
Date:

Electronic Dividends Service Subscription for Companiesالخدمة اإللكرتونية لإلشرتاك يف توزيع األرباح النقدية للرشكات

Add all company accounts إضافة جميع حسابات الرشكة

Account balance & statement download are not allowedال يسمح باإلطالع عىل رصيد الحساب أو تحميل كشف الحساب

I hereby declare that I have read and accepted the terms 
related to each service as explained on CBK's web site 
and accessible by scanning the below QR code and any 
changes that may follow.

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

Br. Manager :

Date                 :

Signature      :

For Bank Use Only إلستخدام البنك فقط

Done By         :

Date                 :

Signature      :

Verified By   :

Date                 :

Signature      :

For eBanking Use Only إلستخدام الخدمات املرصفية اإللكرتونية

 يجب إرفاق نسخة من البطاقة املدنية أو جواز السفر للمستخدم

User Civil ID / Passport  copy must be attached

 أقر بإطالعي وموافقتي على الشروط المرتبطة بكل خدمة والموضحة على 
الموقع اإللكتروني للبنك التجاري الكويتي وأية تعديالت تجري عليها والتي 

يمكن الوصول إليها بالمسح على رمز اإلستجابة السريع الموضح أدناه.

 Authorized Signatory Name  إسم املفوض بالتوقيعSignature  التوقيع

in accordance with the following conditions: 

1- I hereby concur that the submitted information are correct and in conformity with the 
supporting documents. 
2- The Bank is entitled to reverse registry on the instructions of Kuwait Clearing Company 
without obtaining my approval for any amounts that have been transferred to my account 
and reverse this amounts to the Company's account. 
3- I hereby authorize Kuwait Clearing Company and the Bank to provide information 
relating to my uses to any other party as deemed necessary or when a sentencing/order is 
issued by a court. 
4- Kuwait Clearing Company and the Bank are entitled to end this service at any time 
without obtaining my approval. 
5- Neither Kuwait Clearing Company, nor the Bank, shall bear any responsibility 
whatsoever in respect of any loss I incur for the failure of the Bank or the Company to 
execute and implement these instructions for any technical reasons beyond its control, or 
because the Bank's refuses to process any of these instructions. 
6- The subscriber is entitled to end this service any time by notifying Kuwait Clearing 
Company and the Bank (5) 
working days prior to end date. 
7- In the case of cessation of activity or closure of my bank account, Kuwait Clearing 
Company has the right to reverse of the amounts transferred and deactivate this service. 
8- This application shall be executed in Arabic and English. If there is a difference or 
contradiction between the Arabic and English text of it, the Arabic text shall prevail. 
9- Electronic Transfer Service (Dividends) is available only for shareholders in banks/
issuers whom are registered in this service with Kuwait Clearing Company. 
10- One bank account can subscribe for dividends electronic payment. 
11- This service will be activated after one working day of receipt of this application. 
12- The Bank maintains the original signatories to this application from the client, and 
sends a certified copy thereof to Kuwait Clearing Company to be acted upon.

وفًقا للرشوط التالية:  

 . ــة  ــي ــوت ــب ــث ال ــدات  ــن ــت ــس ــم ــل ل ومــطــابــقــة  ــحــة  صــحــي ــــة  املــــدون الـــبـــيـــانـــات  أن  ــــر  أق  -١

الرشكة  تعليامت  عىل  بناء  حسايب  إىل  تحويلها  تم  التى  للمبالغ  العكيس  القيد  عملية  إجراء  للبنك  يحق   -٢

 . إيل  ـــــــــــوع  ـــــــــــرج ال دون  لـــــلـــــمـــــقـــــاصـــــة  ــــــة  ــــــي ــــــت ــــــوي ــــــك ال

املتعلقة  املعلومات  كافة  عن  والقضائية  املعنية  للجهات  اإلفصاح  للمقاصة  الكويتية  والرشكة  للبنك  يحق   -٣

بـــــــالـــــــتـــــــحـــــــويـــــــالت املــــــــرصفــــــــيــــــــة مـــــــحـــــــل هـــــــــــــذه الــــــخــــــدمــــــة 

 . أسباب  إبداء  دون  وقت  أي  يف  الخدمة  هذه  إنهاء  أو  إيقاف  للمقاصة  الكويتية  والرشكة  للبنك  يحق   -٤

