
ــــخ:   Date: 21/07/2022  21/07/2022التار
م رقم:   DCSD/2022/16Circular No.: DCSD/2022/16تعم

ن ثم انات المس ث ب ع: تحد  Subject: Investors Information Updateالموض

ة ا متثاال للقوان واللوائح المعمول بها  دولة اإلمارات الع
ل المثال ال الح  المتحدة، افحة غسل ما  ذلك ع س م

ل اإلرهاب والمنظمات غ  افحة تم وعةاألموال وم ة  ،الم حما
الغ  انات واإل م ،ال الب يتع ع جميع أعضاء التداول تقد

ة ع الفور إ  داعالمعلومات التال حسب النماذج المرفقة:  د لإل

In compliance with applicable laws and regulations in 
the UAE including but not limited to Anti- Money 
Laundering And Combating The Financing Of Terrorism 
And Illegal Organizations, Data Protection and tax 
reporting, all Trading Members are required to provide 
the following information promptly to Dubai CSD as per 
the attached forms: 

ة.  . 1 ة اإلمارات .1رقم اله Emirates ID Number.
.2الدولة. رقم الهاتف المتحرك مع رمز  . 2 Mobile Number with country code.
3 . . و د االل .4ال Email.
ف ال ( . 5 .FATCA / CRS .(3رقم التع Tax Identification Number (FATCA/CRS)

ة إ  ن المطل ثم انات المس جب ع أعضاء التداول إرسال ب
investorsaffairs@dubaicsd.ae  أغسطس،  5 موعد أقصاه

2022 .

داعع أعضاء التداول إخطار د  ات تطرأ ع  لإل أي تغي استمرار 
ــــخ  30المعلومات المذكورة أعاله  موعد ال يتجاوز  يوما من تار

 .  التغي

All Trading Members shall send Investors’ information as 
requested to investorsaffairs@dubaicsd.ae, no later 
than August 5, 2022.  

The Trading Members should continuously notify Dubai 
CSD of any changes to the above-mentioned information 
no later than 30 days from the date of the change.  

ات المنصوص عليها   م حالة عدم االمتثال للمتطل وأي  هذا التعم
ة والسلع  بهذا الشأنقواعد معمول بها  الغ هيئة األوراق المال تم إ س

اإلضافة إ  اإلجراءات الالزمة ال تتخذها التخاذ اإلجراء المناسب 
داع.  د   لإل

Failure to comply with the requirement set out in this 
Circular and with any applicable rules on this matter will 
be reported to SCA for appropriate action in addition to 
the necessary action taken by Dubai CSD. 

شأن  حالة و  مجود أي استفسارات  م ، هذا التعم االتصال بنا مكن
 : و د اإلل investorsaffairs@dubaicsd.ae من خالل ال

Should you have any clarification related to this circular, 
please contact us through this email: 
investorsaffairs@dubaicsd.ae 

ة، مع ب التح  ;Sincerelyأط

 Haneen Al Hammadiالحمادي حن 
  General Managerالمدير العام 

داع (ذ.م.م)   Dubai CSD LLCد لإل




