
 
 

 
 

 

 

كةمال زيادة رأس  كة مساهمة عامةالخليج للصناعات الدوائية  شر كة""جلفار") شر أقىص بحد  ( "الشر

ي  500,000,000
 
 حقوق االكتتاب )"حقوق االكتتاب"( اصدار  عن طريقدرهم إمارات

ي ذلك قاموس المصطلحات( الموضحة أدناه إىل أن تكون بعبارات عامة فقط، وعليه، 
 
تهدف األسئلة واألجوبة )بما ف

ة االكتتاب للحصول عىل تفاصيل كاملة  ي الدعوة / نشر
 
وط وأحكام حقوق االكتتاب المنصوص عليها ف يجب قراءة شر

 . بشكل مستقل المشورة المالية والقانونية ىلالحصول عب المستثمرينننصح عن اإلجراءات الواجب اتخاذها. 

 

 ما هي حقوق االكتتاب؟ -1

كة إىل مساهميها، وألصحاب الحقوق  ي األسهم المتعلقة حقوق االكتتاب هي عرض تقدمه الشر
 
باالكتتاب ف

ي ستصدر بسعر اصدار 
ي تمثل القيمة االسمية للسهم بقيمة  1الجديدة والت 

ي لكل سهم جديد، والت 
 1درهم امارات 

ي للسهم الجديد، 
 عالوة إصدار ألي سهم جديد.  وال يوجد درهم إمارات 

ي األسهم 
 
ي يتم إصدارها للمساهمي   هي أوراق مالية قابلة للتداول تجعل حامليها مؤهلي   لالكتتاب ف

الحقوق الت 

ي سهم
 
 ( جديد بسعر اإلصدار. 1واحد ) الجديدة. يمنح كل حق لمالكه أهلية االكتتاب ف

لجديدة نفس حقوق األسهم الحالية بحيث تكون األسهم الحالية واألسهم الجديدة غي  قابلة سيكون لألسهم ا

 للتجزئة. 

ي الحصول عىل 
 
 الحق ف

ً
تكون أولوية ومرتبة األسهم الجديدة عىل قدم المساواة مع مرتبة األسهم الحالية، متضمنا

ي تتم أو يتم سدادها 
 . بعد تاري    خ األهليةاألرباح المستقبلية والتوزيعات المعلنة، الت 

 

 هل يختلف الحق عن السهم؟ -2

ي سهم واحد جديد. إذا لم يتم استخدام الحق من قبل صاحب  لمالكها نعم، الحق هو أداة مالية تخول 
 
االكتتاب ف

ي وليس له قيمة عند انتهاء 
، فإن الحق ينقض  ي

ة تداولالحق المعت   . الحقوق في 
  

 

ي رأس مال  -3
 
كةالما هو مقدار الزيادة ف  ؟عن طريق حقوق االكتتاب شر

كة بحد أقض الحقوق االكتتاب إىل زيادة رأس مال  اصدار ؤدي يس ي عن طريق  500,000,000شر
درهم إمارات 

ي لكل سهم جديد 1بسعر اصدار ) سهم جديد  500,000,000إصدار بحد اقض 
 . ( درهم امارات 

 

كة تنوي بماذا  -4   االكتتاب؟ حقوق اصدار  من المتأتية المال رأس زيادة عائدات استخدام الشر

كة تنوي ي  عائدات استخدام الشر
 
ي  االكتتاب حقوق حصيلة صاف

 
امات سداد  ف كة الي    مالئتها  وتعزيز  الحالية الشر

كة أعمال تطور  دعم أجل من العائدات استخدام سيتم آخر  جانب ومن المالية  . المستقبلية وخططها  الشر

 

منح الحقوق؟ -5
ُ
 من هو الشخص الذي ي

ي لألوراق المالية بتاري    خ الحاليي   سيتم منح الحقوق لجميع المساهمي    ي سوق أبو ظت 
 
ة التداول ف بنهاية في 

ي سجل أسهم 
 
كة الذي يحتفظ به سوق الاألهلية. يجب عىل المساهمي   التأكد من وجود أسماؤهم ف ي شر  أبو ظت 

