استمارة استرداد وحدات

Redemption Form

الرجاء إرسال اإلستمارة إلى :الشركة العربية لإلستثمار -شرق -شارع أحمد الجابر -مقابل مركز التقدم العملي -مركز عمادالتجاري-
الدور الرابع -فاكس 22246887-:تلفون22249999:
Please send this form to Arab Investment Company – Sharq - Ahmad Al-Jabber St.- Opposite KFAS -Emad
Commercial center-4th Floor-Fax:22246887-Te: 22249999
Date:
التاريخ:
Application No:
رقم الطلب:
Unit holder’s Name:
اسم المالك:
Individual or corporate entity:
شخص طبيعي أو اعتباري:
Nationality:
الجنسية:
Civil ID/Passport No./CRN NO:
رقم البطاقة المدنية/جواز السفر/السجل التجاري:
العنوان:

Address:

تلفون المكتب:
المنزل:
النقال:
بريد الكتروني:
عدد الوحدات المملوكة:
عدد الوحدات المطلوب استردادها:
رسوم االسترداد:
لسداد قيمة الوحدات المطلوب استردادها يرجى
.1إصدار شيك) ( :
.2تحويل لحساب بنكي) ( :
البنك:
الفرع:
رقم الحساب:

Office Tel:
Home:
Mobile:
Email:
Number of Units held:
Number of units for redemption:
Redemption Fee:
For units redemption pay by:
) ( 1.Cheque
) ( 2.Bank Transfer
Bank Name
Branch Name
A/C No

ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻘﻂ )ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ(
)For Fund Manager’s Use (to be determined upon final NAV

عدد الوحدات المستردة:
سعر التقويم:
إجمالي القيمة المستردة:
تاريخ التقويم:

Quantity of Redemption Units:
Net Asset Value:
Total Redemption Value:
Due Date:

رأس ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻐﻴﺮ وﯾﺒﻠﻎ ﺣﺪود رأس اﻟﻤﺎل ﻣن 500,000د.ك ) ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دﯾﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ( إﻟﻰ 10,000,000د.ك ) ﻋﺸﺮة
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ( وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح وﺣﺪات اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  500,000وﺣﺪة إﻟﻰ 10,000,000وﺣﺪة ﻃﺮح ﺧﺎ ص
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.ك.م
ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ش.م.ك.م
أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ش.م.ك.م
ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺎﺳﺘﻼﻣﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ .
ﻳﻘﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﺪوث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

توقيع المشترك
Applicant’s Signature

ﻧﺴﺨﺔ ﻷﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ
Copy for the Custodian

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺒﻴﻊ
Copy for the Subscription Agent

التوقيع المخول لوكيل البيع  /للشركة
Authorized Selling Agent’s / Company’s Signature

ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
Copy for the Investment Controller

نسخة للعميل
Copy for the Client

نسخة لمدير الصندوق
Copy for the Fund Manager

