولة للتاأكد من ذلك فاإن املعلومات الواردة في هذا امل�ستند هي معلومات متوافقة 

مع احلقائق وهي ل تغفل اأية حقائق من املحتمل اأن توؤثر على اأداء اأو اكتمال ن�سرة الكتتاب.

ال يق�سد مبلخ�ص املعلومات هذا اأن يكون مكتمال ويتعني اأن يقراأ باالقرتان مع ن�سرة االكتتاب الرئي�سية.
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