إدارة عمليات السوق والمراقبة

Market Operations & Control Department

Market Notice )026( إشـعارالسـوق
Date
Subject

12/12/2016

التاريخ

Rights Issues Trading Mechanism – آلية تداول حقوق اإلكتتاب

الموضوع

After reviewing the Rights Issues Trading Rules بعد اإلطالع على نظام بيع حقوق اإلكتتاب الصادر بموجب
issued as per the QFMA Board Resolution No. (3) قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية)الهيئة) رقم
of 2014 dated March 9th, 2014, and published in  والمنشور في العدد،2014/3/9  بتاريخ2014 ) لسنة3(
the fifth issue of the Official Gazette on March

2014/3/25 الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ

25th, 2014; and the QFMA Board’s resolution at وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في إجتماعه الثاني لعام
its second meeting of 2016 held on June 27th,

 بتعديل نظام بيع2016  يونيو27  المنعقد بتاريخ2016

2016 to amend the Rights Issues Selling Rules
issued as per the QFMA Board Resolution No. (3)
of 2014, amending the name of the Rights Issues
Selling Rules to the Rights Issues Trading Rules

) لسنة3 ( حقوق اإلكتتاب الصادر بقرار المجلس رقم
 المشار إليه ليصبح نظام تداول حقوق اإلكتتاب2014
 وعلى قواعد.(النظام) وليس نظام بيع حقوق اإلكتتاب
.التعامل في بورصة قطر

(“the Rules”); and QSE Rulebook;
The Qatar Stock Exchange would like to inform

: تـود بورصة قطر إخطـاركم باآلتي

you of the following:
First: Purpose of the Notice:
The purpose of the issuance of this notice is to
determine the trading mechanism of the rights
issues in the market as well as the opening price

-: غرض اإلشعار:ًأوال
إن الغرض من إصدار هذا اإلشعار هو تحديد آلية تداول
ً وفقا،حقوق اإلكتتاب في السوق وآلية سعر اإلفتتاح للحقوق
 وكذا توفير المعلومات، أ ) من النظام/ 7( لحكم المادة

of the rights, according to the provisions of األساسية عن حقوق اإلكتتاب بهدف توفير الحماية
Article (7 / A) of the Rules. The notice also aims والمرونة للمستثمر الذي ال يرغب في ممارسة حقه في
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at providing basic information about the rights الشركة

مال

رأس

زيادة

أسهم

في

االك تتاب

issues in order to provide protection and -:  ومن ثم فإن للمساهم الخيارات التالية.)المدرجة(الشركة
flexibility for the investor who does not wish to
exercise their subscription right in the capital  ممارسة الحق من قبل مالكه في االكتتاب بأسهم.1
increase shares of the listed company (“the

.زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة

Company”). Thus, to shareholder shall be  بيع حقوق االكتتاب أو جزء منها في السوق.2
entitled to the following options:

بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام الصادر عن

1. Exercise the right of subscription to the
capital increase of the Company .

. وهذا اإلشعار،الهيئة
 شراء حقوق اكتتاب إضافية لغاية استخدامها في.3

2. Sells the whole or part of the subscription

.عملية االكتتاب في زيادة رأس المال

rights in accordance with the terms and  التداول على حقوق االكتتاب في السوق بيعا.4
conditions and within the period determined

.وشراء كورقة مالية منفصلة

in the QFMA relevant rules and this notice.
3. Purchases additional rights issues to be used
in the capital increase subscription.
4. Trading (Buy/sell) of the rights issues as a
normal security.

-: تعريف حق اإلكتتاب:ًثانيا

Second: Definition of the rights issues:

The rights issues can be defined as the right of يمكن تعريف حق االكتتاب بأنه هو حق مساهمي الشركة
the Company’s shareholders to subscribe in the في االكتت اب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من
shares of the capital increase determined by the  وتعتبر حقوق،قبل الشركة والمخصص لمساهميها
Company and allocated for its shareholders. The .اإلكتتاب أوراق مالية قابلة لإلدراج والتداول في البورصة
rights issues are securities that can be listed on ويكون عدد حقوق اإلكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس
the Qatar Stock Exchange. The number of the المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خالل
rights issues is equal to the number of the capital

.اإلكتتاب
2
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increase shares to be issued to shareholders of
the Company through a subscription process.

-: آلية تداول حقوق اإلكتتاب:ًثالثا

Third: Trading Mechanism of the rights issues:

 During the rights trading period, the rights  يتم تداول حقوق اإلكتتاب بصورة مستقلة عن السهم
issues shall be traded independently from
the original share subject to the capital
increase.

.األصلي محل الزيادة خالل فترة تداول الحقوق
 تكون فترة تداول حقوق االكتتاب: فترة تداول الحقوق
.عشرة أيام عمل

 Trading period of the rights issues: Ten (10)
working days.

