بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.
دعوة مساهمي البنك لالكتتاب في األسهم الجديدة في حقوق االكتتاب
يتشــرف بنــك االمــارات دبــي الوطنــي ش .م .ع“( .بنــك اإلمــارات دبــي
الوطنــي” أو “الشــركة”) بدعــوة مســاهميه لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة
الصــادرة عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة ،والتــي تمــت الموافقــة عليهــا
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــه للشــركة وهيئــة األوراق الماليــة والســلع
(“الهيئــة”).

عــاوة إصــدار الســهم :يتــم إضافــة عــاوة اإلصــدار هــذه إلــى
االحتياطــي القانونــي للشــركة ،حتــى لــو تجــاوزت نصــف رأس مــال
الشــركة المصــدر.

بتاريــخ  20فبرايــر  ،2019انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة
(“الجمعيــة العموميــة”) ،وقــررت الجمعيــة العموميــة زيــادة رأس مــال
الشــركة المصــدر مــن  5,557,774,724درهــم إماراتــي إلــى مبلــغ
يصــل إلــى وال يتجــاوز  12,907,774,724درهــم إماراتــي ،عــن طريــق
إصــدار حقــوق االكتتــاب بمبلــغ يصــل إلــى “( 7,350,000,000حقــوق
االكتتــاب”) ،كمــا فوضــت الجمعيــة العموميــة مجلــس إدارة الشــركة
لتحديــد تاريــخ وحجــم وشــروط زيــادة رأس مــال الشــركة وكذلــك اتخــاذ
جميــع اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ قــرار زيــادة رأس مــال الشــركة.

• طريقــة الســداد :إمــا عــن طريــق (أ) شــيك مصرفــي مصــدق
(“شــيك المديــر”) مســحوب علــى بنــك مرخــص وعامــل فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لصالــح بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
(إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال) ،أو (ب) الخصــم مــن حســاب
الشــخص المؤهــل لــدى بنــك االكتتــاب الوحيــد( ،ج) نظــام التحويــل
النقــدي للمصــرف المركــزي اإلماراتــي (“نظــام التحويــل النقــدي”)،
(د) االكتتابــات اإللكترونيــة مــن خــال ماكينــات الصــراف اآللــي أو
الخدمــات المصرفيــة عبــر األنترنــت لعمــاء بنــك االكتتــاب الوحيــد.

 .1قرار الزيادة:

وبتاريــخ  15أكتوبــر  ،2019قــرر مجلــس إدارة الشــركة زيــادة رأس مــال
الشــركة المصــدر بمبلــغ يصــل إلــى  758,823,529درهمـ ًـا إماراتيـ ًـا ،عــن
طريــق إصــدار أســهم جديــدة بحــد اقصــى “( 758,823,529األســهم
وكال منهــم “ســهم جديــد”) بســعر إصــدار وقــدره  8.50درهــم
الجديــدة”
ً
إماراتــي للســهم الجديــد (“ســعر اإلصــدار”) والتــي تمثــل القيمــة
االســمية للســهم بقيمــة ( )1درهــم إماراتــي للســهم الجديــد ،وعــاوة
إصــدار قدرهــا  7.50درهــم إماراتــي لــكل ســهم جديــد.

 .2قيمة زيادة رأس المال وسعر اإلصدار:

ﺳﺘﺆدي زﻳﺎدة ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب إﻟﻰ زﻳﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺑﺤﺪ
أﻗﺼﻰ  758,823,529درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ )"زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل"( ﻣﻦ
 5,557,774,724ﺣﺘﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺼﺎه  6,316,598,253ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار
أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺤﺪ اﻗﺼﻰ  ،758,823,529وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻدارة أن ﻳﻘﺮر اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص
ً
)ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة و/أو اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة(
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
دون ﻋﺮض ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم.
ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺮ اﻹﺻﺪار واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (1درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﻋﻼوة
ً
ﺧﺼﻤﺎ
إﺻﺪار ﻗﺪرﻫﺎ  7.50درﻫﻢ أﻣﺎراﺗﻲ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %35.36ﻟﺴﻌﺮ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ )”ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ“( ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16أﻛﺘﻮﺑﺮ
.2019
 		 .3البيانات العامة للشركة وحقوق االكتتاب:
• اسم الشركة :بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

