
............................................... :Branch التاريخ : ............................................. :Dateالفرع : ....................................................

: Investor Noرقم المستثمر

SWITCHING PARTICULARSتفاصيل التحويل

Partial Switch Total Switch  تحويل جزئي تحويل لكي

FROMمــن
Fund Nameاسم الصندوق

Fund Codeرمز الصندوق

Fund Currencyعملة الصندوق

Amount (In figure)مبلغ التحويل باألرقام

Amount (In words)مبلغ التحويل كتابتًا

Value Dateتاريخ التنفيذ

Toإلى

Fund Nameاسم الصندوق

Fund Codeرمز الصندوق

Fund Currencyعملة الصندوق

Value Dateتاريخ التنفيذ

سيتم االشتراك بحصيلة المبلغ المذكور أعاله ( أو ما يعادله بعملة الصندوق المحول 
له ) بعد حسم رسم التحويل ( إن وجد ) من المبلغ المذكور أعاله

The subscription amount will be equal to the amount switched (or its 
equivalent) in the currency of the fund switched into after deducting switching 
fee. If applicable

INVESTOR’S PARTICULARSتفاصيل المستثمر

Name:............................................................................................................................................................................: اإلســـم 

ID / Iqama / C.R.No:..................................................................................................................... : هوية / إقامة / سجل تجاري رقم

Nationality:................................................................................................................................................................ : الجنسية

Mobile:.........................: جوال P. Code:................: الرمز البريدي City :..................: المدينة  P.O. Box :..................: صندوق بريد

بهذا نفوضكم بإجراء التحويل كما هو موضح أعاله واستثمار حصيلة المبلغ المحول 
طبقا لأحاكم والشروط التي قرأتها وفهمتها ووقعت بقبولها واستلمت نسخة 

منها .

I ( We) hereby authorize to arrange the above switch and to invest the net 
proceeds in the indicated fund in accordance with the terms and conditions 
that I have read understood and signed as confirmation of acceptance and 
received a copy thereof.

Signature: ........................................................................................................................................................................................: التوقيع

FOR INTERNAL USE ONLYلالستعمال الداخلي فقط

Date ProcessedBranch Code

Transaction No.Branch Name

Fund CodeSignature Verified

Switching FeesExchange Rate Used

Processed By

Amount to be Debited
Relationship Officer & ID

Amount to be Credited

K.S.A السعودية العربية   المملكة 
P.O.BOX 6888 صـنـدوق البريــد 
Riyadh 11452 الــــــــــــرياض
Tel. 800 124 8282 هــــــــاتف
w w w . i c a p . c o m . sa 

Alistithmar For Financial Securities & Brokerage Company والوســاطـة ــة  الماليـ ــأوراق  ل االســتثمار  شــركة 

Alistithmar Capital (ICAP) is a Saudi Closed Joint Stock  Company (األستثمار اكبيتال) شركة سعودية مساهمة مقفلة

Licensed by Capital Market Authority of Saudi Arabia (11156-37) ــة الســعودية رقم ــة الســوق المالي ترخيــص هيئ

Paid up capital SR 250,000,000  الــــــــمـــــــدفـــــــوع الــــــــمــــــــأل  س.ت C.R. 1010235995 رأس 

Please refer to back of this form Original Operations Department Pink: Investor Relations Yellow: Investors

Mutual Fundsصناديق االستثمار

Switching Formنـمـوذج تحـويـل



عزيزي المستثمر في صناديق األستثمار: يتعين عليك قراءة الشروط واألحاكم الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ قرارك األستثماري 

بشراء وحدات أي صندوق استثمار ؛ فهي تعد عقد بينك وبين مدير الصندوق .

حصولك من قبل مدير الصندوق على نسخة حديثه من شروط واحاكم الصندوق باللغه العربية بدون مقابل ... حق من حقوقك ... �

تزويدك من قبل مدير الصندوق ببيان سنوي يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة المالية وخالل 30 يوم  �

من نهاية السنة المالية ويجب ان يحتوي هذا البيان على االرباح الموزعة واجمالي مقابل الخدمات والمصاريف واالتعاب المخصومة 

من مالك الوحدة والواردة في شروط واحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات ... حق من حقوقك ... 

تزويدك من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها... حق من حقوقك... �

 إشعارك من قبل مدير الصندوق بأي تغيير جوهري في شروط وأحاكم الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير حسب المدة �

الموضحة في الئحة الصناديق االستثمارية او ماتم ذكره في الشروط واالحاكم .. حق من حقوقك...

إشعارك من قبل مدير الصندوق بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق... حق من حقوقك ... �

إذا لم تحدد شروط وأحاكم صندوق األستثمار مدة للصندوق ولم تنص على انتهائه عند حصول حدث معين , فإشعارك من قبل  �

مدير الصندوق برغبته في انهاء صندوق األستثمار قبل اإلنهاء بمدة ال تقل عن 21 يوم عمل ... حق من حقوقك...

دفع عوائد االسترداد لك من قبل مدير الصندوق في األوقات المحددة لذلك حق من حقوقك ... �

الحصول على األجراءات الخاصة بمعالجة الشاكوي عند طلبها من مدير الصندوق ... حق من حقوقك ... �

في حال امتنع مدير الصندوق عن اعطائك حقوقك المذكورة أعاله, يمكنك رفع شكوى لهيئة السوق المالية وذلك 

عن طريق موقع الهيئة األلكتروني, أو عن طريق فاكس الهيئة الموضح رقمه في موقعها, أو بتسليم الشكوى 

مباشرة إلى موظفي استقبال الشاكوي بمقر الهيئة. كما يمكنك بعد ذلك متابعة الشكوى من خالل الرقم الموجود 

على موقع الهيئة.


