
Date:
Application No:
Unit holder’s Name:
Individual or corporate entity:
Nationality:
Civil ID/Passport No./CRN NO:

Address:

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

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

For Fund Manager’s Use(To be determined upon final NAV)

Applicant’s SignatureAuthorized Selling Agent’s / Company’s Signature

التاريخ:
رقم الطلب:

اسم المالك:
شخص طبيعي أو اعتباري:

الجنسية:
رقم البطاقة المدنية/جواز السفر/السجل التجاري:

العنوان:

تلفون المكتب:
المنزل:
النقال:

بريد الكتروني:
عدد الوحدات المملوكة:

عدد الوحدات المطلوب استردادها:
رسوم االسترداد:

لسداد قيمة الوحدات المطلوب استردادها يرجى
1.إصدار شيك: )    (

2.تحويل لحساب بنكي: )     (
البنك:
الفرع:

رقم الحساب:

رأس مال الصندوق متغير ويبلغ حدود رأس المال من )5,000,000 د.ك( )فقط خمسة ماليين دينار كويتي( إلى )50,000,000 د.ك( 
)خمسين مليون دينار كويتي ال غير(. وذلك عن طريق طرح وحدات استثمار ما بين 5,000,000 وحدة الى 50,000,000 وحدة.

مدير الصندوق: الشركة العربية لالستثمار ش.م.ك.م
مراقب االستثمار: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م

أمين الحفظ: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.م
يقر المشترك باستالمه نسخة عن نشرة االكتتاب والنظام األساسي للصندوق وعلمه بما جاء بأحكامهما.

يقر المشترك بتحمله مسؤولية تحديث معلوماته وبياناته المقدمة في استمارة الطلب في غضون أسبوعين على األكثر من تاريخ  
حدوث أي تغيير في تلك البيانات.

عدد الوحدات المستردة:
سعر التقويم:

إجمالي القيمة المستردة:
تاريخ التقويم:

الستعمال مدير الصندوق فقط )يتم إستعماله إعتماد سعر التقويم(

التوقيع المخول لوكيل البيع / للشركةتوقيع المشترك

Redemption Form     استمارة استرداد وحدات

Copy for the Fund Manager
نسخة لمدير الصندوق

Copy for the Client
نسخة للعميل

Copy For the placement Agent 
نسخة لوكيل البيع

 Copy for the Custodian
نسخة ألمين الحفظ

Please send this form to Arab Investment Company – Sharq - Ahmad Al-Jabber St.- Opposite KFAS -Emad 
Commercial center-4th Floor-Fax:22246887-Te: 22249999

الرجاء إرسال اإلستمارة إلى: الشركة العربية لإلستثمار- شرق- شارع أحمد الجابر- مقابل مركز التقدم العملي- مركز عمادالتجاري- 
الدور الرابع- فاكس:-22246887 تلفون:22249999


