
نشرة إصدار أسهم

بنك الخليج التجاري )الخليجي(
)شركة مساهمة قطرية(

المتعلقة بطرح )120.000.000( مائة وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية )1.200.000.000( مليار ومائتا مليون ريال قطري
سعر السهم الواحد )10( عشرة رياالت قطرية مضافًا إليها )25( خمسة وعشرون درهمًا مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها. 

ويمثل هذا االكتتاب ما نسبته )16.67%( من رأس مال البنك المصرح به.

مراقب الحسابات
ديلويت أند توش

المستشار القانوني
 مكتب سلطان العبدالله

للمحاماة واالستشارات القانونية

مدير اإلصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق اإلصدار
البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
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نشرة إصدار أسهم 

الخليجي )شركة مساهمة قطرية(  )الخليجي( بموجب أحكام المادة )68( من القانون رقم )5( لسنة 2002 بإصدار  تأسس بنك الخليج التجاري – 
الخليجي بموجب  وقد تمت الموافقة على تأسيس بنك الخليج التجاري –  قانون الشركات التجارية، ووفقًا ألحكام عقد تأسيسه ونظامه األساسي. 
وقد أعلن عن تأسيس الخليجي نهائيًا بتاريخ 9 يناير 2007 بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم )2( لسنة 2007. 
)1( بصفته القائم مقام الجمعية العامة التأسيسية، وفقًا ألحكام المادة )45( من النظام األساسي للخليجي، وقد سجل الخليجي في السجل التجاري 
تحت رقم )34548( بتاريخ 14 يناير 2007 كما حصل الخليجي على شهادة ترخيص مزاولة عمل بنك من قبل مصرف قطر المركزي تحت رقم 

)رم/2007/18( بتاريخ 1 فبراير 2007.

سبعمائة   )720.000.000( على  موزعة  قطري  ريال  مليون  ومائتي  مليارات  سبعة   )7.200.000.000( به  المصرح  الخليجي  مال  رأس  يبلغ 
وعشرون مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها )10( عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد.

بموجب نشرة االصدار هذه وعقد تأسيس الخليجي ونظامه األساسي يطرح الخليجي لإلكتتاب العام لألفراد الطبيعيين من حملة الجنسية القطرية 
عند  منها   %50 المكتتب  يدفع  الواحد،   للسهم  قطرية  رياالت  عشرة   )10( قدره  اسمي  بسعر  سهم،   مليون  وعشرون  مائة   )120.000.000(
ويمثل هذا االكتتاب ما  االكتتاب مضافًا إليه نسبة )2.5%( من القيمة االسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها. 

نسبته )16.66%( من رأس مال الخليجي المصرح به. 

قانون  بإصدار   2002 لسنة   )5( رقم  قانون  وألحكام  االساسي  ونظامه  الخليجي  تأسيس  عقد  ألحكام  واجراءاته  العام  االكتتاب  هذا  يخضع 
الشركات التجارية وخاصة المادة )68( منه وألحكام نشرة اإلصدار هذه.

تم إعداد نشرة إصدار األسهم هذه وفق متطلبات وشروط سوق الدوحة لألوراق المالية المتبعة في الالئحة الداخلية للسوق والمعتمدة من قبل وزير 
االقتصاد والتجارة.
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مدير اإلصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق اإلصدار

البنك التجاري القطري

البنوك المعتمدة لالكتتاب

بنك قطر الوطني

بنك الدوحة 

البنك األهلي القطري 

 بنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود

البنك العربي

يونايتد بنك ليمتد

ستاندرد تشارترد بنك
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محتويات نشرة اإلصدار

6 للمستثمر  هام  بيان  األول:  لفصل  ا
7 لالكتتاب   لمطروحة  ا األسهم  وصف  لثاني:  ا لفصل  ا
9 االكتتاب  ءات  وإجرا شروط  لثالث:  ا لفصل  ا
13 غراضه  وأ لخليجي  ا تسجيل  بع:  لرا ا لفصل  ا
15 ومسؤولياته  لمساهم  ا حقوق  لخامس:  ا لفصل  ا
17 تها  ما واستخدا ر  اإلصدا حصيلة  لسادس:  ا لفصل  ا
18 لخليجي  ا نشاط  وصف  لسابع:  ا لفصل  ا
31 لخليجي  ا تمويل  مصادر  لثامن:  ا لفصل  ا
32 لية  لما ا لبيانات  ا لتاسع:  ا لفصل  ا
41 لشركة   ا رة  دا إ لعاشر:  ا لفصل  ا
46 لخاص  ا واالكتتاب  لمؤسسين  ا بيانات  عشر:  لحادي  ا لفصل  ا
54 لعالقة   ا ذوي  قيع  وتوا تعهدات  عشر:  لثاني  ا لفصل  ا
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الفصل األول: بيان هام للمستثمر

إن الغاية من إعداد نشرة اإلصدار هي إطالع المسستثمر على كافة المعلومات التي تساعده في اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في اسهم 
وال تحتوي  الخليجي والمطروحة لالكتتاب العام وفق الشروط واألحكام المبينة بالتفصيل في هذه النشرة وعقد تأسيس الخليجي ونظامه األساسي. 

نشرة اإلصدار على أية معلومات مضللة، ولم تغفل أية معلومات هامة قد يكون لها أثر ايجابي أو سلبي على قرار المستثمر بخصوص استثماره.
إن الغرض من المعلومات المتضمنة في هذه النشرة هو مساعدة المستثمر في إجراء تقييمه الخاص للخليجي، وبالتالي يجب على المستثمر أن يجري 

دراسته وتحليله الخاص للخليجي ومستقبله ونتائج أعماله ومركزه المالي، وذلك لكي يقّيم بعناية أية مخاطر مرتبطة باالستثمار في الخليجي. 
يرجى من كل مستثمر دراسة النشرة بعناية واهتمام ليقرر فيما إذا كان من المناسب ان يستثمر في هذه األسهم، آخذاً بعين االعتبار جميع الحقائق 

المبينة في ضوء أوضاعه الخاصة. 
ويتحمل مجلس إدارة  الخليجي مسئولية صحة ودقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، وذلك حسب علمهم واعتقادهم، حيث أنهم قد 
اتخذوا اإلجراءات االحترازية الالزمة لتأمين توافق المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه مع الحقائق المبينة فيها، وأنه لم يتم حذف أي بيانات 

من المحتمل أن يؤثر على فحوى هذه المعلومات. 
وينبغي أال يعتبر المكتتب أن ما ورد في نشرة االكتتاب هذه يشكل مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، حيث يجب على جميع الراغبين في 
االكتتاب في الخليجي إجراء التقييم الالزم لهذه الفرصة االستثمارية للمساهمة في البنك، والتأكد من مدى مالءمتها للمتطلبات الفردية لكل واحد 

منهم. ويجب على المستثمرين االعتماد على دراستهم الخاصة للمزايا والمخاطر المترتبة على هذا االستثمار.
ولم يقم مجلس اإلدارة بتفويض أي شخص لتقديم أية معلومات بخصوص االكتتاب في الخليجي، أو اتخاذ أية إقرارات بخالف المنصوص 
عليها في نشرة اإلصدار هذه، وال يجوز االعتماد على أية معلومات أو إقرارات ما لم تصدر عن مجلس إدارة الخليجي أو أية جهة أخرى 

يعتمدها لهذا الغرض.
وهذه المعلومات  وتحتوي نشرة اإلصدار هذه على بعض الفرضيات والبيانات »المستقبلية« المتوقعة والمعلومات ذات العالقة باالستثمار المذكور هنا. 
وعند استخدامها في نشرة اإلصدار هذه، يقصد من الكلمات من قبيل »تتوقع«، »تعتقد«، »تقدر«،  قائمة على أساس اعتقادات مجلس إدارة البنك. 
المخاطر  البيانات  هذه  وتعكس  كما  المستقبلية.  الصيغة  )الخليجي(،  التجاري  الخليج  ببنك  يتعلق  فيما  المماثلة  العبارات  أو  والكلمات  »تعتزم« 
الحالية، واالفتراضات المتعلقة بعوامل محددة، بما فيها على سبيل المثال ال الحصر، عوامل المنافسة، والظروف االقتصادية العامة، وظروف السوق، 
وبناًء على تغير الفرضيات ذات العالقة والظروف، حيث  والعوامل األخرى المبينة في هذه النشرة، وتحديداً في القسم المعنون بـ»مخاطر االستثمار«. 

أنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة والتنبؤات المستقبلية الواردة في دراسة الجدوى االقتصادية ونشرة اإلصدار هذه. 

القسم المعنون بـ »مخاطر  وينصح المستثمرون الراغبون باالكتتاب في أسهم بنك الخليج التجاري )الخليجي( قراءة نشرة اإلصدار هذه، وتحديداً 
الخليج  بنك  العام في  االكتتاب  بتقديم طلب  المتعلقة  الكاملة  المعلومات  للمستثمرين  توفر  اإلصدار هذه  نشرة  أن  ويرجى مالحظة  االستثمار«. 

التجاري )الخليجي( ، وبأنه قد تمت مراعاة شمولية هذه النشرة لكي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرار المشاركة في هذا االستثمار. 

الورادة  المعلومات  وكفاية  وسالمة  مسؤولية  أو  المطروحة،  األسهم  في  االستثمار  جدوى  مسؤولية  المالية  لألوراق  الدوحة  سوق  تتحمل  ال 
في هذه النشرة.
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الخليجي )شركة مساهمة قطرية( بنك الخليج التجاري – 

أعلن عن تأسيس الخليجي نهائيًا بتاريخ 9 يناير 2007 بموجب قرار الجمعية العامة التأسيسية 

سجل الخليجي في السجل التجاري تحت رقم )34548( بتاريخ 14 يناير 2007 

حصل الخليجي على شهادة ترخيص مزاولة عمل بنك من قبل مصرف قطر المركزي تحت رقم )رم/2007/18( 
بتاريخ 1 فبراير 2007 

يكون رأس مال البنك المصرح به )7.200.000.000( سبعة مليارات ومائتي مليون ريال قطري موزعة على 
)720.000.000( سبعمائة وعشرون مليون سهم

مليارات  والبالغ )3.120.000.0000(  ثالثة  المؤسسين  قبل  به من  والمكتتب  المصدر  المال  رأس  به  ويقصد 
بسعر  سهم،  مليون  عشر  واثنا  ثالثمائة   )312.000.000( إلى  مقسم  قطري  ريال  مليون  وعشرون  ومائة 
اسمي قدره )10( عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب50% منها عند االكتتاب مضافًا إليه نسبة 
هو  كما  وذلك  وغيرها  وإصدار  واكتتاب  تأسيس  ورسوم  مصاريف  مقابل  للسهم  اإلسمية  القيمة  من   )%2.5(
بوزارة  التجارية  الشئون  إدارة  عن  الصادر   )34548( رقم  تحت  والمسجل  للخليجي  التجاري  السجل  في  وارد 

االقتصاد والتجارة.

مليون  وستون  وخمسمائة  مليار   )1.560.000.000( والبالغ  المؤسسين  قبل  من  المدفوع  المال  رأس  به  يقصد 
ريال قطري وذلك كما هو وارد في ترخيص مزاولة عمل البنك الصادر عن مصرف قطر المركزي. 

وسيتم زيادة رأس المال المصدر والمكتتب به للخليجي من قبل المؤسسين بموجب أحكام عقد تأسيس الخليجي ونظامه األساسي، 
وذلك على مرحلتين، تكون المرحلة األولى بموجب اكتتاب خاص بإصدار )288.000.000( مائتان وثمان وثمانون مليون 

سهم، والمرحلة الثانية بإصدار )120.000.000( مائة وعشرون مليون سهم لالكتتاب العام. 

االمارات  ودولة  الكويت  ودولة  البحرين  ومملكة  عمان  سلطنة  في  المؤسسين  لغير  الخاص  لالكتتاب  يطرح 
إلى  مقسم  قطري  ريال  مليون  وثمانون  وثمانمائة  ملياران   )2.880.000.000( قيمته  ما  المتحدة  العربية 
للسهم  قطرية  رياالت  عشرة   )10( قدره  اسمي  بسعر  سهم،  مليون  وثمانون  وثمان  مائتان   )288.000.000(
مقابل  للسهم  اإلسمية  القيمة  من   )%2.5( نسبة  إليها  مضافًا  االكتتاب  عند  منها   %50 المكتتب  يدفع  الواحد، 
مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها عن كل سهم من األسهم المكتتب بها، و )5( خمسة رياالت 
قطرية للسهم الواحد مقابل رسم اكتتاب خاص يخصم منها )2.5( رياالن وخمسون درهمًا كعمولة لمتعهد التغطية 
ويرحل ما تبقى من رسم االكتتاب الخاص لإلحتياطي اإلجباري للخليجي )»عالوة اصدار االكتتاب الخاص«(

ــ )»لمزيد من التفاصيل بخصوص االكتتاب الخاص يرجى مراجعة الفصل الحادي عشر من هذه النشرة«(.

ــ عدد األسهم وقيمتها:
بموجب نشرة اإلصدار هذه وللزيادة في رأس المال المصدر للخليجي والمنصوص عليها في عقد تأسيس والنظام 
وعشرون  مائة   )120.000.000( القطرية  الجنسية  حملة  من  الطبيعيين  لألفراد  العام  لالكتتاب  يطرح  االساسي، 
مليون سهم، جميعها أسهم نقدية،  بسعر اسمي قدره )10( عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب 
تأسيس  مقابل مصاريف ورسوم  للسهم  االسمية  القيمة  إليه نسبة )2.5%( من  االكتتاب مضافًا  منها عند   %50

واكتتاب وإصدار وغيرها. 

ــ نوع األسهم:
جميع األسهم المطروحة لالكتتاب أسهم إسمية عادية.

اسم الشركة:

اإلعالن عن التأسيس: 

التسجيل: 

الترخيص:

رأس المال المصرح به:

رأس المال المصدر والمكتتب به:

رأس المال المدفوع:

رأس المال المصدر لإلكتتاب الخاص:   

طبيعة أسهم االكتتاب العام:

الفصل الثاني: وصف األسهم المطروحة لالكتتاب
نشرة إصدار أسهم
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)10( عشرة رياالت قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب )50%( منها عند االكتتاب مضافًا إليها مبلغ )0.25( 
خمسة وعشرون درهمًا مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها عن كل سهم من األسهم المكتتب بها.

والتجارة  االقتصاد  قرار وزير  بموجب  الخليجي  تأسيس  والتجارة على  االقتصاد  وزارة  موافقة  الحصول على  تم 
رقم )2( لسنة 2007م والصادر بتاريخ 8 يناير 2007.

مركز الخليجي الرئيسي ومحله القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ له فروعًا أو 
مكاتب أو توكيالت في قطر أو في خارجها. 

