
تتشرف شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع ("الشركة") بدعوة مساهميها لالكتتاب 
يف األسهم الجديدة الصادرة عن طريق اصدار حقوق االكتتاب ("حقوق االكتتاب")، والتي تمت 
والسلع  المالية  األوراق  هيئة  قبل  ومن  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  يف  عليها  الموافقة 

("الهيئة").

1- قرار الزيادة:
الجمعية  وقررت  العمومية")،  ("الجمعية  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  انعقد   ،2020 ابريل   09 بتاريخ 
العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر بمقدار يصل إىل وال يتجاوز 500,000,000 درهم إمارايت ("زيادة رأس 
االكتتاب  حقوق  اصدار  طريق  عن  إمارايت  درهم   (1) واحد  اسمية  بقيمة  جديدة  أسهم  إصدار  من خالل  المال") 

("حقوق االكتتاب"). 
بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العمومية إىل مجلس إدارة الشركة فان لمجلس اإلدارة كامل الصالحيات 
لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وكذلك يف تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة ("مقدار الزيادة") وعدد األسهم 
الجديدة التي سيتم إصدارها وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية لهيئة األوراق المالية والسلع، 
وكذلك تم منح مجلس إدارة الشركة كامل الصالحيات وتفويضه يف االكتفاء بما تم االكتتاب فيه يف زيادة رأس المال 
نهائياً من قبل حملة حقوق االكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة لالكتتاب العام وذلك بعد الحصول على 

موافقة هيئة األوراق المالية والسلع.

2- قيمة زيادة رأس المال وسعر اإلصدار:
سيؤدي اصدار حقوق االكتتاب إىل زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إىل وال تتجاوز 500,000,000 درهم إمارايت 
ليزيد رأس المال من 655,227,811 درهم إمارايت إىل 1,155,227,811 درهم إمارايت بحد أقصى عن طريق إصدار 

بحد أقصى  500,000,000 أسهم جديدة ("األسهم الجديدة" وكالً منهم "سهم جديد").
كما ورد يف قرار الجمعية العمومية المؤرخ يف 09 ابريل 2020، سيتم إصدار األسهم الجديدة بسعر اصدار (1) درهم 

للسهم الواحد ("سعر اإلصدار") بقيمة اسمية واحد (1) درهم إمارايت للسهم الواحد.

3- بيانات عامة للشركة وحقوق االكتتاب:
اسم الشركة: الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع.  

رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة: رخصة صناعية رقم 251 صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة رأس 
الخيمة.

المركز الرئيسي: رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. 
أغراض الشركة: تصنيع وإنتاج األدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية والتجميلية؛ وعمل األبحاث 
العلمية؛ استيراد اآلالت والمعدات واألدوات والمواد الخام ونصف المصنعة؛ وشراء وبيع العالمات التجارية؛ 
النظام  يف  المذكورة  لألغراض  وفقا  نشاطها  الشركة  وتمارس  هذا  والصيدالنية،  الكيمائية  التحاليل  واجراء 

األساسي للشركة (وكما يتم تعديلها من وقت اىل اخر).
رأس المال الحايل: 655,227,811 درهم إمارايت. 

عدد األسهم الحالية: 655,227,811  سهم.
سوق االدراج: سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

القيمة اإلسمية للسهم: (1) درهم إمارايت واحد.
التزامات  الغرض من زيادة رأس المال: تنوي الشركة استخدام عائدات صايف حصيلة حقوق االكتتاب يف سداد 
الشركة الحالية وتعزيز مالئتها المالية ومن جانب آخر سيتم استخدام العائدات من أجل البحث عن وتطوير 

منتجات جديدة تدعم تطور أعمال الشركة وخططها المستقبلية.
مدقق الحسابات: ارنست ويونغ.

مدير االكتتاب: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. 
بنك االكتتاب الوحيد: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.

