
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2018 زیادة رأس المال –طلب اكتتاب 

Application No:  : طلبال مرق   

 

  Ajman Bank PJSC (the “Bank”)                           المصرفش.م.ع ("مصرف عجمان("  

Application Form - Rights Issue 2018 

Application Date:   : طلبال ختاری   

Applicant Information بیانات المكتتب 
Applicant Name: سم المكتتبا:   

/ نوع المستثمر: المالي دبيرقم المستثمر في سوق   DFM Investor Number (NIN) / Type: 

Application Details تفاصیل الطلب 

Broker Name & Trading Account No: التداول ورقم سم الوسیطا:  

 

Method of Payment  – UAEFTS by Central Bank UAE لدى البنك المركزي النقدي التحویلنظام  – طریقة الدفع  

Passport No: الجنسیة:  Nationality: 

 Applicant Details بیانات مقدم الطلب

Trade License No: 

 إسم الفرع  /Date Branch Name  التاریخ

Authorized Signature & Stamp التوقیع المعتمد والختم    

 

Signature of the Applicant/ Authorized Representative  توقیع المكتتب / الوكیل المفوض  

ش.م.ع.  مصرف عجمانل من أسھم زیادة رأس مالالمبینة أعاله  عدد األسھماالكتتاب في  الطلب بغرضقدم ھذا أ
 واالحكام الموضحة في ھذا الطلب (في الصفحة للشروط اوذلك وفقلكل سھم جدید درھم اماراتي  1.00 إصداربقیمة 
 ).الخلفیة

لنشرة الخاصة بطرح افيالشروط واالحكام الموضحة  وأوافق علىقرأت وفھمت تماما قد نني أأقر بموجبھ) : أ ) 
الصفحة الخلفیة لھذا بما في ذلك الشروط واالحكام الواردة في ( ،طلب االكتتابو مصرفالاألسھم على مساھمي 

ن جمیع المعلومات الواردة أب)  ؛مصرفللوالنظام األساسي عقد التأسیس  كما أنني أوافق على بنود ومواد الطلب) 
أقر . د) وأوافق علیھافھمھا بالكامل أقرأت كافة الشروط واالحكام و قد أننيو ج) ؛ عاله صحیحة وكاملة ودقیقة أ

 .المالي في حال تغیر أي بیانات تتعلق بعنواني أو رقم حسابي المصرفي دبيوأتعھد بأنني سوف أخطر سوق 

Mobile 

االتصال للمكتتب البریدي وتفاصیل العنوان  
 ص.ب المدینة الدولة البرید اإللكتروني

جوالھاتف   ھاتف 
City Country 

Tel. 

E-mail 
 فاكس
Fax 

P.O Box 
  الرمز البریدي

Zip code 

  Applicant postal address and telephone  
الرخصة التجاریة:رقم   

:رقم جواز السفر  
 :Place of Incorporation مكان التأسیس:

I submit this form to subscribe in the above number of shares in the rights issue of Ajman Bank 
PJSC at an issue price of AED 1.00 per new share in accordance with the terms and conditions set 
out herein (set out overleaf). I hereby certify that, (a) I have read and fully understood and accept 
the terms and conditions set out in the Prospectus and this subscription form (including the terms 
and condition set out overleaf), and I accept the terms of the memorandum and articles of 
association of the Bank, (b) all the above information is true, complete and accurate, (c) I have 
read and I fully understood and accept all of the terms and conditions, (d) I agree and undertake 
to notify DFM if my address or bank account details change. 

 
 
 
 

 اسم البنك  :Bank Name IBAN Number رقم األیبان:

Total Application Amount – AED                          درھم – االكتتاب جمالي مبلغإ  Number of عدد األسھم          
Shares            



Terms & Conditions الشروط واألحكام 

The Rights Issue and issue of the New Shares in Ajman Bank PJSC are made pursuant to the Prospectus. 
The terms and conditions set out on this Application Form apply to Investors. Unless otherwise referred to 
herein, capitalized terms have the meaning given to them in the Prospectus. 
Issue Price: The New Shares are being offered for subscription at an issue price of AED 1.00 per share 
Eligible Person: A person eligible as per the Prospectus. 
For more details, refer to “Terms and Conditions of the Rights Issue” in the Prospectus. 

)"النشرة"(.  البنكش.م.ع. وفقا للنشرة الخاصة بطرح األسهم على مساهمي لمصرف عجمان  تمت عملية زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة

ذلك، تحمل المصطلحات  أدناه بخالفتنطبق الشروط واألحكام الواردة في نموذج الطلب هذا على المستثمرين.  باستثناء ما تم االشارة اليه 

 المعًرفة نفس المعنى الذي تحمله في النشرة.

