
مصرف أبوظبي اإلسالمي )شركة مساهمة عامة( 
دعوة مساهمي المصرف لالكتتاب في زيادة رأس المال

يعلــن مصــرف أبوظبــي اإلســامي ش.م.ع، ص.ب. 313، أبوظبــي، دولــة االمــارات العربيــة 
“المصــرف”( عــن دعــوة  أو  اإلســامي”  أبوظبــي  بعبــارة “مصــرف  إليــه  المتحــدة )ويشــار 
ــة  ــة الجمعي ــى موافق ــاًء عل ــك بن ــال وذل ــادة رأس الم ــهم زي ــي أس ــاب ف ــاهميه لاكتت مس
ــة  ــة األوراق المالي ــزي وهيئ ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف االم ــرف ومص ــة للمص العمومي

والســلع )“الهيئــة”(. 

قرار زيادة رأس المال
 قــررت الجمعيــة العموميــة للمصــرف فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 19 أغســطس 2018 
)ويشــار إليهــا بعبــارة “الجمعيــة العموميــة”(، بموجــب قــرار خــاص، زيــادة رأس المــال المصــدر 
للمصــرف الــى  464.000.000 درهــم إماراتــي )أربعمائــة وأربعــة وســتين مليــون درهــم 
إماراتــي( وذلــك بموجــب إصــدار حقــوق االكتتــاب وفــق قــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 
األوراق الماليــة والســلع رقــم )11/ر.م( لعــام 2016 بشــأن النظــام الخــاص بطــرح وإصــدار 
ــنة  ــم 2 لس ــادي رق ــون االتح ــة”( والقان ــرار الهيئ ــة )“قــ ــاهمة العام ــركات المس ــهم الش أس
2015 بشــأن الشــركات التجاريــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة )وتعدياتــه( )“قانــون 

ــال”(. ــادة رأس الم ــهم زي ــركات”( )“اس الش
 

مقدار الزيادة:  .2
ــادة رأس المــال الُمصــَدر للمصــرف مــن  ــادة رأس المــال إلــى زي ســيؤدي إصــدار أســهم زي  
ــً  ــون درهم ــتين ملي ــة وس ــة وثماني ــارات ومائ ــة ملي ــي )ثاث ــم إمارات 3.168.000.000 دره
ــن  ــن وثاثي ــتمائة واثني ــارات وس ــة ملي ــي )ثاث ــم إمارات ــى 3.632.000.000 دره ــً( إل إماراتي
ــة  ــة وأربع ــي )أربعمائ ــم إمارات ــا 464.000.000 دره ــادة قدره ــً( بزي ــً إماراتي ــون درهم ملي
ــدًا  ــهمً جدي ــدار 464.000.000 س ــً(، وإص ــً إماراتي ــي درهم ــم إمارات ــون دره ــتين ملي وس
ــل  ــي تمث ــدة”( والت ــهم الجديـ ــدًا( )“األس ــهمً جدي ــون س ــتين ملي ــة وس ــة وأربع )أربعمائ
نســبة 14.65 فــي المائــة مــن إجمالــي أســهم رأس المــال الُمصــَدرة. ســيتم إصــدار 
األســهم الجديــدة بســعر قــدره 2.16 درهمــً إماراتيــً )درهمــان وســتة عشــرة فلســً( لــكل 
ســهم جديــد )ويشــار إليــه بعبــارة “ســعر اإلصــدار”( ليعكــس القيمــة االســمية البالغــة 1 
درهــم إماراتــي )درهــم إماراتــي واحــد( لــكل ســهم جديــد وعــاوة اإلصــدار البالغــة 1.16 
درهمــً )درهــم واحــد إماراتــي وســتة عشــر فلســً( لــكل ســهم جديــد. إن ســعر اإلصــدار 
ــهم  ــكل س ــة ل ــي المائ ــبة 45 ف ــادل نس ــهم يع ــعر الس ــي س ــم ف ــس خص ــذا يعك ه
جديــد مقارنــًة بســعر القيمــة الســوقية ألســهم المصــرف بتاريــخ اقفــال التــداول فــي 25 

ــو 2018. يولي

معلومات عامة تتعلق بالمصرف:  .3

شـروط االكتـتــاب:  .4
الحق في االكتتاب  4-1

ســيتم طــرح إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال مــن خــال إصــدار أوراق ماليــة قابلــة   
ــا  ــكل منه ــاب” ول ــوق االكتت ــوق/ حق ــح “الحق ــة بمصطل ــا مجتمع ــار إليه ــداول )يش للت
علــى حــدة “الحــق/ الحــق فــي االكتتــاب “( وفقــً لقــرار الهيئــة ولقانــون الشــركات 
ولصالــح مســاهمي المصــرف المســجلين )ويشــار إليهــم بمصطلــح “المســاهمين” 
ــي  ــوق أبوظب ــي س ــداول ف ــال الت ــت اقف ــاهم”( وق ــدة “المس ــى ح ــم عل ــكل منه ول
لــأوراق الماليــة يــوم الخميــس الموافــق 13 ســبتمبر 2018 )“تاريــخ األهليــة”( بقيمــة 

تعــادل 29 حــق لــكل 198 ســهمً يملكهــا كل مســاهم فــي ذلـــك التاريــخ.

