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دعوة لالكتتاب يف �أ�سهم زيادة ر�أ�س مال بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق)
ي�سر جمل�س �إدارة بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق) دعوة ال�سادة امل�ساهمني الكرام �إىل االكتتاب
يف الأ�سهم اجلديدة من خالل طرح حقوق االكتتاب يف الأ�سهم بناء ًا على موافقة اجلمعية
العامة غري العادية للبنك املنعقدة بتاريخ  2017/3/6والتي تقرر فيها زيادة ر�أ�س مال
البنك من مبلغ  2.583.722.520ريال قطري �إىل مبلغ  3.100.467.024ريال
قطري بحد �أق�صى "ما يعادل ن�سبة  %20من ر�أ�س املال احلايل املدفوع" من خالل طرح
� 51.674.450سهم ًا جديد ًا عادي ًا لالكتتاب على م�ساهمي بنك الدوحة ومن لديهم حقوق
االكتتاب يف الأ�سهم بواقع (� )1سهم مقابل كل ( )5خم�سة �أ�سهم مملوكة (وامل�شار �إليها
فيما بعد بـ"حقوق االكتتاب") وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ()11
ل�سنة  2015ونظام تداول حقوق االكتتاب ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية (وامل�شار
�إليها فيما بعد بـ"الهيئة").
و�ستمنح الأولوية مل�ساهمي بنك الدوحة امل�ؤهلني امل�سجلني ب�سجل امل�ساهمني لدى
�شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية بتاريخ �إقفال التداول يوم الأربعاء املوافق
 2017/3/15ومالكي حقوق االكتتاب يف الأ�سهم (كما هو مو�ضح �أدناه) و�سيتم طرح
الأ�سهم بواقع ( )25ريال قطري ( 10ريال قطري القيمة الإ�سمية لل�سهم بالإ�ضافة �إىل 15
ريال قطري عالوة �إ�صدار) للأ�سهم امل�ؤهلة ووفق ًا لآلية الت�سعري التي حتدد من قبل بور�صة
قطر واجلهات الرقابية ذات االخت�صا�ص.
تبد�أ فرتة تداول حقوق االكتتاب ابتداء ًا من يوم الثالثاء املوافق  2017/4/4حتى يوم
االثنني املوافق  .2017/4/17و�سوف تبد�أ فرتة االكتتاب بالن�سبة للم�ساهمني ومالكي
حقوق االكتتاب اعتبار ًا من يوم الثالثاء املوافق  2017/4/25وتنتهي يف متام ال�ساعة
الواحدة ظهر ًا يوم الثالثاء املوافق  2017/5/9ح�سب التوقيت املحلي ملدينة الدوحة.
ويحق لأي �شخ�ص (�سواء طبيعي �أم معنوي) االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة مبوجب حقوق
االكتتاب يف الأ�سهم وفق ًا لنظام هيئة قطر لال�سواق املالية لتداول حقوق االكتتاب (وامل�شار
�إليهم بـ"مالكي حقوق االكتتاب").
معلومات عامة عن بنك الدوحة
ا�سم البنك:
املقر الرئي�سي:
جهة الإدراج:
ر�أ�س املال احلايل:

العدد احلايل للأ�سهم:

القيمة الإ�سمية لل�سهم:
الزيادة املقرتحة بر�أ�س املال:

الغر�ض من زيادة ر�أ�س املال:

املدقق اخلارجي:

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق)
الدوحة ،قطر
بور�صة قطر
 2.583.722.520ريال قطري (ملياران
وخم�سمائة وثالث وثمانون مليون و�سبعمائة
واثنان وع�شرون �ألف ًا وخم�سمائة وع�شرون ريا ًال
قطري ًا)
� 258.372.252سهم ًا (مائتان وثمانية وخم�سون
مليون ًا وثالثمائة واثنان و�سبعون الف ًا ومئتان
واثنان وخم�سون �سهم ًا)
( )10ع�شرة رياالت قطرية
 516.744.504ريال قطري (خم�سمائة و�ست
ع�شرة مليون ًا و�سبعمائة واربع و�أربعون الف ًا
وخم�سمائة و�أربعة ريا ًال قطري ًا).
لدعم منو �أعمال البنك يف امل�ستقبل ول�ضمان
االمتثال امل�ستمر للمتطلبات التنظيمية املحددة
من قبل ال�سادة م�صرف قطر املركزي.
كي بي �أم جي ""KPMG

