
Cash Dividends Payment Method: (select one option only)

iVESTOR Card (DFM only)
(for individual investors and

sole proprietorships only)
 

All outstanding unclaimed cash dividends as on date will be transferred to your selected payment method

CASH DIVIDENDS SERVICES FORM

Date: D D  /  M M  /  Y Y Y Y التاريخ:

UAE Bank Account Details تفاصيل الحساب البنكي داخل دولة االمارات  

DFM

IBAN No. (AED):

Bank Name:

IBAN No. (USD):

Bank Name:

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN (درهم):

اسم البنك:
رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN (دوالر):

اسم البنك:

Non-UAE Bank Account Details تفاصيل الحساب البنكي خارج دولة االمارات

IBAN: رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان):

Bank Account Number: رقم الحساب البنكي:

Bank Name: اسم البنك:

SWIFT Code: رمز السويفت:

City, Country: المدينة، الدولة:

UAE Bank Account Details تفاصيل الحساب البنكي داخل دولة االمارات  

ADX

IBAN No. (AED):

Bank Name:

IBAN No. (USD):

Bank Name:

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN (درهم):

اسم البنك:
رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN (دوالر):

اسم البنك:

االسم الكامل للمستثمر:
Full Name of Investor:

التحويل البنكي 
(لجميع فئات المستثمرين)

Bank Transfers
(for all investors)

Client ID:
رقم التداول:

آلية استالم األرباح النقدية (يشترط اختيار واحد فقط)   

1. Bank transfers may be subject to charges  
 and/or foreign exchange conversion  
 rates which may be deducted from the  
 cash dividend amount by the   
 transferring bank and/or the receiving  
 bank.
2. Please attach a bank statement or   
 certified bank letter, mentioning clearly  
 the bank account details.
3. Bank account should be in the name of  
 the investor.
4. Please fill the details below only if you  
 select “Bank Transfer” as cash dividend  
 payment method.

التحويالت إلى حساب مصرفي قد تكون عرضة    .١
للرسوم المطبقة و/أو أسعار تحويل العمالت األجنبية.    
وعليه يمكن خصم الرسوم المستحقة من مبلغ األرباح    

النقدية من قبل المصرف المرسل و/أو المصرف    
المتلقي.  

يجب إرفاق كشف حساب بنكي أو رسالة مصدقة من    .٢
البنك مع توضيح تفاصيل الحساب البنكي.  

يجب أن يكون الحساب البنكي باسم المستثمر.  .٣
قم بتعبئة التفاصيل أدناه فقط عند اختيار التحويل    .٤

البنكي (كطريقة الستالم األرباح) النقدية.  

(للمستثمرين األفراد والمؤسسات الفردية فقط)
بطاقة آيفستر

1. Cards will be delivered by courier inside  
 UAE (registered mail outside the UAE)
2. The investor should obtain an iVESTOR  
 card before the dividends are   
 distributed.
3. iVESTOR Card Issuance Fees: FREE
4. Card issuance is subject to iVESTOR   
 Terms & Conditions (Available on DFM  
 Website www.dfm.ae)

سيتم إرسال بطاقة آيفستر عن طريق البريد السريع  .١
داخل دولة اإلمارات (البريد المسجل خارج دولة اإلمارات)  

ينبغي على المستثمر امتالك بطاقة آيفستر قبل    .٢
توزيع األرباح  

رسوم إصدار بطاقة آيفستر: مجانا  .٣
إصدار البطاقة خاضع لشروط وأحكام بطاقة آيفستر  .٤
(متوفر في الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي   

(www.dfm.ae  

سيتم تحويل جميع األرباح الغير مستلمة في تاريخ الدفع إلى طريقة الدفع التي تم اختيارها

طـلب خدمـات األربـاح الـنـقـديـة

Non-UAE Bank Account Details تفاصيل الحساب البنكي خارج دولة االمارات

IBAN: رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان):

Bank Account Number: رقم الحساب البنكي:

Bank Name: اسم البنك:

SWIFT Code: رمز السويفت:

City, Country: المدينة، الدولة:

Acknowledgment إقرار

Guardian/Representative Signature/
Authorized Signatory

توقيع الوصي/الوكيل/المفوض بالتوقيع Investor Signature توقيع المستثمر

I/We, the undersigned, as an investor, Representative or Guardian, as applicable, hereby accept full legal and 
financial liability for: (i) the choice of cash dividend distribution mechanism as selected herein; and (ii) the 
accuracy of the information contained herein. I would like to receive cash dividends which are approved for 
distribution by the applicable companies listed on the relevant market. I/We agree, and I/We have full legal 
capacity, to release Emirates NBD Securities LLC from any liability that may arise from any deficiency or error 
in the data or information which I/We have provided and set out herein and I/We therefore irrevocably waive 
my/our right to claim from Emirates NBD Securities LLC and/or the relevant company paying a cash dividend 
in respect thereof.

أنا الموقع/نحن الموقعون أدناه، بصفتي/بصفتنا مستثمر أو وكيل أو وصي، حسب الحالة، أوافق/نوافق بموجبه على أن 
أتحمل/نتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية عن: (أ) اختيار آلية استالم األرباح النقدية المحددة في هذا الطلب ؛ و(ب) دقة 

وصحة المعلومات الواردة في هذا الطلب. وأرغب/نرغب في استالم األرباح النقدية التي أقرت بتوزيعها الشركات المعنية المدرجة 
في األسواق ذات الصلة. كما أوافق/نوافق وأنا/أننا بكامل األهلية المعتبرة شرعا وقانونا على إخالء مسؤولية شركة اإلمارات دبي 

الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. من أي مسؤولية قد تنشأ عن أي نقص أو خطأ في البيانات أو المعلومات التي قمت/قمنا 
بتقديمها والمبينة في هذا الطلب وعليه فإنني أسقط/إننا نسقط حقي/حقنا على نحو غير قابل لإللغاء في مطالبة شركة اإلمارات 

دبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م. و/أو الشركة المعنية لسداد أرباح نقدية في هذا الشأن. 
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