ي ختام يوم عمل سوق 
 
ي لألوراق المالية ف ي تاري    خ األهلية  أبو ظت 

 
 . 2020يونيو  18لألوراق المالية ف

اء األسهم  م المستثمر بشر ي تاري    خ األهلية، يلي  
 
يومي   قبل حت  يتست  للمستثمر الحصول عىل حقوق االكتتاب ف

ي  أي) األهليةعىل األقل من تاري    خ 
 
اء األسهم  ،(2020 يونيو  16 ف وذلك ألن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشر



 
 

 
 

ي ق عىل سو  اء.  أبو ظت   لألوراق المالية تتطلب يومي   من تاري    خ الشر

 

ي األسهم الجديدة؟ له -6
 
 يتعي   عىل المساهم االكتتاب ف

ي حال اتخذ المساهم القرار بعدم االكتتاب، يحق 
 
ي أن يقرر بنفسه بأن يكتتب أم ال. ف

 
يرجع األمر للمساهم ف

 الحقوق كل  أو  بعض ممارسة عدم المساهم اختار  إذا  للمساهم بيع حقوقه أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوصها. 

ي 
ي  لالكتتاب إصدارها  تم الت 

 
ي  المساهم ملكية نسبة فإن الجديدة، األسهم ف

 
كة ف  تخفيف وسيتم ستنخفض الشر

ا  المساهم ملكية
ً
ي  ان . الحقوق اصدار بعد  لذلك وفق

ة  له وليسالحق ينقض   .االكتتابقيمة عند انتهاء في 

 

ي األسهم الجديدة؟ماذا يحدث إذا لم  -7
 
 يكتتب المساهم ف

ي األسهم الجديدة، فإن 
 
ي تم إصدارها لالكتتاب ف

إذا اختار المساهم عدم ممارسة بعض أو جميع الحقوق الت 

ي 
 
كة سوف تتخفض وتتقلصالنسبة مساهمته ف أن إجماىلي عدد أسهم  إىلويرجع ذلك  بعد اصدار الحقوق. شر

كة سوف يزيد من خالل عملية زيادة ال ي سيتم تنفيذها من خالل إصدار حقوق االكتتاب، شر
رأس المال الت 

ي لوعليه، فإن عدد األسهم ا
 يملكها المساهم لن تزيد بنفس النسبة إال إذا قام بممارسة كافة حقوقه لالكتتاب ت 

ي األسهم الجديدة. وسينطوي عىل ذلك آثار 
 
عىل سبيل المثال، ستنخفض حصته من إجماىلي األرباح  -ف

كة،المن قبل  المدفوعة .  شر ي اجتماعات المساهمي  
 
 وستنخفض حصته من األصوات ف

 

ي  -8
 
ي الحقوق إذا لم أكن مساهم ف

 
ي االكتتاب ف

كة؟الهل يمكنن   شر

ي أسهم 
 
اء الحقوق لالكتتاب ف ي سوق النعم، يمكنك شر

 
كة ف ي شر ة تداول الحقوق،  أبو ظت  لألوراق المالية خالل في 

ي 
 . 2020يوليو  6لغاية  2020يونيو  23تكون اعتبارا من سوف والت 

ي لألوراق المالية. بمجرد امتالكك للحقوق، يمكنك  ي سوق أبو ظت 
 
يمكنك القيام بذلك من خالل وسيط مسجل ف

ة االكتتاب.  ي األسهم خالل في 
 
 االكتتاب ف

 

ي حساباتهم؟ -9
 
 كيف يتم اخطار المساهمي   بإيداع الحقوق ف

ي حساباتهم من خالل إعالن عىل الموقع الرسمي لسوقسيتم اخطار المساهمي   بأن الحقوق قد تم 
 
 إيداعها ف

ي   ي حساب  المالية،لألوراق  أبو ظت 
 
يرج  التأكد من خالل الوسيط الخاص بك عن عدد الحقوق المستلمة ف

إذا لم يستلم المساهم الحقوق، ولكنه يعتقد أنه كان يجب أن يستلم / تستلم هذه الحقوق،  التداول الخاص بك،

ي  عندئٍذ يتوجب عليه االتصال بمركز االتصال لألوراق المالية، والتواصل مع مدير السجل  الخاص بسوق أبو ظت 

 بالنسبة للمساهمي   الذين يتعاملون مع مدير سجل. 