• رقــم وتاريــخ القيــد لــدى الســلطة المختصــة 1013450 :الصــادرة فــي
16يوليــو.2007
• المركز الرئيسي :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

• أغــراض الشــركة :ممارســة األعمــال التجاريــة والمصرفيــة وتقديــم
ً
وفقــا لعقــد
المنتجــات المتنوعــة ،وتمــارس الشــركة أنشــطتها
تأسيســها ونظامهــا األساســي (كمــا يتــم تعديلــه مــن وقــت ألخــر).

• رأس المال الحالي 5,557,774,724 :درهم إماراتي.
• عدد األسهم الحالية 5,557,774,724 :سهم.
• سوق االدراج :سوق دبي المالي.

• القيمة اإلسمية للسهم )1( :درهم إماراتي واحد.

• الغــرض مــن زيــادة رأس المــال :تســتخدم الشــركة صافــي عائــدات
حصيلــة حقــوق االكتتــاب لتعزيــز ودعــم القاعــدة الرأســمالية للشــركة
وكذلــك فــي دعــم النمــو والتطــور المســتقبلي ألعمــال الشــركة.

• مدقق الحسابات :ديلويت تتش توهمتسوا المحدودة.

• مديــر االكتتــاب ومديــر الســجل :بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي كابيتــال
ش.م.خ.
• بنك االكتتاب الوحيد :بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

 .4شروط االكتتاب:

• الحق في االكتتاب:

ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮح أﺳﻬﻢ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﺣﻘﻮق اﻛﺘﺘﺎب ﻗﺎﺑﻠﺔ
)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺤﻘﻮق" وﻣﻨﻔﺮدة ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺤﻖ(" /
ﻟﻠﺘﺪاول ُ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ 11ر.م ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻟﺼﺎﻟﺢ
ً
)ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﻠﻔﻆ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ُ
”اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ" وﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﺑﻠﻔﻆ ”اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ"( ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻮم  31أﻛﺘﻮﺑﺮ ") 2019ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻫﻠﻴﺔ"( ﺣﻖ
واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  8أﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺸﺮاء
اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻫﻠﻴﺔ أى ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ  2ﻣﻦ
ﻇﻬﺮ ﻳﻮم  29أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2019وذﻟﻚ ﻷن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺸﺮاء.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻛﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻰ أﻗﺮب رﻗﻢ ﺻﺤﻴﺢ وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺣﺴﺎب
ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﺣﺴﺎب اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺄﺳﻬﻤﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ أو ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﻌﺮ اﻹﺻﺪار ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق
اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻄﺎء أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ وﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﻟﺪى ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ .

• ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق اﻻﻛﺘﺘﺎب:
سﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ
أرﺻﺪة اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺣﻖ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  8أﺳﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ اﻟﺤﻘﻮق ،أو ﺷﺮاء ﺣﻘﻮق
إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة أدﻧﺎه )"ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪاول"(.
 موعد بدء تداول حقوق االكتتاب بسوق دبي المالي: 3نوفمبر 2019
 أخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب بسوق دبي المالي: 14نوفمبر 2019

• فترة االكتتاب:

ســوف يكــون االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــال الفتــرة المذكــورة
أدنــاه (“فتــرة االكتتــاب”) وخــال هــذه المــدة يحــق لمالكــي الحقــوق مــن
المســاهمين أو األشــخاص الذيــن قامــوا بشــراء الحقــوق خــال فتــرة
التــداول (“األشــخاص المؤهليــن” ومنفرديــن بلفــظ “شــخص مؤهــل”)
ممارســة حقوقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة بســعر
اإلصــدار.
 -موعد فتح باب االكتتاب 10 :نوفمبر 2019