بيان توزيعات الأرباح لآخر ثالث �سنوات:
ال�سنة
2014

املبلغ
( )4ريال قطري لل�سهم الواحد

عدد �أ�سهم ر�أ�س املال
258.372.252

2015
2016

( )3ريال قطري لل�سهم الواحد
( )3ريال قطري لل�سهم الواحد

258.372.252
258.372.252

�شروط و�أحكام ن�شرة االكتتاب (ال�شروط والأحكام)
1 .1عدد الأ�سهم اجلديدة املقدمة لإ�صدار حقوق االكتتاب هي � 51.674.450سهم ًا
عادي ًا.
2 .2قيمة ال�سهم الواحد ( )25ريال قطري ( 10ريال قطري قيمة �أ�سمية بالإ�ضافة �إىل
 15ريال قطري عالوة �إ�صدار) بالن�سبة لال�سهم امل�ؤهلة.
3 .3ال يجوز ملالكي حقوق االكتتاب حجز �أو رهن حقوق االكتتاب يف الأ�سهم اخلا�صة
بهم .كما ال يجوز لهم �شراء حقوق االكتتاب عرب متويل الهام�ش.
4 .4امل�ساهمون امل�ؤهلون هم الأ�شخا�ص امل�سجلون ب�سجل امل�ساهمني لدى �شركة قطر
للإيداع املركزي للأوراق املالية بنهاية يوم العمل املوافق الأربعاء  15مار�س .2017
5 .5ال ي�سمح لأي م�ساهم متلُّك �أكرث من  %2من ا�سهم البنك ،با�ستثناء حكومة دولة
قطر والهيئات وامل�ؤ�س�سات والكيانات التابعة لها.

تداول حقوق االكتتاب
6 .6تبد�أ فرتة تداول حقوق االكتتاب ابتداء ًا من يوم الثالثاء املوافق 2017/4/4
وتنتهي يف يوم االثنني املوافق .2017/4/17
7 .7تبد�أ فرتة االكتتاب للم�ساهمني ومالكي حقوق االكتتاب ابتداء ًا من يوم الثالثاء
املوافق  2017/4/25وتنتهي يف متام ال�ساعة الواحدة ظهر ًا ح�سب التوقيت املحلي
ملدينة الدوحة يوم الثالثاء املوافق .2017/5/9
8 .8يحق للم�ساهمني االكتتاب يف �أي عدد من الأ�سهم مبا يعادل ( )%20من �أ�سهمهم
احلالية بواقع (� )1سهم واحد لكل ( )5خم�سة ا�سهم مملوكة ،وال يجوز للم�ساهمني
طلب زيادة عن الن�سبة املذكورة.
9 .9مينح حق االكتتاب يف الأ�سهم ملالكي حقوق االكتتاب بنهاية فرتة تداول حقوق
االكتتاب وفق ًا للبند ( )6من هذه ال�شروط والأحكام.
االكتتاب
1010يحق للم�ساهم ومالك حق االكتتاب منح تفوي�ض كتابي ل�شخ�ص �آخر ينوب عنه يف
�إمتام عملية االكتتاب .ويجب �إبراز �أ�صل التفوي�ض الكتابي وبطاقة الهوية القطرية
الأ�صلية مع �صورة منها لكل من املكتتب وال�شخ�ص املخ ّول ،كما �أن طلب االكتتاب
يجب �أن يكون موقع ًا من املكتتب نف�سه.
1111يحق للم�ساهمني ومالكي حقوق االكتتاب االكتتاب من خالل تقدمي طلب االكتتاب
مرفق ًا به امل�ستندات املن�صو�ص عليها يف البند رقم ( )12من هذه ال�شروط والأحكام،
على �أن يتم ذلك قبل ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2017/5/9
ح�سب التوقيت املحلي ملدينة الدوحة وفق ًا لهذه ال�شروط والأحكام كما يلي:
• ميكن للم�ساهمني امل�ؤهلني ومالكي حقوق االكتتاب تعبئة البيانات وت�سليم
�أ�صل طلب االكتتاب باليد باملقر الرئي�سي بربج البنك الكائن بالدفنة -
الدور الأول� ،أو لأي فرع من فروع البنك بدولة قطر �أو من خالل الربيد
امل�سجل �إىل :بنك الدوحة ،املقر الرئي�سي بربج البنك الكائن بالدفنة (�إدارة
�ش�ؤون امل�ساهمني) الدوحة  -قطر.
• يحتفظ البنك ب�أ�صل طلب االكتتاب ويقدم للمكتتب ن�سخة �ضوئية خمتومة
من البنك ولن تُقبل الطلبات غري املختومة من البنك.
• ال يجوز نقل ملكية حقوق االكتتاب لأي �شخ�ص �آخر بعد انق�ضاء فرتة تداول
حقوق االكتتاب.
• يتوفر منوذج طلب االكتتاب باملقر الرئي�سي بربج البنك الكائن بالدفنة-
الدور الأول وبالفروع التالية :الفرع الرئي�سي ،فرع املرقاب ،فرع �أبو هامور
 دار ال�سالم ،فرع ال�سيتي �سنرت ،فرع الريان ،فرع اخلريطيات ،فرع دخان،فرع اخلور ،فرع الوكرة ،فرع م�سيعيد وفرع الروي�س.
1212على املكتتبني تقدمي �أ�صل طلبات االكتتاب املعب�أة واملوقعة ح�سب الأ�صول مع
امل�ستندات التالية:
• الأفراد :ن�سخة �سارية ال�صالحية من البطاقة ال�شخ�صية القطرية للقطريني.
ن�سخة �سارية ال�صالحية من البطاقة ال�شخ�صية القطرية �أو جواز ال�سفر
لغري القطريني.
الق�صر :ن�سخة �سارية ال�صالحية من بطاقتهم ال�شخ�صية القطرية �أو
•
ّ
جواز ال�سفر �أو �شهادة امليالد مو�ضح ًا فيها الرقم ال�شخ�صي ،بالإ�ضافة �إىل
البطاقة ال�شخ�صية القطرية �أو جواز ال�سفر للويل �أو الو�صي.
• ال�شركات :م�ستخرج ر�سمي من ال�سجل التجاري �ساري ال�صالحية ون�سخة
�سارية ال�صالحية من البطاقة ال�شخ�صية القطرية �أو جواز ال�سفر للمفو�ض
بالتوقيع وكتاب تفوي�ض موثق من ال�شركة.
• مالكو حقوق االكتتاب :ن�سخة من امل�ستندات الثبوتية لتملكهم حقوق االكتتاب.
1313يجب ت�سليم الطلبات وقيمة االكتتاب �إىل البنك قبل ال�ساعة الواحدة ظهر ًا ح�سب
التوقيت املحلي ملدينة الدوحة من يوم الثالثاء املوافق  ،2017/5/9ولن ُيلتفت �إىل
الطلبات املقدمة بعد هذا التاريخ.
1414يحق للبنك رف�ض �أي طلب كلي ًا �أو جزئي ًا يف �أي من احلاالت التالية:
•	�إذا مل يكن للمكتتب احلق يف االكتتاب.
•	�إذا مل يتم �سداد قيمة الأ�سهم املكتتب فيها بالكامل يف تاريخ غلق االكتتاب
(مثال �أن يتم رف�ض ال�شيك �أو احلوالة لأي �سبب كان).
• يف حال ا�ستالم �أكرث من طلب من املكتتب� ،سيتم النظر يف الطلب الأول فقط.
•	�إذا كان الطلب ناق�ص ًا �أو متت تعبئته ب�صورة خاطئة �أو كانت املعلومات املبينة فيه
غري�صحيحة.
•	�إذا مل يتم تقدمي امل�ستندات الثبوتية �أو �أي من امل�ستندات املطلوبة �أعاله يف
البند رقم ( )12من هذه ال�شروط والأحكام مع الطلب.
•	�إذا مت ا�ستخدام �أكرث من و�سيلة دفع (تعليمات خ�صم /حتويل� /شيكات)
ل�سداد قيمة االكتتاب لنف�س املكتتب.

