
 سوق دمشق لألوراق المالية  
 مركز المقـاصة والحفظ المركزي

 - المركز عن طريق -نموذج طلب رهن أوراق مالية

 مركز المقـاصة والحفظ المركزي

 
 : .........................التاريخ

  :وفق المعلومات التالية......................................................    :يرجى التكرم بالموافقة على رهن األوراق المالية المملوكة من قبلي لصالح 
 

اسم الجهة المصدرة للورقة 
 المالية أو الرمز

تصنيف الورقة 
 المالية

 عدد األوراق المالية
 كتابةً  رقماً 

    
 

 .غير مشمولة بالرهن           مشمولة بالرهن         :لألوراق المالية المرهونةالحقاً التي تتحقق النقدية تعتبر جميع األرباح 
 .مشمولة بالرهنغير            مشمولة بالرهن             :   تعتبر أي أسهم مجانية تتفرع الحقاَ عن األوراق المالية المرهونة

 
 ............................................ )الراهن(اسم المستثمر الثالثي

 
      )الراهن(للمستثمر رقم المركز 

 
 ............................. ):الطبيعي(توقيع المستثمر                                                ............................... ):  الطبيعي(اسم المستثمر 

 
 ......................... ):االعتباري(التوقيع و الختم                                               ..................... ) :االعتباري(اسم المفوض بالتوقيع 

 
 
 أخرى       الوصي                الوكيل           الولي        :   نوع النيابة عن الغير 
 

              ...........................................    : وثيقة إثبات النيابة        ....................................................:   اسم النائب عن الغير
 

   ...................: مكان صدور الوثيقة ..............................: وثيقة النيابة تصديقتاريخ  :.................................رقم الوثيقة
      

    للنائبرقم المركز  - - - - - - - - - - -:النائب عن الغير وقيعت
 
 

 .في سجالتكم دون ترتيب أية مسؤولية على مركز المقاصة والحفظ المركزينوافق على تثبيت إشارة الرهن على األوراق المالية المبينة أعاله لصالحنا 
 ..........................................................)       المرتهن(اسم المستثمر الثالثي

 )المرتهن(للمستثمر رقم المركز 
 

  -- - - - - - - - ):الطبيعي(توقيع المستثمر                                                - - - - -- - - - - - - - - - ):  الطبيعي(اسم المستثمر 
  - - - - - - - - ):االعتباري(الختم التوقيع و                                              - - - - - - - - - - ) :االعتباري(اسم المفوض بالتوقيع 

 
 ، ذلك حمل كامل المسؤولية المترتبة علىالمعلومات المذكورة وكافة الوثائق المرفقة ونتالموقعين أعاله نقر بصحة ودقة واكتمال البيانات ونحن 

 .من جراء ذلكالمقاصة والحفظ المركزي دون ترتيب أي مسؤولية على مركز 
 
 

 عقد الرهن                  )إن وجدت(وثيقة إثبات النيابة عن الغير               صورة عن وثيقة إثبات الشخصية الرسمية        
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
  

               

            )     الراهن(حساب المستثمر لدى المركز رقم                           

               

               
    
 

 التوقيع االسم 
   تم التوقيع أمامي 
    إدخال المعلومات 
   المعلومات تدقيق 

   التدقيق على منظومة الحجز اإللكتروني

 معلومات خاصة بالراهن

 بيانات النيابة عن الغير

 معلومات خاصة بالمرتهن

 خاص الستخدامات المركز

 :المرفقات


