االشتراك في
اإلكتتابات العامة

1

ipo.dfm.ae

04 305 5555

customerservice@dfm.ae

أوال  -طلب رقم مستثمر  NINعرب تطبيق سوق دبي المالي
ً
إذا كنت ترغب يف أن تصبح مستثم ًرا يف سوق دبي المالي ،ستحتاج أوالً إلى إصدار رقم مستثمر .NIN
يمكنك إصدار ذلك يف غضون  3دقائق باستخدام تطبيق سوق دبي المالي.

تطبيق سوق دبي المالي متاح على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع ،وأيض ًا يمكنك
شخصيا أو التواصل مع وسيط مرخص.
زيارتنا
ً
للقصر
يمكنك الحصول على رقم مستثمر
ّ
بالنيابة عنهم عرب التطبيق.

ماذا تحتاج لتقديم طلب حصول على رقم
مستثمر NIN؟
 .1هوية إماراتية سارية المفعول
 .2كشف حساب بنكي أو بطاقة آيفسرت
(يمكنك طلب واحدة عند طلب رقم
المستثمر)

كيف تصبح مستثمر يف سوق دبي المالي؟
 .1تسجيل الدخول عرب التطبيق
 .2انقر على “تقدم بطلب للحصول على رقم
مستثمر يف سوق دبي المالي”
 .3قم بتعبئة بياناتك الخاصة
سيمت إصدار رقم المستثمر الخاص بك وستتلقى رقم
المستثمر على الفور عرب رسالة نصية قصرية.

شاهد الفيديو التوضيحي
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ثاني ًا  -كيفية االشرتاك يف االكتتابات العامة
يمكنك البدء فو ًرا بعملية اشرتاكك من خالل إحدى القنوات التالية:

01

تطبيق سوق
دبي المالي

02

منصة االكتتاب
اإللكرتوني
لسوق دبي
المالي

03

المصارف
المشاركة

لالشرتاك يف جميع القنوات المذكورة يجب أن يتوفر لديك ما يلي:

فعل يف سوق دبي المالي (.)NIN
• رقم مستثمر ُم ّ
• طريقة دفع صالحة:
• بطاقة آيفستر الخاصة بسوق دبي المالي (إذا كانت هي طريقة الدفع المفضلة لديك) ،على أن تكون البطاقة
ومتضمنة الرصيد الكافي لدفع مبلغ االكتتاب
فعلة ُ
ُم ّ
• تحويل بنكي من حسابك من خالل بوابة الدفع اإللكتروني لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (عبر تطبيق
سوق دبي المالي أو منصة االكتتاب اإللكتروني لسوق دبي المالي) .
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االشرتاك يف االكتتابات العامة
عرب تطبيق سوق دبي المالي
الخطوة 1
•حدد الرشكة من قمس االكتتابات العامة القادمة وابدأ اشرتاكك.
•حدد امس الحساب الذي ترغب يف االشرتاك فيه أو اكتب رقم المستثمر الخاص بك
( *)NINللعثور على الحساب.
•تأكد من صحة الحساب عن طريق تحديد “نعم” (أو “متابعة” إذا تم اختيار
رقم المستثمر )NIN

الخطوة 2

الخطوة 4

حدد الرشيحة اليت تشرتك فيها.

حدد المبلغ الذي ترغب يف استثماره
وطريقة الدفع الخاصة بك.

الخطوة 3

الخطوة 5

حدد الحساب الذي ترغب يف إيداع
أسهمك فيه.

راجع واقبل جميع الرشوط واألحكام وقم
بتأكيد اشرتاكك.

بمجرد االنتهاء ،قم بزيارة صفحة االشرتاكات الخاصة بك لعرضها يف حسابك.
شاهد الفيديو التوضيحي
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االشرتاك يف االكتتابات العامة عرب منصة
اإلكتتاب اإللكرتوني لسوق دبي المالي

سيمت فتح االشرتاك من خالل منصة االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط.
منصة االكتتاب متاحة هنا.
ipo.dfm.ae

شاهد الفيديو التوضيحي
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قم بتسجيل الدخول إلى منصة سوق دبي المالي لالكتتاب العام باستخدام حساب الخدمة اإللكرتونية الخاص بك.
حدد الرشكة من قمس االكتتابات العامة القادمة.

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 4

الخطوة 5

•انقر على االشرتاك
•حدد الحساب الذي ترغب
يف االشرتاك فيه أو أضف
حسا ًبا آخر باستخدام رقم
المستثمر (.*)NIN

حدد المبلغ الذي ترغب يف
استثماره.

