)رسالة تأكيد ملكية األوراق المالية (للمدققين
تقوم دائرة التقاص والتسوية واإليداع بإصدار رسالة رسمية موجهة إلى المدققين المعنيين تبين عدد األوراق المالية التي يمتلكها المستثمر بناء على طلبه
.في تاريخ معين
:الستخراج الرسالة
 يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بإرسال رسالة رسمية إلى سوق دبي المالي تفيد برغبة المستثمر في معرفة عدد األوراق المالية التي يمتلكها حتى تاريخ.1
. مرفقًا معه الرسوم،معين
 تقوم الدائرة بإعداد الرسالة وذلك بعد التدقيق على حساب المستثمر.2

Audit Confirmation Letter
The Clearing, Settlement and Depository Division (CSD) will issue at a given date, at the investor’s request, an official letter to the auditors
concerned indicating the number of stock owned by the investor.
To obtain the letter:
1. The investor or his representative must send an official letter to Dubai Financial Market indicating he wishes to know the number of stock
he owns until certain date. The letter must be accompanied by the fees.
2. The Division will prepare the letter after scrutinizing the investor’s account.

:إخالء مسئولية
 قد، ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات.المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط
 مســئوليه، أو الشــركات التابعة له/ ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و.تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات
 لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة. وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل،أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها
.مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة
Disclaimer:
The information provided in this document (“Information”) is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken
in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market
hereinafter referred to as “DFM” and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness
or completeness of the Information now or in the future. DFM shall not be liable for any loss suffered, directly or indirectly, by any person acting in reliance
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