المستشار القانوين: معتوق بسيوين وابراهيم

4- شروط االكتتاب:
• الحق يف االكتتاب: 

باسم  إليها مجتمعة  (ُيشار  للتداول  قابلة  كتتاب  ا إصدار حقوق  المال من خالل  رأس  زيادة  أسهم  سيتم طرح 
لصالح   2016 لسنة  11ر.م  رقم  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  لقرار  وفًقا  "الحق")  باسم  ومنفردة  "الحقوق" 
"المساهم  ومنفردين  المسجلين"  "المساهمين  مجتمعين  إليهم  (ُيشار  الشركة  يف  المسجلين  المساهمين 
 2020 يونيو   18 الخميس  يوم  يف  المالية  لألوراق  ظبي  أبو  سوق  لدى  العمل  ساعات  انتهاء  عند  المسجل") 

("تاريخ األهلية") بقيمة تقريبية حق واحد لكل 1.3104 أسهم مملوكة يف ذلك التاريخ.
يف حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تقريب عدد الحقوق اىل أقرب رقم صحيح وسوف يتم حفظ حقوق 
االكتتاب يف حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم حيث يتم االحتفاظ  بأسهمه القائمة بالفعل 
وذلك يف غضون يوم واحد من تاريخ األهلية.  يجوز للمساهمين الذين ال يرغبون يف ممارسة بعض الحقوق الخاصة 
بهم أو جميعها واالكتتاب يف أسهم  جديدة بسعر اإلصدار بيع حقوق االكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من 

خالل وسطاء أوراق مالية مسجلين  ومرخصين لدى سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

• تداول حقوق االكتتاب: 
سيتم التنسيق بين سوق أبو ظبي لألوراق المالية وشركات الوساطة إلضافة أرصدة الحقوق للمساهمين بقيمة 
تقريبية حق واحد لكل 1.3104 أسهم مملوكة من المساهمون المسجلون يف تاريخ األهلية اىل حساباتهم بشركات 
الوساطة، بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق االكتتاب يف زيادة رأس المال ببيع بعض أو كل 

الحقوق، أو شراء حقوق إضافية، خالل الفترة أدناه ("فترة التداول"):
موعد بدء تداول حقوق االكتتاب بسوق أبو ظبي لألوراق المالية: الثالثاء 23 يونيو 2020   -

آخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب بسوق أبو ظبي لألوراق المالية: االثنين 06 يوليو 2020    -

• فترة االكتتاب: 
سوف يكون االكتتاب يف األسهم الجديدة خالل الفترة المذكورة أدناه ("فترة االكتتاب") وخالل هذه المدة يحق 
التداول  فترة  خالل  الحقوق  بشراء  قاموا  الذين  األشخاص  أو  المسجلين  المساهمين  من  الحقوق  لمالكي 
الجديدة  األسهم  االكتتاب يف  بلفظ "شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم يف  ومنفردين  المؤهلين"  ("األشخاص 

بسعر اإلصدار. 
موعد فتح باب االكتتاب: االثنين 29 يونيو 2020  -
موعد غلق باب االكتتاب: األحد 12 يوليو 2020  -

• االكتتاب يف األسهم االضافية التي لم يتم االكتتاب فيها: 
("األسهم  اإلصدار  بسعر  اإلضافية  الجديدة  األسهم  يف  لالكتتاب  بطلبات  التقدم  المؤهلين  لألشخاص  يحق 
نتيجة  به  االكتتاب  يتم  لم  الجديدة  األسهم  فائض من  حالة وجود  يتم تخصيصها يف  والتي سوف  اإلضافية")، 
تجميع الكسور/األجزاء من األسهم الجديدة أو عدم ممارسة األشخاص المؤهلين لحقوقهم يف االكتتاب يف األسهم 

الجديدة.

األسهم  يف  كتتبوا  ا الذين  المؤهلين  لألشخاص  تناسبية،  أسس  على  االضافية،  األسهم  تخصيص  يتم  وسوف 
اإلضافية بناًء على عدد األسهم اإلضافية المطلوب من قبل األشخاص المؤهلين.

