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نموذج طلب االستثمار

Customer Name إسم	العميل	

12.21 Ver 5

SECURITY DETAILS  بيانات عن األوراق المالية
نوع	األوراق	

المالية
Security

Type 

	إسم	األوراق	المالية	
)	للسندات:	كوبون/تاريخ	اإلستحقاق

للصناديق:	فئة	السهم(
Security Name  

)For	Bonds:	Coupon/Maturity	Date
For	Funds	:Share	Class(

 رقم	تعريف	األوراق
المالية	الدولية
International	

Securities 
Identification	
Number	)ISIN(

يرجى	إختيار	المناسب	
         

Tick	and	fill	as	
applicable

عملة	
األوراق	
المالية

 Security
currency

السعر		
المحدد
)إن	كان(

Limit Price 
)if	any(

 الرسوم/
 العمولة
Fees/

Commission

Notional المبلغ		اإلسمي

Amount المبلغ

No. of Unit عدد	الوحدات

Notional المبلغ		اإلسمي

Amount المبلغ

No. of Unit عدد	الوحدات

Notional المبلغ		اإلسمي

Amount المبلغ

No. of Unit عدد	الوحدات

Notional المبلغ		اإلسمي

Amount المبلغ

No. of Unit عدد	الوحدات

Notional المبلغ		اإلسمي

Amount المبلغ

No. of Unit عدد	الوحدات

Order Type       الطلب	نوعية

1.	Purchase 1.	الشراء

Execution	Only التنفيذ	فقط Advisory االستشارة

2. Redemption 2.السداد

CIF Number رقم	ملف	تعريف	العميل

ONLINEFRM048	)Page	1	of	1(	Investment	Order	form

Emirates	NBD	Bank	PJSC	)the	“Bank”(	shall,	on	the	basis	of	the	Customer’s	instructions,	execute	the	
Customer’s	 order	 )the	 “Transaction”(	 in	 accordance	 with	 the	 terms	 of	 the	 Investment	 Services	
Agreement.	It	is	the	Customer’s	responsibility	to	read	and	understand	the	ISA	and	this	order	summary	
)the	 “Investment	 Order	 Form”(	 in	 conjunction	with	 the	 full	 terms	 and	 conditions	 of	 the	 relevant	
security,	 as	 contained	 in	 the	 terms	 sheet,	 prospectus,	 offering	 memorandum,	 supplement	 )as	
applicable(,	 to	 satisfy	 itself	 with	 the	 terms	 of	 the	 particular	 investment	 and	 understand	 the	 risks	
inherent	therein.
The	Customer	acknowledges,	agrees	and	declares	that:
A(	Entering	into	the	Transaction	is	entirely	the	Customer’s	decision	even	though	the	Bank	might	
have,	 from	 time	 to	 time,	 shared	 different	 types	 of	 information	 about	 products	 and	 services	
)including	investment	proposals	where	applicable(;

B(	 The	 customer	has	been	 informed	by	 the	Bank,	 and	understands	 that	 trade)s(	 transacted	on	
an	Execution	Only	basis	on	the	customer’s	 instructions,	may	not	be	suitable	or	 	appropriate	for	
the	 customer	based	on	his	 knowledge,	 experience,	financial	 capacity,	 investment	objectives	 or	
risk		profile	as	ascertained	by	the	Bank.	By	proceeding	with	the	trade,	the	customer	confirms	his	
intention	to	continue	with	the	trade	even	after	being	provided	this	information	by	the	Bank.

C(	It	All	investment	decisions	are	made	by	the	Customer	after	due	consideration	of	its	specific	
circumstances	and		requirements	and	any	other	criteria	that	mayinfluence	the	Customer’s	
decision;	and

D(	It	has	read	and	understood	the	terms	and	conditions	of	the		Investment	Services	Agreement	and	the	
General	Terms	and	Conditions	of	Accounts	and	Banking	Services	for	the	Bank	that	shall	be	deemed	to	
be	considered	as	anintegral	part	of	the	Investment	Services	Agreement	and	Investment	Order	Form	in	
respect	of	the	Transaction.

Please	be	 informed	 that	all	 the	 fund	 related	 information,	 including	 the	prospectus,	NAV,	 latest	 fact	
sheet,	 financial	 statements,	 relevant	 disclosures	 made	 by	 the	 fund	 ,	 etc.,	 can	 be	 accessed	 through	
Emirates	 NBD’s	 website	 by	 clicking	 the	 following	 link:	 https://www.emiratesnbd.com/en/disclaimer/..