المدة المحددة للخليجي هي )100( مائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيسه 
وقيده في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

تبدأ السنة المالية للخليجي من اول يناير  وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية 
األولى المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الخليجي حتى 31 من ديسمبر من السنة التالية.

التاكد من تسجيل األسهم لصالح  الخليجي أو من يوكله مسؤولية  التخصيص، يقع على عاتق  إتمام عملية  بعد 
المساهمين في حساباتهم لدى سوق الدوحة لالوراق المالية، ويكون الخليجي أو من يوكله مسؤواًل كذلك عن 
إرسال اإلشعارات بتخصيص األسهم خالل اسبوعين من تاريخ إغالق االكتتاب إلى المساهم على أن يبين في كل 

إشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة األسهم المخصصة له.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
3232 ص.ب. 

هاتف: 4490000/ 4490384

في حالة رغبة الخليجي في قيد اسهمه لدى سوق الدوحة لالوراق المالية أو غيرها من األسواق المالية، فتتبع 
المالية  المنظمة لعمليات تداول األوراق  القوانين و األنظمة والتعليمات  المنصوص عليها في  االجراءات والقواعد 

في الدول المعنية.

ومن المتوقع قيد اسهم الخليجي في سوق الدوحة لألوراق المالية وتداول أسهمه في قاعة السوق خالل شهرين 
أسهم  القطري شراء  لغير  السوق، ويجوز  المعتمدة لدى  اللوائح  العام وذلك حسب  اإلكتتاب  تاريخ اغالق  من 
إال أنه  الخليجي من خالل سوق الدوحة لألوراق المالية وفقًا ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها. 
وفي كل االحوال ال يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر عن 20% من رأس مال الخليجي وذلك بموجب 

أحكام المادة )11( من عقد التأسيس والنظام األساسي للخليجي. 

سعر الطرح العام:

موافقة وزارة االقتصاد والتجارة:

مركز الخليجي:

مدة الخليجي:

السنة المالية للخليجي: 

إشعار المكتتب بتخصيص األسهم: 
 

مدير اإلصدار والوسيط المعتمد
 لبيع وتسويق اإلصدار: 

قيد أسهم الخليجي للتداول:
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الفصل الثالث: شروط وإجراءات االكتتاب
اسلوب طرح األسهم

اكتتاب عام.
القيود على االكتتاب

االكتتاب مفتوح لألشخاص الطبيعيين القطريين فقط.

تاريخ بداية االكتتاب
سيبدأ االكتتاب في أسهم البنك بتاريخ 15 ابريل 2007م، 

تاريخ انتهاء االكتتاب
وينتهي في تاريخ 29 ابريل 2007م.

الحد األدنى لالكتتاب
يكون الحد األدنى لالكتتاب هو )500( خمسمائة سهم

الحد األعلى لالكتتاب
يكون الحد األعلى لالكتتاب هو )5000( خمسة آالف سهم

شرائح األسهم التي يجوز للمكتتب التقدم باالكتتاب بها:

قيمة األسهم بالريال القطري مضافًا إليها مصاريف ورسوم التأسيس واإلصدار واالكتتاب وغيرهاعدد األسهم

2.625   )الفان و ستمائة و خمسة و عشرون( 500

3.150   )ثالثة اآلف و مائة و خمسون( 600

3.675   )ثالثة اآلف و ستمائة و خمسة و سبعون( 700

4.200   )أربعة اآلف و مائتان( 800

5.250   )خمسة اآلف و مائتان و خمسون( 1.000

10.500 )عشرة اآلف و خمسمائة( 2.000

15.750  )خمسة عشر الفًا و سبعمائة و خمسون( 3.000

21.000 )واحد و عشرون الف ( 4.000

26.250  )ستة و عشرون الفًا و مائتان و خمسون( 5.000

أماكن الحصول على نموذج طلب االكتتاب
يمكن الحصول على طلب االكتتاب من البنوك المعتمدة لالكتتاب، وذلك على النحو التالي:

ساعات العملرقم الهاتفالبنوك المعتمدة لالكتتاب
01:00 ظهرا4495444ًالبنك التجاري القطري  7:30 صباحًا - 

01:00 ظهرا4807072ًبنك قطر الوطني 7:30 صباحًا - 
01:00 ظهرا4456600ًبنك الدوحة 7:30 صباحًا - 

01:00 ظهرا4362153ًالبنك األهلي القطري 7:30 صباحًا - 
01:00 ظهرا4382100ًبنك اتش اس بي سي الشرق األوسط المحدود 7:30 صباحًا - 

01:00 ظهرا4387550ًالبنك العربي 7:30 صباحًا - 
01:00 ظهرا4254466ًيونايتد بنك ليمتد 7:30 صباحًا - 

01:00 ظهرا4658555ًستاندرد تشارترد بنك 7:30 صباحًا - 
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تعبئة طلب االكتتاب
يحتوي طلب االكتتاب العام ونشرة اإلصدار هذه على التفاصيل الكاملة التي تسري على االكتتاب في أسهم الخليجي، وينبغي مالحظة ما يلي: 

وسيتم إلغاء أي طلب مكرر  •  يقبل لكل مكتتب طلب اكتتاب واحد فقط على ان يكون االمكتتب من االشخاص الطبيعيين القطريين )األفراد(. 
لنفس الشخص، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب، فسوف يعتد بالطلب األسبق تاريخًا فقط.

ال يجوز للمؤسسين من األشخاص الطبيعيين التقدم لهذا االكتتاب.  •
•  يجب تعبئة طلب االكتتاب وتوقيعه من قبل طالب االكتتاب بنفسه أو من يفوضه بذلك إذا كان عمر طالب االكتتاب ال يقل عن ثمانية عشرة 

أما بالنسبة للقصر )الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عامًا( يتم تعبئة الطلب والتوقيع عليه من قبل والد القاصر أو الوصي عليه. عامًا. 
•  قبل تعبئة طلب االكتتاب، يجب قراءة التعليمات المبينة خلف الطلب بعناية، وسوف يتم إلغاء الطلبات غير المكتملة أو غير الموقعة أو غير 

المقروءة أو المعبأة بطريقة غير صحيحة أو التي تشتمل على أي معلومات غير صحيحة.
يجب تسليم الطلب مكتماًل، مع تقديم أصول المستندات المطلوبة لمطابقة الصور عليها، وسيتم إعادة المستندات االصلية فوراً لمقدم الطلب.  •

الخليجي )ش.م.ق( مستحق الدفع في يوم  •  يسدد المبلغ الواجب دفعه عند االكتتاب إما بواسطة شيك مصرفي ألمر بنك الخليج التجاري – 
االكتتاب ومسحوب على أحد البنوك العاملة في دولة قطر أو بواسطة قيد المبلغ على حساب المكتتب الخاص لدى البنك المكتتب به أو بموجب 

حوالة مصرفية.
•  يمكن للشخص الذي يقّدم طلبًا بالنيابة عن غيره أو عن قاصر أن يقدم طلبًا منفصاًل بإسمه الشخصي.

دليل تعبئة طلب االكتتاب

أواًل : الطلبات المقدمة من األفراد البالغين:
إذا كان مقدم الطلب فرداً يبلغ من العمر الثمانية عشر عامًا أو أكثر، يجب تضمين إسمه بالكامل وعنوانه والتفاصيل األخرى في المكان المخصص 

لذلك وعلى مقدم الطلب استكمال وتوقيع الطلب، وذكر تاريخه، كما يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بصور عن المستندات التالية:
البطاقة الشخصية لمقدم الطلب أو جواز السفر ساري المفعول مدون فيه الرقم الشخصي.  .1

إذا لم يكن الطلب موقعًا من مقدمه، فيجب إرفاق البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمفوض باالكتتاب والمكتتب وصورة عنهما.  .2

ثانيًا : الطلبات المقدمة نيابة عن القاصرين : 
في حالة تقديم طلب نيابة عن شخص دون الثامنة عشر عامًا، وجب تضمين إسم مقدم الطلب )سواء كان والد القاصر أو الوصي عليه( وعنوانه 
وال يحول ذلك دون قيام الوالد أو الوصي بتقديم  وتاريخ ميالده والتفاصيل األخرى في األماكن المخصصة لذلك، والتوقيع وذكر تاريخ الطلب. 

ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بصور عن المستندات التالية: طلب مستقل لمصلحته الخاصة. 
البطاقة الشخصية للقاصر أو شهادة ميالد مبين فيها الرقم الشخصي.  .1

البطاقة الشخصية لوالد  القاصر أو الوصي عليه مبين فيه الرقم الشخصي.  .2
�إثبات رسمي بتعيين الوصي )من غير والد القاصر(  في حال قيام الوصي على القاصر بتقديم الطلب، واإلذن الخاص من المحكمة المختصة   .3

الخليجي )ش.م.ق(. باإلستثمار في أسهم  بنك الخليج التجاري – 

طريقة الدفع
تسلم الطلبات المعبأة والمستندات الالزمة إلى أحد فروع البنك المعتمد لالكتتاب مع قيمة األسهم المكتتب بها ومصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب 

وإصدار وغيرها. 
الخليجي )ش.م.ق( أو بحوالة مصرفية أو عن طريق قيد  يتم الدفع بالريال القطري إما بواسطة شيك مصرفي محرر ألمر »بنك الخليج التجاري – 
المبلغ على حساب المكتتب الخاص لدى البنك المكتتب به، ومقابل ذلك يستلم المكتتب من البنك نسخة من طلب االكتتاب مختومة وموقعة من 
البنك ويحتفظ بها بمثابة إيصال إستالم طلب االكتتاب ويشتمل إيصال اإلستالم على إسم المكتتب وعنوانه وعدد األسهم المكتتب بها والمبلغ 

المدفوع والتاريخ .
يحتفظ مقدم الطلب بهذا اإليصال إلى أن يستلم إشعار تخصيص األسهم أو شيكًا برد المبالغ التي دفعها في حالة رفض طلبه أو المبلغ الفائض عن 

االكتتاب، أو شيكًا لحسابه بقيمة التي دفعها في حالة رفض طلبه أو المبلغ الفائض عن االكتتاب.
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تسديد قيمة السهم
إليها )25( خمسة  للسهم عند اإلكتتاب، أي ما يعادل مبلغ )5( خمسة رياالت قطرية، مضافًا  القيمة اإلسمية  يتم سداد ما نسبته )50%( من 
وعشرون درهمًا تمثل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها، تدفع مرة واحدة ولن تدفع عند طلب القسط الثاني لألسهم، أي أنه 

سيدفع المكتتب )5.25( خمسة رياالت وخمسة وعشرون درهمًا قطريًا مقابل اكتتابه بكل سهم.

ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خالل خمس سنوات على األكثر من تاريخ اصدار القرار الوزاري المرخص بتأسيس الخليجي على أن يتم طلب أول 
قسط و/أو باقي قيمة كل سهم بعد سنتين على األقل من تاريخ اصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس الصادر بتاريخ 8 يناير 2007وذلك في المواعيد 
وبالطريقة التي يعينها مجلس اإلدارة لذلك، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا على األقل عن طريق نشر إعالن في جريدتين يوميتين 
محليتين. وفي حالة تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد اإلستحقاق، تطبق أحكام المادة )157( من قانون الشركات التجارية.

حاالت رفض الطلب
يحتفظ مجلس إدارة الخليجي بحق رفض أي طلب كليًا أو جزئيًا في الحاالت التالية:

حسب تقدير مجلس إدارة الخليجي.   .1
�إذا لم يسدد المكتتب قيمة األسهم التي اكتتب بها فوراً مع تقديم طلب اإلكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه   .2

عند تقديمه للمرة األولى ألي سبب من األسباب
إذا تبين لمجلس اإلدارة أن مقدم الطلب لم يستوفي شروط وأحكام اإلكتتاب كما هي مبينة في نشرة اإلصدار.  .3

إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب األول فقط.  .4
إذا اكتتب بأقل من الحد األدنى المسموح به أو بأكثر من الحد األعلى المسموح به.  .5

�إذا كانت بيانات طلب اإلكتتاب غير واضحة أو صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في  البطاقة الشخصية / جواز السفر أو غيره   .6
مدعمة بالوثائق المطلوبة.

�إذا تبين لمجلس ادارة الخليجي أو للبنك مستقباًل في أي وقت من األوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على األسهم.  .7

يجوز لمجلس إدارة الخليجي وفقًا لتقديره المحض أن يرفض طلب االكتتاب بالكامل وعندها يقوم الخليجي أو من يخوله برد المبلغ المدفوع بما 
في ذلك مصاريف ورسوم التأسيس و االكتتاب واإلصدار وغيرها كاملًة، كما يجوز أن يقبل طلب االكتتاب أو أن يخصص للمكتتب عدداً من 
األسهم يقل عن عدد األسهم التي طلب االكتتاب بها وفي هذه الحالة األخيرة يبقى طلب االكتتاب ملزمًا لمقدمه فيما يتعلق بعدد األسهم التي 
خصصها له مجلس اإلدارة الذي سيقوم الحقًا وفي الوقت الذي يراه مناسبا بتكليف مدير اإلصدار والوسيط المتعمد لبيع وتسويق اإلصدار برد جزء 

من المبالغ التي دفعها المكتتب والتي تزيد عن قيمة األسهم التي خصصت له.
سوف يشكل تقديم طلب االكتتاب التزامًا غير قابل لإللغاء من قبل المكتتب بدفع قيمة األسهم المكتتب بها  بالكامل باإلضافة إلى مصاريف ورسوم 
التأسيس واالكتتاب واإلصدار وغيرها المحددة في طلب االكتتاب، علمًا بأن مجلس اإلدارة سوف يحتفظ بطلب االكتتاب بالطريقة التي يراها 

في حين سيقوم مجلس اإلدارة الحقًا بإخطار المكتتب خطيًا برفضه أو قبوله أو تخصيص عدد من األسهم للمكتتب. مناسبة. 

سياسة تخصيص األسهم
إذا ظهر بعد إغالق االكتتاب أن عدد األسهم التي تم االكتتاب بها قد جاوز عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام والبالغة )120.000.000( 

مائة وعشرون مليون سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات االكتتاب الصحيحة على النحو التالي:
•  يتم تخصيص )500( خمسمائة سهم لكل مكتتب كحد أدنى، إال إذا كان عدد مرات تغطية االكتتاب أو عدد المكتتبين ال يسمح بذلك. 

