بنك دبي االسالمي ( شركـــة مساهمة عامة )
دعوة مساهمي البنك لالكتتاب في زيادة رأس المال

يعلن بنك دبي االس�ل�امي ش.م.ع («البنك») عن دعوة مس���اهميه لالكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بناء على
موافقة الجمعية العمومية للبنك وهيئة األوراق المالية والسلع («الهيئة»).

أوالً :قرار الزيادة

قررت الجمعية العمومية للبنك المنعقدة في يوم الثالثاء  1مارس  2016زيادة رأسمال البنك المصدر بما قد يصل
إلى  988,437,777درهم إماراتي (تس���عمائة وثمانية وثمانين مليون وأربعمائة وس���بعة وثالثين ألفًا وس���بعمائة
وسبعة وسبعين درهم إماراتي) وفوضت مجلس إدارة البنك لتحديد تاريخ وقيمة الزيادة في رأس المال.
قرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ األربعاء  27أبريل  ،2016زيادة رأسمال البنك المصدر بمقدار
 988,437,777دره���م إماراتي (تس���عمائة وثمانية وثمانين مليون وأربعمائة وس���بعة وثالثين ألفًا وس���بعمائة
وسبعة وسبعين درهم إماراتي) ،عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس مال («أسهم زيادة رأس المال»).

على عدد األس���هم اإلضافية المنش���ود .لن يحصل األش���خاص المؤهلين على أس���هم جديدة أكثر من تلك التي
اكتتبوا فيها خالل فترة االكتتاب؛
•

ثالثا ،في حال تبقى أس���هم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك ،س���وف يتم تخصيص األس���هم للجمهور في دولة
االمارات العربية المتحدة على أساس تناسبي.

سادسًا :المستندات المطلوبة

المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب:
يتعين على ُ
أ) مواطنو دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:
-

سار أو بطاقة هوية إماراتية سارية لإلماراتيين.
أصل وصورة من جواز سفر
ٍ

-

في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خالف المستثمر:

ثانيًا :مقدار الزيادة

س���يؤدي إصدار األس���هم الجدي���دة إلى زيادة رأس مال البنك م���ن  3.953,751,107درهم إمارات���ي (ثالثة مليارات
وتس���عمائة وثالث���ة وخمس���ين مليون وس���بعمائة وواحد وخمس���ين ألف ومائة وس���بعة دراه���م إماراتية) الى
 4,942,188,884دره���م إماراتي (أربعة مليارات وتس���عمائة واثنين وأربعي���ن مليون ومائة وثمانية وثمانين ألف
وثمانمائة وأربعة وثمانين درهم إماراتي) بزيادة قدرها  988,437,777درهم إماراتي (تسعمائة وثمانية وثمانين
مليون وأربعمائة وس���بعة وثالثين ألفًا وس���بعمائة وس���بعة وس���بعين دره���م إماراتي) ،وإص���دار 988,437,777
(تس���عمائة وثمانية وثمانين مليون وأربعمائة وس���بعة وثالثين ألفًا وس���بعمائة وسبعة وسبعين) ،سهم جديد
(«األس���هم الجديدة») بس���عر إصدار ( )3.20درهم لكل سهم جديد وهي تساوي القيمة السوقية للسهم بتاريخ
اقفال التداول في  2016/04/26ناقصا  3دراهم «( 2016س���عر اإلصدار») وهو إجمالي القيمة االس���مية للس���هم
 1.00درهم باإلضافة الى ( )2.20درهم كعالوة إصدار.

ثالثًا :البيانات العامة للشركة
•

اسم البنك :بنك دبي االسالمي ش .م.ع

•

o

الوكالة القانونية المصدقة حس���ب األصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من
قبل أشخاص /هيئات إماراتية منظمة مثل :الكاتب العدل ،أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة
ذات الصلة؛

o

أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛

o

أصل جواز سفر المستثمر بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه.

يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر:
o

أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛

o

أصل وصورة جواز سفر القاصر؛

o

ص���ك الوالي���ة مصدق من المحكمة والس���لطات المختص���ة (الكاتب العدل على س���بيل المثال) في حالة
تعيين الولي عن طريق المحكمة.