 

ي سيحصل عل -10
 يها المساهم؟كم عدد الحقوق الن 

ي تاري    خ األهلية 
 
 للدعوة، سيحصل كل مساهم ف

ً
ي  محتفظ به سهم 1.3104 لكل تقريبا  عىل حق واحد وفقا

 
ف

ي حالة وجود كسور من الحقوق  ،هذا التاري    خ
 
 عدد الحقوق اىل أقرب رقم صحيح.  تقريبيتم سوف فف

 

هل الحقوق قابلة للتداول؟ هل ستتم اضافتها إىل حسابات المساهمي   بنفس االسم / الرمز مثل أسهم  -11

كةال  ؟  أم سيتم تخصيص اسم جديد لهم، شر

ة تداول الحقوق  ي ستكوننعم، يمكن تداول الحقوق، ولكن فقط خالل في 
 2020يونيو  23اعتبارا من  والت 

يطة أن يتم 2020يوليو  6ولغاية  إضافة الحقوق إىل حساب الوساطة الخاص بالمساهم )الحقوق المضافة ، شر

ي حساب اإليداع المركزي غي  قابلة للتداول
 
ي بعض أو كل  (،ف

 
ي االكتتاب ف

 
يجوز للمساهمي   الذين ال يرغبون ف

ي يحق لهم الحصول عليها بسعر اإلصدار، بيع بعض أو كل حقوقهم ألشخاص أخرين من 
األسهم الجديدة والت 

ي سوق خال
 
ي ل وسطاء األوراق المالية المسجلي   والمرخصي   ف ة تداول الحقوق.  أبو ظت  لألوراق المالية خالل في 

ي حساب اإليداع المركزي أو حساب الوساطة لكل مساهم يتم االحتفاظ بأسهمه / بأسهمها 
 
سيتم إيداع الحقوق ف

ي حسا
 
  "JULRI20"  د بات المساهمي   برمز جديالحالية بعد يوم واحد من تاري    خ األهلية. وستظهر الحقوق ف

 



 
 

 
 

ي يمتلكها أو جزء منها؟ -12
 هل يمكن للمساهم أن يبيع كل الحقوق الن 

من يجوز لمالك الحقوق بيع كل الحقوق أو جزء منها من خالل وسطاء األوراق المالية المسجلي   والمرخصي   

ي سوق  قبل ة تداول الحقوق.  أبو ظت   لألوراق المالية خالل في 

 

ي  كم -13
ي  أن يمكنن 

ي  إذا  أجن   ؟قمت بالتداول عىل حقوق االكتتاب الخاصة ت 

ي السوق وال يمكن توقعه. ومع  للعرض وفقا تحديد سعر الحق عند بدء التداول  سيتم
 
بشكل  ذلك،والطلب ف

ة تداول الحقوق وسعر اإلصدار  المتوقعةالقيمة  تمثل عام، ألي حق الفرق بي   قيمة األسهم الحالية خالل في 

 . فيما يتعلق باألسهم الجديدة

 

ة االكتتاب؟ -14  من  تكون فت 

ة االكتتاب من الساعة الثامنة صباحا من يوم  ولغاية الساعة الثانية ظهرا من يوم  2020يونيو  29ستكون في 

ي لدى الفروع المشا 2020يوليو  12 ة االكتتاب وُيسمح  األول ش.م.ع، ركة لبنك أبو ظت  لمالكي خالل في 

ة تداول الحقوق، بممارسة  اء حقوق خالل في  الحقوق، الذي يشمل المساهمي   أو أي أشخاص قاموا بشر

ي األسهم الجديدة بسعر اإلصدار. 
 
ي االكتتاب ف

 
 حقوقهم ف

 

 

ي أسهم إضافية جديدة؟ -15
 
 هل يمكن للمساهمي   االكتتاب ف

ي كامل األسهم المتاحة لهم لالكتتابنع
 
ة االكتتاب م، إذا لم يمارس أي من المساهمي   حقوقهم ف  بعد انتهاء في 

ي أسهم 
 
 من األسهم غي  المكتتب بها للمساهمي   من األفراد والمؤسسات الذين اكتتبوا ف

سيتم تخصيص ما تبق 

ي يمتلكونها اضافية بما 
 . يزيد عن عدد الحقوق الت 

 

 عملية االكتتاب؟كيف تتم  -16

ي تتم عملية االكتتاب من خالل تقديم نموذج اكتتاب 
 
ة ف فرع مشارك لدى بنك االكتتاب الوحيد خالل في 

 . داد كامل المبلغ لألسهم الجديدةاالكتتاب، مع تقديم المستندات المطلوبة وس

 