وسوف يخصص لهذه الحالة 70% من عدد األسهم المكتتب بها.
ما تبقى من األسهم المطروحة لإلكتتاب العام بعد تخصيص الحد األدنى، فسيتم تخصيصها وفقًا لطريقة النسبة والتناسب.  •

الخليج  قيمتها من حساب بنك  سداد  ويتم  الكسور  تلك  جمع  يتم  فعندها  التخصيص.  لعملية  نتيجة  أسهم  التخصيص كسور  •  إذا ظهر بعد 
التجاري – الخليجي )ش.م.ق(، على أن تباع تلك االسهم من خالل سوق الدوحة لألوراق المالية بعد إدراج أسهم الخليجي للتداول.

بعد إتمام عملية التخصيص، يقع على عاتق الخليجي أو من يوكله مسؤولية التاكد من تسجيل األسهم لصالح المساهمين في حساباتهم لدى سوق 
الدوحة لالوراق المالية، ويكون الخليجي أو من يوكله مسؤواًل كذلك عن إرسال اإلشعارات بتخصيص األسهم خالل اسبوعين من تاريخ إغالق 

االكتتاب إلى المساهم على أن يبين في كل إشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة األسهم المخصصة له.
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رد المبالغ
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم االكتتاب بها بما فيها مصاريف ورسوم التأسيس واالكتتاب واالصدار، لمقدمي طلبات االكتتاب الذين ترفض 
طلباتهم خالل عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهمًا أقل من األسهم التي طلبوا االكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خالل أسبوعين من 
تاريخ إغالق االكتتاب من خالل البنك الذي تم االكتتاب به أو بواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات 

بإسم المكتتب وتختم بختم »ال تصرف إال للمستفيد األول« أو من خالل قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة االكتتاب منه. 

شروط وأحكام اإلكتتاب 
بعد تعبئة وتوقيع وتسليم طلب اإلكتتاب يعتبر أن مقدم الطلب موافق ومقر بكل ما يلي:

الخليجي )ش.م.ق( بعدد األسهم المبينة في الطلب )أو عدد أقل يتم قبول  •  أن يطلب اإلكتتاب في أسهم رأسمال بنك الخليج التجاري – 
الطلب على أساسه( وفقا لألحكام والشروط المبينة في نشرة اإلصدار وعقد التأسيس والنظام األساسي للخليجي وأي تعديالت يمكن أن 

تطرأ على أي منها.
•  أن اإليضاحات التفسيرية المصاحبة للطلب تشكل جزأ ال يتجزأ من هذه الشروط واألحكام

•  لمجلس إدارة الخليجي أو من يخوله الحق الكامل في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالشيك المرفق بالطلب وإجراءات صرفه، وفي 
حالة طلب أي معلومات اضافية عن الطلب يجب على مقدم الطلب أن يفصح عنها فورا.

•  لمجلس إدارة الخليجي أو من يخوله الحق في التحري عن هوية المكتتب وعن مصدر األموال المحولة من قبله أو من قبل من يمثله أو ينوب عنه 
وذلك من أجل اإلكتتاب في أسهم رأس مال الخليجي.

•  بمجرد تسليم طلب اإلكتتاب للبنك المعتمد لإلكتتاب ودفع قيمة األسهم الواردة في طلب االكتتاب يصبح الطلب ملزما وال يجوز لمقدمه أن 
يلغيه، وتعتبر الشروط واألحكام الواردة في نشرة اإلصدار هي بمثابة عقد بين مقدم الطلب والخليجي.

•  يجوز أن يرفض طلب اإلكتتاب كليا أو جزئيا، ويجوز أن يتم تخفيض عدد األسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الخليجي.
•  إن إتخاذ قرار اإلكتتاب في أسهم الخليجي من مسؤولية مقدم الطلب وحده.

•  إن مجلس إدارة الخليجي أو أي طرف مذكور في هذه النشرة غير ملزمين بأي عمل أو مسؤولية تجاه مقدمي طلبات اإلكتتاب أو المساهمين 
فيما يتعلق بسعر األسهم بعد تسجيلها لدى سوق الدوحة لألوراق المالية وأن أي طرف مذكور في هذه النشرة غير مسؤول عن تقديم استشارة 

استثمارية لمقدم الطلب تتعلق باإلستثمار في أسهم الخليجي.
المعلومات  بجميع  تام  علم  على  وبأنه  تفصيلية  بصورة  للخليجي  األساسي  والنظام  التأسيس  المكتتب بقيامه بقراءة نشرة اإلصدار وعقد  •  يقر 
المتضمنة في الوثائق المذكورة أعاله، وبالتالي فإن مجلس إدارة الخليجي غير مسؤول عن اعتماد مقدم الطلب على أي معلومات ال تتضمنها 

هذه النشرة.
•  يقر المكتتب باإللتزام بعقد التأسيس والنظام األساسي للخليجي وأي تعديالت تطرأ عليهما وذلك بمجرد تخصيص األسهم بإسم المكتتب.

•  يجب أال يقل عمر مقدم الطلب عن ثمانية عشر عاما في تاريخ تقديم الطلب وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن قاصر يعتبر مقدم الطلب هو والد 
القاصر أو الوصي عليه ويقوم بالتوقيع على الطلب نيابة عنه.

•  يضمن ويتعهد المكتتب بأن المعلومات التي قدمها في طلب اإلكتتاب صحيحة وحقيقية، وأن الشيك المرفق  بالطلب سوف يتم إعتماده بمجرد 
تقديمه أول مرة إلى البنك المسحوب عليه.
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الفصل الرابع: تسجيل الخليجي وأغراضه
تسجيل الخليجي

القانون رقم )5( لسنة 2002  الصادرة بموجب  المادة رقم )68(   الخليجي كشركة مساهمة قطرية بموجب  التجاري –  الخليج  تم تسجيل بنك 
بإصدار قانون الشركات التجارية ، بموجب قرار وزير اإلقتصاد والتجارة رقم )2( لسنة 2007 الصادر بتاريخ 8 يناير 2007 وقد سجل الخليجي 

في السجل التجاري تحت رقم )34548( بتاريخ 14 يناير 2007.

ترخيص الخليجي
حصل الخليجي على شهادة ترخيص مزاولة عمل بنك من قبل مصرف قطر المركزي تحت رقم )رم/2007/18( بتاريخ 1 فبراير 2007

أغراض الخليجي
المصرفي والتمويلي  النشاط  الداخل والخارج, بجميع أوجه  الغير في  أو باالشتراك مع  الغير  أو لحساب  القيام، سواء لحسابه  الخليجي هو  غرض 

واالستثماري والخدمات االجتماعية بما في ذلك على سبيل المثــــال ال الحصـــــر:

أواًل: ألعمال المصرفية:
فتح الحسابات على اختالف أنواعها وقبول الودائع إلستعمالها في عمليات مصرفية.  .1

منح القروض والسلف على اختالف أنواعها.  .2
خصم األوراق التجارية وشرائها وبيعها.  .3

إصدار الشيكات وخصمها وقبضها.  .4
إصدار أو االشتراك في إصدار بطاقات االئتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.  .5

طرح القروض العامة أو الخاصة وإدارة قروض التجمع البنكي.  .6
منح التسهيالت المصرفية غير المباشرة مثل الكفاالت واإلعتمادات وخطابات الضمان وغيرها.  .7

المتاجرة بالعمالت األجنبية والمعادن الثمينة.  .8
القيام بكافة األعمال المصرفية المتعلقة بالمشتقات المالية على اختالف أنواعها.  .9

تلقي طلبات اإلكتتاب في الشركات المساهمة وإدارة اإلكتتابات العامة والخاصة.  .10
تأجير الخزائن الخاصة.  .11

وبشكل عام القيام بكافة األعمال المصرفية المسموح القيام بها وفقًا ألحكام القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.

األعمال اإلستثمارية: ثانيًا: 
كانت  سواء  المختلفة,،  اإلقتصادية  القطاعات  في  اإلستثمارية  والمؤسسات  والشركات  المشروعات  في  المشاركة  أو  تأسيس  أو  بتملك  �القيام   .1

قائمة أو تحت التأسيس.
تأسيس وإدارة صناديق اإلستثمار على اختالف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير.  .2

اإلستثمار في األوراق المالية القابلة للتداول.  .3
اإلستثمار في األدوات والمحافظ والصناديق اإلستثمارية على اختالف أنواعها.  .4

القيام بأعمال الخدمات اإلستشارية للعمالء.  .5
التعهد بتغطية إصدارات األوراق المالية.  .6

األعمال  بكافة  والقيام  بها  المتعلقة  واألموال  اإلكتتاب  طلبات  وقبول  الخاص  أو  العام  لإلكتتاب  المطروحة  سواء  األسهم  اكتتابات  �إدارة   .7
األخرى المتعلقة بها.

إصدار السندات والصكوك على اختالف أنواعها والمتعلقة بالمشاركة في المشاريع المختلفة.  .8
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األعمال التمويلية: ثالثًا: 
�القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية سواء بشكل مباشر أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار   .1

األوراق المالية.
تقديم التمويل الالزم لألفراد والمؤسسات.  .2

تمويل المشروعات.  .3

األعمال المصرفية الخاصة: رابعًا: 
تأسيس الفروع والمكاتب التي تعمل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.  .1

القيام بكافة األعمال المصرفية الخاصة على اختالف أنواعها التي تجيزها األعراف المصرفية والقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.  .2

وبشكل عام يجوز للخليجي أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعماله أو التي  خامسًا: 
قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في الخارج, كما يجوز له أن يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج فيها أو يشتريها 

أو يلحقها به.
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الفصل الخامس: حقوق المساهم ومسئولياته
حقوق المساهم

فإن  األساسي   والنظام  المالية  لالوراق  الدوحة  لسوق  الداخلية  والالئحة  2002م  لسنة   )5( رقم  القطري  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام   وفقًا 
للمساهم العديد من الحقوق نذكر منها التالي:

•  لكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة، ويمثل المساهمون الُقَصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا في حين يمثل 
األشخاص اإلعتبارية األشخاص المفوض من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقًا لألصول القانونية.

ال يجوز أن  •  ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا األشخاص اإلعتبارية – 
يكون ألحد المساهمين سواء يوصفه أصياًل أو نائبًا  عن غيره عدد من األصوات يجاوز 25% من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في 

اإلجتماع.
•  ويجوز ألي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، 
وال يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد األسهم التي 

يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الخليجي.
•  في الحصول على البيانات المالية الخاصة بالخليجي وتشمل الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وبيانات التدفقات النقدية وتقرير مجلس 

اإلدارة وتقرير مراقب الحسابات، وذلك قبل خمسة عشر يومًا على األقل من تاريخ إجتماع الجمعية العامة.
•  الحق في الحصول على أية أرباح لألسهم المعلنة في إجتماع الجمعية العامة وذلك في المكان والزمان الذي يحددهما مجلس اإلدارة.

•  الحق في اإلعتراض على أي قرار يتم إجازته من قبل الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بالطرق التي نص عليها النظام األساسي للخليجي إذا شعر 
المساهم أن هذا القرار ال يتماشى مع أحكام القانون أو النظام األساسي أو عقد تأسيس الخليجي.

•  الحق في أن يتصرف بإرادته في األسهم التي يمتلكها، وللمساهم األولوية في اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي قد يطرحها الخليجي مستقباًل 
وذلك وفق الشروط واألحكام الواردة في النظام األساسي للخليجي.

•  إستالم حصته من صافي موجودات وأموال الخليجي بنسبة عدد األسهم التي يمتلكها عند حل وتصفية الخليجي.
•  أن يستلم عند طلبه من سوق الدوحة لألوراق المالية بيانًا يوضح عدد األسهم القائمة لصالحه في الخليجي في التاريخ المعين.

 الحد األعلى لملكية:

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من )5%( من رأس مال الخليجي.

سياسة توزيع األرباح
توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي:

�يقتطع سنويًا )20%( عشرين بالمائة من األرباح الصافية تخصص لحساب االحتياطي االجباري إلى أن يصبح مجموع االحتياطي االجباري   .1
)100%( من رأس المال اإلسمي ويمكن من وقت آلخر إعادة النظر بمخصصات االحتياطي المذكور أعاله بقرار خاص من المساهمين شريطة 
أن ال يقل االحتياطي هذا في جميع األوقات عن الحد األدنى المقرر في قانون مصرف قطر المركزي واللوائح الصادرة تنفيذا لذلك القانون.

�يقتطع جزءاً من األرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة االلتزامات المترتبة على الخليجي بموجب قوانين العمل.  .2
�يجوز لمجلس اإلدارة تخصيص مبلغ من األرباح لغايات تأسيس صندوق لتحفيز الموظفين، ويضع مجلس اإلدارة األنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الصندوق.  .3

�يجوز للجمعية العامة، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من األرباح الصافية لحساب احتياطي إختياري، ويستعمل هذا   .4
االحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

� يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى من األرباح قدرها 5% للمساهمين )على األقل( عن المبلغ المدفوع من قيمة األسهم، على أنه إذا لم تسمح   .5
أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فال يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

يخصص ما ال يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال اإلستهالكات واإلحتياطيات والربح الموزع وفقًا للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت   �  .6
أعضاء مجلس اإلدارة.

7  يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية لألرباح أو يرحل، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص 
إلنشاء مال احتياطي أو مال لإلستهالك غير العاديين.
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مسؤوليات المساهم
ال يلزم المساهمون اال بقيمة األسهم التي يمتلكونها وال يجوز زيادة إلتزاماتهم.

البيانات المالية المقدمة للمساهمين:
�يعد مجلس اإلدارة في كل سنة مالية ميزانية الخليجي وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية واإليضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة   .1
مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الخليجي، وتقريراً عن نشاط الخليجي ومركزه المالي خالل السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة 

القادمة.
�يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين، إلطالعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الخليجي وتقرير   .2

مجلس اإلدارة بثالثة أيام على األقل، كشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية: 
وأتعاب  أجور  المالية من  السنة  المجلس في  أعضاء هذا  الخليجي، وكل عضو من  إدارة  •  جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس 
ومرتبات ومقابل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه  فنيًا أو إداريًا أو في مقابل 

أي عمل فني أو إداري أو إستشاري أداه للشركة.
•  المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في السنة المالية.

•  المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة.
•  المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو إحتياطي أو تعويض  إنتهاء الخدمة.

•  العلميات التي يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الخليجي.
•  المبالغ التي أنفقت فعاًل في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيالت الخاصة بكل مبلغ.

•  التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيالته.���
�يقوم الخليجي بناء على تعليمات سوق الدوحة لألوراق المالية بنشر ملخص واٍف للتقارير المالية ربع ونصف السنوية والقوائم المالية السنوية   .3
في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة اإلنجليزية وذلك إلطالع المساهمين، على أن تتضمن هذه التقارير البرامج واألنشطة للشركات 

التابعة لها إن وجدت ويتم مراجعة التقارير نصف السنوية من قبل مراقب الحسابات.
الالئحة  تتطلبها  ومعلومات  بيانات  وأي  المالي  ووضعه  الخليجي  إستمرارية  على  تأثير جوهري  لها  المساهمين  إلى  تقارير  أية  الخليجي  �يقدم   .4

الداخلية لسوق الدوحة لألوراق المالية والقوانين المرعية في دولة قطر.

