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

  طلب تحويل األوراق المالية من وسيط آلخر
Transfer Securities Between Brokers

Investor’s Details: تفاصيل المستثمر:

Investor Name: أسم المستثمر:

Investor Number (NIN): رقم المستثمر: 

Broker Details (Transfer To) بيانات الوسيط المحول إليه:  Broker Details (Transfer From) بيانات الوسيط المحول منه:

Broker Name: أسم الوسيط: Broker Name: أسم الوسيط :

Account No: :رقم الحساب Account No: رقم الحساب: 

ختم وتوقيع الوسيط
Broker Stamp & Signature

ختم وتوقيع الوسيط
Broker Stamp & Signature

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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الرسوم عدد األوراق المالية الشركة المساهمة العامة م
Fees 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.

* A fees of AED 10 will be charged for each transaction.

في حال وجود وكيل أو وصي )غير األب(، يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو الوصاية مصدقة من كاتب العدل.  *
يتم احتساب 10 دراهم رسوم لكل ورقة مالية محولة.  *

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



Investor Name:        :اسم املستثمر

Investor Number(IN) : رقم املستثمر:

منوذج توقيع املستثمر
Investor Signature Form

Name of Representative / Guardian:

Investor Number (if any):

Signature must be authenticated by :
•	 a licensed brokerage firm at DFM, an accredited bank, or a listed  

company atDFM.
•	 an authorized (CSD officer) at the personal presence of the investor, or 

providing the original passport indicating the signature of the passport 
holder. 

The above signature shall be authorized on all tansactions of the investor 
at DFM.

The authorizing party shall be held liable for the signature  
authentication, therefore investor’s identity or his representative must be 
confirmed prior to authentication.

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

يجب أن يكون التوقيع مصدقاَ حسب األصول من قبل
	 �شركة وساطة مرخصة في سوق دبي املالي، بنك معتمد، أو شركة مدرجة في سوق دبي    •

�املالي
موظف (دائرة التقاص والتسوية وااليداع) وبحضور شخصي للمستثمر، أو إبراز

	 اجلواز األصلي مبني فيه توقيع حامل اجلواز     •

سيتم إعتماد التوقيع املبني أعاله على كافة تعامالت املستثمر لدى سوق دبي املالي

تتحمل اجلهة التي تصدق على التوقيع املسؤولية الكاملة جتاه التصديق، إذ يجب 
التأكد من هوية املستثمر أو من ينوب عنه قبل تصديق التوقيع.

في حالة وجود وكيل أو وصي )غير األب( يجب إرفاق نسخة طبق األصل من الوكالة
أمر الوصاية مصدقة من كاتب العدل.

Stamp: اخلتم

إسم الوكيل / الوصي:                              

رقم املستثمر (إن وجد): 

 (توقيع الوكيل / الوصي)
Representative / Guardian Signature

 (توقيع املستثمر)
Investor Signature

* 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. 

* في حالة وجود وكيل أو وصي (غير األب), يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو 
الوصاية مصدقة من الكاتب العدل. 

PRINT

In case of representative / guardian,  
please  fill in the following information:

�في حالة وجود (وكيل / وصي) يرجى
 تعبئة البيانات التالية: 

Representative:

(1)(2)

Guardian::وكيل وصي:

Note: مالحظات:

Regulated by the Dubai Financial Services Authority
مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات املالية

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, Level7, 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 املالي، املركز التجاري، ص.ب.: 9700 ، دبي - إ.ع.م
هاتف: 5555 305 4 971 +، فاكس: 5190 305 4 971 +

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

نا سداك دبي، الطابق السابع، مبنى البور صة، مركز دبي املالي العاملي، ص.ب.: 53536 ، دبي - إ.ع.م
هاتف: 2300 361 4 971 +، فاكس: 2301 361 4 971 +

www.nasdaqdubai.com :املوقع اإللكتروني - csdregistry@nasdaqdubai.com :البريد اإللكتروني
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