األشخاص  اىل  اإلضافية  األسهم  تخصيص  بعد  فيه،  مكتتب  غير  الجديدة  األسهم  من  جزء  أي  تبقى  حال  ويف 
أسهم  يتم طرح  الجمهور")، سوف  "أسهم  األسهم  هذه  (وتسمى  اإلضافية  األسهم  كتتبوا يف  ا الذي  المؤهلين 
أسهم  أي من  كتتبوا يف  ا والذين  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  الجمهور، يف  قبل  العام من  لالكتتاب  الجمهور 
أن  العلم  بــ "المكتتبين من الجمهور"). مع  الجمهور  المكتتبين يف أسهم  الجمهور، (يتم اإلشارة اىل األشخاص 
الجمعية العمومية قد منحت مجلس إدارة الشركة كامل الصالحيات وتم تفويضه يف االكتفاء بما تم االكتتاب فيه 

يف زيادة رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق االكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة لالكتتاب العام.

دعوة مساهمي الشركة لالكتتاب يف األسهم الجديدة عن طريق إصدار حقوق االكتتاب

الفروع المشاركة لبنك االكتتاب الوحيد

المشاركين:

المستشار القانوين
معتوق بسيوين وإبراهيم

بنك االكتتاب الوحيد
بنك أبو ظبي األول ش.م.ع

مدير االكتتاب
بنك أبو ظبي األول ش.م.ع

%51 من رأس مال  • حدود الملكية: يجب أال تقل نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن 
الشركة المصدر. 

• طلبات االكتتاب: تتوفر طلبات االكتتاب يف فروع بنك االكتتاب الوحيد المذكورة يف البند رقم 11 أدناه.
• سعر اإلصدار: تصدر األسهم الجديدة بسعر إصدار 1 درهم إمارايت، والتي تمثل القيمة األسمية للسهم بقيمة (1) 

درهم إمارايت لكل للسهم الجديد. 
• توقيت السداد: يتم سداد كامل قيمة األسهم الجديدة المكتتب بها عند تقديم طلب االكتتاب.

طريقة السداد: 
•  شيك مصريف ُمصدق ("شيك المدير") مسحوب على بنك مرخص يف اإلمارات العربية المتحدة لصالح " حقوق 

االكتتاب لشركة الخليج للصناعات الدوائية ش. م. ع؛ أو
• الخصم من حساب مقدم الطلب لدى بنك االكتتاب الوحيد، أو

دولة  خارج  (من  السويفت  أو  اإلمارات)  دولة  (داخل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  النقدي  التحويل  نظام   •
االمارات).

1. التحويل عبر اإلنترنت عبر خطوات السداد يف دولة اإلمارات نظام التحويل المايل (FTS) (داخل اإلمارات العربية 
المتحدة)

. (IPO)"يرجى استخدام "رمز الغرض من الدفع" باسم "االكتتاب العام
يقوم المكتتب بتحويل األموال بالكامل دون خصم أي رسوم مصرفية.

يرجى ذكر "رقم المستثمر الوطني واسم الوسيط ورقم الهاتف المتحرك ضمن حقل" تعليمات التحويل" أو 
"مالحظات"

2. خطوات رقم التحويل المايل (SWIFT) (خارج اإلمارات العربية المتحدة)
MT103 حدد رسالة الدفع

األسهم  المحمول وعدد  الهاتف  الوسيط ورقم  الوطني واسم  المستثمر  الصلة "رقم  70 ذي  الحقل  أدخل يف 
المقدم طلب االكتتاب بها"

مالحظة مهمة: آخر يوم الستالم حواالت نظام التحويل المايل ورقم التحويل المايل (SWIFT) هو السبت 11 يوليو 
2020 الساعة 12:00 ظهراً. يرجى مالحظة أنه إذا تم استالم األموال بعد تاريخ ووقت التوقف " 11 يوليو 
2020 الساعة 12:00 ظهراً "، فسيتم رفضها وإعادتها. ُيرجى االنتظار لمدة 12 إىل 24 ساعة لتحويل األموال 

إىل حساب المستفيد. يرجى القيام باالكتتاب يف وقت مبكر وفًقا لذلك.

3. تفاصيل حساب التحويل عبر البنك المركزي يف االمارات العربية المتحدة:
اسم البنك: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.

