
Investment Account No:

OBIC-F02 V5-21.12.2014

Personal Information:

Full Name االسم الكامل

ID Type نوع الهوية

Phone رقم الهاتف Address العنوان

Deposit:

Subscription: إشـتـراك:

ع: ا يـــد إ

Request Type:

رقم الحساب اإلستثماري:

البيانات الشخصية:

ID No رقم الهوية

Nationality الجنسية

Deposit:

Remitter’s 
Bank

Remitter’s
A/C No. 

Cheque
No.

Subscription:

Deposit Type
SAREE Transfer Draft Chequeحوالة سريع شيك مصرفي

Amount Amountالمبلغ رقمًا
(in words) المبلغ كتابة

رقم الشيكنوع االيداع
أو الحوالة

بنك
المصدر

رقم حساب
المحول

اإليداع:

اإلشتراك:

Pay To The
Order Of شركة أصول و بخيت يدفع ألمر

االستثمارية
Osool & Bakheet Investment 
Company

Beneficiary
Bank

بنك
 Samba Financial Groupمجموعة سامبا الماليةالمستفيد

Beneficiary
A/C No.

رقم حساب
SA98 4000 0000 0000 3800 0814المستفيد

الرجاء إرفاق صورة الحوالة أو أصل الشيك.

P.O. Box 63762 Riyadh 11526
Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966-11-4191797
Fax: +966-11-4191899
www.obic.com.sa

ص.ب 63762 الرياض 11526
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-4191797+
فاكس: 966-11-4191899+

www.obic.com.sa

شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60  مليون ريال مدفوعة بالكامل ومقرها الرئيسي بالرياض
ترخيص هيئة السوق المالية رقم (07-08126) , سجل تجاري رقم 1010219805

رقم العضوية في الغرفة التجارية: 167366
Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh

CMA License 08126-07, CR 1010219805, RCC :167366

Please attach cheque / copy of transfer slip.

Fund Name اسم الصندوق
Preferred Execution Date

(if different than 
next trade date)

تاريخ التنفيذ المفضل
(اذا يختلف عن تاريخ
 يوم التعامل القادم)

Signature: التوقيع:

Currency العملة

المبلغ
كتابة

Amount
(in words)

المبلغ
رقمًا

Amount

Above Deposited Amount  القيمة المودعه أعاله
أو
OR

Internal Use Only:

Note مالحظة
Fund’s

Number
رقم

الصندوق

CLD Staff 
Name

اسم موظف
المطابقة

CLD Staff
Signature 

توقيع موظف
المطابقة

BFD Staff 
Name

اسم موظف
العمليات

BFD Staff
Signature 

توقيع موظف
العمليات

إلستعمال الشركة فقط:
تاريخ

اإلستحقاق
Trade
Date

تاريخ
اإليداع

Deposit
Date

MKD Staff 
Name

اسم موظف
عالقات العمالء

MKD Staff
Signature 

توقيع موظف
عالقات العمالء

بهذا أقر بصحة البيانات المذكورة أعاله, كما أقر باستالمي نسخة من الشروط واألحكام 
الخاصة بالصندوق المذكورأعاله وموافقتي عليها. 

Client
Signature 

توقيع
العميل

Name االسم

Date التاريخ
I/We certify that the information above is correct, and I/we have 
recieved and accepted the terms and conditions of the fund above.

نوع الطلب:



http://www.cma.org.sa
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