فــي حــال وجــود كســور مــن الحقــوق ســوف يتــم جيــر عــدد الحقــوق الــى أقــرب رقــم   
صحيــح مــن إجمالــي عــدد الحقــوق ولــن يحصــل المســاهم علــى حــق مقابــل أي مــن 
ــاب  ــة أو حس ــاب مقاص ــي حس ــوق ف ــك الحق ــداع تل ــم إي ــى أن يت ــوق، عل ــور الحق كس
وســاطة خــاص بــكل مســاهم حيــث يتــم االحتفــاظ بأســهمه القائمــة بالفعــل فــي 
ــة. يجــوز للمســاهمين حاملــي حقــوق االكتتــاب  ــخ األهلي غضــون يــوم واحــد مــن تاري
ــم أن  ــة به ــوق الخاص ــة الحق ــي ممارس ــون ف ــن ال يرغب ــدة الذي ــهم الجدي ــي األس ف
ــة  ــطاء أوراق مالي ــال وس ــن خ ــن م ــتثمرين آخري ــذه لمس ــم ه ــع حقوقه ــوا ببي يقوم

ــة. ــأوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب ــدى س ــن ل ــجلين ومرخصي مس

تداول حقوق االكتتاب  4-2
ســيتم التنســيق بيــن ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة وشــركات الوســاطة إلضافــة   
ــهمً  ــكل 198 س ــاب ل ــق اكتت ــة 29 ح ــاهمين بقيم ــتحقة للمس ــوق المس ــدة الحق أرص
الوســاطة  بشــركات  حســاباتهم  إلــى  األهليــة  تاريــخ  فــي  المســاهمون  يمتلكهــا 
المعنيــة بحيــث يســتطيع مســاهمون المصــرف تــداول حقــوق االكتتــاب بالبيــع و 

الشــراء خــال الفتــرة الزمنيــة التاليــة )“فتــرة التــداول”(:
موعــد بــدء تــداول حقــوق االكتتــاب بســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة: الثاثــاء الموافــق  )أ( 

.2018 ســبتمبر   18
آخــر تاريــخ لتــداول حقــوق االكتتــاب بســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة: الثاثــاء الموافــق 2  )ب( 

ــر2018. اكتوب

فترة االكتتاب:  4-3
ــوا  ــن قام ــخاص الذي ــن األش ــاهمين وأي م ــم المس ــن فيه ــوق بم ــي الحق ــق لمالك يح  
بشــراء الحقــوق خــال فتــرة التــداول )يشــار إليهــم مجتمعيــن بعبــارة “األشــخاص 
المؤهليــن” ولــكل منهــم علــى حــدة “الشــخص المؤهــل”( بممارســة حقوقهــم فــي 
ــهم  ــي األس ــاب ف ــيكون االكتت ــدار. س ــعر اإلص ــدة بس ــهم الجدي ــي األس ــاب ف االكتت

ــاب”(: ــرة االكتت ــا “فت ــار إليه ــاه )يش ــورة أدن ــرة المذك ــال الفت ــدة خ الجدي
موعد فتح باب االكتتاب: الثاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018. )أ( 

موعد غلق باب االكتتاب: الثاثاء الموافق 9 اكتوبر 2018. )ب( 

االكتتاب في األسهم اإلضافية:  4-4
إلــى ممارســة األشــخاص  8 مــن قــــرار الهيئــة، وباإلضافــة  وفقــً ألحــكام المــادة   
ــل  ــدة مقاب ــهم الجدي ــن األس ــد م ــهم واح ــي س ــاب ف ــم لاكتت ــن لحقوقه المؤهلي
كل حــق مملــوك لهــم، يحــق لأشــخاص المؤهليــن التقــدم بطلبــات لاكتتــاب فــي 
أســهم جديــدة إضافيــة )“األســهم الجديــدة اإلضافيــة”( يتــم تخصيصهــا فــي حالــة 
وجــود فائــض مــن األســهم الجديــدة التــي لــم يتــم اكتتابهــا وذلك إمــا نتيجــة تجميع 
ــام  ــدم قي ــة ع ــدة أو نتيج ــهم الجدي ــن األس ــة م ــر المخصص ــور غي ــتحقات الكس مس
ــدة. ــهم الجدي ــي األس ــاب ف ــي االكتت ــم ف ــة حقوقه ــن بممارس ــخاص المؤهلي األش

مالحظة هامة: 
نــود التنويــه لجميــع المســاهمين والمســتثمرين / االشــخاص المؤهليــن أنــه فــي حــال   
عــدم قيــام المســاهم مالــك حقــوق االكتتــاب ببيــع حقــوق االكتتــاب الموجــودة لديه 
ــاب  ــوق لاكتت ــذه الحق ــتخدام ه ــى اس ــيضطر إل ــه س ــداول فإن ــرة الت ــة فت ــل نهاي قب
بأســهم زيــادة رأس المــال الجديــدة، ألنــه لــن يســتمر قيــد أو تــداول هــذه الحقــوق بعــد 
ــتطيع  ــن يس ــوة. ول ــذه الدع ــي ه ــددة ف ــاب المح ــرة االكتت ــداول او فت ــرة الت ــاء فت انته
مالــك حقــوق االكتتــاب البيــع أو التنــازل عــن تلــك الحقــوق بعــد نهايــة فتــرة التــداول، 
ويتبقــى لمالــك الحقــوق فقــط بعــد انتهــاء فتــرة التــداول ممارســة الحــق فــي االكتتاب 
باســهم الزيــادة فــي رأس مــال المصــرف، وفــى حــال عــدم ممارســة الحــق باالكتتــاب 
ــاب االكتتــاب، فــإن المســتثمر / الشــخص المؤهــل  فــي زيــادة رأس المــال حتــى غلــق ب
ســوف يتعــرض لخســارة بمقــدار قيمــة هــذه الحقــوق لعــدم بيعهــا او االكتتــاب فــي 

زيــادة رأس المــال.