ب) وبالنس���بة للكيان���ات االعتباري���ة مثل البن���وك والمؤسس���ات المالية والصنادي���ق االس���تثمارية وغيرها من
الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات االعتبارية):

رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة 208098 :بتاريخ 1979/09/29

•

المركز الرئيسي :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

-

أصل وصورة من الرخصة التجارية أو الس���جل التجاري لغرض التحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أش���خاص
أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل ،أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛

•

أغراض البنك :ممارسة األعمال المصرفية والتمويلية واالستثمارية القائمة على مبادئ الشريعة اإلسالمية مثل
المرابحة والمضاربة والمش���اركة والوكالة والصكوك واالستصناع واإلجارة .إلى جانب مبادئ الشريعة اإلسالمية
يمارس المصرف أنشطة وفقًا لعقد تأسيسه ونظامه األساسي.

-

أصل وصورة من المستند الذي يفوض المو ِّقع بالتوقيع نيابة عن المستثمر وتمثيله وتقديم طلب االكتتاب
وقبول الشروط واألحكام المنصوص عليها في نشرة اإلصدار الماثلة وفي طلب االكتتاب؛

•

رأس الم���ال الحال���ي :ثالثة مليار وتس���عمائة ثالثة وخمس���ون مليون و س���بعمائة واحد وخمس���ون ألف و مائة
وسبعة درهم ( 3,953,751,107درهم إماراتي).

-

المفوض بالتوقيع
أصل وصورة من جواز سفر ُ

•

عدد األس���هم الحالية :ثالثة مليار وتس���عمائة ثالثة وخمس���ون مليون و س���بعمائة واحد وخمس���ون ألف و مائة
وسبعة سهم ( 3,953,751,107سهم).

سابعًا :إجراءات االكتتاب

يجب تقديم طلب االكتتاب إلى أي من فروع بنك االكتتاب المحددة أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحسابالمصرفي
للمس���تثمر ،ودفع المبلغ الذي يود اس���تخدامه لش���راء أس���هم جديدة أو االكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى
الطرق التالية:

•

سوق اإلدراج :سوق دبي المالي

•

القيمة اإلسمية للسهم )1( :درهم واحد

•

•

الغ���رض م���ن اإلصدار :ينوي المصرف إس���تخدام صاف���ي عائدات اإلكتتاب في زي���ادة رأس الم���ال لتعزيز القاعدة
الرأس���مالية للبنك واالمتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي لتلبية احتياجات
عمالء المصرف من الشركات واألفراد ورأس المال العامل المستخدم في تنفيذ األعمال إليجاد تدفقات نقدية.

ش���يك مصرفي معتمد (ش���يك مصدق) مس���حوب على بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة
لصالح بنك اإلكتتاب؛

•

الخصم من حساب المستثمر لدى بنك االكتتاب؛

•

مدقق الحسابات :كاي بي أم جي

•

االكتتابات اإللكترونية كما هو موضح فيما يلي:

•

بنك االكتتاب :البنك وفروعه الواردة أدناه.

االكتتاب االلكتروني
س���وف يتيح س���وق دبي المال���ي موقعه اإللكترون���ي الرس���مي ( )www.dfm.aeللمكتتبين الذي���ن لديهم رقم
مستثمر وطني مسجل على الموقع اإللكتروني للسوق والحاملين لبطاقة  iVESTORصالحة لتقديم طلبات
االكتت���اب اإللكترونية إلى بنك االكتتاب .يُع���د تقديم طلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة قبول من جانب العميل
المصدر لبطاقة iVESTOR
مق���دم الطلب ألحكام وش���روط إصدار الحقوق نيابة عن المس���تثمر وتفويض للبن���ك ُ
وبن���ك االكتتاب بس���داد إجمالي مبلغ االكتتاب عن طريق خصم هذا المبلغ م���ن بطاقة  iVESTORذات الصلة أو
من الحس���اب البنكي للعميل وتحويل هذا المبلغ إلى الحس���اب الخاص بـ إصدار أس���هم زيادة رأس المال لبنك
مفصل في طلب االكتتاب .وسيُعتبر تقديم الطلب اإللكتروني كافيًا ألغراض
دبي االسالمي ش.م.ع – كما هو
ّ
اس���تيفاء متطلبات تعريف الهوية ،ومن ثم فإن المس���تندات الداعمة فيما يتعلق بالطلبات الموضحة أعاله لن
تنطبق على الطلبات اإللكترونية بموجب هذا القسم.

