"أسئلة أجوبة" حول الاكتتاب
فيما يلي ألاسئلة وألاجوبة التي تقدم أهم املعلومات الخاصة بطرح مجموعة استثمار القابضة  %06من رأسمالها لالكتتاب العام ألاولي:

متى تأسست مجموعة استثمار القابضة ،وما هو مجال عملها؟
ّ
تأسست مجموعة استثمار القابضة (شركة قابضة) ش.م.ع.ق بتاريخ  11مايو  8002ومسجلة بدولة قطر  ،وحصلت الشركة
على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق ).في  18ديسمبر 8012م .تمتلك
ً
الشركة التي تتخذ من مدينة الدوحة مقرا لها جزء أو جميع رأس مال الشركات التابعة التي تعمل في مجال إلانشاءات
واملقاوالت داخل دولة قطر.
ما هو نشاط الشركات التابعة للمجموعة وكم يبلغ عددها؟
يبلغ عدد الشركات التابعة ملجموعة استثمار القابضة ثمانية شركات تعمل في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال إلانشاءات
واملقاوالت والتجارة ،وتعد املجموعة املالك القانوني ،املباشر أو غير املباشر للشركات التالية:
(أ)

 %11من شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م.؛

(ب)  %11من شركة دباس للمقاوالت  -قطر ذ.م.م.؛
(ت)  %2281من شركة الهندسة إلالكتروميكانيكية ذ.م.م.؛
(ث)  %4.06من الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م؛
(ج)

 %2686من شركة واتر ماستر (قطر) ذ.م.م.؛

(ح)

 %100من شركة تريلكو املحدودة ذ.م.م؛

(خ)

 %5181من الشركة املتحدة للتوريدات ذ.م.م.؛

(د)

و %21من شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م.

ملاذا قررت مجموعة استثمار القابضة طرح أسهمها لإلكتتاب؟
يأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو ادراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خالل توسيع
قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق املالية ،بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقة بالشراكة مع الجهات الحكومية
لتطوير مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر  8060في مجاالت التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
كم يبلغ عدد ألاسهم املطروحة لإلكتتاب؟
يبلغ رأس مال الشركة  2600000000ريال قطري ،وقد وافقت هيئة قطر لألسواق املالية على طرح  %20من رأس مال املجموعة
( 9402000000سهم) لإلكتتاب العام املباشر من قبل املواطنين القطريين والشركات واملؤسسات القطرية اململوكة بنسبة %100
للمواطنين القطريين او املدرجة في بورصة قطر.
كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟
إن القيمة الاسمية للسهم هى عشرة ( )06رياالت قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب باإلضافة إلى  %0من القيمة الاسمية عن
السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح وإلادراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ  1001ريال للسهم
الواحد).
متى سيتم طرح إلاكتتاب ؟
تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين ،ما بين تاريخ  22 - 8يناير  ،2602وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب املباشر
ً
لألفراد من املواطنيين القطريين والشركات واملؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت
املحلى ملدينة الدوحة ،وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى  06فروع من فروع بنك البنك التجاري الوطني (البنك
الرئيس ي).
كيف سيتم طرح ألاسهم؟
يقتصر طرح ألاسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين:

(أ)

املستثمرون ألافراد واملستثمرون من الجهات الاعتبارية :يقتصر طرح [ ]8904000000سهم (بما يمثل [ %]60من إجمالي
ألاسهم) على املواطنين القطريين ،وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل ملواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير
مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر ،وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه
النشرة.

(ب) املستثمرون الرئيسيون :يقتصر طرح [ ]8904000000سهم (بما يمثل [ %]60من إجمالي ألاسهم) على املستثمرون الرئيسيون،
وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة .يعتبر مستثمر رئيس ي أي من ( )1جهات قانونية قائمة بدولة قطر
مملوكة بالكامل ملواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر ،أو ( )8جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في
بورصة قطر ،أو ( )6جهات حكومية تتقدم بطلب لالكتتاب في  100000000سهم كحد أدنى.
ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة لألفراد والشركات؟
على كافة الراغبين في إلاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت املوافقة عليها من هيئة قطر لألسواق املالية،
والشروط وألاحكام ،وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب ،ويمكن تسليم طلبات إلاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك إلاكتتاب.
على ألافراد الراغبين باملشاركة في الاكتتاب إرفاق املستندات آلاتية:
o
o
o