حدود الملكية:  4-5
تفــرض أحــكام النظــام األساســي الخــاص بمصــرف أبوظبــي اإلســامي )“النظــام   
األساســي”( قيــودًا علــى ملكيــة األجانــب ألســهم المصــرف. كمــا تنــص أحــكام المــادة 
7 مــن النظــام األساســي علــى وجــوب تملــك نســبة 75 فــي المائــة مــن األســهم مــن 
قبــل مواطنيــن إماراتييــن، فــي حيــن يجــوز لغيــر مواطنــي دولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة تملــك أســهم بحيــث ال تزيــد نســبة تملكهــم لهــا عــن 25 فــي المائــة مــن 
اإلدارة  مجلــس  بتفويــض  العموميــة  الجمعيــة  وقامــت  المصــرف.  فــي  األســهم 
ــاب  ــوة االكتت ــخ دع ــى تاري ــادة. وحت ــذه الم ــكام ه ــذ أح ــة لتنفي ــرة الزمني ــد الفت لتحدي

ــادة. ــذه الم ــذ ه ــة لتنفي ــرة زمني ــس اإلدارة فت ــدد مجل ــم يح ــذه، ل ه
ينــص النظــام األساســي علــى أنــه يمتنــع تســجيل أي تعامــل أو تنــازل بخصــوص أي مــن          
أســهم مصــرف أبوظبــي االســامي إذا كان المتنــاَزل لــه فــي الوقــت الحالــي أو ســوف 
يكــون فــي المســتقبل نتيجــة لذلــك التعامــل مالــكً ألكثــر مــن 5 فــي المائــة مــن رأس 
مــال المصــرف ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مــا لــم يكــن هــذا المتنــاَزل لــه هــو 

شــركة اإلمــارات الدوليــة لاســتثمار ذ.م.م بصفتهــا الشــريك االســتراتيجي. 

طلبات االكتتاب:  4-6
تتوفر طلبات االكتتاب في فروع مصرف تلقي االكتتاب المذكورة أدناه.  

سعر اإلصــدار:  4-7
يصــدر كل ســهم مــن األســهم الجديــدة بســعر 2.16 درهــم إماراتــي )درهمــان وســتة   
ــمية  ــة االس ــس القيم ــعر ليعك ــذا الس ــد وه ــهم جدي ــكل س ــط ل ــً( فق ــرة فلس عش
البالغــة 1 درهــم إماراتــي )درهــم إماراتــي واحــد( لــكل ســهم جديــد وعــاوة اإلصــدار 
ــهم  ــكل س ــط ل ــً( فق ــر فلس ــتة عش ــي وس ــد إمارات ــم واح ــً )دره ــة 1.16 درهم البالغ
ــي  ــدره 45 ف ــهم ق ــعر الس ــي س ــً ف ــس تخفيض ــذا يعك ــدار ه ــعر اإلص ــد. إن س جدي
المائــة لــكل ســهم جديــد مقارنــًة بســعر القيمــة الســوقية ألســهم المصــرف فــي 25 

ــو 2018. يولي

نسبة السداد:  4-8
يتم سداد كامل قيمة االسهم الجديدة عند تقديم طلبات االكتتاب.  

طريقة السداد:  4-9
ــم  ــوم بالدره ــي مق ــيك مصرف ــق ش ــن طري ــدة ع ــهم الجدي ــة األس ــداد قيم ــم س يت  
لــدى  اإلماراتــي، عــن طريــق حوالــة مصرفيــة مــن أي حســاب مصرفــي محفــوظ 
ليــس لديهــم حســابات  الذيــن  المؤهليــن  أو لأشــخاص  االكتتــاب  تلقــي  مصــرف 
مصرفيــة لــدى مصــرف ابوظبــي اإلســامي، عــن طريــق تحويلــة مصرفيــة مــن مصــرف 
مرخــص فــي دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال نظــام تحويــل األمــوال لــدى 

مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

10-4 مصرف تلقي االكتتاب:
يتــم تلقــي قيمــة االكتتــاب مــن قبــل مصــرف تلقــي االكتتــاب مــن خــال فروعــه   
الــواردة أدنــاه أو مــن خــال نظــام تحويــل األمــوال لــدى مصــرف األمــارات العربيــة 
ــام  ــال نظ ــن خ ــاب م ــراءات االكتت ــات اج ــل تعليم ــر تفاصي ــزي. وتتوف ــدة المرك المتح
تحويــل األمــوال لــدى مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي علــى الموقــع 

االكتتــاب حقــوق  إلصــدار  المخصــص  اإلســامي  أبوظبــي  لمصــرف  اإللكترونــي 
      .)adib.ae/rightsissue(  

11-4 إعادة فائض االكتتاب:
ســيتم إعــادة أمــوال فائــض االكتتــاب لأشــخاص المؤهليــن الذيــن لــم يحصلــوا علــى   
عــدد األســهم الجديــدة الذيــن اكتتبــوا بهــا أو عــدد األســهم الجديــدة اإلضافيــة التــي 
ــى  ــوال إل ــادة األم ــة إع ــن عملي ــاء م ــن االنته ــا. ويتعي ــول عليه ــات للحص ــوا بطلب تقدم
ــهم  ــص األس ــخ تخصي ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي ــا خمس ــة أقصاه ــال مهل ــن خ المكتتبي

ــوال(.  ــب األح ــة )حس ــدة اإلضافي ــهم الجدي ــدة أو األس الجدي

ســيتم إعــادة فائــض االكتتــاب إلــى األشــخاص المؤهليــن المســتحقين لردهــا إليهــم   
وذلــك بقيدهــا فــي الرصيــد الدائــن لنفــس الحســاب المصرفــي المذكــور فــي طلــب 
االكتتــاب، وفــي حالــة طلبهــم اســترداد فائــض االكتتــاب عــن طريــق شــيك مصرفــي، 
فيتــم إعــادة هــذا المبلــغ بموجــب أمــر دفــع مصرفــي )شــيك( صــادر مــن قبــل 
المصــرف ويرســل عــن طريــق البريــد المســجل علــى العنــوان المحــدد فــي طلــب 

االكتتــاب.