رابعًا :شروط االكتتاب
•

الحق في اإلكتتاب:
س���يتم طرح أس���هم زيادة رأس المال من خالل إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُش���ار إليها مجتمعة باس���م
وفقا للقرار الصادر ع���ن مجلس إدارة هيئة
«حق���وق االكتت���اب « ومنفردة باس���م «الحق/الحق في االكتت���اب»)
ً
األوراق الماليةوالسلع («الهيئة») رقم  38لعام «( 2013القرار») .يكون للمساهمين المسجلين بالبنك (يُشار
إليه���ممجتمعي���ن بلفظ «المس���اهمين المس���جلين» ومنفردين بلفظ «المس���اهم المس���جل») عند انتهاء
س���اعات العمل في س���وقدبي المال���ي في يوم الخميس  26مايو «( 2016تاري���خ األهلية») حق واحد لكل ()4
أربعة أسهم مملوكة في ذلك التاريخ.
في حالة وجود كسور من الحقوق ،سوف يتم تخفيض عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح ولن يحصل المساهم
على حق مقابل أي من كس���ور الحقوقمع االحتفاظ بهذه الحقوق في حس���اب مقاصة أو حساب وساطة خاص
بكل مساهم مسجل حيث يتم االحتفاظبأسهمه القائمة بالفعل في غضون يوم واحد من تاريخ األهلية. يجوز
للمس���اهمين المس���جلين الذين ال يرغبون في ممارس���ة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها واالكتتاب في
أس���همجديدة بس���عر اإلصدار وبيع حقوق االكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خالل وسطاء أوراق مالية
مسجلينومرخصين لدى سوق دبي المالي.

•

تداول حقوق االكتتاب في زيادة رأس المال:

المصدر لبطاقة  iVESTORبأي حال من األحوال
ال يتحمل س���وق دبي المالي وال البنك وال مجلس اإلدارة أو البنك ُ
أدنى مس���ؤولية عن اس���تخدام تس���هيل االكتتاب اإللكتروني من جانب عميل بنك اإلكتتاب أو المس���تثمر ،أو
المص���در لبطاقة  iVESTORمن حس���اب هذه
الخص���م من حس���اب العميل ل���دى بنك االكتت���اب ،أو خصم البنك ُ
البطاقة ،وذلك فيما يخص بعض الخس���ائر أو األضرار المتكبدة أو جميعها س���واء بش���كل مباشر أو غير مباشر
نتيجة لتسهيل االكتتاب اإللكتروني و/أو بطاقة . iVESTOR
ويمك���ن تقديم طلب���ات اإلكتتاب من خالل نظام تحوي���ل األموال لدى مصرف اإلمارات العربي���ة المتحدة المركزي.
يحدد رقم المستثمر الوطني العائد له باإلضافة إلى
ويتوجب على المس���تثمر الذي يرغب باتباع هذه الوس���يلة أن ّ
عدد األس���هم التي يرغب باإلكتتاب بها في فقرة التعليمات الخاصة .وس���وف تتوفر تعليمات إجراء التحويالت بشأن
أسهم زيادة رأس المال على الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي.

س���يتم التنسيق بين س���وق دبي المالي وشركات الوس���اطة إلضافة أرصدة الحقوق المس���تحقة للمساهمين
المس���جلين بقيمة حق واحد لكل ( )4أربعة أس���هم يمتلكها المس���اهمون المس���جلون في تاريخ األهليه الى
حس���اباتهم بشركات الوساطة بحيث يس���تطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق االكتتاب في زيادة رأس
المال بالبيع والشراء خالل المدة الزمنية التالية («فترة التداول»):

•

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

•
•

نقدا؛
الدفع
ً
الشيكات غير المعتمدة؛

•

موعد بدء تداول حقوق االكتتاب بسوق دبي المالي :اإلثنين  30مايو 2016

•

أي وسيلة بخالف الوسائل المبينة فيما سبق.

