
نموذج طلب اشت�اك
Subscription Application Form

Branch الف�ع

Date التا��خ

Nationality Saudiالجنسية سعودي

Please specify: �رجى التحديد:

Non-Saudi غير سعودي

Details of Investment New�يانات االس�ثمار
Investment

اس�ثمار
جديد

Add to existing
Investment

اس�ثمار
إضافي

Gender الجنس

Account Number رقم الحساب

Note: Please complete in BLOCK LETTERS, and tick √ as appropriate الرجاء تعبئة النموذج بخط واضح، ضع عالمة √ في المكان المناسب

The above mentioned subscription fees is subject to 
applicable value added tax (VAT) as may be subject to value 
added tax (VAT) which will be paid by the customer

تخضــح رســوم االشــت�اك المذكــورة أعــاله لض��بــة القيمــة المضافة 
المعمــول بها في المملكة العر�ية الســعودية والتي قد تكون واجبة 

التط�يق من وقت ألخر، على أن يتم خصمها من العميل 

I authorize Alawwal Invest to debit my Investment Account 
to process my subscription transaction in the fund

أنا أفوض شركة األول لالس�ثمار بالخصم من حسابي لدي ساب إلتمام 
عملية اشت�اكي في الصندوق االس�ثماري

Personal Information المعلومات الشخصية

Method of Payment ط��قة الدفع

Full Name االسم بالكامل

Customer No. رقم العميل

Address العنوان

Mobile No. جوال رقم

E-mail الب��د اإللكت�وني

Male Femaleذكر أ�ثى

Passport No. جواز سفر

ID. No. بطاقة أحوال

Iqamah No./
Muqeem Card No. 

Commercial
Register No. سجل تجاري رقم

إقامة/ هوية مقيم

Fund Nameالصندوق 
تا��خ �نفيذ
الصندوق 

Execution
Date

رسوم
االشت�اك ٪ 

Sub
Fee ٪

مبلغ رسوم
االشت�اك 

Sub Fee
Amount

إجمالي
المبلغ المخصوم 

Total Amount
Deducted



I acknowledge that Alawal invest has asked suitability 
assessment questions including regarding my risk tolerance 
and investment experience to assess my risk appetite as 
part of the KYC process. I also confirm that all information 
provided by me is correct, complete, accurate and still valid 
as of the date of this Subscription Form without any change 
in the circumstances narrated therein. I acknowledge that 
assessment of its risk appetite, assessed as:

يقــر العميل أن شــركة األول لالســ�ثمار وجهت له اســئلة تق�يم مدى 
مالئمته لالســ�ثمار في الصندوق وشمل ذلك مستوى المخاطر وخبرته 
في االســ�ثمار وذلك لتق�يم درجة المخاطر ويأ�ي ذلك جزًءا من عملية 
أعــرف عميلك (KYC). و�ؤكــد العميل أيضًا علــى أن جميع المعلومات 
التي قدمها صحيحة وكاملة ودقيقة وال ت�ال ســا��ة حتى تا��خ نموذج 
االشــت�اك في الصندوق دون أي تغ�ير في الظ�وف التي وردت فيها. 
ويقــر العميل أن شــركة األول لالســ�ثمار أجرت تق�يمــًا لدرجة المخاطر 

الخاصة به بناًء على المعلومات التي قدمها العميل.

is made by Alawwal Invest, based on information including 
without limitation, financial situation, investment 
experience, objectives and knowledge of financial 
instruments provided by me. I agree that product suitability 
exercise will be adversely affected if such information 
provided by me is inaccurate or incomplete for which 
Alawwal Invest assumes no responsibility and/or liability 
whatsoever.
• I declare that I have read and understood the provisions of 

the Investment Account Agreement as well as the Terms 
and Conditions of the Fund in respect of my investment 
applied for hereunder.

• I agree that it is bound by the provision of the Investment 
Account Agreement and Terms & Conditions of the Fund 
as may be amended and in force from time to time.

• I agree and acknowledge that the value of the investment 
may go down as well as up. I am also aware that 
investments in these instruments can be risky as they can 
be volatile and unpredictable. I confirm and acknowledge 
that I am prepared to accept this risk. Alawwal Invest Saudi 
Arabia shall have no liability whatsoever to me for any 
losses which I may suffer as a result of the performance of 
the Fund.

• I understand and agree that all decisions to invest in the 
Fund are its own and are based on its independent 
assessment of risk associated with investing in the Mutual 
Fund. My decision to invest in the Fund in no way reliant 
on any advice received from Alawal Invest Saudi Arabia.

• I agree to the terms and conditions of the Fund and has 
received all the literature including the terms and 
conditions/prospectus.

Customer Acknowledgement of Investment in Higher 
Risk Mutual Fund:
I am aware that my decision to subscribe in this Fund might 
be higher risk and not aligned with my suitability assessment 
and exceed my risk rating as determined by Alawwal Invest 
Saudi Arabia’s risk profiling/suitability process. I understand 
and agree that all decisions to purchase the Fund are my own 
and are based on my independent assessment of risk 

والتي شــملت على ســ�يل المثــال وليس الحصر الوضــع المالي وخبرة 
االســ�ثمار واألهداف والمعرفة باألدوات المالية. �وافق العميل على 
أن إجــ�اء المالئمة للمنتج ســيؤثر بالســلب عليه في حالــة لم تكن هذه 
المعلومــات التــي قدمهــا العميل دقيقــة أو كاملة وعليــه لن �تحمل 
شــركة األول لالســ�ثمار أية مســئولية أو الت�ام قانوني أو كال�هما أيا 

كان.

