ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮية

Tradable Rights Transfer Form

م

/

/

الموافق

هـ

/

التاريخ

 شركة مركز إيداع األوراق المالية/ إلى

To: Securities Depository Center Company
Please transfer the Tradable Rights according to
the following details:

نأمل التكرم بنقل ملكية حقوق األولوية
ً
:وفقا للمعلومات اآلتي بياناتها
لغرض نقل حقوق أولوية ناتجة عن
صفقة متعثرة

Tradable Rights Transfer resulted from
corporate redundant failed trade

لغرض نقل حقوق أولوية ناتجة عن إجراءات
الشركات ألسهم مقترضة

Tradable Rights Transfer resulted from
corporate redundant borrowed securities

)الطرف الثاني (المنقول إليه
Second party (Transferee)

Request Details

/

)الطرف األول (الناقل
First party (Transferor)

:االسم بالكامل
Full Name:

:االسم بالكامل
Full Name:

:رقم السجل التجاري
ID Number:

:رقم الهوية
ID Number:

:عضو المركز
Center Member:

:عضو المركز
Center Member:

:رقم حساب المركز
Center Account Number:

:رقم حساب المركز
Center Account Number:

:العنوان
Address:

:العنوان
Address:

:الهاتف
Phone:

:الهاتف
Phone:

تفاصيل الطلب
:رمز المصدر
Source Code:
:اسم الورقة المالية
Security Name:
:)عدد حقوق األولوية (كتابة
Tradable Rights Quantity (written):
ً
:)(رقما
عدد حقوق األولوية
Tradable Rights Quantity (number):
: رقم القرض/ الرقم المرجعي لصفقة البيع
Trade Reference Number/Loan Number:

* يقر عضو السوق بموافقته على الشروط واألحكام المرفقة بمجرد استالمه نسخة من هذا النموذج
By receiving a copy of this form, the Exchange Member to the attached terms and conditions.

الستخدام عضو المركز
For Center Member use

وكيل

أصالة

For Transferor use

الستخدام الناقل
Transferor
POA
:االسم
Name:

Date:

:التوقيع
Signature:

:التاريخ

»معلومات الوكالة «إن وجدت

Power of Attorney Information
:رقم هوية الوكيل
Attorney ID No.:

:اسم الوكيل
Attorney Name:

:مصدرها
Place of Issue:

:تاريخ الوكالة
Power of Attorney Date:

الختم الرسمي لعضو السوق
Official stamp of Center Member

For Securities Depository Center internal use only.
تاريخ التنفيذ
Execution Date

التوقيع
Signature

مصادقة عضو السوق على صحة التواقيع
Center Member signature of authentication

لالستخدام الداخلي لدى مركز إيداع األوراق المالية
االسم
Name
مدخل أمر النقل
Entry
مدقق أمر النقل
Verification
معتمد أمر النقل
Approval

