
دعوة لالكتتاب في زيادة رأس مال البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) 
(نشرة االكتتاب)

يدعو مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م.ع.ق.( السادة المساهمين الكرام إلى االكتتاب في األسهم الجديدة من خالل طرح حقوق االكتتاب في األسهم بناًء على موافقة الجمعية العامة غير العادية 
للبنك المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، والتي تقرر فيها زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من 3,266,292,100 ريال قطري إلى 3,854,527,390 ريال قطري من خالل طرح 58,823,529 سهًما جديًدا عادًيا 
لالكتتاب للمساهمين، والذين لديهم حق االكتتاب في األسهم بواقع سهم واحد مقابل كل 5.5 سهم )والمشار إليها فيما بعد بـ"حقوق االكتتاب"( وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية رقم 

11 لعام 2015 ونظام تداول حقوق االكتتاب )والمشار إليه فيما بعد بـ"نظام هيئة قطر لألسواق المالية لتداول حقوق االكتتاب"( الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية )والمشار إليها فيما بعد 
بـ"الهيئة"(. 

وستمنح األولوية للمساهمين الُمسجلين في سجل المساهمين لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر 2016 ومالكي حقوق االكتتاب )كما 
هو موضح أدناه(. وسيتم طرح األسهم بواقع )خمسة وعشرون ريااًل قطرًيا وخمسون درهًما( 25,50 ريال قطري للسهم )10 ريال قطري القيمة اإلسمية للسهم باإلضافة إلى 15,50 ريال قطري عالوة 

إصدار( وفقًا آللية التسعير التي ُتحدد من ِقبل بورصة قطر والجهات ذات االختصاص. 
تبدأ فترة تداول حقوق االكتتاب من يوم األربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 حتى يوم األربعاء الموافق 28 ديسمبر 2016. 

ويحق ألي شخص )سواء طبيعي أم معنوي( االكتتاب في األسهم المطروحة بموجب حقوق االكتتاب في األسهم وفًقا لنظام هيئة قطر لألسواق المالية لتداول حقوق االكتتاب )والمشار إليهم 
بـ"مالكي حقوق االكتتاب"(.

وسوف تبدأ فترة االكتتاب بالنسبة للمساهمين ومالكي حقوق االكتتاب اعتباًرا من يوم األحد 8 يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهًرا يوم األحد الموافق 22 يناير 2017 حسب التوقيت 
المحلي لمدينة الدوحة. 

معلومات عامة عن البنك

•  اسم البنك : البنك التجاري )ش. م. ع. ق.(
•  المقر الرئيسي: الدوحة، قطر.

•  جهة اإلدراج: بورصة قطر.
•  رأس المال الحالي: ثالثة مليارات ومائتان ستة وستون مليون ومائتان أثنين وتسعون ألف ومائة ريال قطري 

)3,266,292,100 ريال قطري(.
•  العدد الحالي لألسهم: 326,629,210 سهًما.

•  القيمة اإلسمية للسهم: عشرة رياالت قطرية )10 قطري ريال(.
•  الزيادة المقترحة برأس المال: خمسمائة ثمانية وثمانون مليون ومائتان خمسة وثالثون ألف ومائتان وتسعون 

ريال قطري. )588,235,290 ريال قطري(.
•  الغرض من زيادة رأس المال: زيادة رأس مال البنك لضمان االلتزام بمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المتزايدة 

والتي أقرها مصرف قطر المركزي ولدعم نمو أعمال البنك في المستقبل.
•  المدقق الخارجي: شركة "كي بي إم جي"
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•  القصر: نسخة سارية من بطاقتهم الشخصية القطرية أو جواز السفر أو شهادة 
الميالد التي توضح الرقم الشخصي، ذلك باإلضافة إلى البطاقة الشخصية 

القطرية أو جواز السفر للولي أو الوصي. 
•   الشركات: مستخرج رسمي من السجل التجاري ونسخة من البطاقة الشخصية 

القطرية أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع وكتاب تفويض موثق من الشركة.
•  مالكو حقوق االكتتاب: نسخة من المستندات الثبوتية لتملكهم حقوق االكتتاب.

