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

Address:

Office Tel:
Home:
Mobile:
Email:

I/We hereby apply to subscribe for units in 
Al-Arabiyah GCC Equity Fund:
Subscription Units:
subscription Amount K.D.:
Subscription Fee K.D.:
Total Amount K.D.:

Method of Payment
1. Check No.:
Drawn on Bank:

2.Bank Transfer
From/Account No.:
Bank Name:
Transfer Date:
To/Account No.:
Bank Name:

التاريخ:
رقم الطلب:

اسم المالك:
شخص طبيعي أو اعتباري:

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

العنوان:

تلفون المكتب:
المنزل:
النقال:

بريد الكتروني:

بموجب هذا أتقدم / نتقدم بطلب االكتتاب في وحدات 
صندوق العربية لألسهم الخليجية:

عدد وحدات االشتراك:
مبلغ االشتراك بالدينار الكويتي:
رسم االشتراك بالدينار الكويتي:
إجمالي المبلغ بالدينار الكويتي:

طريقة الدفع
1.رقم الشيك:
مسحوب على:

2.تحويل
من/ حساب رقم:

لدى بنك:
تاريخ التحويل:

إلى / حساب رقم:
لدى بنك:

Subscription Form     استمارة اشتراك

Applicant’s SignatureAuthorized Selling Agent’s / Company’s Signature
التوقيع المخول لوكيل البيع / للشركةتوقيع المشترك

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



Applicant’s SignatureAuthorized Selling Agent’s / Company’s Signature
التوقيع المخول لوكيل البيع / للشركةتوقيع المشترك

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

• The undersigned applicant (the investor) hereby 
irrevocably applies to invest the above amount in 
the units of the Fund. The applicant has received 
copies of both the Fund’s Articles of Association 
and prospectus, and he has read and understood 
the terms and conditions both.

• The undersigned applicant (the investor) hereby 
declare that he is liable of updating his informa-
tion/data referenced in this application within a 
maximum of two weeks from the date when such 
information/data is changed.

• The undersigned applicant (the investor) hereby 
irrevocably applies to invest the above amount in 
the units of the Fund. The applicant has read and 
understood the terms and conditions as stated of 
the Articles of Association and prospectus.

• The application must be along with required 
documents. 

• يقر بموجب هذا الموقع أدناه )المشترك( إقرار غير 
قابل لإللغاء باستثماره المبلغ المذكور أعاله في وحدات 

الصندوق. ويقر باستالمه نسخة عن النظام األساسي 
ونشرة االكتتاب للصندوق و بقراءة وفهم الشروط واألحكام 

المدونة في كل منهما.

• يقر بموجب هذا الموقع أدناه )المشترك( بتحمله 
مسؤولية تحديث معلوماته وبياناته المقدمة في استمارة 

الطلب في غضون أسبوعين على األكثر من تاريخ  حدوث أي 
تغيير في تلك البيانات.

 

• يقر بموجب هذا الموقع أدناه )المشترك( إقرار غير 
قابل لإللغاء باستثماره المبلغ المذكور أعاله في وحدات 

الصندوق. وتم قراءة وفهم الشروط واألحكام المدونة في 
النظام األساسي ونشرة االكتتاب.

• االستمارة يجب ان ترفق بالمستندات المطلوبة. 
 

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.
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