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 "الشركة( ""جلفار") شركة مساهمة عامةشركة الخليج للصناعات الدوائية 

ة بقيم ("الشركة")"( جلفار)"ع .م.رأس مال شركة الخليج للصناعات الدوائية ش بتخفيضأسئلة وأجوبة فيما يتعلق 

أقصى بحد شركة الرأس مال  زيادة ومن ثم عن طريق الغاء عدد من أسهم الشركة؛درهم اماراتي  503,274,989

 "(حقوق االكتتاب)"حقوق االكتتاب  اصدار عن طريقدرهم إماراتي  500,000,000

الموضحة أدناه إلى أن تكون بعبارات عامة فقط، وعليه، يجب ( بما في ذلك قاموس المصطلحات)تهدف األسئلة واألجوبة 

للحصول على تفاصيل كاملة عن اإلجراءات  نشرة االكتتاب/  قراءة شروط وأحكام حقوق االكتتاب المنصوص عليها في الدعوة

 .بشكل مستقل المشورة المالية والقانونية والقارئين الحصول على المستثمرينننصح . الواجب اتخاذها

 شركة بتخفيض رأس المال؟القوم تلماذا  -1
 البيانات المالية للسنة المنتهية فيشركة تخفيض رأس المال من أجل اطفاء الخسائر المتراكمة والظاهرة في التنوي 

 .أجل تعزيز الموقف المالي للشركة ومن  2019ديسمبر  31

 

 األداء؟ لتحسين الشركة تخطط وكيف الخسائر أسباب هي ما -2

 السعودية العربية المملكة إلى الصادرات على المؤقت التعليق هو سبب وأهم ؛2019 عام في للخسائر أسباب عدة هناك

 2020 مارس في عمان إلى التصدير استئناف تمو .المشكلة هذه لمعالجة هامة خطوات الشركة اتخذت. والكويت وعمان

 جديدةومبادرات  خططاعداد  على أيًضا الشركة تعمل. قريبا والكويت السعودية إلى لتصديرا الستئناف متفائلة والشركة

 .الطويل المدى والنتائج على األداءتحسين  لضمان

 

  االكتتاب؟ حقوق اصدار من المتأتية المال رأس زيادة عائدات استخدام الشركة تنوي بماذا -3
 المالية تهامالئ وتعزيز الحالية الشركة التزامات سداد في االكتتاب حقوق حصيلة صافي عائدات استخدام الشركة تنوي

 .المستقبلية وخططها الشركة أعمال تطور دعم أجل من العائدات استخدام سيتم آخر جانب ومن

 

 ؟رأس المالالمساهمين بتخفيض  كيف سيتأثرو شركةالما هو مقدار التخفيض في رأس مال  -4

تخفيض " الغاء عدد من أسهم الشركةخالل  درهم اماراتي من 503,274,989خفيض رأس المال بقيمة تشركة التنوي 

أجل اطفاء الخسائر المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية  من سهم 503,274,989بمقدار " رأس المال

ة نسب خفض وتتقلصنسوف تشركة العدد األسهم المملوكة من قبل كل مساهم في  وعليه ان. 2019ديسمبر  31في 

 .وتناسبا لمقدار التخفيض

 

 بتخفيض رأس المال؟ القيام شركةال تنويكيف  -5

ائر قيمة الخس إلطفاءمن خالل الغاء عدد من أسهم الشركة " تخفيض رأس المال" شركة بتخفيض رأس المال الستقوم 

 .2019ديسمبر  31المتراكمة والظاهرة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 ما هي حقوق االكتتاب؟ -6
ي في األسهم الجديدة والت باالكتتابالمتعلقة ، وألصحاب الحقوق اإلى مساهميه الشركةتقدمه حقوق االكتتاب هي عرض 
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درهم إماراتي للسهم  1درهم اماراتي لكل سهم جديد، والتي تمثل القيمة االسمية للسهم بقيمة  1ستصدر بسعر اصدار 

 . سهم جديد أليعالوة إصدار  وال يوجدالجديد، 

 .جعل حامليها مؤهلين لالكتتاب في األسهم الجديدةالحقوق التي يتم إصدارها للمساهمين هي أوراق مالية قابلة للتداول ت

 .جديد بسعر اإلصدار( 1)واحد  يمنح كل حق لمالكه أهلية االكتتاب في سهم

 .سيكون لألسهم الجديدة نفس حقوق األسهم الحالية بحيث تكون األسهم الحالية واألسهم الجديدة غير قابلة للتجزئة

