
Application No. (8) (٨)استمارة رقم 

Pledge Form استمارة طلب رهن

Date:         /             / التاريخ /             /          :

Pledgor use only خاص بالراهن

Guardian / Representative's Name (if any) :  :(إن وجد)الوصي / اسم الوكيل 

Guardian/Representative's Investor No. (if any) :  :(إن وجد)الوكيل / رقم المستثمر للوصي

Broker's Name : :اسم الدالل 

Dividend to be transferred to A/C No. : :رقم حساب تحويل األرباح 

Bonus to be transferred to A/C No. : :رقم حساب تحويل المنحة 

Important Note: the pledge cannot be released unless a request from the Pledgor. .ال يتم فك الرهن اال بطلب رسمي من المرتهن :مالحظة هامة

Pledgee use only خاص بالمرتهن

Pledgee Name : :اسم المرتهن 

Authorized Person Name : :اسم الشخص المخول بالتوقيع 

Authorized Person Position : :منصب الشخص المخول بالتوقيع 

Pledge Expiry Date : :تاريخ انتهاء الرهن 

For Bahrain Clear use only خاص باستخدام شركة البحرين للمقاصة فقط

                  Account Number : :                 رقم الحساب 

Action : :اإلجراء 

Entered by :       Posted by :            Approved by :

Investor No. رقم المستثمر

Investor's Name : :اسم المستثمر 

Please execute the above pledge in our favour, and endorse the

same on the Registry. We confirm that we have verified the details of

the pledge and that we will not provide the required facilities before

Bahrain Clear/Registrar endorses the pledge in the Registry.

يرجى التكرم بتنفيذ الرهن المشار اليه أعاله لصالحنا والتأشير على ذلك في

السجل علما بأننا قد تأكدنا من البيانات و سوف لن نقوم بتقديم التسهيالت

مسجل األسهم بالتأشير على/المطلوبة اال بعد قيام شركة البحرين للمقاصة

.األوراق المالية في السجل

                          Transaction No.    رقم العملية  :

  

                              

  

 Company Name   العامة المساهمة الشركة Number of Sharesالمالية    عدد األوراق

  

 
 سهما        

Shares 

  

  

 توقيع الشخص المخول لدى المرتهن
Pledgee's Authorized Person Signature  

  

 توقيع الراهن
Pledgor's Signature  

  

                    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



2.7

Payment of Pledge Fees (Number of

Shares x Closing Price x 0.00025) with a

minimum of 5 BD for a single trasnaction.

سعر اإلقفال × عدد األسهم )سداد أتعاب قيد الرهن 

 5وبحد أدنى  (0.00025× عند تنفيذ عملية الرهن 

.دينار بحريني للعملية الواحدة

٢.٧

Please Notice that the shareholder must inform the broker about the pledge.

.يرجى المالحظة بأنه يتوجب على المالك إشعار وسيطه المعني بالرهن

2.4

Copy of Commercial Registration, the

Article of Association & Memorandum of

Association of the Pledgee.

نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس و النظام 

.األساسي للمرتهن
٢.٤

2.5

Copy of National ID Card & Passport of the

Owner (Pledgor) if the pledgor is an

individual.

نسخ من البطاقة المدنية وجواز سفر المالك 

.في حال كان الراهن فرداً (الراهن)
٢.٥

2.6

Copy of Commercial Registration, the

Article of Association & Memorandum of

Association if the Pledgor is a corporate.

نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس و النظام 

.األساسي للشركة في حال كان الراهن شركًة
٢.٦

2.1

Pledge form signed by both Pledgee and 

Pledger & informing the shareholder's 

broker.

الراهن و )استمارة الرهن موقعة من الطرفين 

.مع إشعار وسيط العميل (المرتهن 
٢.١

2.2 Original Certificate (if not deposited).
إن لم يتم تسليمها وإيداعها )شهادة األسهم األصلية 

.(في النظام من قبل
٢.٢

2.3 True copy of the Pledge Contract.
نسخة طبق األصل من عقد الرهن الموقع بين 

.الراهن والمرتهن
٢.٣

1.2 The name of the shareholder (pledgor). .(الراهن)اسم المساهم المالك لألسهم  ١.٢

1.3 Pledge starting and ending date. .تاريخ بدء و نهاية الرهن ١.٣

2. Required Documents: :المستندات المطلوبة . ٢

Required Documents for Pledge of 

Securities

المـســتــنــدات المـطــلــوبــة لــطــلـب رهن 

األوراق المالية

1. An official letter from the Pledgee (Bank) states: :تبين اآلتي  (البنك)رسالة رسمية إلى البورصة من المرتهن . ١

1.1
The name of the issuer and total number of 

pledged shares.

اسم الشركة المصدرة والعدد اإلجمالي لألسهم 

.المراد رهنها
١.١