•

أخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب االكتتاب بسوق دبي المالي:اإلثنين  13يونيو 2016

•

فترة االكتتاب :سوف يكون االكتتاب في األسهم الجديدة خالل الفترة المذكورة أدناه («فترة االكتتاب») وخالل
هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المس���اهمين المس���جلين أو األش���خاص الذين قاموا بشراء الحقوق خالل
فترة التداول («األش���خاص المؤهلين» ومنفردين بلفظ «ش���خص مؤهل») ممارسة حقوقهم في االكتتاب في
األسهم الجديدة بسعر اإلصدار.

•

موعد فتح باب االكتتاب :الثالثاء  07يونيو .2016

•

موعد غلق باب االكتتاب :األثنين  20يونيو .2016

•

االكتتاب في األسهم االضافية التي لم يتم االكتتاب فيها:
وفقا للمادة  6من القرار ،وباإلضافة الى ممارسة حقوقهم لالكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة مقابل
كل حق مملوك ،يحق لألشخاص المؤهلين التقدم بطلبات لالكتتاب في أسهم إضافية بسعر اإلصدار («األسهم
اإلضافية») ،والتي س���وف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من األس���هم الجديدة لم يتم االكتتاب به نتيجة
تجميع الكس���ور/األجزاء من األس���هم الجديدة أو عدم ممارسة األشخاص المؤهلين لحقوقهم في االكتتاب في
األسهم الجديدة.
سوف يتم تخصيص األسهم االضافية ،على أسس تناسبية ،الى األشخاص المؤهلين الذين إكتتبوا في األسهم
اإلضافية بناءا على عدد األسهم اإلضافية المطلوب من قبل األشخاص المؤهلين .وفي حال تبقى أسهم جديدة
غير مكتتب بها ،بعد تخصيص األس���هم الفائضة الى األش���خاص المؤهلين الذي اكتتبوا في األس���هم اإلضافية
(وتس���مى هذه األسهم «أسهم الجمهور») ،سوف يتم طرح أسهم الجمهور لإلكتتاب العام من قبل الجمهور
(يتم اإلشارة الى األشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بــ «المكتتبين من الجمهور»).

•

حدود الملكية :يجب أال تقل نس���بة مس���اهمة مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة عن  %51من رأس مال
المصرف المصدر.

•

طلبات اإلكتتاب :تتوفر طلبات االكتتاب في فروع بنك تلقي االكتتاب المذكورة أدناه.

•

س���عر اإلصدار :تصدر أس���هم زيادة رأس المال بسعر ( )3.20فقط وهو عبارة عن تخفيض بثالثة ( )3دراهم إماراتية
للقيمة الس���وقية للس���هم بتاريخ اقفال التداول في  2016/04/26و يعكس إجمالي القيمة االس���مية للس���هم
 1.00درهم باإلضافة الى ( )2.20درهم كعالوة إصدار،

•

نسبة السداد :يتم سداد كامل قيمة األسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات االكتتاب.

•

مصدق لصالح بنك اإلكتتاب أو الخصم من حس���اب حامل
طريقة الس���داد :يتم الس���داد بتقديم ش���يك مصرفي
ّ
حقوق اإلكتتاب لدى بنك االكتتاب كما يمكن اس���تالم طلبات االكتتاب عن طريق نظام تحويل االموال الخاص
لدى المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة.

•

بنك االكتتاب :يتم تلقي قيمة االكتتاب بواسطة فروع البنك الواردة أدناه.

•

إعادة فائض اإلكتتاب :س���وف يتم إعادة أموال فائض اإلكتتاب لحاملي حقوق اإلكتتاب الذين لم يحصلوا على
عدد األس���هم الجديدة الذين إكتتبوا به .وس���وف يتم اإلنتهاء من عملية إعادة األموال خالل مهلة أقصاها عش���رة
أيام عمل من تاريخ غلق باب اإلكتتاب.
س���يتم إعادة فائض االكتتاب الى نفس الحس���اب البنكي للمستثمر التي تم س���داد قيمة اإلكتتاب من خالله
وف���ي حالة س���داد مبل���غ االكتتاب عن طريق ش���يك مصرفي معتمد س���تتم إعادة هذا المبلغ بموجب ش���يك
مصرف���ي معتمد لصالح المس���تثمر عل���ى العنوان المذكور في طلب االكتتاب .وس���يتم إعادة األموال بش���أن
طلب���ات اإلكتت���اب التي تمت من خالل نظام تحويل األم���وال لدى المصرف المركزي في دول���ة االمارات العربية
المتحدة إلى نفس الحساب من خالل هذا النظام.

