
FUND SWITCHING
AND/OR REDIRECTION FORM

نموذج طلب - 
تبديل و/ أو إعادة توجيه الصناديق

Plan Holder's Name:
إسم حامل الخطة

Plan Number:
رقم الخطة

Transaction

Change future contributions
allocation only. Exisiting
holding remain the same.

العملية

SECTION
القسم

1
األول

2
الثاني

Both
كليهما

Contact No.
رقم الهاتف

Please complete this form in BLOCK CAPITALS. Please do not leave 
any field blank or incomplete. Any change made on the form should 
be countersigned by the Plan Holder. Any unclear instruction will 
not be processed.

خانة  أي  ترك  يرجى عدم  كما  بخط واضح.  النموذج  تعبئة هذا  يرجى 
فارغة أو غير مكتملة. وأي تغيير على النموذج يجب أن يعتمده حامل 

الخطة بالتوقيع عليه. ولن يتم اتباع أي تعليمات غير واضحة.

Depending on the type of change you wish to make, you may need 
to complete SECTION 1, or SECTION 2, or both.

قد تحتاج إلى إكمال القسم ١ أو القسم ٢، أو كليهما، بحسب نوع 
التغيير الذي ترغب القيام به.

تغيير تخصيص المساهمات
المستقبلية فقط. األرصدة

المالية الحالية تبقى هي
نفسها.

Change existing holdings only.

تغيير األرصدة المالية الحالية
فقط.

Change both current holdings
and allocation of future
contributions.

تغيير األرصدة المالية وتخصيص
المساهمات المستقبلية.

1. Allocation of future Contributions

Please allocate my future contributions in the following proportion

Name of Fund(s) / Strategy (ies)

١. تخصيص المساهمات المستقبلية

يرجى تخصيص مساهماتي المستقبلية بحسب النسب التالية

إسم الصندوق (الصناديق) / اإلستراتيجية (اإلستارتيجيات)

Total
المجموع

100
١٠٠

Percentage
النسبة
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Signature of Plan Holder
توقيع حامل الخطة

Date
التاريخ

Important Notes مالحظات هامة

2. Switching of Existing Funds

Please switch my existing contributions in the following proportion

* Please note that the total of "Switching To" must be`
100 if request is in percentage.

• Unit Price may fall as well as rise.
• SALAMA will not accept any liability or responsibility for
   forms sent through fax.
• Under one Plan you can invest up to ten funds at a time.

Name of Fund(s) /
Strategy (ies)

٢. إعادة توجيه الصناديق الحالية

يرجى تبديل مساهماتي الحالية بحسب النسب التالية

* يرجى المالحظة أن مجموع "التحويل إلى" يجب أن
 يكون ١٠٠ إذا كان الطلب بالنسبة المئوية.

• ممكن لسعر الوحدة أن يرتفع أو ينخفض.
• لن تتحمل سالمة أي إلتزام أو أية مسؤولية عن النماذج

   الُمرسلة عبر الفاكس.
• يمكنك استثمار ما يصل الى عشرة صناديق في وقت

   واحد في الخطة الواحدة.

Declaration إقرار

I have read and understood the notes above and I understand
that these instructions will operate in accordance with the Plan
Terms and Conditions.

لقد قرأت وفهمت المالحظات أعاله وأنا أفهم أن هذه
 التعليمات ستجري وفقًا لشروط وأحكام الخطة.

إسم الصندوق (الصناديق) /
اإلستراتيجية (اإلستارتيجيات)

Total
المجموع

Switch From
تحويل من

Switch To
تحويل إلى

Percentage or Amount
النسبة أو المبلغ Name of Fund(s) /

Strategy (ies)
إسم الصندوق (الصناديق) /
اإلستراتيجية (اإلستارتيجيات) Percentage or Amount

النسبة أو المبلغ

DD  /  MM  / YYYY
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