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ي�سر جمل�ش اإدارة بنك الدوحة )�ش.م.ع.ق( دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام اإىل االكتتاب 

يف االأ�سهم اجلديدة من خالل طرح حقوق االكتتاب يف االأ�سهم بناءًا على موافقة اجلمعية 

راأ�ش مال  زيادة  فيها  تقرر  والتي   2017/3/6 بتاريخ  املنعقدة  للبنك  العادية  العامة غري 

ريال   3.100.467.024 مبلغ  اإىل  قطري  ريال   2.583.722.520 مبلغ   من  البنك 

قطري بحد اأق�سى "ما يعادل ن�سبة 20% من راأ�ش املال احلايل املدفوع" من خالل طرح 

51.674.450 �سهمًا جديدًا عاديًا لالكتتاب على م�ساهمي بنك الدوحة ومن لديهم حقوق 

االكتتاب يف االأ�سهم بواقع )1( �سهم مقابل كل )5( خم�سة اأ�سهم مملوكة )وامل�سار اإليها 

فيما بعد بـ"حقوق االكتتاب"( وفقًا الأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري رقم )11( 

ل�سنة 2015 ونظام تداول حقوق االكتتاب ال�سادر عن هيئة قطر لالأ�سواق املالية )وامل�سار 

اإليها فيما بعد بـ"الهيئة"(.

لدى  امل�ساهمني  ب�سجل  امل�سجلني  املوؤهلني  الدوحة  بنك  مل�ساهمي  االأولوية  و�ستمنح 

املوافق  االأربعاء  يوم  التداول  اإقفال  بتاريخ  املالية  لالأوراق  املركزي  لالإيداع  قطر  �سركة 

طرح  و�سيتم  اأدناه(  مو�سح  هو  )كما  االأ�سهم  يف  االكتتاب  حقوق  ومالكي   2017/3/15

االأ�سهم بواقع )25( ريال قطري )10 ريال قطري القيمة االإ�سمية لل�سهم باالإ�سافة اإىل 15 

ريال قطري عالوة اإ�سدار( لالأ�سهم املوؤهلة ووفقًا الآلية الت�سعري التي حتدد من قبل بور�سة 

قطر واجلهات الرقابية ذات االخت�سا�ش.

يوم  حتى   2017/4/4 املوافق  الثالثاء  يوم  من  ابتداءًا  االكتتاب  حقوق  تداول  فرتة  تبداأ 

ومالكي  للم�ساهمني  بالن�سبة  االكتتاب  فرتة  تبداأ  و�سوف    .2017/4/17 املوافق  االثنني 

ال�ساعة  متام  يف  وتنتهي   2017/4/25 املوافق  الثالثاء  يوم  من  اعتبارًا  االكتتاب  حقوق 

الواحدة ظهرًا يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9 ح�سب التوقيت املحلي ملدينة الدوحة.

ويحق الأي �سخ�ش )�سواء طبيعي اأم معنوي( االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة مبوجب حقوق 

االكتتاب يف االأ�سهم وفقًا لنظام هيئة قطر لال�سواق املالية لتداول حقوق االكتتاب )وامل�سار 

اإليهم بـ"مالكي حقوق االكتتاب"(.

معلومات عامة عن بنك الدوحة

بنك الدوحة )�ش.م.ع.ق( ا�سم البنك:

الدوحة، قطر املقر الرئي�سي:

بور�سة قطر جهة االإدراج:

)ملياران  قطري  ريال   2.583.722.520

و�سبعمائة  مليون  وثمانون  وثالث  وخم�سمائة 

ريااًل  وع�سرون  وخم�سمائة  األفًا  وع�سرون  واثنان 

قطريًا(

راأ�ش املال احلايل:

258.372.252 �سهمًا )مائتان وثمانية وخم�سون 

ومئتان  الفًا  و�سبعون  واثنان  وثالثمائة  مليونًا 

واثنان وخم�سون �سهمًا(

العدد احلايل لالأ�سهم:

)10( ع�سرة رياالت قطرية القيمة االإ�سمية لل�سهم: 

و�ست  ريال قطري  )خم�سمائة   516.744.504

الفًا  واأربعون  واربع  و�سبعمائة  مليونًا  ع�سرة 

وخم�سمائة واأربعة ريااًل قطريًا(. 

الزيادة املقرتحة براأ�ش املال:

ول�سمان  امل�ستقبل  يف  البنك  اأعمال  منو  لدعم 

املحددة  التنظيمية  للمتطلبات  امل�ستمر  االمتثال 

من قبل ال�سادة م�سرف قطر املركزي. 

