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I declare that I have read and understood the terms and conditions of this Investment 
Services Form (“the Form”), as well as the term sheet(s) in respect of the investments/-
funds applied for hereunder. I understand that the daily cut off time of executing the 
orders is 9:30am. As such, I hereby agree to be bound by the terms and conditions set out 
in the Form as may be amended and applicable from time to time.

I hereby agree and acknowledge that the value of the investments/funds may fluctuate 
and I am prepared to accept the risk accordingly. Any decision by me to invest in 
investments/funds shall in no way be reliant on any advice from ADIB or from any of its 
affiliates. ADIB owes no liability whatsoever to me or to any other party for any loss(es) 
which I may suffer as a result of the performance of the investments/funds for which I 
appointed ADIB as my agent to invest.

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (“ADIB”) will keep your Shari’a compliant foreign securities 
(“Securities”) with a foreign or global custodian in an account under your name. In the 
event that ADIB is required to register the Securities with a foreign custodian in an 
account under ADIB’s name, you hereby provide your written consent in order for ADIB to 
register such Securities under ADIB’s name with the foreign or global custodian. However, 
please note that the Securities will be subject to compliance by ADIB under any applica-
ble law, a court of competent jurisdiction or any general or regulatory authority. The 
registration of the Securities under ADIB’s name does not mean that the ownership of 
such Securities will be for ADIB but rather, you shall remain the owner of those Securities.

I agree to the terms and conditions of the latest prospectus/Information Memorandum of 
the investment/funds, copies of which are available upon request and available on ADIB 
website. I hereby authorize ADIB to purchase the investment/funds from the issuer on my 
behalf for a value not exceeding the net investable amount as stated above in this Form. 
I hereby acknowledge that ADIB may also act as my agent in assisting me to purchase the 
investment/funds from the issuer (Not withstanding that ADIB also acts as the issuer’s 
distributor agent) and that it owes no liability to me in respect of the investment/funds, 
unless it is the result of its negligence or misconduct.

Redemption amount may take up to 60 working days after the fund settlement date to 
be credited to the customer’s account.

I understand and agree that the daily spot exchange rates applied by ADIB on my behalf 
as my agent at the time of subscription of units (purchase) are fair and acceptable to me. 
I hereby waive any and all claims or demands for compensation from ADIB for any 
currency exchange loss incurred on the subject transactions.

I authorize ADIB to transfer to the charity account with ADIB all amounts of monetary 
differences that may arise from the inability to fully deploy the entire Investment 
Amount specified in the orders issued for the purchase of units in the investment funds, 
provided that the aggregate amount of these differences does not exceed AED 10 in any 
calendar year. If these amounts exceed AED 10 per year, the total amount of these 
differences will be returned to my account with ADIB; knowing that spending from the 
charity account is under the supervision of the Internal Shari’a Supervisory Committee of 
ADIB and without any benefit to ADIB.

The investments/funds have not been and will not be registered under the U.S. Securities 
Act of 1933, as amended (the “Act”), and may not at anytime be offered, sold, transferred, 
delivered, exchanged, exercised or redeemed within the United States to or for the 
account or benefit of any U.S. person (as defined in the Act or the U.S. Internal Revenue 
Code of 1986, as amended). The investment/funds are being offered and sold outside the 
United States to non U.S. persons in reliance on regulations under the Act.

Governing Law
The Investment Services Form shall be governed by the laws of the United Arab Emirates 
as applied by Abu Dhabi courts as to matters not specifically provided for herein to the 
extent such laws do not conflict with the rules and principles of the Islamic Shari’a as set 
out in the Shari’a Standards of the Organization of Accounting and Auditing of the Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI) as interpreted by ADIB’s Internal Shari’a Supervisory 
Committee. Abu Dhabi Courts shall have the exclusive jurisdiction to resolve any dispute 
arising out of or related to thisInvestment Services Form.

 ،(  “ (“االستمارة  االستثمارية  الخدمات  استمارة  أحكام  و  شروط  وفهمت  قرأت  قد  بأني  أصرح 
وا�حكام الخاصة باالستثمار في الصناديق االستثمارية المطبقة هنا والمرفقة مع االستمارة. 
على  بموجبه  أوافق  فإني  وبهذا  صباح�.   9:30 هو  ا�وامر  لتنفيذ  موعد  آخر  بأن  أيض�  وأفهم 
االلتزام و التقّيد بالشروط وا�حكام المحددة في االستمارة التي قد تعدل وتطبق من وقت 

إلى آخر.

أوافق وأؤكد بموجبه بأن هناك احتمال لتقلب قيمة االستثمار وبأني على اســتعداد لقبول تلك 
المخاطر واحتماالتها. وأن أي قرار من طرفي لالستثمار لن يعتمد بأي شكل من ا�شكال على 
يتحمل  لن  المصرف  فإن  وبهذا  شركاته.  من  أي  أو  المصرف  قبل  من  نصح  أو  استشارة  أي 
مســــــؤولية أي خســــــائر تجاهي، أو تجاه أي طــــــرف آخر ذى صلة ناتجـــــة عن اســــــتثمارات 

نفذهــــا المصرف بتوكيل مّني/مّنا. 