ى قدم المساواة مع مرتبة األسهم الحالية، متضمناً الحق في الحصول على األرباح تكون أولوية ومرتبة األسهم الجديدة عل

 .المستقبلية والتوزيعات المعلنة، التي تتم أو يتم سدادها بعد تاريخ األهلية

 

 هل يختلف الحق عن السهم؟ -7

إذا لم يتم استخدام الحق من قبل صاحب الحق . االكتتاب في سهم واحد جديد لمالكهانعم، الحق هو أداة مالية تخول 

 سيتم و عمل أيام عشرة( 10)عن تقل ال سوف التيو ) فترة التداولالمعني، فإن الحق ينقضي وليس له قيمة عند انتهاء 

 (.عمل يوم عشر خمسة( 15) ب الحقوق تداول فترة بدء قبل الحقوق تداول فترة عن اإلعالن
  

 

 شركة؟الرأس مال ما هو مقدار الزيادة في  -8

طريق عن درهم إماراتي  500,000,000أقصى بحد شركة الحقوق االكتتاب إلى زيادة رأس مال  اصدارؤدي يس

 .درهم اماراتي لكل سهم جديد( 1)بسعر اصدار  سهم جديد 500,000,000 إصدار بحد اقصى

 

 من هو الشخص الذي يُمنح الحقوق؟ -9

يجب . خ األهليةبتاريلألوراق المالية  أبو ظبيالتداول في سوق فترة بنهاية الحاليين سيتم منح الحقوق لجميع المساهمين 

ي ختام فلألوراق المالية  يأبو ظبسوق الذي يحتفظ به شركة الفي سجل أسهم أسماؤهم على المساهمين التأكد من وجود 

 .من فتح باب االكتتاب عشرة أيام عمل( 10)هو قبل و تاريخ األهلية فيلألوراق المالية  يأبو ظبسوق يوم عمل 

يومين على بل قثمر بشراء األسهم حتى يتسنى للمستثمر الحصول على حقوق االكتتاب في تاريخ األهلية، يلتزم المست

الية لألوراق الم يأبو ظبسوق على تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء األسهم  ألنوذلك  األهلية،األقل من تاريخ 

 .تتطلب يومين من تاريخ الشراء

 

 

 يتعين على المساهم االكتتاب في األسهم الجديدة؟ له -10

 لمساهم بيعليحق في حال اتخذ المساهم القرار بعدم االكتتاب، . يرجع األمر للمساهم في أن يقرر بنفسه بأن يكتتب أم ال

 إصدارها تم التي الحقوق كل أو بعض ممارسة عدم المساهم اختار إذا .أي إجراء بخصوصها اتخاذحقوقه أو عدم 

بعد  لذلك وفقًا مالمساه ملكية تخفيف وسيتم ستنخفض الشركة في المساهم ملكية نسبة فإن الجديدة، األسهم في لالكتتاب

 اصدار الحقوق.

 

 ماذا يحدث إذا لم يكتتب المساهم في األسهم الجديدة؟ -11
ساهمته مإذا اختار المساهم عدم ممارسة بعض أو جميع الحقوق التي تم إصدارها لالكتتاب في األسهم الجديدة، فإن نسبة 

د من سوف يزيشركة الأن إجمالي عدد أسهم  إلىويرجع ذلك  الحقوق.بعد اصدار  وتتقلص سوف تتخفضشركة الفي 
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يملكها  يتلخالل إصدار حقوق االكتتاب، وعليه، فإن عدد األسهم اخالل عملية زيادة رأس المال التي سيتم تنفيذها من 

 -آثار  وسينطوي على ذلك. المساهم لن تزيد بنفس النسبة إال إذا قام بممارسة كافة حقوقه لالكتتاب في األسهم الجديدة

صوات األ وستنخفض حصته من شركة،العلى سبيل المثال، ستنخفض حصته من إجمالي األرباح المدفوعة من قبل 

 .في اجتماعات المساهمين

 

 شركة؟الهل يمكنني االكتتاب في الحقوق إذا لم أكن مساهم في  -12
والتي  ،خالل فترة تداول الحقوقلألوراق المالية  يأبو ظبسوق في شركة الحقوق لالكتتاب في أسهم النعم، يمكنك شراء 

يوم  15اإلعالن عن فتح باب التداول قبل  وسوف يتم التداول،من تاريخ بدء  عشرة أيام عمل( 10)سوف ال تقل عن 

