
~  دعوة لالكتتاب في زيادة رأس المال  ~

أبوظبــي  أبوظبــي اإلســامي ش.م.ع )»مصــرف  يوجــه مصــرف 
أســهم  فــي  لاكتتــاب  مســاهميه  إلــى  الدعــوة  اإلســامي«( 
العموميــة  الجمعيــة  إلــى موافقــة  اســتنادًا  المــال  رأس  زيــادة 
ــرف  ــلع ومص ــة والس ــة األوراق المالي ــرف وهيئ ــة للمص ــر العادي غي

المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 

أواًل: قرار زيادة رأس المال
أبوظبــي  لمصــرف  العاديــة  غيــر  العموميــة  الجمعيــة  قــررت 
زيــادة   2015\6\28 بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا  فــي  اإلســامي 
رأســمال الشــركة بمقــدار 168,000,000 درهــم إماراتــي )بزيــادة 

نســبتها 5.6 فــي المائــة( مــن خــال إصــدار حقــوق االكتتــاب.

ثانيًا: مقدار زيادة رأس المال
ســوف تتــم زيــادة رأس المــال المصــدر لمصــرف أبوظبي اإلســامي 
مــن 3,000,000,000 درهــم إماراتــي إلــى 3,168,000,000 درهــم 
ــعر 3  ــد بس ــهم جدي ــدار 168,000,000 س ــال إص ــن خ ــي، م إمارات
درهــم إماراتــي )بمــا يعكــس قيمــة اســمية درهــم إماراتــي واحــد 
للســهم الواحــد وعــاوة إصــدار أســهم بواقــع 2 درهــم إماراتــي 

للســهم الواحــد(.

ثالثًا: معلومات عامة حول الشركة 
اسم الشركة: مصرف أبوظبي اإلسامي ش.م.ع.؛

ــي  ــي 1997/5/20 ف ــس ف ــجيل: تأس ــم التس ــجيل ورق ــخ التس تاري
أبوظبــي برقــم تســجيل 36148.

المقر الرئيسي: أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.
أهــداف الشــركة: يجــوز لمصــرف أبوظبــي اإلســامي أن يــزاول 
المصرفيــة واألنشــطة االســتثمارية  المعامــات  كافــة أشــكال 
والتجاريــة والخدميــة المتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية.

رأس المال الحالي: 3,000,000,000 درهم إماراتي.
العدد الحالي لألسهم: 3,000,000,000.

القيمة االسمية للسهم الواحد: درهم إماراتي واحد.
سوق اإلدراج: سوق أبوظبي لألوراق المالية.

الهــدف مــن إصــدار حقــوق االكتتــاب: يعتــزم مصــرف أبوظبــي 
ــي  ــه األساس ــز رأس مال ــوال لتعزي ــذه األم ــتخدام ه ــامي اس اإلس
ــة  ــهيات المصرفي ــا التس ــا فيه ــة، بم ــه المصرفي ــل خدمات وتموي

ــه. لعمائ
مدقق الحسابات: إرنست ويونغ.

الشــركات  المالــي ومديــر االكتتــاب: وحــدة تمويــل  المستشــار 
ــي اإلســامي. ــرف أبوظب ــة االســتثمارية بمص ــات المصرفي والخدم

المستشار القانوني: الثام وواتكنز إل إل بي.

رابعًا: ملخص إصدار حقوق االكتتاب
تاريــخ األحقيــة: ســيتم تنفيــذ إصــدار حقــوق االكتتــاب مــن خــال 
إصــدار أوراق ماليــة قابلــة للتــداول )ُيشــار إليهــا بلفــظ »حقــوق 
أبوظبــي  لمصــرف  المســجلين  المســاهمين  إلــى  االكتتــاب«( 
أبوظبــي  ســوق  لــدى  األســهم  ســجل  إغــاق  فــي  اإلســامي 
ــدار  ــة«( بمق ــخ األحقي ــخ 2015/8/13 )»تاري ــي تاري ــة ف ــألوراق المالي ل
56 حــق اكتتــاب لــكل 1,000 ســهم للمصــرف مملوكــة لــكل 
مســاهم فــي ذلــك التاريــخ، وتــودع حقــوق االكتتــاب فــي نفــس 
الحســابات المســجل بهــا أســهم المصــرف )حســاب المقاصــة أو 
حســابات التــداول( الخاصــة بالمســاهمين المســجلين خــال يــوم 
واحــد مــن تاريــخ األحقيــة. ويمنــح كل حــق صاحبــه أهليــة االكتتــاب 
3 دراهــم إماراتيــة  بســهم واحــد جديــد مقابــل ســعر إصــدار 