٥- ال تتحمل الرشكة الكويتية للمقاصة وال البنك أية مسؤولية عن أية خسارة قد تلحق يب نتيجة السباب فنية 

 . لها  تنفيذه  أو  التعليامت  هذه  مع  التعامل  البنك  لرفض  نتيجة  أو  البنك  إرادة  أو  إرادتها  عن  خارجة  أو 

٦- ىف حالة رغبتي إنهاء هذه الخدمة – التزم بابالغ الرشكة الكويتية للمقاصة والبنك بذالك قبل الوقت املحدد 

ــــــــة أيــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــمـــــــــــل عــــــــــــــــىل األقــــــــــــــــل  ــــــــس ــــــــم ــــــــخ ب

للمبالغ  عكيس  قيد  إجراء  للمقاصة  الكويتية  للرشكة  يحق  إغالقه  أو  البنيك  حسايب  نشاط  وقف  حالة  ىف   -٧

ــــــــــة .  ــــــــــدم ــــــــــخ ـــــــــــــــــذه ال ـــــــــــــــاء ه ـــــــــــــــغ ــــــــــة وإل ــــــــــول ــــــــــح امل

العريب  النصني  االختالف بني  أو  التعارض  , ويف حال  العربية واإلنجليزية  باللغتني  الطلب  ٨- حررت نسخ هذا 

ـــــود .  ـــــس ــــــــــذي ي ــــــو ال ــــــريب ه ــــــع ـــــص ال ـــــن ــــــــإن ال ــــــه ف ـــــزي ل ـــــي ـــــل ـــــج واالن

٩- خدمة التحويل اإللكرتوين لألرباح النقدية فقط للمساهمني يف الرشكات والبنوك ممن لديهم اتفاقية خدمة 

ـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــة .  ـــــــل ــــــــــــة الــــــــكــــــــويــــــــتــــــــيــــــــة ل ــــــــــــرشك ــــــــــــع ال م

 . النقدية  لألرباح  اإللــكــرتوين  التحويل  بخدمة  اإلشــرتاك  ميكنه  واحــد  مــرصيف  حساب  رقــم  فقط   -١٠

ــب.  ــل ــط ال تــــاريــــخ هـــــذا  مــــن  عـــمـــل  يـــــوم  بـــعـــد  ـــة  ـــخـــدم ال ــل هـــــذه  ــي ــع ــف ت يـــتـــم   -١١

العميل, ويرسل نسخة معتمدة منه إىل الرشكة  املوقعة من  الطلب  لهذا  بالنسخة االصلية  البنك  ١٢- يحتفظ 

الكويتية للمقاصة للعمل مبوجبها .

Scan the above QR Code to 
view the terms and conditions

قم مبسح رمز اإلستجابة الرسيع أعاله 

لإلطالع عىل الرشوط واألحكام

Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address سوف يتم إرسال معلومات الدخول إىل هذا الربيد اإللكرتوين

This form must be typed on the screen and not hand-written يجب تعبئة هذا الطلب طباعة من خالل الشاشة وليس بخط اليد

Company Name إسم الرشكة

Account Number رقم الحساب

User Full Name إسم املستخدم الكامل

User Login ID (If Any) إسم الدخول (إن وجد)

