طمب إكتتاب لذراء أسهم في شركة مجسهعة رم لمشقل واالستثسار الدياحي السداهسة العامة السحدودة
التاريخ7102/ / :
بهاسظة

رقم اإلكتتاب

البنك التجاري األردني

فرع:

االسم الكامل والبيانات الذخرية لمسكتتب

شخص اعتباري

الجشدية

(مؤسدات)

اسم األب

االسم األول

اسم العائمة

اسم الجد

شخص طبيعي
(أفراد)

الجشدية

اسم األم

تاريخ السيالد

الجشس
أنثى

ذكر
الهثائق الثبهتية (تهضع إشارة  Xعشد نهع الهثيقة):
بظاقة
شخرية

نهع الهثيقة

جهاز سفر

دفتر عائمة

صادر في

رقم الهثيقة

بتاريخ

(مكان

(تاريخ الردور)

الردور)

شهادة

أخرى

تدجيل

...................
رقم السركز (إن وجد)

الرقم الهطشي

(رقم التعريف لدى مركز إيداع األوراؽ السالية)

العشهان /مكان اإلقامة الدائم داخل

السديشة

ص.ب

الدولة

الرمز البريدي

السسمكة
هاتف أرضي

هاتف خمهي

بريد الكتروني

فاكس

عدد األسهم

أرغب/نرغب باالكتتاب لذراء العدد التالي من األسهم

سعر الدهم الهاحد

السعروضة لمبيع:

فمس

(...............................................سهساً)

ديشار أردني

القيسة اإلجسالية
فمس

ديشار أردني

طريقة الدفع ( تهضع إشارة  Xعشد طريقة الدفع ويسأل الفراغ إن وجد):
نقداً

قيداً عمى حدابي رقم (

بسهجب شيك مدير رقم (

) لدى البشك السقدم له هذا الظمب
فرع

) مدحهب عمى بشك

 أقر بأن جسيع السعمهمػات الػهاردة أعػالح صػحيحة كاممػة وأوافػق عمػى إكتتػابي فػي الذػركة اعالح.هػذا وأقػر بػأنشي قػد تدػمسن ندػخة مػن نذػرة االصػدار والشظػاماألساسي ،وقد اطمعن عمى كافة محتهياتها ودرستها بعشاية وفهسن مزسهنها وقبمن بها ،وبشاء عمى ذلك تم إكتتابي باألسهم السذكهرة ،عمساً بأنشي ال أتشازل عػن
حقي بسظالبة الذركة والرجهع عميها بكل عظل وضرر يشجم من جراء إضافة معمهمات غير صحيحة أو غير كافية في نذرة االصدار أو نتيجة حػذؼ معمهمػات قػد

تؤثر عمى قبهلي باالكتتاب في حال إضافتها عمى الشذرة.

 هذا وأقر بأنه يحق لكم رفض هذا الظمب في حال عدم تسكشكم من تحريل قيسة اإلكتتاب ألي سبب كان. إن الظمب مدتهفي لمذروط أعالح والسهقع أصهالً يذكل ايجابا ممزما لمسكتتب ال يحق الرجهع عشه.اسم السفهض عن السكتتب......................................:
اسم السكتتب......................................:
بسهجب وكالة......................................:

تهقيع السكتتب.................................. :

تهقيع السفهض عن السكتتب..................................:

مالحظة :صيغة المفرد أينما وردت في هذا الطلب تشمل صيغة المثنى وصيغة الجمع والعكس بالعكس
الستعسال مدتمم الظمب
نرادؽ عمى تهقيع السكتتب عمى هذا الظمب ،كسا ونرادؽ عمى مظابقة السعمهمات والبيانات التي وردت في هذا الظمب كسا هي مدونة في الهثائق التالية
السرفق طيه ندخ مرهرة عشها:

( ) 1الهثائق الثبهتية السعتسدة الثبات شخرية السكتتب والسؤشر عميها بدائرة في هذا الظمب.
( )2ندخة من سشد القبض الخاص بدفع قيسة اإلكتتاب باألسهم السذكهرة بسهجب هذا الظمب.
ختم وتوقيع البنك مستلم الطلب

التاريخ:

2107/ /

