
 لنظام الجمعيات العامة اإللكتروني  اسم مستخدم وكلمة سرطلـب 
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 :Shareholder Information : المساهمبيانات 
 : Ms.  Mrs.  Mr. Titleآنسة  سيدة سيد  :اللقب

   Name in English        باللغة اإلنجليزية سماال  Name in Arabicباللغة العربية  سماال

نوع 
:الهوية

 بطاقة مدنية 
Civil ID

 جواز سفر 
Passport

)أخرى )يرجى التحديد Others (Pls. Specify) Identity 
Type: 

ID No.  Country of Identity      اإلصدار بلد   ID Expiry Dateهويةتاريخ انتهاء ال   رقم الهوية

 :Contact Information معلومات االتصال:
 Email Address (Mandatory) اإللكتروني )الزامي(بريد ال        Mobile. No النقال )إلزامي(رقم Country البلد

 :Signature :التوقيع
 Signature    التوقيع 

Name               االسم

 :Required Documents :الطلبمرفقات 
ةالبطاقة المدنيصورة  -1
واز السفرجصورة  -2
فيه اعتمادجواز السفر يتم ارفاق أي مستند  حال عدم توفرفي  -3

 مساهمتوقيع ال

1- Civil ID copy
2- Passport copy
3- In case passport not available, any document
that authenticate client’s signature

/ / 
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 :CLIENT ACKNOWLEDGMENT :عميلال إقـــرار 

 وصتحيحة للحقيقتة مطابقتةوالمستتندات المقدمتة أن البيانات المذكورة الموقع أدناه ب العميلقر ي
 فتي أفوضتاا فتننني ،للمقاصتة  المقدمتة البيانات اكتمال عدم او صحة عدم حال وفي وكاملة،

  .حسابال تجميد فياا بما ،شأن ذلكاإلجراء المناسب باتخاذ ب االقرار هذا
 .ويتعاد بااللتزام باا على قواعد المقاصة اطلع ويلتزم باالطالع الدائميقر العميل بأنه 

بالجمعيتات علتى دليتل السياستات واإلجتراءات الخاصتة ويلتزم باإلطالع العميل بأنه اطلع يقر 
 .ويتعاد بااللتزام باا من خالل األنظمة اإللكترونية العامة
 تكونوال  لسياسات واألسس التي بنيت بشأنااالعميل باستخدام األنظمة اإللكترونية وفق ليقر 

دام هتتتذه ستتتوء استتتتخ نتتتاتن عتتتن الغيتتترعلتتتى أي ضتتترر يعتتتود عليتتته أو  المقاصتتتة مستتتنولة عتتتن
 األنظمة.

 .خاص بهجيل العميل بأن البريد اإللكتروني المزود بنموذج التس يقر
وعتتتدم مشتتتاركتاا متتتع أي شتتتخص  يتتتر  الستتتر باستتتم المستتتتخدم وكلمتتتةالعميتتتل باالحتفتتتاظ يقتتتر 
 وال تكون المقاصة مسنولة في حال حصول طرف  ير مخول علياا. ،مخول
 باخطار المقاصة فورًا في حال فقدان كلمة السر الخاصة به.العميل يقر 

The Client hereby certifies that the provided information is true, correct and 
complete, as well as the submitted documents. In case of invalidity, or 
incompleteness of data provided to KCC, the Client hereby authorize KCC to 
take required actions, including freezing the account.  
The Client acknowledges that he has examined and is committed to the 
permanent access to the KCC rules and undertakes to abide by it. 
The Client acknowledges that he has examined and is committed to the 
permanent access to the eAGM policies and procedures document. And 
undertakes to abide by it. 
The client acknowledges the proper usage of the systems and that KCC will 
not be responsible of any damage to the client or to others resulted from 
misusing these systems. 
The client acknowledges that the e-mail ID provided in the form belongs to 
him. 
The client acknowledges to keep and protect his login credentials and not to 
share it with any unauthorized person, and that KCC will not be responsible in 
that case. 
The client acknowledges notifying KCC instantly in the case of lost password. 

 Name  التوقيع     االسمSignature 

 عليه التوقيع بعد الدالة والمستندات التسجيل نموذج يتم إرسال
 :أدناه البريد اإللكتروني واستكماله إلى 

IREGAGM@maqasa.com

Filled form after signing will be sent to below e-mail with all 
related attachments: 
IREGAGM@maqasa.com