 ( درهم إماراتي للسهم الواحد.1.00األسهم الجديدة لالكتتاب بسعر إصدار )ُتطرح سعر الطرح: 
 أي شخص مؤهل حسب النشرة. الشخص المؤهل: 

 للمزيد من التفاصيل، يرجى العودة الى قسم "أحكام وشروط إصدار أسهم زيادة رأس المال" من النشرة.

Documents Accompanying Subscription Applications 

For individuals who are UAE nationals or nationals of any other country 

 Original and photocopy of the Emirates ID.  

 Eligible Person should have a valid and Updated Investor Number at DFM; 

 The Eligible Person can be present physically at any of the branches of the Receiving Banks listed below 
to subscribe and sign the application. The Eligible Person can send a representative to any of the branches 
of the Receiving Banks listed below to subscribe on their behalf; the representative will sign the application 
form as the bearer of the applicant.   

 If the applicant is a representative of the Eligible Person, the representative must provide an original and a 
photocopy of the special power of attorney certified by a licensed Bank in the UAE. 

For applications where the method of payment is: 

 Direct debit: the account holder or authorised signatory should be physically present at any of the branches 
of the Receiving Banks listed below to authorise the transaction;  

 Manager’s Cheque: the Eligible Person or the representative of the Eligible Person can provide the 
Manager’s Cheque at any of the branches of the Receiving Banks listed below with no further 
documentation.    

  
Corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies and 
establishments (i.e. juridical persons): 

 Eligible Person should have an Updated Investor Number at DFM; 

 The corporate body representing the Eligible Person can send a representative to any of the branches of 
the Receiving Banks listed below to subscribe on behalf of the Eligible Person; the representative will sign 
the application form as the bearer of the applicant, submit a copy of his/her valid Emirates ID along with 
the trade license of the corporate body and a copy of the Board Resolution allowing the entity to participate 
in the rights issue  

For applications where the method of payment is  

 Direct debit: the authorised signatory on the account should be physically present at any of the branches 
of the Receiving Banks listed below to authorise the transaction;  

 Manager’s Cheque: the representative of the corporate body can provide the Manager’s Cheque at any of 
the branches of the Receiving Banks listed below with no further documentation 

 المستندات المرفقة مع طلبات االكتتاب

 :أخرى جنسيات أي أو المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني

 اإلماراتية الهوية بطاقة وصورة أصل . 

 تاريخه حتى ساري"( مستثمر رقم)" المالي دبي بسوق محدث وطني مستثمر رقم يمتلك أن المؤهل الشخص على يجب . 

 ألي يمكن كما. االكتتاب طلب على والتوقيع لالكتتاب أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى بنفسه الحضور المؤهل للشخص يمكن 
 المفوض الشخص يقوم وسوف عنه، نيابة لالكتتاب أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى عنه ينوب من يرسل أن مؤهل شخص
 . الطلب مقدم عن ممثل بصفته المؤهل الشخص عن نيابة االكتتاب طلب بتوقيع

 بنك من توقيعها على مصدق الخاصة الوكالة عن وصورة أصل تقديم الوكيل على يتعين المؤهل الشخص عن وكيالً  الطلب مقدم كان إذا 
  .الدولة في عامل

 : فيها الدفع طريقة تكون التي بالطلبات يتعلق فيما

 حتى أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى شخصيا الحضور بالتوقيع عنه المفوض أو الحساب صاحب على يجب: المباشر الخصم 
 . بالمعاملة يأذن

 الحاجة دون أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى مدير شيك بالتوقيع عنه المفوض أو الحساب صاحب يقدم أن يمكن: المدير شيك 
 أخرى مستندات أي الى
 

 الشخصيات أي) والمؤسسات الشركات من وغيرها االستثمارية والصناديق المالية والمؤسسات البنوك مثل االعتبارية بالكيانات يتعلق فيما

 (:االعتبارية

 تاريخه حتى ساري المالي دبي بسوق محدث وطني مستثمر رقم يمتلك أن المؤهل الشخص على يجب . 