 نقل ملكية األسهم: 
يعتبر الخليجي عضواً في سوق الدوحة لألوراق المالية وفقًا ألحكام المادة )6( من قانون سوق الدوحة لألوراق المالية.  .1

�سوف يتم بيع وشراء ونقل ملكية األسهم وفقًا ألحكام قانون سوق الدوحة لألوراق المالية والئحتها الداخلية واإلجراءات المعمول بها في   .2
السوق.

�تقوم السوق بتسجيل ملكية األسهم التي يتم تداولها في السوق إال إذا كان البيع أو النقل مخالفًا ألحكام القوانين النافذة أو األنظمة المتعلقة   .3
بحظر إنتقال ملكية تلك األسهم.

�وفقًا للمادة )20( من النظام االساسي للخليجي، ال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إال بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيًا،   .4
واستثناء من ذلك، يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم فيما بينهم فقط خالل المدة المذكورة، كما يجوز للمكتتبين عن طريق االكتتاب الخاص أن 

يتصرفوا في أسهمهم بعد مضي ثالثة شهور من تاريخ ادراج الشركة لدى سوق الدوحة لألوراق المالية.
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الفصل السادس: حصيلة اإلصدار واستخداماتها
 )3.600.000.000( وقدره  مبلغا  العام  واالكتتاب  الخاص  االكتاب  في  والمكتتبين  المؤسسين  اكتتاب  من  الخليجي  اإلصدار ألسهم  تبلغ حصيلة 

ثالثة مليارات وستمائة مليون ريال قطري.
مليار   )1.560.000.000( قيمته  سهم  مليون  عشرة  واثنا  ثالثمائة   )312.000.000( عددها  بأسهم  المؤسسين  قبل  من  االكتتاب  حصيلة  تبلغ 
االسمية  القيمة  من   )%2.5( والبالغة  وغيرها  واالصدار  واالكتتاب  التأسيس  ورسوم  مصاريف  إليها  مضافًا  قطري  ريال  مليون  وستون  وخمسمائة 
واالصدار  واالكتتاب  التأسيس  ورسوم  مصاريف  حصيلة  تمثل  قطري  ريال  مليون  وسبعون  ثمان   )78.000.000( مبلغ  يعادل  ما  أي  للسهم 

وغيرها.
قيمته  سهم  مليون  وثمانون  وثمان  مائتان   )288.000.000( عددها  بأسهم  الخاص  االكتتاب  في  المكتتبين  قبل  من  االكتتاب  حصيلة  تبلغ 
والبالغة  وغيرها  واإلصدار  واالكتتاب  التأسيس  ورسوم  مصاريف  إليها  مضافًا  قطري  ريال  مليون  وأربعون  وأربعمائة  مليار   )1.440.000.000(
)2.5% ( من القيمة اإلسمية للسهم أي ما يعادل مبلغ )72.000.000( اثنان وسبعون مليون ريال قطري تمثل حصيلة مصاريف ورسوم التأسيس 
ريال  مليون  وأربعون  واربعمائة  مليار   )1.440.000.000( مبلغ  يعادل  ما  أي  سهم  كل  عن  رياالت  و)5(خمسة  وغيرها،  واإلصدار  واالكتتتاب 
قطري تمثل حصيلة رسم االكتتاب الخاص يخصم منها )2.5( رياالن وخمسون درهمًا عن كل سهم كعمولة لمتعهد التغطية ويرحل ما تبقى من 

رسم االكتتاب الخاص لالحتياطي االجباري للخليجي.
يعادل  ما  االكتتاب  عند  منها %50  المكتتب  يدفع  سهم،  مليون  وعشرون  مائة   )120.000.000( للطرح  العام  اإلصدار  تبلغ حصيلة  ان  يتوقع 
من   )%2.5( تبلغ  والتي  وغيرها  واإلصدار  واالكتتاب  التأسيس  ورسوم  مصاريف  اليها  مضافا  قطري،  ريال  مليون  ستمائة   )600.000.000(

القيمة اإلسمية للسهم ما يعادل )30.000.000( ثالثون مليون ريال قطري.
ستستخدم حصيلة اكتتاب المؤسسين والمكتتبين في االكتتاب الخاص وهذا االصدار لتمويل عمليات الخليجي وخططه المستقبلية المشار إليها في 

وتظهر دراسة الجدوى االقتصادية للخليجي استخدامات هذه االموال ضمن كشف التدفقات النقدية المتوقعة لمدة خمس سنوات. هذه النشرة. 
واألجور  والرسوم  النفقات  تغطية  في  تستخدم  فسوف  قطري،  ريال  مليون  وثمانون  مائة   )180.000.000( والبالغة  اإلصدار  مصاريف  واما 
رسم  من  المتبقي  ويرحل  العامة.  والمصروفات  اإلصدار  مصروفات  حساب  من  وتخصم  تأسيسه  بسبب  بأدائها  الخليجي  يلتزم  التي  والتكاليف 

االكتتاب الخاص لالحتياطي القانوني للخليجي.

حسب دراسة الجدوى االقتصادية ال توجد أي فرضيات لوجود مصادر تمويل أخرى غير المتعلقة بأعمال البنك العادية.
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الفصل السابع: وصف نشاط الخليجي
تم تأسيس بنك الخليج التجاري )الخليجي( كبنك تجاري متكامل في دولة قطر )شركة مساهمة قطرية(، وفقًا لقانون الشركات التجارية، ووفقًا 
ويرأس البنك مجلس إدارة مكون من )7( أعضاء، ويتولى  لقانون مصرف قطر المركزي واللوائح والتعليمات الصادرة عنه بشأن القطاع المصرفي. 

إدارة البنك فريق إداري مختص من ذوي المؤهالت العالية والمعرفة القوية في القطاع المصرفي.
المختلفة، وآالت  الفروع  الخليجي سيعمل على تقديم خدماته من خالل شبكة واسعة من  المرجوة، فإن  الخدمات واألهداف  ومن أجل تحقيق 

الساحب اآللي، آخذاً بعين االعتبار المتطلبات التسويقية والحصص السوقية.
وبينما سيكون مقر البنك الرئيسي في دولة قطر، فإن البنك يعتزم على توسيع شبكة أعماله من خالل تأسيس فروع مختلفة في دول الخليج األخرى 

بما في ذلك دولة الكويت وسلطنة ُعمان ومملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة في الوقت وبالكيفية التي يراها مناسبة.
تم تأسيس الخليجي برأسمال مصرح به وقدره )7.200.000.000( سبعة مليارات ومائتا مليون ريال قطري، وبقيمة إسمية )10( عشرة رياالت 
قطرية للسهم الواحد، سيتم دفع 50% منها في سنة التأسيس والـ 50% المتبقية تدفع خالل خمس سنوات على األكثر من تاريخ اصدار القرار 
الوزاري المرخص بتأسيس الخليجي على أن يتم طلب أول قسط و/أو باقي قيمة كل سهم بعد سنتين على األقل من تاريخ اصدار القرار الوزاري 
المرخص بتأسيس الخليجي، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس اإلدارة لذلك، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر 
وفي حالة تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد  يومًا على األقل عن طريق نشر إعالن في جريدتين يوميتين محليتين. 

اإلستحقاق، تطبق أحكام المادة )157( من قانون الشركات التجارية القطري.

ملخص دراسة الجدوى اإلقتصادية
كان لإلرتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية األثر اإليجابي في نمو إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار %75 
على مدى الثالث سنوات الماضية، وتم تقدير إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج العربي بـ 725 مليار دوالر أمريكي وبذلك تحتل المرتبة 

16 من حيث أضخم اإلقتصادات في العالم.

وقد ساعد إرتفاع أسعار النفط الكثير من الدول على أن تحقق فائضًا في ميزانياتها، ومن تقوية وضعها المالي، و بالتالي من زيادة اإلنفاق الحكومي 
على مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتطوير والذي بدوره إنعكس على أداء القطاع الخاص بحيث حقق معدالت نمو مرتفعة مقارنة مع 
األداء السابق، وهذا بدوره أدى الى دعم األداء العام ألسواق األوراق المالية لدول الخليج والمساعدة على إجراء تعديالت قانونية في بعض القوانين 

ذات السمة اإلقتصادية في المنطقة.

خطة العمل المستقبلية للخليجي
 ويتوقع الخليجي ببدء نشاطه خالل الربع األخير من عام 2007, ويقع الفرع الرئيسي للخليجي في منطقة الخليج الغربي، ويعمل الخليجي على 
إنشاء فريق أولي يشمل رئيس الفريق األولي وعدد من القيادات العليا كما يشمل رئيس الخزينة والقطاع التجاري ورئيس خدمات األفراد ورئيس 
ويعكف الفريق  األولي على تنفيذ خطة  شئون التوظيف ورئيس الحاسب اآللي ورئيس تقييم المخاطر, باإلضافة إلى عدد آخر من اإلدارة المتوسطة. 
ومن أجل تحقيق الخدمات واألهداف المرجوة فإن الخليجي سيعمل على تقديم  اإلنشاء، ومن المتوقع تشغيل البنك خالل الربع األخير من هذه السنة. 

خدماته من خالل شبكة واسعة من الفروع المختلفة، وآالت الساحب اآللي، آخذاً بعين االعتبار المتطلبات التسويقية والحصص السوقية.

وبينما سيكون مقر البنك الرئيسي في دولة قطر، فإن البنك يعتزم توسيع شبكة أعماله من خالل تأسيس فروع مختلفة في دول الخليج األخرى بما 
في ذلك دولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة في الوقت وبالكيفية التي يراها مناسبة.
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يوضح الجدول التالي الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2005.

البحرينقطرُعمانالكويت اإلماراتالبند
115.561.725.538.111.2الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

45.034.010.225.22.6    ـ  القطاعات النفطية
70.527.715.312.98.6    ـ  القطاعات غير النفطية

25.10020.98610.28247.62515.442معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(
6.47.03.35.56.8معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(

5.13.50.97.71.3معدل التضخم )%(
IIFالمصدر: البنوك المركزية للدول المذكورة ، و

وتحتل كل من دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة والكويت مرتبة الصدارة في التصنيفات اإلئتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي يتم 
تصنيفها من قبل وكالة كابيتال إنتيليجنس، موديز، وستاندرد آند بورز.

التوقعات المستقبليةالعملة المحليةالعمالت األجنبية
المدى القصيرالمدى الطويلالمدى القصيرالمدى  الطويل

مستقرة
A+A1A+A1

نشرة بنك قطر الوطني اإلقتصادية، سبتمبر 2006
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قطر
يعتبر اإلقتصاد القطري من أسرع اإلقتصادات نمواً على المستوى الخليجي والعالمي، إذ حقق نمواً بمعدل 8% في كل من عامي 2002 و2003، 
وقد بلغ الناتج المحلي لقطر أكثر من 45 مليار دوالر في عام 2006، والذي يفوق ضعف الناتج المحلي  تالهما نمواً مقداره 9.3% في عام 2004. 
وبهذا العائد الضخم لدولة صغيرة لم يبلغ تعداد سكانها المليون نسمة، فان معدل دخل الفرد في قطر يعتبر من أعلى دخول  لقطر في عام 2002. 

الفرد في العالم، إذ يفوق معدل دخل الفرد فيها معدل دخل الفرد ألي دولة من الدول الصناعية.
وال يقتصر األداء المتميز لإلقتصاد القطري على النمو المتواصل في صادرات قطر من الغاز الطبيعي، فقد ساعد إرتفاع معدالت إنتاج النفط 
وإرتفاع أسعار النفط العالمية الى تحسن أداء االقتصاد القطري، ذلك باإلضافة الى تبني دولة قطر سياسة إقتصادية كان لها دور أساسي في دفع 

العجلة االقتصادية.
ومنذ بدء قطر في عمليات تجهيز وتطوير حقل غاز الشمال منذ مطلع التسعينيات، إستطاعت قطر رفع إنتاجية ذلك الحقل إلى 25.2 مليون طن في 
وكما تشير التوقعات، فإن مجمل صادرات قطر من الغاز سيصل إلى 26.7 مليون طن  عام 2005، مقارنة مع 14.6 مليون طن في عام 2002. 
ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي صادرات قطر المتوقعة  مع حلول عام 2007، لكي تصبح قطر بذلك أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في العالم. 

من الغاز ستصل الى 34.4 مليون طن في عام 2010، أي ما يمثل زيادة قدرها 60% فوق معدل التصدير لعام 2005. 
وإضافة الى المشاريع المختلفة المتعلقة بالغاز، فإن قطر تعمل أيضا على تطوير حقولها النفطية، وقد ارتفعت إنتاجية قطر من النفط إلى نحو 744 
الغاز  ويشكل قطاع  زيادة قدرها %22.17.  يعادل  ما  أو  عام 1999،  برميل من  ألف  مقارنة مع 609  عام 2005،  النفط في  من  برميل  ألف 
ويشير الجدول التالي الى بعض المؤشرات االقتصادية عن الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر: والنفط أكثر من 66% من مجمل الناتج المحلي لقطر. 

