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نموذج تسجيل مشتري الريبو

Repo Buyer Registration Form
االسم

Name
Business Telephone No

رقم هاتف العمل

Business Facsimile No

رقم فاكس العمل

Primary Contact Name

اسم جهة االتصال الرئيسية

Telephone / Mobile No

1

2

 المحمول/رقم الهاتف
عنوان البريد اإللكتروني

Email

اسم جهة االتصال الثانوية

Secondary Contact Name
Telephone / Mobile No

1

2

 المحمول/رقم الهاتف
عنوان البريد اإللكتروني

Email

1. Name of Authorized Signatory

 اسم المفوض بالتوقيع.1

Designation of Authorized Signatory

مسمى المفوض بالتوقيع

Date

التاريخ

Signatures

التوقيع

2. Name of Authorized Signatory

 اسم المفوض بالتوقيع.2

Designation of Authorized Signatory

مسمى المفوض بالتوقيع

Date

التاريخ

Signatures

التوقيع

• (Please use a separate sheet if there are more than 2 authorized signatories)
• Note: please attach copy of original notary public certified document of repo
buyer’s regulatory document confirming that repo buyer is a regulated entity to
lend monies or is authorized to lend monies.

.)• (يرجى استخدام ورقة أخرى في حال كان هناك أكثر من مفوضين اثنين بالتوقيع
 يرجى إرفاق نسخة من المستند األصلي المصدق من كاتب العدل لوثيقة الجهة المنظمة:• مالحظة
.لمشتري الريبو والتي تؤكد بأن مشتري الريبو كيان منظم إلقراض األموال أو مخول إلقراض األموال

Declaration and Undertaking

إقرار وتعهد

I/We:(a) Declare that, I/we, am/are properly authorized to carry out activities relating to lending
		
monies and regulated by a national financial regulator.
(b) Agree, upon registration of this application, to at all times comply with all UAE laws and
		
regulations and requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the Rules Dubai
		
Clear and/or its procedures as may be issued from time to time.

نقر بأننا مفوضين أصوالً بتنفيذ األنشطة المتعلقة بإقراض األموال ونخضع للجهة التنظيمية
.المالية المحلية
		
 على االمتثال في كافة األوقات لكافة قوانين دولة اإلمارات العربية، عند تسجيل هذا الطلب،نوافق
		  أو إجراءات/المتحدة واألنظمة والمتطلبات التي تضعها شركة دبي للمقاصة والتي ترد في قواعد و
.شركة دبي للمقاصة والتي قد تصدر من حين إلى آخر

)(ب

.نؤكد على عدم رهن األوراق المالية الحقًا

)(ج

(c) Confirm that repo securities will not be onward pledged.
(d) Dubai Clear will not bear any responsibility if the Member does not comply with all UAE
		
laws and regulations and requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the
		
Dubai Clear Rules and/or its procedures as may be issued from time to time.

		
لن تتحمل شركة دبي للمقاصة أي مسؤولية في حال عدم امتثال العضو لجميع القوانين واللوائح
المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمتطلبات التي تحددها شركة دبي للمقاصة كما هي
. أو إجراءاتها التي قد تصدر من وقت آلخر/ واردة في قواعد شركة دبي للمقاصة و

DFM-DCCD-DC-B2-F1

		

)(د
		
		

:اسم المفوض بالتوقيع

Name of authorized signatory:
Authorized signature
of applicant:

: نحن/أنا
)(أ
		

التوقيع المعتمد
:لمقدم الطلب

Company Stamp

ختم الشركة
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