 -موعد غلق باب االكتتاب 20 :نوفمبر 2019

• االكتتاب في األسهم االضافية التي لم يتم االكتتاب فيها:

 يحــق لألشــخاص المؤهليــن التقــدم بطلبــات لالكتتــاب فــياألســهم الجديــدة اإلضافيــة بســعر اإلصــدار (“األســهم اإلضافيــة
الجديــدة”) ،والتــي ســوف يتــم تخصيصهــا فــي حالــة وجــود فائــض
مــن األســهم الجديــدة لــم يتــم االكتتــاب بــه نتيجــة تجميــع الكســور/
األجزاء من األســهم الجديدة أو عدم ممارســة األشــخاص المؤهلين
لحقوقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة الجديــدة ســوف
يتــم تخصيــص األســهم اإلضافيــة الجديــدة ،علــى أســس تناســبية،
لألشــخاص المؤهليــن الذيــن اكتتبــوا فــي األســهم اإلضافيــة
ـاء علــى عــدد األســهم اإلضافيــة الجديــدة المطلــوب مــن
الجديــدة بنـ ً
قبــل األشــخاص المؤهليــن.

• حــدود الملكيــة :يجــب أال تقــل نســبة مســاهمة مواطنــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن  %80مــن رأس مــال الشــركة المصــدر.
بتاريــخ  2ســبتمبر  ،2019قامــت الشــركة وبأثــر فــوري بزيــادة نســبة
مشــاركة الملكيــة األجنبيــة للشــركة مــن  %5إلــى .%20

• األربــاح :تكــون أولويــة ومرتبــة األســهم الجديــدة علــى قــدم
المســاواة مــع مرتبــة األســهم الحاليــة للشــركة ،متضمنـ ًـا الحــق فــي
الحصــول علــى األربــاح المســتقبلية والتوزيعــات المعلنــة ،التــي تتــم
أو يتــم ســدادها بعــد تاريــخ األهليــة ،متضمنـ ًـا أي أربــاح يتــم الموافقــة
علــى ســدادها بخصــوص الســنة الماليــة للشــركة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2019
• طلبــات االكتتــاب :تتوفــر طلبــات االكتتــاب فــي فــروع بنــك االكتتــاب
الوحيــد المذكــورة فــي الفقــرة ( )11أدنــاه.

• ســعر اإلصــدار :تصــدر األســهم الجديــدة بســعر إصــدار  8.50درهــم
إماراتــي ،والتــي تمثــل القيمــة األســمية للســهم بقيمــة ( )1درهــم
إماراتــي لــكل ســهم جديــد ،وعــاوة إصــدار بقيمــة  7.50درهــم

إماراتــي لــكل ســهم جديــد.

• توقيــت الســداد :يتــم ســداد كامــل قيمــة األســهم الجديــدة عنــد
تقديــم طلــب االكتتــاب.

• بنــك االكتتــاب الوحيــد :يتــم تلقــي قيمــة االكتتــاب بواســطة بنــك
االكتتــاب الوحيــد أو مــن خــال أي مــن فروعــه المذكــورة فــي الفقــرة
( )11أدنــاه.