سـياسـة التخصـيص:  .5
يتــم تخصيــص األســهم الجديــدة علــى النحــو التالــي، وفقــً للتسلســل الزمنــي المبيــن   5-1

أدنــاه:

ــوا  ــي اكتتب ــدة الت ــهم الجدي ــدد األس ــادل ع ــة تع ــن بقيم ــخاص المؤهلي ــح األش 5/1/1 لصال
ــوق  ــدد حق ــن ع ــل ع ــدد أو يق ــذا الع ــده ه ــادل عن ــذي يع ــد ال ــى الح ــك إل ــا، وذل فيه

االكتتــاب التــي يملكهــا كل منهــم علــى حــدة فــي نهايــة فتــرة التــداول.

فــي حــال تبقــى أي أســهم جديــدة غيــر مكتتــب بهــا، ســوف يتــم تخصيــص   5/1/2
لعــدد  وفقــً  المؤهليــن  األشــخاص  الــى  اإلضافيــة  الجديــدة  األســهم  مــن  عــدد 
ــي  ــاب الت ــوق االكتت ــدد حق ــن ع ــد ع ــذي يزي ــا وال ــوا به ــي اكتتب ــة الت ــهم اإلضافي األس

 . نهــا يملكو

فــي حــال تبقــى أي أســهم جديــدة غيــر مكتتــب بهــا، ســوف يتــم تخصيــص   5/1/3
عــدد مــن األســهم الجديــدة اإلضافيــة لصالــح شــركة االمــارات الدوليــة لاســتثمار 
ــريك  ــه الش ــدة بصفت ــهم الجدي ــك األس ــي تل ــاب ف ــى االكتت ــت عل ــي وافق ذ.م.م. الت

االســتراتيجي فــي مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي. 

ــد  ــن بع ــخاص المؤهلي ــح األش ــة لصال ــدة اإلضافي ــهم الجدي ــص األس ــيكون تخصي س  5-2
االنتهــاء مــن التخصيــص لأشــخاص المؤهليــن الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن األســهم 
الجديــدة يعــادل أو يقــل عــن عــدد الحقــوق التــي يمتلكونهــا، علــى أســاس تناســبي، 
مــع تقليــص العــدد )إذا لــزم األمــر( وفقــً لنســبة التــي تمثلهــا عــدد األســهم الجديــدة 
اإلضافيــة التــي طلبهــا المكتتــب مــن إجمالــي عــدد االســهم الجديــدة اإلضافيــة التــي 
طلبهــا جميــع األشــخاص المؤهليــن الذيــن اكتتبــوا فــي األســهم الجديــدة اإلضافيــة. 
ــول  ــن للحص ــن المتقدمي ــخاص المؤهلي ــن أن األش ــا يضم ــاك م ــس هن ــم فلي ــن ث وم
الجديــدة  األســهم  عــدد  علــى  ســيحصلون  اإلضافيــة  الجديــدة  األســهم  علــى 
ــر  اإلضافيــة المنشــودة. ولــن يحصــل األشــخاص المؤهليــن علــى أســهم جديــدة أكث

مــن تلــك التــي اكتتبــوا فيهــا خــال فتــرة االكتتــاب.

فــي حالــة قيــام أي مكتتــب )بخــاف شــركة االمــارات الدوليــة لاســتثمار ذ.م.م.(   5-3
بالتقــدم بطلــب للحصــول علــى عــدد مــن األســهم الجديــدة والــذي، إذا تــم تخصيصه، 
ســيؤدي إلــى قيــام هــذا المكتتــب بتملــك نســبة أكبــر مــن 5 فــي المائــة مــن األســهم 
ــادة رأس  ــهم زي ــدار أس ــة إص ــتكمال عملي ــب اس ــامي عق ــي اإلس ــرف أبوظب ــي مص ف
ــب  ــذا المكتت ــص له ــدة المخص ــهم الجدي ــدد األس ــص ع ــن تقلي ــذ يتعي ــال، عندئ الم
ــهم  ــن األس ــة م ــي المائ ــب 5 ف ــذا المكتت ــاهمة ه ــبة مس ــاوز نس ــث ال تتج ــً بحي تباع

ــال. ــادة رأس الم ــهم زي ــدار أس ــة إص ــام عملي ــب إتم عق

المســتندات المطلوبة من المكتتبين:  .6
فــي حالــة رغبــة أي مــن األشــخاص المؤهليــن فــي ممارســة بعــض مــن أو جميــع   6-1
الحقــوق العائــدة له/لهــا لاكتتــاب فــي األســهم الجديــدة التــي يحــق له/لهــا االكتتاب 
فيهــا خــال فتــرة االكتتــاب، عندئــذ يتعيــن عليه/عليهــا الحضــور )خــال ســاعات عمــل 
المصــرف الرســمية فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة( إلــى أحــد الفــروع المشــاركة 
طلــب  اســتكمال  وكذلــك  التاليــة  المســتندات  بصحبــة  االكتتــاب  تلقــي  لمصــرف 

ــاب: االكتت

6/1/1 أصــل بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة للمكتتــب مــع نســخة منهــا )فــي حالــة االكتتــاب مــن 
قبــل أفــراد(؛

6/1/2 أصــل دفتــر خاصــة القيــد للمكتتــب مــع نســخة منهــا )فــي حالــة االكتتــاب مــن قبــل 
أفراد(؛ وكذلـــك 

