
Subscription AmountSubscription FeesTotal Amount المبلغ اإلجماليرسوم االشتراكمبلغ االشتراك

     

Al Durra Islamic Fund
Subscription Form

صندوق الدرة االسالمي
طلب إشتراك

I/ we hereby subscribe in Al Durra Islamic Fund as per the Net Asset Value per 
unit for the total amount of ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ KWD
I am / We are aware that the minimum subscription is KWD 100, and the 
maximum subscription is 75% of the issued units, subject it does not exceed 
75% of the Fund’s size as per Article No. 10 of the Article of Association.

Method of Payment

Notes:
* The Subscription Form and the invested amount must be submitted to the fund 

manager no later than ten in the morning on the relevant dealing day.
* If the subscription amount is not received before the end of the specified period, 

the subscription will be postponed to the next dealing day.

أتقدم / نتقــــدم بموجـــــب هذا الطلــب لشــــراء وحـــدات من صنـــدوق الــدرة اإلســـالمي بقيمـــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دينار كويتي وذلك حسب سعر القيمة الصافية للوحــــــــدة. علمــا بــأن 
الحد األدنى لطلب الشراء 100 دينار كويتي وأن الحد األقصى لطلب الشراء 75% من عــــــدد 
الوحدات المصدرة وبما ال يزيد عن 75% من حجم الصندوق طبقًا ألحكام المادة العاشرة من 

النظام األساسي

طريقة الدفع

 مالحظات:
يجب تسليم طلب االشتراك واألموال المستثمرة إلى مدير الصندوق في موعد أقصاه الساعة   *

العاشرة صباحا في يوم التعامل المعني.
إذا لم يتم استالم مبلغ االشتراك قبل نهاية المدة المحددة سوف يتم تأجيل االشتراك إلى يوم   *

التعامل التالي.

Bank Transfer from Account Number

 I/we agree that any remaining cash amount will be returned to me/
us after the allocation of units as follows:

I/we hereby acknowledge that I/we have read / familiarized with the 
fund’s articles of association and agree to the terms stated in it.

For the use of Kamco Invest

Bank Name

(Please transfer the amount to account no.
KW33 BBYN 0000 0000 0000 0102 6860 01
at Boubyan Bank, Kuwait

تحويل بنكي من حساب رقم

وأوافق / نوافق على أن أي مرتجع نقدي عائد لي/لنا سيتم دفعه بعد عملية 
التخصيص وتحديد عدد الوحدات، وذلك عن طريق:

وأقر بأني / ونقر بأننا قد إطلعت / إطلعنا على النظام األساسي للصندوق وأوافق / 
نوافق على الشروط التي جاءت فيه.

مخصص الستخدام كامكو إنفست فقط

اسم البنك

)يرجى تحويل المبلغ إلى حساب رقم
KW33 BBYN 0000 0000 0000 0102 6860 01

لدى بنك بوبيان - كويت(

Total المجموع

Others غيرها

NationalityCivil ID بطاقة مدنيةالجنسية

TelephoneE-mail بريد إلكترونيهاتف

Passport No.
(non-resident)

CRN جواز سفر
سجل تجاري)لغير المقيمين(

Amount (KWD) المبلغ )دينار كويتي(

Client SignatureSignature & Stamp (Fund Manager) توقيع وختم مدير الصندوق توقيع العميل

Client Name اسم العميل

Address العنوان

IBAN/Account Number رقم األيبان/رقم الحساب

)YYYY/السنة()MM/الشهر()DD/اليوم(
DateClient Code رمز العميلالتاريخ /    /

Account Number

Currency

No. of Subscribed Units

Total Amount

Intermediate Bank

Unit Price

رقم الحساب

عملة الحساب

عدد الوحدات المشترك بها

إجمالي المبلغ

البنك الوسيط

سعر الوحدات

Country  Only if the account currency is different)البلد
than the currency of the country in which 
the beneficiary’s account is located)

)فقط إذا كانت عملة الحساب مختلفة عن 
عملة البلد الذي يوجد فية حساب المستفيد(

أمين الحفظ  ومراقب االستثمار
الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية )ش.م.ك.م(

رأسمال الصندوق: 200 - 5 مليون د.ك

Fund Custodian & Controller
Gulf Custody Company (K.S.C.C.)

Fund Capital: KWD 5 - 200 million

Credit to my/our cash account with Kamco Invest 

Transfer amount to my/our account in Bank name

 ايـــداع في حســابي/حسابنــا لدى كامكو إنفست

 تحويل المبلغ الى حسابي / حسابنا في البنك

     Amount Invested (KWD)رسوم االشتراك     Initial Chargesالمبلغ المراد استثماره )د.ك(

and less 250,000%50,000 وأقل
to 499,999 1.5050,000%50,000 إلى 499,999

and above 1.00500,000%500,000 وأكثر