ي ساري؟  -17 ي التأكد من أن رقم المستثمر الخاص ت 
 كيف يمكنن 

، يرج  االتصال بخدمة 
ً
ي سوق  لدى عمالءاللمعرفة ما إذا كان رقم المستثمر الخاص بك ساريا لألوراق  أبو ظت 

 . 800239 الرقم التاىلي  عىلالمالية 

 

ي الحقوق اإلضافية المتاجرة بهم مرة أخرى؟ -18  هل يحق لمشت 

ي الحقوق اإلضافية بيع تلك الحقوق اإلضافية أو أي حقوق  اء حقوق نعم، يجوز لمشي  أخرى يمتلكونها و/ أو شر

ة تداول الحقوق.   أخرى، ولكن يجوز ذلك فقط خالل في 

 

ة تداول الحقوق؟ -19  بعد انتهاء فت 
ً
 هل يمكن للشخص المؤهل أن يبيع حقا

ي األسهم 
 
ة تداول الحقوق، إال اختيار ممارسة حق االكتتاب ف ال، ال يجوز للشخص المؤهل بعد انتهاء في 

ة تداول الحقوق أو عدم  الجديدة، وفقط حت   ي حال بيع هذا الحق قبل انتهاء في 
 
ة االكتتاب، وف انتهاء في 

ي قيمة محفظة 
 
ة االكتتاب، فقد يتعرض الشخص المؤهل لخسارة أو انخفاض ف ممارسته قبل انقضاء في 

 استثماراته. 

 

ة االكتتاب؟ -20 ي نهاية فت 
 
 ماذا يحدث للحقوق غت  المكتتب بها ف

ي يحق لك االكتتاب بها، فيمكنك اختيار عدم ممارسة 
ي األسهم الجديدة والت 

 
ي االكتتاب ف

 
إذا كنت ال ترغب ف

ي عدد األسهم الجديدة من قبل مالكي الحقوق 
 
ي مثل هذه الظروف، سيتم االكتتاب ف

 
الحقوق المملوكة لك. وف



 
 

 
 

صول عىل أي تعويض فيما يتعلق الذين تقدموا بطلب للحصول عىل أسهم إضافية جديدة. ولن يحق لك الح

ي 
 
، سيتم تخفيض نسبة مساهمتك ف ي األسهم الجديدة، وبالتاىلي

 
كةبأي حقوق ال تستخدم لالكتتاب ف  . الشر

 

  الجديدة؟ اإلضافية األسهم تخصيص سيتم كيف -21

ي األسهم الجديدة 
ن
ن والذين اكتتبوا ف بعد  اإلضافية،سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية لألشخاص المؤهلي 

ي 
ي عدد من األسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق الت 

ن
ن الذين اكتتبوا ف تخصيصات األشخاص المؤهلي 

، مع تقليص العدد  ن ي لألشخاص المؤهلي  ي تمثلها ( إذا لزم األمر)يمتلكونها، عىل أساس تناست 
ا للنسبة الت 

ً
وفق

ي طلبها الشخص المؤهل من 
ي عدد األسهم الجديدة اإلضافية الت 

إجمالي عدد األسهم الجديدة اإلضافية الت 
ي تلك األسهم اإلضافية

ن
ن ف ، . طلبها كافة المكتتبي  ن ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن األشخاص المؤهلي 

ن للحصول عىل أسهم إضافية جديدة سيحصلون عىل عدد   المنشود.  األسهم اإلضافية الجديدةالمتقدمي 

ي الحقوق؟هل سيكون هناك أي رسوم إضافية للتداو  -22
 
 ل ف

ي تنطبق
اء الحقوق.  العموالت الت  ي تنطبق عىل بيع وشر

اء األسهم ستكون ذات العموالت الت   عىل بيع وشر

ي حقوق االكتتاب؟ -23
 
 للمشاركة ف

ً
يت األسهم بعد تاري    خ األهلية، فهل سأكون مؤهال  إذا اشت 

ي الحقوق 
ي تلق 

 
اة بعد تاري    خ األهلية الحق ف  لحقوق االكتتاب. ومع ذلك، ال يزال ال، لن يكون لألسهم الُمشي 