 .عمل من بدء فترة التداول

 بمجرد امتالكك للحقوق، يمكنك االكتتاب .الماليةلألوراق  أبو ظبييمكنك القيام بذلك من خالل وسيط مسجل في سوق 

 .في األسهم خالل فترة االكتتاب

 

 كيف يمكنني التأكد من أن رقم المستثمر الخاص بي ساري؟  -13

 يأبو ظب سوقاالتصال بخدمة عمالء  بالتجزئة، يرجىللمستثمرين  لمعرفة ما إذا كان رقم المستثمر الخاص بك سارياً،

ب  عنها قبل فتح باب االكتتاب والتي سيعلننشرة االكتتاب / في الدعوة الواردةعلى أرقام التواصل  لألوراق المالية

 .عملعشرون يوم ( 20)
 

 كيف يتم اخطار المساهمين بإيداع الحقوق في حساباتهم؟ -14
 يأبو ظبسوق سيتم اخطار المساهمين بأن الحقوق قد تم إيداعها في حساباتهم من خالل إعالن على الموقع الرسمي ل

ا مع هكان المساهم قد قام بتحديث إذاعبر البريد االلكتروني  أو من خالل الرسائل النصية القصيرة أولألوراق المالية 

لحقوق، تستلم هذه ا/ إذا لم يستلم المساهم الحقوق، ولكنه يعتقد أنه كان يجب أن يستلم  .الماليةلألوراق  يأبو ظبسوق 

تاب ومدير لمدير االكتأو االتصال بمركز االتصال التابع شركة لعندئٍذ يتوجب عليه االتصال بمركز االتصال التابع ل

من بدء  عشرون يوم عمل( 20)سيعلن عنها قبل نشرة االكتتاب والتي  /الدعوة السجل على أرقام االتصال الواردة في

 .فترة االكتتاب

 

 كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم؟ -15

سيتم  . محتفظ بها في هذا التاريخ سهم 1.31 على حق واحد لكلكل مساهم في تاريخ األهلية وفقاً للدعوة، سيحصل 

 لمساهمين،لأساس تناسبي  ىمخصصة والناتجة عن تقريب الحقوق لنسب األسهم، علالغير  تخصيص الحقوق المتبقية

سيتم إيداع الحقوق النهائية التي سيتم تخصيصها في حسابات المساهم المعني . نسب استحقاقاتهممع  بالتناسبوذلك 

حق لمالكه أهلية االكتتاب في سهم  كلويمنح  عشرة أيام عمل( 10)تاريخ األهلية وهو قبل فتح باب االكتتاب ب  في

 .في حالة وجود كسور من الحقوقبسعر اإلصدار، وذلك واحد جديد 

 

م أ، شركةالالرمز مثل أسهم / هل الحقوق قابلة للتداول؟ هل ستتم اضافتها إلى حسابات المساهمين بنفس االسم  -16

 ؟  سيتم تخصيص اسم جديد لهم
و التي سيتم اإلعالن عنها قبل بدء فترة تداول الحقوق  فترة تداول الحقوقخالل نعم، يمكن تداول الحقوق، ولكن فقط 

الحقوق المضافة )لمساهم شريطة أن يتم إضافة الحقوق إلى حساب الوساطة الخاص با ،يوم عمل خمسة عشر( 15)ب 

، عشرة أيام عمل( 10)، علما بأن فترة تداول الحقوق سوف ال تقل عن  (اإليداع المركزي غير قابلة للتداول في حساب

يجوز للمساهمين الذين ال يرغبون في االكتتاب في بعض أو كل األسهم الجديدة والتي يحق لهم الحصول عليها بسعر 
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وق ساء األوراق المالية المسجلين والمرخصين في اإلصدار، بيع بعض أو كل حقوقهم ألشخاص أخرين من خالل وسط

اطة حساب الوساإليداع المركزي أو سيتم إيداع الحقوق في حساب . خالل فترة تداول الحقوقأبوظبي لألوراق المالية 

وستظهر الحقوق في حسابات . بأسهمها الحالية بعد يوم واحد من تاريخ األهلية/ لكل مساهم يتم االحتفاظ بأسهمه 

نشرة االكتتاب التي /الدعوةعن هذا الرمز الجديد في  وسيتم اإلعالن يحدد ويعين هذه الحقوقساهمين برمز جديد الم

 .االكتتابمن بدء فترة  عشرون يوم عمل( 20)سيعلن عنها قبل 

 

