
Application Date D D  /  M M  /  Y Y Y Y

 طلب تحويل األوراق المالية بين المقاصة والوسيط
Transfer Securities Between CSD and Broker

Investor’s Details: تفاصيل المستثمر:

Investor Name: اسم المستثمر:

Investor Number (NIN):  :(NIN) رقم المستثمر

Broker Name:  :اسم الوسيط

Account No. with Broker: رقم الحساب لدى الوسيط:

Please Transfer Securities owned by me based on below details:  يرجى تحويل األوراق المالية الخاصة بي حسب التفاصيل المبينة أدناه:

          Broker to CDS 

          CDS to Broker

         الوسيط إلى المقاصة 

         المقاصة إلى الوسيط 

CDS Stamp ختم اإلدارة

For Official Use only لالستخدام الرسمي

CDS Decision:

        Approved

        Rejected reason: 

قرار اإلدارة:

         الموافقة

          الرفض بسبب:

Officer Name:

Date: 

Signature:

اسم المسؤول :
التاريخ:

التوقيع: 
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رقم المعاملة عدد األوراق المالية الشركة المساهمة العامة م
Transaction No. Number of Securitas Listed Security Name No.
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Investor Signature:  :توقيع المستثمر

Representative / Guardian Name & Sign* (If Any): اسم وتوقيع الوكيل/الوصي* )إن وجد(:

* In case of representative or guardian (other than father), please attach copy of the   
 power of attorney or custody documented authenticated by a public notary.

*  في حال وجود وكيل أو وصي )غير األب(، يرجى إرفاق نسخة 
من الوكالة أو الوصاية مصدقة من كاتب العدل.

تاريخ الطلب:

Dubai Financial Market, P.O. Box: 9700, Dubai, UAE
T: +971 4 305 5555 F: +971 4 305 5190
E: csd@dfm.ae | www.dfm.ae

NASDAQ Dubai, Level 7, The Exchange Building, DIFC
P.O. Box: 53536, Dubai - UAE
T: +971 4 361 2300 F: +971 4 361 2301 
E: csdregistry@nasdaqdubai.com | www.nasdaqdubai.com

سوق دبي المالي، المركز التجاري، ص.ب.: 9700 ، دبي - إ.ع.م
هاتف: 5555 305 4 971+، فاكس: 5190 305 4 971+

www.dfm.ae الموقع اإللكتروني - csd@dfm.ae :البريد اإللكتروني

ناسداك دبي، الطابق السابع، مبنى البوصة، مركز دبي المالي العالمي
ص.ب.: 53536 ، دبي - إ.ع.م

هاتف: 2300 361 4 971+، فاكس: 2301 361 4 971+
csdregistry@nasdaqdubai.com | www.nasdaqdubai.com :البريد اإللكتروني