الغر�ش من زيادة راأ�ش املال:

"KPMG" كي بي اأم جي
املدقق اخلارجي: 

بيان توزيعات الأرباح لآخر ثالث �سنوات:

عدد اأ�سهم راأ�ش املال املبلغ ال�سنة

258.372.252 )4( ريال قطري لل�سهم الواحد 2014

258.372.252 )3( ريال قطري لل�سهم الواحد 2015

258.372.252 )3( ريال قطري لل�سهم الواحد 2016

�سروط واأحكام ن�سرة الكتتاب )ال�سروط والأحكام(

عدد االأ�سهم اجلديدة املقدمة الإ�سدار حقوق االكتتاب هي 51.674.450 �سهمًا . 1

عاديًا.

قيمة ال�سهم الواحد )25( ريال قطري )10 ريال قطري قيمة اأ�سمية باالإ�سافة اإىل . 2

15 ريال قطري عالوة اإ�سدار( بالن�سبة لال�سهم املوؤهلة.

ال يجوز ملالكي حقوق االكتتاب حجز اأو رهن حقوق االكتتاب يف االأ�سهم اخلا�سة . 3

بهم. كما ال يجوز لهم �سراء حقوق االكتتاب عرب متويل الهام�ش.

امل�ساهمون املوؤهلون  هم االأ�سخا�ش امل�سجلون ب�سجل امل�ساهمني لدى �سركة قطر . 4

لالإيداع املركزي لالأوراق املالية بنهاية يوم العمل املوافق االأربعاء 15 مار�ش 2017.

ال ي�سمح الأي م�ساهم متلُّك اأكرث من 2% من ا�سهم البنك، با�ستثناء حكومة دولة . 5

قطر والهيئات واملوؤ�س�سات والكيانات التابعة لها.

 

تداول حقوق الكتتاب

6 . 2017/4/4 املوافق  الثالثاء  يوم  من  ابتداءًا  االكتتاب  حقوق  تداول  فرتة  تبداأ 

وتنتهي يف يوم االثنني املوافق 2017/4/17.

الثالثاء . 7 يوم  ابتداءًا من  االكتتاب  ومالكي حقوق  للم�ساهمني  االكتتاب  تبداأ فرتة 

املوافق 2017/4/25 وتنتهي يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرًا ح�سب التوقيت املحلي 

ملدينة الدوحة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9.

يحق للم�ساهمني االكتتاب يف اأي عدد من االأ�سهم مبا يعادل )20%( من اأ�سهمهم . 8

احلالية بواقع )1( �سهم واحد لكل )5( خم�سة ا�سهم مملوكة، وال يجوز للم�ساهمني 

طلب زيادة عن الن�سبة املذكورة.

حقوق . 9 تداول  فرتة  بنهاية  االكتتاب  حقوق  ملالكي  االأ�سهم  يف  االكتتاب  حق  مينح 

االكتتاب وفقًا للبند )6( من هذه ال�سروط واالأحكام.

الكتتاب

يحق للم�ساهم ومالك حق االكتتاب منح تفوي�ش كتابي ل�سخ�ش اآخر ينوب عنه يف . 10

اإمتام عملية االكتتاب. ويجب اإبراز اأ�سل التفوي�ش الكتابي وبطاقة الهوية القطرية 

االأ�سلية مع �سورة منها لكل من املكتتب وال�سخ�ش املخّول، كما اأن طلب االكتتاب 

يجب اأن يكون موقعًا من املكتتب نف�سه.

يحق للم�ساهمني ومالكي حقوق االكتتاب االكتتاب من خالل تقدمي طلب االكتتاب . 11

مرفقًا به امل�ستندات املن�سو�ش عليها يف البند رقم )12( من هذه ال�سروط واالأحكام، 

 2017/5/9 املوافق  الثالثاء  يوم  الواحدة من ظهر  ال�ساعة  قبل  يتم ذلك  اأن  على 

ح�سب التوقيت املحلي ملدينة الدوحة وفقًا لهذه ال�سروط واالأحكام كما يلي:

وت�سليم  البيانات  تعبئة  االكتتاب  حقوق  ومالكي  املوؤهلني  للم�ساهمني  ميكن   •
 - بالدفنة  الكائن  البنك  بربج  الرئي�سي  باملقر  باليد  االكتتاب  طلب  اأ�سل 

الربيد  خالل  من  اأو  قطر  بدولة  البنك  فروع  من  فرع  الأي  اأو  االأول،  الدور 

امل�سجل اإىل: بنك الدوحة، املقر الرئي�سي بربج البنك الكائن بالدفنة )اإدارة 

�سوؤون امل�ساهمني( الدوحة - قطر.

