إدارة عمليات السوق والمراقبة

Market Operations & Control Department

Market Notice )027( إشـعارالسـوق
Date

13/12/2016

التاريخ

إدراج حقوق اكتتاب البنك التجاري في بورصة قطر
Subject

LISTING OF QATAR COMMERCIAL BANK RIGHTS ISSUES ON
QATAR STOCK EXCHANGE

الموضوع

With reference to the Rights Issues Trading Rules issued as باإلشارة الى نظام بيع حقوق اإلكتتاب الصادر بموجب قرار مجلس إدارة
per the QFMA Board Resolution No. (3) of 2014 dated March

 بتاريخ2014 ) لسنة3( هيئة قطر لألسواق المالية)الهيئة) رقم

9th, 2014, and published in the fifth issue of the Official
Gazette on March 25 , 2014; and the QFMA Board’s

 والمنشور في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ، 2014/3/9

th

resolution at its second meeting of 2016 held on June 27th,
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

 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في إجتماعه الثاني لعام2014/3/25
 بتعديل نظام بيع حقوق اإلكتتاب2016  يونيو27  المنعقد بتاريخ2016
 المشار إليه ليصبح نظام2014 ) لسنة3( الصادر بقرار المجلس رقم
والى أشعار.تداول حقوق اإلكتتاب (النظام) وليس نظام بيع حقوق اإلكتتاب

Trading Rules (“the Rules”); and to the Market Notice  تعلن بورصة قطر أنّ فترة تداول حقوق اكتتاب.2016/ 26 السوق رقم
number 26/2016.

،( بصورة مستقلة عن األسهم األصليةR004) البنك التجاري القطري

the period of trading the Commercial Bank Rights Issues  وذلك حسب التفاصيل، 2016  ديسمبر14 ستبدأ يوم االربعاء الموافق
(R004) separate from the original shares, will start on
:المبينة أدناه
Wednesday, 14 December 2016, as per the below details:
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رمز الورقة المالية

R004

Symbol

رمز الترقيم الدولي ISIN

QA0006EJYJ95

ISIN Code

إسم الورقة المالية بالعربية

حق البنك التجاري 2016/04

Name of Security in Arabic

إسم الورقة المالية باإلنجليزية

CBQK Right 04/2016

Name of Security in English

االسم المختصر بالعربية

حق البنك التجاري 2016/04

Short name in Arabic

االسم المختصر باإلنجليزية

CBQK Right 04/2016

Short name in English

البنك التجاري Commercial Bank
اسم ورمز الشركة المصدرة

Issuer's name and symbol
CBQK

عدد الحقوق المصدرة

58,823,529

No. of issued rights

تاريخ بدء تداول الحقوق

14/12/2016

Start date to sell Rights

فترة تداول الحقوق

عشرة ايام عمل10 working days /

Trading Rights Period

سعر االكتتاب في زيادة رأس المال (ر.ق)

يحتسب سعر الحق المرجعي (بغرض تحديد أول
سعر إفتتاح فقط) وفقاً لهذه المعادلة:

السعر المرجعي للحق

 25.50ريال قطري 25.50 QR /
سعر إغالق السهم في اليوم السابق لبدء فترة تداول
الحقوق – سعر االكتتاب
– Stock's previous closing price
Subscription price
7.95
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)Subscription price of capital increase (QR

Rights' reference price is calculated
according to this equation:

Reference Price Rights

