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 باسحلا عون

 درف :    ةیدرف ةسسؤم\ةكرش ةثرو باسح

 درف

 :)رفسلا زاوج بسح(ً الماك مسالا

الجنسیة:)رفسلا زاوج بسح( ةیزیلجنإلا ةغللابً الماك مسالا

:رفسلا زاوج مقر :ةیتارامإلا ةینطولا ةیوھلا مقر  :سنجلا �  �

قاصر: أقل من 18 سنة  �  � :)دجو نإ( ةیتارامإلا ةماقإلا مقر DD    /    MM    /   YYYY  :دالیملا خیرات

رقم المستثمر للوصي/ الوكیل (إن وجد):

 ةیدرف ةسسؤم\ةكرش

 :)ةصخرلا بسح( يراجتلا مسالا

:عیقوتلاب ضوفملا مسا :ةصخرلا مقر

:يراجتلا لجسلا مقر :عیقوتلاب ضوفملل ةیتارامإلإ ةینطولا ةیوھلا مقر

:ةكرشلا عون :عیقوتلاب ضوفملل رفسلا زاوج مقر

 ةثرو باسح

:يفوتملا مسا

 :ةثرولا لیكو مسا

:لیكولل رفسلا زاوج مقر :لیكولل ةیتارامإلا ةینطولا ةیوھلا مقر

 لاصتالا تانیب

:كرحتملا فتاھلا مقر :ناونعلا

:بتكملا\لزنملا فتاھ مقر  :دیربلا قودنص مقر :يدیربلا زمرلا

:ينورتكإلإ دیربلا :ةلودلا :ةنیدملا

)طقف دحاو رایتخا( ةیدقنلا حابرألا مالتسا

 )نیرمثتسملا تائف عیمجل( يكنبلا لیوحتلا        
يقلتملا فرصملا وأ /و لسرملا فرصملا لبق نم ةیدفنلا حابرألا غلبم نم ةقحتسملا موسرلا مصخ نكمی ھیلع و .ةیبنجألا تالمعلا لیوحت راعسأ وأ /و ةقبطملا موسرلل ةضرع نوكت دق يفرصم باسح ىلإ تالیوحتلا  .1  
يكنبلا باسحلا لیصافت حیضوت عم كنبلا نم ةقدصم ةلاسر وأ يكنب باسح فشك قافرإ بجی  .2  
رمثتسملا مساب يكنبلا باسحلا نوكی نأ بجی  .3  

ةیدقنلا حابرألا مالتسا ةقیرطك يكنبلا لیوحتلارایتخادنعطقفهاندألیصافتلاةئبعتبمق  .4

 رتسفیآ ةقاطب
دارفألانیرمثتسملل(
 )طقف ةیدرفلا تاسسؤملاو

 نع رتسفیآ ةقاطب  لاسرإ متیس .1
 لجسملا دیربلا( عیرسلا دیربلا قیرط
)تارامإلا ةلود جراخ

 ةقاطب كالتما رمثتسملا ىلع يغبنی .2
 حابرألا عیزوت لبق رتسفیآ

 ًاناجم :رتسفیآ ةقاطب موسر .3

و طورشل عضاخ ةقاطبلا رادصإ .4
 يف رفوتم( رتسفیآ ةقاطب ماكحأ
 ينورتكلإلا عقوملا

.aewww.dfm(

تارامإلا جراخ يكنب باسح تارامإلا لخاد يكنب باسح)طقف دحاو رایتخا( :باسحلا عون

:كنبلا مسا :تفیوسلا زمر :كنبلا مسا

:ةلودلا ):          مھردلاب( IBAN يلودلا يفرصملا باسحلا مقر :ةنیدملا

:يكنبلا باسحلا مقر :كنبلا مسا

:   :  I:IBANيلودلا  يفرصملا باسحلا مقر ): رالودلاب( IBAN يلودلا يفرصملا باسحلا مقر

 رارقإ

 كادسانو قوسلا يف ةجردملا تاكرشلا اھترقأ يتلا ةیدقنلا حابرألا مالتساب بغرأ يتلا ةیلآلارایتخا ةیاغل ،اھتئبعتب تمق يتلا ةیلاملاو ةینوناقلا ةیلوؤسملا لماك لمحتأ نأب يصو وأ لیكو وأ رمثتسم يتفصب دھعتأو اذھب رقأ ،هاندأ عقوملا انأ  
   يقح طقسأ يننإف ھیلعو بلطلا اذھ يف ةنیبملا تانایبلا نم يأ ریفوت يف أطخ وأ صقن يأ نع أشنت دق ةیلوؤسم يأ نم عادیالل يبد فرط ءالخإ ىلع ً،انوناقوً اعرش ةربتعملا يتیلھأ لماكب انأو قفاوأ امك .نوكأ ةفص يأب يل ةقحتسملاو يبد  

  مقر ىلع لوصحلل يبلط نم اًءزج لكشت يتلا "ماكحألاو طورشلا" ةدام تحت  www.dubaicsd.ae عقوم ىلع اھیلع لوصحلا نكمی يتلا )ةدوجوملا( ماكحألاو طورشلا تأرق دقل .ھفالخ وأ يدام ضیوعت عادیالل يبد ةبلاطم يف ةعجر نود
 .رخآل تقو نم اھیلع متی لیدعت يأو ، ةیراسلا ماكحألاو طورشلل ًاقفو ھتاباسحو رمثتسملا مقر لیعفت متی نأ ىلع قفاوأ .اھب دیقتلاو مازتلالا ىلع اذھ بجومب قفاوأو عادیإلل يبد ةكرش ىدل رمثتسم

 رمثتسملا عیقوت       عیقوتلاب ضوفملا لیكولا يصولا عیقوت     عیقوتلا دامتعا ةھج متخ

 طقف يمسرلا مادختسالل       يلاملا يبد قوسب صاخلا رمثتسملا مقر

ىثنأ ركذ 

معن ال

DFM-CSD-B7-F2 

D D  /  M M  /  Y Y Y Y التاريخ:

طلب إصدار رقم مستثمر في سوق دبي المالي 

Dubai Central Securities Depository LLC   |  

P.O. Box 9700, Dubai UAE   |   ص.ب.: 9700، دبي - إ.ع.م 

Email: dubaicsd@dfm.ae   |   Tel: +971 4 305 5555 :هاتف
www.dubaicsd.ae

اسم المستثمر للوصي/ الوكیل (إن وجد):

شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع 
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC
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