العميل	 أمر	 بتنفيذ	 	، العميل	 تعليمات	 حسب	 	، )“البنك”(	 الوطني	ش.م.ع	 دبي	 اإلمارات	 بنك	 يقوم	
)“المعاملة“(	وفقًا	لشروط	اتفاقية	خدمات	االستثمار.	ومن	مسؤوليات		العميل	قراءة	و	فهم	اتفاقية	
خدمات	االستثمار	وموجز	طلب	االستثمار	هذا	)“نموذج	طلب	االستثمار“(	باإلقتران	مع	الشروط	و	األحكام	
الكاملة	لألوراق	المالية	ذات	الصلة	،	كما	هو	وارد	في	ورقة	الشروط	ونشرة	االكتتاب	والمذكرة	المقدمة	
و	المستندات	المرتبطة	/المكملة	)كما	تقتضي(	مع	شروط	االستثمار	الخاصة	و	فهم	المخاطر	الكامنة	فيه	

و	المصحوبة	به.

يقر	العميل	و	يوافق	و	يعلن	التالي:	

)أ(الدخول	في	المعاملة	هو	قرار	العميل	بالكامل	على	الرغم	من	أن	البنك	قد	يكون	،	من	حين	آلخر،	يقدم	
معلومات	متنوعة	و	مختلفة	عن	المنتجات	و	الخدمات	)بما	فيها	مقترحات	االستثمار	حيثما	تنطبق(	،	و

)ب(	يقر	العميل	ويوافق	ويعلن	أنه	تم	إخطاره	من	قبل	البنك	وأنه	يفهم	أن	التعامالت	التجارية	التي	تتم	
على	أساس	تنفيذ	فقط	وفقًا	لتوجيهات	العميل	قد	ال	تكون	مناسبة	أو	مالئمة	للعميل	بناًء	على	معرفته	
أو	خبرته	أو	قدرته	المالية	أوأهدافه	االستثمارية	أو	حجم	مخاطره	وفق	تقدير	البنك.	من	خالل	االستمرار	
في	ذلك	التعامل،	يؤكد	العميل	على	نيته	لالستمرار	في	ذلك	التعامل	على	الرغم	من	تقديم	البنك	هذه	

المعلومات	له.

)ج(بأن	جميع	القرارات	االستثمارية	قد	اتخذت	من	قبل	العميل	بعد	األخذ	في	االعتبار	أحواله	و	متطلباته	
الخاصة	و	أية	معايير	أخرى	و	التي	قد	تؤثر	على	قرار	العميل	،	و

)د(	على	قراءته	و	فهمه	الشروط	واألحكام	الخاصة	بإتفاقية	خدمات	االستثمار	والشروط	واألحكام	العامة	
للحسابات	والخدمات	المصرفية	للبنك	و	التي	تعتبر	مكملة	وجزءًا	ال	يتجزأ	من	اتفاقية	خدمات	االستثمار	

ونموذج	طلب	االستثمار	فيما	يتعلق	بالمعاملة.

 يرجى	العلم	أنه	يمكن	الوصول	إلى	جميع	المعلومات	المتعلقة	بالصندوق	،	بما	في	ذلك	نشرة	اإلصدار
 ،	وصافي	قيمة	األصول	،	وأحدث	بيان	حقائق	،	والبيانات	المالية	،	واإلفصاحات	ذات	الصلة	الصادرة	عن

الصندوق	،	وما	إلى	ذلك	،	من	خالل	موقع	بنك	اإلمارات	دبي	الوطني	عن	طريق	النقر	على	الرابط	التالي
https://www.emiratesnbd.com/en/disclaimer/	

 Name Signature & Date   اإلسم التوقيع	و	التاريخ

1 المستثمر			
1 Investor
2 المستثمر			
2 Investor

FOR BANK USE ONLY

RM Name & Staff ID

Investment Advisor Name & Staff ID

Staff	Referral	Name	and	ID	 Signature	verified

بنك	اإلمارات	دبي	الوطني	)ش.م.ع.(	هو	بنك	مرخّص	من	قبل	مصرف	اإلمارات	العربية	المتحدة	المركزي.
Emirates	NBD	Bank	)P.J.S.C.(	is	licensed	by	the	Central	Bank	of	the	UAE.	
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