
Investment Application Form
استمارة طلب االستثمار

CLIENT DETAILS بيانات العميل

PAYMENT INSTRUCTION

االسم:

رقم الحساب البنكي:

رقم حساب االستثمار:

الجانب:

نوع االستثمار:

فئة ا�صل:

التبديل:

شراء

دفعة واحدة

صناديق االستثمار

Name:

Side:

Type of Investment: Lump Sum

Asset Class: Mutual Funds

Buy

Bank Account No.:

Investment Account No.:

الحساب:

الحساب:

سعر الصرف (إن وجد):

Account:

Account:

INVESTMENT DETAILS بيانات االستثمار

بيع

منتظم

سندات

Systematic

Bonds

Sell

Name of Security
الورقة المالية

From Fund Name & ISIN

ISIN Code
رمز الترقيم الدولي

Investment Amount 
مبلغ االستثمار

المجموع

العملة
Currency

الرسوم القيمة ا�جمالية
Fees Total Value

Total

Switching:

S

S

1

1

2

3

اسم الصندوق المرسل منه 
ورمز الترقيم الدولي

Amount/Number of Units

المبلغ / عدد اللوحات
To Fund Name & ISIN

اسم الصندوق المرسل له
ورمز الترقيم الدولي الرسوم

Fee

خصم

Creditإيداع

Debit

Exchange Rate (If applicable):
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بيانات الدفع

Date:



I-WM-IAF-009-2021-V.1

Main Applicant:

Full Name

Specimen
Signature 1

مقدم الطلب الرئيسي: Joint Applicant: مقدم الطلب المشترك:

االسم الكامل

نموذج 
التوقيع ١

Specimen
Signature 2

نموذج 
التوقيع ٢

Full Name

Specimen
Signature 1

االسم الكامل

نموذج 
التوقيع ١

Specimen
Signature 2

نموذج 
التوقيع ٢

2 of 2

:Approval on Account Openingالموافقة على فتح الحساب:

:Dateالتاريخ:

:Checked Byالمراجع:

:Dateالتاريخ:

(“AOT&Cs”)

I/We confirm having read and accepted the following documents:
i. Ahli Bank SAOG’s (“Bank”) Terms & Conditions of Investment Account 
bearing reference number TC-WM-AOF-2021-009-V.1 (“AOT&Cs”); 
ii. The Bank’s Risk Disclosure Statement bearing reference number 
RD-WM-IAOF-009-2021-V.1

I/We understand and acknowledge that these are subject to amendment 
and/or variation from time to time at the sole discretion of the Bank and 
that my/ our continued use of the Account shall be deemed as my/our 
acceptance of such amended, varied and/or changed documents. For the 
purposes of this declaration, the Bank shall mean Ahli Bank SAOG 
including any of its affiliates, representatives, employees and branches. 

I/We confirm that the information provided in my/our Investment 
Application Form bearing reference I-WM-AF-009-2021-V.1 (“Form”) is 
correct, accurate, valid and complete and the Bank can act on any 
instructions provided on the said Form.

I/We accept the fees, charges and commissions chargeable by the Bank 
in relation to the instruction as mentioned in the Form or in any other 
documents and/or correspondence issued by the Bank to me/us.

I/We understand and accept that any investments in foreign currencies 
(which include all currencies other than the currency of the Sultanate of 
Oman) shall be charged at the Bank’s prevailing rate of buying and selling 
such currency on the given day, or any agreed preferential rate. 

I/We confirm to pay any fees, charges and/or commission as agreed with 
the Bank from time to time in relation to investments made in any asset 
class. 

By signing below, I also acknowledge and confirm that I/we have decided 
to provide the above mentioned investment instructions:
 independently without relying on any advice from the Bank or any of   

its employees or representatives.
 Consulted with independent professional advisors as may be 

required prior to issuing such instructions. 

 Determined that the instructions for investments are in line with my 
risk appetite.

أؤكد/ نؤكد أنني قرأت وقبلت المستندات ا�تية:
1. شــروط وأحــكام البنــك ا�هلــي ش.م.ع.ع ("البنــك") لحســاب االســتثمار الــذي 

 TC-WM-AOF-2021-009-V.1 يحمل الرقم المرجعي
المرجعــي  الرقــم  يحمــل  الــذي  للبنــك  المخاطــر  عــن  ا�فصــاح  بيــان   .2

RD-WM-IAOF-009-2021-V.1
ــر  ــل و/أو التغيي ــع للتعدي ــا تخض ــذه جميعه ــأن ه ــر ب ــم وأقر/نق أفهم/نفه
ــتخدامنا  ــق وأن استخدامي/اس ــك المطل ــر البن ــا لتقدي ــر وفًق ــت �خ ــن وق م
ــر  ــل والتغيي ــذا التعدي ــا له ــي/ من ــول من ــة قب ــر بمثاب ــاب يعتب ــتمر للحس المس
و/أو التبديــل فــي المســتندات. �غــراض هــذا ا�قــرار، يقصــد بالبنــك البنــك 
ا�هلــي ش.م.ع.ع بمــا فــي ذلــك أي مــن الشــركات التابعــة لــه وممثليــه 

وموظفيه وفروعه.

أقر/نقــر بــأن المعلومــات المقدمــة فــي اســتمارة طلبي/طلبنــا لالســتثمار 
الذي يحمل الرقم المرجعي I-WM-AF-009-2021-V.1  (االستمارة) صحيحة 
ودقيقــة وســارية وكاملــة، ويمكــن للبنــك التصــرف بموجــب أي تعليمــات 

معروضة في ا�ستمارة المذكورة.

أوافق/نوافــق علــى الرســوم والمصاريــف والعمــوالت التــي يتقاضاهــا البنــك 
أيــة  فــي  أو  ا�ســتمارة  فــي  مذكــور  هــو  كمــا  بالتعليمــات  يتعلــق  فيمــا 

مستندات و/أو مراسالت أخرى صادرة عن البنك لي/لنا.

أفهم/نفهــم وأقبل/نقبــل أن أيــة اســتثمارات بالعمــالت ا�جنبيــة (والتــي 
تشــمل جميــع العمــالت ا�خــرى غيــر عملــة ســلطنة عمــان) ســيتم تحميلهــا 
بالســعر الســائد لــدى البنــك لشــراء وبيــع هــذه العملــة فــي اليــوم المحــدد، أو 

أي سعر تفضيلي يتفق عليه.

أقر/نقــر بدفــع أيــة رســوم و/أو تكاليــف و/أو عمــوالت كمــا يتفــق عليــه مــع 
البنــك مــن وقــت �خــر فيمــا يتعلــق باالســتثمارات التــي تتــم فــي أي نــوع مــن 

أنواع ا�صول.

بعــد التوقيــع أدنــاه،  أقــر أيًضــا وأؤكــد أنني/أننــا قررت/قررنــا تقديــم تعليمــات 
االستثمار المذكورة أعاله:

ــن  ــك أو أي م ــن البن ــورة م ــة مش ــى أي ــاد عل ــتقل دون االعتم ــكل مس بش  
موظفيه أو ممثليه.

ــل  ــاء قب ــب االقتض ــتقلين حس ــن مس ــارين محترفي ــع مستش ــاور م التش  
إصدار مثل هذه التعليمات.

قررت أن تعليمات االستثمار وفًقا �ختياري في المخاطرة.  

DECLARATION 

FOR BANK USE ONLY الستخدام البنك فقط

إقرار


