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شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار( )شركة  الموضوع:

 مساهمة عامة(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وبناًء على   بشـأن الشركــات التجـاريــة ، 2102لسـنة  2على القانون االتحادي رقم طالع ، بعد اإل

ماع الجمعية العمومية لشركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار( )شركة الخاص الصادر عن إجت القرار 

بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من  10/10/2121مساهمة عامة( والمنعقدة قانوناً بتاريخ 

( ستمائة وخمس وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف وثمانمائة و احدى عشر درهم 122,222,500)

وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف وثمانمائة وإحدى  ة( مليار ومئة وخمس2,5000,022,22، إلى )

( خمسمائة مليون سهم ، واستنادا 211,111,111عشر درهم ، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بمقدار )

  ون.للطلب المقدم من الشركة إلصدار شهادة بإعالن تعديل النظام االساسي للشركة طبقاً ألحكام القان

 تقرر ما يلي:

 (1مادة )

( من النظام األساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار( )شركة مساهمة عامة( 1يعدل نص المادة )

   ليصبح كما يلي:

( مليار ومئة وخمس وخمسون مليون ومئتان 0,022,222,500)  " حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ

( مليار ومئة وخمس 0,022,222,500وإحدى عشر درهم موزع على )وسبع وعشرون ألف وثمانمائة 

( درهم ، مدفوع 0وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف وثمانمائة وإحدى عشر سهم قيمة كل سهم )

 بالكامل وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق واإللتزامات "

 (2مادة )

 ة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.تُنشر هذه الشهاد

 

 

 

 
 د. عبيد سيف الزعابي

 الرئيس التنفيذي

 
 

- 

 تحيـة طيبة وبعـد،
 

 /خ/إ ع2121/235المرجع: 

 21/12/2121 التاريخ:











رامان جارج











ا�طراف ذات الع�قة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء ا�دارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي 
يساهم فيها أي من هؤ�ء بما � يقل عن %30 من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة.





حــدد رأس مــال الشــركة المصــدر بمبلــغ (1,155,227,811) مليــار ومئــة وخمــس وخمســون مليــون ومئتــان وســبع وعشــرون ألــف 

وثمانمائة وإحدى عشر درهـم موزع على (1,155,227,811) مليار ومئة وخمس وخمسون مليون ومئتان وسبع وعشرون ألف 

وثمانمائة وإحدى عشر سم قيمة كل سم (1) درهم، مدفوع بالكامل وجميع أسم الشركة من ذات الفئة متساوية مع 

بعضها البعض في الحقوق وا�لتزامات.


















































