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دعوة لالكتتاب فى زيادة 

را�ش مال �رشكة الإجارة القاب�ضة )�ش.م.ق(

ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،،

بناءًا على قرار اجلمعية العمومية غري العادية ل�سركة االإجارة القاب�سة �س.م.ق املنعقدة فى يوم االربعاء  املوافق 29 فرباير2012 م بزيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة 50% عن طريق ا�سدار 

ا�سهم احقية مقابل 29.50 ريااًل لل�سهم للإكتتاب املبا�سر من قبل امل�ساهمني احلاليني بال�سركة.

ي�سرنا دعوة �سيادتكم للإكتتاب فى زيادة راأ�س املال وفقًا لل�سروط واالأحكام املرفقة طيه علمًا باأن باب االإكتتاب �سيفتح فى بداية الدوام الر�سمي من يوم االأحد املوافق15 ابريل 2012 م، 

وي�ستمر حتى الواحدة بعد الظهر من يوم االأحد املوافق 29 ابريل 2012 م على ان يكون تاريخ االأحقية فى االإكتتاب فى اإغلق جل�سة التداول من يوم اخلمي�س املوافق 12 ابريل 2012 م.

ميكن لل�سادة امل�ساهمني ت�سليم طلبات االإكتتاب اإىل اأى فرع مل�سرف الريان عدا فرع جامعة قطر. كما ميكن احل�سول على طلبات االإكتتاب اأو اأى من مرفقاته من اأى فرع مل�سرف الريان.

�ضروط واأحكام الإكتتاب فى اأ�ضهم اأحقية �ضركة الإجارة القاب�ضة:

�ضروط واأحكام عامة:

عدد االأ�سهم املطروحة للإكتتاب 16,493,400 �سهم عادي.  .1

2.  �سعر ال�سهم 29.50 ريااًل قطريًا )10 رياالت قيمة ا�سمية باالإ�سافة 

اإىل 19.50 ريااًل علوة اإ�سدار(.

3.  يعطى احلق يف االإكتتاب للم�ساهمني بال�سركة فى اغلق جل�سة 

التداول يف يوم اخلمي�س املوافق12 ابريل 2012 م وذلك ح�سب 

�سجلت بور�سة قطر يف يوم االإغلق ذاته والذى �سيتم تعريفه يف 

البنود التالية بتاريخ االأحقية.

4.  ال يحق الأي من امل�ساهمني امتلك ما يزيد عن %2.7 )1,335,965  

�سهم( من اإجمايل ا�سهم ال�سركة.  

5.  ال يحق الأي م�ساهم التنازل او حتويل حقه يف االإكتتاب الأى جهة �سواء 

كانت �سخ�سية اأو اعتبارية.

6.  يتم اإر�سال طلبات االإكتتاب اإىل ال�سادة امل�ساهمني على عناوينهم 

الربيدية املقيدة يف �سجلت بور�سة قطر مع توفريها فى كافة الفروع 

التابعة مل�سرف الريان فى دولة قطر )ماعدا الفرع املتواجد بجامعة 

قطر(.

7.  لن يتم توزيع اأي اأرباح على اأ�سهم االأحقية عن ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2011 م.

الإكتتاب:

8-  يفتح باب االإكتتاب اعتبارًا من بداية الدوام الر�سمي ليوم االأحد 15 

ابريل 2012م وي�ستمر حتى الواحدة بعد الظهر بتوقيت الدوحة من 

يوم االأحد املوافق 29 ابريل 2012م.

9.  لكل م�ساهم احلق يف االإكتتاب فى 50% )اي �سهم واحد عن كل 

�سهمني( او ما يزيد عن 50% من عدد اأ�سهمه يف تاريخ االأحقية.

10.  يحق الأي م�ساهم تفوي�س �سخ�س اآخر ال�ستكمال اإجراءات االكتتاب 

بالنيابة عنه من خلل تفوي�س كتابي مرفق معه �سورة عن بطاقتي 

امل�ساهم واملفو�س.

11.  تقدم طلبات االكتتاب فى اي من الفروع التابعة مل�سرف الريان يف 

دولة قطر)ماعدا الفرع املتواجد بجامعة قطر(.

12.  على ال�سادة امل�ساهمني تعبئة طلبات االكتتاب وتوقيعها وارفاق 

امل�ستندات التالية عند التقدم للإكتتاب:

االفراد: بطاقة �سخ�سية او جواز �سفر اأ(   

ب(  القا�سرين: بطاقة �سخ�سية اأو جواز �سفر اأو �سهادة ميلد   

حتتوي على الرقم ال�سخ�سي باالإ�سافة اإىل البطاقة ال�سخ�سية 

للو�سي على القا�سر.

ج(    ال�سركات: �سورة عن ال�سجل التجاري)�ساري( باالإ�سافة اإىل   

�سورة بطاقة املخول بالتوقيع وكتاب تفوي�س ملقدم الطلب.

13.  ت�سلم طلبات االكتتاب واملبالغ امل�ستحقة اىل م�سرف الريان يف موعد اأق�ساه 

ال�ساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الدوحة من يوم االأحد 29 ابريل 2012م.

14.  مل�سرف الريان احلق فى رد كل اأو جزء من طلب االكتتاب فى 

احلاالت التالية:

اإذا تبني اأن اجلهة املكتتبة ال متلك احلق يف االإكتتاب. اأ(     

ب(  اإذا مل يتم �سداد قيمة االأ�سهم املكتتب فيها �سمن املوعد املحدد،   

مثًل اإذا مت رف�س ال�سيك الأي �سبب من االأ�سباب.

