
Preamble:
Pursuant to the resolution of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 13 September 2015, the Board of Directors of Gulf Warehousing Company (Q.S.C.) announced the 
increase in share capital by way of o�ering new shares for subscription to eligible shareholders in the proportion of one share for every four shares held (the “Rights Issue”). The right of 
subscription shall be given to the subscribers who are registered in the shareholders’ register with Qatar Exchange (QE) on 12 October 2015 (“Eligible Shareholders”) and to the Owners 
of Rights Issue as de�ned below, at a price of QAR38.50 per share (QAR10.00 nominal value + a premium of QAR28.50), as per the (“Terms and Conditions”) mentioned in this application. 
The subscription period for the eligible shareholders shall start on 08 November 2015, and shall end at 1.00 PM Doha Time (GMT +3) on 25 November 2015. Eligible subscribers reserve 
the right to subscribe through the Qatar Exchange beginning 18 October 2015 and ending on 29 October 2015.

Any person (natural or juristic) who has the subscription right under the “Selling Rights Issues Rules” issued by the Qatar Financial Market Authority is entitled to subscribe for o�ered 
shares, and are hereinafter referred to as “Owners of Rights Issue”. 

1. The number of new shares o�ered for the Rights Issue is 11,890,244 
 Ordinary shares.
2. The share price is QAR38.50 per share (QAR10.00 nominal value 
 plus QAR28.50 premium).
3. Rights issue cannot be pledged, reserved, or purchased through margin  
 �nance.
4. Without prejudice to the second paragraph of the preamble, the right for  
 subscription shall be given to the shareholders who are registered in the  
 shareholders’ register with Qatar Exchange at the closing of 12 October  
 2015.
5. No subscriber is allowed to own more than 25% (twenty-�ve percent) 
 of the total number of shares of Gulf Warehousing Company (Q.S.C.), 
 with the exception of the Government of the State of Qatar.
6. The Shares from this Rights Issue shall be entitled for dividends for the 
 �nancial year ending 31 December 2015.
Subscription:
7. The Sale of Subscription Rights begins on 18 October 2015
 and ends on 29 October 2015.
8. The subscription period for the eligible shareholders and for the owners of  
 rights issue shall start on 08 November 2015, and shall end at 1:00 PM  
 Doha Time (GMT +3) on 25 November 2015.
9. Eligible shareholders reserve the right to subscribe to any non-fractional  
 number of shares equivalent to 25% of their existing shares (i.e. 1 share for  
 every 4 shares). Should the shareholder request additional shares to this  
 rate, please refer to clause 23 of this invitation.
10. The Owners of Rights Issue may participate in the subscription in the  
 capital increase as of the end of the sale of subscription rights period.
11. Shareholders and owners of the rights issue can give a written delegation  
 to another party to complete the subscription process on their behalf. An  
 ID copy of the subscriber and the delegated party should be presented  
 with the delegation letter. Also, the application form must be signed by the  
 subscriber.
12. Shareholders and owners of the rights issue can subscribe to the Rights  
 Issue by submitting the application form along with the documents stated  
 in clause 14 below, in any of the following modes before 1:00 PM Doha  
 Time (GMT +3) on 25 November 2015, subject to the Terms and Conditions  
 stated in this advertisement:
 i. Applications can be submitted through all Masraf Al Rayan designated 
  Branches in the State of Qatar (except for the Mall Branch) or
 ii. Complete the subscription application form in the public website of 
  Masraf Al Rayan and 
  A. Fax the documents to Masraf Al Rayan fax number +974 4423 5828 
   and courier the 3 copies of the original documents to the below 
   address for receipt by Masraf Al Rayan before 1:00 PM Doha Time 
   (GMT +3) on 25 November 2015 or

