
SUBSCRIPTION FORM

CONTACT DETAILS

Please indicate your status by ticking any of the boxes below.

Please fill out the section below if applicable.

Are you a tax resident of any country other than Oman? If you selected Yes, please fill out the CRS-Individual Certification Form

PROOF OF IDENTITY

Nationality Date of Birth

Expiry Date

Expiry Date

Gender

ID Card

Passport Number
(for non-Omanis)

Issue Date

Issue Date

Issue Date Expiry DateCR. No (Corporates)

Name of Parent/Guardian (In Case of
Minor & Relation with Minor)

Address P.O. Box

Postal Code City Country

Tel No Mobile No E-mail

Address in the U.S. P.O. Box

Postal Code City Tel No

US National Green Card Holder Remittance Sender US Tax Resident

No Yes

Account Type Individual Corporate

I wish to receive the account statement by email in the email address mentioned above.

Name of A/C Holder:

A/C No.: Bank

Branch

SUBSCRIPTION (Amount of subscription in multiples of 100 units); minimum 1000 units (initial)

Date:  1st 15th      Period From:                        To
   

Lump Sum Amount (OMR)

Systematic Investment Plan Amount (OMR)

*Systematic Investment Plan

Cheque Account Debit/TransferPAYMENT MODE

* Explanation of SIP A Systematic Investment Plan (SIP) is an investment tool which allows the investor to invest a fixed amount at regular intervals in a Mutual Fund scheme. SIP works by investing a fixed amount at a 
defined frequency. With this an investor does not need to time the market and can invest in a hassle-free manner.

Disclaimer
• I/We subscribe for units set out above. I/We confirm that the money to be invested is from a legitimate source.
• I/We have read the offer document, understood and agree the terms and conditions set out therein, including the risk factors.
• Applications that are not in accordance with the terms and conditions of the offer documents and Subscription Form are liable to be rejected.
• Past performance is NOT indicative of future performance. The value of the investment can fluctuate depending on market volatility as on transaction date.
• The Investment Manager and its directors will not be held liable for any claim or liability against them while performing their duties, except in cases of willful misconduct or gross negligence.
• The applicant should use the same signature as the one on their ID or passport copy.

Date Authorised Signature:

PERSONAL DETAILS

Individual Mutual Fund Pension Fund Company

Full Name of Applicant

OthersEntity Status

BANK ACCOUNT DETAILS



      

   

استمارة االشتراك

البيانات الشخصية

إثبات الهوية

بيانات االتصال 

بيانات الحساب المصرفي

االشتراك (قيمة االشتراك بمضاعفات 100 وحدة)؛ 1000 وحدة على ا�قل (مبدئًيا) 

حالة الكيان

رقم البطاقة
الشخصية

تاريخ ا�صدار

تاريخ ا�صدار

مواطن أمريكي

العنوان في
الواليات المتحدة

العنوان

نوع الحساب

المبلغ ا�جمالي (بالريال الُعماني)

مبلغ خطة االستثمار المنتظم (بالريال الُعماني)

@خطة استثمار منهجية

شيكطريقة الدفع

المفوض بالتوقيع:التاريخ

حساب الخصم / التحويل

إلىالفترة منالخامس عشر التاريخ: ا�ول من الشهر 

البنكرقم الحساب:

الفرعاسم صاحب الحساب:

شركاتفردي

الرمز البريدي

الرمز البريدي

هل أنت مقيم خاضع للضرائب؟

المدينة

المدينة

إذا اخترت نعم، يرجى تعبئة نموذج CRS- نموذج الشهادة الفرديةنعمال

أرغب في استالم كشف الحساب عبر البريد ا�لكتروني على عنوان البريد ا�لكتروني المذكور أعاله.

رقم الهاتف

صندوق البريد

صندوق البريد

الدولة

البريد االلكتروني رقم النقال  رقم الهاتف

مقيم أمريكي خاضع للضرائبمرسل الحوالةحامل البطاقة الخضراء

تاريخ ا�صدار

ُيرجى تحديد حالتك عن طريق تحديد أي من الخيارات التالية:

ُيرجى ملء القسم أدناه إذا انطبق على حالتك.

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

تاريخ االنتهاء

رقم جواز السفر
(لغير العمانيين)

رقم السجل التجاري
(للشركات )

إسم مقدم 
الطلب بالكامل 

تاريخ الميالد الجنسالجنسية

اسم الوالد / الوصي (في حالة
القاصر والعالقة مع القاصر)

أخرىشركة صندوق تقاعدصندوق استثمارفرد

@شرح خطة االستثمار المنهجي: إن خطة االستثمار المنهجي (SIP) هي أداة استثمار تسمح للمستثمر باستثمار مبلغ ثابت على فترات منتظمة في برنامج الصندوق المشترك. تعمل خطة االستثمار المنهجي عن طريق استثمار مبلغ ثابت 
بوتيرة محددة؛ بهذا الشكل لن يحتاج المستثمر إلى إيجاد التوقيت المناسب لالستثمار، والذي بدوره سيسهل عملية االستثمار ويقلل المتاعب المترتبة عليها.

إخالء مسؤولية
• أنا / نحن أوكد على اشتراكي في البيانات المذكورة أعاله. أؤكد / نؤكد أن ا�موال التي سيتم استثمارها هي من مصدر شرعي.

• لقد قرأت / قرأنا مستند العرض ، وفهمت وأوافق على الشروط وا�حكام المنصوص عليها فيه، بما في ذلك عوامل المخاطرة.
• الطلبات التي ال تتوافق مع شروط وأحكام مستندات العرض ونموذج االشتراك عرضة للرفض.

• ا�داء السابق ليس مؤشرË لÊداء المستقبلي. يمكن أن تتقلب قيمة االستثمار اعتماًدا على تقلبات السوق كما في تاريخ المعاملة.
• لن يكون مدير االستثمار ومديروه مسؤولين عن أي مطالبة أو التزام ضدهم أثناء أداء واجباتهم، إال في حاالت سوء السلوك المتعمد أو ا�همال الجسيم.

• يجب على مقدم الطلب استخدام نفس التوقيع الموجود على بطاقة الهوية أو نسخة جواز السفر.