20022003200420052006البند
19.723.729.538.145.2الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

11.214.318.525.229.9    ـ  القطاعات النفطية
8.59.411.012.916.3    ـ  القطاعات غير النفطية

7.38.69.35.57.1معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(
27.95332.03136.10547.62569.2معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(

 المصدر: مصرف قطر المركزي، بنك قطر الوطني، مجلس التخطيط، صندوق النقد العربي،
IIF – Institute of International Finance Qatar Report, August 2006  

ويعكس الرسم البياني معدالت النمو الحقيقي لإلقتصاد القطري حسب التقديرات األخيرة المتوفرة لعام 2006:
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البحرين
المعدل حتى عام  ليستقر على ذلك  إلى 6.85% في 2004-2003  بلغ 5%، ثم صعد بعد ذلك  نمواً  البحريني في عام 2002  اإلقتصاد  حقق 
التضخم على مستوى مقبول لم يتجاوز %1.6  إستقر معدل  الجانب اآلخر،  وعلى  العام 2006.  إلى 5.6% في  المتوقع أن ينخفض  ومن   .2005

خالل فترة ما بين 2005-2003.
وبينما ال يشكل إنتاج البحرين من النفط جزءاً كبيراً من صادراتها، فإن البحرين ما زالت من الدول التي إستفادت من اإلرتفاع الحاد في أسعار 
ومن جانب آخر، فقد كان قطاع الخدمات  النفط العالمية، حيث كان إلرتفاع أسعار النفط أثراً كبيراً في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين. 
ومن أهم العوامل التي ساعدت على تحسن األداء اإلقتصادي للبحرين، السياسة  من أكثر القطاعات نشاطًا، وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي. 
اإلقتصادية المنفتحة، التي ساعدت على تحرير كثير من العقبات أمام اإلستثمار األجنبي، والذي أدى بالتالي إلى إستقطاب رؤوس أموال أجنبية 
فإن  بالذكر،  الجدير  ومن  محددة.  وصناعات  والتدريب،  والتعليم،  والصحة،  المعلومات،  وإدارة  والسياحة،  الخدمات،  قطاع  في  غالبيتها  تركزت 

البحرين كانت أولى الدول الخليجية التي قامت بالتوقيع على إتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة.
ويعتبر القطاع الخاص في البحرين من القطاعات الواعدة والذي من المتوقع أن يشهد نمواً قويًا في السنوات المقبلة، خاصة في ظل سياسة الخصخصة التي من 
ومع إستمرارية الحكومة البحرينية في إتباع سياسات إقتصادية منفتحة، فإنه من المتوقع أن تشهد قطاعات أخرى  المتوقع أن تشمل قطاعي الكهرباء والماء. 
وتشير التحليالت الى أن سياسة الخصخصة ستفتح مجاالت عدة للتقليل من حجم الدين العام الذي انخفض إلى 14.1% من حجم  العديد من فرص النمو. 
و يشير الجدول التالي إلى بعض المؤشرات اإلقتصادية عن الناتج المحلي اإلجمالي لدولة  الناتج المحلي في عام 2004 مقارنة مع 19.1% في عام 2002. 

البحرين:

20022003200420052006البند
8.49.610.911.211.5الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

2.02.42.52.62.6    ـ  القطاعات النفطية
6.47.68.48.68.9    ـ  القطاعات غير النفطية

5.26.86.96.85.6معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(
12.60013.90015.40015.44215.460معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(

IIF – Institute of International Finance, Bahrain Report, August 2006 ،المصدر: مصرف البحرين المركزي، صندوق النقد العربي

ويعكس الرسم البياني معدالت النمو الحقيقي لإلقتصاد البحريني حسب التقديرات األخيرة المتوفرة لعام 2006:
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ُعمان
من  أقل  كان  النمو  مقدار  أن  إال   ،2006-2003 في  ملحوظًا  نمواً  ليحقق  أخرى  مرة  الُعماني  اإلقتصاد  عاد   ،2002 عام  في  بسيط  إنخفاض  بعد 
وقد جاء هذا النمو لإلقتصاد الُعماني بعد إنخفاض تدريجي في إنتاج ُعمان من النفط في تلك  مقدار النمو الذي حققته الدول الخليجية األخرى. 
ومع  الفترة، حيث إنخفض ناتج النفط من 897 ألف برميل في 2002 الى 780 ألف برميل في عام 2005، أو ما يعادل انخفاض مقداره %13. 
ذلك إستطاعت أن تعالج هذا األمر بتعويض فارق االنتاج النفطي عن طريق زيادة حجم االنتاج من الغاز المسال و تحسين أداء القطاع غير النفطي 

الذي حقق نمواً قدره 6.5 % في عام 2004.
ويشكل قطاع النفط الُعماني ما يقارب 40% من مجمل الناتج المحلي، ويأتي هذا التحسن في حجم القطاع النفطي بعد اإلرتفاع الكبير في أسعار 
وتشير التقديرات المبدئية الى استقرار  النفط العالمية، حيث ساهمت في زيادة الناتج المحلي بما يقارب 7 مليارات دوالر بين عامي 2001 و 2004. 

هذا المستوى من الدخل في عامي 2004 و 2005.
ولكن مع تبني ُعمان لسياسات إقتصادية إنفتاحية تدعو إلى  وتعتبر مصادر النفط والغاز في ُعمان محدودة، إذا ما قورنت بدول الخليج األخرى. 
ويبين الجدول بعض  تشجيع اإلستثمارات األجنبية إلى جانب تطوير قطاع النفط والغاز، فإنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين األداء اإلقتصادي. 

المؤشرات اإلقتصادية عن الناتج المحلي اإلجمالي لُعمان:

20022003200420052006البند
20.321.724.825.526.2الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

8.18.510.110.210.5    ـ  القطاعات النفطية
12.213.214.715.315.7    ـ  القطاعات غير النفطية

2.93.73.33.8-0.3معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(
7.9859.26110.28610.28210.275معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(

المصدر: البنك المكزي العماني، صندوق النقد العربي،

IIF – Institute of International Finance, Oman Report, August 2006

ويشير الرسم البياني التالي الى معدالت النمو الحقيقي في االقتصاد الُعماني حسب التقديرات األخيرة المتوفرة لعام 2006:
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الكويت
وقد بلغ النمو  حقق اإلقتصاد الكويتي في السنوات األخيرة تطوراً كبيراً من خالل تبني سياسات إقتصادية كان من شأنها تحسين األداء اإلقتصادي. 
من إرتفاع  وكانت الكويت من الدول التي إستفادت كثيراً  الناتج المحلي اإلجمالي الكويتي قرابة 8.8% بين عامي 2003 و2005.  الفعلي في 

أسعار النفط العالمية.
ونما معدل الناتج المحلي  وقد بلغ الناتج المحلي الكويتي نحو 67.8 مليار دوالر في عام 2006، محققًا بذلك نمواً قدره 76% مقارنة مع 2002. 
ومع زيادة كل من   .2006 عام  في   %3.9 بنسبة  ثم   2005 عام  في   %3.6 بنحو  ذلك  وبعد  و2004،   2002 عامي  بين   %23.7 بنحو  للفرد 
حجم إنتاج النفط الكويتي وأسعار النفط العالمية، إستطاعت الكويت أن تضاعف قيمة صادرات الدولة من النفط والغاز من 14.2 مليار دوالر في 
بالتالي، وبداًل من أن يتضاعف حجم الواردات، إستطاعت الكويت تحقيق فائض في الميزان  عام 2002 الى قرابة 37 مليار دوالر في عام 2005. 
التجاري بمقدار 147% بين عامي 2002 و2004، ومن المتوقع أن يحقق زيادة أخرى تقدر بـ 43% في عام 2005 أو بما يزيد على 22 مليار 

ويشير الجدول التالي إلى بعض المؤشرات اإلقتصادية عن الناتج المحلي اإلجمالي لدولة الكويت: دوالر. 

20022003200420052006البند
38.646.755.761.767.8الناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

16.121.629.234.035.9    ـ  القطاعات النفطية
22.525.126.527.731.9    ـ  القطاعات غير النفطية

9.79.97.05.2-0.5معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(

16.37918.83820.26120.98621.800معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(
المصدر: مصرف الكويت المركزي، صندوق النقد العربي،

IIF – Institute of International Finance, Kuwait Report August 2006

ويبين الرسم البياني التالي معدالت النمو الحقيقي في االقتصاد الكويتي حسب التقديرات األخيرة:
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
حقق اإلقتصاد في دولة اإلمارات في السنوات األخيرة تطوراً كبيراً حيث تشير اإلحصاءات إلى إرتفاع معدل النمو الحقيقي من 1.8% في 
عام 2002 ليصل إلى 12% في العام 2003 ويستقر بحدود 7% خالل العامين 2004-2005، ويعزى السبب األساسي لتطور معدالت النمو خالل 
السنوات السابقة إلى إرتفاع أسعار البترول وخاصة في إمارة أبو ظبي ونمو كل من قطاع الخدمات والقطاع المالي وقطاع البناء في إمارة 

دبي. 
ونالحظ في الجدول أدناه تجاوز الناتج المحلي اإلجمالي الـ 100 مليار دوالر خالل العام 2004  و128 مليار دوالر أمريكي خالل العام 2006 أي ما 
يعادل نمو نسبته 75% عن عام 2002،  وإرتفع الناتج المحلي للفرد في دولة اإلمارات بنسبة 22% خالل األعوام 2002-2004، وبزيادة قدرها %5 

لعام 2005 ليحقق ما قيمته 25.100 دوالر أمريكي للفرد. 
وإستجابة إلحتياجات النفط العالمية إستطاعت دولة اإلمارات من رفع إنتاجها من 1.95 ملياربرميل لتصل إلى 2.22 مليار برميل في عام 2003 وبمعدل 
2.23 مليار برميل خالل األعوام 2004-2005، ومع زيادة كل من حجم إنتاج النفط وأسعار النفط العالمية، إستطاعت الدولة أن تضاعف قيمة صادرات 
الدولة من النفط والغاز بنسبة 55% خالل الفترة 2002-2004 و10% خالل العام 2005 أو ما يعادل 39.6 مليار دوالر أمريكي، وبالتالي تحقيق فائض 
في الميزان التجاري بمقدار 27.8 مليار دوالر أمريكي لعام 2005 وبنسبة زيادة تبلغ 90% مقارنة مع عام 2002، وبنسبة تبلغ 14.9% للعام 2005. 

ويشير الجدول التالي إلى بعض المؤشرات اإلقتصادية عن الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة:

20022003200420052006البند
73.387.6103.1115.5128.0االناتج المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

21.830.440.545.050.0    ـ  القطاعات النفطية
51.557.262.670.578.0    ـ  القطاعات غير النفطية

1.811.98.06.45.5معدل نمو الناتج اإلجمالي الحقيقي )%(

19.54721.68323.86625.10025.600معدل الناتج المحلي للفرد )دوالر(
المصدر: مصرف اإلمارات المركزي، صندوق النقد العربي،

IIF – Institute of International Finance, UAE Report, August 2006 

ويبين الرسم البياني التالي معدالت النمو الحقيقي في االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة حسب التقديرات األخيرةالمتوفرة لعام 2006:
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في دول الخليج العربي يعتبر القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي استطاعت تحقيق أرباح مرتفعة بسبب الطفرة االقتصادية التي شهدتها المنطقة 
في السنوات األخيرة، خاصة مع ازدياد حجم السيولة والثروة الشخصية جراء توسع  حجم أنشطة ونمو العديد من الشركات والتي قد أدت الى 
زيادة حجم الطلب على التمويل من البنوك المختلفة وبالتالي، استطاعت البنوك تحقيق معدالت نمو قوية مصحوبة بأرباح عالية والتي من المتوقع أن 

تستمر على مدى السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار توقع تحقيق معدالت نمو اقتصادية ايجابية وفائض في ميزانيات الدول.

قطر
و تتألف البنوك الوطنية من 5 بنوك تجارية )بنك قطر الوطني، البنك  يتكون القطاع المصرفي القطري من 16 بنكًا منها 9 بنوك وطنية و7 أجنبية. 
األهلي، البنك التجاري، بنك الدوحة، وبنك قطر الدولي(، و3 بنوك اسالمية )مصرف قطر االسالمي، وبنك قطر الدولي االسالمي، ومصرف 
الريان(، وأخيرا بنك التنمية الصناعي )بنك حكومي( الذي تم تأسيسه في عام 1997 للعمل على تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة 
أما عن البنوك األجنبية، فهنالك سبعة فروع لبنوك تجارية أجنبية )البنك العربي، وبنك صادرات ايران، HSBC، وبنك المشرق، وبي أن  الحجم . 

بي باريبا، و ستاندرد شارترد، والبنك المتحد(. 
ويمثل بنك قطر الوطني أكبر البنوك المحلية في قطر، ويشكل نحو 45.7% من حجم األصول الكلية، 45.5% من حجم الودائع، وقرابة 51% من 
التجاري،  البنك  الوطني،  قطر  )بنك  بنوك  ثالث  فان  بالتالي،  و   .2005-2004 في  األرباح  صافي  من حجم  و%40  السلف،  و  القروض  حجم 

وبنك الدوحة( من اجمالي البنوك في قطرتستحوذ على نحو 70% من مجمل األصول والودائع.
وباالضافة المصارف سابقة الذكر، فان القطاع المصرفي في قطر يشمل مؤسسات مالية أخرى منها محالت الصيرفة، و3 شركات استثمار )أموال، 
االسالمية  والشركة  للتمويل،  العربية  والشركة  للتمويل،  والجزيرة  للتمويل،  )األولى  تمويل  شركات  و4  االستثمار(،  وبيت  الدولي،  والمستثمر 

لالستثمار(.
الرسم البياني التالي يوضح هيكلية القطاع المصرفي في دولة قطر.

القطاعات  الى جميع  النمو  ذلك  يمتد  أن  المتوقع  من  فانه  والغاز،  النفط  قطاع  القطري، السيما  االقتصاد  يشهده  الذي  المستمر  النمو  وفي ظل 
وتشير توقعات شركة قطر للبترول الى أن  األخرى، بما في ذلك القطاع المصرفي الذي من المتوقع أن يشهد تطورا ملحوظا في مجال تمويل المشاريع. 

البنوك الوطنية
بنك قطر الوطني  •

بنك الدوحة  •
البنك التجاري  •

مصرف قطر اإلسالمي  •
البنك األهلي القطري  •

البنك اإلسالمي الدولي  •
مصرف الريان  •

بنك قطر الدولي  •
بنك التنمية الصناعي  •

البنوك األجنبية
•  البنك العربي
•  بنك المشرق

•  ستاندرد تشارترد بنك
 HSBC  •

•  البنك المتحد
•  بنك صادرات إيران

•  بي أن بي باريبا

يتكون القطاع المصرفي القطري من 16 بنكًا منها 9 بنوك وطنية و7 فروع لبنوك أجنبية.   •

ويتضمن القطاع المصرفي القطري 3 شركات استثمار )أموال، والمستثمر الدولي، وبيت   •
االستثمار(، و4 شركات تمويل )األولى للتمويل، والجزيرة للتمويل، والشركة العربية للتمويل، 

والشركة االسالمية لالستثمار(.

شركات إستثمار

شركات تمويل

بنوك تجارية
وإسالمية

وطنية أجنبية

هيكلية القطاع المصرفي في دولة قطر
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ويبين الجدول  حجم االنفاق  المستقبلي على المشاريع في قطاع النفط والغاز سيصل الى نحو 204 مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة. 
التالي حجم االنفاق المتوقع للمشاريع المختلفة في قطاع النفط والغاز حسب فئة المشروع للفترة ما بين )2010-2006(:

القيمة )مليار ريال(فئة المشروع
8.5النفط الخام

122الغاز الطبيعي
40تسييل الغاز و التكرير

17البتروكيماويات
16.5المناطق الصناعية و غيرها

204المجموع

للفترة ما بين  النمو  التجارية في قطر ونسب  للبنوك  التالي مجموع األصول  الجدول  القطري، بيين  المصرفي  للقطاع  العام  وعن األداء 
:2005-2002

نوفمبر 2002300240025002البند
17.16320.84925.21332.151حجم األصول )مليون دوالر(

27.5%21.0%21.5%-نسب النمو )%(

ويوضح الرسم البياني التالي نسب النمو العام في حجم أصول القطاع المصرفي لدولة قطر: 

البحرين
قامت البحرين منذ مطلع السبعينيات بالتركيز على القطاع المصرفي حتى أصبحت مركز مالي مهم في القطاع المصرفي االسالمي والتأمين على 

المستويين االقليمي والعالمي ككل. 

