)م.ع.م.شـركــة مـسـقــط للمقاصة واإليــداع (ش
MUSCAT CLEARING & DEPOSITORY CO. (S.A.O.C)
+(968)24810555 Fax  فاكس+(968)24822222:Tel  هاتف، سلطنة عمان112  روي الرمز البريدي952 .ب.ص
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Service

أموال غير مستلمة
تعديل بيانات التواصل
توحيد الحسابات
تعديل البيانات البنكية
:الخدمة
Type: Update bank Details Merge Investor Account's Update Contact Details
Unclaimed Fund Dividend
اسم المساهم
Investor Name

نوع

رقم المساهم
Folio No.

رقم الهوية
ID No.

نوع الهوية
Type of Identity

تاريخ الميـــــــ ـالد
Date of Birth

:الجنسيـــــــــــة
Nationality
:العنـــــــوان الدائــــــــم
Permanent Add.

الدولة
المدينة
:  ب.ر
: ب.ص
........................Country........................City ............... : P.C ............... P.O. Box
ا

GSM النقال

E-Mail

بــيــانـــات الــتـواصـــل
Contact Details

رقم الحســاب البنـكي

اسم صاحب الحساب
Account Name

Account No/IBAN

العملة
Currency

الفرع
Branch

رمز التعريف المصرفي
SWIFT Code

اســـــــــــــم البنــــــــك
Bank Name
I hereby admit to have entered the required data in this form into
Muscat Clearing & Depository Co. and further acknowledged the
accuracy of all the information and data herein and shall bear the
entire legal responsibility and the effects thereof, if otherwise is
proved. I undertake to return any rights to any other concerned
authorities if it is revealed that I don’t have the ownership and the
entitlement with respect thereof and if it is proved that the transfer to
me has been conducted in view of such inaccurate statement.
I acknowledged that all accounts attached and approved by me
personally be recovered to me after checking the contents of all of
the shares to make the consolidation of accounts and I shall bear the
legal responsibility arising there from.
You are kindly requested to update my data at your records
according to what I have mentioned above.

IFC Code / Others

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المدونة في هذا الطلب وكافةة الواةائ
 وإذا ابت عدم صةحتها كلهةا أو بعاةها،والمستندات المرفقة صحيحة ودقيقة
.يعتبر هذا الطلب الغيا مع ما يترتب على ذلك من آاار قانونية
كمةةا أتعهةةد بتحمةةل جميةةع االلتزامةةات وإعةةادس ا سةةهم والمبةةالح وا ربةةا التةةي
. ابت نقلها لي واستلمتها بدون وجه ح
كما اقر بأن جميع الحسةابات المرفقةه والمعتمةده مةن قبلةي تعةود لةي صةيا
بعد تدقيقي على جميع محتوياتها من االسهم جراء عملية توحيد الحسةابات
.مع تحملي كافة المسؤوليه القانونية الناتجة عن ذلك
وبهذا أمنح ركة مسقط للمقاصة وااليداع الح في ات اذ جميةع اججةراءات
القانونية الالزمة بما في ذلك حجز واسترداد جميةع ا وراق الماليةة والمبةالح
. وا ربا التي أ ذتها بدون ح

: Sign(stamp))التوقيع (الختم

If you would like to authorize some one else ) (في حالة الرغبة بتفويض شخص آخر:بيانات المفوض

we authorize To collect money cheque /cash:
Name:

شيك/أقر بتفويض الفاضل بإسالم األموال نقدا
:االسم
): جواز سفر) رقم/ حامل الهوية (بطاقة شخصية

his (ID, Passport) number:(
investor Sign :

:توقيع المستثمر
20

/

/

: Date التاريخ

20

/

/

: Date التاريخ

) جواز سفر او هادس ميالد واابات بنكي للقاصر او ولي االمر:إابات بنكي؛ القصّر-لألفراد(بطاقة صية-1:المرفقات
 للتحويالت ارج السلطنة ارفاق رسالة من البنك.)إابات بنكي- اجعتبارين (نس ة من السجل التجاري–هويات المفواين بالتوقيع-2
تواح تفاصيل الحساب مع رمز التعريف الدولي والعملة وتصدي المستندات عن طري السفارس العمانية أو نظام التصدي العالمي
.)Apostil(
*Required: For Individual: Copy of Civil ID/Passport /Copy of Bank Details.
For Juristic: Copy of CR form/ Legal Documents / Authorized Signatory ID/ Copy of Bank Details. (For external
investors the documents should approved from Oman Embassy or Apostil approval)
*For Outstation Transfers provide a letter from bank must include IBAN No. , SWIFT Code and currency.
................................................................................................................................................................................

Application Date :
Employee name

/

/20

20

/

/

:تاريخ استالم الطلــــب
: اسم الموظف المستلم