6/1/3 في حالة كون المكتتب كيان اعتباري:

ــة،  ــك، إن كان ذا عاق ــاري وكذل ــجل التج ــة أو الس ــة التجاري ــن الرخص ــخة م ــل ونس أص  
الشــركة؛  بتأســيس  الصلــة  ذي  القــرار  أو  المرســوم  مــن  نســخة 

نسخة من سلطة المفوضين بالتوقيع إللزام الشركة؛  

6/1/4 رقم المستثمر في سوق أبوظبي لأوراق المالية؛

6/1/5 في حالة كون المستثمر قاصرًا؛
أصل المستندات المذكورة أعاه وصورة منها؛  

ــى  ــي عل ــدة للوص ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ــادرة ع ــة الص ــة الهوي ــل بطاق أص  
منهــا؛ ونســخة  القاصــر 

رقم المستثمر الخاص بالوصي لدى سوق أبوظبي لأوراق المالية؛ وكذلـك   

6/1/6 خطاب تفويض من المحكمة إذا كان المكتتب قاصرًا والوصي هي األم.

يجــوز للُقّصــر االكتتــاب وفــق أحــكام القانــون المعمــول بهــا واإلجــراءات المتبعــة لــدى   6-2
مصــرف تلقــي االكتتــاب و يتعيــن علــى الوصــي أن يوّقــع الطلــب بالنيابــة عــن القاصــر.

في طلبات االكتتاب:  6-3
ســُيطلب مــن الشــخص المؤهــل تحديــد مــا إن كانــت األســهم الجديــدة   6/3/1
ستســجل مــن خــال إدارة المقاصــة والتســوية فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة أو 

مــن خــال حســاب وســاطة خــاص، بمجــرد إدراجهــا فــي الســوق؛

ســُيطلب مــن الشــخص المؤهــل تحديــد عــدد األســهم الجديــدة التــي يرغــب/  6/3/2
ترغــب فــي االكتتــاب فيهــا )بمــا فــي ذلـــك أي أســهم إضافيــة قــد يرغب/ترغــب فــي 

ــك ــا(؛ وكذلـ ــي يملكها/تملكه ــوق الت ــدد الحق ــن ع ــادة ع ــا زي ــاب فيه االكتت

ــخص  ــى الش ــب عل ــغ الواج ــاب المبال ــل احتس ــخص المؤه ــن الش ــُيطلب م س  6/3/3
المؤهــل دفعــه نظيــر إجمالــي عــدد األســهم الجديــدة المكتتــب فيهــا )بمــا في ذلـــك 
ــوق  ــدد الحق ــن ع ــادة ع ــا زي ــاب فيه ــي االكتت ــب ف ــد يرغب/ترغ ــة ق ــهم إضافي أي أس
التــي يملكها/تملكهــا( وذلــك عــن طريــق ضــرب عــدد األســهم الجديــدة التــي يرغــب/

ترغــب فــي االكتتــاب فيهــا فــي ســعر اإلصــدار )بمــا فــي ذلـــك أي أســهم إضافيــة قــد 
ــا(. ــي يملكها/تملكه ــوق الت ــدد الحق ــن ع ــادة ع ــا زي ــاب فيه ــي االكتت ــب ف يرغب/ترغ

إن لــم يتمكــن الشــخص المؤهــل مــن الحضــور شــخصيً إلــى الفــرع المشــارك لمصــرف   6-4
ــتكمال  ــول الس ــب األص ــوض حس ــدوب مف ــن من ــا تعيي ــق له/له ــاب، فيح ــي االكتت تلق
ــه/ ــة عن ــدة نياب ــهم الجدي ــة األس ــداد قيم ــه ولس ــه وتقديم ــاب وتوقيع ــب االكتت طل

الرســمية  الوكالــة  أصــل  معــه  ُيحِضــر  أن  المفــوض  الممثــل  علــى  يتعيــن  عنهــا. 
المصدقــة مــن كاتــب العــدل باإلضافــة إلــى المســتندات المذكــورة أعــاه مــع نســخة 

ــه. ــن كل من م

إجراءات االكتتاب:  .7
طلب االكتتاب والسداد  7-1

ســتبدأ فــروع المصــرف فــي تلقــي طلبــات االكتتــاب اعتبــارًا مــن الســاعة الثامنــة )8:00(   
ــاب  ــات االكتت ــول طلب ــم قب ــى أن يت ــبتمبر 2018، عل ــق 25 س ــاء المواف ــوم الثاث ــاح ي صب

ــروع. ــن الف ــرع م ــكل ف ــمية ل ــل الرس ــاعات العم ــال س ــرف خ ــروع المص ــي ف ف

بإمــكان األشــخاص المؤهليــن الذيــن ليــس لديهــم حســابات مصرفيــة لــدى مصــرف   
ابوظبــي اإلســامي االكتتــاب بزيــارة أي فــرع تابــع لمصــرف محلــي مرخــص فــي دولــة 
ــاب  ــب االكتت ــم طل ــه وتقدي ــي في ــاب مصرف ــم حس ــدة لديه ــة المتح ــارات العربي األم
مــن خــال نظــام تحويــل األمــوال لــدى مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 
لمزيــٍد مــن المعلومــات عــن إجــراءات االكتتــاب ومتطلبــات االكتتــاب مــن خــال نظــام 
ــة  ــى مراجع ــزي، يرج ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف األم ــدى مص ــوال ل ــل األم تحوي
ــاب ــوق االكتت ــدار حق ــص إلص ــامي المخص ــي اإلس ــرف أبوظب ــي لمص ــع اإللكترون الموق