AE670351000101117182404 :رقم الحساب المصريف الدويل
JULPHAR RTS UAEFTS/SWIFT COLLECTION A/C :اسم حساب المستفيد

العملة: درهم إمارايت
AED117182404 :رقم الحساب

 NBADAEAASSD  : (SWIFT) رقم التحويل المايل
التايل:   اإللكتروين  البريد  إىل  التالية  المستندات  مع  وارساله  االكتتاب  طلب  نموذج  توقيع  المساهم  على  يجب 
المستندات،  التفاصيل/  هذه  تقديم  يف  المساهم  فشل  حالة  يف    .  FCISIssuerService@bankfab.com

عندئٍذ سيتم رفض طلب االكتتاب:
كتتاب معبأ وموقع. أ. نموذج طلب ا

ب. نسخة من رقم المستثمر الوطني أو رقم المساهم.
ج. نسخة من الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.

د. نسخة من إقرار الدفع / دليل السداد.
ه. رقم الهاتف المحمول

• بنك االكتتاب الوحيد:  يتم تلقي قيمة االكتتاب بواسطة بنك االكتتاب الوحيد من خالل فروعه الواردة يف البند رقم 
11 أدناه. 

• إعادة فائض االكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض االكتتاب لحاملي حقوق االكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد 
كتتبوا به. وسوف يتم االنتهاء من عملية إعادة أموال الفائض خالل مهلة أقصاها (5)  األسهم الجديدة الذين ا

خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص األسهم الجديدة.
يجب إعادة المبلغ المراد رده للمكتتب إىل الحساب البنكي الخاص بالمكتتب لدى بنك االكتتاب الوحيد، وإذا تم 
طلب  يف  المذكور  العنوان  على  للمكتتب  شيك  إرسال  فيتم  المدير،  شيك  طريق  عن  االكتتاب  مبلغ  سداد 

االكتتاب.

5 - سياسة التخصيص:
سوف يتم تخصيص األسهم الجديدة كما هو مذكور أدناه، ووفقاً للترتيب الزمني المبّين أدناه:

الجديدة  األسهم  لعدد  المؤهلين وفقاً  الجديدة لألشخاص  األسهم  يتم تخصيص  الكامل: سوف  التخصيص  أوالً، 
كتتبوا بها، شريطة أال يتجاوز هذا العدد عدد حقوق االكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة  الذين ا

التداول. 
ثانياً، يف حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من األسهم اإلضافية إىل األشخاص 

كتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق االكتتاب التي يحوزونها. المؤهلين وفقاً لعدد األسهم التي ا
كتتبوا يف أسهم جديدة اضافية، بعد          سيكون تخصيص األسهم الجديدة اإلضافية لألشخاص المؤهلين الذين ا
أو يقل عن عدد  الجديدة يعادل  كتتبوا يف عدد من األسهم  ا الذين  المؤهلين  تخصيص األسهم لألشخاص 
الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم األمر) وفًقا للنسبة التي تمثلها عدد 
كافة  التي طلبها  اإلضافية  الجديدة  األسهم  إجمايل عدد  المكتتب من  التي طلبها  اإلضافية  الجديدة  األسهم 
المتقدمين  المؤهلين  األشخاص  أن  ما يضمن  هناك  فليس  ثم،  اإلضافية. ومن  األسهم  تلك  المكتتبين يف 
للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد األسهم اإلضافية المنشود. لن يحصل أي شخص 

مؤهل على أسهم إضافية تزيد عن عدد األسهم المكتتب بها خالل فترة االكتتاب.
المؤهلين  الجديدة لألشخاص  بها، بعد تخصيص األسهم اإلضافية  ثالثاً، يف حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب 
من  المكتتبين  ألولئك  تناسبي  أساس  على  التخصيصات  جديدة، ستكون  إضافية  أسهم  كتتبوا يف  ا الذين 

كتتبوا يف أي من األسهم الجديدة. الجمهور الذين ا

6- المستندات المطلوبة من المكتتبين: 
يتعين على الُمكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب: 

أ . األفراد من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى: 
o أصل وصورة جواز السفر أو الهوية االماراتية.

o أصل وصورة عن الوكالة الخاصة موثقة من الكاتب العدل إذا كان مقدم الطلب وكيال عن المساهم، باإلضافة 
إىل صورة الهوية للشخص األصيل (المساهم).

o رقم مستثمر لدى سوق أبوظبي المايل أو رقم المساهم.