إعــادة فائــض االكتتــاب :ســوف يتــم إعــادة أمــوال فائــض االكتتــاب
لحاملــي حقــوق االكتتــاب الذيــن لــم يحصلــوا علــى عــدد األســهم
الجديــدة التــي اكتتبــوا بهــا .وســوف يتــم االنتهــاء مــن عمليــة إعــادة
األمــوال خــال مهلــة أقصاهــا ( )5خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ
تخصيــص األســهم الجديــدة .يجــب إعــادة المبلــغ المــراد رده للمكتتــب
إلــى الحســاب المصرفــي الخــاص بالشــخص المؤهــل المعنــي لــدى
بنــك االكتتــاب الوحيــد ،وإذا تــم ســداد مبلــغ االكتتــاب عــن طريــق
شــيك المديــر ،فيتــم إرســال شــيك للشــخص المؤهــل المعنــي علــى
العنــوان المذكــور فــي طلــب االكتتــاب .وإذا تــم الســداد عــن طريــق
نظــام التحويــل النقــدي ،ســيتم إعــادة المبلــغ المــراد رده للشــخص
المؤهــل المعنــي عــن طريــق نظــام التحويــل النقــدي.

 .5سياسة التخصيص
ً
ووفقــا
ســوف يتــم تخصيــص األســهم الجديــدة كمــا هــو مذكــور،
المبيــن أدنــاه:
للترتيــب الزمنــي
ّ
•
أوال ،ســوف يتــم تخصيــص األســهم الجديــدة لألشــخاص المؤهليــن
ً
وفقـ ًـا لعــدد األســهم الجديــدة التــي اكتتبــوا بهــا ،شــريطة أال يتجــاوز
هــذا العــدد عــدد حقــوق االكتتــاب التــي يحوزهــا كل منهــم بتاريــخ
نهايــة فتــرة التــداول.
• ثانيـ ًـا ،فــي حــال تبقــى أســهم جديــدة غيــر مكتتــب بهــا ،ســوف يتــم
تخصيــص عــدد مــن األســهم اإلضافيــة الجديــدة إلــى األشــخاص
المؤهليــن وفقـ ًـا لعــدد األســهم التــي اكتتبــوا بهــا والــذي يزيــد عــن
عــدد حقــوق االكتتــاب التــي يحوزونهــا.

ســيكون تخصيــص أســهم جديــدة إضافيــة لألشــخاص المؤهليــن،
بعــد تخصيصــات األشــخاص المؤهليــن الذيــن اكتتبــوا فــي عــدد مــن
األســهم الجديــدة يعــادل أو يقــل عــن عــدد الحقــوق التــي يمتلكونهــا،
وفقــا
ً
علــى أســاس تناســبي ،مــع تقليــص العــدد (إذا لــزم األمــر)
للنســبة التــي تمثلهــا عــدد األســهم الجديــدة اإلضافيــة التــي طلبهــا
األشــخاص المؤهليــن مــن إجمالــي عــدد األســهم الجديــدة اإلضافيــة
التــي طلبهــا كافــة المكتتبيــن فــي تلــك األســهم اإلضافيــة الجديــدة.
ومــن ثــم ،فليــس هنــاك مــا يضمــن أن األشــخاص المؤهليــن،
المتقدميــن للحصــول علــى أســهم جديــدة إضافيــة ســيحصلون علــى
عــدد األســهم اإلضافيــة الجديــدة المنشــود خــال فتــرة االكتتــاب.

 .6المستندات المطلوبة من المكتتبين:

المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب:
يتعين على ُ
أ .مواطنــي أو مقيمــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو أي
جنســيات أخــرى:
• يجب على الشخص المؤهل أن يمتلك ويقدم:

 oرقــم مســتثمر وطنــي محــدث بســوق دبــي المالــي ســاري
حتــى تاريخــه.
 oأصل وصورة بطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز السفر.

 oيمكــن للشــخص المؤهــل الحضــور بنفســه الــى أي مــن فــروع
بنــك االكتتــاب الوحيــد الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه لالكتتــاب
والتوقيــع علــى طلــب االكتتــاب .كمــا يمكــن ألي شــخص
مؤهــل أن يرســل مــن ينــوب عنــه الــى أي مــن فــروع بنــك
االكتتــاب الوحيــد الــواردة أدنــاه لالكتتــاب نيابــة عنــه ،وســوف
يقــوم الشــخص المفــوض بتوقيــع طلــب االكتتــاب نيابــة عــن
الشــخص المؤهــل بصفتــه ممثــل عــن الشــخص المؤهــل.
ً
نائبــا عــن الشــخص المؤهــل،
فــي حالــة كــون مقــدم الطلــب
يلتــزم بتقديــم صــورة مــن الوكالــة الخاصــة معتمــدة ومصــدق
عليهــا مــن بنــك مرخــص وعامــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

