
طلب كشف رصيد أوراق مالية 

Balance of Securities Statement Form
Application Date: تاريخ الطلب:

Statement Date: تاريخ الكشف:

Investor Number (IN): .1رقم املستثمر: .1

2. .2

3. .3

 Investor Name: .1إسم املستثمر: .1

2. .2

3. .3

Statement نوع الكشف املطلوب

Investor’s balance in all listed securities. 

Investor movement details. 

Securities activity report. 

Transaction details with broker. 

Investor’s balance with broker. 

رصيد املستثمر لكافة الشركات املدرجة. 

تفاصيل حتويالت املستثمرين. 

تقرير حركة األوراق املالية. 

تفاصيل الصفقات لدى الوسيط. 

رصيد املستثمر لدى الوسيط. 

إلى
To

من
From

رقم احلساب لدى الوسيط
Account Number with broker

إسم الوسيط
Broker Name 

 م
No

.1

.2

.3

.4

.5

By fax 
بالفاكس

By hand submitted to: يدوياً يسلم إلى: 
Please send a statement 

يرجى إرسال الكشف
By mail 

 بالبريد

Investor Signature: توقيع املستثمر: 

Representative/ Guardian Name* & Sign. (if any): إسم وتوقيع الوكيل / الوصي* (إن وجد): 

For Official Use Only لإلستخدام الرسمي

Signature: Officer Name: :التوقيع :Dateإسم املسؤول:   التاريخ : 

* 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. 

* A Fees of AED 10 will be charged for each statement.

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

*  يتم فرض رسوم وقدرها 10 دراهم لكشف الرصيد الواحد.
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