13( يجب تسليم الطلبات وقيمة االكتتاب إلى البنك قبل الساعة الواحدة ظهًرا 
حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة من يوم األحد الموافق 22 يناير 2017، ولن 

ُيلتفت إلى الطلبات الُمقدمة بعد هذا التاريخ.
14( يحق للبنك رفض أي طلب كليًا أو جزئيًا في أي من الحاالت التالية:

•  إذا لم يكن للمكتتب الحق في االكتتاب.
•  إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب فيها بالكامل في تاريخ غلق االكتتاب 

)مثال أن يتم رفض الشيك أو الحوالة ألي سبب كان(.
•  في حال استالم أكثر من طلب من المكتتب، سيتم النظر في الطلب األول فقط.
•  إذا كان الطلب ناقصًا أو تمت تعبئته بصورة خاطئة أو كانت المعلومات المبينة 

فيه غير صحيحة.
•  إذا لم يتم تقديم المستندات الثبوتية أو أي من المستندات المطلوبة أعاله في 

البند رقم )12( من هذه الشروط واألحكام مع الطلب.
•  إذا تم استخدام أكثر من وسيلة دفع )تعليمات خصم / تحويل / شيكات( لسداد 

قيمة االكتتاب لنفس المكتتب.
15( بعد تقديم طلب االكتتاب إلى البنك، لن يسمح للمكتتب بإلغاء اكتتابه في 

األسهم ألي سبب من األسباب.

السداد
16( تحويل المبلغ عن طريق السويفت لصالح حساب البنك التجاري )ش.م. ع. ق.( 

لحقوق االكتتاب لألسهم المكتتب فيها إلى البنك التجاري )ش. م. ع. ق.( 

IBAN: QA90CBQA000000004014826205634
Swift: CBQAQAQA

 )MT103( من رسالة سويفت )أ.  يجب أن تحتوي تعليمات التحويل في الخانة )70
على التفاصيل التالية: 

.)NIN( رقم المساهم   •
•   عدد األسهم المكتتب فيها

 "OUR" يجب أن تكون )MT103( من رسالة سويفت )71A( رسم العمولة في الخانة   •
)يتحمل طالب االكتتاب كافة الرسوم المقررة إلجراء المعاملة(.

 ب. إذا تم تحويل المبالغ عن طريق وسيلة إلكترونية أخرى مثل )QATCH( الرجاء   
  التأكد من ذكر التفاصيل الخاصة برسالة السويفت المعنية وااللتزام بالشروط 

.SECU/12 واألحكام المنصوص عليها أعاله واستخدام رمز الحواالت رقم 
ج.  أي رسوم مصرفية يجب أن يدفعها المكتتب بشكل منفصل بحيث يكون المبلغ 

المدفوع إلى البنك هو صافي قيمة األسهم المكتتب بها.
ل.  د.  أي تحويالت ترد بدون ذكر التفاصيل الكاملة للمكتتب سترد للبنك المحوِّ

17( القيود على طريقة السداد:
•    شيك مسحوب فقط على بنك محلي في قطر بتاريخ تقديم الطلب.

•  يجب أن تصل المبالغ المحولة إلى البنك قبل الساعة الواحدة ظهًرا حسب 
التوقيت المحلي لمدينة الدوحة يوم األحد الموافق 22 يناير 2017.

1(  عدد األسهم الجديدة المقدمة إلصدار حقوق االكتتاب هي 58,823,529 سهًما 
عادًيا.

2(  قيمة السهم الواحد 25,50 ريال قطري )10 ريال قطري قيمة أسمية باإلضافة إلى 
15,50 ريال قطري عالوة إصدار(.

3(  ال يجوز لمالكي حقوق االكتتاب حجز أو رهن حقوق االكتتاب في األسهم الخاصة 
بهم، وكذلك ال يجوز لهم شراء حقوق االكتتاب عبر تمويل الهامش.

4(  المساهمون هم األشخاص المسجلون بسجل المساهمين لدى شركة قطر 
لإليداع المركزي لألوراق المالية بنهاية يوم العمل الموافق الخميس، 8 ديسمبر 

.2016
ك أكثر من %5 من أسهم البنك، باستثناء حكومة دولة  5(  ال يسمح ألي مساهم تملُّ

قطر والهيئات والمؤسسات والكيانات التابعة لها.

تداول حقوق االكتتاب
6(  تبدأ فترة تداول حقوق االكتتاب من يوم األربعاء الموافق 14 ديسمبر 2016 وتنتهي في 

يوم األربعاء الموافق 28 ديسمبر 2016.
7(  تبدأ فترة االكتتاب للمساهمين ومالكي حقوق االكتتاب من يوم األحد الموافق 8 
يناير 2017 وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهًرا حسب التوقيت المحلي لمدينة 

الدوحة يوم األحد الموافق 22 يناير 2017.
8(  يحق للمساهمين االكتتاب في أي عدد من األسهم بما يعادل )%18,2( من 

أسهمهم الحالية بواقع سهم واحد لكل 5,5 أسهم مملوكة. وال يجوز 
للمساهمين طلب زيادة عن النسبة المذكورة.

