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نموذج طلب سحب وإيداع األوراق المالية

Securities Deposit & Withdrawal Request Form
D D

Date:

Securities withdrawal from DFM

/

M M

/

Y Y Y Y

سحب أوراق مالية من سوق دبي المالي

:التاريخ

Securities Deposit at DFM

Investor Data in Dubai Financial Market

إيداع أوراق مالية في سوق دبي المالي

بيانات المستثمر في سوق دبي المالي
:رقم المستثمر الخاص بسوق دبي المالي
DFM Investor Number (NIN):

:االسم الكامل للمستثمر
Full Name of Investor:

Investor Data in the Other Market

بيانات المستثمر في السوق اآلخر

Market Name

اسم السوق

Investor Number

Account No.

رقم الحساب

Member Name

رقم المستثمر

إسم العضو

Based on the details mentioned below:

:وذلك حسب التفاصيل المبينه أدناه

 السحب/ رسوم االيداع

 إخطار التخصيص/ رقم الشهادة

عدد األوراق المالية

اسم الشركة

م

Deposit/ Withdrawal Fees

Certificate / Allotment Notice No.

No. of Securities

Company Name

No
1
2
3

توقيع المستثمر

Investor Signature

( الوصي* ( إن وجد/اسم الوكيل

Name of Representative/ Guardian* (if any)

I the undersigned below confirm that I have checked the accuracy
& completeness of the above information & supporting documents.

)  الوصي* ( إن وجد/توقيع الوكيل

Signature of Representative/ Guardian* (if any):

أتعهد أنا الموقع أدناه وأقر بأنني قمت بالتحقق من صحة جميع
.البيانات والمستندات المؤيدة للطلب الوارد أعاله
لالستخدام الرسمي

For Official Use Only
Approved

Rejected

Dubai CSD Stamp:

Rejection Reason:
Posted By:

Signature:

Date:

Approval By:

Signature:

Date:

Transaction No.:
*	In case of representative or guardian (other than father), please attach copy of
the power of attorney or custody documents authenticated by a public notary.
*	
Fees are subject to %5 value added tax (VAT)

 يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو الوصاية,)*	في حالة وجود وكيل أو وصي (غير األب
.مصدقة من كاتب العدل
%5 * الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة
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