  B. E-mail scanned copies of the documents to the e-mail address 
   rightsissue@alrayan.com and courier the 3 copies of the original  
   documents to the below address for receipt by Masraf Al Rayan  
   before 1:00 PM Doha Time (GMT +3) on 25 November 2015.
    Cash Management Department
    Wholesale Banking Group
    Masraf Al Rayan - Grand Hamad Street
    PO Box 28888, Doha, Qatar 
 iii. Masraf Al Rayan account holders can apply through alrayan Net by  
  visiting www.alrayan.com
13. Shareholders and subscribers in Qatar are advised to present the duly �lled  
 Rights Issue application forms and proof of deposit of subscription amount  
 directly to the designated Masraf Al Rayan Branches:
 i. Original Application form and copy will be stamped by Masraf Al Rayan.
 ii. Original Form will be retained by Masraf Al Rayan and copy will be 
  returned to Shareholder.
 iii. Subscriptions will not be accepted unless stamped by Masraf Al Rayan 
  as ‘PROCESSED’.
14. Subscribers shall present the duly �lled original applications signed along 
 with the following documents:
 i. Individuals: valid Qatar ID or passport copy.
 ii. Minors: ID, Passport Copy or Birth Certi�cate indicating the personal 
  number in addition to the ID of the guardian or trustee.
 iii. Companies: O�cial extract (updated) from the Commercial Register  
  and a copy of the ID Card of the Authorized Signatory and   
  authenticated Letter of Authorization from the company.
 iv. Owners of Rights Issue: copy of the documents proving his ownership  
  of right issue acceptable Masraf Al Rayan
15. The application forms and subscription amounts must be received by 
 Masraf Al Rayan before 1:00 PM Doha Time (GMT +3) on 25 November 
 2015 as duly stated in this invitation.
16. Masraf Al Rayan reserves the right to wholly or partially reject any   
 application in the following cases:
 i. If the subscriber is not entitled to subscribe.
 ii. If the full value of the subscribed shares was not received on or before  
  the end of the subscription period, e.g. funds not received due to   
  cheque bouncing for any reason.
 iii. If the application is duplicated, only the �rst application will be 
  accepted.
 iv. If the application form is incomplete or incorrectly �lled or information 
  included are not true.
 v. If the identi�cation or other documents stated above in clause 13 and 
  14 are not presented along with the application form.

 vi. If more than one debit instruction/fund transfer/cheques with smaller 
  amounts were submitted to pay a single subscription in respect of the 
  same subscriber.
17. After submission of the applications to Masraf Al Rayan, subscribers are not 
 allowed to cancel their subscriptions to the Rights Issue for any reason.
Modes of Payment:
18. The full value of QAR38.50 has to be paid for each subscribed share either by:
 i. Manager’s cheque drawn on a local bank in Qatar and dated no later 
  than 25 November 2015.
 ii. Personal or company cheque drawn on a local bank in Qatar and dated 
  no later than 25 November 2015.
 iii. Providing Masraf Al Rayan a debit authority to debit the subscriber’s   
  account with Masraf Al Rayan.
 iv. Transferring funds via SWIFT to the bene�t of “Gulf Warehousing   
  Company (Q.S.C.) Rights Issue Account” for applied shares (To Masraf 
  Account No: 0001-799992-001, IBAN 
  QA87MAFR000000000001799992001, SWIFT Code: MAFRQAQA).
  A. The remittance information in the SWIFT message (MT103) 
   (Field 70) has to be populated with the following details:
   1) Shareholder NIN number
   2) Name of Shareholder
   3) Number of shares applied for
  B. The charges code in (Field 71A) from the SWIFT message (MT103)   
   shall be “OUR” (all transaction charges are to be borne by the   
   ordering customer).
  C. If funds are transferred through any other electronic channels such 
   as QATCH etc, please ensure to mention that the details and 
   conditions speci�ed for SWIFT message accordingly
  D. Any bank fees should be paid for separately by the subscriber and  
   the amount remitted to Masraf Al Rayan should equal to the exact  
   value of the shares subscribed for.
19. Restrictions on mode of payment:
 i. Manager’s cheque drawn on a local bank in Qatar and dated no later 
  than 25 November 2015.
 ii. Personal or company cheque drawn on a local bank in Qatar and dated 
  no later than 25 November 2015.
 iii. Transferred money is received by Masraf Al Rayan before 1:00PM Doha 
  Time (GMT +3) on 25 November 2015.
Allotment:
20. Fractions of shares shall not be considered within the subscriber’s stake of 
 shares, i.e. the subscriber’s stake shall be a whole number after omission of 
 any resulting fractions. Gulf Warehousing Company (Q.S.C.) also reserves 
 the right to decide upon the allotment of all fractional shares.

