إدارة عمليات السوق والمراقبة

Market Operations & Control Department

إشـعارالسـوق (Market Notice )030
التاريخ

03/12/2015

Date

إدراج حقوق اكتتاب الشركة االسالمية القابضة للبيع في بورصة قطر
الموضوع

LISTING OF ISLAMIC HOLDING GROUP RIGHTS ISSUES ON QATAR
STOCK EXCHANGE

باإلشارة إلى نظام بيع حقوق اإلكتتاب الصادر عن هيئة قطر لألسواق
المالية وإلى أحكام إشعار السوق رقم ( )23بتاريخ  7أكتوبر2015
بخصوص آلية بيع حقوق اإلكتتاب  ،تعلن بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق
اكتتاب الشركة االسالمية القابضة ) (R002بصورة مستقلة عن األسهم
األصلية ،ستبدأ يوم االحد  06ديسمبر  ، 2015وذلك حسب التفاصيل
المبينة أدناه:

Subject

With reference to the Selling Rights Issue Rules issued by
QFMA and the provisions of Market Notice no. (23) dated 7
October 2015, Qatar Stock Exchange (QSE) announces that
the period of selling the Islamic Holding Group Rights Issues
(R002) separate from the original shares, will start on
Sunday 06 December 2015, as per the below details:

رمز الورقة المالية

R002

Symbol

رمز الترقيم الدولي ISIN

QA000M0A26A1

ISIN Code

إسم الورقة المالية بالعربية

حق اإلسالمية القابضة 2015/12

Name of Security in Arabic

إسم الورقة المالية باإلنجليزية

IHGS Rights12/2015

Name of Security in English

االسم المختصر بالعربية

ح ا اإلسالمية ق 2015/12

Short name in Arabic
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Short name in English

IHGS RI 12/2015

االسم المختصر باإلنجليزية

Islamic Holding Group الشركة اإلسالمية القابضة
اسم ورمز الشركة المصدرة

Issuer's name and symbol
IHGS
No. of issued rights

2,000,000

عدد الحقوق المصدرة

Start date to sell Rights

06/12/2015

تاريخ بدء بيع الحقوق

Selling Rights Period

10 working days /عشرة ايام عمل

فترة بيع الحقوق

Subscription price of capital increase (QR)

Rights' reference price for the opening is
calculated according to this equation:

50 QR /  ريال قطري50
– سعر إغالق السهم في اليوم السابق لبدء عملية البيع
سعر االكتتاب
Stock's previous closing price –
Subscription price

ًيحتسب سعر الحق المرجعي عند االفتتاح وفقا
:لهذه المعادلة

نشر السعر المرجعي للحق

Dissemination of Right's reference price
QSE will calculate and disseminate the reference price on realtime basis during the selling session on its website on the marketdepth screen with a delay of 1 minute, the real-time reference
price will reflect the difference between the market price of the
company's share and the subscription price, so that investors can
have a guideline for the right's value during the selling period.

)ق.سعر االكتتاب في زيادة رأس المال (ر

وستقوم بورصة قطر بإحتساب ونشر سعر الحق المرجعي بصفة مستمرة أثناء جلسة
البيع على موقعها اإللكتروني متأخراً دقيقة واحدة من خالل شاشة عمق السوق
 والذي يعكس الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة البيع، للحقوق
 ليتسنى للسادة المستثمرين اإلطالع على القيمة اإلسترشادية للحق،وسعر اإلكتتاب
.أثناء فترة البيع
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In addition, the Right's reference price will be calculated on a
daily basis after the end of the selling session. The new calculated
price will be the right's reference price for the following day's
selling session regardless of the actual closing price.

وستقوم البورصة أيضاً باحتساب سعر الحق المرجعي على أساس يومي بعد انتهاء
جلسة البيع ليكون هو السعر المرجعي لغايات تداول اليوم التالي بغض النظر عن سعر
.اإلغالق الفعلي للحق
احتساب الحدود السعرية للحق

Calculation of right's price limits
QSE will also calculate the daily price limits for the rights
according to the following equation:
Daily right’s price limits = {(Right's reference price at closing
plus or minus the allowed change in the Stock's price value) /
(Right's reference price at closing) – 1} multiplied by 100%.
Price limits are calculated on a daily basis after the closing of the
selling session, to update the trading system before the start of
the selling session of the following day, noting that the lowest
percentage of the right's price limit shall be 1% up or down.