حدد الحساب الذي ترغب يف
إيداع أسهمك فيه.

إخرت طريقة الدفع .يمكنك
الدفع باستخدام بطاقة
آيفسرت أو الخدمات
المصرفية اإللكرتونية.

أخريا ،قم بمراجعة وتأكيد
ً
اشرتاكك.

مالحظة:
رقم المستثمر ( )NINمطلوب لجميع طرق اشرتاكات االكتتابات العامة .إذا لم يكن
حاليا،
لديك رقم المستثمر ( )NINيرجى العودة للقمس األول .إذا كنت مستثم ًرا ً
ولكن ال يمكنك تذكر رقم المستثمر ( )NINالخاص بك:
•اتصل على 04 305 5555
•اخرت رقم 4
•أدخل آخر  4أرقام من الهوية اإلمارات الخاصة بك
•سيصلك رقم المستثمر ( )NINالخاص بك عرب رسالة نصية قصرية
على الرقم المسجل
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االشرتاك يف االكتتابات العامة عرب
المصارف المشاركة

لالكتتاب عرب المصارف المشاركة ،سوف تحتاج إلى رقم مستثمر محدث من
سوق دبي المالي والرجوع إلى نرشة اكتتاب الرشكة اليت تتضمن المصارف
المشاركة وطريقة االشرتاك يف مختلف المصارف وقائمة بأفرع المصارف.
عرض قنوات اشرتاك البنك المستلم والتفاصيل يف نرشة اكتتاب الرشكة.
اذهب إلى نرشة االكتتاب

Emirates NBD Bank

Emirates Islamic Bank

]Tel: 800 72545 476 [800 SALIK IPO
IPO Channel: ipo.emiratesnbd.com
Website: emiratesnbd.com

]Tel: 800 SALIK IPO [800 72545 476
Email: wealthmanagement@emiratesislamic.ae
IPO Channel: emiratesislamic.ae/ipo
Website: emiratesislamic.ae

ADIB
Tel: +971 2 652 0878
Website: adib.ae

مالحظة:
رقم المستثمر ( )NINمطلوب لجميع طرق اشرتاكات االكتتابات العامة .إذا لم يكن
حاليا،
لديك رقم المستثمر ( )NINيرجى العودة للقمس األول .إذا كنت مستثم ًرا ً
ولكن ال يمكنك تذكر رقم المستثمر ( )NINالخاص بك:
•اتصل على 04 305 5555
•اخرت رقم 4
•أدخل آخر  4أرقام من الهوية اإلمارات الخاصة بك
•سيصلك رقم المستثمر ( )NINالخاص بك عرب رسالة نصية قصرية
على الرقم المسجل
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خطوات :طلب رقم مستثمر  NINعرب تطبيق سوق دبي المالي

خطوة 1
قم بتسجيل الدخول تعبئة
التفاصيل الخاصة بك

خطوة 2
تقدم بطلب إصدار رقم
المستثمر الخاص بك
للقصر
أو
ّ

خطوة 3
ابدأ التقديم باتباع
خطوات التحقق

خطوة 4
اخرت طريقتك المفضلة
لتلقي األرباح النقدية -
بطاقة آيفسرت أو حسابك
المصريف الخاص

تم تقديم الطلب
ستتلقى رقم المستثمر
الخاص بك على الفور عرب
رسالة نصية قصرية
شاهد الفيديو التوضيحي
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خطوات :طلب رقم مستثمر  NINلقاصر عرب تطبيق سوق دبي المالي

خطوة 1

خطوة 2
قم باختيار “المزيد” من
القائمة أدناه

قم بتسجيل الدخول عرب
تطبيق سوق دبي المالي

خطوة 4
قم باختيار “طلب رقم
مستثمر قاصر”

خطوة 3
قم باختيار “الخدمات
اإللكرتونية”

خطوة 5
قم بإدخال البيانات
المطلوبة

خطوة 6
اقرأ ووافق على اإلقرارات

خطوة 6
قم باختيار طريقة الدفع
المفضلة لديك

تم تقديم الطلب
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خطوات :كيفية االشرتاك يف االكتتابات العامة عرب التطبيق
خطوة 1

اخرت امس الرشكة
من قائمة
االكتتابات العامة
القادمة

ابدأ عملية
االشرتاك

تأكد من صحة الحساب
عن طريق تحديد “نعم”
(أو “متابعة” إذا تم
اختيار رقم المستثمر
)NIN

