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Initial Public Offering 
(IPO) Finance

For Bank use only

Name of Customer: ___________________________________________________________________________________

Account No: _________________________________________________________________________________________

Relationship Manager Name : ____________________________________________________________________________
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Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

This Application Form has been designed to help us understand your requirements for IPO Finance from Dubai 
Islamic Bank PJSC (the Bank). Please ensure to provide us with accurate and complete information. 

Customer Account Number  __________________________________          Date:    DD    /    MM    /     YYYY    

Customer Name _____________________________________________________________________________________

IPO Finance Details

IPO Company Name

Tranche

Collateral

Collateral Amount

Subscription Amount

Profit Amount (as per Murabaha Contract)

Payout at Application (Cash security/margin)

Subscription price per share

Terms and Conditions

1)  The Customer understands that the application of IPO Finance is subject to these terms and conditions ("Terms and 
Conditions").

2)  The Customer agrees and understands that the Bank may, at its sole discretion, provide Finance on Sharia compliant basis 
with the objective to facilitate investment in IPO Company shares and improve the chances of a higher allotment.

3)  The Customer understands that the finance documents include (a) Agency Agreement (b) Promise to Purchase (c) Murabaha 
Contract (d) Pledge Agreement (where applicable) (e) Customer Undertaking (together referred to as "Finance Documents"). 

4)  The Customer understands and agrees to execute the relevant Finance Documents.
5)  The Customer authorises the Bank to verify the information provided herein or any other information available with the Bank 

from whatever source(s) it considers appropriate, including specifically any credit reports from any credit rating agency or 
bureau. 

6)  The Bank is not obliged to provide Finance solely on the basis of this application and may reject it at its sole discretion. 
Consequently, the Customer may not be able to invest in the shares of the IPO Company. 

7)  Any Finance provided shall be at the Bank’s discretion and subject to Terms and Conditions of IPO Finance, the applicable 
Finance Documents, and the Bank’s Banking Services General Terms and Conditions, which may be revised from time to time.

Acknowledgment

1)  I confirm that the information provided in this Application Form is accurate and, complete. I further confirm that I have 
submitted this Application Form after having read and understood the Key Facts Statement and these Terms and 
Conditions.

2)  I understand that I am entitled to a statutory cooling-off period of 5 complete Business Days from the date of signing this 
document (Cooling-Off Option) that allows me to reconsider and withdraw from the transaction without suffering any 
undue costs, obligations or inconvenience. I have read the Terms and Conditions of IPO Finance and the applicable Finance 
Documents and have voluntarily agreed to choose the following with full knowledge of the fact that if I waive my Cooling-
Off Option, the transaction will be processed as soon as possible, as per the Bank’s normal conduct of business.

  Retain my Cooling-Off Option of 5 Business Days.
  Waive off my Cooling-Off Option of 5 Business Days.

Customer Signature ________________________ Relationship Manager Name & Code ________________________

Date:    DD    /    MM    /     YYYY     Relationship Manager Signature ___________________________

 Date:    DD    /    MM    /     YYYY   

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) FINANCE APPLICATION FORM



This Agency Agreement ("Agreement") is made on  ______________________ by and between:

Dubai Islamic Bank PJSC (the "Principal"), a company validly incorporated and existing under the laws of United Arab 
Emirates, with registered office in Dubai, Port Saeed Area, PO Box 1080,

and

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

(hereinafter referred to as the “Agent”)

PREAMBLE

1. Whereas, the Principal wishes to participate in the Initial Public Offerings (IPO) launched for the intention of 
purchasing shares as an investment activity.

2.   Whereas the Principal has requested the Agent to act as the Principal's undisclosed agent to participate in the IPO 
to enable the Principal to subscribe for the shares through the Agent.

3.   Whereas, the Principal and the Agent agree that the allotment letter issued by the IPO Company in the name of 
the Agent (the undisclosed agent) for successful number of shares will be an adequate evidence of the Principal's 
title / ownership and possession over the alloted shares.

4.   Since the Agent is acting on behalf of the Principal, the Agent will immediately submit the allotment letter to the 
Principal if sent by the IPO Company to the Agent. However, the Principal may also allow the Agent to keep the 
allotment letter in trust for the Principal.

5.   Whereas, the Agent has agreed to the above arrangement, both parties hereby confirm their agreement as follows:

1. DEFINITIONS

Wherever used in this Agreement, the following terms shall have the meanings assigned thereagainst, unless the 
context expressly requires otherwise:

1.1.  IPO Company: means any Company launching its Initial Public Offering in the UAE to be listed on DFM/ ADX I 
Nasdaq Dubai.

1.2.  Buyer: means the Agent to whom the Principal will sell the shares at the end of the agency function for the IPO 
subscription upon obtaining title to and possession of the shares.

1.3.  Shares: means the shares offered by the IPO Company to public in which the Principal's funds will be invested 
through the Agent.

1.4.  Purchase: means the purchase of shares from the IPO Company by the Agent, on behalf of the Principal, as per the 
terms and conditions of this Agreement.

1.5.  Subscription Amount: means the amount as set out in the Application Form..

1.6.  Sale: means the sale of shares by the Principal to the Agent, as per Murabaha Murabaha Contract as set out in 
Schedule 2.

1.7.  Sale Price: means the amount set forth in the Murabaha Contract being the Sale Price of the shares by the Principal 
to the Agent, which includes Principal's profit.

1.8.  Subscription Application: means the application submitted by the Agent to the IPO Companies.

1.9.  Transaction: means, the purchase and subsequent sale of shares by the Principal to the Agent in terms of this 
Agreement.

The Preamble and the Definitions stated above are an integral part of this Agreement, which will be construed and 
executed according to the Preamble and the Definitions. 
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AGENCY AGREEMENT



2.  APPOINTMENT of AGENT:

2.1  The Principal appoints the Agent as its undisclosed agent to act on its behalf in relation to participation in the 
subscription of shares by way of IPO which has been approved by the Principal.

2.2  The Agent hereby accepts such appointment in accordance with the provisions of this Agreement.

2.3  The parties agree that the effective date of the appointment shall be the date of this Agreement.

3.  SHARES

 The number and value of shares to be purchased by way of participation in the IPO subscription by the Agent, as 
provided in the Application Form, is agreed upon between the Principal and the Agent.

4.  AGENCY LIMIT:

 The Agent is authorised to subscribe for shares upto an amount not exceeding the total value of shares as per the 
Application Form. 

5. PURCHASE MECHANISM

5.1  After completion of the subscription period, the IPO Company will carry out the allotment of shares to all 
subscribers at its discretion within the required allotment period.

5.2  The IPO Company will send an allotment letter to the Agent stating the number of shares allotted to the Agent 
against the subscription application submitted by the Agent to the IPO Company.

