إدارة المستثمرين وعالقات
المساهمين

Investor and Shareholder
Relations Department
Shareholder Information Update Form
Date

D

D M M

Y

طلب تحديث بيانات المساهم

Y

ي ي ش ش س س

Dukhan Bank shareholder Number

رقم المساهم في بنك دخان

Qatar exchange investor number (NIN)

رقم المستثمر الوطني لدى بورصة قطر
:يرجى تحديث أو إضافة البيانات الجديدة الخاصة بي وفق ًا للتالي

Please update my new information as mentioned below:
Information

البيانات

Name as per ID/CR

 السجل التجاري/ االسم حسب البطاقة الشخصية

ID No. or CR No.
Shareholder Type

التاريخ

 رقم السجل التجاري/ رقم البطاقة الشخصية
Individual

Minor

Company

شركة

قاصر

Guardian’s ID No.

نوع المساهم

رقم البطاقة الشخصية للوصي على القاصر

Nationality

الجنسية

Passport No. for Expats

رقم الجواز لغير القطريين

Postal Code

رقم صندوق البريد

Home Address

عنوان السكن

City/Country

الدولة/المدينة

Mobile No.

رقم الجوال

House Tel. No.

رقم هاتف المنزل

Email

البريد اإللكتروني

:توقيع المساهم

Shareholder Signature:

dukhanbank.com
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فرد

800 8555

04/06/2020 11:46

Banks Details and Dividend Transfer

تفاصيل البنك وتحويل األرباح

Bank Details:

:تفاصيل البنك

Bank Name:

:اسم البنك

Account no.:

:رقم الحساب

Branch Name:

:اسم الفرع

Account Type:

:نوع الحساب

IBAN:

:رمز آيبان

SWIFT Code:

:رمز سويفت

Currency:

:العملة

City/Country:

:الدولة/المدينة

Please make arrangements to transfer my cash dividends to my
account based on the above mentioned Bank details and Currency.
Transfer charges (if any) are inclusive.

يرجى اإليعاز لذوي الشأن لديكم بتحويل توزيعات األرباح النقدية الخاصة
.بي إلى حسابي المصرفي بناء على تفاصيل البنك والعملة المذكورة أعاله
.رسوم التحويل (إن وجدت) مشمولة

Shareholder Signature:

:توقيع المساهم

For Official Use Only:

:لالستخدام الرسمي فقط

Narration:

:البيان

Authorized Official:
Signature:
You can send the form to the following address:
to email address:bbdiv@dukhanbank.com
or by fax number: (+974)44488676
or by WhatsApp number: (+974) 50595111

: التوقيعDate:

:التاريخ
:يمكنكم إرسال الطلب إلى العناوين التالية
bbdiv@dukhanbank.com :على البريد اإللكتروني
(+974)44488676 :أو عبر الفاكس رقم
(+974)50595111 :أو عبر الواتساب على الرقم
(+974)44488777 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم

FORM-SH- 001

For more information please call (+974) 44488777

:المسؤول المخول

dukhanbank.com
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800 8555

04/06/2020 11:46

