
 أسئلة وأجوبة

 ما هي حقوق األولوية؟  (1

أكتوبر  7األحد  في تاريخ األهلية، وهوفي مصرف عجمان الحق هو أداة مالية ممنوحة لجميع المساهمين الحاليين 

 ، والتي تخول كل مالك للحق في االكتتاب في األسهم الجديدة المصدرة. 8102

إصدار حقوق  فسوف يتم 8102أكتوبر  7مصرف عجمان عند غلق التداول في يوم األحد إذا كنت مساهم في 

 لمصرف الجديدةلصالحك، وهي أوراق مالية قابلة للتداول. وتمنح تلك الحقوق لمالكها األهلية لالكتتاب في األسهم 

سهم واحد من  سهم تمتلكها وكل حق يخول لك االكتتاب فيأ 4. وسيتم تخصيص حق واحد مقابل كل عجمان

درهم للسهم الجديد. كما يمكن لك بيع تلك الحقوق الى مستثمرين آخرين في سوق دبي  0الجديدة بسعر  األسهم

 تداول الحقوق فترةالمالي خالل 

 هل يختلف الحق عن السهم؟ (2

االكتتاب في عدد مساوي من األسهم. إذا لم يتم استخدام الحق أو تداوله من  لمالكهانعم، الحق هو أداة مالية تخول 

 قبل صاحب الحق المعني، فإن الحق ينقضي وليس له قيمة عند انتهاء فترة االكتتاب أو فترة التداول، على التوالي.

 الحصول على تمويل من خالل االكتتاب في حقوق األولوية؟  يريد المصرفلماذا  (3

رف استخدام صافي عائدات االكتتاب في زيادة رأس المال لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك واالمتثال ينوي المص

لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي لتلبية احتياجات عمالء المصرف من الشركات واألفراد 

 قدية.ورأس المال العامل المستخدم في تنفيذ األعمال إليجاد تدفقات ن

 ؟ يهدف اليها المصرفكم يبلغ مقدار الزيادة التي  (4

 . خالل االكتتاب في حقوق األولويةدرهم من  40,9777911الى زيادة رأس المال بقيمة  يهدف المصرف

 ؟ مصرف عجمانكيف سيتأثر مساهمي  (5

في  يمتلكونهاسهم أ 4مقابل كل  في سهم واحد جديد حق لالكتتاب المصرفلكل مساهم في سوف يتم تخصيص 

( ممارسة حقوقهم في 0وسوف يحق للمساهمين ما يلي: ) 8102أكتوبر  7الموافق  وهو يوم األحد، األهليةتاريخ 

( تداول حقوقهم من خالل وسيط لألوراق 8االكتتاب في سهم واحد مقابل كل حق يمتلكوه بسعر اإلصدار؛ أو )

سعر ا إلصدار لكل سهم جديد هو  .عدم اتخاذ أي اجراء (3)المالية مسجل ومرخص من قبل سوق دبي المالي؛ أو 

 درهم. 0

 كيف يمكنني االكتتاب في األسهم الجديدة؟  (6

يتعين عليك االكتتاب بأحد ، يطرحها مصرف عجمان حقوقك وشراء األسهم الجديدة التي ممارسة حتى تتمكن من

 :الطرق التالية

مال إجراءات االكتتاب. ويمكن لمالكي الحقوق سداد يمكن لمالك الحقوق التوجه الى فروع التحصيل واستك .0

 :اكتتاباتهم من خالل قيمة

شيك مصرفي معتمد )شيك مصدق( مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة  .أ

 ". إصدار أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان ش.م.ع لصالح "

ر رقم مستثم ذكرالتحويل النقدي من خالل نظام التحويل النقدي في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع  .ب

ين على ويتعالمعاملة باإلضافة الى اسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول. وطني ساري المفعول في تفاصيل 

د ساري مع عدد األسهم تقديم رقم مستثمر وطني موحالمكتتبين الذين يختارون نظام التحويل النقدي 



الجديدة المكتتب فيها باإلضافة الى اسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول في حقل األوامر الخاصة. وسيتم 

 .تفاصيل تعليمات التحويل لصالح حقوق األولوية على الموقع اإللكتروني الرسمي لسوق دبي الماليتوفير 

ديم رقم مستثمر وطني صادر من سوق دبي المالي أثناء زيارة فرع بنك تلقي االكتتاب، يجب عليك تق

 االكتتاب فيها. ورقم حساب بنكي ليتم الخصم منه/شيك مصرفي معتمد وعدد األسهم المرغوب

 الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي االكتتاب.  .8

 االكتتاب اإللكتروني.  .3

 كيف يمكنني التأكد من أن رقم المستثمر الخاص بي ساري؟  (7

ما إذا كان رقمك الشخصي ساريا، يرجى االتصال بخدمة عمالء سوق دبي المالي من رقم هاتفك المحمول  لمعرفة

 مساًء )من األحد الى الخميس( 3:11صباًحا إلى الساعة  2:11المسجل في سوق دبي المالي من الساعة 

 التقديم من خالل:لم تتقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر في سوق دبي المالي من قبل، يرجى  إذا

  الخدمات اإللكترونية علىwww.dfm.ae 

  مكتب خدمات العمالء في سوق دبي المالي، الطابق التجاري، مركز التجارة العالمي، )من األحد إلى الخميس

 بعد الظهر( 8:11صباحا إلى  2:11

  على   االطالعشركة وساطة مرخصة من سوق دبي المالي. لعرض قائمة الوسطاء يرجىwww.dfm.ae 

(https://www.dfm.ae/members/brokers). 

 هل يمكنني االكتتاب فقط في بعض الحقوق وليس جميعها؟  (8

نعم، حيث يمكنك أن تقرر استخدام جزء من حقوقك لشراء أسهم جديدة، وبيع أو عدم القيام بأي شيء تجاه بقية 

 حقوقك. 

 االكتتاب؟هل يتوجب على  (9

لك أن  وزيجيرجع األمر إليك كمساهم في أن تقرر بنفسك بأن تكتتب أم ال. في حال اتخاذ قرارك بعدم االكتتاب، 

وم يأي إجراء بخصوصها. سوف تكون الحقوق قابلة للتداول في سوق دبي المالي من  اتخاذتبيع حقوقك أو عدم 

 .8102أكتوبر  84حتى األربعاء  8102أكتوبر  01 ءاألربعا

 هل يمكن تداولهم؟ — وقيهل يمكنني بيع حق  (11

لكنك لست ملزم بفعل ذلك. وقد تقرر بأنك ال ترغب في ممارسة حقوقك  —بالطبع، الحق هو خيار لشراء األسهم 

أو جميع  وز لك بيع بعضجلحالة، يأو كل األسهم الجديدة التي يحق لك االكتتاب فيها. في هذه ا بعضباالكتتاب في 

حقوقك لمستثمر آخر بقيمتها السوقية. من أجل بيع حقوقك، يجب عليك التواصل مع وسيط أوراق مالية مسجل 

 " خاللمصرف عجمانومرخص من قبل سوق دبي المالي. سيتم تداول الحقوق في سوق دبي المالي تحت مؤشر "

 .8102أكتوبر  84حتى األربعاء  8102أكتوبر  01األربعاء يوم من فترة تداول الحقوق، والتي تمتد 

 هل يمكنني االكتتاب في أسهم أكثر مما تسمح به الحقوق الخاصة بي؟ (11

وحتى  8102أكتوبر  07األربعاء عدد حقوقك في الفترة ما بين يوم االكتتاب في عدد من األسهم يفوق نعم، يمكن 

ك سداد قيمة كافة األسهم التي ترغب في االكتتاب فيها. إذا لم . حيث يجب علي8102أكتوبر  30 األربعاءيوم 

يمارس مالكي الحقوق حقهم في االكتتاب بالكامل في كل األسهم الجديدة، سوف يتم تخصيص األسهم المتبقية الى 

 األفراد أو المنظمات/الكيانات التي اكتتبت في عدد من األسهم يفوق ما هو مخصص لهم، على أسس تناسبية. ال

يوجد ضمان بأنك سوف تستلم نفس عدد األسهم التي تقدمت بطلب للحصول عليها، وفي هذه الحالة يتم رد الفائض 

 من األموال مقابل األسهم التي قمت باالكتتاب فيها ولم يتم تخصيصها لك.

 تقدمت لالكتتاب في أسهم إضافية، هل هو من المؤكد أني سأقوم باستالمهم؟ إذا (12

http://www.dfm.ae/


على الرغم من أنه يمكن لمالكي الحقوق التقدم لالكتتاب في أسهم إضافية، إال أنه ال يوجد ضمانة باستالمهم جميع 

األسهم الذين تقدموا لالكتتاب فيها فيما يتجاوز ما تسمح به حقوقهم. وستوزع االسهم االضافية المتبقية عقب 

تاب في أسهم إضافية فيما يتجاوز ويزيد عما يحق لهم على مالكي الحقوق الذين تقدموا لالكت األوليالتخصيص 

 بموجب عدد الحقوق التي يملكونها، وذلك على أسس تناسبية.

 ماذا يحدث إذا لم أقم باالكتتاب؟ (13

إذا اخترت عدم ممارسة جميع الحقوق التي تم إصدارها لالكتتاب في األسهم الجديدة، فإن نسبة الملكية الخاصة بك 

 .المصرففض وستواجه انخفاض في مصالحك لدى سوف تتخالمصرف في 

سوف يزيد من خالل عملية زيادة رأس المال التي سيتم تنفيذها من المصرف أن إجمالي عدد أسهم  إلىويرجع ذلك 

خالل إصدار حقوق األولوية، وعليه فإن عدد األسهم الني تملكها لن تزيد بنفس النسبة إال إذا قمت بممارسة كافة 

لي اعلى سبيل المثال، ستنخفض حصتك من إجم -اب في األسهم الجديدة. وسينطوي على ذلك آثار حقوقك لالكتت

 .، وستنخفض حصتك من األصوات في اجتماعات المساهمينالمصرفح المدفوعة من قبل بااألر

  ؟مصرف عجمانهل يمكنني االكتتاب في حقوق األولوية إذا لم أكن مساهم في  (14

 01يوم األربعاء في سوق دبي المالي خالل فترة تداول الحقوق من  مصرف عجمانفي أسهم  االكتتابنعم، يمكنك 

. يمكنك القيام بذلك من خالل وسيط مسجل في سوق دبي المالي. 8102أكتوبر  84حتى األربعاء  8102أكتوبر 

 .بمجرد امتالكك للحقوق، يمكنك االكتتاب في األسهم خالل فترة االكتتاب

 االكتتاب إذا كنت خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة؟هل يمكنني  (15

سوف يكون االكتتاب مفتوحا داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط إلى األفراد والمؤسسات من دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.

ن خةةارد دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مؤقتةةا خالل فترة ويمكن لمقيمي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة المقيمي

خالل منح شةةةةةةخص آخر في دولة اإلمارات العربية المتحدة توكيال لالكتتاب نيابة عنهم االكتتاب باالكتتاب إما من 

 .أو من خالل وسائل االكتتاب اإللكتروني المذكورة أعاله

 ن الذين يمتلكون أسهم في مصرف عجمانما هي اإلجراءات فيما يتعلق بالمستثمرين المتوفي  (16

رقم مستثمر للورثة" في سوق دبي المالي ونقل أسهم حساب "سوف يكون مطلوب من ورثة المستثمر المتوفي فتح 

المصرف الى حساب الورثة، أو تقديم رسالة تقسيم أسهم رسمية صادرة من المحكمة لنقل حقوق المساهم المتوفي 

 رقم مستثمر الورثة"في أسهم المصرف الى "حساب 

 ما هي التواريخ الهامة والرئيسية؟ (17

  8102أكتوبر  7تاريخ األهلية: األحد 

 8102أكتوبر  84حتى األربعاء  8102أكتوبر  01يوم األربعاء فترة تداول حقوق االكتتاب: 

 8102أكتوبر  30وحتى يوم األربعاء  8102أكتوبر  07يوم األربعاء فترة االكتتاب: 

 8102 نوفمبر 1األربعاء التخصيص النهائي لألسهم الجديدة:  اإلعالن عن

هاية في ن المصرفاألهلية أو تاريخ التسةجيل. سةيتم منح أي شةخص يحمل أسةهم  تاريخهو  التاريخ الرئيسيي االول

في ذلك التاريخ. ويتم إيداع هذه الحقوق في حساب  ةسهم مملوكأ 4حق واحد لكل  8102أكتوبر  7األحد يوم عمل 

 .المقاصة أو حساب الوساطة لكل من المساهمين المسجلين حيث يتم االحتفاظ بأسهمه الحالية

. خالل فترة تداول الحقوق، 8102أكتوبر  01وم األربعاء ي يهو بدء فترة تداول الحقوق ف التاريخ الرئيسي الثاني

مرن اآلخرين من خالل سوق دبي المالي. وتستمر فترة تداول الحقوق ثبيع حقوقهم للمست سيتمكن مالكي الحقوق من

 .8102أكتوبر  84يوم األربعاء حتى 



حيث يمكن لحاملي الحقوق  ،8102أكتوبر  07يوم األربعاء هو بدء فترة االكتتاب في  التاريخ الرئيسيييييييي الثالث 

اء حقوق من خالل سةةةةوق دبي المالي أثناء فترة تداول الحقوق( )سةةةةواء كانوا مسةةةةاهمين أو أولئك الذين قاموا بشةةةةر

 .8102أكتوبر  30يوم األربعاء االكتتاب في األسهم الجديدة. وستستمر فتره االكتتاب حتى 

م سةةةةةيقوهو التاريخ الذي سةةةةةيتم فيه اإلعالن عن التخصةةةةةيص النهائي لألسةةةةةهم الجديدة حيث  :آخر تاريخ رئيسيييييي

. أو إذا لم يتم تخصيص جميع األسهم التي 8102نوفمبر  1يوم األربعاء جديدة في بتخصةيص األسةهم ال المصةرف

نوفمبر  2يوم األربعاء تم االكتتاب فيها، فإن أي أموال اكتتاب فائضةةةةةةةة سةةةةةةةوف يتم ردها إليك في موعد أقصةةةةةةةاه 

8102. 

 ما هي الفروع المتاحة لتلقي طلبات االكتتاب؟ (18

 فروع بنك اإلمارات دبي الوطني

 هاتف العنوان الفرع المنطقة

 66 00 316 4 971+ برد النعيم، شارع خليفة  الفرع الرئيسي بأبوظبي  أبوظبي 

 

 66 00 316 4 971+ شارع الشيخ خليفة بن زايد، العين  فرع العين مول  العين 

 

الفرع الرئيسي  دبي 

 للمجموعة 

الطابق األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، مقابل دائرة التنمية 

 االقتصادية. 

+971 4 316 00 66 

 

 66 00 316 4 971+ ، مقابل لفندق جميرا بيتش، شارع جميرا. 3 سقيمام  فرع برد العرب  دبي 

 

الدور األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، شارع الهجرة، منطقة  الفرع الرئيسي بالشارقة  الشارقة 

 القاسمية، الشارقة 

+971 4 316 00 66 

 

الدور األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، قبل مركز لولو  فرع عجمان الرئيسي  عجمان 

 التجاري

+971 4 316 00 66 

 

س أر

 الخيمة 

 سأالفرع الرئيسي بر

 الخيمة 

 66 00 316 4 971+ س الخيمةأارع المنتصر مع شارع المعمورة، رتقاطع ش

 

 66 00 316 4 971+ شارع حامد بن عبدهللا، مرشد  الفرع الرئيسي بالفجيرة  الفجيرة

 

 مصرف عجمانفروع 

 

 هاتف العنوان الفرع المنطقة



 وظبي تي سي ايه أب أبوظبي 

 

 21188 السالم، شارع E، قطاع C31برد مكين، قطعة 

 

 21188 0شارع زايد  الخالدية أبوظبي

 

 80022 رف يتحاد، مشاالبناية مصرف عجمان، شارع  الفرع الرئيسي عجمان  

 80022 المبنى الفيدرالي، مسفوط  مسفوط عجمان  

 80022 أبراد ايه & اف، الطابق األرضي، شارع الشيخ خليفة خليفة  عجمان  

 80022 عجمان  –، الطابق األرضي 0كتلة سي المنطقة الحرة بعجمان،  المنطقة الحرة بعجمان  عجمان  

 80022 شارع خليفة بن زايد العين  أبوظبي

 21188  0، أم سقيم 3جميرا  جميرا  دبي

 80022 بناية رد أفنيو، منطقة القرهود القرهود  دبي

 80022 الطابق األرضي، منطقة الكورنيشبناية سيتي كومباس،  بحيرة الشارقة  الشارقة

 

 لالستفسارات يرجى االتصال:   (19

  17 7102747  -شؤون المستثمرين بمصرف عجمان 

  14 30771177 –بنك اإلمارات دبي الوطني 

 


