
صيغة تسجيل المقرض/المقترض 
Lender/Borrower Registration Template

 Request Date تاريخ الطلب:

Request for Registration as: (please tick accordingly):                                                                                          طلب التسجيل بوصفه: (يرجى اختيار المربع المناسب)

Lender مقرض   Borrower مقترض    Both  مقترض كالهما 

Particular Details تفاصيل مقدم الطلب:

NIN NIN رقم المستثمر Account Number رقم الحساب Name االسم

Supporting Documents الوثائق المطلوبة

1. For Borrower registration, a copy of the SLB Master Agreement with 
Lender(s) must be furnished together with the registration request 
and submitted either: 

a. Through the Borrowing Representative, or
b. Directly to Dubai Clear.

2. The copy of the SLB Master Agreement must be certified as true 
copies as per the SLB procedures.

لتسجيل المقترض، يجب تقديم نسخة من اتفاقية إقراض واقتراض األوراق 1.
المالية األساسية الموقعة مع المقرض (المقرضين)، مرفقة بطلب التسجيل 

ويتم تقديمها إما: 
.a عن طريق ممثل االقتراض، أو
.b .مباشرة إلى شركة دبي للمقاصة

يجب أن يتم تصديق نسخة اتفاقية إقراض واقتراض األوراق المالية األساسية 2.
كنسخة طبق األصل بحسب اإلجراءات المتبعة إلقراض واقتراض األوراق المالية 

Lending Representative/Borrowing Representative  Appointment Confirmation تأكيد تعيين وكيل اإلقراض/ممثل االقتراض

I/We hereby appoint the following as our Lending 
Representative/Borrowing Representative:

أقر/نقر بتعيين التالي اسمه كممثل إقراض/ممثل اقتراض 

لصالحنا:

Name of Representative: اسم الممثل

Role of Representative: (Please tick only one): دور الممثل: (يرجى اختيار إجابة واحدة فقط):

Lending Representative    ممثل إقراض Borrowing Representative    ممثل اقتراض Both  كالهما

Declaration and Undertaking by Lender/Borrower إقرار بصحة المعلومات وتعهد مقرض/مقترض

I/We:  
a. Declare that information given in this application is true and correct.
b. Agree, upon approval of this application, to at all times comply with 

all requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the Rules 
Dubai Clear and/or its procedures. 

c. Am/are a qualified investor for borrowing securities. (delete if not 
applicable)

أنا/نحن: 
.a .نقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة
.b أوافق/نوافق، بموجب الموافقة على هذا الطلب، علّي االلتزام في جميع

األوقات بكافة متطلبات شركة دبي للمقاصة كما هي واردة في قوانين و/أو 
إجراءات الشركة. 

.c أنا/نحن مستثمر مؤهل القتراض األوراق المالية. (حذف إذا لم يكن قابل
للتطبيق)

Name of Authorized Signatory: اسم المخول بالتوقيع:

Signature of Lender/Borrower التوقيع المعتمد للمقرض/المقترض           Company Stamp            ختم الشركة 


	NINRow1: 
	fill_3: 
	Date: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Account: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Rep Name: 
	Authorized Name: 
	Signature_af_image: 
	COmpany Stamp_af_image: 