• يقر العميل أنه ق�أ أحكام ا�فاقية الحساب االس�ثما��وش�وط وأحكام 
الصنــدوق وفهــم مــا جــاء بهمــا وذلــك فيما يخــص ما ُيطبــق على 

اس�ثما�ا�ه.

• �وافــق العميل على أن يلتزم بأحكام ا�فاقية الحســاب االســ�ثماري 
وشــ�وط وأحــكام الصندوق وما يط�أ عليهما مــن تعديالت نافذة من 

حين آلخر.
• �وافــق العميل ويقر بأنه قد �نخفض أو ترتفع قيمة اســ�ثما�ا�ه، وأنه 
على علم أيضا بأن االس�ثمار في هذه األدوات يمكن أن ينطوي على 
مخاطــر بســبب حالتهــا المتقلبة وعــدم التنبــؤ بما ســيحدث. و�ؤكد 
العميل ويقر بأنه مستعد لقبول هذه المخاطر. ال �تحمل شركة األول 
لالســ�ثمار أي مســؤولية أيــا كانت أمــام العميل عن أي خســائر قد 

يتكبدها �تيجة ألداء الصندوق.

• يــدرك العميل و�وافق على أنه هو من ا�خذ جميع ق�ا�ات االســ�ثمار 
في الصندوق وأنه استند إلى تق�يم جهة مستقلة للمخاطر المرتبطة 
باالســ�ثمار فــي هــذا الصنــدوق، وأن قــ�ار العميــل باالســ�ثمار في 
الصندوق لم يستند بأي حال من األحوال على أي مشورة مقدمة من 

شركة إ�ش إس بي سي العر�ية السعودية.
• �وافــق العميــل على شــ�وط وأحكام الصنــدوق وأنه اســتلم جميع 

المستندات ومنها الش�وط واألحكام/ ونشرة اإلصدار.

إق�ار العميل باالس�ثمار في صندوق عالي المخاطر: 
يــدرك العميل أن ق�اره باالشــت�اك في هذا الصنــدوق هو ق�ار ينطوي 
على مخاطــر عالية وال يتوافق مع تق�يم مالئمة االســ�ثمار له ويتجاوز 
درجة المخاطر الخاصة به وفقا لما حددته شــركة األول لالســ�ثمار في 
عمليــة مالئمة االســ�ثمار للعميــل ومســتوى المخاطر. يــدرك العميل 
و�وافــق على أنــه هو من ا�خذ جميع ق�ا�ات االســ�ثمار في الصندوق 
وأنه اســتند إلى تق�يم جهة مستقلة للمخاطر المرتبطة باالس�ثمار في 
هــذا الصنــدوق، وأنه على علم أيضا بأن االســ�ثمار فــي هذه األدوات 
يمكن أن ينطوي على مخاطر عالية بسبب حالتها المتقلبة وعدم التنبؤ 

Declaration إق�ار

Medium متوسط High Lowعالي منخفض

نموذج طلب اشت�اك
Subscription Application Form



For Alawwal invest Relationship Managers Only (if required)

Customer Name إسم العميل

Signature

Name

Signature

Staff No.

For Alawwal Invest Mutual Funds Operations Only

Name

Signature

Date

Name

Signature

Date

Transactions Reference

Value Date

Date

التوقيع

نموذج طلب اشت�اك
Subscription Application Form

بما ســيحدث، وأن ق�ار العميل باالســ�ثمار في الصندوق لم يســتند بأي 
حال من األحوال على أي مشــورة مقدمة من شــركة األول لالس�ثمار، 
ويتحمل العميل المســؤولية الكاملة عن ق�ا�ا�ه الخاصة باالس�ثمار في 

الصندوق.

لغرض الض��بة
إنني أقر وأ�عهد بأنني لســت مواطنــًا أم��كيًا أو مقيمًا بالواليات 
المتحــدة. كما أقر بأنــه في حالة ا�تقالي بعــد ذلك لإلقامة في 
الواليات المتحدة أو شــيء من هذا الق�يل، فإنني سأقوم �إخطار 

شركة االول لالس�ثمار  في الحال لعمل اإلج�اءات الالزمة

associated with investing in these instruments. I am also 
aware that investments in these instruments can be highly 
risky as they can be volatile and unpredictable. My to invest 
in the Fund in no way reliant on any advice received from 
Alawwal Invest Saudi Arabia and I am fully responsible for my 
own decision to invest in this Fund.  
For Tax Purposes

I represent and warrant that I am not a citizen or 
resident of the United States. I further certify that 
should I hereafter be domiciled or resident in the United 
States or deemed to be so, I shall inform Alawwal Invest 
Saudi Arabia immediately to perform the necessary 
actions