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها: 
- الخصم المباشر: يجب على صاحب الحساب أو المفوض بالتوقيع عنه الحضور شخصيا إىل أي من فروع بنك 

االكتتاب الوحيد الواردة يف البند رقم 11 أدناه. 
بنك  فروع  من  أي  إىل  مدير  عنه شيك  بالتوقيع  المفوض  أو  المؤهل  الشخص  يقدم  أن  يمكن  المدير:  - شيك 

االكتتاب الوحيد الواردة يف البند رقم 11 أدناه. 
دولة  خارج  (من  السويفت  أو  اإلمارات)  دولة  (داخل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  النقدي يف  التحويل  نظام   -

اإلمارات).

ب . فيما يتعلق بالكيانات االعتبارية بما فيها البنوك والمؤسسات المالية والصناديق االستثمارية وغيرها من 
الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات االعتبارية):

الحكومية،  أو  العامة  الشركات/المؤسسات  حالة  المفعول. يف  التجارية سارية  الرخصة  أصل وصورة عن   o
صورة من قانون تأسيسها أو صورة من اجتماع مجلس إدارة بالموافقة على تأسيسها.

صورة من مستند التفويض بالتوقيع.  o
هوية الشخص المفوض بالتوقيع.  o

رقم مستثمر لدى سوق أبو ظبي المايل أو رقم المساهم.  o

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها: 
- الخصم المباشر: يجب على الشخص المفوض بالتوقيع عن الحساب الحضور شخصيا إىل أي من فروع بنك 

االكتتاب الوحيد الواردة يف البند رقم 11 أدناه. 
بنك  فروع  من  أي  إىل  المدير  يقدم شيك  أن  االعتباري  الشخص  ويمثل  عن  ينوب  لمن  يمكن  المدير:  - شيك 

االكتتاب الوحيد الواردة يف البند رقم 11 أدناه. 
دولة  خارج  (من  السويفت  أو  اإلمارات)  دولة  (داخل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  النقدي يف  التحويل  نظام   -

اإلمارات).

1. التحويل عبر اإلنترنت عبر خطوات السداد يف دولة اإلمارات نظام التحويل المايل (FTS) (داخل اإلمارات العربية 
المتحدة)

. (IPO)"يرجى استخدام "رمز الغرض من الدفع" باسم "االكتتاب العام
يقوم المكتتب بتحويل األموال بالكامل دون خصم أي رسوم مصرفية.

أو  التحويل"  تعليمات  حقل"  ضمن  المتحرك  الهاتف  ورقم  الوسيط  واسم  الوطني  المستثمر  "رقم  ذكر  يرجى 
"مالحظات"

2. خطوات رقم التحويل المايل (SWIFT) (خارج اإلمارات العربية المتحدة)
MT103 حدد رسالة الدفع

األسهم  المحمول وعدد  الهاتف  الوسيط ورقم  الوطني واسم  المستثمر  الصلة "رقم  70 ذي  الحقل  أدخل يف 
المقدم طلب االكتتاب بها"

مالحظة مهمة: آخر يوم الستالم حواالت نظام التحويل المايل ورقم التحويل المايل (SWIFT) هو السبت 11 يوليو 
2020 الساعة 12:00 ظهًرا. يرجى مالحظة أنه إذا تم استالم األموال بعد تاريخ ووقت التوقف " 11 يوليو 
2020 الساعة 12:00 ظهًرا "، فسيتم رفضها وإعادتها. ُيرجى االنتظار لمدة 12 إىل 24 ساعة لتحويل األموال 

إىل حساب المستفيد. يرجى القيام باالكتتاب يف وقت مبكر وفًقا لذلك.