 
منو ٨٧٪
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وبذلك، فان القطاع المصرفي البحريني يتميز بتركيزه على األسواق األجنبية كسوق منطقة الخليج وغيرها، ويعود السبب في ذلك الى صغر حجم 
ويتكون السوق البحريني اليوم من 186 مؤسسة مالية تشمل: السوق البحريني. 

24 بنك تجاري، منها 8 بنوك بحرينية و 16 فرع لبنوك أجنبية.  •
•  37 بنك استثماري. •  51 بنوك “أوف شور.”  
• 25 بنك اسالمي. •  2 بنوك متخصصة.  

باالضافة الى ذلك، يوجد هناك 29 مكتب تمثيلي لبنوك أجنبية ومؤسسات مالية، و21 مكتب تصريف عمالت وشركات مضاربة ومؤسسات مالية 
والبنوك االستثمارية، والبنوك االسالمية نحو 141 مليار دوالر في  ويمثل مجمل حجم األصول الكلي للبنوك التجارية، وبنوك “األوف شور”  أخرى. 
وقد شهدت البنوك التجارية حركة قوية في اآلونة األخيرة مدفوعة من قبل السوق المحلي لتحسن من أداء القطاع المصرفي ككل، وبشكل   .2005

ملحوظ مقارنة مع الدول الخليجية المجاورة.
وعن األداء العام للقطاع المصرفي البحريني، بيين الجدول التالي حجم األصول الكلي للبنوك التجارية، وبنوك الـ”أوف شور”، والبنوك االستثمارية، 

والبنوك االسالمية في البحرين ونسب النمو للفترة ما بين 2005-2002:

نوفمبر 2002200320042005البند
البنوك التجارية

10.69512.23914.62316.100حجم األصول )مليون دوالر(
10.1%19.5%14.4%-نسب النمو )%(

بنوك ال أوف شور 
58.81683.38298.097111.224حجم األصول )مليون دوالر(

13.4%17.6%41.8%-نسب النمو )%(
البنوك االستثمارية

4.4845.3136.1936.960حجم األصول )مليون دوالر(
12.4%16.6%18.5%-نسب النمو )%(
البنوك األسالمية

2.9124.1575.4346.972حجم األصول )مليون دوالر(
28.3%30.7%42.8%-نسب النمو )%(

76.907105.091124.347141.256اجمالي القطاع المصرفي )مليون دوالر(
13.6%18.3%36.6%-نسب النمو العام )%(

ويوضح الرسم البياني التالي نسبة النمو العام في حجم أصول القطاع المصرفي لدولة البحرين: 

ُعمان
يتكون القطاع المصرفي في ُعمان من 5 بنوك محلية تم تأسيسها ما بين 1973 و1990 )البنك الوطني الُعماني، وبنك ُعمان العربي، وبنك مسقط، 
ُعمان  بنوك متخصصة )بنك  الى 3  وباالضافة  تأسيسه في 1948،  تم  الذي   HSBC منها أجنبية،  بنوك  الدولي(، و9  ُعمان  وبنك ظفار، وبنك 
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حين  في   ،2004 عام  تقديرات  فروع حسب   307 ُعمان  في  المحلية  البنوك  وتمتلك  لالسكان(.  المتحد  والبنك  للتنمية،  ُعمان  وبنك  لالسكان، 
تمتلك البنوك األجنبية 23 فرع، و26 فرع للبنوك المتخصصة.

وتمثل أربعة بنوك محلية )بنك مسقط، والبنك الوطني الُعماني، وبنك ُعمان العربي، وبنك ظفار( الغالبية في القطاع المصرفي الُعماني، حيث تمثل 
قيمة األصول االجمالية لهذه البنوك نحو 81% من اجمالي أصول القطاع، فيما يمثل حجم الودائع الكلي لدى هذه البنوك نحو 90% من حجم 

ودائع القطاع المصرفي، والقروض الممنوحة من هذه البنوك تشكل 91% من حجم القروض للقطاع.
وعن األداء العام للقطاع المصرفي الُعماني، بيين الجدول التالي حجم األصول الكلي للبنوك التجارية ونسب النمو للفترة ما بين 2005-2002:

أكتوبر 2002200320042005البند
11.33211.66412.69514.161حجم األصول )مليون دوالر(

11.5%8.8%2.9%-نسب النمو )%(

ويوضح الرسم البياني التالي نسبة النمو العام في حجم أصول القطاع المصرفي في سلطنة ُعمان:

الكويت
يعتبر القطاع المصرفي في الكويت من أقدم القطاعات المصرفية في دول الخليج، وقد لعب هذا القطاع دورا هاما في تمويل ودعم مسيرة النمو 
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التي شهدها االقتصاد الكويتي على مدى السنوات األخيرة، وقد استطاع القطاع المصرفي االستفادة بشكل كبير من النمو الذي شهده االقتصاد 
الكويتي.

ارتفاعا حاد في  العالمية  النفط  الكويتي بنحو 12.5% في عام 2003، بعد أن شهدت أسواق  المصرفي  للقطاع  ارتفعت قيمة األصول االجمالية 
النمو حتى 2004، حيث شهد القطاع المصرفي في ذلك العام نموا في قيمة األصول االجمالية بنحو 3%، تبعها نموا  واستمر هذا  أسعار النفط. 

مرتفع بلغ 14% في عام 2005، لكي يصبح النمو االجمالي قرابة 32% مقارنة مع 2002.
وعن األداء العام للقطاع المصرفي الكويتي، بيين الجدول التالي حجم األصول الكلي للبنوك التجارية ونسب النمو للفترة ما بين

:2005-2002

2002200320042005البند
56.13163.13464.89674.012حجم األصول )مليون دوالر(

14.0%2.8%12.5%-نسب النمو )%(

ويوضح الرسم البياني التالي نسبة النمو العام في حجم أصول القطاع المصرفي لدولة الكويت:
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دولة اإلمارات العربية المتحدة
يتكون القطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 21 بنك محلي و26 بنك أجنبي وشبكة من فروع البنوك تشتمل على 375 فرع 
حيث تمثل قيمة األصول االجمالية لهذه للبنوك المحلية نحو 76% من اجمالي أصول القطاع، فيما يمثل حجم  لبنوك محلية و87 فرع لبنوك أجنبية. 
ويجدر الذكر بأن عدد البنوك العاملة في دولة  الودائع الكلي لدى هذه البنوك نحو 73% من حجم ودائع القطاع المصرفي )منتصف 2005(. 
اإلمارات العربية المتحدة لم يزداد منذ فترة بسبب توقف البنك المركزي في الدولة عن منح رخص للبنوك األجنبية )حيث أن آخر رخصة منحت 

لبنك أجنبي كانت عام 1983(.
كان معد نمو أصول  مارس 2005 بما نسبته %49.  ونالحظ من الجدول التالي إزدياد حجم أصول القطاع المصرفي في الدولة خالل الفترة 2002- 

البنوك التجارية المحلية ما يعادل 49% خالل 27 شهراً مقابل نسبة نمو تعادل 50.6% في أصول البنوك التجارية األجنبية خالل نفس المدة.
وعن األداء العام للقطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بيين الجدول التالي حجم األصول الكلي للبنوك التجارية ونسب النمو للفترة 

ما بين 2005-2002:

مارس 2002200320042005البند
90.74099.907122.538135.459حجم األصول )مليون دوالر(

10.5%22.6%10.0%-نسب النمو )%(

ويوضح الرسم البياني التالي نسب النمو العام في حجم أصول القطاع المصرفي لدولة اإلمارات:
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الفصل الثامن: مصادر تمويل الخليجي
سوف يشمل مصادر تمويل رأس مال الخليجي تقديم أصول نقدية من قبل المؤسسين والمساهمين باالكتتاب الخاص والمساهمين اآلخرين من خالل 

عرض األسهم لالكتتاب العام وذلك على النحو التالي:

النسبةالمبلغ )ريال قطري( المساهمنوع التمويل
43.33%3.120.000.000المؤسسوننقداً
40%2.880.000.000المساهمون عن طريق االكتتاب الخاصنقداً
16.67%1.200.000.000المساهمون عن طريق االكتتاب العامنقداً

100%7.200.000.000اإلجمالي
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الفصل التاسع: البيانات المالية
من المتوقع أن يبدأ البنك أعماله في سنة 2007 وهي سنة التأسيس )خالل الربع األخير من السنة(، كما أنه من المتوقع أن يحقق عائداً على حقوق 
األصول  إجمالي  أن  كما  للتشغيل )2012(.  الخامسة  السنة  في   %19.56 إلى  لترتفع  للتشغيل )2008(  األولى  السنة  في   %15.23 نسبته  الملكية 

للبنك في سنة 2007 يتوقع أن تصل إلى 9.288 مليون ريال، لترتفع إلى 55.357 مليون ريال في سنة 2012.
وفيما يلي، القوائم المالية المتوقعة باإلضافة إلى بعض النسب المالية والمؤشرات اإلقتصادية التي تظهر األداء المتوقع للخليجي:

 البيانات المالية
الميزانية العمومية المتوقعة )ألف ريال قطري(

20082009201020112012 )2007( سنة التأسيسالبند

األصول:

928.000864.0001.209.6001.443.8031.631.0731.937.517نقد لدى البنك والبنك المركزي

3.808.0806.480.0006.289.9205.414.2566.425.4385.535.762مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية

464.4007.560.0009.265.53617.325.61924.120.10527.402.021قروض وتسهيالت العمالء

3.250.8005.400.0006.048.0009.384.71013.345.14015.500.133إستثمارات محلية

0864.000967.6801.804.7523.459.8514.428.609إستثمارات خارجية

500.000400.000320.000256.000204.800163.840األصول الثابتة

335.92032.00091.264465.901240.038389.736أصول أخرى

9.288.00021.600.00024.192.00036.095.04049.426.44555.357.618إجمالي األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية:

اإللتزامات:

1.114.5602.592.0002.661.1203.970.4545.684.0416.366.126مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية

3.459.10313.240.80015.095.80822.523.30530.644.39634.044.935ودائع العمالء

193.391433.853485.947545.993634.013798.569إلتزامات أخرى

4.767.05416.266.65318.242.87527.093.75236.962.45041.209.630إجمالي اإللتزامات

3.600.0003.600.0003.600.0005.400.0007.200.0007.200.000رأس المال المدفوع

720.000720.000720.000720.000720.000720.000عالوة إصدار

40.189202.669398.425732.2581.216.5991.769.998إحتياطي إجباري

760.189922.6691.118.4251.452.2581.936.5992.489.998مجموع اإلحتياطي والعالوة

20.095101.335199.212366.129608.300884.999إحتياطيات أخرى

0360.000360.000810.0001.080.0001.440.000توزيعات أرباح مقترحة

03.0003.0003.0003.0003.000مكافأة مجلس إدارة مقترحة

140.662346.343668.4871.023.9011.636.0972.129.992أرباح مدورة

4.520.9465.333.3475.949.1259.055.28812.463.99514.147.988إجمالي حقوق الملكية

9.288.00021.600.00024.192.00036.095.04049.426.44555.357.618إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية



33

قائمة األرباح والخسائر المتوقعة )ألف ريال قطري(
20082009201020112012)2007( سنة التأسيسالبند

334.5541.324.2961.538.7082.513.2983.516.3953.977.445عوائد الفائدة:

121.859233.280226.437194.913231.316199.287مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية

143.035306.936343.768548.284823.445976.508اإلستثمارات في االسهم والسندات

41.796740.880908.0231.697.9112.363.7702.685.398قروض وتسهيالت مصرفية 

27.86443.20060.48072.19097.864116.251إيرادات أخرى

141.225456.561512.581766.9581.052.3601.171.284مصاريف الفائدة:

33.43772.57674.511111.173159.153178.252مطلوبات من بنوك ومؤسسات مالية

103.773370.742422.683630.653858.043953.258إيداعات العمالء

4.01513.24315.38725.13335.16439.774مصاريف أخرى

193.329867.7351.026.1271.746.3392.464.0352.806.161صافي إيراد الفوائد

100.366397.289461.612753.9891.054.9181.193.233إيرادات الرسوم والعموالت

12.04439.72946.16175.399105.492119.323مصاريف الرسوم والعموالت

88.322357.560415.451678.590949.4271.073.910صافي إيرادات الرسوم والعموالت

5.21920.65924.00439.20754.85662.048صافي الربح المتحقق من التعامل بالعمالت األجنبية

286.8701.245.9541.465.5822.464.1373.468.3173.942.119إجمالي الربح التشغيلي

51.637199.353234.493394.262520.248591.318المصاريف اإلدارية والعمومية

25.00080.00064.00051.20040.96032.768اإلستهالك

9.288151.200185.311364.512482.402548.040مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/عدمها

03.0003.0003.0003.0003.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

85.925433.553486.804794.9741.046.6101.175.126إجمالي المصاريف

200.946812.401978.7781.669.1632.421.7082.766.993صافي الربح قبل الضرائب
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قائمة التدفقات النقدية المتوقعة )ألف ريال قطري(
20082009201020112012 2007 سنة التأسيسالبند

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

200.946812.401978.7781.669.1632.421.7082.766.993صافي الربح للسنة قبل خصم الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تسوية صافي الربح إلى صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية

25.00080.00064.00051.20040.96032.768اإلستهالك

9.288151.200185.311346.512482.402548.040مخصص ديون مشكوك في تحصيلها/عدمها

235.2341.043.6011.228.0892.066.8752.945.0703.347.801

صافي زيادة / إنخفاض إجمالي األصول

)889.676(1.011.182)875.664()190.080(3.808.0802.671.920مطلوبات من بنوك

473.6887.246.8001.890.8478.406.5967.276.8883.829.956قروض وتسهيالت مصرفية

3.250.8002.149.200648.0003.336.7103.960.4302.154.993إستثمارات محلية

149.698)225.863(59.264374.637)303.920(335.920أصول أخرى

صافي زيادة / إنخفاض إجمالي اإللتزامات

1.114.5601.477.44069.1201.309.3341.713.587682.085مطلوبات البنوك

3.459.1039.781.6971.855.0087.427.4978.121.0913.400.539ودائع العمالء

193.391240.46252.09460.04688.020164.556إلتزامات أخرى ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

845.1312.350.010)378.526(779.200796.280)2.866.200(صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية

التدفق النقدي من النشاطات اإلستثمارية

0864.000103.680837.0721.655.099968.758شراء اإلستثمارات

)8.192()10.240()12.800()16.000()20.000(525.000شراء العقارات، األثاث، المعدات

525.000844.00087.680824.2721.644.859960.566صافي التدفق النقدي من النشاطات اإلستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

4.320.000001.800.0001.800.0000رأس المال المدفوع

)1.083.000()813.000()363.000()363.000(00توزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)1.083.000(1.437.000687.000)363.000(4.320.0000صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

345.600234.202187.271306.444)64.800(928.800صافي التدفقات النقدية خالل السنة

0928.800864.0001.209.6001.443.8021.631.073الرصيد كما في 1/1 )النقد لدى البنوك(

928.800864.0001.209.6001.443.8021.631.0731.937.517الرصيد كما في 12/31
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تحليل النسب المالية %
20082009201020112012)2007( سنة التأسيسالنسبة

75.34%74.97%74.52%72.40%71.51%65.18%هامش الربح

52.88%52.35%50.48%48.35%46.63%45.66%صافي الربح على إجمالي الدخل

5.00%4.90%4.62%4.05%3.76%2.16%العائد على إجمالي قسمة األصول آخر السنة

19.56%19.43%18.43%16.45%15.23%4.44%العائد على حقوق الملكية

24.66%25.03%25.48%27.60%28.49%34.82%المصاريف التشغيلية إلى إجمالي الدخل

47.12%47.65%49.52%51.65%53.37%54.34%إجمالي المصاريف إلى إجمالي الدخل

49.50%48.80%48.00%38.30%35.00%5.00%القروض إلى إجمالي األصول

80.49%78.71%76.92%61.38%57.10%13.43%القروض إلى اإليداعات
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وتوضح الرسومات البيانية التالية حجم النمو المتوقع في اجمالي األصول وحقوق الملكية للفترة ما بين 2012-2007:

وتوضح الرسومات البيانية التالية حجم النمو المتوقع في صافي ايراد الفائدة، وصافي الربح التشغيلي، وصافي الربح قبل الضرائب للفترة ما بين 
:2012-2007
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بين  ما  للفترة  األصول  واجمالي  االيداعات  مقارنة مع  القروض  للمشروع، وحجم  الربحية  مقاييس  التالية بعض  البيانية  الرسومات  وتوضح 
:2012-2007
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∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2007

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2008

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2009

¢Vhô≤dG
5.00%¢Vhô≤dG

35.00%

¢Vhô≤dG
38.30%

¢Vhô≤dG
49.5%

¢Vhô≤dG
48.8%

¢Vhô≤dG
48.00%

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2010

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2011

∫ƒ°UCÉdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2012

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2007

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2008

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2009

¢Vhô≤dG
13.43%¢Vhô≤dG

57.10%

¢Vhô≤dG
61.38%

¢Vhô≤dG
80.49%

¢Vhô≤dG
78.71% ¢Vhô≤dG

76.92%

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2010

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2011

™FGOƒdG »dÉªLEG ⋲dEG ¢Vhô≤dG ºéM
2012

وعن حجم القروض، فيبين الرسم البياني التالي حجم القروض المتوقع بالنسبة الى كل من اجمالي األصول والودائع للفترة ما بين
:2012-2007

المؤشرات اإلقتصادية للخليجي
17.64%معدل العائد الداخلي

134.038صافي القيمة الحالية/ ريال قطر)إستخدام معدل خصم %17(
في السنة الرابعةفترة اإلسترداد
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عمولة الوسيط المعتمد لبيع وتسويق اإلصدار
تبلغ عمولة بيع وتسويق األسهم المطروحة لالكتتاب العام والتي تعود إلى الوسيط المعتمد لبيع وتسويق هذه األسهم ما نسبته 0.5% من القيمة 

اإلسمية لألسهم المطروحة لالكتتاب العام.

مخاطر االستثمار
 يحتوي االستثمار في بنك الخليج التجاري )الخليجي( على مخاطر، وال يجب أن يتم االستثمار فيه إال من قبل المستثمرين من ذوي الخبرة في تقييم 
كما  المخاطر واتخاذ قرار االستثمار بناء على المعلومات المتوفرة، وممن لديهم القدرة على تحمل المخاطر االقتصادية الموجودة في مثل هذا االستثمار. 

وينصح المستثمرون باستشارة مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين وغيرهم من المستشارين المهنيين حول هذا االستثمار.
ال يوجد ضمان على تحقيق عوائد من االستثمار  .1

ال يستطيع مجلس إدارة الخليجي ضمان تحقيق أرباح للمستثمرين، أو أن هذه األرباح ستتناسب مع نوعية المخاطر المترتبة على االستثمار في البنك. 
كما اليوجد ضمان بأن العوائد  ومن المحتمل أن يحدث هبوط في قيمة أسهم البنك أو أن يخسر المستثمرون جزء من المبلغ الذي استثمروه أو كله. 

المتوقعة من قبل اللجنة التأسيسية سيتم تحقيقها.
الظروف االقتصادية  .2

السياسي والقوانين  العمالت والمنافسة وعدم االستقرار  الفائدة والتضخم في األسعار والتقلب في  الناتجة عن تغير أسعار  التغيرات االقتصادية  إن 
الضريبية والعوامل األخرى والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على البنك كلها ستكون خارج نطاق السيطرة.

مخاطر العمل  .3
إن عملية التعرف على االستثمارات المناسبة وإدارتها في دولة قطر يحتوي على درجة كبيرة من المنافسة والمخاطر، ولذلك فإنه اليوجد ضمان على 

أنه ستكون هناك فرص استثمارية معينة مناسبة سيتم التعرف عليها وستكون متوافقة مع أهداف البنك االستثمارية.
االعتبارات االقتصادية والسياسية والتشريعية  .4

يمكن أن تتأثر قيمة أسهم البنك بعدد من الظروف كالتغييرات السياسية والضريبية والقانونية في الدول التي تقع فيها فروع البنك أو تلك التي 
يستثمر فيها البنك أو يعمل بها.
مخاطر االستثمار األخرى  .5

ال يمكن بأي حال من األحوال تقييم أداء البنك حيث أنه كيان جديد، كما وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة مبنية على تشريعات حالية 
كالقوانين الضريبية والتي من الممكن أن تتغير.

ويمتلك مجلس اإلدارة الحق بمحض تقديره تغيير إدارة البنك، ومستشاريه أو أي مستشارين آخرين في أي وقت ودون إبداء أية أسباب. 
إن ما سبق ذكره ال يمثل كل عوامل المخاطر المترتبة على االستثمار في البنك أو ملخصًا لها، ولهذا ينصح المستثمرون بأخذ المشورة المستقلة من 

مستشاريهم المختصين.

لمحة مختصرة عن البنك التجاري القطري )مدير اإلصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق اإلصدار(
تأسس البنك التجاري القطري في عام 1975، كأول بنك تجاري خاص مملوك كليًا في قطر. وقد نما وإزدهر على مّر السنين ليصبح البنك اإلقليمي األهم 

حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين )5.6( مليار ريال قطري في نهاية عام 2006.
فرعًا، ومكاتب  اإلستثمارية من خالل شبكة تضّم 23  والخدمات  واألفراد  للشركات  المصرفية  الخدمات  البنك مجموعة شاملة ومتكاملة من  يوفر 

وأجنحة بيع و78 جهاز صراف آلي و26 ماكينة إيداع نقدي والخدمة المصرفية عبر اإلنترنت وشبكة EFTPOS في الدولة.
ويقوم البنك التجاري القطري بدور مدير اإلصدار بما في ذلك اإلشراف على اإلجراءات التي تسبق عملية اإلكتتاب ويشمل ذلك االعالن عن االكتتاب 

العام واداره عمليه استقبال طلبات اكتتاب واستالم قيم هذه الطلبات وتطبيق سياسه التخصيص وفقا للنظام األساسي للشركة ونشرة اإلصدار. 
باالضافة الي القيام بدور الوسيط المعتمد لبيع وتسويق االصدار
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لمحة مختصرة عن ديلويت آند توش )مراقب الحسابات(
إحدى كبريات مؤسسات تدقيق  ديلويت آند توش�  وتعتبر �  تم اعداد دراسة الجدوى االقتصادية الخاصه بالخليجي من قبل ديلويت آند توش. 

الحسابات واالستشارات في العالم حيث يوجد لها مكاتب في مائة وخمسين دولة ويعمل بها أكثر من مائة وعشرين ألف موظف. 
وتشمل الخدمات المهنية التي تقدمها ديلويت آند توش ما يلي:

دراسات الجدوى اإلقتصادية.  •
تدقيق الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية.  •

تقديم اإلستشارات المالية واإلدارية.  •
وضع األنظمة المالية واإلدارية.  •

التقييم.  •
التحقيق في األمور المالية الخاصة.  •

اإلستشارات الضرائبية.  •
خدماتها المهنية لمئات اآلالف من الشركات والمؤسسات في العالم كما تقدم هذه الخدمات المهنية ألكثر من 20% من  وتقدم “ديلويت آند توش” 
أما في قطر فقد تأسس مكتب “ديلويت آند  المؤسسات والشركات العالمية التي يزيد مجموع موجوداتها أو مبيعاتها عن بليون دوالر أمريكي. 
توش”في العام 1950، ويعمل فيه أكثر من ثمانين مهنيًا العديد منهم أعضاء في جمعيات مهنية عالمية، وقد قام المكتب بإعداد العديد من دراسات 
من  العديد  حسابات  بتدقيق  المكتب  يقوم  كما  أنواعها،  إختالف  على  والمؤسسات  الشركات  من  لعدد  المالية  والدراسات  اإلقتصادية  الجدوى 

المؤسسات والشركات الكبرى في دولة قطر.

بمراجعة الفرضيات المالية الواردة في دراسة الجدوى االقتصادية للخليجي والتأكد من أنها توفر أساسًا معقواًل  وقد قامت “ديلويت آند توش” 
للتقديرات المالية الواردة فيها، وأنها قد أعدت بصورة سليمة وفقًا للمعايير والقواعد المهنية المعمول بها.

لمحة مختصرة عن مكتب سلطان العبدالله للمحاماة واالستشارات القانونية
التجارية  والمؤسسات  للشركات  فعالة  قانونية  لتقديم خدمات   1999 عام  في  القانونية  واالستشارات  للمحاماة  العبدالله  سلطان  مكتب  تأسيس  تم 

ويضم المكتب عدد من الكفآءات من مختلف الجنسيات.  المحلية والعالمية. 
وتشتمل خدمات المكتب  وفي حين أن المكتب مهيأ لتقديم كافة الخدمات القانونية، فإن المكتب يتجه للتركيز بشكل خاص على األنشطة التجارية. 

الحالية ما يلي:

ومراجعة االستشارات القانونية بإعداد  يتعلق  فيما  وخصوصًا  منهم  المطلوبة  القانونية  باالستشارات  عمالئه  بتزويد  المكتب  يقوم 
التأمين،  عقود  والمقاوالت،  اإلنشاءات  عقود  والشراء،  البيع  عقود  المشتركة،  المشاريع  اتفاقيات  والتفاوض حول 

عقود العمل، عقود الوكاالت التجارية، عقود التمويل واالقتراض، وعقود االمتياز.

الحضور القضايا والتحكيم المكتب  عمل  ويشمل  ودرجاتها.  أنواعها  بمختلف  القطرية  المحاكم  أمام  عمالئه  تمثيل  المكتب  يباشر 
كما يقوم المكتب  والترافع أمام الدوائر القضائية وإعداد وتقديم المذكرات القانونية واستئناف األحكام وتنفيذها. 

بتمثيل عمالئه أمام هيئات التحكيم في قطر وخارجها.

التمثيل تأسيس الشركات األجنبية ومكاتب  الشركات  التجارية وفروع  الشركات  تأسيس وتسجيل  لعمالئه خدمات  المكتب  يوفر 
وقد قام المكتب بتأسيس عدد من شركات المساهمة العامة والخاصة والشركات ذات المسئولية المحدودة  التجاري. 
كما يشتمل عمل المكتب على إعادة هيكلة الشركات  وكذا مكاتب التمثيل التجاري وفروع الشركات األجنبية. 
والقيام بمهام الفحص والتحقق )due diligence( وتنظيم إجتماعات الجمعيات العامة ومجالس اإلدارة وتقديم 

االستشارات القانونية المتعلقة بأعمالها.

في حماية حقوق الملكية الفكرية لموكليه  االختراع  وبراءات  الصناعية  والتصاميم  المؤلف  وحقوق  التجارية  العالمات  بتسجيل  المكتب  يقوم 
دولة قطر وخارجها من خالل شركة آراماركس للملكية الفكرية وهي شركة متخصصة في هذا المجال.

كما يقوم المكتب بمباشرة القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
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الفصل العاشر: إدارة الخليجي
أسس بنك الخليج التجاري )الخليجي( من قبل عدد من األفراد والمؤسسات المالية المرموقة في دولة قطر والمنطقة، وفيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء 

مجلس إدارة البنك:

صفتهاالسم

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبالسيد/ طارق أحمد المالكي
ممثاًل عن شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري

نائبًا لرئيس مجلس اإلدارةالسيد/ عبدالله بن ناصر المسند

عضواًالسيد/ محمد خالد المانع

عضواً/ ممثاًل عن شركة النورسالسيد/ عبدالسالم بن محمد المرشدي

عضواً/ ممثاًل عن بيت االتحاد لالستثمار )ش.ش.و(السيد/ صالح صالح عاشير

عضواً/ ممثاًل عن شركة المال لالستثمارالسيد/ محمد جاسم الصقر

عضواً ممثاًل عن بنك دبي الوطنيالسيد/ روبرت دوغالس دوي

سوف يتم هيكلة البنك وفق أفضل الممارسات وبالشكل الذي من شأنه أن يحقق رسالته، كما سيدار من قبل رئيس تنفيذي والذي بدوره يتبع العضو 
وفيما يلي، الهيكل التنظيمي العام المقترح للخليجي: المنتدب كما يشرف على ثمانية إدارات رئيسية تشكل في مجموعها اإلدارة العليا للبنك. 
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شروط عضوية مجلس اإلدارة
ويشترط في عضو مجلس اإلدارة:

أال يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا.  .1
�أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين )324(،   .2

)325( من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الخليجي  لضمان حقوق  االسهم  العدد من  ويخصص هذا  الشركة.  أسهم  الف سهم من  مائة  يقل عن )100.000(  لعدد ال  مالكًا  يكون  �أن   .3
ويجب إيداع هذا العدد من األسهم خالل ستين يومًا من تاريخ  والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس اإلدارة. 
ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على  بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة. 

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. 