خامسًا :سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص األسهم الجديدة على النحو التالي ،وفقًا للتسلسل الزمني المبيّن أدناه:
ً
بداية ،س���وف يتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المؤهلين وفقًا لعدد األسهم الذين إكتتبوا بها ،شريطة
•
أال يتجاوز هذا العدد عدد حقوق اإلكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول الحقوق.
•

ثانيًا ،في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها ،سوف يتم تخصيص عدد من األسهم اإلضافية إلى األشخاص
المؤهلين وفقًا لعدد األسهم التي إكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق اإلكتتاب التي يحوزونها.
سيكون تخصيص األسهم اإلضافية لألشخاص المؤهلين ،بعد االنتهاء من التخصيص لألشخاص المؤهلين الذين
اكتتبوا في عدد من األسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها ،على أساس تناسبي ،مع
وفقا للنسبة التي تمثلها عدد األسهم اإلضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي
تقليص العدد (إذا لزم األمر)
ً
عدد األس���هم اإلضافية التي طلبها كافة األش���خاص المؤهلين المكتتبين في تلك األس���هم اإلضافية .ومن ثم،
فليس هناك ما يضمن أن األش���خاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أس���هم جديدة إضافية س���يحصلون

ثامنًا :مركز التواصل

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مركز االتصال على الهاتف رقم  +9714 6092424أو البريد اإللكتروني
investorrelations@dib.ae

تاسعًا :تواريخ هامة
•

تاريخ إعالن دعوة المساهمين لالكتتاب في أسهم زيادة رأس المال :الخميس  28أبريل 2016

•

تاريخ الحق في االكتتاب (تاريخ التسجيل) :الخميس  26مايو 2016

•

تاريخ بدء تداول حقوق االكتتاب بالسوق المالي :اإلثنين  30مايو 2016

•

اخر تاريخ لتداول حقوق االكتتاب بالسوق المالي :اإلثنين  13يونيو 2016

•

تاريخ بدء االكتتاب :الثالثاء  07يونيو 2016

•

تاريخ إغالق االكتتاب :اإلثنين  20يونيو 2016

•

تاريخ التخصيص :بتاريخ أقصاه اإلثنين  27يونيو 2016

•

رد األموال :بتاريخ أقصاه اإلثنين  04يوليو 2016

•

مالحظة هامة :في حالة ما إذا كان أخر يوم في االكتتاب يوم عطلة رس���مية يصبح أخر يوم في االكتتاب هو
أول يوم عمل تالي.

فروع بنك دبي اإلسالمي
اإلمارة

اسم الفرع

الهاتف

دبي

الطوار

046012516

دبي

ند الحمر

043089755

دبي

فرع دبي الرئيسي

042117131

دبي

أم سقيم

044040888

دبي

شارع الشيخ زايد

044051711

دبي

فرع بر دبي

044040723

دبي

فرع البرشاء

044051888

دبي

فرع عود ميثاء

046012600

أبوظبي

فرع أبوظبي الرئيسي

026148601

أبوظبي

فرع بني ياس

025047710

أبوظبي

كورنيش أبوظبي

026923827

أبوظبي

فرع المصفح

025047755

العين

فرع الجيمي

037055283

العين

فرع العين الرئيسي

037055111

الشارقة

فرع الشارقة الرئيسي

065071111

الشارقة

فرع واسط

065973642

عجمان

فرع عجمان الرئيسي

067110100

رأس الخيمة

فرع رأس الخيمة الرئيسي

072052272

أم القوين

فرع أم القيوين الرئيسي

067068111

الفجيرة

فرع الفجيرة الرئيسي

092053122

