منوذج املعامالت اال�ستثمارية

Investments Transaction Form

 �إ�ستــرداد – الإ�ستـ ـثـمـارات/ ت ـبـديــل/طـ ــلب �إكــتت ــاب

Office Copy

SUBSCRIPTION/SWITCH/REDEMPTION FORM - INVESTMENTS
Customer Name:

:�إ�سـم العميل

Account Number:

:رقم احل�ساب

نبذة حول خماطر العميل

Customer Risk Profile

: وذلك يف الإ�ستثمارات التالية، نحن لكم لإ�ستثمار املبلغ (املبالغ) املبينة �أدناه/�أتقدم �أنا
I/We hereby apply to invest the amount/s indicated below, in the following investments:

. وال تطبق على ح�ص�ص الفئة ب ومنتجات �إم �إف �إ�س املعمارية.* تطبق فقط على ح�ص�ص الفئة �أ
*Applicable for only Class A Shares. Not Applicable for Class B Shares and MFS Architect products.
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تعليمات الإكتتاب
SUBSCRIPTION INSTRUCTIONS

عملة
التمويل

Product
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P1
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Fund
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خ�صم املبلغ
*)(�أ

الأتعاب
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Debit Amount
(A)*

Fees in
%

Fees in Amount
(B)*

Total Invested
(A-B)*

تعليمات التبديل
SWITCH INSTRUCTIONS

.يت ــاح هذا الت�سهيـ ــل فقـ ــط للتبــديل فيما بني املبــالغ املت ــوف ــرة من نف ــ�س نط ــاق التمويل ولي�س خالف ذلك

This facility is available only for switching between funds offered by the same fund house and the same fund range and not otherwise.

منوذج التبديل
Switch From

ن�سبة
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املنتج
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الوحدات
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مبدل �إىل
Switch To
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خماطر
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تعليمات الإ�سرتداد
REDEMPTION INSTRUCTIONS

.م.ر

�إ�سم ال�ضمان

Sr.
No.

الوحدات
Units

Name of Security

1
2
3
4

.يرجى مالحظة �أن هذه التعليمات يتم �إجنازها على �أ�سا�س بذل �أق�صى املجهودات وال تكون جمموعة �سامبا املالية م�س�ؤولة عن �أي ت�أخري يف التنفيذ
Please Note: These transactions will be carried out on a best effort basis and Samba Financial Group will not be held responsible for any delays in order placement.

Account Owner Signature(s)

توقيع �صاحب احل�ساب

Date (DD/MM/YY)

)ال�سنة/ال�شهر/ (اليوم:التاريخ

�إقـرار العميل
Customer’s Declaration
• I/We declare that I/we have read and understood the Terms and Conditions
for Investment Account Services (the “Investment Terms and Conditions”)
as well as the prospectus/term sheet(s) in respect of the Investment(s)
applied hereunder.

نحن ب�أنني قد قر�أت وفهمت كافة �أحكام و�شروط خدمات ح�ساب الإ�ستثمار (“�أحكام و�شروط/•	�أقر �أنا
الأحكام اخلا�صة بالإ�ستثمار (الإ�ستثمارات) املطبقة مبوجب/الإ�ستثمار”) ف�ض ًال عن وثيقة (وثائق) التوقعات
.هذا النموذج

• I/we am/are aware that this purchase may exceed my/our risk profiling
results as determined by Samba’s risk profiling. I/We understand and agree
that all decisions to purchase the Investment(s) (as defined in the Investment
Terms and Conditions) are my/our own and are based on my/our independent
assessment of risk associated with investing in these instruments, including
(without limitation) issuer risk, sovereign risk and price risk. My/Our decision to
invest in the Investment(s) is no way reliant on any advice or feedback received
from SAMBA. I/We am/are also aware that these Investment(s) can be risky as
they can be volatile and unpredictable.

