إستمارة طلب تسجيل رهن أوراق مالية
/

/

 14هـ الموافق

بتاريخ
إنه في يوم
أوال :الفاضل /االفاضل:
رقم البطاقة الشخصية  /السجل التجاري

/

/

ممثله في حالة كون الراهن شخصية اعتبارية "

 20م  ،تم االتفاق بين كل من :

العنوان ص ب:

الرمز البريدي:

الرقم الموحد
الجنسية
هاتف النقال
الطرف االول (مدين
راهن)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا :الفاضل /االفاضل:
ويمثله قانونا:
الممثل:

رقم بطاقة

رقم السجل التجاري:
العنوان ص ب:

الرقم الموحد

الرمز البريدي:

الجنسية
الطرف الثاني (دائن

البريد االلكتروني:
مرتهن)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البنداالول  -:يوافق الطرف االول(المدين الراهن) بموجب هذه االستمارة على رهن االوراق المالية من الدرجة
لصالح الطرف الثاني وفق التفصيل االتي-:
...............
الجهة المصدرة

عدد االوراق المالية باالرقام

عدد االوراق المالية بالحروف

البند الثاني  -:استحقاق العوائد المستقبلية -:
تتووولش كوومسة سووقا للمقايووة وابيووإاا تثايوون عكووار الووم
المم ونة لصالح الطمف الثاني (الممته ) .
البند الثالث  -:تعتبر استمارة طلب تسجيل رهن االوراق المالية بمثابة :
 .1ابقمار الخطي والتاهإ الما باإم وجود وانا قانونية تحتم إم ر ابوراق المالية .
وياتهم وفق اجماءات غسل اب وال .
 .2تاهإ الممته لش يحة تواقيا قإ ي طلب الم والتحقق

لووش جميووا الاوا ووإ الةاتجووة ل والوراق الماليووة

البند الرابع:
تطاق ضوابا ر

ابوراق المالية المامول بها لإى كمسة سقا للمقاية

وابيإاا.

اقر انا الموقع ادناه بانني قد اطلعت على ضوابط رهن االوراق المالية المعتمده من الهيئه العامه لسوق المال واتعهد بالتقيد وااللتزام التام بما جاء
فيها واي قوانين اخرى ساريه بالسلطنه في هذا الشأن  ،واتحمل المسؤولية القانونيه حيال مخالفتها.

الطرف االول (المدين الراهن)
االسم/
التوقيع والختم

الطرف الثاني(الدائن المرتهن)
اسماء المفوضين
التوقيع والختم

ضوابط رهن االوراق المالية لدى شركة مسقط للمقاصة وااليداع
-1

أ)
ب)
ج)
د)

ه)
و)
-2

ي جب على من يرغب في إجراء رهنن علنى ورقنة مالينة مدرجنة بسنوق مسنقط لنموراق المالينة التقندم بطلنب إلنى شنركة
مسننقط للمقاصننة واعيننداع ( م.م.ع.م) وفننق االسننتمارة المرفقننة بهننذه اعجننراءات علننى ان تكننون مسننتوفية لمشننتراطات
التالية:
و الم ومته

كتملووة بابسووتمار و طابقووة للمالو ووات الموجووود بسووجالت

أن تكووون المالو ووات و الايانووات الخايووة ب والما
كمسة سقا للمقاية و اإليإاا.
الكا لكا ل األوراق المالية المطلوب ر ةها.
أن يكون الما
ان يكون الممته كخصا ا تااريا.
الجهات المختصة اذا سان اطماف الم او احإ ما خارج السلطةة.
يجب توثيق استمار طلب تسجيل الم
لش الجهه الممتهةه.
تقا سؤوليه التحقق يحه توقيا الما
يجب أن تقإم استمار طلب تسجيل الم خالل ثالثة أكهم تاريخ توقيا الطمفي ليها.
يجب ان ان يرفق باستمارة طلب تسجيل الرهن المستندات التالية:
أ) نسخ
ب) نسخ

لش ان تكون سارية المفاول.
الاطاقة الشخصية /ابقا ة للما
اوراق السجل التجاري ونموذج المفوضي بالتوقيا للممته  ،وسذلك للما

اذا سان كخص ا تااري.

 -3تتولى شركة مسقط للمقاصة وااليداع ـ بعد التحقق من ان االستمارة المقدمة مستوفية لجميع البيانات ومرفق بها جميع
المستندات المطلوبة ـ القيام باالتي:
لش األوراق المالية المحإد في ابستمار في اليوم التالي بستالم الطلوب ،فوي حوال وإم وجوود وا وق
أ) تثاين اكار الم
تمةا ذلك.
ستقاال لش جميا الاوا إ المستحقة لالوراق المالية المم ونة لصالح (الممته ).
ب) تثاين عكار الم
مليوة التجئ وة فوي حوال توم تجئ وة األوراق الماليوة المم ونوة ب تاار وا
لش األوراق المالية الةاتجة
ج) تثان عكار الم
جئءا ً األيل وليسن أوراق الية جإيإ .
د) تخفيض إد األوراق المالية المم ونة فوي حوال توم تخفويض رأل وال الشومسة المصوإر لوالوراق الماليوة المم ونوة بوذات
نساة التخفيض المقمر .
ه) تسليم الممته المالغ المستمجا في حال تم تخفيض القيمة اإلسمية لألوراق المالية المم ونة .
ا المصفي حول نتا ج التصفية.
تاباة الم
و) خاطاة الممته في حال ورود خطاب رسمي بالتصفية وذلك ليتمك
ز) يتم خاطاة الما والممته وفق الاةاويي المحإد في ابستمار .
-4

يكون الرهن ساريا اعتبارا منن تناريخ تثبينش اشنارة النرهن علنى االوراق المالينة المرهوننة  ،و ال يعتند فني للن بتناريخ
توقيع إتفاقية الرهن من قبل األطراف المعنية.
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يحتفظ المدين (الراهن)بحقه في ممارسه حق االفضلية على االوراق المالية المرهونة أو التنازل عنه .
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ف ي حاله رغبه الراهن برهن االوراق الماليه المثقله برهن من الدرجه االولى لعدة درجات يجب ارفاق موافقنه المنرتهن
االول او الذي يليه حسب االحوال لتنفيذ اي رهن من درجه اخرى .
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مع مراعاة أحكام البند (/3ب) إلا تزامن تثبيش رهن األوراق المالية مع تاريخ الموافقة على توزيع االرباح من الجمعينة
العامة ،فإن العوائد السهمية تحجز لصالح المرتهن وتحويل العوائد النقدية الى حسابه البنكي او اصدار شي لصالحه.
وإلا تنزامن تنناريخ رفنع إشننارة النرهن مننع تناريخ الموافقننة علنى توزيننع االربناح مننن الجمعينة العامننة فنإن شننركة مسننقط
للمقاصه واالينداع تقنوم بتسنليم العوائند السنهمية للنراهن  ،وتحوينل العوائند النقدينة النى حسنابه البنكني او اصندار شني
لصالحه.
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تلتزم شركة مسقط للمقاصة واعيداع بعدم رفع إشارة الرهن عن األوراق المالية المرهونة اال بناء على طلب من
المرتهن.
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يتم رفع اشارة الرهن في اليوم التالي الستمم االستمارة المقدمة مستوفية لجميع البيانات ومرفق بها جميع المستندات
المطلوبة.

