االشتراك السنوي في كشف رصيد األوراق المالية للمستثمرين
تقوم دائرة التقاص والتسوية واإليداع باستخراج عدة أنواع من كشف رصيد األوراق المالية والتي يمكن للمستثمر االشتراك فيها إما يوميًا أو أسبوعيًا أو
شهريًا وهي كاآلتي:
• تقرير حركة األوراق المالية.
• رصيد المستثمر لكافة األوراق المالية المدرجة.
• رصيد المستثمر لدى الوسيط.
• رصيد المستثمر لشركة واحدة.
• أية تقارير أخرى ذات صلة.
وفي حال رغب المستثمر في الحصول على هذه الخدمة ،عليه إتباع الخطوات التالية:
•تعبئة المستثمر طلب االشتراك السنوي في كشف رصيد األوراق المالية وذلك باختيار توفير الخدمة إما يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا حسب الطلب مع اختيار
نوع الكشف.
سواء باليد ،أو من خالل أحد الوسطاء المرخصين في السوق ،أو إرساله بالفاكس ،أو بالبريد مرفق معه قيمة االشتراك السنوي إما نقدًا أو
•تقديم الطلب
ً
شيك أو إيداع المبلغ في حساب سوق دبي المالي.
• يتم إصدار إيصال استالم رسوم للمستثمر.
مالحظات هامة:
• في حالة قيام المستثمر بتغيير عنوانه البريدي ،عليه إخطار دائرة التقاص والتسوية واإليداع بذلك حتى يتسنى لها تحديث العنوان.
• في حالة إيداع رسوم االشتراك بالبنك ،على المستثمر إرسال نسخة من إشعار اإليداع لدائرة التقاص والتسوية واإليداع مرفق معه طلب االشتراك.

إخالء مسئولية:
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط .ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات ،قد
تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات .ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و /أو الشــركات التابعة له ،مســئوليه
أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها ،وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل .لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة
مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
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