مدة العضوية
غير أن مجلس اإلدارة األول يبقى قائمًا  ينتخب اعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، وال يجوز إعادة انتخاب العضو إال لدورتين متتاليتين فقط. 

بعمله لمدة خمس سنوات.

اجتماعات مجلس اإلدارة وآلية اتخاذ القرارات
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على األقل ويجب أال يقل عدد االجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى 
وال يجوز أن ينقضي  وال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره األغلبية العددية ألعضاء المجلس على األقل.  خالل السنة المالية الواحدة. 

شهران كامالن دون عقد اجتماع للمجلس.
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز الخليجي. ويجوز أن تعقد االجتماعات خارج مركزه.

وال يجوز أن ينوب عضو  وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.  لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زمالئه في المجلس. 
المجلس عن أكثر من عضو واحد.

وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر  تصدر قرارات المجلس بأغلبية األصوات، وعند تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 
االجتماع ويجوز إصدار قرارات المجلس عن طريق التمرير أو بأي وسيلة أخرى يرتأيها المجلس.

مكافأة أعضاء المجلس
مع مراعاة أحكام المادة )69( من النظام األساسي للخليجي، تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

 مسائل هامة من النظام األساسي للخليجي
وفيما يلي  تم تأسيس البنك كشركة قطرية مساهمة عامة بمقتضى أحكام القانون 5 لعام 2002  بشأن الشركات التجارية وخاصة المادة 68 منه. 
الكاملة  النسخة  مراجعة  المستثمرين  على  ولذلك  كاماًل،  ليس  الملخص  هذا  بأن  علمًا  بالبنك.  الخاصين  التأسيس  وعقد  األساسي  للنظام  ملخص 
من عقد التأسيس والنظام األساسي والموجودين لدى مدير اإلصدار والوسيط المتعمد لبيع وتسويق اإلصدار كنسخة مطبوعة )كتيب( أو كنسخة 

.www.alkhaliji.com الكترونية على قرص مدمج أو على الموقع االلكتروني

مقر الخليجي
يقع المقر الرئيسي للخليجي في الدوحة، قطر، ويحق للبنك أن يؤسس فروعًا أو مكاتب أو وكاالت أخرى في قطر أو خارجها.
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اجتماع الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة في اجتماع عادي في مركز الشركة مرة على األقل في السنة وذلك خالل الشهور األربعة التالية إلنتهاء السنة المالية للشركة. 
ولمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون 

ما ال يقل عن عشر رأس المال.
فيما عدا المؤسسين ـ ال يكون ألي مساهم بوصفه أصيال أو نائبًا  ومع ذلك –  ولكل مساهم عند التصويت عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه. 

عن الغير عدد من األصوات يجاوز )25%( من عدد األصوات المقررة ألسهم الحاضرين.
يجب أن يكون مجلس اإلدارة ممثاًل في الجمعية العامة بما ال يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته على أن يكون من بين الحضور الرئيس 

وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية. أو نائب الرئيس. 
يوقف التداول في أسهم الشركة في يوم إنعقاد الجمعية العامة، وال يجوز قيد أي نقل لملكية األسهم في سجل الشركة في ذلك اليوم.

يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل اآلتية:
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خالل السنة المالية.  .1

سماع وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما  .2
مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليهما.  .3
النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح وإقرارها.  .4

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.  .5

تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.  .6
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.  .7

فإذا لم يتوافر هذا النصاب  ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل. 
خالل ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر االجتماع صحيحًا مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

الجمعية العامة غير العادية
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناًء على دعوة من مجلس اإلدارة أو بناًء على طلب كتابي موجه إلى مجلس اإلدارة من عدد من المساهمين يمثلون ما 
ال يقل عن ربع األسهم. ويجب على مجلس اإلدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع بصفة غير عادية خالل خمسة عشر يومًا من 

تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خالل المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا، إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثالثة أرباع رأس مال الشركة على األقل.
ويعتبر االجتماع الثاني  فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثة أيام التالية لالجتماع األول. 

صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب خالل ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر االجتماع صحيحًا مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه..

وفي جميع الحاالت السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
وعلى مجلس اإلدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام األساسي.

ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل اآلتية إال من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
تعديل عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة.  .1

زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.  .2
إطالة مدة الشركة.  .3

حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.  .4
بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.  .5
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ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ال يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول األعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي 

تتكشف أثناء االجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول األعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على األقل.
ال يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية من قبل الجمعية العامة للشركة إال بموافقة  ومع مراعاة أحكام المادة )55( من النظام األساسي للخليجي. 

مالكي 80% من رأس مال الشركة:
تعديل أحكام النظام األساسي للشركة المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة.  .1

تعديل نسب الحد األعلى لمساهمة غير مواطني دول المؤسسين في الشركة والحد األدنى لمساهمة مواطني دولة قطر.  .2
حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.  .3

بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.  .4
نقل المقر الرئيسي للشركة لدولة أخرى.  .5

تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواًء كانوا حاضرين االجتماع الذي صدرت فيه هذه 
وعلى مجلس اإلدارة تنفيذ ها فور صدورها وإبالغ صورة منها إلدارة الشئون التجارية خالل خمسة عشر يومًا من  القرارات أو غائبين أو مخالفين. 

تاريخ صدورها.

السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية األولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس 

الشركة حتى 31 من ديسمبر من السنة التالية.

التقرير السنوي
يعد مجلس اإلدارة التقرير المالي السنوي للبنك ويقدم نسخة من هذا التقرير السنوي إلى المساهمين مرفقا باشعار الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة 

المرسل إلى المساهمين بموجب المادة 51 من النظام األساسي للبنك.
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الفصل الحادي عشر: بيانات المؤسسين واالكتتاب الخاص
قدره  اسمي  بسعر  سهم،  مليون  عشر  واثنا  ثالثمائة   )312.000.000( يعادل  األسهم  من  عدد  في  العقد  هذا  على  الموقعون  المؤسسون  اكتتب 
على  موزعة  قطري  ريال  مليون  وعشرون  ومائة  مليارات  ثالثة   )3.120.000.000( االسمية  قيمتها  الواحد،  للسهم  قطرية  رياالت  عشرة   )10(

النحو التالي.
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مليار   )1.560.000.000( قيمته  ما  أي  بها،  المكتتب  األسهم  من  سهم  لكل  االسمية  القيمة  من   %50 قدرها  مئوية  نسبة  المؤسسون  دفع  وقد 
وخمسمائة وستون مليون ريال قطري مضافًا إليها نسبة )2.5%( من القيمة االسمية للسهم عن كل سهم من االسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين 
وال يجوز سحب  مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها، في حساب الشركة لدى البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني. 

حصيلة هذه المبالغ إال بقرار من مجلس اإلدارة األول، بعد إعالن تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

قيود على  المؤسسين
نهائيًا،  الشركة  تأسيس  سنتين على  بعد مضي  إال  أسهمهم  يتصرفوا في  أن  للمؤسسين  يجوز  للخليجي، ال  االساسي  النظام  من  للمادة )20(  وفقًا 
واستثناء من ذلك، يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم فيما بينهم فقط خالل المدة المذكورة، كما يجوز للمكتتبين عن طريق االكتتاب الخاص أن يتصرفوا 

في أسهمهم بعد مضي ثالثة شهور من تاريخ ادراج الشركة لدى سوق الدوحة لألوراق المالية.

تعهد المؤسسين
إال انهم  يتعهد المؤسسون بعدم التصرف في ملكيتهم باألسهم التأسيسية بالخليجي إال بعد مضي سنتين على إشهار الخليجي في الجريدة الرسمية. 

يحتفظون بحقهم في التصرف فيما بينهم بتلك األسهم دون التقيد بالمدة المذكورة.

مصروفات التأسيس واإلصدار *
مصروفات التأسيس: 

ريال قطري تفاصيل       
15.095.408 مصاريف استشارية وقانونية     
6.838.414 مصاريف ايجارات وصيانة     
3.784.414 رواتب ومنافع أخرى     
141.800 دعاية واعالن      

402.339 سفروإقامة      
189.561 أثاث ومعدات      
170.971 مصاريف إدارية ومكتبية     

26.622.907 المجموع       

ريال قطري مصاريف اإلصدار المتوقعة      
200.000 مصاريف استشارات مالية     
300.000 مصاريف استشارية وقانونية     

1.500.000 مصاريف استشارات فنية و دراسة جدوى   
8.000.000 نفقات أخرى )دعاية وإعالن وتسويق وطباعة وعالقات عامة( 
2.500.000 عمولة الوسيط المعتمد     
12.500.000 المجموع       

تغطي الفترة منذ بدء اجراءات التأسيس في 13 يوليو 2005 ولغاية اإلعالن عن التأسيس في 8 يناير 2007.
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االكتتاب الخاص
*)هذا الجزء يتعلق باالكتتاب الخاص فقط(

 )2.880.000.000( المتحدة  العربية  االمارات  ودولة  الكويت  ودولة  البحرين  ومملكة  عمان  سلطنة  في  المؤسسين  لغير  الخاص  لالكتتاب  يطرح 
عشرة   )10( قدره  اسمي  بسعر  سهم،  مليون  وثمانون  وثمان  مائتان   )288.000.000( إلى  مقسم  قطري  ريال  مليون  وثمانون  وثمانمائة  ملياران 
مصاريف  مقابل  للسهم  اإلسمية  القيمة  من   )%2.5( نسبة  إليها  مضافًا  االكتتاب  عند  منها   %50 المكتتب  يدفع  الواحد،  للسهم  قطرية  رياالت 
الواحد مقابل رسم اكتتاب  للسهم  المكتتب بها و )5( خمسة رياالت قطرية  ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها عن كل سهم من األسهم 
اإلجباري  لإلحتياطي  الخاص  االكتتاب  رسم  من  تبقى  ما  ويرحل  التغطية  لمتعهد  كعمولة  درهمًا  وخمسون  رياالن   )2.5( منها  يخصم  خاص 

للخليجي )»عالوة اصدار االكتتاب الخاص«(.

سعر العرض لسهم االكتتاب الخاص
يبلغ سعر العرض لسهم االكتتاب الخاص )10.25( عشرة رياالت قطرية وخمسة وعشرون درهمًا، على أن يضاف إلى سعر العرض عمولة وكيل 

بيع اإلصدار.
وتتعهد شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري بموجب إتفاقية تعيين متعهد التغطية، بتغطية االكتتاب الخاص في حالة عدم تغطيته وستقوم شركة 
الديار القطرية بتسديد قيمة االسهم المكتتب بها خالل فترة ال تتجاوز اسبوعين من تاريخ إقفال االكتتاب الخاص وبالتالي رفع قيمة مساهمتها في 
الشركة بمقدار االسهم التي قامت بتغطيتها ودونما إخالل بالتزام شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري بتغطية االكتتاب الخاص، يجوز لمجلس إدارة 
الشركة رفض أي طلب اكتتاب خاص دون إبداء األسباب، كما ويحق للمجلس إذا ظهر بعد إغالق باب االكتتاب، أن عدد األسهم التي تم االكتتتاب 
بها لم يستنفذ كل األسهم المطروحة لالكتتاب الخاص، أن يطرحها كاملة أو جزء منها لالكتتاب العام وفق أحكام المادة )9( من النظام األساسي.

تاريخ االكتتاب الخاص
وفقًا لمذكرة االكتتاب الخاص وطلب االكتتاب، سيبدأ االكتتاب في أسهم البنك بتاريخ 2007/3/1م، وينتهي في تاريخ 4/15/ 2007م. 

ويحتفظ مجلس اإلدارة بحق تغيير مدة االكتتاب في أي وقت وذلك بمحض تقديره الخاص بموجب أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي. 

الحد األدنى لالكتتاب الخاص
االكتتابات  قبول  ريال قطري، وسيتم  يعادل 512.500  ما  أي  ألف سهم  المكتتبين )50.000( خمسون  لالكتتاب من قبل  األدنى  الحد  يكون 

بالمبالغ بمضاعفات )10.000( عشرة االف سهم أي ما يعادل 102.500ريال قطري. 

الحد األعلى لالكتتاب الخاص
يكون الحد األعلى لالكتتاب من قبل المكتتبين )36.000.000( ستة وثالثون مليون سهم أي ما يعادل 369.000.000 ريال قطري.

بنود وشروط االكتتاب الخاص
يحتوي طلب االكتتاب الخاص ومذكرة االكتتاب الخاص على التفاصيل الكاملة التي تسري على االكتتاب في أسهم البنك، وينبغي مالحظة ما يلي: 

• يكون طلب االكتتاب الخاص غير قابل لإللغاء وال يجوز سحبه. 
• يكون مبلغ االكتتاب مستحق الدفع بالطريقة المقررة في طلب االكتتاب وفي األوقات المنصوص عليها فيها، ولن تصدر أية أسهم حتى يتم دفع  
   مبلغ االكتتاب فيما يتعلق بعدد األسهم ذات العالقة مع مراعاة أن يتم السداد في الوقت المحدد له، وإال اعتبر طلب االكتتاب كأن لم يكن.. 

• تصدر األسهم للمكتتبين من قبل مجلس إدارة البنك على ضوء طلب االكتتاب الخاص. 
ويكون لمجلس إدارة  • سوف يودع مبلغ االكتتاب في حساب وكيل بيع اإلصدار ومنه إلى حساب بنك الخليج التجاري  )»حساب اإلقفال«(. 
   البنك الحق في رفض أي طلب مقدم لالكتتاب الخاص فيما يتعلق بجميع أو بعض االسهم المحددة في ذلك الطلب، وعندها سيقوم مجلس

   اإلدارة  في الوقت الذي يراه مناسبا بتكليف وكيل بيع اإلصدار بإعادة جميع أو جزء من مبالغ االكتتاب باإلضافة إلى جميع أو جزء من رسم 
   االكتتاب )حسب الحالة( إلى مقدم الطلب الذي رفض طلبه كليًا أو جزئيا خالل أسبوعين من تاريخ إغالق االكتتاب. 

   وسوف تحدد أسس تخصيص األسهم في البنك بمحض تقدير مجلس إدارة البنك، كما لمجلس اإلدارة الحق في إقفال باب العرض فيما يتعلق  
هذا ويجب أن يدرك المكتتبون أن هناك إمكانية لعدم قبول طلباتهم.     باألسهم في أي وقت قبل تاريخ اإلقفال المصرح به. 

   ويجوز أن يعرض مجلس إدارة البنك أسهم الخليجي من وقت آلخر في إطار أو خارج العرض ودون التأثير على حقوق المساهمين الحاليين، وفقًا 
لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة قطر وخارجها
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الفصل الثاني عشر: تعهدات وتواقيع ذوي العالقة
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