Civil ID/Passport Number الرقم املدين

E-Mail Address الربيد اإللكرتوين

Mobile Telephone number رقم الهاتف النقال


الخدمة الإلكترونية للإشتراك في توزيع الأرباح النقدية للشركات
Electronic Dividends Service Subscription for Companies
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
Br. Manager :
Date                 :
Signature      :
For Bank Use Only لإستخدام البنك فقط
Done By         :
Date                 :
Signature      :
Verified By   :
Date                 :
Signature      :
For eBanking Use Only لإستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية
يجب إرفاق نسخة من البطاقة المدنية أو جواز السفر للمستخدم
User Civil ID / Passport  copy must be attached
 Authorized Signatory Name  إسم المفوض بالتوقيع
Signature  التوقيع
in accordance with the following conditions:
1- I hereby concur that the submitted information are correct and in conformity with the supporting documents.2- The Bank is entitled to reverse registry on the instructions of Kuwait Clearing Company without obtaining my approval for any amounts that have been transferred to my account and reverse this amounts to the Company's account.3- I hereby authorize Kuwait Clearing Company and the Bank to provide information relating to my uses to any other party as deemed necessary or when a sentencing/order is issued by a court.4- Kuwait Clearing Company and the Bank are entitled to end this service at any time without obtaining my approval.5- Neither Kuwait Clearing Company, nor the Bank, shall bear any responsibility whatsoever in respect of any loss I incur for the failure of the Bank or the Company to execute and implement these instructions for any technical reasons beyond its control, or because the Bank's refuses to process any of these instructions.6- The subscriber is entitled to end this service any time by notifying Kuwait Clearing Company and the Bank (5)working days prior to end date.7- In the case of cessation of activity or closure of my bank account, Kuwait Clearing Company has the right to reverse of the amounts transferred and deactivate this service.8- This application shall be executed in Arabic and English. If there is a difference or contradiction between the Arabic and English text of it, the Arabic text shall prevail.9- Electronic Transfer Service (Dividends) is available only for shareholders in banks/issuers whom are registered in this service with Kuwait Clearing Company.10- One bank account can subscribe for dividends electronic payment.11- This service will be activated after one working day of receipt of this application.12- The Bank maintains the original signatories to this application from the client, and sends a certified copy thereof to Kuwait Clearing Company to be acted upon.
وفقًا للشروط التالية: 
١- أقر أن البيانات المدونة صحيحة ومطابقة للمستندات الثبوتية .٢- يحق للبنك إجراء عملية القيد العكسي للمبالغ التى تم تحويلها إلى حسابي بناء على تعليمات الشركة الكويتية للمقاصة دون الرجوع إلي .٣- يحق للبنك والشركة الكويتية للمقاصة الإفصاح للجهات المعنية والقضائية عن كافة المعلومات المتعلقة بالتحويلات المصرفية محل هذه الخدمة٤- يحق للبنك والشركة الكويتية للمقاصة إيقاف أو إنهاء هذه الخدمة في أي وقت دون إبداء أسباب .٥- لا تتحمل الشركة الكويتية للمقاصة ولا البنك أية مسؤولية عن أية خسارة قد تلحق بي نتيجة لاسباب فنية أو خارجة عن إرادتها أو إرادة البنك أو نتيجة لرفض البنك التعامل مع هذه التعليمات أو تنفيذه لها .٦- فى حالة رغبتي إنهاء هذه الخدمة – التزم بابلاغ الشركة الكويتية للمقاصة والبنك بذالك قبل الوقت المحدد بخمسة أيام عمل على الأقل٧- فى حالة وقف نشاط حسابي البنكي أو إغلاقه يحق للشركة الكويتية للمقاصة إجراء قيد عكسي للمبالغ المحولة وإلغاء هذه الخدمة .٨- حررت نسخ هذا الطلب باللغتين العربية والإنجليزية , وفي حال التعارض أو الاختلاف بين النصين العربي والانجليزي له فإن النص العربي هو الذي يسود .٩- خدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية فقط للمساهمين في الشركات والبنوك ممن لديهم اتفاقية خدمة مع الشركة الكويتية للمقاصة .١٠- فقط رقم حساب مصرفي واحد يمكنه الإشتراك بخدمة التحويل الإلكتروني للأرباح النقدية .١١- يتم تفعيل هذه الخدمة بعد يوم عمل من تاريخ هذا الطلب.١٢- يحتفظ البنك بالنسخة الاصلية لهذا الطلب الموقعة من العميل, ويرسل نسخة معتمدة منه إلى الشركة الكويتية للمقاصة للعمل بموجبها .
Scan the above QR Code to
view the terms and conditions
قم بمسح رمز الإستجابة السريع أعلاه للإطلاع على الشروط والأحكام
Login Credentials will be e-mailed to this e-mail address
سوف يتم إرسال معلومات الدخول إلى هذا البريد الإلكتروني
This form must be typed on the screen and not hand-written
يجب تعبئة هذا الطلب طباعة من خلال الشاشة وليس بخط اليد
Company Name
إسم الشركة
Account Number
رقم الحساب
User Full Name
إسم المستخدم الكامل
User Login ID (If Any)
إسم الدخول (إن وجد)
Civil ID/Passport Number
الرقم المدني
E-Mail Address
البريد الإلكتروني
Mobile Telephone number
رقم الهاتف النقال
8.2.1.3144.1.471865.466429
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