
Application No. (12)  (١٢)استمارة رقم

Accounts’ Online-Viewing Service Application Form استمارة طلب الخدمة اإللكترونية لإلطالع على الحسابات

Date:          /             / التاريخ /            /        :

Investor No. رقم المستثمر

      Investor Type :       Individual            فرد       Corporate           شركة :     نوع المستثمر 

      New Request       Modify      طلب جديد     تعديل

Name : :االسم 

First       Second       Third       Family األول       الثاني       الثالث       العائلة

CPR or National ID No. (For Individuals) :  :(لألفراد)رقم البطاقة السكانية أو الهوية 

Company CR (For Corporate):  :(للشركات)رقم السجل التجاري 

Passport No. :              Nationality : :             الجنسية  :رقم جواز السفر 

Address : : العنوان 

Telephone No. :       Fax No. : :            فاكس  :هاتف رقم 

Please write your email in the two boxes below: :يرجى كتابة البريد اإللكتروني الخاص بك في المربعين أدناه 

     Mother's Full Name (this is a security feature for your protection) : :(هذا إحتياط أمني لحمايتك)      اسم األم الكامل

 IBAN (International Bank Account Number) (IBAN) رقم الحساب المصرفي الدولي 

A proof must be provided for the IBAN. .يجب إرفاق إثبات عن رقم الحساب المصرفي الدولي

Declaration: :إقرار

Instructions: :تعليمات

The (  ) fields are mandatory. .(  )يجب ملئ الخانات المشار إليها بنجمة 

For Bahrain Clear use only خاص باستخدام شركة البحرين للمقاصة

Action : :اإلجراء 

Entered by :            Approved by :

Important Note: Please write your E-mail Address clearly in the two

boxes below by repeating it. Username & Password will be sent to

that E-mail.

 في المربعين أدناه بتكرارهيرجى كتابة  بريدك  اإللكتروني  بشكل  واضح ومقروء   :مالحظة هامة

.إذ سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة السر إلى هذا البريد اإللكتروني

E-mail  البريد اإللكتروني Rewritten E-mail  إعادة كتابة البريد اإللكتروني

Bank Name

اسم البنك

It is highly recommended to provide BHB with your IBAN details, to 

facilitate any future returns resulted from your ownership in any of the 

listed securities including fixed income (Bond/Sukuk). 

ولذلك لتسهيل  (إن رغبت)يرجى تزويدنا برقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بك 

العمليات المستقلبية الخاصة بدفع العوائد المالية الناتجة عن تملككم ألي من األوراق 

.المالية المدرجة في شركة البحرين للمقاصة بما في ذلك السندات والصكوك

I hereby request and authorize Bahrain Clear to enroll me in the

Electronic Service. I confirm that I have read and agree to be bound

by the Terms and Conditions given overleaf which are deemed to be

hereof and as amended from time by the Exchange.

بهذا أطلب من شركة البحرين للمقاصة إدراج إسمي في نظام الخدمة اإللكترونية 

وأوكد بأنني قرأت الشروط واألحكام .  لإلطالع  على  الحسابات  عن طريق اإلنترنت

المبينة  خلف  االستمارة وأوافق على االلتزام بها وعلى أنها تشكل جزءاً من هذا الطلب 

.وحسبما يجري عليها من تعديالت بين الحين واآلخر

(الوصي/ الوكيل / المستثمر )توقيع 

(Investor's / Representative / Guardian) Signature

Subscription will be automatically activated in the service of sending

statement of account by e-mail to all registered investors in

Accounts’ Online-Viewing Service.

سيتم  تفعيل االشتراك تلقائياً في خدمة ارسال كشف الحساب عن طريق البريد 

.االلكتروني بمجرد التسجيل في الخدمة االلكترونية الخاصة باإلطالع على الحساب
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