
ون شير ش.م.م. )”الصندوق“( 
لموزّعي الصندوق في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط

صندوق بنك أبوظبي األول )مينا ديفـيدند ليدر( 	

صندوق بنك أبوظبي األول )مينا بوند فند( 	

صندوق بنك أبوظبي األول لتنمية التوزيعات االستثمارية 	

صندوق بنك أبوظبي األول للتوزيع االستثماري المتوازن 	

صندوق بنك أبوظبي األول للتوزيع االستثماري الحذر 	

صندوق بنك أبوظبي األول لشريعة )مينا ديفيدند ليدر( 	

استلمت / استلمنا نسخة من نشرة اإلكتتاب وملحق اإلكتتاب و وثيقة معلومات المستثمر و قمت / قمنا بقرائتها و فهمها بما في ذلك بند عوامل المخاطرة المذكورة في  	
النشرة و» ملحق اإلكتتاب« والشروط واألحكام الواردة والخاصة بهذا الصندوق 

حصلت/ حصلنا على استشارة مالية مستقلة لمعرفة مدى مالئمة هذا الصندوق إلحتياجاتي/ إلحتياجاتنا اإلستثمارية )إذا دعت الحاجة إلى ذلك(.  	

أنا/نحن أعتمد/ نعتمد بشكل كِلي على المعلومات التي تحتويها الوثائق الرسمية الخاصة بهذا اإلستثمار، وليس على أي معلومات إضافية أعطيت لي/ لنا من ِقبل أي  	
موظف لدى بنك أبوظبي األول.

أن هذا المنتج غير متاح لإلستثمار من قبل مواطني الواليات المتحدة األمريكية )بالمعنى المقصود في البند من قانون األوراق المالية في الواليات المتحدة لعام 1933 ،  	
بصيغته المعدلة( تحت أي ظرف من الظروف.

أن بنك أبوظبي األول ال يضمن رأس المال المستثمر في هذا الصندوق اإلستثماري في أي وقت خالل فترة اإلستثمار. 	

أنه في حال رغبت /رغبنا باسترداد استثماراتي /استثماراتنا حسب سعر صافي قيمة األصول، فإنه من المرجح أن أسترد /نسترد قيمة اقل من قيمة االستثمار األصلي. 	

أن اإلستثمار في هذا الصندوق ال يعتبر مالئمًا لغرض اإلستثمار على المدى القصير. 	

للمستثمرين المقترضين:
ال يجــوز للبنــك إعطــاء أي نصائــح للمســتثمرين المقترضيــن فيمــا يتعلــق بالربحيــة أو صالحيــة أو مــدى مالئمــة االســتثمار فــي هــذا الصنــدوق، أو كيفيــة اســتخدام تســهيالت االســتثمار فــي الصنــدوق. قــد ترتفــع 
أو تنخفــض قيمــة االســتثمار، و باقتــراض األمــوال مــن أجــل تمويــل االســتثمار فــي الصنــدوق فــي حالــة مــا إذا نتجــت عائــدات ســلبية للصنــدوق يكــون المســتثمر ملــزم بســداد تســهيالت التمويــل و جميــع المبالــغ 
المتعلقــة بتراجــع قيمــة االســتثمار ممــا يســفر عــن تكبــد المســتثمر بمبالــغ ضخمــة، و فــي حــال تســجيل االســتثمار عائــدات إيجابيــة، فهــي مــن الممكــن أن تكــون أقــل مــن معــدل الفائــدة والرســوم المطبقــة 
ــره الخــاص بإنهــاء  علــى التســهيالت الماليــة، ممــا قــد يــؤدي ألن يكــون العائــد علــى االســتثمار غيــر كافيــًا لتغطيــة تكلفــة االقتــراض. قــد يقــوم البنــك بإخطــار المســتثمر المقتــرض فــي أي وقــت حســب تقدي
التســهيالت الماليــة، مــع وجــوب إنهــاء البنــك للتســيالت الماليــة المتاحــة و كامــل المبلــغ الرئيســي ألي قــروض فــي إطــار التســهيالت الماليــة جنبــا إلــى جنــب مــع الفوائــد المســتحقة، و بذلــك تصبــح أي رســوم و 

نفقــات فيمــا يتعلــق بالتســهيالت الماليــة مســتحقة فــورًا و واجبــة الدفــع دون إشــعار آخــر مــن أي نــوع، يحــق للبنــك بفــرض أي مــن حقوقــه بموجــب هــذا االتفــاق.

يرجى اإلشارة بعالمة     داخل كل صندوق للتأكيد على ما يلي:

باإلضافة إلى إقراري/ إقرارنا أني/ أننا على علم تام باآلتي:

 أنــا/ نحن نقر بصحة كل المعلومات الواردة أعاله: 
اإلســم/ األسماء المعتمدة

التوقيــع/ التواقيع المعتمدة

التاريخ

أنا/ نحن نقر بالتالي:

I/We hereby confirm that I/we explained the product to the investor, based on the terms and conditions set out in the Prospectus, relevant 

supplement & KIID (Key Investor Information Document) for ________________________________________________ Fund.

Staff Name ………………..............................................…………..........………   Title ………………....................................................…...........……………

Contact Number ……………….......................................…………...........……   Date ………………................................................…………..……………
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