 هل يمكن للمساهم أن يبيع كل الحقوق التي يمتلكها أو جزء منها؟ -17
 سوقيجوز لمالك الحقوق بيع كل الحقوق أو جزء منها من خالل وسطاء األوراق المالية المسجلين والمرخصين في 

 . خالل فترة تداول الحقوقلألوراق المالية  يأبو ظب

 

 متى تكون فترة االكتتاب؟ -18

عشرة أيام ( 10)تقل عن  الوسوف  عشرون يوم عمل( 20)قبل فتح باب االكتتاب ب  سيتم اإلعالن عن فترة االكتتاب

ويُسمح لمالكي الحقوق، الذي يشمل المساهمين أو أي أشخاص قاموا بشراء حقوق خالل فترة تداول الحقوق، . عمل

 .بممارسة حقوقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر اإلصدار

 

 ؟جديدة يمكن للمساهمين االكتتاب في أسهم إضافية له -19
يجوز للمساهمين االكتتاب في أسهم إضافية جديدة، باإلضافة إلى ذلك، يحق لمالكي الحقوق االكتتاب في أسهم إضافية 

جديدة بما يزيد عن عدد الحقوق التي يمتلكونها والتي سيتم تخصيصها ألصحاب الحقوق الذين اكتتبوا في أسهم إضافية 

بها بعد انتهاء فترة االكتتاب، سواء نتيجة لتوحيد االستحقاقات الكسرية  جديدة في حال بقاء األسهم الجديدة غير المكتتب

 .األشخاص المؤهلين في ممارسة كامل حقوقهم في االكتتاب في األسهم الجديدةإخفاق غير المخصصة لألسهم الجديدة أو 

افية ه األسهم اإلضسيتم تخصيص أسهم إضافية جديدة على أساس تناسبي لألشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في هذ

وفقاً للنسبة التي يمثلها عدد األسهم اإلضافية الجديدة التي طلبها المكتتب في اجمالي ( إذا لزم األمر)يتم تقليصها . الجديدة

 .عدد األسهم اإلضافية الجديدة التي طلبها جميع األشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في مثل هذه األسهم اإلضافية الجديدة

، ليس هناك ما يضمن لمالكي الحقوق الذين يتقدمون بطلب للحصول على أسهم إضافية جديدة ولن يستلم مالك وبالتالي

 .أي أسهم جديدة أكثر من األسهم الجديدة التي اكتتب بها خالل فترة االكتتاب

 متضمناً األسهم) االكتفاء بما تم االكتتاب فيه من قبل األشخاص المؤهلينن يقرر ومع ذلك يكون لمجلس االدارة أ 

  .دون عرض ما تبقي من األسهم لالكتتاب العام( أو األسهم اإلضافية الجديدة/الجديدة و

 

 كيف تتم عملية االكتتاب؟ -20
تتم عملية االكتتاب من خالل تقديم نموذج اكتتاب في فرع مشارك لدى بنك االكتتاب الوحيد خالل فترة االكتتاب، مع 

 .داد كامل المبلغ لألسهم الجديدةتقديم المستندات المطلوبة وس

 

اب في نشرة االكتت وطرق سداد المبالغ بنك االكتتاب الوحيد المطلوبة، فروع اإلعالن عن المستنداتيتم  سوفهذا و

 .من فتح باب االكتتاب عمل يومعشرون  (20)التي سيعلن عنها قبل 

 هل يحق لمشتري الحقوق اإلضافية المتاجرة بهم مرة أخرى؟ -21

 أو شراء حقوق/ يجوز لمشتري الحقوق اإلضافية بيع تلك الحقوق اإلضافية أو أي حقوق أخرى يمتلكونها ونعم، 

 .أخرى، ولكن يجوز ذلك فقط خالل فترة تداول الحقوق

 



 

5 
 

 هل يمكن للشخص المؤهل أن يبيع حقاً بعد انتهاء فترة تداول الحقوق؟ -22
حقوق، إال اختيار ممارسة حق االكتتاب في األسهم الجديدة، وفقط بعد انتهاء فترة تداول الال يجوز للشخص المؤهل ال، 

حتى انتهاء فترة االكتتاب، وفي حال بيع هذا الحق قبل انتهاء فترة تداول الحقوق أو عدم ممارسته قبل انقضاء فترة 

 .االكتتاب، فقد يتعرض الشخص المؤهل لخسارة أو انخفاض في قيمة محفظة استثماراته

 

 حقوق غير المكتتب بها في نهاية فترة االكتتاب؟ث للدماذا يح -23
إذا كنت ال ترغب في االكتتاب في األسهم الجديدة والتي يحق لك االكتتاب بها، فيمكنك اختيار عدم ممارسة الحقوق 