أو اكتب رقم
المستثمر الخاص
بك ( )NINللعثور
على الحساب

خطوة 2

حدد امس الحساب
الذي ترغب يف
االشرتاك فيه

خطوة 3

حدد الرشيحة اليت
تشرتك فيها

اكتب المبلغ
الذي ترغب يف
استثماره

حدد الحساب الذي
ترغب يف إيداع
أسهمك فيه

أضف تفاصيل حسابك
المصريف السرتداد
األموال (مالحظة:
إذا كنت تشرتك من
خالل بطاقة آيفسرت،
فسيمت رد المبلغ
فيها)

إذا تم تحديد الخدمات
المصرفية اإللكرتونية،
فسيمت إعادة توجيهك
إلى الخدمات المصرفية
اإللكرتونية إلجراء الدفع

إخرت طريقة
الدفع

خطوة 4

خطوة 5

راجع واقبل جميع
الرشوط واألحكام وقم
بتأكيد اشرتاكك

تم االشرتاك
بمجرد االنتهاء ،قم بزيارة
صفحة االشرتاكات الخاصة
بك لعرضها يف حسابك
شاهدد الفيديو التوضيحي
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خطوات :كيفية االشرتاك يف االكتتابات العامة عرب منصة اإلكتتاب اإللكرتوني

خطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى منصة اإلكتتاب
اإللكرتوني لسوق دبي المالي
باستخدام حساب الخدمة اإللكرتونية
الخاص بك

حدد الرشكة من قمس االكتتابات العامة
القادمة

انقر لالشرتاك

حدد المبلغ الذي ترغب يف استثماره

أو إضافة حساب آخر باستخدام رقم
المستثمر ()NIN

حدد الحساب الذي ترغب يف االشرتاك
فيه

خطوة 2

خطوة 3

حدد الحساب الذي ترغب يف إيداع
أسهمك فيه

إخرت طريقة الدفع .يمكنك الدفع
باستخدام بطاقة آيفسرت أو الخدمات
المصرفية اإللكرتونية

أخريا ،قم بمراجعة وتأكيد اشرتاكك
ً

سرتى اشرتاكاتك يف الصفحة الرئيسية

بمجرد االنتهاء ،قم بزيارة صفحة
اشرتاكاتك لعرضها يف حسابك .يمكنك
ً
أيضا تزنيل النموذج الخاص بك هنا.

خطوة 4

شاهد الفيديو التوضيحي
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خطوات :تحويل األسهم من حساب دبي لإليداع إلى حساب عضو التداول

الخطوة 2

الخطوة 1

قم باختيار
“المزيد” من
أسفل الشاشة

قم بتسجيل
الدخول

الخطوة 3

الخطوة 4
قم باختيار “طلب تحويل األوراق المالية
من حساب دبي لإليداع إلى حساب
عضو التداول” من قائمة التحويالت

الخطوة 5

قم باختيار
“الخدمات
اإللكرتونية”

الخطوة 6
قم باختيار عضو
التداول المراد
التداول معه

قم باختيار رقم
المستثمر المراد
تحويل األسهم له

الخطوة 8
قم بمراجعة
الطلب وثم
إرساله

الخطوة 7
أدخل عدد
األسهم المراد
تحويلها

تمت العملية بنجاح
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DISCLAIMER:
This publication is intended as a general guide and does not contain any legal, tax or investment advice. Parties interested in
becoming a publicly quoted company should consult appropriate legal and financial advisors. All information included in this
publication, such as text, data DFM or Nasdaq Dubai logos and images, are the property of both. Modifications, copy, display,
redistribution, or sale of any of them without advance written permission of DFM/Nasdaq Dubai is strictly prohibited and may
result in criminal penalties. This document may be amended and reproduced from time to reflect market developments and
any changes to rules and regulations of DFM/Nasdaq Dubai or any other authorities. The information contained in this guide is
as of the date hereof and subject to change, completion or amendments without previous notices. Laws, rules and regulations
displayed are for information purposes only and may not be up to date. Interested parties may obtain the up-to-date original
texts and its amendments from the original sources of those laws, rules and regulations. The examples illustrated in this
publication are representative of the companies either quoted on DFM or other stock exchanges operating in different parts
of the world. The information provided here should not be constituted or interpreted as investment or business advice. DFM/
Nasdaq Dubai does not assume any responsibility for the accuracy of the information provided by other parties. The display or
publishing, or endorsement by the DFM/Nasdaq Dubai of such information shall not imply a declaration that this information is
true or that actions carried out by any party based thereon are legal and it does not reflect DFM’s view. For such information,
please contact the original source.
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