ً
وفقا

ة تداول الحقوق.  اء حقوق من أصحاب الحقوق اآلخرين خالل في  حت  يتست  للمستثمر الحصول  بإمكانك شر
ي تاري    خ األهلية

 
ي والذي  عىل حقوق االكتتاب ف

 
اء األسهم قبل يومي   2020يونيو  18يكون ف م المستثمر بشر ، يلي  

اء باألسهم عىل سوق عىل األقل من تاري    خ األه ي لية وذلك ألن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشر  لألوراق أبو ظت 
اء.   المالية تتطلب يومي   من تاري    خ الشر

ي الحقوق؟ -24
 
، هل يحق ىلي الحصول عىل الكسور ف

ً
 كامال

ً
ي يحق ىلي امتالكها عددا

 ماذا لو لم يكن عدد الحقوق الن 

ي ختام أعمال سوق  منسيتم احتساب استحقاقك 
 
ي الحقوق ف ي تاري    خ األهلية والذي أبو ظت 

 
 لألوراق المالية ف

ي يكون 
 
، فسيتم تقريب استحقاقك إىل أقرب عدد  . 2020يونيو  18ف

ً
 كامال

ً
إذا لم تكن نتيجة هذا الحساب عددا

 صحيح من الحقوق. 

ي تقدمت -25
د أمواىلي إذا لم أتلق عدد األسهم الجديدة اإلضافية الن 

 بطلب للحصول عليها؟ هل سأست 

ي لم تتلقاها 
 بقيمة عدد األسهم الجديدة اإلضافية الت 

ً
د ماال ي أو قبل  نعم، سوف تسي 

 
 . 2020يوليو  20ف

ي االكتتاب؟   -26
 كيف يمكنن 

ي   : األول االكتتاب من خالل الفروع المشاركة لبنك أبو ظن 

ي أي من فروع بنك االكتتابألشخاص المؤهلي   أو من ينوب ا قبل منطلب االكتتاب  تقديميجب أن يتم 
 
 عنهم ف

ي المشاركة الواردة  الوحيد 
 
ورة تقديم رقم الحساب  األسئلة أدناهف ، ودفع المبلغ المؤهل شخصالبنكي للمع ض 
اء   التالية: جديدة أو االكتتاب فيها والذي يتعي   دفعه بإحدى الطرق السهم األ الذي يود استخدامه لشر

ي ُمصدق ) -
 
ي دولة اإلمارات العربية "رمديالشيك "شيك مرصف

 
( مسحوب عىل بنك مرخص وعامل ف

كة ال حقوق االكتتاب"المتحدة لصالح   . "لخليج للصناعات الدوائية )جلفار( ش.م.ع شر

 أو  الوحيد؛لدى بنك االكتتاب  المؤهل الشخصالخصم من حساب  -

ي دولة االمارات العربية المتحدة )داخل دولة االمارات( أو السويفت )من خارج  نظام التحويل النقدي -
 
ف

 . دولة االمارات(



 
 

 
 

ي  -1
 
نت عي  خطوات السداد ف ( )داخل FTSاإلمارات نظام التحويل الماىلي ) دولةالتحويل عي  اإلني 

 اإلمارات العربية المتحدة(

 ( . IPOالعام")يرج  استخدام "رمز الغرض من الدفع" باسم "االكتتاب 

 بتحويل األموال بالكامل دون خصم أي رسوم مرصفية.  المكتتبيقوم 

ي واسم الوسيط ورقم الهاتف المتحرك ضمن حقل" تعليمات التحويل" أو 
يرج  ذكر "رقم المستثمر الوطت 

 "مالحظات"

 

 ( )خارج اإلمارات العربية المتحدة(SWIFTخطوات رقم التحويل الماىلي ) -2

 MT103حدد رسالة الدفع 

ي الحقل 
 
ي واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول وعدد األسهم  70أدخل ف

ذي الصلة "رقم المستثمر الوطت 

 المقدم طلب االكتتاب بها"

 

( هو السبت SWIFTمالحظة مهمة: آخر يوم الستالم حواالت نظام التحويل الماىلي ورقم التحويل الماىلي )

 11ظهًرا. يرج  مالحظة أنه إذا تم استالم األموال بعد تاري    خ ووقت التوقف "  12:00الساعة  2020يوليو  11

ساعة لتحويل  24إىل  12ظهًرا "، فسيتم رفضها وإعادتها. ُيرج  االنتظار لمدة  12:00الساعة  2020يوليو 