 وفي مثل هذه الظروف، سيتم االكتتاب في عدد األسهم الجديدة من قبل مالكي الحقوق الذين تقدموا بطلب. المملوكة لك

ولن يحق لك الحصول على أي تعويض فيما يتعلق بأي حقوق ال تستخدم لالكتتاب . للحصول على أسهم إضافية جديدة

 .الشركةسيتم تخفيض نسبة مساهمتك في  ،في األسهم الجديدة، وبالتالي

 

  الجديدة؟ اإلضافية األسهم تخصيص سيتم كيف -24

د تخصيصات بع اإلضافية،سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية لألشخاص المؤهلين والذين اكتتبوا في األسهم الجديدة 

ى أساس عل ،األشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من األسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها

 وفقًا للنسبة التي تمثلها عدد األسهم الجديدة اإلضافية التي( زم األمرإذا ل)مع تقليص العدد  ،تناسبي لألشخاص المؤهلين

 .طلبها الشخص المؤهل من إجمالي عدد األسهم الجديدة اإلضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك األسهم اإلضافية
المتقدمين للحصول على أسهم إضافية جديدة سيحصلون على  ،فليس هناك ما يضمن أن األشخاص المؤهلين ،ومن ثم

 . المنشود األسهم اإلضافية الجديدةعدد 

 

 هل سيكون هناك أي رسوم إضافية للتداول في الحقوق؟ -25

 .لحقوقعلى بيع وشراء االعموالت التي تنطبق  ذاتستكون األسهم على بيع وشراء  العموالت التي تنطبق

 إذا اشتريت األسهم بعد تاريخ األهلية، فهل سأكون مؤهالً للمشاركة في حقوق االكتتاب؟ -26

ل بإمكانك ومع ذلك، ال يزا. بعد تاريخ األهلية الحق في تلقي الحقوق وفقاً لحقوق االكتتاب شتراةسهم المُ لن يكون لألال، 

حتى يتسنى للمستثمر الحصول على حقوق  .شراء حقوق من أصحاب الحقوق اآلخرين خالل فترة تداول الحقوق

 (10) قبل كونوالذي يتاريخ األهلية  االكتتاب في تاريخ األهلية، يلتزم المستثمر بشراء األسهم قبل يومين على األقل من
 يأبو ظبوق سوذلك ألن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء باألسهم على  عشر أيام عمل من تاريخ فتح باب االكتتاب

 .تتطلب يومين من تاريخ الشراءلألوراق المالية 

 الحصول على الكسور في الحقوق؟ ماذا لو لم يكن عدد الحقوق التي يحق لي امتالكها عدداً كامالً، هل يحق لي -27

كون قبل والذي ي في تاريخ األهليةلألوراق المالية  يأبو ظبسوق أعمال ختام سيتم احتساب استحقاقك في الحقوق في 

إذا لم تكن نتيجة هذا الحساب عدداً كامالً، فسيتم تقريب استحقاقك . من تاريخ فتح باب االكتتاب عشرة أيام عمل( 10)

ي وسيتم تخصيص األسهم الجديدة الت. صحيح من الحقوق ولن تحصل على أي حق فيما يتعلق بالكسور إلى أقرب عدد

تمثل الكسور االجمالية غير المخصصة كنتيجة لعملية التقريب ألصحاب الحقوق الذين اكتتبوا في األسهم اإلضافية 

 .الجديدة

 التي تقدمت بطلب للحصول عليها؟هل سأسترد أموالي إذا لم أتلق عدد األسهم الجديدة اإلضافية  -28
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لية بمجرد غلق باب االكتتاب سيتم اجراء عم. نعم، سوف تسترد ماالً بقيمة عدد األسهم الجديدة اإلضافية التي لم تتلقاها

 وستقوم الشركةأيام عمل ( 5)رد الفائض خالل  ويتبعها عمليةأيام عمل، ( 5)التخصيص وذلك خالل فترة ال تجاوز 

 .بالتنسيق مع بنك االكتتاب الوحيد لتقليص المدة بقدر اإلمكان

 ؟ما هي أرقام االتصال الهامة التي يمكن للمساهمين االتصال بها -29

 يتموالتي سنشرة االكتتاب  /في الدعوة أرقام االتصال الهامة التي يمكن للمساهمين االتصال بها  عنسيتم اإلعالن 

