استخراج إثبات ملكية األوراق المالية
يحق لدائرة التقاص والتســوية والتســوية القيام فقط باســتخراج رســالة إثبات ملكية األوراق المالية للمســتثمرين في الشــركات المســاهمة العامة
بناء علــى الطلب الذي يقدمه المســتثمر أو من ينوب عنه ،وال يحق للمســجل أو أية جهة أخرى إصدار أيــة إثبات ملكيه
المدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي ً
لــأوراق المالية من دون الرجوع إلى دائرة التقاص والتســوية واإليداع مباشـ ً
ـرة.
ففــي حالــة طلب المســتثمر إصدار رســالة بشــأن ملكيته لألوراق الماليــة ،يجب عليه إتباع االخطــوات المبينة أدناه:
• يقــوم المســتثمر أو مــن ينــوب عنه بملء طلب اســتخراج إثبات ملكية األوراق المالية وإرســاله إلى دائرة التقاص والتســوية واإليداع.
• تقــوم الدائــرة بالتأكــد مــن بيانات المســتثمر وملكيته لألوراق المالية ووجودها في حســابه االدى دائرة التقاص والتســوية واإليداع.
• إذا كانت عدد األوراق المالية المراد اســتخراج رســالة إثبات ملكية لها موجودة في حســابه لدى أحد الوســطاء ،فيجب على المســتثمر ملء طلب
«تحويــل األوراق المالية بين المقاصة والوســيط» .Registry Transfer
• بعــد اســتالم الطلــب ،تقــوم الدائــرة بالموافقة علــى عملية التحويل بعــد التأكد من عدم وجود أية التزامــات مالية عالقة على العميل لدى وســيطه،
والتأكــد مــن وجود توقيع وختم الوســيط على الطلب.
• يتم إعداد رســالة إثبات ملكية األوراق المالية للمســتثمر وتســليمها إلى المســتثمر مباشـ ً
ـرة أو من ينوب عنه وذلك بعد اســتالم قيمة الرســوم من
المســتثمر وقدرها  100درهم للرســالة الواحدة.
• يتم إصدار إيصال اســتالم رســوم للمستثمر.
مالحظة هامة:
• إذا رغــب المســتثمر بالتــداول فــي ســوق دبي المالــي بنفس األوراق المالية التي تم إصدار رســالة إثبات ملكية لها ،عليه إرجاع النســخة األصلية من رســالة
إثبــات ملكيــة األوراق الماليــة إلى دائرة التقاص والتســوية واإليداع لتقــوم بدورها برفع التجميد عــن تلك األوراق المالية.
• يشــترط أن تحتوي رســالة إثبات ملكية األوراق المالية على رمز شــركة واحدة فقط.
• فــي حالــة فقــدان المســتثمر لرســالة إثبــات ملكية األوراق المالية وأراد التــداول بنفس كمية األوراق الماليــة المذكورة في إثبات الملكيــة ،فإنه يجب على
المســتثمر تقديم رســالة تعهد لســوق دبي المالي تفيد تحمله المســؤولية الكاملة في حالة تبين اســتخدام تلك الشــهادة (المفقودة) خارج ســوق
دبــي المالي وألغراض أخرى.

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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