3. تفاصيل حساب التحويل عبر البنك المركزي يف االمارات العربية المتحدة:
اسم البنك: بنك أبو ظبي األول ش.م.ع.

AE670351000101117182404 :رقم الحساب المصريف الدويل
JULPHAR RTS UAEFTS/SWIFT COLLECTION A/C :اسم حساب المستفيد

العملة: درهم إمارايت
AED117182404 :رقم الحساب

 NBADAEAASSD  : (SWIFT) رقم التحويل المايل
التايل:   اإللكتروين  البريد  إىل  التالية  المستندات  مع  وارساله  االكتتاب  طلب  نموذج  توقيع  المساهم  على  يجب     
FCISIssuerService@bankfab.com .  يف حالة فشل المساهم يف تقديم هذه التفاصيل/ المستندات، عندئٍذ 

سيتم رفض طلب االكتتاب:
كتتاب معبأ وموقع. أ. نموذج طلب ا

ب. نسخة من رقم المستثمر الوطني أو رقم المساهم.
ج. نسخة من الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.

د. نسخة من إقرار الدفع / دليل السداد.
ه. رقم الهاتف المحمول

7- إجراءات االكتتاب:
يجب أن يتم تقديم طلب االكتتاب من قبل األشخاص المؤهلين أو من ينوب عنهم يف أي من فروع بنك االكتتاب 
الوحيد المشاركة الواردة يف البند رقم 11 بهذه النشرة مع ضرورة تقديم رقم الحساب  البنكي للشخص المؤهل، 
ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء األسهم الجديدة أو االكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق  التالية: 
- شيك مصريف ُمصدق ("شيك المدير") مسحوب على بنك مرخص وعامل يف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

لصالح   "حقوق االكتتاب لشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) ش.م.ع ".
- الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك االكتتاب الوحيد؛ أو 

- نظام التحويل النقدي يف دولة االمارات العربية المتحدة (داخل دولة االمارات) أو السويفت (من خارج دولة 
االمارات).

لدى سوق  المحدث  الوطني  المستثمر  رقم  تقديم  النقدي  التحويل  نظام  يختارون  الذين  الُمكتتبين  يتعين على 
أبوظبي لألوراق المالية الخاص بهم/رقم المساهم مع قيمة األسهم الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم 

الهاتف المحمول يف حقل األوامر الخاصة.

الجديدة  األسهم  قيمة  سداد  دليل  من  وصورة  االكتتاب  طلب  من  صورة  إرسال  الُمكتتبين  على  أيضا  ويتعين 
FCISIssuerService@bankfab.com :المكتتب فيها على عنوان البريد االلكتروين االيت

يف حال وجود بيانات خاطئة أو رقم مستثمر غير صحيح، سيتم رفض طلبا الكتتاب وسيتم اعالم المكتتب بذلك. 
ال يجوز سداد مبلغ االكتتاب أو قبوله لدى بنك االكتتاب الوحيد بأي من الطرق التالية: 

- الدفع نقداً؛ أو 
- الشيكات غير المعتمدة؛ أو

- أي وسيلة بخالف الوسائل المبينة فيما سبق.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ االكتتاب:
•  يف حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك مصريف ُمصدق ("شيك المدير")، يجب أن يتم تقديم ذلك 

الشيك بحلول الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 10 يوليو 2020(يومين قبل نهاية فترة االكتتاب). 
•  يف حالة طلبات االكتتاب المستلمة عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل 

الساعة 12 من ظهر يوم السبت 11 يوليو 2020 (يوم واحد قبل نهاية فترة االكتتاب).

8- مركز االتصال:
بنك  لدى  االتصال  بمركز  االتصال  يرجى  االكتتاب،  حقوق  االكتتاب يف  يف  متعلقة  استفسارات  أي  وجود  حال  يف 

أبوظبي األول ش.م.ع على البريد االلكتروين FCISIssuerService@bankfab.com أو رقم مركز االتصال
 +971-26161800

اآليت  االلكتروين  البريد  على  أو   +971 7204  5273 الرقم  على  جلفار  مع  التواصل  يرجى  األخرى،  لالستفسارات 
  investors@julphar.net

9- تواريخ هامة: 
• تاريخ اإلعالن عن دعوة المساهمين لالكتتاب يف أسهم زيادة رأس المال عن طريق اصدار حقوق االكتتاب: 

االثنين 1 يونيو 2020.
• تاريخ التسجيل/ الحق يف االكتتاب: الخميس 18 يونيو 2020.