ــد. ــهم الواح للس

فتــرة تــداول حقــوق االكتتــاب: يجــوز للمســاهمين المســجلين 
ــدار 3  ــعر إص ــدة بس ــهم الجدي ــاب لألس ــي االكتت ــن ف ــر الراغبي غي
دراهــم إماراتيــة للســهم الواحــد بيــع حقوقهــم إلى مســتثمرين 
ــة  ــألوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب ــي س ــداول ف ــرة الت ــال فت ــن خ آخري
ــة  ــألوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب ــى س ــداول عل ــاح الت ــن افتت ــة م بداي

فــي يــوم 2015/8/16 وحتــى إغــاق التــداول علــى ســوق أبوظبــي 
2015/9/3 مــن خــال وســطاء أوراق  لــألوراق الماليــة فــي يــوم 
ماليــة مســجلين لــدى ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة ومرخصيــن 

منهــا.

فتــرة االكتتــاب: تبــدأ فتــرة االكتتــاب باألســهم الجديــدة مــن 
ــة  ــي نهاي ــي ف ــي 2015/8/23 وتنته ــً ف ــاعة 8.00 صباح ــام الس تم
يــوم العمــل بســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة فــي 2015/9/10. 
ويحــق لجميــع حاملــي حقــوق االكتتــاب خــال فتــرة االكتتــاب 
ــوق  ــتروا حق ــخاص اش ــجلين أو أش ــاهمين مس ــوا مس ــواء كان )س
ممارســة  االكتتــاب(  حقــوق  تــداول  فتــرة  خــال  االكتتــاب 
بالقيــود  )رهنــً  الجديــدة  األســهم  فــي  باالكتتــاب  حقوقهــم 
اإلســامي  أبوظبــي  لمصــرف  األساســي  النظــام  فــي  الــواردة 

وقانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة(. 

االكتتــاب بأســهم جديــدة إضافيــة: يحــق لحاملــي حقــوق 
االكتتــاب، باإلضافــة إلــى ممارســة حقهــم فــي االكتتــاب بســهم 
واحــد جديــد بســعر إصــدار 3 دراهــم إماراتيــة للســهم الواحــد 
جديــدة  بأســهم  لاكتتــاب  التقــدم  مملــوك،  حــق  كل  عــن 
الواحــد،  للســهم  إماراتيــة  دراهــم   3 اإلصــدار  بســعر  إضافيــة 
وســيتم تخصيصهــا فــي حــال ظلــت هنــاك أســهم غيــر ُمكتتــب 
بهــا فــي نهايــة فتــرة االكتتــاب المحــددة أعــاه. ســوف ُتخصــص 
األســهم غيــر الُمكتتــب بهــا إلــى حاملــي حقــوق االكتتــاب الذيــن 
ــوا بتلــك األســهم الجديــدة اإلضافيــة علــى أســاس النســبة  اكتتب
والتناســب، مــع تقييــد ذلــك )إذا اقتضــى األمــر( بحســب نســبة 
عــدد األســهم الجديــدة التــي طلبهــا المكتتــب إلــى إجمالــي عــدد 
األســهم الجديــدة التــي طلبهــا جميــع األشــخاص المؤهليــن 
ولــن  اإلضافيــة،  الجديــدة  األســهم  هــذه  فــي  اكتتبــوا  الذيــن 
ُيســمح ألي مكتتــب باالكتتــاب فــي أكثــر مــن 168,000,000 ســهم 
جديــد. وســوف ُيعلــن عــن التخصيــص النهائــي لألســهم الجديدة 

فــي أو قبــل تاريــخ 2015/9/20. 

دعوتــه  اإلســامي  أبوظبــي  مصــرف  نشــر  لالكتتــاب:  دعــوة 
للمســاهمين لاكتتــاب بزيــادة رأس المــال فــي جريدتيــن يوميتيــن 
تصــدران باللغــة العربيــة وجريــدة يوميــة واحــدة تصــدر باللغــة 
اإلنجليزيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قــام مصــرف أبوظبــي اإلســامي 
بتوفيــر نشــرة المســاهمين التفصيليــة علــى موقعــه اإللكترونــي 

ــة.  ــألوراق المالي ــي ل ــوق أبوظب ــي لس ــع اإللكترون ــى الموق وعل

فــي  متاحــة  االكتتــاب  طلبــات  ســتكون  االكتتــاب:  طلبــات 
الفــروع المشــاركة لمصــرف أبوظبــي اإلســامي )بصفتــه مصــرف 

االكتتــاب(.

