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 نموذج قبول عرض اإلستحواذ اإللزامي
 أركان الكويت العقارية ش.م.ك.ع شركة أسهم ض: العر  محل األسهم

 كويتي فلس 82.4 :العرض سعر 
 .......................................................................إسم المساهم:

 .......................رقم السجل التجاري )إن وجد(:                                   ...........................الرقم المدني للمقيم في دولة الكويت:
 ........................)إن وجد(: حساب التداولرقم                ..                   .................................................رقم الهاتف:.

 ..................................رقم جواز السفر لغير المقيمين في دولة الكويت:
 ........................................................ عدد األسهم المراد بيعها:

 بالمساهم الخاص البنكي الحساب

   ......................................................الفرع:                            :..........................................................إسم البنك

                   : (IBAN) الحساب رقم
 

  (:...........................................................الكويت دولة خارج للبنوك( فتالسوي رقم

ن الكويت أركا شركة أسهم ملكية نقل وقبول المقدم العرض في باإلشتراك برغبتنا نفيدكمالخير العاليمة لبيع وشراء األسهم ش.ش.و  شركة قبل من المقدم اإللزامي اإلستحواذ عرض مستند على اإلطالع بعد
 .األسهم بيع إلتمام الصفاة لإلستثمار ش.م.ك.م شركة وتفويض آنفا إليها المشار العقارية 

 :باآلتي وأتعهد وأقر
 .األسهم بيع بإتمام خاصة مصاريف أية وتحملي العرض فترة إنتهاء بعد األسهم قيمة سداد يتم أن على وأوافق العرض، سعر ذلك في بما العرض، بمستند الواردة الشروط كافة قبول .1

 .صحيحة العرض قبول نموذج في الواردة البيانات أن  .2

 .العرض مدة طوال عليها حقوق أية ترتيب وعدم التصرفات من نوع بأي النموذج هذا في بيانها الوارد أركان الكويت العقارية شركة في أسهمي في التصرف عدم .3

 الرهن شطب على المرتهن الدائن من موافقة على حصلت قد بأنني أقر مرهونة، أعاله إليها المشار لألسهم ملكيتي كانت حال وفي  .رللغي حقوق أو رهون أي من خالية المذكورة لألسهم ملكيتي أن  .4

 .(أدناه المرهونة األسهم قسم تعبئة يرجى(  أعاله المذكور السعر مقابل األسهم هذه في والتصرف

 .................................................................................................................................................................................................................. لتوقيع:ا

 :..............................................................الطلب وموقع لمقدم الثالثي اإلسم
 

 )الحياة قيد على الموكل وأن الوكالة بسريان الوكيل أنا أقر( وكيل            قانوني ممثل      نفسه عن    :الطلب مقدم صفة
 

 يرجى التعبئة إذا كانت األسهم مرهونة
 الكويتية الشركة لدى الكويت العقارية أركان شركة سجل في الرهن وشطب العالمية لبيع وشراء األسهم الخير شركة إلى إليها المشار األسهم ملكية نقل على الكتاب هذا بموجب أوافق  :المرتهن الدائن موافقة

 2010 لسنة 7 رقم للقانون التنفيذية الالئحة من  )المالية األوراق في التعامل( عشر الحادي للكتاب " المالية األوراق رهن" التاسع الفصل من( 17-9) المادة في عليها المنصوص لإلجراءات ا  وفق للمقاصة

 . وتعديالتهما المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن

 ....................................................................................................المرتهن الدائن إسم

  …………………………………………………ع:بالتوقي المفوض أو المرتهن الدائن توقيع

 ..……………………………………………………………………………………:التاريخ

  ………………………………………………………………………………………م:الخت
 

 المرفقات
 الهيئات المؤسسات، الشركات، األفرادلمرفقات

 ونسخة عنها. )الكويت دولة في المقيمين غير لألشخاص السفر جواز أو( المدنية . البطاقة1
أركان الكويت  شركة المملوكة في األسهم برصيد للمقاصة الكويتية الشركة من حديثة . شهادة2

 .العقارية
 .العرض قبول نموذج وتوقيع . تعبئة3

 

 
 

 

 )التجاري الترخيص األساسي، النظام التأسيس، عقد( التأسيس مستندات من . نسخة1

 الصادرة من الشهادة صورة تقديم الكويتية للشركات وبالنسبة بالتوقيع، المخول يثبت )حديث( . مستند2

 .بالتوقيع للمخول والصناعة التجارة وزارة من

 .التوقيع إعتماد من . نسخة3
 )الكويت في دولة مقيم غير كان إذا بالتوقيع للمخول السفر جواز أو( بالتوقيع للمخول المدنية . البطاقة4

 .عنها وصورة
 .بالتوقيع المخول من العرض قبول . كتاب5

 .اركان الكويت العقارية شركة في المملوكة األسهم برصيد للمقاصة الكويتية الشركة من حديثة . شهادة6
 .العرض قبول نموذج وتوقيع . تعبئة7

 

 شروط عامة
 عنه وصورة األصلي التوكيل عرض يرجى وكالة، بموجب العرض قبول نموذج توقيع حال في. 

 تقديم يتم حيث باألسهم لديها المحتفظ اإلستثمارية الشركة مراجعة العرض قبول نموذج مقدم على يجب إستثمارية، شركة لدى إستثمارية محفظة في األسهم وجود حال في 

 .عنها صادر كتاب بموجب وذلك اإلشتراك في الراغبين أسماء توضيح اإلستثمارية الشركة وعلى .اإلستثمارية الشركة هذه عبر العرض قبول نموذج
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