تعر�ضنا لنتائج املخاطر وفق ًا ملا تقرره �سامبا/�أننا نعرف ب�أن هذا ال�شراء قد يزيد من حجم تعر�ضي/كما �أنني
) و�إنني �أتفهم و�أوافق على �أن كافة القرارات ب�ش�أن �شراء الإ�ستثمار (الإ�ستثمارات.ح�سب تعر�ضها للمخاطر
/نحن �شخ�صي ًا ومبنية على تقييمي/ هي قراراتي �أنا،)(ح�سب التعريف الوارد يف �أحكام و�شروط الإ�ستثمار
) مبا يف ذلك (ودون ح�صر،تقييمنا ال�شخ�صي امل�ستقل للمخاطر ذات ال�صلة بالإ�ستثمار يف مثل هذه ال�سندات
قرارنا ب�ش�أن الإ�ستثمار مل يكن نتيجة لأية/ �أن قراري.خماطر املُ ْ�صدِ ر وخماطر ال�سيادة وخماطر الأ�سعار
 نعلم �أن هذه الإ�ستثمارات قد تكون خطرة �أو قد تكون/ كما �أعلم.�إ�ست�شارة �أو معلومة م�ستلمة من �سامبا
.مت�أرجحة وال ميكن التكهن بعواقبها

•

• I/We agree to be bound by the Investment Terms and Conditions as may be
amended and in force from time to time.

.وقت لآخر
ٍ نقر بالإلتزام ب�أحكام و�شروط الإ�ستثمار ح�سبما يتم تعديلها من/•	�أقر

• I/We agree and acknowledge that the value of the Investment(s) may go down
as well as up and may result in permanent loss of capital/Investment(s).

نقر ونوافق على �أن قيمة الإ�ستثمار (الإ�ستثمارات) قد تنخف�ض �أو ترتفع وقد تت�سبب يف فقدان دائم لر�أ�س/•	�أقر
.)الإ�ستثمار (الإ�ستثمارات/املال

• I/We instruct Samba to apply for the issuer(s)/seller(s) of the Investment(s)
on my/our behalf in accordance with the Investment Terms and Conditions.
This is a risk I/we am/are prepare to accept. Samba shall have no liability
whatsoever to me/us for any losses I/we may suffer as a result of the
performance of the Investment(s).

.بائع الإ�ستثمار وفق ًا لأحكام و�شروط الإ�ستثمار/عنا ملُ ْ�صدِ ر/�إننا نوجه �سامبا بتقدمي طلب �إنابة عني/•	�إنني
/ وال يكون ل�سامبا �أية م�س�ؤولية مهما كانت فيما يتعلق بي.نقوم بالرتتيب لقبولها/وهذه هي املخاطرة التي �أقوم
.نتكبدها نتيجة لأداء الإ�ستثمار/بنا بخ�صو�ص �أية خ�سارة قد �أتكبدها

• The Customer understands and hereby acknowledges that Samba is not
providing any advice in respect of its Investments in any manner, and that
Samba does not have any obligations whatsoever neither at the time of
receiving the Instructions from the Customer nor at any time thereafter
during the currency of the Customer’s Investments, to monitor, analyse, review
and apprise the performance of the Investments and inform the Customer.
• The Customer understands and hereby acknowledges that any fund
distribution approval by Securities and Commodities Authority (SCA) in the
UAE does not represent a recommendation to purchase or invest in mutual
funds, and that SCA cannot be held liable for any shortcomings of the accuracy
and integrity of the data or for failure in performance of tasks and duties
specified in the Offer Document / Prospectus of the mutual fund.
• I/We understand and agree that the purchase of the new Investment(s) under
the conversion/switch instructions can only proceed upon confirmation of
the redemption price, redemption proceeds and shall be executed by the
respective issuer(s) at its sole discretion.
• I/We understand that investment orders may be refused.
• I/We understand and agree that redemption fees may be applicable on any
redemption of Investment(s) (premature or otherwise).
• I/We have received, read and understand all the literature provided by the
issuer(s) including memorandum/prospectus.
• I/We authorize you to purchase the Investment(s) from the issuer(s)/seller(s)
for me/us of the value not exceeding the subscription amount as stated above
and separately for fees/charges as stated above.
• I/We recognize that Samba will act as my/our agent in assisting me/us to
purchase Investment(s) from the issuer(s)/seller(s) and that Samba has no
liability to me/us in respect of the Investment(s).

