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اپنے کسٹمرز/صارفین کو سہ ماہی کیلئے الزمی ہے کہ وہ روں سیکوریٹیز بروک

  اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ارسال کریں/بھیجیں۔

 

سرمایہ کاروں کی آگاہی کیلئے اس سرمایا کار  )پی ایس ایکس( ڈپاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹ 

کو پی  بروکرزد ہے کہ سیکوریٹیز وبلیٹین کا اجراء کررہا ہے جس کے ذریعہ یہ آگاہی دینا مقص

کوان کی سہ ماہی  صارفینکہ وہ اپنے  کرتی ہے اپندپ 4۔21 کی شق نمبرریگولیشن  ایس ایکس

ارسال کردیں۔ دن کے اندر اندرکاروباری  15 اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ ہر سہ ماہی کے اختتام کے بعد  

 

سہ ماہی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے صارفین  اپنے اکاؤنٹ کی سرگرمیوں پر نظررکھنے کیساتھ 

ٹیز کی پوزیشنز اوراکاؤئٹ میں موجود رقم پر بھی باقاعدگی سے نظر رکھ سکتے ساتھ سیکیوری

سب باتوں کیساتھ ساتھ مندرجہ  ہیں۔ جواکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ سیکیوریٹیز بروکرز ارسال کریں اس میں

شامل کریں۔الزمی ذیل معلومات بھی   
 

 اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ تفصیل
یہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ سہ ماہی کے آغاز اور 

اختتام پر موجود رقم ، رقم کی لین دین ، کسی 
ٹلمنٹ کی صورت میں رقم کا جمع یٹریڈ کی س

 ہونا یا نکلنا ظاہر کرتی ہے۔ 

 کیش لیجر اسٹیٹمنٹ

یہ دستیاب اور پلیجڈ سیکیوریٹیز اسٹیٹس 
 اوربیک آفس اور      ریکارڈ میں فرق کی

ظاہر کرتی ہے۔                      

سیکیوریٹیز پوزیشن بیک آفس ریکارڈ کے 
 مطابق

یہ دستیاب اور پلیجڈ سیکیوریٹیزاسٹیٹس ظاہر 
 کرتی ہے۔

سیکیوریٹیز پوزیشن          ریکارڈ کے 
  مطابق

  

ماہی کے عالوہ بھی دوسری مدت ہ مندرجہ باال کے ساتھ ساتھ صارفین کو حق حاصل ہے کہ وہ س

۔سکیںسے حاصل کربروکرز کی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اپنے سیکیوریٹیز   
 

دریافت  میں فرق اسٹیٹمنٹ فین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی غلطی یا اکاؤنٹرصا

 یوم کے اندر اندر اپنے 7کی صورت میں اس کی رپورٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کی وصولی کے ہونے

کو کردیں تاکہ غلطی کو درست کیا جاسکے۔ ایسی صورت میں جب کے بروکرز سیکیوریٹیز 

صارف کو معینہ مدت کے اندر اندر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ نہ ملے تو اسے الزمی یہ مسئلہ اپنے 

کے سامنے رکھنا چاہیئے۔بروکرز   

reconciliation 

CDS 

CDS 



 

 

INVESTOR ALERT 

Regulatory Affairs Division | UAN: +9221 111-00-11-22 | E-mail: info@psx.com.pk | Web: psx.com.pk 

 

 

 

اسٹیٹمنٹ کے اگر صارف کو اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں موجود کسی غلطی کے ازالے یا اکاؤنٹ 

ی افیئرزڈیویزن میں  مندرجہ ذیل طریقوں رٹولیگکےریی ایس ایکس حصول میں ناکامی ہو تو پ

 سے اپنی شکایت اندراج کرسکتا ہے۔
 

یکسچینج اپاکستان اسٹاک ژن،یڈو ئرزیاف یٹریگولیر :یںتحریری درخواست اس پتہ پر ارسال کر۔ 1

، پاکستان۔74000روڈ ، کراچی  نجیکسچیاسٹاک ابلڈنگ،  نجیکسچیاسٹاک ا، فلورسیکنڈ  لمیٹڈ،  

 

اس ای میل پتہ -2

 پر ارسال کریں

 

 

   

 ـــــــــــــــــــــــ

 اجیت کمار
آفیسر ریٹریگولیچیف   

 
 

 کاپی برائے اطالع:

آفیسرصاحبایگزیکٹوجناب چیف  -6 ڈائریکٹرصاحب۔ جناب 1   
تمام ؐڈیپارٹنمٹ کے سربراہان -7 آفیسرصاحبگزیکٹویجناب چیف ا -2   
ریجن کے سربراہان -8 آفیسرصاحبایگزیکٹوجناب چیف  -3   
بروکرحضراتزتمام سیکیوریٹی -9 آفیسرصاحبایگزیکٹوجناب چیف  -4   
ویب سائٹ پی ایس ایکس -10 آفیسرصاحبایگزیکٹوجناب چیف  -5   
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