
التاريخ:

/

/

السادة مركز إيداع األوراق المالية المحترمين

تحية واحترام،
الموضوع :طلب اشعار ملكية مستثمر  /كشف حساب

اسم المستثمر ...................................................................................................... :

رقم المركز

..................................................................................... ................. :

يرجى التكرم بتزويدي:
 اشعار ملكية مستثمر

 لتاريخه
 لتاريخ

/

/

 كشف حساب وفقاً لما يلي-:
 جميـع األوراق المالية  ورقة مالية محددة 
نوع الورقة المالية ............................اسم الورقة المالية................................
 عضو محدد 

 جميـع األعضاء

اسم العضو  ................................رقم العضو ....................................
 جميع الحسابات

 حساب محدد 
نوع الحساب ................................رقم الحساب...................................
/ /
/ /
...........................................
من ..........................................الى

للفترة:

وبهذا الخصوص ،نفوض السي د  ....................................................باستالم الكشف المطلوب ،دون تحمل المركز أي مسؤولية

جراء ذلك.

اإلسم:

الصفة:

/ /
يخ..............
 وكيل بموجب الوكالة (العامة  /الخاصة) رقم...............تار

/ /
يخ..............
 وريث بموج ــب (حجـ ــة االرث  /التخـ ــارج) رقم...............تار

التوقيع:

مصادقة البنك المعتمد على صحة التوقيع
المرفقات:

وثيقة اثبات الشخصية لصاحب الملكية
وثيقة اثبات الشخصية للمفوض
صورة عن الوكالة
صورة عن حجة االرث  /التخارج

وثيقة اثبات الشخصية للوكيل
صورة عن شهادة الوفاة

وثيقة اثبات الشخصية للوريث المفوض

(كتاب صادر عن الشخص الطبيعي)

التاريخ:

/

/

السادة مركز إيداع األوراق المالية المحترمين
تحية واحترام،
الموضوع:
اسم المستثمر

طلب اشعار ملكية مستثمر  /كشف حساب

............................................................................................................ :

رقـم المركـز

يرجى التكرم بتزويدي:

............................................................................................................ :

 اشعار ملكية مستثمر
 لتاريخه
 لتاريخ

/

/

 كشف حساب وفقاً لما يلي-:
 جميـعاألوراق المالية  ورقة مالية محددة :

نوع الورقة المالية.......................إسم الورقة المالية...............................................

 جميع األعضاء

 عضو محدد:

 جميع الحسابات

 حساب محدد

للفترة :

اسم العضو ...........................رقم العضو......................................................

نوع الحساب..........................رقم الحساب......................................................

/
/ /
................................................/............
من ...........................................الى

وبصفتي انا الموقع ادناه عن..............................................................................................

افــوض السيد.............................................باســتالم الكشــف المطلــوب مؤكــدا بــثن وثــاخق اثبــات الشخصــية والمفوضي ـ ـن بــالتوقيع عنهــا

صحيحة وسارية المفعول حتى هذا التاريخ ودون تحمل المركز أي مسؤولية جراء ذلك.
خاتم الشخص االعتباري

اسم ومنصب الشخص الموقع

الصفة:

/ /
يخ..............
 مفوض بالتوقيع بموجب ...........................رقم...............تار

 وكيل بموجب الوكالة العامة  الخاصة

/ /
يخ..............
رقم...............تار

التوقيع

مصادقة البنك المعتمد على صحة توقيع الشركة

المرفقات:

الوثائق المذكورة اعاله
وثيقة اثبات الشخصية للمفوض  /للوكيل

(كتاب صادر عن الشخص االعتباري)