:ستقوم بورصة قطر باحتساب الحدود السعرية اليومية للحق وفقاً للمعادلة التالية
ًالحدود السعرية اليومية للحق= {(سعر الحق المرجعي عند اإلغالق مضافا
 (سعر الحق المرجعي عند/ )مخصوماً منه قيمة تغير سعر السهم المسموح بها/إليه
.%100 } مضروباً في1 – )اإلغالق
 ويتم تحديث،يتم احتساب الحدود السعرية للحق بصفة يومية بعد إغالق جلسة البيع
 علماً بأن أقل نسبة حدود سعرية،نظام التداول بها قبل بدء جلسة بيع اليوم التالي
.ً صعوداً أو هبوطا%1 لبيع الحقوق هي نسبة

Prohibition of selling bought rights
Buying investors are not allowed to sell the purchased rights
during the selling period.
It is not permissible for the brokerage firms members of QSE to
accept the selling orders of their clients for the purchased rights
during the same session or during the selling period in general,
the Members in this case have to adjust their systems
automatically so as to prohibit the clients from selling the
purchased rights through the same brokerage firm.
The Market Operations and Control Department of QSE will
cancel any rights selling orders or transactions that are entered
or executed in violation of the prohibition instructions mentioned
above. Cancelations of transactions will be reported to QFMA
and the violating party shall compensate the injured party when
deemed necessary.

حظر بيع الحقوق المشتراة
ال يجوز إعادة بيع الحقوق المشتراة خالل فترة البيع المنصوص عليها من قبل
المستثمر المشتري لتلك الحقوق كما ال يجوز لشركات الوساطة األعضاء في البورصة
قبول إدخال أوامر بيع من عمالئهم للحقوق المشتراة أثناء ذات الجلسة أو أثناء فترة
ً ويكون على الشركات األعضاء في هذه الحالة ضبط أنظمتهم آليا، البيع بصفة عامة
.بحيث تحظر قيام العميل ببيع الحقوق التي قام بشرائها من خالل ذات الشركة
وستقوم إدارة عمليات السوق والمراقبة بالبورصة بإلغاء أوامر بيع الحقوق المشتراة
أو الصفقات التي تتم بالمخالفة لتعليمات الحظر المذكورة أعاله مع إبالغ الهيئة
بالصفقات التي يتم إلغاؤها على أن يتحمل الطرف المخالف مسئولية تعويض الطرف
.المتضرر إذا اقتضى األمر ذلك
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نسبة التملك وفقاً للنظام األساسي للشركة

Ownership limits according to the company's AOA
Shareholder who buys subscription rights which, when added to
the ownership of the shares will
exceed the ownership limit stated in the Company's
AOA, they will lose their rights of subscription

في حالة قيام المساهم بشراء حقوق اكتتاب والتي عند إضافتها لملكيته من األسهم
 فإنه سيفقد حق،تؤدي إلى تجاوزه نسبة التملك الواردة في النظام األساسي للشركة
.اإلكتتاب بها

ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين أن شراء حق اإلكتتاب من السوق
We would like to draw the attention of the
investors that buying the rights from the market خالل فترة البيع يؤهل المستثمر للمشاركة في إكتتاب أسهم زيادة رأس المال
during the selling period will entitle the investor to عن طريق شراء أسهم من خالل اإلكتتاب بسعر اإلكتتاب المعلن عنه من
. مع مراعاة نسب الملكية المنصوص عليها، ) ريال50( الشركة
participate in the subscription of the company's
capital increase through buying the shares at the
subscription price announced by the company (50 ولمزيد من المعلومات يرجى من السادة المستثمرين اإلطالع على نظام بيع حقوق
:اإلكتتاب الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية على هذا الرابط
QR), taking into account the stipulated ownership
limits.
http://www.qfma.org.qa/App_Themes/AR/ABook/Selling_Right_Issu
es.pdf

For more information, investors are kindly requested to refer to the
Selling Rights Issue Rules issued by the QFMA on the following
link:

2015  أكتوبر7 ) الصادر بتاريخ23( وايضاً يرجى اإلطالع على إشعار السوق رقم
:على الموقع اإللكتروني للبورصة بخصوص آلية بيع حقوق اإلكتتاب على هذا الرابط
http://www.qfma.org.qa/EnglishPdf/Selling_Right_Issues.pdf
http://www.qe.com.qa/pps/qe/qe+arabic+portal/Pages/Details/D
Also, kindly refer to the Market Notice no. (23) Dated 7 October
=isplay%20Information%20Details/?InfoID=19495&ImgURL
2015 regarding Rights Issues Selling Mechanism on QSE
website on the following link:
http://www.qe.com.qa/pps/qe/qe+english+portal/Pages/Details/
Display%20Information%20Details/?InfoID=19483&ImgURL=
.
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