 .)adib.ae/rightsissue(  

يتعيــن قيــام األشــخاص المؤهليــن )أو مندوبيهــم المفوضيــن أصــواًل( بتقديــم طلبــات   
لاكتتــاب )وأداء المبلــغ المســتحق( إلــى الفــرع المشــارك للمصــرف أو مــن خــال نظــام 
تحويــل األمــوال لــدى مصــرف األمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي موعــد أقصــاه 
9 اكتوبــر2018. ويتعيــن  الموافــق  الثاثــاء  يــوم  )2:00( بعــد ظهــر  الثانيــة  الســاعة 
علــى الشــخص المؤهــل ســداد قيمــة جميــع األســهم الجديــدة التــي اكتتبــوا فيهــا 
ــات  ــوا بطلب ــي تقدم ــة الت ــدة اإلضافي ــهم الجدي ــة األس ــك قيم ــي ذل ــا ف ــل بم بالكام

ــب:  ــك بموج ــا، وذل ــاب فيه لاكتت
شيك مصرفي مقوم بالدرهم اإلماراتي؛   

تحويل مصرفي من أي حساب مصرفي محفوظ لدى مصرف تلقي االكتتاب؛ أو  
تحويــل مصرفــي مــن أي حســاب مصرفــي محفــوظ لــدى مصــرف مرخــص فــي دولــة   
ــارات  ــرف األم ــدى مص ــوال ل ــل األم ــام تحوي ــال نظ ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي االم

العربيــة المتحــدة المركــزي.
 

فــي حالــة وجــود أي بيانــات ناقصــة أو غيــر صحيحــة فــي طلــب االكتتــاب، يعتبــر الطلــب   
ــرف  ــى المص ــليمه إل ــد تس ــحبه بع ــب أو س ــي الطل ــل ف ــراء أي تعدي ــوز إج ــً. ال يج الغي
وســيعتبر الطلــب بمثابــة عقــد ملــزم بيــن المكتتــب والمصــرف وذلــك بمجــرد الموافقة 
علــى الطلــب مــن قبــل المصــرف. إن طلــب االكتتــاب وجميــع الشــروط واألحــكام 
والتعهــدات ملزمــٌة وتــؤول لمصلحــة أطــراف االكتتــاب وخلفهــم فــي األهليــة علــى 
حــدة، والمحــال إليهــم مــن قبلهــم، ومنفــذي وصاياهــم والقيميــن لهــم وورثتهــم، 
وذلــك شــريطة - باســتثناء مــا ورد هنــا تحديــدًا - أال يتــم التنــازل عــن طلبــات االكتتــاب 
أو أي مــن الحقــوق أو المصالــح أو االلتزامــات الناشــئة بموجبهــا أو إحالتهــا مــن قبــل أي 

مــن أطــراف االكتتــاب بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.

ــً أصحــاب حســابات لــدى مصــرف تلقــي  يجــوز لأشــخاص المؤهليــن الــذي هــم أيضـ  
االكتتــاب ويتمتعــون بخاصيــة إجــراء العمليــات المصرفيــة عبــر تطبيــق الهاتــف الذكــي 
أو الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت أن يكتتبــوا أيضـــً باســتخدام هــذه الخدمــات 
وتقديــم طلبــات االكتتــاب الخاصــة بهــم الكترونيــً. أي طلبــات اكتتــاب تقــدم الكترونيً 
مــن خــال تطبيــق العمليــات المصرفيــة عبــر الهاتــف الذكــي أو عبــر اإلنترنــت يجــب أن 
ــق 9  ــاء المواف ــوم الثاث ــر ي ــد ظه ــة )2:00( بع ــاعة الثاني ــاه الس ــد أقص ــي موع ــودع ف ت

ــل(. ــات بالكام ــي الدفع ــات وتلق ــول الطلب ــد لقب ــر موع ــو آخ ــر 2018 )وه اكتوب

إذا كان المساهم في تاريخ األهلية:  7-2
له/لهــا  حاجــة  فــا  االكتتــاب،  فــي  حقه/حقهــا  ممارســة  فــي  يرغــب  ال   7/2/1  
ــل  ــاب المكتم ــب االكتت ــوذج طل ــم نم ــم بتقدي ــم يقم/تق ــإن ل ــراء. ف ــأي إج ــام ب للقي
البيانــات الخــاص به/بهــا لاكتتــاب فــي األســهم الجديــدة التــي تحــق له/لهــا )مــع أداء 
المبلــغ المســتحق( بحلــول الســاعة الثانيــة )2:00( بعــد ظهــر يــوم الثاثــاء الموافــق 9 
اكتوبــر2018 )وهــو آخــر موعــد لقبــول الطلبــات وتلقــي الدفعــات بالكامــل(، فــإن عــدد 
ــل  ــن قب ــاب م ــتطرح لاكتت ــا س ــاب فيه ــا االكتت ــق له/له ــي يح ــدة الت ــهم الجدي األس
أولئــك األشــخاص المؤهليــن الذيــن تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى أســهم جديــدة 
إضافيــة و/أو شــركة اإلمــارات الدوليــة لاســتثمار بصفتهــا كالشــريك االســتراتيجي 
مــن  أي  ممارســة  فــي  المســاهم  يرغــب  لــم  فــإن  اإلســامي.  أبوظبــي  لمصــرف 
ــإن  ــداول، ف ــرة الت ــاف فت ــوق خ ــك الحق ــع تل ــم ببي ــم يقم/تق ــا ول حقوقه/حقوقه
ــى أي  ــول عل ــاهم الحص ــذا المس ــق له ــن يح ــة ول ــتنقضي دون قيم ــوق س ــك الحق تل
تعويــض ويتــم تقليصــي مساهمته/مســاهمتها فــي مصــرف أبوظبــي اإلســامي. 