21. The shares under the Rights Issue shall be allotted to subscribers as stated  
 above in clause number 20, provided that the subscription applications  
 and funds are duly received by Masraf Al Rayan and paid in full on time.
22. If any subscriber subscribes for their pro rata entitlement or less, they shall  
 be allotted all the number of shares they subscribed and paid for.
23. If the subscribers subscribed and paid for more than their entitlement of  
 shares as stated above in clause 9:
 i. 100% of their entitlement of Eligible Rights as of 12 October 2015 shall  
  be allotted to them automatically.
 ii. The additional subscriptions shall be allotted on a pro rata basis of 
  excess shares applied for, if the rights issue is primarily undersub  
  scribed.
24. In case the capital increase is not fully covered by the current subscribers, 
 the remaining shares shall be subject to the regulations outlined in
 Article 10 of the Selling Rights Issue Rules, without prejudice to the terms  
 of the Companies Law No. 11 for 2015.
Refund:
25. Masraf Al Rayan will return the balance payment without any sort of pro�t, 
 within two weeks from the date of registering of additional shares (if any) 
 with Qatar Exchange.
26. Refund will be made via the Payment method selected in “PART II – 
 METHOD OF PAYMENT & REFUND” in the application form at subscriber’s 
 own risk.
 i. In case of payments made through a cheque drawn on a local bank in 
  Qatar or local transfers or international transfers, subscribers will be 
  refunded to the account details mentioned in the application form.
27. The subscriber acknowledges and agrees:
 i. That Masraf Al Rayan will not be responsible for any error in data 
  inputted by the subscriber or for any malfunction in electronic devices.
 ii. All the information and details added are correct.
Note:
These Terms and conditions are governed by the laws applicable in the State 
of Qatar and the Courts of Qatar shall have the exclusive jurisdiction to hear 
disputes arising under these Terms and Conditions. The Arabic language is the 
o�cial language of this Advertisement. In case of any contradiction between 
the Arabic and the English Languages, the Arabic version shall prevail.
For more information, please call Masraf Al Rayan at +974 4425 3333. 
Shareholders are kindly requested to verify their mailing address registered 
with Qatar Exchange.
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1.  عدد ا�سهم الجديدة المقدمة �صدار حقوق ا�كتتاب هي 11,890,244  
  سهم عادي

2.  قيمة السهم الواحد 38,5٠ ريال قطري  (10,00 ريال قطري القيمة   
ا �سمية للسهم + 28,50 ريال قطري عالوة إصدار)  

3.   ال يسمح بحجز أو التعهد بشراء حقوق ا�كتتاب أو شراء هذه   
  الحقوق عبر تمويل الهامش

4.  دون التعارض مع الفقرة الثانية من المقدمة، فإن حقوق ا�كتتاب متاحة  
  للمكتتبين المسجلة أسماؤهم لدى بورصة قطر حتى نهاية يوم العمل  

  في 12 أكتوبر 2015
5.  ال يسمح �ي مساهم بتملك ما يتجاوز نسبة 25 % (خمسة وعشرون  
  بالمئة) من كامل أسهم شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق)، بإستثناء  

  حكومة دولة قطر
6.  أسهم حقوق ا�كتتاب هذه سوف تكون مستحقة �رباح ا�سهم عن  

  السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
ا�كتتاب

٧.   تبدأ فترة بيع حقوق ا�كتتاب في ١٨ أكتوبر ٢٠١٥، و تنتهي في
   ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥

٨.  تبدأ فترة ا�كتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين ومالكي حقوق   
  ا�كتتاب من تاريخ ٠٨ نوفمبر 2015 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة  
  من بعد ظهر يوم ا�ربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر 2015 حسب التوقيت   

  المحلي لمدينة الدوحة
٩.  يحق للمساهمين الموهلين با�كتتاب بأي عدد من ا�سهم تعادل ٢٥٪  
  من أسهمهم الحالية (بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة)، و  

  في  حالة طلب زيادة عن النسبة المذكورة يرجى الرجوع �حكام المادة ٢٣  
  من  هذه الدعوة

١٠.  يكون الحق في ممارسة ا�كتتاب بأسهم الزيادة في رأس مال الشركة  
  لمالكي حقوق ا�كتتاب كما في نهاية فترة بيع هذه الحقوق

١١.  يحق للمساهمين المؤهلين ومالكي حقوق ا�كتتاب منح تفويض   
  لشخص آخر ينوب عنه في إتمام عملية ا�كتتاب هذه. يجب إبراز صورة عن  
  بطاقة الهوية لكل من المكتتب والشخص المخول مع التفويض. كما أن  

  طلب ا�كتتاب يجب أن يكون موقع من قبل المكتتب
١٢.  يحق للمساهمين المؤهلين ومالكي حقوق ا�كتتاب ا�كتتاب في   
  حقوق ا�كتتاب وذلك بتقديم طلب ا�كتتاب مرفقÉ بالمستندات   
  المنصوص عليها في البند رقم ١٤ أدناه وذلك في ا�حوال المذكوره  

