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)DVP( شراء التسليم مقابل الدفع/ استحقاق األرباح النقدية ناشئة عن رفض بيع
Claims For Cash Dividend Arising From Buy/Sell Rejections (DVP)
D D

Application Date:

/

M M

/

Y Y Y Y

Pursuant to the following rejected SELL/BUY (delete whichever not
applicable) trades, we wish to lodge a claim for cash dividends:

:تاريخ الطلب

الشراء (حذف أيهما ال/بناءا على الصفقات التي تم رفضها لعمليات البيع
: نود تقديم طلب استحقاق األرباح القدية لها كما يلي، )ينطبق
:اسم حساب التداول

Name of DVP Trading:

:عضو المقاصة

Clearing Member:

:رقم المستثمر لدى العضو

NIN # of the Member:

:تفاصيل التداول

Trade details:

:نوع المعاملة

Transaction Type:
رقم
No.

اسم المستثمر
Investor Name

رقم المستثمر
Investor
Number (NIN)

اسم الورقة
المالية
Stock Name

يوم النداول
Trade Date

يوم التسوية
Settlement
Date

رقم الصفقة
Order
Number(s)

عدد االوراق
المالية
Quantity
Number of
Securities

القيمة
Value

يوم الرفض
Rejection
Date

:تفاصيل البنك لقيد األرباح النقدية اليه

Bank details for crediting of cash dividends:

 اسم البنكIBAN*

Bank Name

رقم الحساب المصرفي الدولي

*
)DVP كما في سجالت شركة دبي للمقاصة تحت رقم المستثمر الخاص لدى عضو التداول (عضوIBAN يجب أن يكون بصيغة

*must be as per IBAN in Dubai Clear records under the DVP Trading Member’s NIN.

 تحتفظ شركة دبي للمقاصة بالحق في.ونحن نؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة
.رفض المطالبة إذا كانت المعلومات المقدمة غير دقيقة أو لم يتم تحديثها

We confirm that the information provided herein is correct. Dubai Clear Company
reserves the right to reject the claim if information provided is inaccurate or not updated.

Signature:

:التوقيع

(as per authorised signatories list with DFM or Dubai Clear)

:توقيع المخول بالتوقيع

Name of authorized signatory:

:لالستخدام الرسمي لشركة دبي للمقاصة

Dubai Clear Company
Checked by:

:ختم الشركة

Company Stamp:

Section for Dubai Clear Company use only:

Prepared by:

مجموع
استحقاق
االرباح
النقدية
Total Cash
Dividend
claimed

HOD sign-off

Acknowledge receipt by Dubai CSD

Dubai CSD Company

Received by:

Approved by:

Checked by:

Payment
Instruction
Date:

Remarks

Name
Signature
Date

Ensure that copies of the following documents are attached:
• Copy of Settlement Agent confirmation that claimed dividend amount has been returned to DFM
• Copy of FS confirmation that the claimed dividend amount is in the DFM Dividend Account

DFM-CSD-D1

:التأكد من إرفاق نسخ من الوثائق التالية
• نسخة من تأكيد وكيل التسوية بأن مبلغ استحقاق األرباح المطالب بها قد أعيدت إلى دبي للمقاصة
• نسخة من تأكيد إداره الخدمات المالية بأن مبلغ األرباح المطالب به موجود في حساب أرباح سوق دبي المالي
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