 عن نيابة لالكتتاب أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى عنه ينوب من يرسل أن مؤهل شخص يمثل اعتباري شخص ألي يمكن 
 نسخة وتقديم الطلب مقدم عن ممثل بصفته المؤهل الشخص عن نيابة االكتتاب طلب بتوقيع المفوض الشخص يقوم وسوف المؤهل الشخص

 المرخص اإلدارة مجلس قرار من ونسخة االعتبار للشخص التجارية الرخصة الى باإلضافة بها/به الخاصة اإلماراتية الهوية بطاقة من
 . المال رأس زيادة أسهم في االكتتاب في بالمشاركة للكيان

 : فيها الدفع طريقة تكون التي بالطلبات يتعلق فيما

 حتى أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى شخصيا الحضور بالتوقيع عنه المفوض أو الحساب صاحب على يجب: المباشر الخصم 
 . بالمعاملة يأذن

 الحاجة دون أدناه الواردة االكتتاب بنوك فروع من أي الى مدير شيك يقدم أن االعتباري الشخص ويمثل عن ينوب لمن يمكن: المدير شيك 
 أخرى مستندات أي الى

Allotment Notices and refund: 

A notice to successful Investors will be sent by way of SMS initially confirming to successful Investors that 
their applications were successful and that they have been allocated New Shares. They will also be notified 
by SMS the number of New Shares allocated to them. This will be followed by a notice setting out each 
Investor's allocation of New Shares, which will be sent by registered mail to each Investor. 
 
Applications made through direct debit to an account with a Receiving Bank will be refunded by transfer to 
the same account and applications made by way of manager’s cheque will be refunded by cheque (to be 
issued by the Receiving Bank that received Application Form), which will sent by registered mail to the 
address set out in the Application Form. 

  إخطارات التخصيص وإعادة األموال:

. لهم جديدة أسهم وتخصيص مبدئية بصورة طلباتهم قبول تؤكد قصيرة نصية رسالة طريق عن المقبولين المستثمرين إلى إشعار سالإر سيتم
 المخصصة األسهم يحدد إشعار إرسال األمر هذا وسيلي. لهم المخصصة الجديدة األسهم بعدد نصية رسالة طريق عن أيضا إخطارهم سيتم كما
 .مستثمر كل الى المسجل البريد طريق عن اإلشعار هذا إرسال وسيجري مستثمر، لكل
 

 شيك طريق عن المقدمة والطلبات الحساب نفس الى ردها سيتم اإلكتتاب بنك مع الحساب من المباشر الخصم طريق عن المقدمة الطلبات
 ارسالها يتم سوف والتي ،(االكتتاب طلبات مع عليها حصل الذي االستالم بنك يصدرها) مصدقة شيكات طريق عن ردها يكون مصدق مصرفي

 .االكتتاب طلب في المذكور العنوان إلى المسجل البريد طريق عن

Applicant’s obligations and confirmations: 

The Applicant confirms that the Applicant has read the Prospectus and agrees to be bound by the terms and 
conditions contained in the Prospectus, the Bank’s Memorandum and Articles of Association, and this 
Application Form. The Receiving Bank and the Bank will deem any additional conditions, other than those set 
out herein, attached to any Application as null and void. By acquiring shares in the Bank, the Applicant agrees 
to accept the Memorandum and Articles of Association and resolutions of the general assembly of the Bank. 
Upon completion and submission of this Application, the Applicant shall be deemed to have acknowledged 
and accepted the following: 
1. The Applicant has applied to pay the amount specified in this Application in order to buy the Bank’s shares 

at a price of AED 1.00 per share according to the terms and conditions stated in the Prospectus. 
2. The Applicant agrees, authorizes and instructs the Bank and the Receiving Bank to send to the Applicant 

the allotment notice (if the Applicant is successful) and, the refund amount (if the Applicant pays by way of 
a manager’s cheque), by registered mail, at the Applicant’s own risk, to the address set out in this 
Application or to the same Receiving Bank where the Applicant submitted their Application. 

3. The Applicant may not withdraw, cancel, or modify the Applicant’s Application at any time after submission 
at Receiving Bank. 

4. The Applicant is responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of all information and 
documents submitted as part of the Application, including the Applicant’s NIN with the DFM. 

5. The Applicant has ascertained that the Applicant’s Application complies, and shall bear all responsibility 
and liability arising in case the Applicant’s investment does not comply, with the laws of the jurisdiction 
where the Applicant resides and the laws of the country of which the Applicant is a citizen. 

6. The Applicant acknowledges and accepts that, in the event any of the provisions in this Application and 
these terms and conditions contradict any part of the Prospectus, the Prospectus shall prevail. 

7. Applicant to comply with all applicable DFM rules and regulations as may be in force from time to time. 
8. Applicant authorizes DFM to provide any relevant investor information excluding investor balances towards 

the applicant’s Rights Issue application 
No refunds will be made by way of bank transfer if such transfer may violate any applicable laws or the rules 
or regulations of the UAE Central Bank. 