  أدناه على أن يتم ذلك قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ا�ربعاء 
  الموافق ٢٥ نوفمبر 2015 حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة،   

  وفقÉ لÐحكام والشروط المبينة في هذه الوثيقة:
. يمكن تقديم الطلبات من خالل فروع مصرف الريان في دولة     .i  

   قطر (ما عدا فرع ”المول“) أو
ii.  إكمال طلب ا�كتتاب على الموقع ا�لكتروني العام لمصرف     

   الريان ثم القيام بأحد الخيارات التالية:
أ.  إرسال المستندات بالفاكس الخاص بمصرف الريان رقم      
    97444235828 + و إرسال 3 نسخ أصلية بواسطة البريد   
    لعنوان مصرف الريان المذكور أدناه  قبل الساعة الواحدة   

    ظهرÔ بتوقيت الدوحة يوم ٢٥ نوفمبر 2015، أو

ب.  إرسال نسخ مصورة عن طريق المسح الضوئي إلى عنوان      
    البريد ا�لكتروني rightsissue@alrayan.com و إرسال 3 نسخ  

    أصلية  بواسطة البريد لعنوان مصرف الريان المذكور أدناه    
    قبل  الساعة الواحده ظهرÔ بتوقيت الدوحة يوم ٢٥ نوفمبر 2015

     قسم ادارة تمويل الشركات
     مجموعة الخدمات المصرفية التجارية

     مصرف الريان - شارع حمد الكبير
     ص.ب 28888 الدوحة –قطر 

    iii.  بإمكان عمالء مصرف الريان التقدم ل×كتتاب من خالل "الريان نت"  
 www.alrayan.com عبر زيارة موقع البنك   

١٣.  للمساهمين والمكتتبين في قطر، ينصح بتقديم وثائق حقوق ا�كتتاب  
  المعبأة حسب ا�صول مع قيمة ا�كتتاب مباشرة الى أحد فروع مصرف  

  الريان  المعينة:
      i.  سيتم ختم أصل الطلب ونسخة منه بختم مصرف الريان 

     ii.  يحتفظ مصرف الريان با�صل ويعيد النسخة المختومة الى   
   المكتتب 

    iii.  لن يتم قبول طلب ا�كتتاب مالم يتم ختمه من قبل مصرف   
   الريان بختم (قيد ا�عداد) 

١٤.  على المكتتبين تقديم طلبات ا�كتتاب ا�صلية المعبأة والموقع   
  عليها وإرفاقها مع المستندات التالية:

      i.  لÐفراد: نسخة سارية عن الهوية القطرية أو جواز السفر 
     ii.  القّصر: نسخة عن الهوية القطرية أو جواز السفر أو شهادة   
   الميالد التي توضح الرقم الشخصي با�ضافة الى بطاقة هوية   

   الولي أو الوصي
    iii.  الشركات: مستخرج رسمي من السجل التجاري ونسخة عن   
   بطاقة هوية المخول بالتوقيع وخطاب التخويل موثق من   

   الشركة
iv.  مالكي حقوق ا�كتتاب: نسخة عن البيانات التي تبين ملكيتهم    

   لحقوق ا�كتتاب ومصدقة من قبل مصرف الريان
١٥.  يجب تسليم الطلبات وقيمة ا�كتتاب الى مصرف الريان قبل الساعة  
  الواحدة من بعد ظهر يوم ا�ربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر 2015 حسب   

  التوقيت المحلي لمدينة الدوحة حسب ما نصت عليه هذه الدعوة
١٦.  يحتفظ مصرف الريان بحقه في رفض أي طلب كليÉ أو جزئيÉ في أي   

  من الحاالت التالية:
      i.  إذا لم يكن للمكتتب الحق في ا�كتتاب

     ii.  إذا لم يتم سداد قيمة ا�سهم المكتتب فيها بالكامل في أو قبل  
   فترة إنتهاء ا�كتتاب، مثال: أن يتم إرجاع الشيك �ي سبب كان

   iii.  في حال تم إستالم طلبين أو أكثر، فإن الطلب المستلم أوال   
   فقط هو الذي سوف يقبل 

    iv.  إذا كان الطلب ناقصÉ أو تمت تعبئته بصورة خاطئة أو كانت   

   المعلومات المبينة فيه غير صحيحة 
     v.  إذا لم تكن مستندات التعريف أو أي من المستندات المطلوبة   