 يخضع تداول حقوق االكتتاب لنفس األحكام المطبقة

 The trading of the rights issues shall be بشأن تداول وتسوية األسهم وذلك بما ال يتعارض م ع
subject to the same provisions applicable to
the shares trading and settlement in a

.أحكام النظام الصادر عن الهيئة وأحكام هذا اإلشعار

manner consistent with the provisions of the
rules issued by the QFMA and the provisions
of this notice.

:نسبة التملك وفقاً للنظام األساسي للشركة

Ownership limits pursuant to the company’s
AoA:

يسري على حق االكتتاب نسب الملكية المنصوص عليها

The ownership limits set forth in the company’s

.في النظام األساسي للشركة والتشريعات ذات العالقة

Articles of Association and the relevant
legislation shall apply to the rights issues
Forth: Mechanism of stock reference price  آلية احتساب سعر السهم المرجعي (غير مُحمَّل:ًرابعا

)بالحق

Calculation (ex-rights price):

Following the issuance of the Company’s EGM’s بعد قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار
approval on the capital increase by offering موافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم
new shares through the rights issues system;  وصدور موافقات الجهات،جديدة بحقوق إكتتاب
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and following the approvals’ of the competent  يتم تعديل سعر السهم،المختصة على قرار الجمعية
authorities on the resolution; the share المرجعي غير محمل بالحق في أول يوم تداول له بعد
reference price excluding the right shall be

:تاريخ الحق وفقاً للمعادلة التالية

modified in the first trading day after rights
issues deadline in accordance with the
following formula:
Stock’s reference price (ex-right) = ({number of
the shares listed before the capital increase *

= سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق
)}عدد األسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر اإلغالق يوم

closing price at rights issues deadline) +  (عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب * سعر+ )نهاية الحق
(number of the shares offered for subscription ) (إجمالي عدد األسهم بعد زيادة رأس المال/ {)اإلكتتاب
* subscription price)} /(total number of shares
after the capital increase).

:  آلية احتساب سعر حق اإلكتتاب:ًخامسا

Fifth: Calculation of the Rights' reference
price:

يتم احتساب السعر المرجعي لحق االكتتاب في أول يوم

The reference price of the rights issues shall be تداول بمقدار الفرق بين سعر إغالق السهم في اليوم

:السابق وسعر اإلصداروفقاً للمعادلة التالية

calculated on the first trading day based on the

difference between the closing price of the سعر الحق المرجعي = سعر إغالق السهم مطروحاً منه

.سعر اإلصدار

previous day and the issuance price as follows:
Reference right issue price = Stock closing price
minus the issuance price.

 آلية احتساب الحدود السعرية للحق:ًسادسا

Sixth:Calculation of price limits for the rights
issues:

كما ستقوم بورصة قطر باحتساب الحدود السعرية اليومية
:للحق وفقاً للمعادلة التالية

QSE will calculate the price limits of the right
issues as follows:
4
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 Price limits of the right issue in the first  الحدود السعرية للحق في أول يوم تداول له = {(سعر
trading day= ({right reference price مخصوماً منه قيمة تغير/الحق المرجعي مضافاً إليه
plus/minus the allowed change value in the – ) (سعر الحق المرجعي/ )سعر السهم المسموح بها
stock price) / (right reference price) - 1}
.% 100 } مضروباً في1
multiplied in 100%.
 The price limits of the rights issues are
calculated on a daily basis after the close of

 يتم احتساب الحدود السعرية للحق بصفة يومية بعد
 ويتم تحديث نظام التداول بها قبل،إغالق جلسة التداول

the trading session, and is updated into the  وذلك وفقا للمعادلة.بدء جلسة تداول اليوم التالي

:التالية

trading system before the start of the trading
session of the following day.

QSE will calculate it according to the following
formula:
Daily Price limits of the right issue = الحدود السعرية اليومية للحق = }(سعر الحق عند
({right's closing price plus/minus the  مخصوما منه قيمة تغيرسعر/اإلغالق مضافا اليه
allowed change value in the stock price) {1 – ) (سعر الحق عند اإلغالق/ )السهم المسموح بها
/ (right's closing price) - 1} multiplied in

% 100 مضروبا في

100%.

:  آلية التصرف باألسهم غير المكتتب بها:ًسابعا

Seventh: Disposition of unsubscribed rights
issues:

تقوم الشركة باجراءات التصرف باألسهم غير المكتتب بها

The Company shall dispose the unsubscribed

:من خالل السوق بحسب االجراءات التالية

rights issues in the market in accordance with the
following procedures:
1. The Company shall notify the QFMA and QCSD  تقوم الشركة بإخطار الهيئة وشركة قطر لإليداع.1
(the Depository) of the number of the
subscribed capital increase shares and the

المركزي لألوراق المالية ( شركة اإليداع ) بعدد
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number of remaining unsubscribed shares, as اسهم زيادة رأس المال التي تم االكتتاب بها وعدد
well as a notice stating that the full value of األسهم المتبقية دون اكتتاب ومايفيد سداد كامل قيمة
the subscribed shares was paid.