 التزامات وتأكيدات مقّدم طلب االكتتاب:

 للمصرف تأسيس وعقد النشرة في الواردة واألحكام بالشروط االلتزام على يوافقوأنه . النشرة  على اّطلع قد االكتتاب بأنه طلب مقّدم يؤكد

 الشروط غير هذا، االكتتاب طلب إلى إضافته تتم إضافي شرط أي والمصرف االكتتاب بنك َيعتبر وسوف. هذا االكتتاب وطلب األساسي ونظامه

ً  الطلب مقّدم يعتبر ،المصرف في ألسهم شرائه وبمجّرد. والغ باطل المستند، هذا في الواردة  األساسي ونظامها المصرف تأسيس عقد على موافقا

 .للمصرف العمومية الجمعية وقرارات

 :يلي ما على ووافق أقرّ  قد يكون الطلب مقّدم فإن هذا، االكتتاب طلب وتقديم تعبئة بمجّرد

ً  إماراتي درهم( 1.00) بسعر الشركة أسهم شراء لغرض الطلب هذا في المذكور المبلغ بدفع تقدم انه .1  في المحددة واألحكام للشروط طبقا

 .النشرة

 الدفع كان حال في) الفائضة والمبالغ( طلبه قبول حال في) التخصيص إخطار بإرسال االكتتاب وبنك المصرف خول قد الطلب مقّدم أن .2

 حيث االكتتاب بنك نفس إلى أو الطلب، هذا في المحدد العنوان إلى الخاصة، مسؤوليته على المسّجل البريد بواسطة( مصدق مصرفي بشيك

 .الطلب تقديم تم

 .االكتتاب لبنك تقديمه بعد وقت أي في طلبه تعديل أو إلغاء أو سحب الطلب لمقّدم يحق ال .3

 لدى المستثمر رقم ذلك في بما االكتتاب، طلب من كجزء المقّدمة والمستندات البيانات واكتمال ودقة صحة عن مسؤول الطلب مقّدم إن .4

 .الطلب بمقّدم الخاص المالي دبي سوق

 المسؤولية كامل يتحّمل وأنه جنسّيتها، يحمل التي الدولة وقوانين فيها يقيم التي الدولة قوانين مع يتوافق طلبه أن على يؤّكد الطلب مقّدم أن .5

 .القوانين لهذه مخالفة أي عن

 النشرة وأحكام شروط فإن الطلب، هذا وأحكام وشروط النشرة وأحكام شروط بين تعارض أي وجود حال في أنه ويقبل الطلب مقّدم ُيقر .6

 .السائدة هي تكون

 .آلخر وقت من المفعول سارية تكون قد التي المالي دبي سوق في بها المعمول واللوائح  القواعد لجميع الطلب مقدم امتثال .7

 بزيادة يتعلق فيما المقدم بالطلب المتعلقة المستثمر رصدةأ باستثناء الصلة ذات المستثمر معلومات توفير المالي دبي لسوق الطلب مقدم يأذن .8

 .المال رأس

 المركزي البنك لدى سارية الئحة أو قانون ألي مخالفة الحوالة هذه تكون أن الممكن من كان إذا بنكية حوالة خالل من مبالغ أية إعادة يتم لن

 .المتحدة العربية اإلمارات في

The Receiving Bank’s conditions regarding payment by cheques: 

1- The payment receipt shall not be binding on the Receiving Bank unless the same is bearing the Receiving 
Bank’s seal and signature of an authorized signatory and the Receiving Bank’s cashier stamp 
acknowledging receipt of the relevant amount. 

2- The Receiving Bank reserves the right to reverse entry or debit the value of any cheques if it is returned 
unpaid and to cancel the Application accordingly. 

 بنوك االكتتاب فيما يتعّلق بالدفع بواسطة الشيكات: شروط

ما لم يكن يحمل ختم بنك اإلكتتاب وتوقيع أحد المفّوضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن  االكتتابنك لبلن يكون إيصال التسديد ملزماً  -1
 الصندوق الذي يفيد استالم األموال ذات الصلة.

أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة، وإلغاء طلب االكتتاب  يحتفظ بنك اإلكتتاب بحقه في عكس  القيد -2
 المعني.

Method of payment: 

1- Manager’s cheque drawn on a bank operating in the United Arab Emirates. 
2- By debiting account at the Receiving Bank. 
3- Online Channels (subject to the Terms and Conditions of the Prospectus, Receiving Banks and Dubai 

Financial Market). 

 طريقة السداد:

 شيك مصرفي ُمصدق مسحوب على بنك مرخص في اإلمارات العربية المتحدة. -1
 خصم من الحساب المصرفي لدى بنك االكتتاب. -2
 .  )المالي دبي وسوق االكتتاب بنوكو النشرة لشروط خاضعة(القنوات اإللكترونية  -3

Receiver Encoder Checker 1 Modifier Checker 2 Locker 

 

     

 