   في البند رقم ١٣ والبند رقم ١٤ أعاله مرفقة مع الطلب 

    vi.  إذا تم إستخدام أكثر من وسيلة دفع (تعليمات خصم\تحويل\ 
   شيكات) بمبالغ صغيرة لسداد قيمة إكتتاب  لنفس المكتتب

١٧.   بعد تقديم طلب ا�كتتاب الى مصرف الريان لن يسمح للمكتتب  
   بإلغاء إكتتابه في زيادة رأس المال �ي سبب من ا�سباب

طريقة الدفع:
١٨.  يجب سداد مبلغ 38٫5٠ ريال قطري عن كل سهم مكتتب به بإحدى  

   الطرق التالية:
      i.  شيك مصدق مسحوب على بنك محلي في قطر وأن ال يكون   

   تاريخه بعد ٢٥ نوفمبر 2015
     ii.  شيك شخصي \ شركة مسحوب على بنك محلي في قطر وأن ال  

   يكون تاريخه بعد ٢٥ نوفمبر 2015 
    iii.  تقديم تفويض لمصرف الريان لخصم المبلغ من حساب المكتتب  

   لدى مصرف الريان 
    iv.  تحويل المبلغ عن طريق السويفت لصالح حساب "إصدار شركة  
   الخليج للمخازن (ش.م.ق)، حساب حقوق االكتتاب" لقاء ا�سهم  
   المطلوبة (في مصرف الريان حساب رقم 001-799992-0٠01، رقم  

   ا�يبان IBAN: QA87MAFR000000000001799992001، عنوان السويفت  
(MAFRQAQA   

أ.  يجب أن تحتوي تعليمات التحويل في الخانة (70) من رسالة     
    سويفت (MT103) على التفاصيل التالية:

1)  رقم (NIN) للمساهم     
2)  إسم المساهم     

3)  عدد ا�سهم المكتتب بها     
  (MT103) من رسالة سويفت (71A) ب.  رسم العمولة في الخانة   
    يجب أن تكون "OUR" (جميع الرسوم على حساب العميل   

    طالب ا�كتتاب)
ج.  إذا تم تحويل المبالغ عن طريق وسيلة إلكترونية أخرى، مثل     

    كاتش (QATCH)، الرجاء التأكد من ذكر التفاصيل الخاصة   
    برسالة السويفت المعنية

د.  أي رسوم مصرفية، يجب أن يدفعها المكتتب بشكل      
    منفصل بحيث يكون المبلغ المدفوع إلى مصرف الريان هو  

    صافي قيمة ا�سهم المكتتب بها
١٩.  القيود على طريقة السداد:

      i.  شيك مصدق مسحوب على بنك محلي في قطر وأن ال يكون   
   تاريخه بعد ٢٥ نوفمبر 2015 

     ii.  شيك شخصي \ شركة مسحوب على بنك محلي في قطر وأن ال  
   يكون تاريخه بعد ٢٥ نوفمبر 2015 

   iii.  يجب أن تصل المبالغ المحولة إلى مصرف الريان قبل الساعة الواحدة  
   من بعد ظهر يوم ا�ربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر 2015 حسب التوقيت  

   المحلي لمدينة الدوحة
التخصيص:

٢٠.  أجزاء السهم لن يتم إعتبارها جزء من السهم كحصة للمكتتب،  
  بمعنى أن حصة المكتتب سوف تتكون من أعداد صحيحة

  بعد إهمال  جزء السهم الناتج حسب تقدير شركة الخليج للمخازن  
  (ش.م.ق)،  وتحتفظ شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق) بالحق في أن تقرر  

  بشأن  مخصصات جميع ا�سهم غير الكاملة

٢١.  ا�سهم المصدرة سوف يتم تخصيصها للمكتتبين بناء على نص 
  البند ٢٠  أعاله، وذلك شريطة أن يكون مصرف الريان قد استلم طلبات  

  ا�كتتاب  وقيمة ا�سهم المكتتب بها كامًال في المواعيد المقررة
٢٢.  إذا قام أي من المكتتبين في ا�كتتاب فيما يوازي حصته القائمة أو  