الشروط واألحكام
 - 1يعـ ــد التقـ ــدم بطلـ ــب نقـ ــل ملكيـ ــة حقـ ــوق أولويـ ــة إقـ ــرارا مـ ــن مقـ ــدم طلـ ــب نقـ ــل ملكيـ ــة حقـ ــوق أولويـ ــة (عضـ ــو السـ ــوق) .بهـ ــذه الشـ ــروط
واألحــكام (الشـ ــروط واألحــكام) ،وتعــد هــذه الشـ ــروط واألحــكام مكملـ ــة لشـ ــروط وأحـ ــكام العضويـ ــة التـ ــي وافـ ــق عليهـ ــا عضـ ــو السـ ــوق.
 - ٢يجـ ــب علـ ــى عضـ ــو السـ ــوق أن يقـ ــدم إلـ ــى شـ ــركة مركـ ــز إيـ ــداع األوراق الماليـ ــة (مركـ ــز اإليداع) جميـ ــع المسـ ــتندات والوثائـ ــق المنصـ ــوص عليهـ ــا
فــي نمــوذج الطلــب هــذا ،ونظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة ،وقواعــد الســوق ،وقواعــد مركــز إيــداع األوراق الماليــة ،وأي تعديــات
قــد تطــرأ عليهــا (األنظمة واللوائــح).
 - ٣يقصــد بالكلمـ ــات والعبـ ــارات الـ ــواردة فـ ــي الشـ ــروط واألحــكام المعانـ ــي الموضحـ ــة لهـ ــا فـ ــي األنظمــة واللوائـ ــح مـ ــا لـ ــم يقـ ــض سـ ــياق النـ ــص
بغيـ ــر ذلـ ــك ،وألغراض هـ ــذه الشـ ــروط واألحكام ُيقصـ ــد بكلمـ ــة (الطلـ ــب) نمـ ــوذج طلـ ــب نقـ ــل ملكيـ ــة حقـ ــوق أولويـ ــة والبيانـ ــات الـ ــواردة فيـ ــه
والمسـ ــتندات المرافقـ ــة لـ ــه ،التـ ــي يحددهـ ــا مركـ ــز اإليداع مـ ــن وقـ ــت آلخر.
 - ٤يتعهد عضو السوق باالطالع على األنظمة واللوائح وااللتزام بها.
 -5ال يتحمـ ــل مركـ ــز اإليداع مسـ ــؤولية عـ ــدم صحـ ــة المعلومـ ــات والبيانـ ــات واألرقام والتواقيـ ــع الـ ــواردة فـ ــي هـ ــذا الطلـ ــب أو دقتهـ ــا أو س ــامتها
أو عـ ــدم اكتمالهـ ــا ،ويتحمـ ــل عضـ ــو السـ ــوق وحـ ــده كامـ ــل المسـ ــؤولية عـ ــن ذلـ ــك وأي تبعـ ــات أو آثـ ــار قانونيـ ــة تنتـ ــج عنـ ــه .كذلـ ــك يلتـ ــزم عضـ ــو
الســوق بتعويــض مركــز اإليداع عــن جميــع الخســائر واألضرار والمصروفــات والتكاليف والمســؤوليات واالدعاءات القضايــا الناشــئة نتيجــة
لتنفيـ ــذ مركـ ــز اإليداع للتعليمـ ــات الـ ــواردة فـ ــي الطلـ ــب أيا كانت طبيعتهـ ــا ،ويخلـ ــي عضـ ــو السـ ــوق مسـ ــؤولية مركـ ــز اإليداع ومجلـ ــس إدارتـ ــه
ومديريـ ــه وموظفيـ ــه والشـ ــركات التـ ــي يتبعهـ ــا أو الشـ ــركات التابعـ ــة لـ ــه عـ ــن أي أضـ ــرار أو مطالبـ ــات أو خسـ ــائر أو تعويضـ ــات أو دعـ ــاوى أو
مسـ ــؤولية تجـ ــاه أي شـ ــخص أو جهـ ــة ،تنشـ ــأ بشـ ــكل مباشـ ــر أو غـ ــير مباشـ ــر نتيجـ ــة تنفيـ ــذ الطلـ ــب.
 - ٦يتعهد عضو السوق بتقديم أي مستند آخر يحدده مركز اإليداع.
 - ٧يتعهــد عضــو الســوق بــأن الموظــف الموقــع علــى الطلــب مفـ َّـوض إليــه نظامـ ًـا التوقيــع علــى الطلــب والمصادقــة علــى صحــة البيانــات