.األسهم المكتتب بها

2. Based on the capital increase resolution and  استناد الى قرار زيادة راس المال وفقا لما تقضي به.2
pursuant to the provisions of Paragraph (1) of
Article (3) of the Trading Rights Issues Rules,
the Depository, after obtaining the QFMA

) من نظام تداول حقوق1( ) البند3( المادة

تقوم شركة اإليداع وبعد مو افقة الهيئة على،االكتتاب

approval on the issuing and subscription اجراءات االكتتاب واالصدار بتسجيل كامل أسهم
procedures,

shall

register

the

whole الزيادة المكتتب بها بأسماء المكتتبين وتسجيل األسهم

subscribed capital increase shares in the الغير مكتتب بها في حساب جديد مؤقت باسم الشركة
names of their respective subscribers, as well
.ينشا لهذا الغرض
as the registration of the unsubscribed shares
in a new temporary account (opened for this
purpose) in the name of the Company
established for this purpose.
3. The

unsubscribed

shares,

which

are  يتم التصرف باألسهم غير المكتتب بها والمسجلة في.3

registered in the new account referred to الحساب الجديد المشار اليه اعاله بالسوق خالل
above, shall be disposed during daily trading

)ساعات التداول اليومية بواسطة شركة (شركات

hours by financial service a company

.الخدمات المالية التي تحددها الهيئة

determined by the QFMA.
4. The financial services company shall dispose
the unsubscribed shares during the period of
two weeks from the date of QFMA’s approval

 تقوم شركة الخدمات المالية بالتصرف باألسهم غير.4
المكتتب بها خالل فترة أسبوعين على االكثر من

and in a manner guaranteeing the benefit of تاريخ موافقة الهيئة وبما يحقق مصلحة مالكي حقوق
the rights issues holders. The Company may ويجوز.اكتتاب االسهم التي لم يتم االكتتاب بها
request to extend this period for a similar
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period at the latest subject to QFMA’s prior للشركة بعد موافقة الهيئة طلب تمديد الفترة لفترة
approval

.مماثلة كحد أقصى

5. Following the end of the disposition period or  فور انتهاء فترة التصرف باألسهم أو اتمام التصرف.5
the disposition of all the unsubscribed shares

تقوم شركة الخدمات المالية،بها قبل انتهاء الفترة

before the end of the period, the financial
services company shall notify the QFMA and

بإخطار الهيئة والشركة بعدد األسهم التي تم التصرف

the Company of the number of shares that .)وعدد االسهم المتبقية (ان وجدت،بها وحصيلة ذلك
have been disposed as well as the outcome of
this process and the number of outstanding
shares (if any)
6. The Depository shall provide both the QFMA  تقوم شركة االيداع بموافاة كل من الهيئة والشركة.6
and the Company with a statement including بكشف يحتوي على أسماء من تم تسجيل السهم
the names the persons who have become the
owners of the unsubscribed shares deposited

باسمائهم خالل فترة التصرف باألسهم المقيدة تحت
.الحساب المؤقت المشار اليه أعاله

in the temporary account during the
disposition period.

7. The Company shall complete all the required  تقوم الشركة بإنهاء االجراءات الالزمة مع الجهة.7
procedures with the competent authorities المختصة إلصدار سجل تجاري برأس المال الجديد
for the issuance of a commercial register with بعد الزيادة وتزويد الهيئة بنسخة من السجل التجاري
stating the new capital after the capital

.الجديد

increase and provide the QFMA with a copy of
the new commercial register.
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8. The Company shall register the outcome of  تقوم الشركة بقيد حصيلة عملية التصرف باألسهم.8
the disposition process of the unsubscribed المشار اليها أعاله مطروحاً منها قيمة هذه االسهم
shares minus the value of these shares at بسعر االصدار وكذلك المصاريف والعموالت
issuance price of release, as well as the fees المترتبة على ذلك كامانات لصالح مالكي الحقوق
and commissions arising therefrom in favor of .الذين لم يمارسوا حق االكتتاب كل حسب مساهمته
rights holders who did not exercise the right
to subscription, each according to their
ownership size.
9. The Company shall notify the QFMA of the  تقوم الشركة بإخطار الهيئة بما تم من اجراءات.9
procedures

taken

to

distribute

.توزيع األمانات لمالكيها

the

entitlements for their owners.
This notice shall cancel the abolish the ) لسنة23( ويلغى هذا اإلشعار العمل بأحكام اإلشعار رقم
applicability of the provisions of Notice No. 23 of  وبخاصة كافة األحكام، بشأن بيع حقوق االكتتاب2015
2015 on the rights issues, particularly all the الخاصة بحظر إعادة بيع الحقوق المشتراة وذلك في ضوء
provisions pertaining to the ban of the reselling التعديالت التي أقرتها الهيئة بموجب قرار مجلس اإلدارة
of the rights issues in the light of the  يونيو27  المنعقد بتاريخ2016 في إجتماعه الثاني لعام
amendments approved by the QFMA as per its

.2016

Board's resolution in its second meeting of 2016
held on June 27th, 2016.
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