ب .فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

• الخصــم المباشــر :يجــب علــى صاحــب الحســاب أو المفــوض عنــه
ً
شــخصيا الــى أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب
بالتوقيــع الحضــور
الوحيــد الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه حتــى يــأذن بالمعاملــة.

• شــيك المديــر :يمكــن أن يقــدم صاحــب الحســاب أو المفــوض عنه
بالتوقيــع شــيك مديــر الــى أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب الوحيــد
الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه دون الحاجــة الــى أي مســتندات أخــرى.

ت .فيمــا يتعلــق بالكيانــات االعتباريــة مثــل البنــوك والمؤسســات
الماليــة والصناديــق االســتثمارية وغيرهــا مــن الشــركات
والمؤسســات (أي الشــخصيات االعتباريــة):
 oيجــب علــى الشــخص المؤهــل أن يمتلــك رقــم مســتثمر
وطنــي محــدث بســوق دبــي المالــي ســاري حتــى تاريخــه.

 oيمكــن ألي شــخص اعتبــاري يمثــل شــخص مؤهــل أن يرســل
مــن ينــوب عنــه الــى أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب الوحيــد
الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه لالكتتــاب نيابــة عــن الشــخص
المؤهــل وســوف يقــوم الشــخص المفــوض بتوقيــع طلــب
االكتتــاب نيابــة عــن الشــخص المؤهــل بصفتــه ممثــل عــن
الشــخص المؤهــل وتقديــم نســخة مــن بطاقــة الهويــة
اإلماراتيــة الخاصــة به/بهــا باإلضافــة الــى الرخصــة التجاريــة
للشــخص االعتبــاري ونســخة مــن قــرار مجلــس اإلدارة المرخــص
للكيــان بالمشــاركة فــي االكتتــاب فــي حقــوق االكتتــاب.

ث .فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

 .iالخصــم المباشــر :يجــب علــى صاحــب الحســاب أو المفــوض عنــه
بالتوقيــع الحضــور شــخصيا الــى أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب
الوحيــد الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه حتــى يــأذن بالمعاملــة.

 .iiشــيك المديــر :يمكــن لمــن ينــوب عــن ويمثــل الشــخص االعتبــاري
أن يقــدم شــيك مديــر الــى أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب الوحيــد
الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه دون الحاجــة الــى أي مســتندات أخــرى.
للمزيــد مــن المعلومــات عــن المســتندات المطلوبــة للمكتتبيــن،
تــداوال (“ )”FAQsالمنشــورة
يرجــى الرجــوع إلــى األســئلة األكثــر
ً
علــى الموقــع الرســمي للشــركة.

 .7إجراءات االكتتاب:

يجــب أن يتــم تقديــم طلــب االكتتــاب لألشــخاص المؤهليــن أو من ينوب
عنهــم فــي أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب الوحيــد الــواردة بالفقــرة ()11
أدنــاه مــع ضــرورة تقديــم رقــم الحســابالبنكــي للشــخص المؤهــل،
ودفــع المبلــغ الــذي يــود اســتخدامه لشــراء أســهم جديــدة أو االكتتــاب
فيهــا والــذي يتعيــن دفعــه بإحــدى الطــرقالتاليــة:

 شــيك المديــر مســحوب علــى بنــك مرخــص وعامــل فــي دولــةاإلمــارات العربيــة المتحــدة لصالــح” بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي
(إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال) ش.م.ع.

 الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك االكتتاب الوحيد؛ -نظام التحويل النقدي؛ أو

 االكتتابــات اإللكترونيــة مــن خــال ماكينــات الصــراف اآللــي أوالخدمــات المصرفيــة عبــر األنترنــت لعمــاء بنــك االكتتــاب الوحيــد.
المكتتبيــن الذيــن يختــارون نظــام التحويــل النقــدي تقديــم
يتعيــن علــى ُ
رقــم المســتثمر الوطنــي المحــدث بســوق دبــي المالــي الخــاص بهــم
مــع قيمــة األســهم الجديــدة المكتتــب فيهــا واســم الوســيط ورقــم
الهاتــف المحمــول فــي حقــل األوامــر الخاصــة.

يجــوز ألصحــاب الحســابات البنكيــة لــدى الشــركة (بصفتهــا بنــك االكتتــاب
الوحيــد) االكتتــاب عــن طريــق ماكينــات الصــراف اآللي والخدمــات البنكية
عبــر االنترنــت .ويعــد كافيــا ألغــراض تحديــد الهويــة ،ولــن يكــون مطلوبــا
المكتتبيــن بتقديــم طلبــات االكتتــاب إمــا
أي مســتندات إضافيــة ،قيــام ُ
مــن خــال ماكينــة الصــراف اآللــي أو مــن خــال الخدمــات المصرفيــة
عبــر اإلنترنــت ،وذلــك بالدخــول الــى حســاباتهم الخاصــة ســواء عــن
طريــق ماكينــة الصــراف اآللــي مســتخدمين بطاقــات الخصــم المباشــر

الخاصــة بهــم أو عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت مســتخدمين
الرقــم الســري الخــاص بهــم وذلــك كإجــراء تقليــدي فــي معامــات
الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة.

 ســيكون الحــد األقصــى لســداد قيمــةاالكتتــاب مــن خــال أجهــزةالصــراف اآللــي أو الخدمــات البنكيــة عبــر االنترنــت هــو ( 2اثنيــن)
مليــون درهــم إماراتــي لــكل طلــب .وفــي حــال رغبــة أي مــنمقدمــي
الطلبــات باالكتتــاب بمــا هــو أكثــر مــن مبلــغ ( 2اثنيــن) مليــون درهــم
إماراتــي يجــبعليهــم التوجــه لزيــارة أي فــرع مــن فــروع بنــك االكتتــاب
الوحيــد الــواردة بالفقــرة ( )11أدنــاه.

 ســيكون الموقــع اإللكترونــي الرســمي لســوق دبــي المالــي www.dfm.aeمتاحـ ًـا للمكتتبيــن الذيــن لديهــم رقم مســتثمر وطني
محــدث فــي ســوق دبــي المالــي والمســجلين فــي منصــة الخدمــات
اإللكترونيــة علــى موقــع  ،www.dfm.aeويملكون بطاقة iVESTOR
ســارية أو يمكــن الخصــم مباشــرة مــن حســابهم البنكــي مــن خــال
بوابــة الدفــع للمصــرف المركــزي ،لتقديــم طلــب الشــراء اإللكترونــي
الخــاص بهــم لبنــك االكتتــاب الوحيــد .ويلتــزم بنــك االكتتــاب الوحيــد
بــأن يكــون لديــه قنــوات الكترونيــة خاصــة بــه (كتطبيقــات الخدمــات
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت وأجهــزة الصــراف اآللــي ،الــخ) والتــي يتــم
ربطهــا بنظــام ســوق دبــي المالــي .ويعتبــر تقديــم الشــخص لطلــب
الشــراء اإللكترونــي بمثابــة موافقــة مــن قبــل مقــدم الطلــب (إن لــم
عندئــذ مــن ينــوب عنــه) علــى شــروط وأحــكام هــذه
ٍ
يكــن المكتتــب،
الدعــوة للمســاهمين كمــا يعتبــر ذلــك تفويضــا للبنــك المصــدر
لبطاقــة  iVESTORوبنــك االكتتــاب الوحيــد بســداد إجمالــي قيمــة
األســهم التــي يرغــب المكتتــب باالكتتــاب فيهــا ،وذلــك عــن طريــق
خصــم المبلــغ مــن بطاقــة  iVESTORأو الحســاب المصرفــي للعميــل
وتحويــل المبلــغ لحســاب “إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال لبنــك
اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع“ المفتــوح لــدى بنــك االكتتــاب
الوحيــد ،علــى النحــو الموضــح فــي طلــب االكتتــاب .ويعــد تقديــم
ً
ً
كافيــا فيمــا يتعلــق بالوفــاء بمتطلبــات تعريــف
إلكترونيــا
الطلبــات
الهويــة ،وعليــه ،فــإن أي مســتندات داعمــة مطلوبــة فــي أي موضــع
آخــر فــي هــذه النشــرة لــن تطبــق علــى طلبــات االكتتــاب اإللكترونــي
المشــار اليهــا فــي هــذه الفقــرة.
ال يجــوز ســداد مبلــغ االكتتــاب أو قبولــه لــدى بنــك االكتتــاب الوحيــد بــأي
مــن الطــرق التاليــة:
نقدا؛ أو
 الدفع ً -الشيكات غير المعتمدة؛ أو