الــواردة فيــه ،كمــا يتعهــد عضــو الســوق بإخطــار مركــز اإليــداع بــأي تحديــث يطــرأ علــى قائمــة األشــخاص المفوضيــن.
 - ٨يتعهد عضو السوق بسداد المقابل المالي الذي يحدده مركز اإليداع عند تنفيذ الطلب.
 - ٩ال يعــد مركــز اإليداع مسؤوال عــن حفــظ أي مســتندات أو بيانــات أو معلومــات أو تواقيــع أو أرقــام أو غيرهــا تتعلــق دون اإلخالل بحــق مركــز
اإليداع فــي االحتفاظ بها إلرادته المنفردة		.
 - ١٠يقـ ــدم عضـ ــو السـ ــوق نسـ ــخة أصليـ ــة مـ ــن الطلـ ــب مصدقـ ًـا عليهــا مـ ــن قبلـ ــه إلـ ــى مركـ ــز اإليــداع ،ولمركـ ــز اإليــداع تحديـ ــد وسـ ــيلة اسـ ــتقبال
ً
إلكترونيا أو أي طريقـ ــة أخـ ــرى مقبولـ ــة لـ ــدى مركـ ــز اإليداع وذلـ ــك الستكمال تنفيـ ــذ التعليمـ ــات الـ ــواردة فـ ــي
الطلـ ــب سـ ــواء أكانـ ــت يدويـ ـ ًـا أم
الطلــب.
 - ١١يكـ ــون تسـ ــليم الطلـ ــب خـ ــال أيـ ــام العمـ ــل الرسـ ــمية لمركـ ــز اإليداع ،وألغراض هـ ــذه الشـ ــروط واألحكام يعد اإلشــعار الـ ــذي يتسـ ــلمه مركـ ــز
اإليــداع خـ ــال آخـ ــر سـ ــاعتين مـ ــن وقـ ــت العمـ ــل الرسـ ــمي أو فـ ــي غـ ــير أيـ ــام العمـ ــل علـ ــى أنـ ــه تسـ ــلم فـ ــي اليـ ــوم الالحـ ــق مـ ــن أيـ ــام العمـ ــل
الرسـ ــمية.
 - ١٢تنتقـ ــل كافـ ــة الحقـ ــوق المرتبــة علـ ــى ملكيـ ــة الحقـ ــوق األوليــة الموضحـ ــة تفاصيلهـ ــا أعـ ــاه مـ ــن الناقـ ــل إلـ ــى المنقـ ــول إليـ ــه فـ ــور نقلهـ ــا مـ ــن
حسـ ــاب الناقـ ــل إلـ ــى حسـ ــاب المنقـ ــول إليـ ــه وفـ ــق مـ ــدة التسـ ــوية الزمنيـ ــة.
ً
ً
ووفقا للتعليمات اإلجرائية والفنيـ ــة لمركـ ــز اإليداع
مكتمال مـ ــا لـ ــم تكـ ــن جميـ ــع البيانـ ــات والوثائـ ــق المكملـ ــة ل ـ ــه صحيحـ ــة
 - ١٣ال يكـ ــون الطلـ ــب
ً
التـ ــي قـ ــد تتجـ ــدد مـ ــن وقـ ــت آلخر ،ولمركـ ــز اإليداع  -وفقـ ــا لتقديـ ــره  -عـ ــدم قبـ ــول أي طلـ ــب يحتوي علـ ــى شـ ــطب ،أو بيانـ ــات غيـ ــر مقـ ــروءة،
أو غـي ــر واضحـ ــة.
 - ١٤يخضع أي نزاع ينشأ جراء تطبيق الشروط واألحكام للجهة القضائية المختصة بالمملكة.
 - ١٥يحـ ــق لمركـ ــز اإليــداع – دون أدنـ ــى مسـ ــؤولية عليـ ــه – تعليـ ــق تنفيـ ــذ الطلـ ــب مؤقتــا أو رفضـ ــه ألي مـ ــن األســباب التـ ــي يراهـ ــا مناسـ ــبة بمـ ــا
فــي ذلــك حاالت العطــل الفنــي أو أثنــاء تطويــر أو تعديــل أو صيانــة أي مــن أجهــزة مركــز اإليداع أو أنظمتــه اآللية ،وعليــه اال يتحمــل مركــز
اإليداع مسـ ــؤولية أي تأخيـ ــر أو تعطـ ــل فـ ــي تنفيـ ــذ الطلـ ــب ،إذا كان هـ ــذا التأخيـ ــر أو التعطـ ــل خارجـ ـ ًـا عـ ــن إرادة مركـ ــز اإليداع.
ً
طبقا ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية السارية وتخضع لها.
تفسر هذه الشروط واألحكام
- ١٦
ّ