ا لذلك.  باالكتتاب القياماألموال إىل حساب المستفيد. يرج  
ً
ي وقت مبكر وفق

 
 ف

 

ي  المركزي البنك عي   ب التحويلتفاصيل حسا -3
 
 : المتحدة العربية االمارات ف

ي األول ش.م.ع.   اسم البنك: بنك أبو ظت 

 : ي الدوىلي
 
 AE670351000101117182404رقم الحساب المرصف

 JULPHAR RTS UAEFTS/SWIFT COLLECTION A/Cاسم حساب المستفيد: 

ي 
 العملة: درهم إمارات 

 AED117182404رقم الحساب: 

  NBADAEAASSD:  (SWIFT)التحويل الماىلي رقم 

 

  : ي التاىلي
وت  يد اإللكي   يجب عىل المساهم توقيع نموذج طلب االكتتاب وارساله مع المستندات التالية إىل الي 

FCISIssuerService@bankfab.com ي تقديم هذ
 
ي حالة فشل المساهم ف

 
، المستنداته التفاصيل/ .  ف

 عندئٍذ سيتم رفض طلب االكتتاب: 

 أ. نموذج طلب اكتتاب معبأ وموقع. 

ي أو 
 . المساهم رقمب. نسخة من رقم المستثمر الوطت 

 ج. نسخة من الهوية اإلماراتية أو جواز السفر. 

 د. نسخة من إقرار الدفع / دليل السداد. 

 ه. رقم الهاتف المحمول

  ي المحدث
سوق  لدىيتعي   عىل الُمكتتبي   الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر الوطت 

ي  مع قيمة األسهم الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم  رقم المساهم/ لألوراق المالية الخاص بهم أبوظت 
ي حقل األوامر الخاصة. 

 
 الهاتف المحمول ف

  دليل سداد قيمة األسهم الجديدة  من وصورةصورة من طلب االكتتاب  رسالإي   عىل الُمكتتبويتعي   أيضا
يد  عنوان عىلالمكتتب فيها  ي  الي 

وت  ي  االلكي 
 FCISIssuerService@bankfab.com : االت 

  ي
 
وسيتم اعالم المكتتب  الكتتاب طلبا سيتم رفض  صحيح،حال وجود بيانات خاطئة أو رقم مستثمر غي   ف

 بذلك. 

  بأي من الطرق التالية: الوحيد ال يجوز سداد مبلغ االكتتاب أو قبوله لدى بنك االكتتاب 

mailto:FCISIssuerService@bankfab.com


 
 

 
 

ا؛ أو  -
ً
 الدفع نقد

 الشيكات غي  المعتمدة؛ أو -

 

 تواري    خ هامة:  -27

ي أسهم زيادة رأس المال عن طريق اصدار حقوق  •
 
تاري    خ اإلعالن عن دعوة المساهمي   لالكتتاب ف

 . 2020يونيو  1االكتتاب: االثني   

ي االكتتاب: الخميس  •
 
 . 2020يونيو  18تاري    خ التسجيل/ الحق ف

ي لألوراق المالية: الثالثاء  •  . 2020يونيو  23تاري    خ موعد بدء تداول حقوق االكتتاب لدى سوق أبو ظت 

ي لألوراق المالية: االثني   آ •  . 2020يوليو  06خر تاري    خ لتداول حقوق االكتتاب لدى سوق أبو ظت 

 2020يونيو  29كتتاب: االثني   تاري    خ بدء اال •

 . 2020يوليو  12تاري    خ إغالق االكتتاب: األحد  •

 . 2020يوليو  20تاري    خ التخصيص: االثني    •

ي أو قبلخ تاري     •
 
 . 2020يوليو  20االثني    رد الفائض: ف

ي أو قبل: بدء التعامالت باألسهم الجديدة •
 
يطة الحصول عىل موافقة  2020يوليو  27االثني    ف ) شر
 الجهات الرسمية عىل ادراج األسهم الجديدة(. 