 -أي وسيلة بخالف الوسائل المبينة فيما سبق.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ االكتتاب:
• فــي حالــة ســداد مبلــغ االكتتــاب عــن طريــق شــيك المديــر ،يجــب أن
يتــم تقديــم ذلــك الشــيك بحلــول الســاعة  12مــن ظهــر يــوم 18
نوفمبــر  ،2019يوميــن قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب.

• فــي حالــة االكتتــاب عــن طريــق نظــام التحويــل النقــدي يجــب أن يتــم
تقديــم طلبــات االكتتــاب قبــل الســاعة  12مــن ظهــر يــوم  19نوفمبــر
 ،2019يــوم واحــد قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب.
• فــي حالــة ســداد مبلــغ االكتتــاب عــن طريــق ماكينــة الصــراف اآللــي
أو عبــر الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت يجــب أن يتــم الســداد قبــل
الســاعة  2مــن ظهــر يــوم  19نوفمبــر  .2019يــوم واحــد قبــل نهايــة
فتــرة االكتتــاب.
• فــي حالــة ســداد مبلــغ االكتتــاب عــن طريــق الخصــم مــن حســاب
الشــخص المؤهــل لــدى بنــك االكتتــاب الوحيــد ،يجــب أن يتم الســداد
قبــل الســاعة  2مــن ظهــر يــوم  20نوفمبــر  2019وهــو اليــوم األخيــر
مــن فتــرة االكتتــاب ،وذلــك فــي أي مــن فــروع بنــك االكتتــاب الوحيــد
المذكــورة فــي الفقــرة ( )11أدنــاه.

 .8مركز االتصال:

فــي حــال وجــود أي استفســارات ،يرجــى االتصــال بمركــز خدمــة العمــاء
الخــاص ببنــك األمــارات دبــي الوطنــي علــى الرقــم  +97143160066أو
االتصــال بمديــر االكتتــاب علــى الرقــم .+971 43032800

 .9تواريخ هامة:

• تاريــخ اإلعــان عــن دعــوة المســاهمين لالكتتــاب فــي أســهم زيــادة
رأس المــال 17 :أكتوبــر 2019
• تاريخ األهلية للحقوق  /تاريخ التسجيل* 31 :أكتوبر 2019

• تاريخ موعد بدء تداول حقوق االكتتاب بسوق دبي المالي:
 3نوفمبر 2019
• آخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب بسوق دبي المالي:
 14نوفمبر 2019
• تاريخ بدء االكتتاب 10 :نوفمبر 2019