1515بعد تقدمي طلب االكتتاب �إىل البنك ،لن ي�سمح للمكتتب ب�إلغاء اكتتابه يف الأ�سهم لأي
�سبب من الأ�سباب.
ال�سداد
1616حتويل املبلغ عن طريق ال�سويفت ل�صالح بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق):
احل�ساب :االكتتاب يف �أ�سهم زيادة ر�أ�س مال بنك الدوحة 2017
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 .1يجب �أن حتتوي تعليمات التحويل يف اخلانة ( )70من ر�سالة ال�سويفت
( )MT103على التفا�صيل التالية:
• رقم امل�ساهم ()NIN
•	�إ�سم امل�ساهم
• عدد الأ�سهم املكتتب بها
• ر�سم التحويل يف اخلانة ( )71Aمن ر�سالة �سويفت ( )MT103يجب �أن
تكون "( "OURيتحمل طالب االكتتاب كافة الر�سوم املقررة لإجراء املعاملة)
�	.2إذا مت حتويل املبالغ عن طريق و�سيلة �إلكرتونية �أخرى مثل ()QATCH
الرجاء الت�أكد من ذكر التفا�صيل اخلا�صة بر�سالة ال�سويفت املعنية وااللتزام
بال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها �أعاله وا�ستخدام رمز احلواالت رقم
.12/SECU
ج�	.أي ر�سوم م�صرفية يجب �أن يدفعها املكتتب ب�شكل منف�صل بحيث يكون
املبلغ املدفوع �إىل البنك هو �صايف قيمة الأ�سهم املكتتب بها.
د .اي حتويالت ترد بدون ذكر التفا�صيل الكاملة للمكتتب ُ
�ستد للبنك املح ِّول.
1717القيود على طريقة ال�سداد:
• �شيك م�سحوب فقط على بنك حملي يف قطر بتاريخ تقدمي الطلب.
• يجب �أن ت�صل املبالغ املحولة �إىل البنك قبل ال�ساعة الواحدة ظهر ًا ح�سب
التوقيت املحلي ملدينة الدوحة يوم الثالثاء املوافق .2017/5/9
تخ�صي�ص الأ�سهم
�1818أجزاء ال�سهم لن يتم اعتبارها من �ضمن ح�صة �أ�سهم املكتتب �أي �أن ا�سهم املكتتب
�ستحت�سب ك�أعداد �صحيحة بعد �إهمال �أي ك�سور .ويحتفظ البنك بحقة يف �إقرار
تخ�صي�ص �أي �أجزاء من الأ�سهم.
�1919إذا طلب �أي من املكتتبني االكتتاب فيما يوازي ح�صته القائمة �أو �أقل منها ،ف�سوف
تخ�ص�ص له كل الأ�سهم التي اكتتب بها و�سدد قيمتها.
�2020سيتم تخ�صي�ص اال�سهم امل�صدرة للمكتتبني بنا ًء على ن�ص البند (� )19أعاله،
�شريطة �أن ي�ستلم البنك طلبات االكتتاب وقيمة الأ�سهم املكتتب فيها بالكامل يف
التواريخ املقررة.
2121يف حالة �إذا مل تتم تغطية زيادة ر�أ�س املال بالكامل من قبل امل�ساهمني �أو مالكي حقوق
االكتتابُ ،يطبق نظام تداول حقوق االكتتاب العام ح�سب �أنظمة هيئة قطر لال�سواق
املالية دون امل�سا�س ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )11ل�سنة .2015
�إقرار
2222يقر امل�ساهمون وحاملو حقوق االكتتاب ويوافقون على ما يلي:
•	�أن البنك لي�س م�س�ؤو ًال عن �أي خط�أ يف �إدخال البيانات من قِبل املكتتب �أو اي
عطل يف الأجهزة الإلكرتونية.
• و�أن كافة املعلومات والبيانات التي �أدىل بها املكتتب يف طلب االكتتاب �صحيحة.
مالحظة
ُف�سر وفق ًا للقوانني املعمول بها يف دولة قطر ،وتكون
ت
و
أحكام
ل
وا
ال�شروط
هذه
تخ�ضع
َّ
املحاكم القطرية دون غريها هي املخت�صة بالنظر يف �أي نزاع ين�ش�أ عن هذه ال�شروط
والأحكام .اللغة العربية هي اللغة الر�سمية لهذه الن�شرة .ويف حالة وجود تعار�ض بني
الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يتم االعتماد على الن�ص العربي.
وملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال بالبنك على هاتف رقم ()40154856/40154860
ويرجى من ال�سادة امل�ساهمني الكرام ت�أكيد عناوينهم الربيدية امل�سجلة لدى �شركة قطر
للإيداع املركزي للأوراق املالية.

فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

يعقوب حبيقة
املدقق اخلارجي :كي بي �أم جي
رقم �سجل مراقبي احل�سابات ()٢٨٩