 

ي  االتصالما هي أرقام  -28
 ؟معرفتها مساهمي   ال عىلالهامة الن 

ي   األول:  مركز االتصال لدى بنك أبو ظن 

ي حقوق 
 
ي االكتتاب ف

 
ي حال وجود أي استفسارات متعلقة ف

 
ي بنك  لدى االتصالبمركز  االتصاليرج   االكتتاب،ف  أبو ظت 

ي  األول
وت  يد االلكي    26161800-971+ االتصال مركز  رقم أو  FCISIssuerService@bankfab.comش.م.ع عىل الي 

 : جلفار  لدى المستثمرين عالقات قسم

يد  5273 7204 971+عىل الرقم  جلفار  مركز االتصال لدى مع يرج  التواصل األخرى، لالستفسارات أو عىل الي 

ي اآل
وت  ي االلكي 

   investors@julphar.net ت 

ي  أبو خدمة العمالء لدى سوق  قسم  لألوراق المالية:  ظن 

 : ي
 800239لالستفسارات المتعلقة برقم المستثمر أو الحقوق يرج  التواصل عىل الرقم اآلت 

 لبنك االكتتاب الوحيد:  المشاركة الفروع -29

 الوحيد االكتتاب بنكل المشاركةفروع ال
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 عنوان الفرع
المواعيد 

 المقترحة
 أوقات العمل

 -موقع الفرع 

 المنطقة
 اسم الفرع

رقم 

 التسلسل

خليفة بارك، 

القرم، ص.ب: 

6316 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 أبو ظبي

-مجمع األعمال   

 أبو ظبي
1 

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الثانية وحتى الساعة 

ظهراً  عشر  

)بنك أبو ظبي 

 (سابقا الوطني

شارع كورنيش 

القواسم، بجانب 

مركز ان ام سي 

، رويال الطبي

 رأس الخيمة 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 رأس الخيمة

 رأس الخيمة

ظبي )بنك أبو 

(سابقا الوطني  

2 
يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الثانية وحتى الساعة 

ظهراً  عشر  

مقابل مسرح 

بالزا، شارع 

حمدان بن عبدهللا، 

79ص.ب:   

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

امنة من الساعة الث

صباحاً حتى الساعة 

)من  الواحدة ظهراً 

 السبت إلى األربعاء(
 3 الفجيرة الفجيرة

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الثانية وحتى الساعة 

ظهراً  عشر  

الريم بالزا، 

الطابق األرضي، 

كورنيش البحيرة، 

الشارقة، ص.ب: 

1109 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  واحدةال

 السبت إلى األربعاء(

 4 الشارقة الشارقة

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

 وحتى

 

 

 

 الثانية عشرالساعة 

 ظهراً 

، 211رقم  مبنى

شارع الملك 

فيصل، منطقة 

الميدان، أم 

القيوين، ص.ب: 

733 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 5 أم القيوين أم القيوين

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الثانية وحتى الساعة 

ظهراً  عشر  



 
 

 
 

العين، عود 

التوبة، ص.ب: 

18781 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
أبو ظبي -العين  6 عود التوبة 

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الساعة الثانية وحتى 

ظهراً  عشر  

تقاطع شارع 

الشيخ خليفة 

وشارع بني ياس، 

2993ص.ب:   

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 أبو ظبي

برج بنك أبو 

 –ظبي األول 

 أبو ظبي

 

يوم الخميس من  7

الساعة الثامنة صباحاً 

الساعة الثانية وحتى 

ظهراً  عشر  

، 9شارع رقم 

بجوار محطة 

حافالت البطين 

ومول البطين، 

7644ص.ب:   

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 8 البطين أبو ظبي

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الساعة الثانية وحتى 

ظهراً  عشر  

مبنى عبدهللا 

الرستماني، شارع 

خالد بن الوليد، بر 

دبي، ص.ب: 

115689 

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 9 بر دبي دبي

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الساعة الثانية وحتى 

ظهراً  عشر  

القوز، بجوار 

الماس الذهبي، 

52053ص.ب:   

من يوم السبت 

إلى الخميس، من 

الساعة الثامنة 

صباحاً وحتى 

الثانية الساعة 

ظهراً  عشر  

من الساعة الثامنة 

صباحاً حتى الساعة 

)من يوم  ظهراً  الواحدة

 السبت إلى األربعاء(
 دبي

شارع الشيخ 

 زايد
10 

يوم الخميس من 

الساعة الثامنة صباحاً 

الساعة الثانية وحتى 

ظهراً  عشر  

 

 هامة:  ةمالحظ

ي الدعوة
 
وط واألحكام اإلضافية لحقوق االكتتاب المنصوص عليها ف ة االكتتاب نلفت انتباهك إىل الشر  / نشر