o
o
o
o
o

بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية املفعول.
صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية ،الاسم ،تاريخ امليالد ،تاريخ
إلاصدار ،تاريخ الانتهاء)
طلب خصم أو شيك مصرفى أو تحويل بنكي بقيمة ألاسهم املبينة فى طلب الاكتتاب بالريال القطرى بدون زيادة أو
نقص عن قيمة ألاسهم املطلوبة مضافآ إليها مصاريف ورسوم الطرح وإلادراج وغيرها مسحوبآ على أى من
البنوك املعتمدة فى دولة قطر.
ً
ً
إذا لم يكن الطلب مقدما من قبل املكتتب شخصيا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية املفعول للمفوض
ً
باالكتتاب ومرفقا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات.
فى حالة القصر ،يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة امليالد للقاصرموضحا فيها الرقم الشخص ى
باإلضافة إلى البطاقة الشخصية للولى.
في حال الوكالء يتعين تقديم أصل الوكالة املوثقة حسب ألاصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة
الشخصية للوكيل
في حالة ناقص ي ألاهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل.
تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد املعاينة واملطابقة.

أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم باملستندات التالية:
 oسجل تجاري ساري املفعول للشركة وبطاقة الشخصية املخول بالتوقيع عن الشركة.
ً
 oيجب أن يقدم الطلب من قبل املخول بالتوقيع عن الشركة شخصيا.
ً
ً
 oإذا لم يكن الطلب مقدما من قبل املخول بالتوقيع عن الشركة شخصيا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من
ً
الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.

متى يرفض طلب إلاكتتاب؟
ً
يجوز أن ُيرفض طلب إلاكتتاب كليآ أو جزئيا ويجوز تخفيض عدد ألاسهم املطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في
الحاالت التالية:
o
o
o
o
o
o

ً
إذا لم يسدد املكتتب قيمة ألاسهم التي اكتتب بها فورا مع تقديم طلب إلاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو امر سحب تعذر
صرفه من الحساب املسحوب عليه عند تقديمه للمرة ألاولى ألى سبب من ألاسباب.
إذا تبين ملجلس إلادارة إن مقدم الطلب لم يستوفى شروط وأحكام إلاكتتاب كما هي مبينة في نشرة إلاصدار او في هذه
الدعوة.
إذا تقدم املكتتب بأكثر من طلب إكتتاب واحد يرفض الطلب املكرر ويعتد بالطلب ألاول فقط .
اذا إكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد ألادنى املسموح به.
إذا كانت بيانات طلب إلاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو
غير مدعمة بالوثائق املطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة.
ً
إذا تبين ملجلس إدارة الشركة مستقبال أو في أي وقت من ألاوقات قيام املكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية
للحصول على ألاسهم.

ما هو الحد ألادنى لإلكتتاب لدى ألافراد والشركات؟
حددت هيئة قطر لألسواق املالية الحد ألادنى لطلب الاكتتاب من جانب املستثمرين ألافراد بـ  0..سهم ،مع إمكانية إضافة
شرائح من فئة  0..سهم لالكتتاب بأعلى من الحد ألادنى ،وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب املستثمرين
الرئيسيين (املؤسسات املالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة  100ألف سهم لالكتتاب بأعلى من الحد ألادنى.
وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب املستثمرين ألافراد واملستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [ ]8904000000سهم (بما
يمثل [ %]60من اجمالي ألاسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب املستثمرين الرئيسيين ،أي طلب أقل من [ ]8904000000سهم ،يحق
للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب املستثمرين ألافراد واملستثمرين من الجهات الاعتبارية.

هل من املمكن استرداد املبالغ املدفوعة عن ألاسهم؟
يتم استرداد املبالغ املدفوعة عن ألاسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ إلاغالق بدون أية فوائد او ارباح.

تفاصيل وعناوين بنك الاكتتاب
اسم البنك
البنك التجاري القطري
(بنك االكتتاب الرئيسي)

المقار الرئيسية

الموقع اإللكتروني

معلومات االتصال

بال از التجاري ،الطابق  ،81الخليج الغربي ،ص.

www.cbq.qa
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ب ،2323 .الدوحة ،قطر

كم عدد الفروع املعتمدة من قبل البنك التجاري القطري الستالم طلبات الاكتتاب:
 10فروع من فروع البنك التجاري القطري
أسماء وعناوين الفروع:
-

الفرع الرئيس ي  /بالزا
فرع الهالل  /املطار
فرع مول دار السالم
فرع مول الخليج
فرع الريان
فرع امليسيلة
فرع اللؤلؤة  /بورتو أريبيا
فرع وسط املدينة
فرع الوكرة
فرع الخور
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