 .من فتح باب االكتتاب م عملعشرون يو( 20)اإلعالن عنها قبل 

 :مالحظة هامة

 نشرة االكتتاب/  نلفت انتباهك إلى الشروط واألحكام اإلضافية لحقوق االكتتاب المنصوص عليها في الدعوة

 

 قاموس المصطلحات

 .  ع.م.ش ("جلفار")شركة الخليج للصناعات الدوائية  الشركة 

قد يتقدم بها األشخاص المؤهلون باإلضافة إلى ممارسة حقوقهم في  األسهم الجديدة التي األسهم اإلضافية الجديدة

 .بسعر اإلصدار( 1)االكتتاب في سهم جديد واحد 

 .العملة القانونية لدولة االمارات العربية المتحدة الدرهم االماراتي 

  .من وقٍت آلخر ("الشركة") ("جلفار")شركة الخليج للصناعات الدوائية مجلس إدارة  مجلس اإلدارة 

  ("كةالشر")("جلفار")شركة الخليج للصناعات الدوائية الزيادة المقترحة في رأس مال  زيادة رأس المال
عن طريق اصدار بحد أقصى  بحد أقصى درهم إماراتي 500,000,000هي  

 .أسهم جديدة 500,000,000

 .حساب نظام اإليداع المركزي حساب اإليداع المركزي

سوق أبوظبي لألوراق 

 المالية 
 .أبوظبي لألوراق الماليةسوق 

 . عشرة أيام عمل( 10)يكون تاريخ األهلية قبل فتح باب االكتتاب ب  تاريخ األهلية

 .الشخص الذي يملك الحقوق في نهاية فترة تداول الحقوق الشخص المؤهل

ي لالكتتاب ف ("الشركة") ("جلفار")الدوائية  شركة الخليج للصناعاتدعوة لمساهمي  نشرة االكتتاب/  الدعوة

لعربية ا المحلية يتم نشرها في الصحف والتي سوفقوق االكتتاب األسهم الجديدة في ح

شروط وتفاصيل  توضحوالتي  يوم من فتح باب االكتتابعشرون ( 20) واإلنجليزية قبل

  .العام االكتتاب

 .درهم اماراتي لكل سهم جديد 1 سعر اإلصدار 
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مدير االكتتاب ومدير 

 السجل
 .بنك أبوظبي األول

شركة الخليج واحد درهم اماراتي لكل سهم في رأس مال ( 1)أسهم عادية بقيمة  األسهم الجديدة

 ("الشركة")( "جلفار")للصناعات الدوائية 

ظبي لألوراق أبوتم توفير رقم المستثمر الوطني عند التسجيل كمستثمر جديد في سوق ي رقم المستثمر الوطني 

 .المالية

 .بنك أبوظبي األول بنك االكتتاب الوحيد

ورقة مالية قابلة للتداول صادرة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر عن رئيس مجلس  الحقوق/ حقال

 .2016م م لعا.ر/ 11المالية والسلع رقم  إدارة هيئة األوراق

 خمسة عشر( 15)ب  الحقوق تداولترة قبل بدء ف الحقوقفترة تداول  عنسيتم اإلعالن  فترة تداول الحقوق 

 .يوم عمل

  .عشرة أيام عمل( 10)علما بأن فترة تداول الحقوق ال تقل عن 

ة في نهاي ("الشركة") ("جلفار")شركة الخليج للصناعات الدوائية مساهم مسجل في  المساهم

عشرة أيام ( 10)وهو قبل  في تاريخ األهليةسوق أبوظبي لألوراق المالية األعمال في 

 .عمل من فتح باب االكتتاب

يمة ، مع ق ("الشركة")( "جلفار")شركة الخليج للصناعات الدوائية األسهم العادية في  األسهم

 .واحد درهم اماراتي للسهم( 1)اسمية مدفوعة بالكامل بقيمة 

 .يوم عمل عشرون( 20)ب قبل فتح باب االكتتاب  عن فترة االكتتابسيتم اإلعالن  فترة االكتتاب

 .أيام عمل عشرة( 10)علما بأن فترة االكتتاب ال تقل عن 

دولة االمارات العربية 

 المتحدة 
 .دولة االمارات العربية المتحدة

لجديدة اواألسهم )األسهم الجديدة غير المخصصة المتبقية بعد تخصيص األسهم الجديدة  األسهم غير المخصصة

لألشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في األسهم الجديدة خالل فترة ( اإلضافية، إن ُوجدت

 .االكتتاب

 

 

 


