)م.ع.م.شـركــة مـسـقــط للمقاصة واإليــداع (ش
MUSCAT CLEARING & DEPOSITORY CO. (S.A.O.C)
+(968)24810555  – فاكس+(968)24822222: هاتف،  سلطنة عمان112  روي الرمز البريدي952 .ب.ص
www.mcd.gov.om : الموقع اإللكتروني
CAتوحيدالحسابات

) ( شيك تحويلRCاالرباح المرتجعة

FA

أموال غير مستلمة

اسم المساهم
Name

EA تعديل: الخدمة

رقم المساهم
Folio No.
نوع الهوية
Type of Identification

رقم الهوية
Identification NO .
تاريخ الميــــــــالد
Date of Birth

:الجنسيــــــــ ـــة
Nationality

: ب.ر
................................................................ : P.C

:العنـــــــوان الدائــــــــم
Permanent Add.

:ب.ص
........................... P.O. Box
ا

: رقم الهاتـــــــف
Tel No.

:GSM النقال

: RES
:Res.
المنعالمنزل

:Fax الفاكس

نوع

رقم الحســاب البنـكي

اسم صاحب الحساب
Account Name

Ba

Account No/IBAN/ SWIFT Code*

الفــــــرع
Branch

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.

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المدونة في هذاا اللبذب وكافذة الوثذائ
 وإاا ثبت عدم صحتها كبهذا أو بعضذها، والمستندات المرفقة صحيحة ودقيقة
. يعتبر هاا اللبب الغيا مع ما يترتب عبى الك من آثار قانونية
كمذذا أتعهذذد بتحم ذ جميذذع االلتعامذذات وإعذذادب اغسذذهم والمبذذال واغربذذاا الت ذي
. ثبت نقبها لي واستبمتها بدون وجه ح
كما اقر بأن جميذع الحسذابات المرفقذه والمعتمذده مذن قببذي تعذود لذي شخصذيا
بعد تدقيقي عبى جميع محتوياتها من االسهم غجراء عمبية توحيذد الحسذابات
. مع تحمبي كافة المسؤوليه القانونية الناتجه عن الك
وبهاا أمنح شركة مسقل لبمقاصة وااليداع الح فذي اتخذاا جميذع اإجذراءات
القانونية الالعمة بما في الك حجذع واسذترداد جميذع اغوراق الماليذة والمبذال
. واغرباا التي أخاتها بدون ح

:Investor Name اسم المستثمر

If you would like to authorize some one else
) ( في حالة الرغبة بتفويض شخص آخر: بيانات المفوض
:we authorize To collect money cheq/cach شيك/أقر بتفويض الفاضل بإستالم األموال نقدا

: Sign(stamp))التوقيع (الختم

: his (ID, Passport) number جواز سفر ) رقم/ حامل الهوية (بطاقة شخصية
:investor Signتوقيع المستثمر
20

/

/

: Date التاريخ

20

/

/

: Date التاريخ

) جواع سفر واثبات بنكي لبقاصر أو ولي االمر:اثبات بنكي؛ القصّر- لألفراد( بلاقة شخصية-1:المرفقات
. لبتحويالت خارج السبلنة اضافة الحساب البنكي الدولي.)اثبات بنكي- أوراق الكمبيوتر- االعتبارين( سج تجاري–المفوضين بالتوقيع-2
*Required: For Individual: copy of personal ID/passport/ /copy of bank account details.
For Juristic: copy of CR form/ legal documents /copy of authorized signatory form/ copy of bank account details.

*For Transfers out site of Oman provide the IBAN (International Bank Account Number) Or SWIFT Code.
.................................................................................................................................................. ...........................................................................

Application Date :

/

/20

20

/

/

: تاريخ إستالم الطلــــب

Employee name: _________________________________________________________________________ : اسم الموظف المستلم