يحتفظ البنك باأ�سل طلب االكتتاب ويقدم للمكتتب ن�سخة �سوئية خمتومة   •
من البنك ولن ُتقبل الطلبات غري املختومة من البنك.

ال يجوز نقل ملكية حقوق االكتتاب الأي �سخ�ش اآخر بعد انق�ساء فرتة تداول   •
حقوق االكتتاب.

بالدفنة-  الكائن  البنك  بربج  الرئي�سي  باملقر  االكتتاب  طلب  منوذج  يتوفر   •
الدور االأول وبالفروع التالية: الفرع الرئي�سي، فرع املرقاب، فرع اأبو هامور 

- دار ال�سالم، فرع ال�سيتي �سنرت، فرع الريان، فرع اخلريطيات، فرع دخان، 

فرع اخلور، فرع الوكرة، فرع م�سيعيد وفرع الروي�ش.  

مع . 12 االأ�سول  ح�سب  واملوقعة  املعباأة  االكتتاب  طلبات  اأ�سل  تقدمي  املكتتبني  على 

امل�ستندات التالية:

االأفراد: ن�سخة �سارية ال�سالحية من البطاقة ال�سخ�سية القطرية للقطريني.   •
ال�سفر  اأو جواز  القطرية  ال�سخ�سية  البطاقة  ال�سالحية من  �سارية  ن�سخة           

لغري القطريني.

اأو  القطرية  ال�سخ�سية  بطاقتهم  من  ال�سالحية  �سارية  ن�سخة  ر:  الق�سّ  •
جواز ال�سفر اأو �سهادة امليالد مو�سحًا فيها الرقم ال�سخ�سي، باالإ�سافة اإىل 

البطاقة ال�سخ�سية القطرية اأو جواز ال�سفر للويل اأو الو�سي.

التجاري �ساري ال�سالحية ون�سخة  ال�سجل  ال�سركات: م�ستخرج ر�سمي من   •
�سارية ال�سالحية من البطاقة ال�سخ�سية القطرية اأو جواز ال�سفر للمفو�ش 

بالتوقيع وكتاب تفوي�ش موثق من ال�سركة.

مالكو حقوق االكتتاب: ن�سخة من امل�ستندات الثبوتية لتملكهم حقوق االكتتاب.  •
يجب ت�سليم الطلبات وقيمة االكتتاب اإىل البنك قبل ال�ساعة الواحدة ظهرًا ح�سب . 13

التوقيت املحلي ملدينة الدوحة من يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9، ولن ُيلتفت اإىل 

الطلبات املقدمة بعد هذا التاريخ.

يحق للبنك رف�ش اأي طلب كليًا اأو جزئيًا يف اأي من احلاالت التالية:. 14

اإذا مل يكن للمكتتب احلق يف االكتتاب.  •
اإذا مل يتم �سداد قيمة االأ�سهم املكتتب فيها بالكامل يف تاريخ غلق االكتتاب   •

)مثال اأن يتم رف�ش ال�سيك اأو احلوالة الأي �سبب كان(.

يف حال ا�ستالم اأكرث من طلب من املكتتب، �سيتم النظر يف الطلب االأول فقط.  •
اإذا كان الطلب ناق�سًا اأو متت تعبئته ب�سورة خاطئة اأو كانت املعلومات املبينة فيه   •

غري �سحيحة.

اإذا مل يتم تقدمي امل�ستندات الثبوتية اأو اأي من امل�ستندات املطلوبة اأعاله يف   •
البند رقم )12( من هذه ال�سروط واالأحكام مع الطلب.

اأكرث من و�سيلة دفع )تعليمات خ�سم/ حتويل/ �سيكات(  ا�ستخدام  اإذا مت   •
ل�سداد قيمة االكتتاب لنف�ش املكتتب.

بعد تقدمي طلب االكتتاب اإىل البنك، لن ي�سمح للمكتتب باإلغاء اكتتابه يف االأ�سهم الأي . 15

�سبب من االأ�سباب.

