دائــــرة المقاصـــــة والتسويـــــة
Clearing and Settlement Department

 م.ع.م.شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش
Muscat Clearing and Depository Co

 هامشي/ إستمارة تحويل حساب عهده

Trust Account /Margain Transfer Form
)To /from) Margin account

إلى) حساب التمويل الهامشي/تحويل (من

) To /From) Trust Account

إلى) حساب عهده/تحويل (من

With reference to the contract to the management of the Trust Account/margin , we

 التمويل الهامشي/ باالشارة الى العقد المبرم بيننا والمتعلق بإدارة حساب العهده

the under signed request you to transfer the ownership of the securities contained in

يسرنا) نحن الموقعين أدناه أن نتقدم بطلب نقل ملكية االوراق المالية المبينة في/(يسرني

the below table, from the Personal Account to the Trust Account/margin or vice

،  التمويل الهامشي أو العكس/ الجدول أدناه من الحساب الشخصي الى حساب العهدة

versa. We attach herewith the necessary required documentation.
This transfer shall be effective from the date of registering the transfer of ownership

على أن يسري هذا التنازل اعتبارا من،والمرفق نسخ من المستندات الثبوتية الالزمة
 كما نقر نحن أطراف العقد. تاريخ نقل الملكية في سجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع

in the records of Muscat Clearing and Depository Co.(MCD).
We also admit that all matters relating to this transfer have been settled and that the
information provided is correct and accurate and that the MCD shall bear no
responsibility in this regard.

 ونقر كذلك بصحة ودقة واكتمال البيانات، بأنه تم تسوية جميع األمور المتعلقة بذلك
 دون تحمل شركة مسقط للمقاصة وااليداع أي مسؤولية،والمعلومات المذكورة أدناه
. قانونية حيال ذلك

Transferee / بيانات المحال إلية

العمولة
Fees

Transferor / بيانات المحيل
رقم المساهم

رقم المساهم

Shareholder Account No

Shareholder Account No

أسم المساهم

أسم المساهم

Shareholder Name

Shareholder Name

رقم الهوية

رقم الهوية

ID.No.

ID.No.

 الختم/ التوقيع

 الختم/ التوقيع

Stamp\Signature

Stamp\Signature

عدد االوراق المالية
No of Securities

أسم الورقة المالية
Securities' Name

رمز الورقة المالية
Securities' Code

الرقم
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

For Official Use :
Date / التاريخ

Signature / التوقيع

:لالستعمال الرسمي
Name / االسم

Entered
Audited
Approved

:المرفقات

Attachments
1) Copy of ID Card (Individuals).
2) Copy of Commercial Registrations & Authorizations List.(Non-Individuals)
3) Trust Account Statement
4) Margin Account Statement

اإلدخال
التدقيق
الموافقة

)نسخة من الهوية ( لألفراد

(1
(2
( كشف حساب العهده من شركة الوساطة3
( كشف حساب التمويل الهامشي من شركة الوساطة4

)نسخة من السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع ( لإلعتباريين