• تاريخ إغالق االكتتاب 20 :نوفمبر 2019
• تاريخ التخصيص 25 :نوفمبر 2019

• تاريخ رد الفائض :في أو حوالي  30نوفمبر 2019

• بــدء التعامــات باألســهم الجديــدة :فــي أو حوالــي  28نوفمبــر
2019

*للحصــول علــى حقــوق االكتتــاب فــي تاريــخ األهليــة ،يلتــزم المســتثمر
بتنفيــذ أيــة عمليــات أو أوامــر لشــراء األســهم بيوميــن علــى األقــل
مــن تاريــخ األهليــة أي قبــل الســاعة  2مــن ظهــر يــوم  29أكتوبــر 2019

مالحظــة هامــة :إن تواريــخ اصــدار حقــوق االكتتــاب المنصــوص عليهــا
فــي هــذه الدعــوة هــي تواريــخ متوقعــة وتخضــع للتغييــر ،بمــا فــي
ذلــك إذا كان أي تاريــخ فــي يــوم عطلــة رســمية فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،فــي مثــل هــذه الظــروف ســيتم إخطــار المســتثمرين
بالمعلومــات المتعلقــة بالتواريــخ الجديــدة فــي صحيفتيــن يوميتيــن
باللغــة العربيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعلــى الموقــع
الرســمي لبنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي www.emiratesnbd.com

 .10بنك االكتتاب الوحيد:
بنك االمارات دبي الوطني ش.م.ع.
المركز الرئيسي

شارع بني ياس ,ديرة ,دبي ,اإلمارات العربية المتحدة

 .11الفروع المشاركة:

بنك االمارات دبي الوطني ش.م.ع
العنوان
المنطقة الفرع

الهاتف

دبي

الطابق األرضي ،المكتب
فرع المكتب
الرئيسي لمجموعة بنك
+971 4 316 00 66
الرئيسي
اإلمارات دبي الوطني ،شارع
للمجموعة
بني ياس ،ديرة ،دبي

دبي

مبنى بنك اإلمارات دبي
الوطني ،تقاطع طريق
فرع الجميرا
الوصل ،أم سقيم  ،3جميرا،
دبي

فرع مركز
أبو ظبي
المهيري
العين
الشارقة
عجمان
أم
القيوين

الطابق األول ،مركز المهيري،
شارع زايد األول ،أبو ظبي

+971 4 316 00 66
+971 4 316 00 66

مقابل العين مول ،شارع
فرع مول
عثمان بن عفان ،العين
العين
شارع التعاون ،بين مركز
+971 4 316 00 66
فرع التعاون إكسبو الشارقة والقصباء،
الشارقة
مبنى بنك اإلمارات دبي
فرع عجمان الوطني ،شارع الشيخ راشد +971 4 316 00 66
بن حميد ،الصوان ،عجمان
طريق الملك فيصل ،الراسب،
فرع
+971 4 316 00 66
بالقرب من مستشفى أم
أم القيوين
القيوين ،أم القيوين.

+971 4 316 00 66

الفجيرة

شارع الشيخ حمد بن عبدالله،
فرع الفجيرة
+971 4 316 00 66
الفجيرة ،مقابل فندق الديار
الرئيسي
سيجي ،الفجيرة.

رأس
الخيمة

فرع رأس
الخيمة
الرئيسي

شارع المنتصر ،تقاطع طريق
المعمورة ،رأس الخيمة

المشاركون:
بنك االكتتاب الوحيد
بنك االمارات دبي الوطني ش.م.ع.
المستشارون القانونيون:
المستشار القانوني في
دولة االمارات العربية المتحدة
معتوق بسيوني و إبراهيم

+971 4 316 00 66

مدير االكتتاب ومدير السجل
بنك االمارات دبي الوطني
كابيتل ش.م.خ
المستشار القانوني الدولي
كليفورد تشانس ال ال بي

