
 �باإلشارة إىل التوجيهات الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع بشأن األرباح النقدية غ

املستلمة من جانب مساهمي الرشكات املساهمة العامة املحلية املدرجة واملحتفظ بها لدى 

الرشكات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

توزيعات  مستحقي  املساهم�  السادة  (جلفار)“،  الدوائية  للصناعات  الخليج  ”رشكة  تدعو 

 ªاملستلمة عن الفرتة ما قبل (01 مارس 2015)، لزيارة الرابط اإللكرتو �األرباح النقدية غ

النقدية  األرباح  لتوزيعات  كمستحق  املساهم  اسم  وجود  من  للتأكد  التايل 

موافاة  رضورة  مع   (http://www.julphar.net/en/investors/unclaimed-dividends)

الرشكة ويف حالة استحقاق املساهم ألية توزيعات نقدية باملستندات التالية ليتسنى رصف 

األرباح : 

1. كتاب موقع من املساهم أو من Ùثله قانوناً موجه للرشكة يتضمن طلب إصدار شيك أو 

إجراء تحويل بنÛ بقيمة األرباح النقدية املستحقة. 

2. الهوية اإلماراتية األصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر األصيل للمساهم ونسخة 

عنه.

األصيل  الوكالة  مستند   �توف يرجى  املساهم،  عن  خاص  أو  عام  توكيل  وجود  حالة  يف   .3

أو جواز  عنها  للوكيل ونسخة  اإلماراتية  الهوية  عنه، وكذلك  نسخة  أصوالً مع  واملصدق 

السفر األصيل للوكيل ونسخة عنه.

4. أية مستندات أخرى تطلبها الرشكة.

التي æ يتم  األرباح  تاريخ (14 فرباير 2021) سيتم تحويل كافة  أنه ومن  التأكيد عىل  مع 

استالمها من قبل مستحقيها إىل هيئة األوراق املالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن رصف 

قيمة األرباح ملستحقيها من املساهم� عند املطالبة بها وستقوم الهيئة بنرش بيان عىل املوقع 

اإللكرتوª للهيئة ومواقع األسواق املالية يوضح اطالعها بهذا الدور بكافة تفاصيله يف حينه.  

إعالن بشأن ا�رباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات 
المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات ما 

قبل تاريخ 01 مارس 2015 



With confirmation that, from the date of (February 14, 2021) all outstanding cash dividends by their beneficiaries will be transferred to the Securities 
and Commodities Authority, which will be responsible for paying the amount of the cash dividends to its shareholders upon claim, and the Securities 
and Commodities Authority will publish a statement on its website and Financial markets website with regards to all details at that time. 

Referring to the instructions issued by the Securities and Commodities Authority regarding outstanding cash dividends by the shareholders of local listed 
public shareholding companies and held with companies before the date of 01 March 2015, “Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) PJSC” invites 
shareholders who are entitled to cash dividends not received for the period before (01 March 2015), to visit the following link to ensure that the share-
holder's name is entitled to cash dividends (http://www.julphar.net/en/investors/unclaimed-dividends).
In the case if the shareholder is entitled to any cash dividends, it is necessary to provide the company with the following documents in order to pay the 
cash dividends.

1. Signed letter by the shareholder or his legal representative for the company that includes a request to issue a cheque or make a bank transfer for the 
amount of cash dividends due.

2. The original Emirates ID of the shareholder and a copy of it or the shareholder's original passport and a copy of it.
3. In the case of a public or private power of attorney for the shareholder, please provide the original and authenticated document with a copy of it, as 

well as the Emirates ID of the agent and a copy of it or the original passport of the agent and a copy of it.
4. Any other documents required by the company.
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