5.3  If certain number of shares are allocated to the Agent out of the total number subscribed by the Agent in its 
name as the Principal's undisclosed agent, the Principal will not be responsible for any delay whatsoever in the 
delivery of the allotment letter and / or shares to the Principal or to the Agent and their further delivery to the 
Agent or any third party.

5.4  At the same time, the IPO Company will also refund the amount relating to the unsuccessful number of shares 
to the Principal on the basis of the authorisation given to it by the Agent.

6.   SALE MECHANISM

  Once the Principal has acquired the title and possession to the successful shares in the name of the Agent by way 
of an allotment letter issued by the IPO company in Agent's name, it may exercise its right under the Promise to 
Purchase to require the Agent to Purchase the Share by way of a Murabaha Contract as set out in Schedule 2.

7.  LIMITED AGENCY

 Both parties agree that the Agent shall be acting as Principal's undisclosed agent solely for the transaction of 
subscribing to the IPO.

8.  TERMINATION

  Both Parties may terminate this Agency Agreement through mutual consent and notice prior to allotment.

 The Agent will continue to remain liable to the Principal for the shares subscribed and / or purchased by the Principal 
in the IPO in the name of the Agent, prior to the termination of this Agency Agreement.

9.  GOVERNING LAW

 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the 
applicable federal laws of the UAE to the extent these are not inconsistent with Sharia rules and principles as set 
out in the Sharia Standards published by AAOIFI, and in case of inconsistency the principles of Sharia shall prevail as 
interpreted by the ISSC of the Bank.

10. JURISDICTION

 The parties irrevocably submit to the jurisdiction of the competent UAE court that has exclusive jurisdiction to settle 
any dispute arising out of or in connection with this Agreement.

11. INDEMNITY

 The Agent undertakes to indemnify the Principal, its directors, employees, officers, and agents (each an Indemnified 
Person) for all losses,damages, claims, causes of actions, expenses, and costs (including legal costs) that an 
Indemnified Person may suffer or incur in relation to the Agent's misconduct, negligence, default and breach of this 
Agency Agreement, so long as it remains the Principal's agent.
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12.  COMMUNICATION

12.1 The Principal may contact the Agent by post, telephone or email, using the latest address, telephone 
number or email address of the Agent available in the Principal’s records. The Principal shall not be held 
liable for loss or damage resulting from the Agent's failure to receive information from the Principal. The 
Agent acknowledges and agrees that if the Agent does not inform the Principal promptly of a change to its 
details, the security of the Agent's information could be put at risk.

12.2  The Agent may contact the Principal on the telephone number the Principal provides to the Agent, or by 
fax or email following the user guidance provided by the Principal (if any). The Agent may also contact the 
Principal through its assigned Relationship Manager.

12.3  The Agent agrees that the Principal may record or monitor telephone calls and monitor electronic 
communications (including emails) between the Principal and the Agent. Such records may also be produced 
by the Principal in court or other official proceedings in order to verify the Agent's instructions.

13.  AGENT'S REPRESENTATIONS
 The Agent represents that:

13.1  The Agent has the legal power to enter into this Agreement and to exercise rights and perform obligations 
hereunder.

13.2  The Agent is not under any kind of conflict or litigation with his/her creditors or a third party.

13.3  The execution and performance by the Agent of, and the Transaction contemplated by, and the exercise of 
the Agent's rights and the performance of Agent obligations under this Agreement does not conflict with 
or put the Agent in breach of any of the Sharia principles, any law or regulation or judicial or official order 
applicable to the Agent, or any document that is binding on the Agent or any of his/her assets.

14.  SEVERABILITY
 If at any time any provision of this Agreement becomes illegal, invalid or unenforceable in any relevant jurisdiction, 

that illegality, invalidity, or unenforceability shall not affect:

 A ) The legality, validity, or enforceability in that jurisdiction of the remaining provisions of this Agreement, or

 B ) The legality, validity, or enforceability of the Agreement as a whole in any other jurisdiction.

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HERETO HAVE AGREED TO THE TERMS AND CONDITIONS AND EXECUTED THIS
AGREEMENT ON THE DAY AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

Signature: _______________________________________________________

For and on behalf of 
Principal

Agent's Signature: __________________________________________________

Designation: _______________________________________________________
(if an entity)
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Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

From: _________________________________________________ (Customer)

In favour of: Dubai Islamic Bank PJSC (the "Bank")

PREAMBLE

Whereas

(1) the Bank has appointed the Customer to participate in the Initial Public Offerings (IPO) launched for the intention 
of purchasing shares as its Agent.

(2) The Customer intends to purchase the shares from the Bank once the bank has acquired title to and possession of 
the shares.

Now Therefore:

1. Definitions:

 Capitalized terms used in this Promise To Purchase and not otherwise defined herein shall have the same meaning 
as ascribed to such terms under the Application Form, Agency Agreement and/or the Murabaha Contract.

2. The Customer hereby undertakes to purchase the shares, as provided under the Application Form, from the Bank at 
a Sale Price after the Bank has obtained the title and possession to the shares through the Customer as its Agent.

3. The Sale Price will be arrived at on the following basis:
 a. Total Subscription Amount (for allotted shares)
 b. Adding: Profit Amount
 c. Deduction: Collateral provided by the Customer
 d. Net Payable Sale Price
 Net Sale Price shall be paid in two (2) days of the Murabaha Contract

4. The Customer further confirms that if the Customer withdraws from executing the transaction before the Bank 
subscribes to the IPO for purchasing the shares, the Customer shall bear all Bank’s actual losses and administrative 
expenses. The Customer hereby authorises the Bank to deduct the administrative expenses from the Collateral 
provided by the Customer with the Bank and the Customer will remain responsible to compensate the Bank for the 
shortfall if this amount proves insufficient. The Customer further undertakes to pay in full the actual damages to 
the Bank arising out of the Customer's withdrawal.

5. If the Customer refuses to purchase the shares bought by the Bank by not coming forward to sign the Murabaha 
contract, the Bank is entitled to sell the shares in the market and get the sale proceeds for compensating itself. The 
Bank shall have full recourse against the Customer in case the sale proceeds prove inadequate to cover the required 
amount. If the sale proceeds of the shares exceed the Bank's entitlement, such excess will be the Bank's sole right 
in its capacity as the owner of the shares.

6. This Promise to Purchase shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai 
and the applicable federal laws of the UAE to the extent these are not inconsistent with Sharia rules and principles 
as set out in the Sharia Standards published by AAOIFI, and in case of inconsistency the principles of Sharia shall 
prevail as interpreted by the ISSC of the Bank.

Customer Signature:  __________________________________________  Date: _____ / _____ / ________

SCHEDULE 1 - PROMISE TO PURCHASE



Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

SCHEDULE 2 - MURABAHA CONTRACT

As per Article 6 of the Agency Agreement
{To be signed by the parties after the title and possession to the shares has been acquired by the Principal}

This Murabaha Contract ("Contract") is made on ________________________________________  between

Dubai Islamic Bank PJSC (the "Seller"), a company validly incorporated and existing under the laws of United Arab 
Emirates, with registered office in Dubai, Port Saeed Area, PO Box 1080.

And

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(hereinafter referred to as the “Buyer”)

Preamble

(1)  Whereas, the Buyer has participated in the subscription on behalf of the Seller as its undisclosed Agent and has 
been successful in subscribing to the shares listed in the Second clause of this Schedule as per allotment letter 
issued by the IPO Company in the name of the Buyer.

(2)  Whereas the Buyer had provided a Promise to Purchase in favour of the Seller.

(3) Whereas the Seller has, by virtue of the above allotment letter, acquired the title & possession of the shares 
through the Buyer being its undisclosed agent.

1.   Description of the shares

 The Seller has sold to the Buyer and the Buyer has accepted the Sale of shares from the Seller.

2.   Sale Price

  The following Sale Price is inclusive of the Seller's purchase price, direct expenses and the agreed profit:

IPO Company 
Name

Number of
shares

Subscription
price / share

Cost Price Profit Amount Total Sale Price
Sale Price

Payment Date

*Calculated on the basis of Promise to Purchase

3.  Method of Payment

 Total Sale Price shall be paid by the Buyer to the Seller within two days from the Sale Price Payment Date, which is 
also the date of Allotment.

4.  Default

 If the Buyer fails to pay the Sale Price, on the Sale Price Payment Date, the Seller will have the right to take necessary 
action for collecting it through any legal means available to the Seller. The Buyer shall be responsible to bear all such 
costs, including judicial and legal expenses and any other costs that may have been incurred by the Seller towards 
securing its rights.

5.  Right of Set-Off and Currency Exchange

 The Buyer authorises the Seller to debit the amounts representing the Sale Price, from any Collateral held with the Seller 
including but not limited to current/savings account, investment/wakala deposits any any other securities held in the custody 
of the Bank or assigned under lien, whether in local or foreign currency.

 The Buyer further authorises the Seller to exchange foreign currency at the rate prevailing on the exchange date 
in a manner that fulfills the payment of the Sale Price or a part thereof, irrespective whether or not such Collateral 
existed at the time of the signing of this Contract. Further, the Buyer authorises the Seller to block such Collateral 
and have priority over other creditors with respect to collecting the outstanding obligation, where necessary.
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6.  Validity of Contract

 The Buyer acknowledges to have read and understood the terms and conditions of this Contract and to have accepted 
them under free will, without being subjected to any duress or any other defect that may affect the free will.

7.  Powers and Authority of the Buyer

 The Buyer declares to have the full legal power and authority necessary for entering into this Contract and the 
execution of the obligations set out herein and further declares that such execution will not prejudice any existing 
contract, promise or obligations on the part of the Buyer.

8.  Non- Waiver

 The non-claim by the Seller at any time for the execution of this Contract or any of its terms, conditions or obligation 
set out herein shall not be costrued as being a waiver of such right or abandonment to claim full execution at any 
subsequent time.

9.  Notices and Communication

 The Seller may contact the Buyer by post, telephone or email, as per information available in Seller’s records. The 
Buyer undertakes to notify the Seller of any changes in the information available with the Seller. Further, the Buyer 
can contact the Seller by post, telephone, fax or email as per guidance provided by the Seller.

10.  Governing Law

 This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Emirate of Dubai and the 
applicable federal laws of the UAE to the extent these are not inconsistent with Sharia rules and principles as set 
out in the Sharia Standards published by AAOIFI, and in case of inconsistency the principles of Sharia shall prevail as 
interpreted by the ISSC of the Bank..

11. JURISDICTION

 The parties irrevocably submit to the jurisdiction of the competent UAE court that has exclusive jurisdiction to settle 
any dispute arising out of or in connection with this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES HERETO HAVE AGREED TO THE TERMS AND CONDITIONS AND EXECUTED 
THIS MURABAHA CONTRACT ON THE DAY AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

Signature ______________________________________________

For and on behalf of
Seller

Buyer's Signature ________________________________________________

Designation (in case of entity) _____________________________________



Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed and regulated by the Central Bank of the UAE

SCHEDULE 3 - PLEDGE AGREEMENT

Date: _____ / _____ / ________

Customer Name: _________________________________________ ,

1.  Introduction
This Pledge Agreement is entered into by the Customer in favour of Dubai Islamic Bank PJSC (the Bank) as of the date 
hereof in respect of contribution by the Customer in the form of cash, deposit or any other tangible security ("Collateral") 
specified in the Application Form and required by the Bank to be pledged or held under lien pursuant to the IPO Finance 
availed by the Customer from the Bank.

2.  Interpretation
Words or expressions not defined herein shall have the same meanings when used in Application Form, Agency Agreement 
and/or the Murabaha Contract.

3.   Grant of Pledge
The Customer as security for the payment, discharge and performance of all obligations (whether present or future) of 
the Customer to the Bank, under or in connection with the IPO Finance availed by the Customer, hereby irrevocably and 
unconditionally pledges to the Bank all of the Customer’s right, title and interest in and to the Collateral pledged herein, 
held with the Bank or Dubai Islamic Financial Services (DIFS), as described herein.

4.  Collateral Conditions and Additional Deposit
(a) The Customer irrevocably acknowledges and agrees to the conditions laid out in the Agency Agreement and/or the 

Murabaha Contract. 
(b) Customer agrees to make a cash payment or provide additional Collateral acceptable to the Bank, if the value of the 

pledged Collateral, as determined by the Bank, decreases significantly prior to the allotment of the IPO Company 
shares.  

(c) The Customer agrees to pay the value of the Allotted shares on the Allotment date, subject to which the Bank may 
liquidate the pledged Collateral, held with the Bank or DIFS, to recover the outstanding obligations.

(d)  In the case of liquidation of the pledged Collateral, Customer will be liable to the Terms and Conditions of the 
Collateral under pledge, which may include any applicable penalty or loss in value due to such liquidation.

PLEDGED COLLATERAL

Part A – SECURITIES

Currency Issuer Name ISIN/Ticker Collateral Amount

Part B – ACCOUNTS

Currency Account Number Pledged Amount

Signature _____________________________________________________________________________

For and behalf of Dubai Islamic Bank PJSC

Customer's Signature __________________________________________________________________



For general queries,
Please contact your Relationship Manager OR
Call on: +971 4 609 2222,  Email: Contactus@dib.ae,  Visit: www.dib.ae

CUSTOMER UNDERTAKING

Date: ____ / _____ / ________

To,
The Manager- Dubai Islamic Bank PJSC 

Dear Sirs,

Subscription Application No: __________________________________

Customer Account Number: ___________________________________

I hereby confirm that I have irrevocably authorised Dubai Islamic Bank to receive on my behalf the following:

a)  the allotment letter and share certificates from you representing the successful applications in my name, and;

b)  any refund amounts for the unsuccessful applications which may be transferred by you to an account designated 

by Dubai Islamic Bank.

Thanking you.

Yours truly,

Customer's Name: ______________________________________________________________

Designation (in case of entity): ___________________________________________________

Customer's Signature: ___________________________________________________________



لالستفسارات العامة،
اتصــل بمديــر العالقات الخاص بك أو

www.dib.ae :تفضل بزيارة  ,Contactus@dib.ae :فــي اتصــال: 2222 609 4 971+,  البريــد اإللكترونــي

تعهد المتعامل

التاريخ: ____ / _____ / ________

إلى،

المدير بنك دبي اإلسالمي ) شركة مساهمة عامة(

السالم عليكم ورحمة الله

طلب اكتتاب رقم: ________________________________________

رقم حساب المتعامل: _____________________________________

بموجبه، أؤكد على تفويضي لبنك دبي اإلسالمي الستالم ما يلي نيابة عني:

خطاب التخصيص، وشهادات األسهم الصادرة عنكم، والتي توضح الطلبات التي تم قبولها باسمي، أ ( 

وأية مبالغ مطلوب إعادتها من الطلبات التي لم يتم قبولها، والتي يمكنكم القيام بتحويلها إلى حساب  ب ( 
بتحديده. اإلسالمي  دبي  بنك  يقوم 

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

اسم المتعامل: ____________________________________________________________________

الوظيفة )للمؤسسات(: ______________________________________________________________

توقيع المتعامل: ___________________________________________________________________



بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الجدول 3 - اتــفـــاقـيـــة الــرهـــن

التاريخ: _____ / _____ / ________

اسم المتعامل: __________________________________________ ،

1. المقدمة

البنك( اعتباًرا من تاريخ هذه االتفاقية  يتم إبرام اتفاقية الرهن هذه من قبل المتعامل لصالح بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع )
فيما يتعلق بالمساهمة المطلوبة من المتعامل، بصورة نقدية أو من خالل وديعة، أو أية ضمانة أخرى ملموسة )الضمانات( 
تم تحديدها في نموذج الطلب المقدم وتكون مطلوبة من قبل البنك على أن تكون مرهونة أو محجوزة برهن بموجب 

تمويل االكتتاب العام األولي الذي حصل عليه المتعامل من البنك.

2.  التفسيرات
تحمل الكلمات أو التعبيرات المحددة في الشروط واألحكام المصاحبة )الشروط( نفس المعاني عند استخدامها في اتفاقية 

الرهن هذه.

3.  منح الرهن
يضمن المتعامل بموجب هذا بشكل نهائي وغير مشروط للبنك، كضمان للدفع، واإلبراء، واألداء، لجميع التزامات المتعامل 
)سواء حالية أو مستقبلية( إلى البنك في ما يتعلق تمويل أسهم في االكتتاب العام األولي أو على صلة بها، جميع حقوق 
المتعامل وملكيته ومصالحه في األصول المرهونة، الموجودة في حيازة البنك أو شركة دبي اإلسالمي للخدمات المالية 

(DIFS)، كما هو موضح في الملحق من هذه االتفاقية.

4.  شروط الضمان واإليداع اإلضافي
يقر المتعامل ويوافق بشكل ال رجعة فيه على الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الوكالة و/أو عقد المرابحة.   (a)

يوافق المتعامل على تقديم دفعات نقدية أو ضمانات إضافية مقبولة للبنك في حال حصول انخفاض حاد في قيمة الضمان المرهون   (b)
بحسب تقدير البنك قبل تخصيص أسهم شركة االكتتاب العام األولي.

يوافق المتعامل على سداد قيمة األسهم المخصصة في تاريخ التخصيص، وتبعاً لذلك السداد، قد يقوم البنك بفك   (c)
الضمان المرهون الذي يحتفظ به البنك أو شركة دبي اإلسالمي للخدمات المالية )DIFS( بهدف استرداد قيمة اإللتزامات 

المعلقة.
عند تسييل الضمان المرهون يخضع المتعامل للشروط واألحكام الخاصة بالضمان المرهون، والتي قد تتضمن بنودًا   (d)

جزائية أو خسارًة ناتجة عن التسييل.

ملحق بالجدول 4  األصول المرهونة

الجزء أ - الضمانات

العملة اسم الُمصدر ISIN/مؤشر مبلغ االستثمار

الجزء ب - الحسابات

العملة رقم الحساب المبلغ المرهون

توقيع: ________________________________________________________________________

بنك دبي اإلسالمي ش م ع

توقيع المتعامل: __________________________________________________________________



وأن يكون له عند الضرورة األولوية على بقية الدائنين فيما يتعلق بتحصيل دينه.

6.  صالحية العقد:

يقر المشتري بأنه قد قرأ وفهم أحكام وشروط هذا العقد، وأنه قد وافق عليها بمحض إرادته الحرة دون عيب آخر أو أي 
إكراه، أو أي خلل قد يؤثر على إرادته الحرة.

7.  صالحيات وسلطات المشتري:

يقر المشتري بأنه يتمتع بالصالحية والسلطة القانونية الالزمة للدخول في هذا العقد وتنفيذ االلتزامات المنصوص 
عليها فيه، كما أنه يقر أيضًا، أن ذلك التنفيذ لن يخل بأية عقد أو وعد أو التزامات نافذة حاليًا من جانب المشتري.

8.   عدم التنازل:

يجب أال يتم تفسير عدم قيام البائع وفي أي وقت من األوقات بالمطالبة بتنفيذ هذا العقد، أو أي من األحكام، أو 
االلتزامات الواردة فيه، كتنازل عن ذلك الحق، أو تخٍل عن المطالبة بالتنفيذ الكامل في أي وقت الحق.

9.   اإلشعارات والمراسالت

يمكن للبائع التواصل مع المشتري عن طريق البريد، أو الهاتف أو البريد اإللكتروني، بحسب ما هو متوفر لدى البائع 
من معلومات. ويتعهد المشتري بتبليغ البائع عن حصول أي تغييرات في المعلومات المتوفرة لدى البائع. باإلضافة 
لذلك فإنه يمكن للمشتري االتصال بالبائع عبر الهاتف، أو الفاكس، أو البريد اإللكتروني، وفقًا لتعليمات البائع في 

هذا الشأن.

10.   القانون الحاكم

يخضع عقد المرابحة هذا ألحكام قوانين إمارة دبي والقوانين االتحادية السارية داخل دولة اإلمارات، ويفسر وفقًا لها، 
في حدود عدم تعارض هذه القوانين مع أحكام الشريعة اإلسالمية، على النحو المبين ضمن المعايير الشرعية 

الصادرة عن أيوفي، على أنه في حال التعارض، فإنه يتم العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية وفق تفسير لجنة الرقابة 
الشرعية الداخلية للبنك لها.

11.  االختصاص القضائي

يخضع أطراف هذه االتفاقية، وبشكل غير قابل للنقض، لالختصاص القضائي لمحاكم دولة اإلمارات صاحبة االختصاص، 
والتي تتمتع بالسلطة القضائية الحصرية لتسوية أي نزاع ينتج عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها.

إشهادًا على ما سبق، قام الطرفان بالتوقيع على عقد المرابحة هذا في اليوم والتاريخ المبينين في مستهله.

توقيع: ______________________________________________

لصالح البائع وبالنيابة عنه

توقيع المشتري: ______________________________________________

الوظيفة )للمؤسسات(

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



جــدول 2 – عقد مرابحة

وفقًا للبند 6 من اتفاقية الوكالة
}يتم التوقيع عليه من قبل األطراف بعد أن يحصل الموكل على ملكية األسهم ويستحوذ عليها{

تم إبرام هذا العقد بتاريخ ________________________________________ بين كل من

ويقع مقرها  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لقوانين  وفقًا  وقائمة  تأسست  )البائع( شركة  اإلسالمي ش.م.ع  دبي  بنك 
بور سعيد، ص.ب. 1080. إمارة دبي، منطقة  المسجل في 

و

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

تمهيد

حيث إن المشتري قد شارك في عملية االكتتاب بالنيابة عن البائع بصفته وكيالً غير معلن، ونجح في االكتتاب   )1(
باسم المشتري على األسهم المدرجة في البند الثاني من هذا الجدول، بموجب خطاب التخصيص الصادر عن 

شركة االكتتاب العام األولي.

وحيث أن المشتري قد أصدر وعدًا بالشراء لصالح البائع.  )2(
خالل  األسهم من  وحيازة  على ملكية  قد حصل  أعاله،  المذكور  التخصيص  بموجب خطاب  البائع،  أن  وحيث   )3(

المعلن. غير  وكيله  بصفته  المشتري 

1.  وصف األسهم

باع البائع للمشتري، وقبل المشتري بشراء األسهم من البائع.

2.  ثمن البيع

يتضمن ثمن البيع التالي ثمن شراء البائع، والمصروفات المباشرة، والربح المتفق عليه:

اسم شركة 
االكتتاب العام 

األولي 
ثمن االكتتاب / عدد األسهم

إجمالي ثمن مبلغ الربحثمن التكلفةالسهم
البيع

تاريخ دفعة ثمن 
البيع

* محتسبة على أساس الوعد بالشراء

3.  طريقة الدفع

يدفع المشتري إجمالي ثمن البيع للبائع خالل يومين من تاريخ دفعة ثمن البيع، والذي يصادف أيضًا تاريخ التخصيص.

4.   اإلخالل

في حال فشل المشتري في تاريخ دفع ثمن البيع، في أن يؤدي ثمن البيع، فإنه يحق للبائع أن يتخذ اإلجراءات الالزمة 
لتحصيله عبر الطرق القانونية المتاحة، كما أن المشتري سوف يكون مسؤوالً عن تحمل كافة تلك النفقات بما في 

ذلك النفقات القضائية والقانونية، وأية نفقات أخرى قد يتكبدها البائع سعيًا لتأمين حقوقه.

5.   الحق في التسوية وصرف العملة:

يقوم المشتري بتفويض البائع بخصم المبالغ المستحقة الخاصة بثمن البيع، باإلضافة إلى مبلغ التعويض )إن وجد(، 
من أية ضمانات موجودة لدى البائع، بما في ذلك على سبيل المثال، جميع حساباته لدى البائع )جارية/ توفير(، 
الودائع االستثمارية/ ودائع الوكالة، وأية ضمانات أخرى موجودة في حيازة البنك أو مرهونة له، سواء كان ذلك 

بالعملة المحلية أو األجنبية.

كما يقوم المشتري أيضًا بتفويض البائع للقيام بصرف العملة األجنبية بالسعر السائد في تاريخ الصرف، بطريقة 
تساعد على اإليفاء بسداد ثمن البيع أو جزء منه، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الحسابات موجودة عند التوقيع على 
هذا العقد، أم تم فتحها بعد ذلك. كذلك يقوم المشتري بتفويض البائع للقيام بمنعه من التصرف في تلك األرصدة، 

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



صادر عن: ________________________________________ )المتعامل(

لصالح: بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع )البنك(

تمهيد

حيــث أن البنــك قــد عيّــن المتعامــل وكيــالً عنــه للمســاهمة فــي االكتتــاب العــام األولــي الــذي تــم إطالقــه، بهــدف شــراء   (1)
األســهم.

وحيث أن المتعامل يرغب في شراء األسهم من البنك بعد أن يحصل البنك على ملكيتها وحيازتها.  (2)

بناًء على ما سبق:

التعريفات:  .1

المصطلحــات المميــزة بخطــوط عريضــة ضمــن هــذا الوعــد بالشــراء، والتــي ليــس لهــا تعريــف مختلــف ضمــن هــذه   
الوثيقــة، ســوف يكــون لهــا نفــس المعنــى الموضــح لهــا ضمــن نمــوذج الطلــب، واتفاقيــة الوكالــة، و/ أو عقــد 

المرابحــة.

يتعهــد المتعامــل بموجبــه بشــراء األســهم مــن البنــك، علــى النحــو المبيــن فــي نمــوذج الطلــب، مقابــل ثمــن البيــع،   .2
وذلــك بعــد أن يحصــل البنــك علــى ملكيــة وحيــازة تلــك األســهم مــن خــالل المتعامــل بصفتــه وكيــالً للبنــك.

سوف يتم تحديد ثمن البيع من خالل الحسبة التالية:  .3

مبلغ االكتتاب اإلجمالي )لألسهم المخصصة(. أ . 
زائد: مبلغ الربح ب . 

ناقص: مبلغ الضمان الذي قدمه المتعامل ت . 
صافي ثمن البيع المستحق الدفع ث . 

يستحق صافي ثمن البيع السداد خالل يومين.

ــاب  ــاب البنــك فــي االكتت ــة قبــل أن يتــم اكتت ــذ المعامل ــه فــي حــال انســحابه مــن تنفي كمــا يؤكــد المتعامــل بأن  .4
العــام األولــي لشــراء األســهم، فــإن المتعامــل ســوف يتحمــل جميــع الخســائر الفعليــة للبنــك والمصروفــات اإلداريــة. 
وبموجبــه يفــوض المتعامــل البنــك بخصــم المصروفــات اإلداريــة مــن مبالــغ الضمــان التــي قدمهــا المتعامــل للبنــك، 
ويبقــى المتعامــل مســؤوالً عــن تعويــض البنــك عــن أي مبالــغ متبقيــة فــي حــال لــم يكــن مبلــغ الضمــان كافيــًا. 
كمــا يتعهــد المتعامــل بــأن يدفــع قيمــة كامــل األضــرار الفعليــة للبنــك، الناتجــة عــن انســحاب المتعامــل مــن التنفيــذ.

فــي حــال رفــض المتعامــل شــراء األســهم المشــتراة مــن البنــك مــن خــالل االكتتــاب فــي االكتتــاب العــام، متمثــالً   .5
فــي عــدم حضــوره لتوقيــع عقــد المرابحــة، فإنــه يحــق للبنــك بيــع األســهم فــي الســوق والحصــول علــى عائــد البيــع 
لتعويــض نفســه، وســوف يكــون للبنــك كامــل الحــق فــي الرجــوع علــى المتعامــل فــي حــال عــدم كفايــة عائــد البيــع 
لتغطيــة المبلــغ المطلــوب. وفــي حــال تجــاوز عائــد البيــع المبالــغ المســتحقة للبنــك، فــإن هــذا الفائــض ســوف يكــون 

مــن حــق البنــك وحــده، بصفتــه مالــك تلــك األســهم.

يخضــع وعــد الشــراء هــذا ألحــكام قوانيــن إمــارة دبــي والقوانيــن االتحاديــة الســارية داخــل دولــة اإلمــارات، ويفســر وفقــًا   .6
لهــا، فــي حــدود عــدم تعــارض هــذه القوانيــن مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية، علــى النحــو المبيــن ضمــن المعاييــر 
ــه يتــم العمــل بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وفــق  ــه فــي حــال التعــارض، فإن الشــرعية الصــادرة عــن أيوفــي، علــى أن

تفســير لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة للبنــك لهــا.

التاريــخ  _____ / _____ / ________ توقيــع المتعامــل __________________________________________ 

جدول 1 – وعد بالشــراء
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المراسالت:   .12

يمكن للموكل التواصل مع الوكيل عن طريق البريد او الهاتف أو الفاكس أو البريد اإللكتروني، مستخدمًا    12.1
أحدث ما لدى الموكل من سجالت للعناوين، وأرقام الهواتف، وأرقام الفاكس، وعنوان البريد اإللكتروني. ولن 
يكون الموكل مسؤوالً عن الخسارة أو الضرر الذي قد ينتج عن عدم قدرة الوكيل على استالم معلومات من 
الموكل. ويقر الوكيل ويفهم بأنه في حال عدم تبليغ الوكيل للموكل فورًا بحصول أي تغيير على بياناته، 

فإن أمان معلومات الوكيل قد يصبح معرضًا للخطر.

أو  الفاكس  طريق  عن  أو  للوكيل،  الموكل  قدمه  الذي  الهاتف  رقم  عبر  بالموكل  االتصال  للوكيل  يمكن    12.2
البريد اإللكتروني، وفقًا لتعليمات المستخدم التي يقدمها الموكل )إن وجدت(. ويمكن للوكيل أيضًا االتصال 

بالموكل عن طريق مدير عالقات المتعاملين المخصص له.

الموكل  بين  اإللكترونية  والرسائل  الهاتفية  االتصاالت  مراقبة  أو  تسجيل  للموكل  يجوز  أن  الوكيل  يوافق    12.3
والوكيل. وبأنه من الممكن أن تعرض هذه السجالت من قبل الموكل أمام المحاكم أو خالل أية إجراءات 

الوكيل. تعليمات  على  األدلة  تقديم  بهدف  رسمية  تقاضي 

إقرارات الوكيل:   .13

يقر الوكيل بما يلي:

بأن لديه الصالحية القانونية للدخول في هذه االتفاقية وللقيام بممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجبها.   13.1

بأنه ليس لديه أّي نزاع أو تقاضي مع دائنيه أو أي طرف آخر.   13.2

بأن قيام الوكيل بتنفيذ وأداء المعاملة المزمعة، وممارسة الوكيل لحقوقه وتنفيذه اللتزاماته بموجب هذه    13.3
االتفاقية، ال يتعارض مع أي من أحكام الشريعة اإلسالمية أو يؤدي إلى خرقها، أو أي قانون أو أمر قضائي أو 

رسمي واجب التطبيق على الوكيل، أو أي مستند ملزم للوكيل، أو ألي من أصوله.

قابلية التجزئة:   .14

في حال أصبح أي من أحكام هذه االتفاقية غير شرعي، في أي وقت من األوقات، أو غير نافذ، أو غير قابل للتنفيذ ضمن 
أية سلطة قضائية معنية، فإن عدم الشرعية تلك، أو عدم الصالحية أو النفاذ، لن يكون لها تأثير على:

شرعية أو صالحية أو نفاذ بقية أحكام هذه االتفاقية ضمن السلطة القضائية المعنية، أو أ ( 

شرعية أو صالحية أو نفاذ مجمل االتفاقية ضمن اية سلطة قضائية أخرى. ب ( 

إشهاداً على ذلك، قام أطراف هذه االتفاقية بالتوقيع عليها في اليوم والتاريخ المذكورين في مستهله.

توقيع: ________________________________________________________________________

لصالح الموكل وبالنيابة عنه

توقيع الوكيل: ________________________________________________________________________

الوظيفة )للمؤسسات(
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تعيين الوكيل:    .2

يقوم الموكل بتعيين الوكيل كوكيل غير معلٍن له، ليتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالمساهمة في االكتتاب    2.1
على األسهم عن طريق االكتتاب العام األولي، والذي وافق عليه الموكل.

وبموجب هذا يقبل الوكيل هذا التعيين طبقًا ألحكام هذه االتفاقية.   2.2

وافق األطراف على أن يكون تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية، هو تاريخ إنفاذ التعيين.   2.3

األسهم:    .3

طريق  عن  شراؤها  الوكيل  من  المطلوب  األسهم  وقيمة  عدد  على  والوكيل  الموكل  من  كل  بين  االتفاق  تم 
الطلب. نموذج  في  المبين  النحو  على  األولي،  العام  االكتتاب  في  المساهمة 

حدود الوكالة:    .4
تم تفويض الوكيل لالكتتاب لألسهم بمبلٍغ ال يتجاوز القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة من قبل شركة االكتتاب 

العام.

آلية الشراء:    .5

عقب انتهاء فترة االكتتاب العام، تبدأ شركة االكتتاب العام األولي بتخصيص األسهم للمكتتبين عندما ترى    5.1
األمر مناسبًا خالل فترة التخصيص المطلوبة.

ترسل شركة االكتتاب العام األولي خطاب التخصيص إلى الوكيل، والذي توضح فيه عدد السهم المخصصة    5.2
األولي. العام  االكتتاب  الوكيل لشركة  به  تقدم  الذي  االكتتاب  للوكيل بموجب طلب 

الذي اكتتب عليه الوكيل باسمه  العدد  إذا تم تخصيص عدد معين من األسهم للوكيل من أصل إجمالي    5.3
بصفته وكيالً غير معلن للموكل، فإن الموكل لن يكون مسؤوالً عن أي تأخير بأي شكل كان في تسليم 
للوكيل أو إلى أي طرف آخر. خطاب التخصيص و/ أو تسليم األسهم للموكل أو للوكيل، وعن تسليمها الحقاً 

في الوقت نفسه، سوف تقوم شركة االكتتاب العام األولي برد المبالغ الخاصة باألسهم التي لم يتم االكتتاب    5.4
عليها إلى الموكل، بموجب التصريح الممنوح له من قبل الوكيل.

آلية البيع:  .6

بمجرد االستحواذ الناجح للموكل على ملكية وحيازة األسهم تحت اسم الوكيل، من خالل خطاب التخصيص الصادر 
عن شركة االكتتاب العام األولي باسم الوكيل، يصبح للموكل الحق بموجب الوعد بالشراء بأن يطلب من الوكيل 

شراء األسهم من خالل عقد المرابحة على النحو المبين في الجدول 2.

وكالة محدودة:   .7

بمعاملة  للقيام  فقط  حصري  وبشكل  للموكل،  عنه  معلن  غير  يعمل كوكيل  الوكيل  أن  على  الطرفان  اتفق 
األولي. العام  االكتتاب 

إنهاء االتفاق:   .8

يجوز لكال الطرفين إنهاء اتفاقية الوكالة هذه من خالل القبول المشترك وإشعار كل طرف لآلخر قبل التخصيص. 

يظل الوكيل مسؤوالً أمام الموكل عن األسهم المكتتب بها و / أو تلك التي تم شراؤها من قبل الموكل عند 
االكتتاب العام األولي باسم الوكيل، قبل إنهاء اتفاقية الوكالة هذه.  

القانون الحاكم:   .9

تخضع هذه االتفاقية ألحكام قوانين إمارة دبي والقوانين االتحادية السارية داخل دولة اإلمارات، وتفسر وفقًا لها، في 
حدود عدم تعارض هذه القوانين مع أحكام الشريعة اإلسالمية، على النحو المبين ضمن المعايير الشرعية الصادرة 
عن أيوفي، على أنه في حال التعارض، فإنه يتم العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية وفق تفسير لجنة الرقابة الشرعية 

الداخلية للوكيل لها.

االختصاص القضائي:   .10

يخضع أطراف هذه االتفاقية، وبشكل غير قابل للنقض، لالختصاص القضائي لمحاكم دولة اإلمارات صاحبة االختصاص، 
والتي تتمتع بالسلطة القضائية الحصرية لتسوية أي نزاع ينتج عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها.

التعويض:   .11

يتعهد الوكيل بتعويض الموكل، ومديريه، وموظفيه، ومسؤوليه، ووكالئه )وكل منهم شخص معوض( عن كافة 
الخسائر أو األضرار أو المطالبات أو أسباب التداعي أو النفقات أو التكاليف التي قد يتعرض لها أو يتكبدها الشخص 
المعوض، نتيجة لسوء سلوك الوكيل أو إهماله أو تقصيره أو خرقه التفاقية الوكالة هذه طالما ظل وكيالً للموكل.

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



اتفاقية وكالة

تم إبرام هذه االتفاقية في هذا اليوم الموافق ________________________ ، بين كل من:

بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع )الموكل(

و

]اسم المتعامل، رقم الهوية اإلماراتية/ رقم جواز السفر، رقم الرخصة التجارية، وعنوان المتعامل[ )ويشار إليه فيما بعد بـ 
الوكيل(

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

تمهيد:

حيث أن الموكل يرغب في المساهمة في االكتتاب العام األولي المطروح بغرض شراء األسهم كنشاط استثماري.  .1

وحيث أن الموكل قد طلب من الوكيل العمل كوكيل غير معلن للموكل من أجل المساهمة في االكتتاب العام    .2
األولي، وذلك لتمكين الموكل من االكتتاب على األسهم من خالل الوكيل.

وحيث أن كالً من الموكل والوكيل قد اتفقا على أن خطاب التخصيص الصادر من قبل شركة االكتتاب العام األولي   .3
باسم الوكيل )الوكيل غير المعلن(، والخاص بعدد األسهم التي تم االكتتاب عليها سيكون دليالً كافيًا على حق/ 

ملكية الوكيل واستحواذه على األسهم التي تم تخصيصها له.

وبما أن الوكيل يعمل نيابة عن الموكل، فإن الوكيل سيقوم وبشكل فوري بتسليم خطاب التخصيص في حال   .4
قيام شركة االكتتاب العام األولي بإرساله له. ومع ذلك فقد يسمح الموكل للوكيل باالحتفاظ بخطاب التخصيص 

الموكل. لصالح  كأمانٍة 

وحيث أن الوكيل قد وافق على اإلجراءات عاليه، يؤكد الطرفان اتفاقهما على النحو التالي:  .5

تعريفات:    .1

يكون للمصطلحات التالية، وحيثما يتم استخدامها في هذه االتفاقية، المعاني المذكورة مقابل كل منها، ما لم 
يتطلب النص صراحًة خالفًا لذلك:

العام ألول مرة داخل دولة  أّي شركة تقوم بطرح أسهمها لالكتتاب  شركة االكتتاب العام األولي: وتعني   1.1
.DFM/ADX/Nasdaq Dubai في  قيدها  ليتم  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

الخاصة باالكتتاب في  الوكالة  الذي سيقوم الموكل ببيع األسهم له في نهاية  المشتري: وتعني الوكيل   1.2
عليها. واستحواذه  األسهم  على  حصوله  وبعد  األولي،  العام  االكتتاب 

األسهم: وتعني األسهم المطروحة بواسطة شركة االكتتاب العام األولي للجمهور، والتي سوف يتم استثمار   1.3
أموال الموكل فيها من خالل الوكيل.

الشراء: ويعني شراء األسهم من شركة االكتتاب العام األولي بواسطة الوكيل نيابة عن الموكل، وذلك طبقًا   1.4
لشروط وأحكام هذه االتفاقية.

مبلغ االكتتاب: تعني المبلغ المذكور في البند الفرعي )5-1(، وهو المبلغ الواجب الدفع من قبل الموكل   1.5
الموكل أرباح  يتضمن  والذي  للوكيل 

المذكورة في  المرابحة  الموكل للوكيل وذلك حسب أحكام وشروط  بيع األسهم بواسطة  البيع: ويعني   1.6
)أ(. التوضيح 

ثمن البيع: ويعني المبلغ المذكور في عقد المرابحة باعتباره مبلغ بيع األسهم بواسطة الموكل للوكيل   1.7
الموكل. أرباح  يتضمن  والذي 

طلب االكتتاب: يعني الطلب الذي قام الوكيل بتقديمه لشركات االكتتاب العام األولي.  1.8

المعاملة: تعني عملية الشراء، والبيع الالحق لألسهم بواسطة الموكل للوكيل بموجب شروط هذه االتفاقية.  1.9

االتفاقية، والتي يتم تفسيرها  التمهيد والتعريفات المذكورة عاليه، بمثابة جزٍء ال يتجزأ من هذه  يعتبر كل من 
والتعريفات. التمهيد  لكٍل من  وفقًا  وتنفيذها 

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي



بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

نموذج طلب تمويل أســهم في االكتتاب العام األولي

تم تصميم نموذج الطلب الماثل لمساعدتنا على فهم متطلباتكم للحصول على تمويٍل من بنك دبي اإلسالمي 
)البنك( لتمويل أسهم في االكتتاب العام األولي. لذلك نرجو منكم تزويدنا بالمعلومات التالية بشكل صحيح وكامل.

رقم حساب المتعامل : ______________________________                                    التاريخ:  يوم  /  شهر  /    سنة  

اسم المتعامل : ______________________________________________________________________________________

تفاصيل تمويل أسهم في االكتتاب العام األولي

اسم شركة االكتتاب العام األولي

الشريحة المستهدفة

الضمان

مبلغ الضمان

مبلغ االكتتاب

مبلغ الربح )بحسب عقد المرابحة(

المبلغ المدفوع عند تقديم الطلب )ضمان 
نقدي/ هامش نقدي(

ثمن االكتتاب عن كل سهم

الشروط واألحكام

يفهم المتعامل بأن طلب تمويل أسهم االكتتاب العام األولي يخضع لهذه الشروط واألحكام )الشروط واألحكام(.  (1
يوافــق المتعامــل ويــدرك بأنــه يحــق للبنــك، إذا ارتــأى البنــك ذلــك، أن يقــدم التمويــل باســتخدام هيكلــة شــرعية، بهــدف تمكيــن   (2

المتعامــل مــن االســتثمار فــي أســهم شــركة االكتتــاب العــام األولــي، وزيــادة فرصــه فــي الحصــول علــى تخصيــص أعلــى.
يفهــم المتعامــل بــأن مســتندات التمويــل تتضمــن )أ( اتفاقيــة وكالــة )ب( وعــد بالشــراء )ج( عقــد مرابحــة )د( اتفاقيــة الرهن )متى   (3

اقتضــى ذلــك( )هـــ(  تعهــد مــن المتعامــل )ويشــار إليهــا جميعــاً بـــ "مســتندات التمويل"(.
يفهم المتعامل مستندات التمويل المعنية ويوافق على تنفيذها.  (4

يفــوض المتعامــل البنــك بالتحقــق مــن المعلومــات المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة، أو أيــة معلومــات أخــرى متوفــرة لــدى البنــك   (5
مــن أيــة مصــادر كانــت، يعتبرهــا البنــك مصــادر مناســبة، بمــا فــي ذلــك تحديــداً أيــة تقاريــر ائتمانيــة صــادرة عــن أيــة وكالــة أو 

هيئــة تقييــم ائتمانــي.
إن البنــك ليــس ملزمــاً بتقديــم التمويــل اســتناداً إلــى هــذا الطلــب وحــده، ويحــق لــه، إن ارتــأى ذلــك، أن يرفــض الطلــب. وعليــه،   (6

فقــد ال يكــون المتعامــل قــادراً علــى االســتثمار فــي أســهم شــركة االكتتــاب العــام األولــي.
أي تمويــل يتــم منحــه للمتعامــل يخضــع لمــا يــراه البنــك مناســباً، ووفقــاً لشــروط وأحــكام تمويــل أســهم االكتتــاب العــام   (7
ــل المنفــذة، والشــروط واألحــكام العامــة للخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك، ومــا يجــري  األولــي، ومســتندات التموي

عليهــا مــن تعديــالت مــن وقــت آلخــر.

إقرار
ــدم  ــي أق ــة. كمــا أؤكــد بأنن ــح ومكتمل ــات صحي ــب هــذا معلوم ــي نمــوذج الطل ــات المذكــورة ف ــأن المعلوم ــر ب أق  (1

نمــوذج الطلــب هــذا بعــد أن قــرأت وفهمــت بيــان الحقائــق األساســية وهــذه الشــروط واألحــكام.
أفهــم بأنــه يحــق لــي الحصــول علــى مهلــة مراجعــة )خيــار الشــرط( / فتــرة إلغــاء الشــراء مدتهــا 5 أيــام عمــل كاملــة   (2
مــن تاريــخ التوقيــع علــى هــذه الوثيقــة، تســمح لــي بمراجعــة المعاملــة واالنســحاب منهــا مــن دون التعــرض أليــة 
نفقــات غيــر مســتحقة، وعليــه أضــع خيــاري المبيــن تاليــه طوعــًا، مــع علمــي التــام بحقيقــة أننــي عندمــا أتخلــى عــن 
خيــار الشــرط ) فتــرة إلغــاء الشــراء(، فــإن المعاملــة ســوف يتــم تنفيذهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن، بحســب اإلجــراءات 

ــدى البنــك. النمطيــة المتبعــة ل
   اإلبقــاء علــى مهلــة المراجعــة / )فتــرة إلغاء الشــراء( البالغة 5 أيام عمل.
   التخلــي عــن مهلــة المراجعــة / )فتــرة إلغاء الشــراء( البالغة 5 أيام عمل.

اسم ورمز مدير العالقة : __________________________________ توقيع المتعامل: _______________________    

توقيع مدير العالقة : ______________________________________ التاريخ:  يوم   /  شهر   /    سنة      

التاريخ:  يوم   /  شهر   /    سنة      



 تمويل أسهم في
االكتتاب العام األولي

الســتعمال البنك فقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم المتعامل: ـــــــــــ

رقم الحساب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي


