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نموذج طلب تحويل األسهم الممولة لألوراق
المالية بالتوافق مع الرشيعة اإلسالمية
Sharia Compliant Share Financing
Securities Transfer Request Form
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CDS A/c OR

Account with Member – complete the following:

Name of Member:

Name of Authorize Signatory:

CDS A/c OR

Account with Member:

Name of Member:

Member’s Stamp:Member’s Stamp:

Securities to be

transferred from:

:From: Sharia Compliant Financial Institution (SCFI)من: المؤسسة المالية المتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية:

Accountرقم الحسابNameاالمسSecurity Nameامس الورقة الماليةQuantityالكمية
Number

NINرقم المستثمر

Accountرقم الحسابNameاالمسSecurity Nameامس الورقة الماليةQuantityالكمية
Number

NINرقم المستثمر

To: (Transferee Details)إلى:(تفاصيل المحول إليه)

امس وتوقيع المحول له وخمت
الرشكة (إن وجد)

امس المفوض بالتوقيع عن المؤسسة
المالية المتوافقة مع أحكام الرشيعة

اإلسالمية، توقيعها وخمت الرشكة

Name of authorized signatory of SCFI
signature and Company Stamp

Name & the signature of the transferee
and Company Stamp (if applicable)

:Declaration and Undertakingاقرار وتعهد:

حساب المقاصة أو

حساب العضو - يرجى إكمال الحقل التالي:

امس العضو:

امس المفوض بالتوقيع:

حساب المقاصة أو

 حساب العضو

امس العضو:

التوقيع:خمت العضو:

يمت تحويل األوراق
المالية من:

Securities to be

transferred to:

يمت تحويل األوراق
المالية إلى:

أنا/ نحن:
ــح  ــني واللوائ ــع القوان ــات لجمي ــة األوق ــال يف كاف ــى االمتث ــب، عل ــذا الطل ــجيل ه ــد تس ــق، عن نواف
المعمــول بهــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمتطلبــات الــيت تحددهــا رشكــة دبــي للمقاصــة 

كما هي واردة يف قواعد رشكة دبي للمقاصة و / أو إجراءاتها اليت قد تصدر من وقت آلخر.

I/We:
Agree, upon approval of this application, to at all times comply with 
all requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the
Rules Dubai Clear and/or its procedures.
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