
 الهيئة العامة لشئون القصروصاية خاص باكتتاب القصر غير المشمولين بوالية األب أو 
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 أسهم زيادة تخصيصطلب  يوففي سداد قيمة اكتتاب في أسهم  نموذج الرغبة

 األسهم(عدد من  يأل)خاصة بعمليات السداد واالكتتاب في فائض األسهم 

 رقم الطلب :   

 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية الجهة المصدرة :

 لإلستثمار كامكوشركة    : االكتتابوكيل 

 

                               1/12/2019 و تنتهي في :                 1/10/2019 تبدأ من : في فائض األسهم "زيادة التخصيص" اإلكتتابالسداد وفترة 

 فلس 100سعر السهم :

 

 

 بيانات الممثل عن القاصر :

 سند التمثيل نوع التمثيل يالمدنالرقم  اإلسم 

    

 

 ( المربوط بحساب االكتتاب البنكي  K-netنت ) -الكي جهازعن طريق   :       طريقة الدفع 

 

 

 الحالة المطلوبةاألسهم  الرقم المدني المكتتباسم  م

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   :الدفعمبلغ                                                 : قيمتهاسداد  المطلوباألسهم إجمالي 
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 : إلستكمال اإلكتتاب والمتطلباتالشروط  ❖

( المربوط بحساب K-netنت ) -الكي جهازلسداد قيمة االكتتاب عن طريق  مقرات الجهة المستلمةمراجعة  المكتتبيجب على  .1

 .االستالمهذا الطلب أمام الموظف المختص بجهة  نسخة من للتوقيع علىاالكتتاب البنكي و

المستندات التالية بالنسخة الموقع عليها من وارفاق أو من حساب ممثله  المكتتبمن حساب مخصوم يجب أن يكون مبلغ اإلكتتاب  .2

 هذا الطلب:

 للمكتب وممثله وإحضار أصل البطاقة المدنية للمثل أو وكيله.المدنية  البطاقةصورة  -

 قاصر وإحضار األصل.صورة سند الوكالة عن الممثل بصفته ممثل عن ال -

 صور من المستندات الدالة على التمثيل عن القاصر وإحضار األصل. -

 .(K-net) نت -يالكمستخرج مطبوع من إيصال الدفع بواسطة  -

، خالل أيام العمل الرسمية من أدناهاألوقات والمواعيد المحددة وذلك خالل  مقرات الجهة المستلمة إلى. يجب تقديم الطلب ومرفقاته 4

فائض األسهم، حيث يكون السداد  يففترة السداد واالكتتاب  يف، عدا اليوم األخير 2019أكتوبر  1األحد إلى الخميس، إبتداًء من تاريخ 

 .2019ديسمبر  1واالكتتاب متاحاً حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم 

  .وكيلهللمكتتب أو  يالقانونالممثل يجب أن يقدم الطلب من . 5

  محل هذه العمليات غير مسدد قيمتها، وذلك ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.تلغى عمليات السداد واالكتتاب المتكررة، وتعتبر األسهم . 6

س مال شركة بورصة الكويت لألوراق % من أسهم رأ50يعتبر هذا الطلب جزء ال يتجزأ من نشرة االكتتاب الخاصة بطرح نسبة  .3

وموافقته المشار إليها  االكتتاب نشرة على بإطالعه المكتتبممثل  يقر الطلب هذا على التوقيع بموجبالمالية للمواطنين الكويتيين، و

 بها من شروط وأحكام  جاء ما على

المحددة بنشرة االكتتاب تعتبر عملية السداد واالكتتاب في فائض بموجب التوقيع على هذا الطلب وتقديمه لجهة االستالم في المواعيد  .4

 األسهم باتة ونهائية بالنسبة للمكتب وال يجوز له العدول عنها.

 

 

 

 التوقيع                                                      

 إسم القائم بالتوقيع:                                               

 :1الصفة في التوقيع على الطلب                                      

 التوقيع:                                                                 

 التاريخ:                                                                 

 

 مرفقات:

 صورة البطاقة المدنية للمكتب وممثله -1

 (K-net) نت -مستخرج مطبوع من إيصال الدفع بواسطة الكي -2

 صورة سند الوكالة عن الممثل بصفته ممثل عن القاصر -3

 على التمثيل عن القاصردالة المستندات صورة من ال  -4

-  

-  

                                                           
 " ممثل المكتتبالمكتتب " ، وفى حالة الوكالة يكتب " وكيل ممثل هو الذى سيقوم بالتوقيع يكتب "  يكون ممثل المكتتبفي حالة أن   1
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المستلمة الجهة مقرات  

 ساعات العمل الهواتف العنوان بنك برقانأفرع 

 – 1قطعة  –شارع عبدهللا األحمد  –الشرق  الفرع الرئيسي 

  21قسيمة 

 -22988052 – 22988080هاتف: 

22988083 

 -22988092 -22988091 فاكس:

22988093 

 األحد إلى الخميس

 عصراً  3:00 –صباحاً  8:30

. بجانب 2قطعة  –السور شارع  –المرقاب  فرع مركز ديسكفري

صالة التزلج والنافورة الراقصة. الدور 

 األرضي

 – 22913637 – 22913627هاتف: 

22913628 

 22913639 فاكس:

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 يوم الخميس

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 22988167 - 22988165 هاتف: مجمع البغلي –شارع تونس  –حولي  فرع حولي

 22652410 فاكس:

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 يوم الخميس

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

سوق الخيمة  –المنطقة التجارية  –الجهراء  فرع الجهراء التجاري

 مول

 - 24558192 – 24558191هاتف: 

24558193 

   24558174فاكس: 

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 يوم الخميس

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 – 24568537 – 24561305هاتف:   3قطعة  –القصر  فرع القصر

24561406 – 24561407- 24561502 

-24569867 - 24568537 

 24561302فاكس:  

 

 األحد إلى الخميس

 عصراً  3:00 –صباحاً  8:30

جراند  –األفينيوز  –منطقة الري الصناعية  فرع جراند أفينيو

 12محل رقم  – 1862بناية رقم  –أفينيوز 

MG 

 22200803هاتف: 

 22200803 فاكس:

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 الخميسيوم 

 ظهراً  1:00 –صباحاً  10:00

 –شارع الدبوس  – 12قطعة  –الفحاحيل  فرع الفحاحيل

 87، 86، 85قسيمة  –مجمع الكوت 

 23924670هاتف: 

  23924682فاكس: 

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 يوم الخميس

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

قسيمة  –دوار مصطفى كرم  –شرق األحمدي  فرع األحمدي 

15 

 -23980603 – 23987372هاتف: 

23987427 

 23985329فاكس: 

 األحد إلى الخميس

 عصراً  3:00 –صباحاً  8:30

 – 31قسيمة  – 3قطعة  –ضاحية أبو فطيرة  فرع أبو فطيرة

 الدور األرضي

 - 25470182 – 25470183هاتف:  

25470185 

 254701186  فاكس:

 األحد إلى الخميس

 عصراً  3:00 –صباحاً  8:30

شارع  –التجاري  المغاتيرمجمع  –الفروانية  فرع الفروانية 

 – 40القطعة  -سليمان عبدهللا جاسم الدبوس  

 32قسيمة 

  22988122 – 22988121هاتف: 

 24759846  فاكس:

 األحد إلى األربعاء

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00

 مساءً  7:00 –مساًء  5:00

 يوم الخميس

 ظهراً  1:00 –صباحاً  9:00
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