Account Owner Signature(s)

 �أن �سامبا ال تقدم �أي ن�صيحة �أو ا�ست�شارة تتعلق با�ستثماراتها ب�أي،العميل يدرك وي�ستوعب ويقر مبوجب هذا
 وذلك �أنها (�سامبا) غري ملزمة على الإطالق لي�س يف حني ا�ستالم التعليمات من العميل وال،�شكل من الأ�شكال
 الك�شف عن �أداء اال�ستثمارات، مراجعتها، حتليلها، خالل مراقبة ا�ستثمارات العميل احلالية،يف �أي وقت الحق
و�إخبار العميل

•

يفهم العميل ويقر مبوجبه على �أن �أي موافقة على توزيع الأموال ت�صدر عن هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف دولة
 و�أن هيئة الأوراق املالية،الإمارات العربية املتحدة ال ت�شكل تو�صية بال�شراء �أو اال�ستثمار يف ال�صناديق امل�شرتكة
 �أو عن الإخفاق يف تنفيذ املهام والواجبات،وال�سلع ال تتحمل �أي م�س�ؤولية عن �أي ق�صور يف دقة واكتمال البيانات
. ن�شرة اكتتاب ال�صندوق امل�شرتك/ املحددة يف م�ستند العر�ض

•

التبديل ال يتم �إ ّال عند توكيد/�إننا نعلم ونوافق على �أن �شراء الإ�ستثمار اجلديد مبوجب تعليمات التحويل/•	�إنني
.�سعر الإ�سرتداد وعوائد الإ�سرتداد و�سيتم تنفيذه من قبل املُ ْ�صدِ ر املعني وفق ًا لتقديره املطلق
.�إننا نعلم ب�أن �أوامر الإ�ستثمار قد يتم رف�ضها/•	�إنني
�إننا نعلم ونوافق على �أن �أتعاب الإ�سرتداد ميكن �أن يتم تطبيقها على �أي �إ�سرتداد �إ�ستثمار (�سوا ًء قبل/•	�إنني
.)�أوانه �أو خالف ذلك
/�إ�ستلمن ــا وقــر�أنا وف ــهمــنا كـ ــافة الن�صو�ص املقدم ـ ــة من املُ ْ�ص ــدِ ر مب ــا يف ذل ــك املـ ــذكرة/لــقد �إ�ست ــلمت
.الـ ــن�شــرة التمهيدية

عنا بقيمة ال تتجاوز مبلغ الإكتتاب املبني/البائع �إنابة عني/�إننا نفو�ضكم ب�شراء الإ�ستثمار من املُ ْ�صدِ ر/•	�إنني
.�أعاله بخالف الأتعاب وامل�صروفات الواردة �أعاله
م�ساعدتنا يف �شراء الإ�ستثمار (الإ�ستثمارات) من/لنا مل�ساعدتي/�إننا نعلم ب�أن �سامبا �ستعمل كوكيل يل/•	�إنني
.)جتاهنا فيما يتعلق بالإ�ستثمار (الإ�ستثمارات/البائع و�أن �سامبا ال تتحمل �أية م�س�ؤولية جتاهي/املُ ْ�صدِ ر

توقيع �صاحب احل�ساب

Date (DD/MM/YY)

)ال�سنة/ال�شهر/ (اليوم:التاريخ

لإ�ستخدام البنك فقط
FOR BANK USE ONLY

Signature Verified

:مت التحقق من التوقيع

•

Date (DD/MM/YY)

)ال�سنة/ال�شهر/ (اليوم:التاريخ

April 2015 (E)
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