يرغــب فقــط فــي ممارســة بعــض مــن حقوقه/حقوقهــا فــي االكتتــاب،   7/2/2
فيتعيــن عليه/عليهــا االكتتــاب عــن طريــق الحضــور )خــال ســاعات العمــل الرســمية( 
ــذه  ــن ه ــد 1-6 م ــي البن ــددة ف ــتندات المح ــة المس ــرف بصحب ــروع المص ــد ف ــى أح إل
ــغ  ــه وأداء المبل ــاب وتقديم ــب االكتت ــوذج طل ــى نم ــع عل ــام بالتوقي ــم القي ــوة، ث الدع
المســتحق بالكامــل نظيــر األســهم الجديــدة التــي يرغب/ترغــب فــي االكتتــاب فيهــا 
وفــق اإلجــراءات الموضحــة أعــاه أو مــن خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي المصرفــي 

الخــاص بمصــرف أبــو ظبــي اإلســامي أو الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت؛ أو 

يرغــب فــي ممارســة جميــع حقوقه/حقوقهــا فــي االكتتــاب )أو ممارســة   7/2/3
جميــع حقوقه/حقوقهــا والتقــدم بطلــب للحصــول علــى أســهم جديــدة إضافيــة(، 
العمــل  ســاعات  )خــال  الحضــور  طريــق  عــن  االكتتــاب  إمــا  عليه/عليهــا  فيتعيــن 
ــي  ــددة ف ــتندات المح ــة المس ــاركة بصحب ــرف المش ــروع المص ــد ف ــى أح ــمية( إل الرس
البنــد 1-6 مــن هــذه الدعــوة ، ثــم القيــام باســتكمال طلــب االكتتــاب والتوقيــع عليــه 
وتقديمــه وأداء المبلــغ المســتحق بالكامــل نظيــر األســهم الجديــدة )بمــا فــي ذلـــك 
األســهم الجديــدة اإلضافيــة التــي يرغب/ترغــب فــي التقــدم بطلــب للحصــول عليهــا( 
وفــق اإلجــراءات الموضحــة أعــاه أو مــن خــال تطبيــق الهاتــف الذكــي المصرفــي 

ــت. ــر اإلنترن ــة عب ــات المصرفي ــامي أو الخدم ــي اإلس ــو ظب ــرف أب ــاص بمص الخ

تواريــخ مـهــــمة:  .8
تاريــخ نشــر دعــوة المســاهمين لاكتتــاب فــي أســهم زيــادة رأس المــال: االحــد الموافق 

26 أغسطس 2018.
ــبتمبر 2018  ــق 13 س ــس المواف ــد(: الخمي ــخ القي ــاب )تاري ــوق االكتت ــة لحق ــخ األهلي تاري

ــخ. ــذا التاري ــى ه ــرف حت ــي المص ــجلين ف ــاهمين المس ــبة للمس بالنس
ــخ  ــة )تاري ــخ األهلي ــن تاري ــل م ــي عم ــل يوم ــتحقاق: قب ــهم االس ــراء األس ــوم لش ــر ي  آخ

القيــد(، االثنيــن الموافــق 10 ســبتمبر 2018.
تاريــخ بــدء تــداول حقــوق االكتتــاب فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة: الثاثــاء الموافق 

18 ســبتمبر 2018.
الثاثــاء  الماليــة:  لــأوراق  أبوظبــي  لتــداول حقــوق االكتتــاب فــي ســوق  يــوم  آخــر 

.2018 اكتوبــر   2 الموافــق 
تاريخ بدء االكتتاب: الثاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018.
تاريخ إغاق االكتتاب: الثاثاء الموافق 9 اكتوبر2018.

تاريخ التخصيص: في أو قبل تاريخ الثاثاء الموافق 16 اكتوبر 2018. 
رد األموال: في أو قبل تاريخ الثاثاء الموافق 23 اكتوبر 2018.

ــد  ــم تمدي ــمية، فيت ــة رس ــوم عطل ــع ي ــاب م ــوم لاكتت ــر ي ــن آخ ــة: إذا تزام ــة هام مالحظ
ــة. ــذه العطل ــاٍل له ــل ت ــوم عم ــى أول ي ــاب إل ــرة االكتت فت

عالقات المستثمرين:  .9
ألي استفســارات أو تســاؤالت يرجــى التواصــل مــع مركــز االتصــال الخــاص بنــا علــى   
وبالنســبة   ،+971  2  610  0600 االمــارات  دولــة  خــارج  مــن  إذا  أو   ،600543216 الرقــم 
التواصــل  فيمكنهــم  االكتتــاب،  دعــوة  خطــاب  يتلقــوا  لــم  الذيــن  للمســاهمين 
للحصــول علــى   +971  2  652  0878 الرقــم  المســتثمرين علــى  بمســئولي عاقــات 
 .investor.relations@adib.com إلــى  إلكترونــي  بريــد  إرســال  أو  الدعــوة  مــن  نســخة 

مصرف أبوظبي اإلسامي ش.م.ع. اسم المصرف 1

CN-1001923 رقم الرخصة التجارية 2

3 نوفمبر1997. تاريخ التأسيس 3

أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة. المقر الرئيسي 4

مصرف إسامي رائد مقره الرئيسي في إمارة 
أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة، يقوم 

بتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية 
والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية 

داخل دولة االمارات العربية المتحدة وخارجها.

غرض المصرف 5

4.000.000.000 درهم إماراتي )أربعة مليارات درهم 
إماراتي(. 

