c
MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD
6th floor, M. Gold Hill, Chaandhanee Magu, Male'
Phone: 330 6868 Fax: 330 5034
website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)
1 cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes
iaos egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

Applicant's Signature
(.eveaWyirevineleb InWruk iaos wmwncaejcauk wDuk Erufun urwhwa 18)
(If applicant is below 18 years, then guadian has to sign.)

Particulars of Applicant
ut Wm UluA wM egut Wr wf Ed ea cnwvuLuh cT cnua wkea
Full Name:
cnwn wmwhiruf
Passport No (For Non-Maldivians):
urwbcnwn cTOpcsWp

National ID Card No (For Maldivians) :
urwbcnwn uDWk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ihevid

Gender:
cscnij

(wmwncaeaIsEdib)

Male
cnehirif

Female
cnehcnwa

Date of Birth
cKIrWt cnwfua

Permanent Address:
csercDea ImiaWd
Atoll / Island
cSwr iaWLowtwa
Current Address:
csercDea ELua urWhim
Atoll / Island
cSr
Swr iaW
wa
a L owt
ta
Contact No.
cawturwbcnwn enELug

Mobile
cliawbOm

Phone
cnOf

E-mail
cliaem-Ia
.eveawmwnWv uLufcnunEb cnwvcaed utWmUluAwm eguTcnuawkea ckcnEb enWvWmwj Wdiawf Ebil cSwaWBcaiH egutWrwfwyit InWvcawruk wmwhiruf iawbim*

Bank Account No. in Maldives:
urwbcnwn cTcnuawkea ckcnEb
Bank Account Name:
cnwn egcTcnuawkea ckcnEb
Bank Name:
cnwn ckcnEb
ިހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ

Documents Required:

(ަ އެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ )ބިދޭސީއެއްނަމ-1

1- Applicant's Passport copy. (for Non-Maldivians)

2- Applicant's National Identity Card (NIC) copy. (for Maldivians) - Note: In case of a minor a copy of NIC or Birth Certificate (if it has got the NIC number on it)

.ީ އެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ-2

and a copy of NIC of the parent who will be authorized to operate the account.

.ެޑީ ކާޑް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ.ިޑީ ކާޑް ނަންބަރުވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް( އަދި ބެލެނިވެރިއާގެ އައ.ިއައ،ަޑީ ކާޑް ހައްދާފައި ނުވާނަމ.ިކާޑް )އައ.ީޑ.ި އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެހި ކުއްޖެއްނަމަ އެކުއްޖެއްގެ އައ18 :ް ނޯޓްއިޤްރާރ

Declaration
1- Please open an account at Maldives Securities Depository (MSD) in the above name.

.ެޑީ( ގައި އެކައުންޓް ހުޅުވައިދިނުން އެދެމެވ.ްއެސ.ް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ )އެމ-1
2- I have received and read the rules of MSD and hereby agree to comply those rules of MSD. (MSD rules are available at MSD website, www.msd.com.mv)

(.ެ އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވwww.msd.com.mv ްޑީ ވެބްސައިޓ.ްއެސ.ްޑީގެ ޤަވާޢިދު އެމ.ްއެސ.ް )އެމ.ެ އެޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވ،ި ކިޔައ،ިޑީ ޤަވާޢިދުތައް އަހަރެންނަށް ލިބ.ްއެސ.ް އެމ-2
3- If there is any change to the information provided above, I hereby agree to inform MSD within 10 days.

.ެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އަންގާނަމެވ10 ްޑީ އަށ.ްއެސ.ް އެކަން އެމ،ަ މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމ-3
Applicant's Signature

ިއެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއ

Date

c KI r W t

FOR DEALING COMPANY USE
Broker License No:
urwbcnwn cscnwsiawl rwkOrcb

Authorised Signature & Stamp
of Dealing Company.

FOR MSD USE
Form No:
urwbcnwn cmOf

……….……/……….…… ………………………….

Client's MSD account number:

Requested to MSD

……………………………………………………………

Remarks:

……………………………………………………………
Date, Name & Signature

called/ emailed / collected

C‐85/2008

Authorised To MSD :
ctWrwf cnid wdcauh

urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
U

އަމިއްލަ ފަރުދުން އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭނަމަ:
 އެކައުންޓް ހުޅުވަން އެދޭފޯމް )ފޯމް  (1އާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ) .ކޮމްޕިއުޓަރައިޒްޑް އައި.ޑީ ކާޑު(
 .2އެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ) .ބީދޭސީއެއްނަމަ(
 18 .3އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ އެކުއްޖާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ )އައި.ޑީ ކާޑު
ހައްދާފައި ނުވާނަމަ ،އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ( އަދި ބެލެނިވެރިޔާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ.
އސް.ޑީއަށް ޙާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފުނުވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު މަތީގައި
 .4އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދޭފަރާތައް އެމްެ .
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ބަދަލުގައި އައްނަ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޯޓް:

•
•

އެކައުންޓު ހުޅުވަންއެދޭފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އެމް.އެސް.ޑީ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ:
.1

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ )އެމް.އެސް.ޑީ( ފޯން 330 6868 :ފެކްސް330 5034 :

.2

އެމް.އެސް.ޑީގެ ވެބްސައިޓްwww.msd.com.mv :

.3

ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައް

ނޯޓް 01 :މެއި  2003ގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ އައި.ޑީ.ކާޑެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

Maldives Securities Depository Pvt Ltd
M. Gold Hill, 6th Floor, Chaandhanee Magu, 20189, Malé, Maldives
T: +960 330 6868, F: +960 330 5034
E: msd@mse.com.mv, W: www.msd.com.mv
Reg. No.: C-85/2008