Terms and Conditions:
1. The submission of the Transfer of Tradable Rights Form shall be deemed as an acknowledgement from the applicant
(Exchange Member) of these Terms and Conditions (Terms and Conditions), these Terms and Conditions shall be considered
complementary to the Membership Terms and Conditions accepted by the Exchange Member.
2. The Exchange Member shall submit to the Securities Depository Center Company (Depository Center) all documents provided
in this Application form, the Capital Market Law, its implementing regulations, Exchange rules, Securities Depository Center
rules, and any amendments to the aforementioned (Laws and Regulations).
3. Terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings provided in the Laws and Regulations unless
the context requires otherwise, and for the purpose of these Terms and Conditions, the word “Application” shall mean the
Transfer of Tradable Rights Form, information contained therein, and documents attached thereto as determined by the
Depository Center.
4. The Exchange Member must review and understand the Laws and Regulations of which they will thereby.
5. The Depository Center shall assume no responsibility for inaccuracy of information, data, numbers, and signatures provided in
this Application, nor for the truthfulness, integrity or completion thereof; the Exchange Member shall be held fully responsible
for any inaccuracies as well as for any resulting legal consequences. The Exchange Member shall also undertake to indemnify
the Depository Center against all losses, damages, expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the
execution by the Depository Center of the instructions provided in the Application notwithstanding the nature thereof.
The Exchange Member discharges the Depository Center, its board of directors, directors, officers, mother companies,
and subsidiaries thereof from any liability, claims, losses, compensations, actions, or liability towards any person or entity,
resulting directly or indirectly from the execution of the Application.
6. The Exchange Member must provide the Depository Center with any documents specified by the Depository Center.
7. The Exchange Member undertakes that the employee signing the Application is duly authorized to sign on such application
and rectify the information provided therein; the Exchange Member shall also notify the Depository Center of any update on
the delegated persons list.
8. The Exchange Member shall pay the fees specified by the Depository Center for the execution of the Application.
9. Depository Center shall not be held responsible for keeping any documents, data, information, signatures, numbers, or other
items relevant to the Application, all without prejudice to the right of the Depository Center to retain said information at its
soul discretion.
10. The Exchange Member shall provide the original copy of the Application, rectified thereby, to the Depository Center, and
the Depository Center shall specify the method of receiving said Application, whether by hand, electronically or through
any other means acceptable to the Depository Center in order to complete the execution of the instructions provided in the
Application.
11. The Application should be received during official Business Days of the Depository Center, and according to these Terms and
Conditions, any notice received by the Depository Center during the last two hours of official working hours or outside official
Business Days shall be considered to have been received in the subsequent official Business Day.
12. All rights resulting from ownership of securities, the details of which are provided above, shall pass from the transferor to
the transferee upon transferring the security from the account of the transferor to the account of the transferee as per the
settlement period.
13. The Application may not be deemed complete unless all complementary information and documents are correct as per
the procedural and technical instructions of the Depository Center, which may be subject to revision at any time, and the
Depository Center may, upon its discretion, refuse to accept any Application containing any strike-offs, non-legible, or
unclear information.
14. Any dispute arising from the application of these Terms and Conditions shall be forwarded to the relevant judicial authority
in the Kingdom.
15. The Depository Center may, without any liability thereon, withhold the execution of the Application temporarily or decline it
for any reason it deems appropriate, including technical faults or while upgrading, modifying, or maintaining any hardware
or automatic systems of the Depository Center; therefore, the Depository Center shall bear no responsibility for delay or
inability to execute said Application in case the delay or inability is beyond the will of the Depository Center.
16. These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of
Saudi Arabia.