  أقل منها، فسوف يخصص له كل ا�سهم التي إكتتبها وسدد   
  قيمتها

٢٣.  إذا تقدم المكتتبون ودفعوا قيمة أسهم أكثر من الحصة المسموح  
  بها لهم بناء على نص البند 9 أعاله:

       i.  ستخصص لهم ما يعادل نسبة 100 % من عدد ا�سهم المكتتب  
   بها  بتاريخ ١٢ أكتوبر 2015

      ii.  بالنسبة لقيمة ا�كتتاب ا�ضافي فسوف تخصص بصورة تناسبية   
   في  حالة وجود حصص لم يتم ا�كتتاب  بها في ا�كتتاب ا�ساسي

٢٤.  في حالة لم يتم تغطية زيادة رأس المال من قبل المكتتبين   
  الحاليين  سيتم العمل بحكم المادة ١٠ من نظام بيع حقوق ا�كتتاب  

  دون التعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥
 االسترجاع

. سوف يعيد مصرف الريان الباقي من مبلغ ا�كتتاب دون أي أرباح في    ٢٥
  ظرف أسبوعين من تاريخ تسجيل ا�سهم ا�ضافية (إن وجد) من   

 خالل  بورصة قطر
٢٦.  سيتم إعادة المبلغ المستحق الدفع حسب الطريقة التي تم  إختيارها  

  في طلب ا�كتتاب "القسم الثاني في طلب التقديم"  وذلك على  
   مسئولية المكتتب المعني

       i.  في حالة تم الدفع من خالل شيك مصدق مسحوب على بنك محلي  
   في قطر أو من خالل تحويالت مالية أو دولية، فسوف يتم إعادة  

   أموال  المكتتبين الى الحساب البنكي المذكور في طلب التقديم
٢٧.  يقر المكتتب ويوافق على:

       i.  أن البنك لن يكون مسؤوًلا عن أي خطأ في إدخال البيانات عن  
   طريق  المكتتب أو عن أعطال في ا�جهزة ا�لكترونية 
      ii.  أن كافة المعلومات والبيانات التى أدلى بها صحيحة 

مالحظة:
تخضع هذه الشروط وا�حكام وتفسر وفقÉ للقوانين السارية في دولة 

قطر، وتكون المحاكم القطرية دون غيرها هي المختصة بالنظر في أي 
نزاع ينشأ حول هذه الشروط وا�حكام. اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
لهذا ا�عالن وفي حالة وجود تعارض بين النص العربي والنص ا�نجليزي، 

فإن النص العربي هو الذي يعتد به. ولمزيد من المعلومات يرجى ا�تصال 
بمصرف الريان، هاتف رقم 97444253333 + ويرجى من السادة 

المساهمين تأكيد عناوينهم البريدية المسجلة لدى بورصة قطر.

دعوة ل×كتتاب في زيادة رأس مال الشركة

مقدمة:
يعلن مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن (ش.م.ق) بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2015 عن زيادة رأس المال وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة ل×كتتاب للمساهمين المؤهلين 
بنسبة سهم واحد لكل اربع أسهم مملوكة (حقوق ا�كتتاب). كما سيتم منح حق أولوية ا�كتتاب للمساهمين المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين لدى بورصة قطر في نهاية يوم العمل في تاريخ ١٢ أكتوبر 2015 
(المساهمين المؤهلين) با�ضافة إلى مالكي حقوق ا�كتتاب الذين سيتم تعريفهم أدناه، وذلك بسعر 38,50 ريال قطري للسهم الواحد (10,00 ريال قطري القيمة ا�سمية + 28,50 ريال قطري عالوة إصدار) وفق للشروط 
وا�حكام المبينة في هذا الطلب. وستبدأ فترة ا�كتتاب بالنسبة للمساهمين المؤهلين إعتبارÔ من تاريخ ٠٨ نوفمبر 2015 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ا�ربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر 2015 حسب 

التوقيت المحلي لمدينة الدوحة. يحق للمساهمين المؤهلين بيع حقهم في ا�كتتاب من خالل بورصة قطر بدأ من تاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠١٥ وينتهي في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥.

يحق �ي شخص (طبيعي أو معنوي) يملك حق ا�كتتاب وفقÉ لنظام بيع حقوق ا�كتتاب الصادر عن هيئة قطر لÐسواق المالية يحق له ا�كتتاب في ا�سهم المعروضة، وسيتم ا�شارة إليهم كـ“مالكي حقوق ا�كتتاب“

الشروط وا�حكام العامة في حقوق ا�كتتاب لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ق)

..................................................................... .....................................................................
عبد ا� فهد جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس ا�دارة
شركة الخليج للمخازن

زياد نادر
المدقق الخارجي - إرنست أند يونغ
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