ج(  اإذا تكرر طلب االكتتاب )يتم قبول الطلب االأول فقط(.  

د(   اإذا مل يتم تعبئة طلب االإكتتاب بطريقة متكاملة اأو كانت   

املعلومات الواردة فيه غري �سحيحة.

15.  اليعترب طلب االكتتاب مقبوال مامل يعتمد بختم ا�ستلم القيمة من 

م�سرف الريان وارجاع اجلزء العلوى منه للمكتتب.

16.  ال يجوز اإلغاء طلب االكتتاب فى زيادة راأ�س املال الأي �سبب من 

االأ�سباب بعد متام تنفيذه يف م�سرف الريان.

17.  تنح�سر م�سئولية م�سرف الريان جتاه امل�ساهمني فقط يف االآتي:

اأ( اعداد وتوزيع مناذج طلبات االكتتاب وخطاب القبول للم�ساهمني.  

ايداع مبالغ االكتتاب من خلل فروع م�سرف الريان املختلفة. ب(   

ج( ار�سال الطلبات التي مت االكتتاب فيها اىل �سركة االإجارة القاب�سة.  

اآلية الدفع:

18. يجب دفع القيمة الكاملة )29.50 ريااًل قطريًا( عن كل �سهم يتم 

االكتتاب فيه وذلك اإما:

نقدًا اأ(   

ز(  �سيك/ �سيك م�سدق �سادر ل�سالح �سركة االإجارة القاب�سة من   

احد البنوك القطرية، اأو

ج( خ�سم املبلغ من ح�ساب املكتتب لدى م�سرف الريان، اأو   

د(  حتويل املبالغ امل�ستحقة عن االأ�سهم اإىل ح�ساب �سركة االإجارة   

القاب�سة لدى م�سرف الريان رقم :  0001-815302-634             

ل�سداد قيمة االأ�سهم وح�ساب �سركة االإجارة القاب�سة للأ�سهم 

االإ�سافية رقم: 634-815303-0001 لدى م�سرف الريان )رمز 

.)MAFRQAQA :ال�سويفت

   )يجب ت�سوية اأي م�ساريف اأخرى بطريقة منف�سلة ويجب اأن يكون 

اإجمايل املبلغ املحول اإىل م�سرف الريان بعد خ�سم امل�ساريف 

يعادل املبلغ امل�ستحق عن االأ�سهم املكتتب فيها(. على اأن تت�سمن 

تعليمات الدفع عند حتويل املبالغ مل�سرف الريان االتي:

)NIN(.رقم امل�ساهم  )1   

2(  رقم طلب االكتتاب.   

19.  �سروط اآلية الدفع:

اأ(    يجب ت�سليم ال�سيكات قبل او يف موعد اإغلق االكتتاب الواحدة   

بعد الظهر يوم 29 ابريل2012.

ب(  لن يتم قبول اأي �سيكات موؤرخة بتاريخ الحق ليوم 29 ابريل2012.  

ج(   يجب اإيداع املبلغ املحول يف اأو قبل ال�ساعة الواحدة بعد الظهر   

بتوقيت الدوحة من يوم 29 ابريل2012م.

التخ�ضي�ص: 

20.  لن يتم احت�ساب ك�سور االأ�سهم �سمن ح�سة امل�ساهم اأى اأن االأ�سهم 

اململوكة لكل م�ساهم �سيتم ت�سويتها لت�سبح رقمًا �سحيحًا.

21.  يتم تخ�سي�س اأ�سهم االأحقية للم�ساهمني بناًء على عدد االأ�سهم 

اململوكة لهم فى تاريخ االأحقية، �سريطة اأن يتم تلقي طلبات االإكتتاب 

واملدفوع عنها بالكامل فى الوقت املحدد من قبل م�سرف الريان.

22.  يف حالة االإكتتاب من قبل امل�ساهم يف كامل حقه اأو ما يقل عنه 

)50% اأو اأقل من اأ�سهمه يف تاريخ االأحقية(، يتم تخ�سي�س االأ�سهم 

املكتتب فيها وامل�سددة القيمة كاملة.

23.  يف حالة االكتتاب يف ما يزيد عن 50% و�سداد كامل القيمة وفقًا للبند 

)9( اأعله:

اأ(    يتم تخ�سي�س ما يعادل 50% من االأ�سهم اململوكة فى تاريخ   

االأحقية مبا�سرة عند انتهاء االكتتاب.

ب(  يف حالة وجود فائ�س من االأ�سهم املطروحة للكتتاب يتم   

تخ�سي�س االأ�سهم الفائ�سة بني املكتتبني بالزيادة بح�سب ما 

طلبه كل منهم بالن�سبة والتنا�سب.

24.  فى حال عدم االكتتاب التام يف اأ�سهم االأحقية ال�سادرة من قبل 

امل�ساهمني احلاليني يف ال�سركة، تطرح باقي االأ�سهم للكتتاب العام 

اأو يتم الت�سرف بها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

ال�ضرتداد:

25.  يتم ا�سرتداد املبالغ املدفوعة عن االأ�سهم التي مل يتم تخ�سي�سها يف مدة 

اأق�ساها اأ�سبوعني من تاريخ تخ�سي�س االأ�سهم دون اأي اأرباح.

مالحظة:

تخ�سع هذه ال�سروط واالحكام وتف�سر وفقا لقوانني واأنظمة دولة قطر 

وتخت�س املحاكم القطرية دون غريها بالف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ فيها. 

ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال مب�صرف الريان 4425333 974+. يرجى من ال�صادة امل�صاهمني التف�صل بالتاأكد من �صحة عناوينهم الربيدية املقيدة يف �صجالت بور�صة قطر.