ال�سداد

حتويل املبلغ عن طريق ال�سويفت ل�سالح بنك الدوحة )�ش.م.ع.ق(: . 16

احل�ساب: االكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ش مال بنك الدوحة 2017
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ال�سويفت  ر�سالة  من   )70( اخلانة  يف  التحويل  تعليمات  حتتوي  اأن  يجب   .1

)MT103( على التفا�سيل التالية:

)NIN( رقم امل�ساهم  •
اإ�سم امل�ساهم  •

عدد  االأ�سهم املكتتب بها  •
ر�سم التحويل يف اخلانة )71A( من ر�سالة �سويفت )MT103( يجب اأن   •
تكون "OUR" )يتحمل طالب االكتتاب كافة الر�سوم املقررة الإجراء املعاملة(

 )QATCH( اإذا مت حتويل املبالغ عن طريق و�سيلة اإلكرتونية اأخرى مثل  .2

الرجاء التاأكد من ذكر التفا�سيل اخلا�سة بر�سالة ال�سويفت املعنية وااللتزام 

رقم  احلواالت  رمز  وا�ستخدام  اأعاله  عليها  املن�سو�ش  واالأحكام  بال�سروط 

.12/SECU

يكون  بحيث  ب�سكل منف�سل  املكتتب  يدفعها  اأن  ر�سوم م�سرفية يجب  اأي  ج. 

املبلغ املدفوع اإىل البنك هو �سايف قيمة االأ�سهم املكتتب بها.

ل. اي حتويالت ترد بدون ذكر التفا�سيل الكاملة للمكتتب �سرُتد للبنك املحوِّ د. 

القيود على طريقة ال�سداد:. 17

�سيك م�سحوب فقط على بنك حملي يف قطر بتاريخ تقدمي الطلب.  •
اإىل البنك قبل ال�ساعة الواحدة ظهرًا ح�سب  اأن ت�سل املبالغ املحولة  يجب   •

التوقيت املحلي ملدينة الدوحة يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9.

تخ�سي�ص الأ�سهم

اأجزاء ال�سهم لن يتم اعتبارها من �سمن ح�سة اأ�سهم املكتتب اأي اأن ا�سهم املكتتب . 18

�ستحت�سب كاأعداد �سحيحة بعد اإهمال اأي ك�سور.  ويحتفظ البنك بحقة يف اإقرار 

تخ�سي�ش اأي اأجزاء من االأ�سهم.

اإذا طلب اأي من املكتتبني االكتتاب فيما يوازي ح�سته القائمة اأو اأقل منها، ف�سوف . 19

تخ�س�ش له كل االأ�سهم التي اكتتب بها و�سدد قيمتها.

اأعاله، . 20  )19( البند  ن�ش  على  بناًء  للمكتتبني  امل�سدرة  اال�سهم  تخ�سي�ش  �سيتم 

بالكامل يف  فيها  املكتتب  االأ�سهم  وقيمة  االكتتاب  البنك طلبات  ي�ستلم  اأن  �سريطة 

التواريخ املقررة.

يف حالة اإذا مل تتم تغطية زيادة راأ�ش املال بالكامل من قبل امل�ساهمني اأو مالكي حقوق . 21

االكتتاب، ُيطبق نظام تداول حقوق االكتتاب العام ح�سب اأنظمة هيئة قطر لال�سواق 

املالية دون امل�سا�ش باأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري رقم )11( ل�سنة  2015.

اإقرار

يقر امل�ساهمون وحاملو حقوق االكتتاب ويوافقون على ما يلي:. 22

اأن البنك لي�ش م�سوؤواًل عن اأي خطاأ يف اإدخال البيانات من ِقبل املكتتب اأو اي   •
عطل يف االأجهزة االإلكرتونية.

واأن كافة املعلومات والبيانات التي اأدىل بها املكتتب يف طلب االكتتاب �سحيحة.  •

مالحظة

وتكون  قطر،  دولة  يف  بها  املعمول  للقوانني  وفقًا  ر  وُتف�سَّ واالأحكام  ال�سروط  هذه  تخ�سع 

ال�سروط  هذه  عن  ين�ساأ  نزاع  اأي  يف  بالنظر  املخت�سة  هي  غريها  دون  القطرية  املحاكم 

بني  تعار�ش  وجود  الن�سرة.  ويف حالة  لهذه  الر�سمية  اللغة  العربية هي  اللغة  واالأحكام.  

الن�ش العربي والن�ش االإجنليزي، يتم االعتماد على الن�ش العربي.

وملزيد من املعلومات، يرجى االت�سال بالبنك على هاتف رقم )40154856/40154860( 

ويرجى من ال�سادة امل�ساهمني الكرام تاأكيد عناوينهم الربيدية امل�سجلة لدى �سركة قطر 

لالإيداع املركزي لالأوراق املالية.

  فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين

  رئي�ص جمل�ص الإدارة

دعوة لالكتتاب يف اأ�سهم زيادة راأ�ص مال بنك الدوحة )�ص.م.ع.ق(

يعقوب حبيقة

املدقق اخلارجي: كي بي اأم جي

رقم �سجل مراقبي احل�سابات )٢٨٩(