 

 



 
 

 
 

 قاموس المصطلحات

كة  كة الخليج للصناعات الدوائية ) الشر  .  ع.م.ش ("جلفار"شر

األسهم اإلضافية 
 الجديدة

ي قد يتقدم بها األشخاص المؤهلون باإلضافة إىل ممارسة 
األسهم الجديدة الت 

ي سهم جديد واحد )
 
ي االكتتاب ف

 
 ( بسعر اإلصدار. 1حقوقهم ف

ي 
 
 العربية المتحدة.  العملة القانونية لدولة االمارات الدرهم االمارات

كة الخليج للصناعات الدوائية ) مجلس اإلدارة  كة")( "جلفار"مجلس إدارة شر من وقٍت  ("الشر
 آلخر. 

كة الخليج للصناعات الدوائية  زيادة رأس المال ي رأس مال شر
 
حة ف الزيادة المقي 

كة")("جلفار") ي بحد أقض عن طريق  500,000,000هي    ("الشر
درهم إمارات 

 أسهم جديدة.  500,000,000اصدار بحد أقض 

حساب اإليداع 
 المركزي

 حساب نظام اإليداع المركزي. 

ي لألوراق  سوق أبوظن 
 المالية 

ي لألوراق المالية.   سوق أبوظت 

ي يكون تاري    خ األهلية  تاري    خ األهلية
 
 . 2020يونيو  18ف

ة تداول الحقوق.  المؤهلالشخص  ي نهاية في 
 
 الشخص الذي يملك الحقوق ف

ة الدعوة /  نشر
 االكتتاب

كة الخليج للصناعات الدوائية ) كة")( "جلفار"دعوة لمساهمي شر لالكتتاب  ("الشر
ي حقوق االكتتاب 

 
ي األسهم الجديدة ف

 
ي ف

ي الصحف تموالت 
 
ها ف العربية  المحلية نشر

ية بتاري    خ االثني    ي  2020يونيو  1 واإلنجلي  
وط االكتتابتفاصيل  توضحوالت   وشر

  العام. 

ي لكل سهم جديد.  1 سعر اإلصدار 
 درهم امارات 

مدير االكتتاب ومدير 
 السجل

ي األول.   بنك أبوظت 

كة الخليج 1أسهم عادية بقيمة ) األسهم الجديدة ي رأس مال شر
 
ي لكل سهم ف

( واحد درهم امارات 
كة")( "جلفار"للصناعات الدوائية )  ("الشر

ي 
ي ي رقم المستثمر الوطن  ي سوق أبوظت 

 
ي عند التسجيل كمستثمر جديد ف

تم توفي  رقم المستثمر الوطت 
 لألوراق المالية. 

ي األول.  بنك االكتتاب الوحيد  بنك أبوظت 

ورقة مالية قابلة للتداول صادرة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر عن رئيس  الحق/ الحقوق
 . 2016ر.م لعام  / 11يئة األوراق المالية والسلع رقم مجلس إدارة ه

ة تداول الحقوق    2020يوليو  06و لغاية  2020يونيو  23اعتبارا من  فت 

كة الخليج للصناعات الدوائية ) المساهم ي شر
 
كة")( "جلفار"مساهم مسجل ف ي  ("الشر

 
ف

ي تاري    خ األهلية 
 
ي لألوراق المالية ف ي سوق أبوظت 

 
ي و نهاية األعمال ف

 
يونيو  18هو ف



 
 

 
 

2020 . 

كة الخليج للصناعات الدوائية ) األسهم ي شر
 
كة")( "جلفار"األسهم العادية ف ، مع  ("الشر

ي للسهم. 1قيمة اسمية مدفوعة بالكامل بقيمة )
 ( واحد درهم امارات 

ة االكتتاب  2020يوليو  12و لغاية  2020يونيو  29اعتبارا من  فت 

دولة االمارات العربية 
 المتحدة 

 دولة االمارات العربية المتحدة. 

األسهم غت  
 المخصصة

األسهم الجديدة غي  المخصصة المتبقية بعد تخصيص األسهم الجديدة 
ي 
 
)واألسهم الجديدة اإلضافية، إن ُوجدت( لألشخاص المؤهلي   الذين اكتتبوا ف

ة االكتتاب.   األسهم الجديدة خالل في 

 

 

 

 