سوف يقوم مصرف أبوظبي ا¼سالمي ("المصرف") بحفظ با�وراق المالية ا�جنبية المتوافقة 
في  دولي  أو  أجنبي  أمين  حافظ  لدى  بك  الخاصة  المالية")  ("ا�وراق  ا¼سالمية  الشريعة  مع 
لدى  المالية  ا�وراق  تسجيل  المصرف  قيام  فيها  يتطلب  التي  الحاالت  وفي  باسمك.  حساب 
على  خطيًة  موافقًة  بموجبه  توافق  فإنك  المصرف،  باسم  حساب  في  أجنبي  أمين  حافظ 
الدولي.  أو  ا�جنبي  ا�مين  الحافظ  لدى  باسمه  المالية  ا�وراق  هذه  بتسجيل  المصرف  قيام 
ولكن يرجى مالحظة أن هذه ا�وراق المالية ستخضع المتثال المصرف �ي قانون معمول به، 
أو محكمة مختصة أو أي سلطة عامة أو تنظيمية،  وال يعني تسجيل هذه ا�وراق المالية تحت 

اسم المصرف بأنها مملوكة للمصرف، بل ستبقى  أنت مالك هذه ا�وراق المالية.

المعلومات  لالستثمار في  أو مذكرة  اكتتاب  آخر نشرة  بالموافقة على شروط وأحكام  وأقر 
موقع  على  منها  نسخة  وتتوفر  الطلب  عند  النشرة  من  نسخ  توّفر  مع  المعني،  الصندوق 
المصرف االلكتروني. و بهذا فإني أوكل بموجبه المصرف لشراء  وحدات  الصناديق االستثمارية 
أن  بموجبه  وأؤكد  المحددة.  المستثمرة  القيمة  صافي  يتعدى  ال  بمبلغ  الُمصِدرة  الجهة  من 
سيكون  المصرف  بأن  علم�  الُمصدر  من  الشراء  عمليات  في  كوكيل  عنى  سينوب  المصرف 
فيما  تجاهي  قانونية  مسئولية  أي  يتحمل  ال  و  االستثمارية  الصناديق  لهذه  المعتمد  الموزع 
يتعلق باستثماري في هذه الصناديق ما لم يكن ذلك ناتجا عن التعدي أو التقصير من جانب 

المصرف 

قد يستغرق إيداع المبلغ المسترد في حساب المتعامل حوالي 60 يوم عمل بعد تاريخ السداد

و أنا على علم بأن جميع  أسعار الصرف التي سيطبقها مصرف أبو ظبي ا¼سالمي عند شراء أو 
استرداد وحدات االستثمار، هي أسعار الصرف السائدة المعلنة يومي� من قبل المصرف. وبهذا 
خسائر  أي  عن  المصرف  من  تعويضات  بأي  المطالبة  في  حقي  عن  بموجبه  أتنازل  فإنني 

ناتجة/تنتج عن تغير أو تقّلب أسعار الصرف. 

عدم  على  تترتب  قد  التي  النقدية  الفروقات  مبالغ  كل  بتحويل  بموجبة  المصرف  أفوض 
في  وحدات  لشراء  اصدرها  التي  ا�وامر  في  المحددة  االستثمار   مبالغ  كل  استثمار  امكانية 
إلى المصرف بشرط أن ال يزيد مجموع مبلغ هذه   الخيرات  الصناديق االستثمارية  إلى حساب 
الفروقات على 10 دراهم في أى سنة  ميالدية. في حال زيادة هذه المبالغ عن 10 دراهم في 
بأن  علم�  المصرف  لدى  حسابي  الى  الفروقات  هذة  مبالغ  مجموع  إرجاع  سيتم  فإنه  السنة  
الصرف من حساب الخيرات فى وجوه الخير يتم تحت اشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 

للمصرف دون أن ينتفع منه.

إن االستثمارات/صناديق االستثمار لم ولن تسجل تحت قانون الواليات المّتحدة لÌوراق المالية 
لسنة 1933، بتعديالته ("القانون"). وال يسمح بموجب هذا القانون بعرضها، بيعها، تحويلها، أو 
المّتحدة إلى شخص أو حساب �ي مواطن أمريكي (كما جاء في  الواليات  استردادها داخل 
 1986 لعام  الداخلية  لÏيرادات  المّتحدة  الواليات  تشريعات  أو  المذكور  المالية  ا�وراق  قانون 
خارج  أمريكي  مواطن  �ي  تباع  أو  تعرض  ال  االستثمار  وصناديق  االستثمارات  إن  بتعديالته). 

الواليات المتحدة بموجب بنود التشريعات المذكورة أعاله. 

القانون الحاكم
العربية  ا¼مارات  دولة  وقوانين  �حكام  وفق�  وتفسر  االستثمارية  الخدمات  استمارة  تخضع 
المتحدة كما هي مطبقة في محاكم إمارة أبوظبي فيما لم يرد به نص فيه إلى الحد الذي ال 
الشرعية  المعايير  في  محدد  هو  لما  وفقا  ا¼سالمية  الشريعة  وأحكام  مبادئ  مع  يتعارض 
هيئة  تفسرها  كما  ا¼سالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  من  الصادرة 
الحصري  االختصاص  أبوظبي  لمحاكم  ويكون  للمصرف.  الداخلية  الشرعية  الرقابة  لجنة 

لتسوية أي نزاعات قد تنشأ بموجب أو فيما يتعلق باستمارة الخدمات االستثمارية. 

.Abu Dhabi Islamic Bank Public Joint Stock Company (ADIB) is licensed by the Central Bank of the UAE (CBUAE)مصرف أبوظبي ا¼سالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة من مصرف ا¼مارات العربية المتحدة المركزي