وســيلة الدفــع: يتــم ســداد قيمــة األســهم الجديــدة كامــًا )بمــا 
فــي ذلــك أي أســهم جديــدة إضافيــة يتــم االكتتــاب بهــا( وقــت 
تقديــم طلــب االكتتــاب عــن طريــق شــيك مصرفــي بالدرهــم 
ــرف  ــدى مص ــي ل ــاب مصرف ــن حس ــي م ــل بنك ــي أو تحوي اإلمارات
أبوظبــي اإلســامي. إذا تقــدم حامــل حقــوق االكتتــاب لاكتتــاب 
بعــدد مــن األســهم الجديــدة اإلضافيــة ولــم يحصــل علــى كافــة 
األســهم الجديــدة اإلضافيــة التــي تقــدم لاكتتــاب بهــا، فســوف 
ــة  ــدة اإلضافي ــهم الجدي ــدد األس ــق بع ــا يتعل ــه فيم ــترد أموال يس

التــي لــم يتــم تخصيصهــا للُمكتتــب.

خامسًا: المستندات المطلوبة
بالنسبة لألفراد: 

1- أصل بطاقة الهوية اإلماراتية ونسخة منها؛
2- أصل »خاصة القيد« ونسخة منه؛ 

3- أصــل الوكالــة الرســمية المصدقــة مــن كاتــب العــدل ونســخة 
منهــا فــي حــال كان المتقــدم  وكيــًا عــن المســاهم؛
4- ورقم المستثمر في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

5- إذا كان الُمكتتــب قاصــرًا، فأصــل جــواز الســفر أو أصــل بطاقــة 
الهويــة اإلماراتيــة ونســخة مــن أي منهمــا للولــي؛

6- إذا كان الُمكتتــب قاصــرًا وكانــت األم هــي الوصيــة، فخطــاب 
تفويــض مــن المحكمــة. 

بالنسبة للشركات والمؤسسات:
1- أصــل شــهادة التســجيل التجــاري ونســخة منهــا، ونســخة مــن 

القــرار  تأســيس الشــركة، إن انطبــق.
2- نسخة من سلطات المفوضين بالتوقيع الملزمة للشركة؛

3- رقم المستثمر في سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

سادسًا: إجراءات إصدار حقوق االكتتاب
إذا رغــب حامــل حقــوق االكتتــاب فــي االكتتــاب بــكل أو بعــض مــن 
ــال  ــا خ ــاب به ــه االكتت ــق ل ــي يح ــدة الت ــهم الجدي ــه باألس حقوق
ــف  ــق الهات ــال تطبي ــن خ ــاب م ــا االكتت ــه إم ــاب، فعلي ــرة االكتت فت
إلــى  الحضــور  أو  اإلســامي  أبوظبــي  بمصــرف  الخــاص  الذكــي 
أحــد الفــروع المشــاركة )أثنــاء ســاعات العمــل العاديــة( لمصــرف 
ــه  ــاب( ومع ــرف االكتت ــه مص ــل بصفت ــامي )العام ــي اإلس أبوظب

ــي: ــا يل ــام بم ــة والقي ــتندات المطلوب ــع المس جمي
1- تعبئة نموذج طلب االكتتاب؛ 

2- ســداد قيمــة األســهم الجديــدة المكتتــب بهــا كامــًا )بمــا 
فــي  المكتتــب  يرغــب  جديــدة  إضافيــة  أســهم  أي  ذلــك  فــي 

االكتتــاب بهــا(. 

سابعًا: عالقات المستثمرين
يتعلــق  فيمــا  استفســارات  أو  أســئلة  أيــة  لديــك  كانــت  إذا 
بإصــدار حقــوق االكتتــاب، فيرجــى االتصــال بمســؤول عاقــات 
البريــد  عبــر  مراســلتنا  أو   +971  2  6520878 علــى  المســتثمرين 
ــي  ــرف أبوظب ــتثمرين بمص ــات المس ــص لعاق ــي المخص اإللكترون

اإلســامي:
 .investor.relations@adib.com

ثامنًا: تواريخ هامة
• تاريــخ إعــان دعــوة المســاهمين لاكتتــاب فــي أســهم زيــادة 

2015/7/23 المــال:  رأس 
• تاريخ األحقية: 2015/8/13

• اليــوم األول لتــداول حقــوق االكتتــاب فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق 
2015/8/16 المالية: 

• تاريخ بدء االكتتاب: 2015/8/23
أبوظبــي  ســوق  فــي  االكتتــاب  حقــوق  لتــداول  األخيــر  اليــوم   •

2015/9/3 الماليــة:  لــألوراق 
• تاريخ إغاق  االكتتاب: 2015/9/10

ــات  ــض متحص ــادة فائ ــدة وإع ــهم الجدي ــص األس ــخ تخصي • تاري
2015/9/20 االكتتــاب: 

