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:Fromمن:

رقم حسابامس مستثمر الريبو
مستثمر الريبو

Repo NINرقم مستثمر الريبو

:Toإلى:

Repo Investor
Account Number

Repo Investor Name

رقم حسابامس مستثمر الريبو
مستثمر الريبو

Repo NINرقم مستثمر الريبو Repo Investor
Account Number

Repo Investor Name

المفوض بالتوقيع عن مشرتي
الريبو أو الحافظ األمني بالنيابة
عن مشرتي الريبو وخمت الرشكة

لمشرتي الريبو أو الحافظ األمني
(ان وجد)

المفوض بالتوقيع عن بائع الريبو
وخمت الرشكة (ان وجد)

Authorized Signature of Repo Seller
and Company Stamp (if applicable)

Authorized Signature of Repo Buyer
or Custodian on behalf of the
Repo Buyer and Company Stamp
of Repo Buyer or Custodia
(if Applicable)

تاريخ الطلب:

تاريخ التسوية:

امس الرشكة المدرجة:

عدد األوراق المالية:

من بائع الريبو إلى مشرتي الريبو (البيع)

من مشرتي الريبو إلى بائع الريبو (إعادة الرشاء)

 الوثائق المؤيدة اليت يمت إرفاقها: نسخة أصلية مصدقة من كاتب العدل التفاقية الريبو

امس العضو أو الحافظ األمني:

امس المفوض بالتوقيع:

خمت العضو أو

الحافظ األمني:

التوقيع:

حساب المقاصة أو

حساب العضو أو الحافظ األمني يرجى

إكمال الحقل التالي:

حساب المقاصة أو

امس العضو أو الحافظ األمني:

حساب العضو أو الحافظ األمني يرجى

إكمال الحقل التالي:

حساب المقاصة (غري قابل للتداول) أو

حساب العضو:

امس العضو:

:نوع التحويل

يمت تحويل األوراق

المالية من:

Request Date:

Settlement Date:

Symbol Name:

Quantity of Securities:

Type of Transfer:

Securities to be

transferred from:

Signature:

يمت تحويل األوراق

المالية من:
Securities to be

transferred to :

From Repo Seller to Repo Buyer (Sale)

From Repo Buyer to Repo Seller (Buy-Back)

Name of Member or Custodian:

Name of Authorize Signatory:

Signature: Member’s or

Custodian’s Stamp:

Supporting Documents to be attached: Original Notary Public certified copy of repo agreement.

CDS A/c OR

Account with Member or Custodian –

complete the following:

Declaration and Undertakingإقرار وتعهد

أنا/ نحن:
أ) نوافق، عند تسجيل هذا الطلب، على االمتثال يف كافة األوقات لجميع القوانني واللوائح المعمول بها يف دولة اإلمارات العربية

المتحدة والمتطلبات اليت تحددها رشكة دبي للمقاصة كما هي واردة يف قواعد رشكة دبي للمقاصة و / أو إجراءاتها اليت قد
تصدر من وقت آلخر.

ب) نؤكد أن مشرتي الريبو لن يقوم برهن األوراق المالية الحقًا.
ج) لن تتحمل رشكة دبي للمقاصة أي مسؤولية يف حال تحويل األوراق المالية الخاصة بالريبو إلى حساب غري قابل للتداول من قبل

العضو.
د) عندما يستكمل الحافظ األمني الطلب، يكون الحافظ االمني قد حصل على التعهد المذكور أعاله، سواء بشكل مبارش أو غري

مبارش من بائع األوراق المالية.       

I/We:-
a) Agree, upon approval of this application, to at all times comply with all requirements prescribed by
Dubai Clear as contained in the Dubai Clear Rules and/or its procedures.
b) Confirm that repo securities will not be onward pledged.
c) Dubai Clear will not bear any responsibility if the repo securities are transferred to a non-tradable account
by the Member.
d) Where Custodian Complete the Request, the Custodian, has obtained the above undertaking, either
directly or indirectly from the seller of the securities.

CDS A/c OR

Name of Member or Custodian:

Account with Member or Custodian –

complete the following:

CDS A/c (NON Tradable account) OR

Member’s A/c

Name of Member:
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