رأس المال المصرح به 
الحالي 6

3.168.000.000 درهم إماراتي )ثاثة مليارات ومائة 
وثمانية وستين مليون درهمً إماراتيً(. رأس المال الُمصَدر الحالي 7

3.168.000.000 سهمً )ثاثة مليارات ومائة وثمانية 
وستين مليون سهمً(.

عدد األسهم الُمصَدرة 
الحالية 8

1 درهم إماراتي )درهم إماراتي واحد(. القيمة االسمية لكل سهم 9

سوق أبوظبي لأوراق المالية. سوق اإلدراج 10

يعتزم مصرف أبوظبي اإلسامي استخدام 
متحصات االكتتاب في المقام األول لتعزيز رأس 
ماله األساسي وتمويل عملياته المصرفية والنمو.

الغرض من زيادة رأس المال 11

ارنست آند يونغ شرق االوسط. مدقق الحسابات 12

مصرف أبوظبي اإلسامي وجميع فروعة الواردة 
أدناه )ويشار إليه "مصرف تلقي االكتتاب"( مصرف االكتتاب 13

10.  فـروع مصرف أبوظبي اإلسالمي:

مصرف أبوظبي اإلسامي
ص.ب.313 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموقــع/العنـواناسم الفـــرعاإلمـــارة

النجدة، شارع فاطمة بنت مباركشارع النجدةأبوظبي 

شارع المرور – بالقرب من بنك االتحاد المرورأبوظبي 
الوطني

الوحدة مول )مقابل محطة الحافات(الوحدة مولأبوظبي 

شارع المطار، مطار البطينالمقر الرئيسي بالشيخ زايدأبوظبي 

شارع المفرق- بالقرب من إتصاالت- بني بني ياسأبوظبي 
ياس

جمعية بين الجسرين التعاونية )القسم بين الجسرينأبوظبي 
الجديد(، المقطع

مطار أبوظبي الدوليمطار أبوظبيأبوظبي 

دلما مول، مصفح الصناعيةدلما مولأبوظبي 

فيا صياح سلطان المنصوري، مدينة مدينة خليفة )أ(أبوظبي 
خليفة )أ(، جنوب غرب

بوابة الشرق مول، بني ياسبوابة الشرق مولأبوظبي 

الطابق األرضي، بناية مصرف أبوظبي الشهامةأبوظبي 
اإلسامي، شارع 13، الشهامة

الطابق األرضي، ديرفيلد تاون سكوير ديرفيلد تاون سكوير مولأبوظبي 
مول، الباهية

مول مكاني،الشمخةالشمخة مولأبوظبي 

ياس مول، جزيرة ياسياس مولأبوظبي 

جمعية الظفرة التعاونية، مدينة زايدمدينة زايدأبوظبي 

مصرف أبوظبي اإلسامي
ص.ب.313 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموقــع/العنـواناسم الفـــرعاإلمـــارة

بناية مصرف أبوظبي اإلسامي، غياثي، غياثيأبوظبي 
قطعة رقم بي96

الرويس مول، الرويسالرويس مولأبوظبي 

شارع مبارك بن محمد، الخالدية )قرب الخالدية - فرع الرجالأبوظبي 
الكورنيش(

شارع بينونة، البطينالبطينأبوظبي 

مارينا مول، منطقة كاسر األمواج، مارينا مولأبوظبي 
الكورنيش

نايشن تاورز، شارع الكورنيشنايشن تاورزأبوظبي 

شارع الرباط، ند الحر ند الحمردبــــي

أسواق، شارع الجيريا، الورقاء 2الورقاءدبــــي

مول االتحاد، منطقة المحيصنةالمحيصنةدبــــي

شارع الوحيدة، مبنى رويال هاوسالممزردبــــي

شارع النهضة، مركز الطوارالطواردبــــي

أتريوم اإلمارات، شارع الشيخ زايدشارع الشيخ زايددبــــي

دبي مول، زعبيل، بوليفارد محمد بن راشددبي مولدبــــي

البرشا مول، البرشا 2البرشادبي

شارع النتصر )مقابل المنار مول( رأس رأس الخيمةرأس الخيمة
الخيمة

إ 11، شارع الشيخ محمد بن سالم، الحمرا مولرأس الخيمة
الجزيرة، الحمرا، رأس الخيمة

مصرف أبوظبي اإلسامي
ص.ب.313 أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموقــع/العنـواناسم الفـــرعاإلمـــارة

طريق مسافي، الفجيرةالفجيرة سيتي سنترالفجيرة

شارع الشيخ حمد بن عبد اهلل، الفجيرةالفجيرةالفجيرة

كورنيش خورفكان، الفجيرةخورفكانالفجيرة

مطوع )بالقرب من برج الساعة(العينالعين

شارع حمدان بن محمد، الجيمي )قرب الجيميالعين
مكتب الهجرة(

الكويت، المنطقة المركزية )مقابل المربعالعين
العين مول(

الهيلي مول، الهيلي )قرب فندق هيلي الهيلي مولالعين
ريحان روتانا(

شارع زايد بن سلطان )شارع 137(، الخرير بوادي مولالعين
)قرب أكاديمية زايد العسكرية(

المصلى )مقابل مقر اتصاالت( الشارقةالشارقةالشارقة 

شارع واسط، الشارقةشارع واسطالشارقة

شارع النهدة، )قرب رمادا للشقق صحارى سنترالشارقة
الفندقية( الشارقة

بناية شراع اإلمارات، كورنيش البحيرة، البحيرةالشارقة
الشارقة

  جمعية الشارقة التعاونية، الغراين، الغراينالشارقة
الشارقة

عجمانعجمانعجمان

شارع الملك فيصل، أم القيوينأم القيوينأم القيوين