• تاريــخ بــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق 
ــة: 2015/9/21 المالي

مالحظــة هامــة: إذا صــادف آخــر يــوم فــي االكتتــاب يــوم عطلــة 
رســمية، يصبــح آخــر يــوم فــي االكتتــاب هــو أول يــوم عمــل تالــي 
نشــرة  ومراجعــة  المعلومــات  مــن  لمزيــد  اليــوم.  ذلــك  بعــد 
االكتتــاب،  حقــوق  بإصــدار  المتعلقــة  التفصيليــة  المســاهمين 
يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي لمصــرف أبوظبــي اإلســامي: 

 .rightsissue.adib.ae

رئيس مجلس اإلدارة:

رقم الهاتفالموقعالفرع

6520970 02نيشن تاورز غاليريا، طريق الكورنيشنيشن تاورز

4128662 02البطين - بالقرب من البنك المركزي لدولة اإلماراتالرئيسية - البطين

6674343 02برج الواحة-  مقابل الخالدية مولالخالدية - الرجال

6766899 02شارع الميناء -  بناية الشيخ محمد بن زايدالميناء

رقم الهاتفالموقعالفرع

5645044 02مدينة خليفة ) أ( ، جنوب - غرب أبو ظبيالشهامة

5823582 02شارع المفرق-  بالقرب من إتصاالت-  بني ياسبني ياس

5584483 02جمعية بين الجسرين التعاونية - مقابل أدنوكبين الجسرين

5100555 02مدينة خليفة )أ(خليفة )أ(

5010400 02ديرفيلد تاون سكوير مولديرفيلد مول

5010700 02ياس مول ، جزيرة ياسياس مول

رقم الهاتفالموقعالفرع

2043900 07الطابق األرضي، الحمرا مول، منطقة جزيرة الحمرا الحمرا مول

8822553 06الذيد، القديمة الذيد

2222711 09شارع الشيخ حمد بن عبداهللالفجيرة

2371919 09كورنيش خورفكانخورفكان

2284448 07مقابل المنار مولرأس الخيمة 

رقم الهاتفالموقعالفرع

5732333 06منطقة المصلى، مقابل مقر اتصاالتالشارقة

8023199 06جمعية الشارقة التعاونية، الطابق األول، شارع الغراينالغراين

7646644 06شارع الملك فيصلأم القيوين

7400222 06بالقرب من اتصاالتعجمان

5198222 06البحيرة، الكورنيشالبحيرة

رقم الهاتفالموقعالفرع

8776997 02مقابل مخابز و أسواق الرويسالرويس

8722024 02بيع السلع -  مقابل مدرسة األريجالسلع

8844498 02مدينة زايدمدينة زايد

رقم الهاتفالموقعالفرع

2611116 04شارع النهضة، مركز الطواردبي الطوار

3161800 04مبنى رويال هاوس، شارع الوحيدةالممزر

7018888 04مبنى عادل بالرميثة، شارع الرباطند الحمر

رقم الهاتفالموقعالفرع

6674343 02شارع زايد الثاني، مقابل منطقة أبوظبي التعليمية، الخالديةالخالدية - السيدات

4494884 02شارع المرور – بالقرب من بنك االتحاد الوطنيالمرور

4434443 02طريق المطارالمشرف

6343000 02شارع النجدةالنجدة

رقم الهاتفالموقعالفرع

4033333 04ابن بطوطة مول -  شارع الشيخ زايدابن بطوطة مول

4090020 04برج بن هندي، شارع المنخول، منطقة المنخولالمنخول

3719444 04مبنى محمد علي المهيري، ام سقيم،  جميرا  2جميرا

مدينة دبي لإلنترنت، مبنى كلداري لاستثمار العقاري، شارع مدينة دبي لإلنترنت
4372000 04الشيخ زايد

أبو ظبي

أبو ظبي )الشرقية(

الشارقة والشمالية الشرقية

أبوظبي )الغربية(

ديرة - دبي

أبوظبي )الكورنيش(

بر دبي - دبي 

الشرقية

فروع مصرف أبوظبي اإلسالمي المشاركة

رقم الهاتفالموقعالفرع

7840792 03بوادي مولبوادي مول

7816000 03شارع اليحر الرئيسيفرع اليحر

7211777 03مبنى مبارك سلطان بن الخييلي - المنطقة الصناعيةالصناعية

7039599 03مبنى مصرف أبوظبي اإلسامي، شارع عود التوبةشارع عود التوبة

7666555 03بالقرب من برج الساعةالعين

7650000 03مقابل العين مولالمربع

العين