9(  يمنح حق االكتتاب في األسهم لمالكي حقوق االكتتاب بنهاية فترة تداول حقوق 
االكتتاب وفًقا للبند )7( من هذه الشروط واألحكام.

االكتتاب
10( يحق للمساهم ومالك حق االكتتاب منح تفويض كتابي لشخص آخر ينوب عنه 

في إتمام عملية االكتتاب. ويجب إبراز أصل التفويض الكتابي وبطاقة الهوية 
األصلية مع صورة منها لكل من المكتتب والشخص المخول، كما أن طلب 

االكتتاب يجب أن يكون موقًعا من المكتتب نفسه.
11( يحق للمساهمين ومالكي حقوق االكتتاب االكتتاب من خالل تقديم طلب مرفقًا 
بالمستندات المنصوص عليها في البند رقم )12( من هذه الشروط واألحكام، على 

أن يتم ذلك قبل الساعة الواحدة من ظهر يوم األحد الموافق 22 يناير 2017 حسب 
التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وفقًا لهذه الشروط واألحكام بأي من الوسائل 

التالية: 
• يمكن تقديم الطلب من خالل أي فرع من فروع البنك بدولة قطر. يحتفظ البنك 

بأصل طلب االكتتاب ويقدم للمكتتب نسخة ضوئية مختومة من البنك. لن ُتقبل 
الطلبات غير المختومة من البنك.

• يتوفر نموذج طلب االكتتاب على موقع البنك )www.cbq.qa(. ويمكن للمساهمين 
من عمالء البنك االكتتاب عبر اإلنترنت ولكنهم مطالبين بتسليم أصل طلب 

االكتتاب باليد أو من خالل البريد المسجل إلى: أي فرع للبنك التجاري )ش. م. ع. 
ق.(، الدوحة – قطر.

12( على المكتتبين تقديم أصل طلبات االكتتاب المعبأة والموقعة حسب األصول 
مع المستندات التالية:

•  األفراد: نسخة سارية من البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر.

تخصيص األسهم
18( أجزاء السهم لن يتم اعتبارها من ضمن حصة أسهم المكتتب أي أن أسهم 
المكتتب ستحتسب كأعداد صحيحة بعد إهمال أي كسور. ويحتفظ البنك 

بحقه في إقرار تخصيص أي أجزاء من األسهم.
19( إذا طلب أي من المكتتبين االكتتاب فيما يوازي حصته القائمة أو أقل منها، 

فسوف تخصص له كل األسهم التي اكتتب بها وسدد قيمتها.
ة للمكتتبين بناًء على نص البند )19( أعاله،  20( سيتم تخصيص األسهم الُمصدرَّ

شريطة أن يستلم البنك طلبات االكتتاب وقيمة األسهم المكتتب فيها بالكامل 
في التواريخ المقررة.

21( في حالة إذا لم تتم تغطية زيادة رأس المال بالكامل من قبل المساهمين أو 
مالكي حقوق االكتتاب ، ُيطبق نظام تداول حقوق االكتتاب دون المساس بأحكام 

قانون الشركات التجارية رقم )11( لعام 2015. 

االسترجاع
22(يقر المساهمون وحاملو حقوق االكتتاب ويوافقون على ما يلي: 

•  أن البنك ليس مسؤواًل عن أي خطأ في إدخال البيانات من ِقبل المكتتب أو أي عطل 
في األجهزة اإللكترونية.

•  وأن كافة المعلومات والبيانات التي أدلى بها المكتتب في طلب االكتتاب 
صحيحة.

مالحظة
ر وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة قطر،  تخضع هذه الشروط واألحكام وُتفسَّ

وتكون المحاكم القطرية دون غيرها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه 
الشروط واألحكام. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه النشرة، وفي حالة وجود 

تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يتم االعتماد على النص العربي. 

ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالبنك على هاتف رقم )44495444(، ويرجى من 
السادة المساهمين تأكيد عناوينهم البريدية المسجلة لدى شركة قطر لإليداع 

المركزي لألوراق المالية .

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

شروط وأحكام نشرة االكتتاب (الشروط واألحكام)

يعقوب حبيقة
المدقق الخارجي : "كي بي إم جي"

رقم سجل مراقبي الحسابات )289(


