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Subscription / Redemption / Switch Form for Mutual Funds
نموذج اشتراك/ استرداد/ تحویل/ وحدات الصنادیق اإلستثماریة

Subscriptionاشتراك Redemptionاسترداد MF - Switchتحويل

Client No: :Dateرقم العميل:

Name:

التاريخ:

اإلسم:

نوع الهوية
ID Type

سجل تجاريهوية وطنية
National IDCR

اقامة
Iqama

اخرى
Others

:Mobالجوال:

الرقم
No

البريد االلكتروني:
رقم الحساب
األستثماري:

Investment
A/C No: Email:

یشتمل المبلغ علی رسوم االسترداد المبکر کما نصت علیه مذکرة الشروط و األحکام الخاصة بالصندوق
The amount is inclusive of early redemptions fees as specified in the Fund’s terms and conditions

یشتمل المبلغ علی رسوم االشتراك و ضریبة القیمة المضافة کما نصت علیه مذکرة الشروط و األحکام الخاصة بالصندوق

The amount is inclusive of subscription fees and VAT as specified in the Fund’s terms and conditions

Redemption / Switch Out - إسترداد/ تحويل من

إسم الصندوق

العملة

المبلغ كتابة

Currencyالمبلغ

Fund Name

Amount in Words

Amount

إسم الصندوق

العملة

المبلغ كتابة

Currencyالمبلغ

Fund Name

Amount in Words

Amount

كلي
Total

جزئي
Partial

وحدات
Units

مبلغ
Amount

Additionalإضافي Newجديد

RelationshipSignature Verified

التحقق من التوقيعمسؤول الحساب

Date

التاريخ

Operation PersonalSignature

التوقيعموظف العمليات

Date

التاريخ

Operation SupervisorSignature

التوقيعمشرف العمليات

Date

التاريخ

تفاصيل المستثمر

تفاصيل الحساب

لإلستخدام الداخلي ( ألفا المالية )

Subscription / Switch In - إشتراك/تحويل الى

به́´ذا اق́´ر بالموافق́´ة عل́´ى الطل́´ب المذك́´ور أعاله, وفق́´ًا لش́´روط و أح́´كام الصن́´دوق, و أنن́´ي اس́´تلمتها و 
قرأته́´ا و فهمته́´ا ووافق́´ت عليه́´ا. كم́´ا أقب́´ل بخص́´م أي رس́´وم او عم́´والت منص́´وص عليه́´ا ف́´ي نش́´رة 

الشروط و األحكام. 

I hereby apply for the above stated transaction in accordance to the fund’s term and 
conditions, which I have received, read, understood and accepted. I also accept any fees or 
commissions that are specified in the terms and conditions.

PrincipalأصالةPOAوكالة

 يرجى تحويله إلى حسابي  المعرف لديكم في نموذج فتح حساب (نموذج أعرف  عميلك)
Kindly transfer the proceeds to my predefined account as per account opening form (KYC)

 او يرجى تحويله إلى حسابي  األستشماري
Or Transfer to my Investment Account

توقيع العميل
Client Signature

رسوم األداء (في حال إنطباقها) سيتم خصمها من متحصالت اإلسترداد.
Performance Fee (if applicable) shall be deducted from proceed of redemption.
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