• تاريخ موعد بدء تداول حقوق االكتتاب لدى سوق أبو ظبي لألوراق المالية: الثالثاء 23 يونيو 2020.
• آخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب لدى سوق أبو ظبي لألوراق المالية: االثنين 06 يوليو 2020.

• تاريخ بدء االكتتاب: االثنين 29 يونيو 2020
• تاريخ إغالق االكتتاب: األحد 12 يوليو 2020.

• تاريخ التخصيص: االثنين 20 يوليو 2020.
• تاريخ رد الفائض: يف أو قبل االثنين 20 يوليو 2020

• بدء التعامالت باألسهم الجديدة: يف أو قبل االثنين 27 يوليو 2020.

متوقعة  تواريخ  الدعوة هي  عليها يف هذه  المنصوص  االكتتاب  بإصدار حقوق  المتعلقة  التواريخ  إن  مالحظة هامة: 
وتخضع للتغيير، بما يف ذلك إذا صادف أي تاريخ يف يوم عطلة رسمية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة، يف مثل هذه 
باللغة  يوميتين تصدران  الجديدة يف صحيفتين  بالتواريخ  المتعلقة  بالمعلومات  المستثمرين  إخطار  الظروف سيتم 
العربية يف دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى الموقع االلكتروين الرسمي لشركة لخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 

(http://www.julphar.net/en/)

10- بنك االكتتاب الوحيد: 
بنك أبو ظبي األول ش.م.ع

المكتب الرئيسي – مبنى بنك أبو ظبي األول ش.م.ع
مجمع خليفة لألعمال، 1، القرم، ص.ب: 6316

أبو ظبي - اإلمارات العربية المتحدة
رقم االتصال: 97123053995 +

11-  الفروع المشاركة:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

عنوان الفرعالمواعيد المقترحةأوقات العملاسم الفرع

مجمع األعمال -

أبو ظبي

من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)
صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

خليفة بارك، القرم، ص.ب: 6316
يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

رأس الخيمة

(سابقاً بنك أبو ظبي الوطني)
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

(بنك أبو ظبي الوطني سابقا) شارع 
كورنيش القواسم، بجانب مركز ان ام 

سي رويال الطبي، رأس الخيمة  يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

الفجيرة
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً
مقابل مسرح بالزا، شارع حمدان بن 

عبدهللا، ص.ب: 79 يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

الشارقة
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً
الريم بالزا، الطابق األرضي، كورنيش 

البحيرة، الشارقة، ص.ب: 1109 ً يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

أم القيوين
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

مبنى رقم 211، شارع الملك فيصل، 
منطقة الميدان، أم القيوين، 

ص.ب: 733 يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

عود التوبة
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً
العين، عود التوبة، ص.ب: 18781

ً يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

برج بنك أبو ظبي األول –
 أبو ظبي

من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني 
ياس، ص.ب: 2993

من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة البطين
صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

شارع رقم 9، بجوار محطة حافالت 
البطين ومول البطين، ص.ب: 7644

بر ديب
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً
مبنى عبدهللا الرستماين، شارع خالد بن 

الوليد، بر ديب، ص.ب: 115689 ً يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا

شارع الشيخ زايد
من يوم السبت إىل الخميس، من الساعة الثامنة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً
القوز، بجوار الماس الذهبي،

ص.ب: 52053 يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

موقع الفرع - المنطقة

أبو ظبي

رأس الخيمة

الفجيرة

الشارقة

أم القيوين

العين- أبو ظبي

أبو ظبي

أبو ظبي

ديب

ديب

من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً

من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً (من يوم السبت إىل األربعاء)

يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً


