نموذج القبول
الخاص بعرض
شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م النقدي المشروط لالستحواذ على  ٪100من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي اكس بي
انترتينمنتس ش.م.ع
بمبلغ  0,08درهم إماراتي نقدًا لكل سهم من أسهم دي اكس بي إي

إجراءات قبول العرض

•

لقبول العرض ،استخدم نموذج القبول واتبع التعليمات واإليضاحات التوجيهية الواردة في هذا النموذج .يجب على حاملي أسهم دي اكس بي إي توقيع
نموذج القبول لقبول العرض .وإذا كنت تمتلك أسهمك في دي اكس بي إي باالشتراك مع آخرين ،فيجب عليك الترتيب للحصول على توقيع جميع حاملي
األسهم المشاركين على نموذج القبول.

•

قد تساعد المعلومات الواردة في هذا ال نموذج في اإلجابة على االستفسارات التي قد تكون لديك بشأن نموذج القبول ا وإجراءات قبول العرض .يُرجى
قراءة اإليضاحات الواردة في هذا المستند بعناية قبل إكمال نموذج القبول.

•

يُرجى إكمال نموذج القبول الماثل وتوقيعه حسب األصول وإعادته في أقرب وقت ممكن ،ويتم تسليمه ،في جميع األحوال ،عن طريق التقديم اإللكتروني
على DXBE@EMIRATESNBD.COMأو التسليم باليد إلى بنك استالم نماذج القبول في موعد أقصاه إغالق يوم عمل (برجاء االطالع على
الفقرة  9أدناه لمعرفة المواعيد ذات الصلة) بتاريخ  9مارس .2021

•

ويمكن لمساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض أن يقبلوا العرض أيضًا من خالل تقديم نموذج قبول مكتمل في اجتماع الجمعية العامة
غير العادية لـ دي اكس بي إي المقرر عقده في فندق البيتا الساعة  4مسا ًءا بتاريخ  9مارس .2021

•

يخضع العرض للشروط الواردة بمستند عرض مراس  .ما لم ينص على خالف ذلك تحمل المصطلحات التي تم تعريفها في مستند عرض مراس ذات
المعنى في نموذج القبول.

إ ذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض ،فيرجى االتصال ببنك تلقي طلبات القبول على رقم  043160066بين الساعة  8صبا ًحا.
والساعة  8مسا ًء من يوم السبت الى الخميس .ال يمكن لبنك تلقي طلبات القبول تقديم المشورة بشأن مزايا العرض وال تقديم أي مشورة مالية أو
قانونية أو ضريبية.

هذا المستند هام للغاية وعليكم االنتباه جيدًا إلى محتواه .وإذا ساورتكم أي شكوك بشأن اإلجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه ،فيلزم طلب الحصول على استشارة
مالية فورية من المستشار المهني أو المستشار المالي المستقل الخاص بكم المرخص من الهيئة.
سيتوفر مستند عرض مراس (ونسخ إضافية من نموذج القبول ا) على الموقع اإللكتروني لـ دي اكس بي إي على
relations/meraas-offer/خالل فترة العرض.

https://www.dxbentertainments.com/investor-

ويكون العرض متاحًا للقبول من قبل مساهمي دي اكس بي إي المسجلين كما في تاريخ إغالق التداول في أسهم دي اكس بي إي في سوق دبي المالي في  8مارس
 . 2021تم تحديد إجراءات قبول العرض أدناه .وينبغي قراءة نموذج القبول باالقتران مع مستند عرض مراس.
لقبول العرض ،يجب عليك إكمال النسخة اإلنجليزية أو النسخة العربية من نموذج القبول وإعادتها ،في أقرب وقت ممكن ،وفقًا للتعليمات الموضحة أدناه ويتم
تسليمها ،في جميع األحوال ،عن طريق التقديم اإللكتروني على  DXBE@EMIRATESNBD.COMأو تسليمه باليد إلى بنك استالم نماذج القبول في موعد
أقصاه الساعة مسا ًءا بتاريخ  9مارس  .2021تم تضمين قائمة بالفروع ذات الصلة لبنك استالم نماذج القبول حيث يمكن لمساهمي دي اكس بي إي تقديم نماذج
القبول في الفقرة  9أدناه.

ويمكن لمساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض أن يقبلوا العرض أيضًا من خالل تقديم نموذج قبول مكتمل في اجتماع الجمعية العمومية لشركةـ
دي اكس بي إي المقرر عقده في فندق البيتا الساعة  4مسا ًءا بتاريخ  9مارس .2021
من خالل إكمال نموذج القبول وتقديمه ،فإنك توافق على أنه قد يتم حظرك من التداول من قبل سوق دبي المالي فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي التي قبلت
العرض بشأنها.
بعد اكتمال العرض ،تعتزم مراس ممارسة حقوقها بموجب قواعد االستحواذ المطبقة وذلك لالستحواذ إلزاميا ً على أي من أسهم دي اكس بي إي (غير المملوكة
لـمراس أو الشركات التابعة لها في ذلك الوقت) ،وبالتالي ،قد تواجه تأخيرات كبيرة في استالم مقابل/مدفوعات أسهمك في دي اكس بي إي إذا لم تقبل هذا العرض.
تحتفظ دي اكس بي إي بالحق في االستمرار في استالم نماذج القبول من مساهمي دي اكس بي إي الذين لم يقبلوا العرض من قبل بحلول تاريخ إغالق العرض
كما هو موضح في القسم ( 2الشروط اإلضافية للعرض) من مستند عرض مراس.

يجب عدم فصل أي جزء من نموذج القبول
إذا ساورتكم أي شكوك بشأن العرض أو اإلجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه ،فيتعين عليكم طلب استشارة مالية فورية خاصة من المستشار المهني التابع لكم
أو أي مستشار مالي آخر مستقل خاص بكم مرخص لدى الهيئة.
تتوفر نماذج قبول إضافية ونسخ من مستند عرض مراس على https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/

كيفية استكمال نموذج القبول
يُرجى التأكد من استالم موافقتك بحلول الساعة  6مسا ًءا بتاريخ  9مارس .2021
1لقبول العرض  -االسم (األسماء) والعناوين الكاملة لحاملي األسهم المسجلين
لقبول العرض فيما يتعلق بجميع أسهمك في دي اكس
بي إي ،أكمل المربع  1من خالل إدراج اسم وعنوان
حامل األسهم الوحيد أو حامل األسهم األول المسجل
بحروف كبيرة إضافة إلى اسم (أسماء) جميع حاملي
األسهم المشتركين اآلخرين المسجلين (إن وجد).

أكمل هنا ►

2التوقيعات
لقبول العرض ،يجب عليك التوقيع في المربع  . 2وفي
حالة وجود حاملي أسهم مشتركين ،يجب على جميع
حاملي األسهم المشتركين التوقيع .وإذا لم يكن القبول
من جانب حامل (حاملي) األسهم المسجل ،فعليك إدراج
اسم (أسماء) وصفة الشخص (األشخاص) الذين يقدمون
نموذج القبول (مثل الوصي/الوكيل) .ويجب على أي
شخص يقبل العرض نيابة عن حامل أسهم مسجل تقديم
دليل على الصالحية المخولة له/لها وفقًا لإليضاحات
الواردة في الصفحة . 3

يجوز ألي شركة توقيع نموذج القبول باستخدام
ختمها ،والذي يجب وضعه وفقًا لنظامها األساسي
أو اللوائح األخرى .وفي حالة توقيع النموذج من قبل
شركة ،يجب أن يتم التعبير عن توقيعه من قبل
الشركة ويجب على كل شخص يوقع على نموذج
القبول أن يذكر الوظيفة التي يشغلها أسفل
توقيعه/توقيعها .يُرجى االطالع على اإليضاحات
اإلضافية في الصفحة . 3

إذا قمت بالتوقيع في المربع  2دون إدراج "نعم" في
المربع  ، 3فستُعتبر قد قدمت التعهدات والضمانات
الواردة في الفقرة  8من إيضاحات نموذج القبول.
يُحظر توقيع نموذج القبول في أي دولة محظورة.

وقع هنا ►

3األشخاص في الدول المحظورة
إذا كنت غير قادر على تقديم التعهدات والضمانات التي
تتطلبها الفقرة  8من إيضاحات نموذج القبول ا التي
مفادها( :أ) أنك لم تستلم أو ترسل نس ًخا من مستند
عرض مراس أو نموذج القبول أو أي مستندات ذات
صلة بعرض مراس في أو إلى أو من دولة محظورة؛
و(ب) أنك لم تستخدم فيما يتعلق بالعرض ،سواء
بصورة مباشرة أم غير مباشرة ،رسائل البريد أو أي
وسيلة أو أداة (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،الفاكس والبريد اإللكتروني والتلكس والهاتف
واإلنترنت) للتجارة الداخلية أو الخارجية ،أو أي تسهيل
لسوق األوراق المالية الوطنية ،في أي

دولة محظورة؛ و(ج) أنك كنت خارج نطاق أي دولة
محظورة عند تسليم نموذج القبول وفي وقت قبول
العرض ،وأنك ،فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي
ً
وكيال أو نائبًا
التي يرتبط بها نموذج القبول ،لست
يتصرف على أساس غير تقديري ألصيل قدم أي
تعليمات فيما يتعلق بالعرض من داخل أي دولة
محظورة؛ و(د) أنه لم يتم إرسال نموذج القبول وأي
مستندات ذات صلة من مستندات عرض مراس
بالبريد أو بأي طريقة أخرى في أو إلى أو من أي
دولة محظورة؛ وأنك تقبل العرض من خارج

أي دولة محظورة ،فيجب عليك إدراج "نعم" في
المربع  . 3وإذا لم تقم بإدراج "نعم" في المربع ، 3
فستُعتبر قد قدمت هذه التعهدات والضمانات .وإذا
أدرجت "نعم" في المربع  ، 3فقد تُعتبر لم تقبل
العرض بشكل صحيح ،على الرغم من أنك قد تكون
زعمت القيام بذلك.

أكمل هنا ►

الصفحة 2
يُرجى استكمال ما يلي على النحو الموضح في الصفحة ( 1يُستكمل بحروف كبيرة)
تم تضمين أحكام مستند عرض مراس وإيضاحات نموذج القبول الماثل في
نموذج القبول وتشكل جز ًءا منه.
 1االسم (األسماء) والعنوان (العناوين) الكاملة لحامل (حاملي) األسهم
المسجلين
المربع 1

(يُستكمل بحروف كبيرة)
.1

حامل األسهم األول (أو الوحيد) المسجل

.3

حامل األسهم الثالث

االسم (األسماء) األولى .......................................
(السيد/السيدة/اآلنسة/اللقب)

االسم (األسماء) األولى ...................................
(السيد/السيدة/اآلنسة/اللقب)

أسم العائلة ........................................ ................................

أسم العائلة ........................................ ................................

العنوان ............ ................................ ................................

العنوان ............ ................................ ................................

 .........................................الرمز البريدي .........................

 .........................................الرمز البريدي .........................

رقم الهاتف خالل الفترة النهارية ............ ................................ .

رقم الهاتف خالل الفترة النهارية ............ ................................ .

بطاقة الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

بطاقة الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

رقم جواز السفر .............. ................................

رقم جواز السفر .............. ................................

رقم المستثمر في سوق دبي المالي (رقم المستثمر الوطني)

رقم المستثمر في سوق دبي المالي (رقم المستثمر الوطني) ..............

الوسيط/حساب الحفظ ........................................

الوسيط/حساب الحفظ

 .2حامل األسهم الثاني

 .4حامل األسهم الرابع

االسم (األسماء) األولى .....................................
(السيد/السيدة/اآلنسة/اللقب)

االسم (األسماء) األولى ..................................
(السيد/السيدة/اآلنسة/اللقب)

أسم العائلة ........................................ ................................

أسم العائلة ......................................... ................................

العنوان ............ ................................ ................................

العنوان ............ ................................ ................................

 .......... ................................الرمز البريدي .......................

 .........................................الرمز البريدي .........................

رقم الهاتف خالل الفترة النهارية ............ ................................ .

رقم الهاتف خالل الفترة النهارية ............ ................................ .

بطاقة الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

بطاقة الهوية اإلماراتية (للمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة)

رقم جواز السفر .............. ................................

رقم جواز السفر .............. ................................

رقم المستثمر في سوق دبي المالي (رقم المستثمر الوطني)

رقم المستثمر في سوق دبي المالي (رقم المستثمر الوطني) ..............

الوسيط/حساب الحفظ

الوسيط/حساب الحفظ

 2وقِّع هنا لقبول العرض
عند التوقيع من جانب أفراد
يُوقع باعتباره صك اتفاق من قبل كل
حامل أسهم مسجل:
......................................... .1
......................................... .2
......................................... .3
......................................... .4

المربع 2
إذا تم توقيع نموذج القبول الماثل نيابة عن حامل أسهم مسجل ،فيُرجى إدراج اسم (أسماء) وعناوين
الشخص (األشخاص) الذي يقدم نموذج القبول.
.1االسم .................. ................................

العنوان.................. ................................ :

التوقيع ................. ................................

............................ ................................

.2االسم .................. ................................

العنوان.................. ................................ :

التوقيع ................. ................................

............................ ................................

.3االسم .................. ................................

العنوان.................. ................................ :

التوقيع ................. ................................

............................ ................................

.4االسم .................. ................................

العنوان.................. ................................ :

التوقيع ................. ................................

............................ ................................

هام :يجب على كل حامل أسهم مسجل من األفراد أن يوقع ويكتب اسمه وعنوانه بخط واضح في المكان المحدد .وفي حالة وجود حاملي أسهم
مشاركين ومسجلين ،فيجب عليهم جميعًا التوقيع.
عند التوقيع من جانب شركة

4

يُوقع باعتباره صك اتفاق بواسطة/بموجب الختم المشترك للشركة
المذكور اسمها على اليمين:
*في حضور/ممثلة من جانب:

اسم الشركة..................................... ................................ :
اسم المدير ....................................... ................................

توقيع المدير ..................................... ................................

*اسم المدير/السكرتير ......................... ................................
أدرج
الختم هنا

توقيع المدير/السكرتير ......................... ................................
*احذف حسب االقتضاء

 3المساهمون في الخارج

المربع 3

يُرجى إدراج "نعم" في المربع  3إذا كنت غير قادر على تقديم التعهدات
والضمانات المنصوص عليها في الفقرة  8من إيضاحات نموذج القبول
الماثل .وإذا لم تقم بإدراج "نعم" في المربع  ، 3فستُعتبر قد قدمت هذه
التعهدات والضمانات.

5

لكي يكون نموذج القبول ساريًا ،وباستثناء ما هو موضح أدناه ،يجب توقيعه شخصيًا من قبل حامل األسهم المسجل أو ،في حالة الملكية المشتركة لألسهم،
من قبل جميع حاملي األسهم المشاركين .ويجوز للشركة توقيع نموذج القبول الماثل وفقا لمستنداتها التأسيسية والقوانين والنظم المعمول بها.
باستكمال نموذج القبول هذا وتوقيعه ،يعتبر صاحب (أصحاب) القبول المسجلين المعنيين أنه قد قبل العرض فيما يتعلق بجميع أسهم دي اكس بي إي
المملوكة من قبل هذا حاملي األسهم المسجلين.

1

إذا كنت قد بعت أو نقلت ملكية أسهم دي اكس بي إي أو ترغب في بيعها أو نقل ملكيتها
إذا كنت قد بعت جميع أسهمك في دي اكس بي إي أو نقلت ملكيتها (حسب االقتضاء) ،فيُرجى إرسال مستند عرض مراس بجانب المستندات المرفقة في
الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى سمسار األسهم أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خالله البيع أو نقل الملكية إلحالتها إلى المشتري أو المتنازل
إليه .ومع ذلك ،يُمنع ويُحظر نشر أو توزيع مستند عرض مراس أو توجيهه أو إرساله في أو إلى أي دولة محظورة .وإذا قمت ببيع أو نقل ملكية جزء فقط
من أسهمك في دي اكس بي إي ،فيجب عليك االحتفاظ بهذه المستندات.
إذا قدمت نموذج قبول فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي ،وقمت بعد ذلك بنقل ملكية جميع أسهمك في دي اكس بي إي للغير قبل تاريخ إغالق العرض،
فسيتم اعتبار نموذج القبول الخاص بك فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي غير صالح ولن تُعتبر قد قبلت العرض فيما يتعلق بهذه األسهم.

2

إذا توفي حامل األسهم الوحيد
فيجب على الممثل (الممثلين) الشخصيين أو الممثل (الممثلين) الشخصيين المحتملين التواصل مع شركة دبي لإليداع بسوق دبي المالي في أقرب وقت
ممكن لتحديث سجل سوق دبي المالي ذي الصلة وتحويل أسهم دي اكس بي إي من أسم المستثمر المتوفي إلى الورثة قبل قبول تلك الورثة للعرض.
وبمجرد تحديث سجل سوق دبي المالي ،يجب على الممثل (الممثلين) الشخصيين أو الممثل (الممثلين) الشخصيين المحتملين توقيع نموذج القبول وفقًا
لشروطه.

3

إذا توفى أحد حاملي األسهم المشاركين
يجب توقيع نموذج القبول من قبل جميع حاملي األسهم الباقين على قيد الحياة وإعادته إما عن طريق اإلرسال اإللكتروني على
 DXBE@EMIRATESNBD.COMأو بتسليمه باليد إلى بنك استالم نماذج القبول أو عن طريق تقديمه في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي
اكس بي إي ويُرفق معه في كل حالة نسخة موثقة من شهادة الوفاة ومستندات إثبات صحة الوفاة بالنسبة لحامل األسهم المتوفى.

4

إذا تم توقيع نموذج القبول بموجب توكيل رسمي
يجب أن يُرفق بنموذج القبول المكتمل أصل التوكيل الرسمي (أو نسخة موثقة منه (متوافقة مع القانون والبروتوكول ،إن أمكن)).

5

إذا كان أي سهم من أسهمك في دي اكس بي إي مرهونة أو خاضعًا ألي نوع من أنواع الضمان (متضمنا ً أسهم دي اكس بي إي الخاضعة أي
أمر قضائي)
يجب عليك التواصل مع البنك أو الغير التي تم رهن أسهم دي اكس بي إي أو تقديم أي ضمان آخر عليها لصالحه أو حجز (متضمنا ً أمر المحكمة)
والحصول على تصريح كتابي من ذلك البنك أو الغير ذات الصلة لتحويل أسهمك في دي اكس بي إي إلى مراس .ويجب تقديم خطاب الموافقة على الرهن
(أو نسخة مصدقة منه) مع نموذج القبول إضافة إلى خطاب (خطابات) أصلية على ورق يحمل اسم وعنوان البنك (البنوك) المرتهنة المناسبة ("المرتهن")،
إلى سوق دبي المالي ،والتي تؤكد ما يلي:

(أ)

موافقتك أنت والمرتهن بشكل نهائي وغير مشروط على إلغاء الرهن الممنوح من قبلك لصالح المرتهن على أسهم دي اكس بي
إي ذات الصلة ،على النحو الوارد في سجل حاملي أسهم دي اكس بي إي الذي يحتفظ به سوق دبي المالي؛ و

(ب)

لن يكون للمرتهن أي مطالبة ضد دي اكس بي إي فيما يتعلق بالرهن ذي الصلة على أسهم دي اكس بي إي ذات الصلة.

وفي جميع األحوال ،يتم توقيع هذا الخطاب (الخطابات) وختمها ،عند الضرورة ،من جانبك ومن قِبل البنك أو الغير الذي تم رهن األسهم ذات الصلة
لصالحه .وإذا لم يحدث ذلك ،فلن يتم نقل أسهمك في دي اكس بي إي (حسب االقتضاء) إلى مراس وفقًا لهذا العرض ولن تُعتبر قد قبلت العرض فيما
يتعلق بهذه األسهم .ومع ذلك ،يجب على مساهمي دي اكس بي إي والمرتهنين أن يضعوا في اعتبارهم أن مراس تعتزم ممارسة حقوقها وفقًا لقواعد
االستحواذ وذلك لالستحواذ على أي من أسهم دي اكس بي إي (غير المملوكة لـمراس أو الشركات التابعة لها في ذلك الوقت) .يرحى الرجوع في هذا
الشأن إلى الفقرة  7أدناه

6

إذا كنت تريد إرسال نموذج القبول بطريقة إلكترونية

يمكنك إرسال نموذج القبول إلكترونيًا عن طريق توقيع نسخة ورقية أصلية من نموذج القبول (باتباع اإلرشادات الموضحة في هذه اإليضاحات) وإعادة
نسخة ممسوحة ضوئيًا من نموذج القبول المكتمل إلى DXBE@EMIRATESNBD.COM.

7

إذا لم تقبل العرض
بمجرد أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي ،تعتزم مراس القيام بإجراء " شراء أسهم صغار المساهمين" المتاح بموجب قواعد االستحواذ
فيما يتعلق باألقلية من المساهمين في دي اكس بي إي لالستحواذ على جميع أسهم دي اكس بي إي وبالتالي إلغاء إدراج أسهم دي اكس بي إي من سوق
دبي المالي ،ولذلك ،من المحتمل أن تتأثر سيولة أسهمك سلبًا إذا لم تقبل هذا العرض .كجزء من "االستحواذ اإللزامي") تعتزم مراس إجراء تعليق ألسهم
دي اكس بي إي من التداول وذلك بعد اكتمال العرض وبالتالي إذا لم تقبل العرض ،فقد ال تتمكن من التصرف في أسهمك أو قد تواجه تأخيرات كبيرة في
استالم مقابل/مدفوعات أسهمك.
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الضمانات
بالتوقيع على نموذج القبول ،فإنك (بصفتك مساه ًما في دي اكس بي إي أو نائبًا عن مساهم في دي اكس بي إي) تقبل بموجب هذا المستند جميع التعهدات
واإلقرارات والضمانات واالتفاقيات ال ُمقدمة إلى مراس أو ال ُمبرمة معها والموضحة أدناه (الملزمة له هو وممثليه الشخصيين وورثته وخلفائه في
الملكية والمتنازل إليهم):

(أ)

يشكل القبول ،فيما يتعلق بعدد أسهم دي اكس بي إي التي يتعلق بها القبول ذي الصلة ما يلي:
.i

قبول العرض بموجب الشروط واألحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في مستند عرض مراس ونموذج القبول ووفقًا لها؛

.ii

تعهد بتوقيع أي مستندات أخرى وتقديم أي تأكيدات أخرى قد تكون مطلوبة لتمكين مراس من الحصول على المزايا الكاملة لشروط
مستند عرض مراس ونموذج القبول و/أو تحسين أي صالحيات تم اإلعالن عن منحها بموجبهما (بما في ذلك ،در ًءا للشك ،أي
مستندات مطلوبة ألغراض امتثال مراس لمتطلبات وإجراءات "اعرف عميلك")؛ و

.iii

إقرار وضمان بأنك المالك القانوني و/أو الحقيقي ألسهم دي اكس بي إي (حسب االقتضاء) أو بأنه يحق لك بشكل نهائي وغير
مشروط حوالة هذه األسهم وأنه سيتم االستحواذ على كامل الملكية النفعية فيها بموجب العرض ،وذلك إذا لم تكن المالك الحقيقي؛

(ب)

ً
مقبوال قد تم بيعها خالية من جميع الرهون وحقوق الملكية والرسوم
أن أسهم دي اكس بي إي التي تم قبول العرض بشأنها أو اعتُبر
واألعباء والحصص العادلة وحقوق األولوية وحقوق الغير من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق المتصلة بها من تاريخ التسجيل وفيما
بعد ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،حقوق التصويت والحق في االستالم واالحتفاظ بجمع توزيعات األرباح والتوزيعات
األخرى المعلنة أو المدرجة أو المدفوعة في تاريخ مستند عرض مراس أو بعده؛

(ج )

ً
أصوال من هذا المستند أو أي مستن د آخر يتعلق بالعرض ،في أو إلى أو من دولة محظورة ،ولم يستخدم
أنك لم تستلم أو ترسل نس ًخا أو
فيما يتعلق بالعرض ،سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة ،البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
اإلرسال بالفاكس أو البريد اإللكتروني أو الهاتف) للتجارة الداخلية أو الخارجية ،أو أي تسهيالت لسوق األوراق المالية الوطنية ألي دولة
محظورة في وقت تقديم وتسوية نموذج (نماذج) القبول ذات الصلة؛ وأنه ،فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي التي يتعلق بها القبول ،ليس
ً
وكيال أو نائبًا يتصرف على أساس غير تقديري ألصيل ،ما لم تكن موظفًا مفوضًا لهذا األصيل أو أن هذا األصيل قد قدم جميع التعليمات
المتعلقة بالعرض من خارج نطاق أي دولة محظورة؛

(د )

أنك لم تتخذ أو تغفل اتخاذ أي إجراء من شأنه أو قد يؤدي إلى قيام مراس أو أي شخص آخر بالتصرف بما ينتهك أي متطلبات قانونية أو
تنظيمية ألي إقليم فيما يتعلق بالعرض أو قبولك له؛

(ه)

أنه في حالة قبولك للعرض ،فسوف تضطلع بجميع اإلجراءات واألمور الخاضعة لسيطرتك والتي ستكون ضرورية أو مناسبة لتؤول
أسهم دي اكس بي إي المذكورة أعاله إلى مراس أو نوابها أو أي أشخاص آخرين حسبما تقرر مراس؛

(و )

أنك توافق على المصادقة على كل فعل أو أمر يمكن القيام به أو إنفاذه من قبل مراس أو أي عضو في مجلس إدارة مراس أو وكالئهم
المعنيين ،أو من قبل دي اكس بي إي أو وكالئها ،حسب االقتضاء ،عند ممارسة أي من صالحياتك و/أو سلطاتك بموجب الفقرة  8فيما
يتعلق بأسهمك في دي اكس بي إي (حسب االقتضاء)؛

(ز)

أن تخضع ،فيما يتعلق بجميع األمور الناشئة عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما ،لالختصاص القضائي لمحاكم دبي ،وتوافق على
أنه ال يوجد شيء من شأنه أن يحد من حقوق مراس في رفع أي دعوى أو إثارة أي قضية أو اتخاذ أي إجراءات تقاضي تنشأ عن العرض
والقبول أو فيما يتعلق بهما في أي مسألة أخرى يسمح بها القانون أو أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي؛

(ح )

أنه إذا كان أي جزء من الفقرة  8غير قابل للتنفيذ أو غير سليم أو ال يمنح مراس أو أي عضو في مجلس إدارة مراس أو وكالئهم المزايا
أو الصالحيات ال ُمعلن عن منحها لهم في هذه الفقرة ،فيجب عليك االضطالع على وجه السرعة الممكنة عمليًا بجميع هذه اإلجراءات
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واألمور وتوقيع جميع المستندات التي تحت سيطرتك والتي قد تكون مطلوبة لتمكين مراس و/أو أي مدير في مراس و/أو وكالئه
المفوضين من الحصول على المزايا الكاملة لهذا المستند ونموذج القبول؛ و
(ط)

رهنًا بأن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي ،أن توقيع نموذج القبول وتسليمه يعد بمثابة تعيين مراس كوكيل أو ممثل لك
مع تكليفه بما يلي:
.i

إكمال وتوقيع جميع نماذج نقل الملكية و/أو أي مستند آخر وفقًا لتقديره فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي المشار إليها في الفقرة
(8أ)من نموذج القبول ا لصالح مراس أو وفقا ً لتعليمات مراس؛

.ii

تقديم نماذج نقل الملكية و/أو المستندات األخرى وفقًا لتقدير مراس فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي خالل ستة أشهر من التاريخ
الذي يصبح فيه العرض غير مشروط من جميع النواحي؛ و

.iii

توقيع جميع المستندات األخرى واالضطالع بجميع اإلجراءات واألمور األخرى التي قد تكون ضرورية أو مناسبة في رأي
مراس لغرض قبول العرض أو فيما يتعلق به وفقًا لنموذج القبول وبهدف أن تؤول أسهم دي اكس بي إي إلى مراس أو وفقا ً
لتوجيهات مراس.
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بنك استالم نماذج القبول
يمكن لمساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض تقديم نموذج قبول مكتمل إلى بنك استالم نماذج القبول في مواقع الفروع التالية:

المنطقة

الفرع

العنوان

أوقات العمل

دبي

مجموعة المركز الرئيسي

الطابق األرضي ،مكتب الفرع الرئيسي ،شارع بني ياس،
ديرة ،دبي.

األحد – الخميس

دبي

فرع جميرا

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني ،مفترق شارع الوصل ،أم
سقيم  ،3جميرا ،دبي.

دبي

فرع القصيص

شارع دمشق ،بجانب فندق دبي جراند ،القصيص ،دبي

أبوظبي

فرع شارع إلكترا

شارع زايد الثاني ،مقابل مستشفى اليف الين ،أبوظبي

العين

العين  -المركز الرئيسي

شارع الشيخ خليفة بن زايد ،مقابل مستشفى برجيل ،العين

الشارقة

الشارقة  -المركز الرئيسي

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني ،شارع المهاجرين ،منطقة
القاسمية ،الشارقة.

عجمان

عجمان  -المركز الرئيسي

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني ،شارع الشيخ راشد بن
حميد ،الصوان ،عجمان.

أم القيوين

أم القيوين  -المركز الرئيسي

شارع الملك فيصل ،الرأس ب ،أم القيوين ،بجانب مستشفى
أم القيوين ،أم القيوين.

الفجيرة

الفجيرة  -المركز الرئيسي

شارع الشيخ حمدان بن عبد للا ،مركز المدينة رقم ،3
الفجيرة ،مقابل فندق سيجي الديار ،الفجيرة

رأس الخيمة

رأس الخيمة  -المركز
الرئيسي

شارع المنتصر ،تقاطع شارع المعمورة ،رأس الخيمة

( 8صباحا ً –  3مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
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السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس
( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
السبت – الخميس

( 8صباحا ً –  2مسا ًءا)
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