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Ahli United Bank B.S.C. (“AUB”) is licensed as a conventional retail bank by the Central 
Bank of Bahrain. All recipients of this document should note that it is being furnished 
to them solely for information purposes and may not be reproduced or redistributed 
to any other person without the permission of AUB. Although information has been 
obtained from and is based upon sources believed to be reliable, AUB does not 
guarantee its accuracy and it may be incomplete or condensed. All opinions and 
estimates constitute AUB’s judgement at the date of publication and are subject to 
change without notice. AUB does not advise as to the suitability or otherwise of 
transactions and is dealing with recipients exclusively on the basis that they have 
obtained sufficient knowledge, experience and/or professional financial, legal, tax 
and other advice to make an independent assessment thereof. The value of the 
product mentioned herein may go down as well as up. Investment / products are 
not considered deposits and therefore not covered by the Kingdom of Bahrain’s 
deposit protection scheme. The fact that investments has been approved / authorized 
/ registered by the Central Bank of Bahrain (‘CBB’), does not mean that the CBB 
takes responsibility for the performance of these investments, nor for the correctness 
of any statements or representations made by the operator of investment/products. 
Investment products are not insured by government or governmental agencies. 
Investment and Treasury products are subject to Investment risk, including possible 
loss of principal amount invested. Past performance is not indicative of future results: 
prices can go up or down. Investors investing in investments and/or treasury products 
denominated in foreign (non-local) currency should be aware of the risk of exchange 
rate fluctuations that may cause loss of principal when foreign currency is converted 
to the investors home currency. Investment and Treasury products are not available 
to U.S. persons. All applications for investments and treasury products are subject to 
Terms and Conditions of the individual investment and Treasury products. If customer 
changes residence, citizenship, nationality, or place of work, it is his/her responsibility 
to understand how his/her investment transactions are affected by such change 
and comply with all applicable laws and regulations as and when such becomes 
applicable. We will receive remuneration for arranging your transaction. Spread 
amounts will vary depending on your choice of Base and Alternate Currencies, tenor 
and Strike Rate as well as market conditions. You must read the terms and conditions 
carefully including detailed information on the CIU prospectus available on the 
link: https://www.ahliunited.com/bh/wealth/private-wealth-management/mutual-
funds/. If the client has a complaint about the Bank or any part of the service offered, 
in the first instance, make a complaint to your Relationship Manager and if he or she 
fails to resolve the matter then it should be referred to the Customer Complaints 
Officer (refer to a simple and easy-to-use guide on customer complaints procedures 
available at branches and bank’s website) contactable at the Bank on +973 17 58 
6113 or write to the Customer Complaints Officer at Ahli United Bank B.S.C., Building 
2495, Road 2832, Al-Seef District 428, PO Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain / 
www.ahliunited.com/bh.

تقليدي. على كل  تجزئة  المركزي كبنك  البحرين  المتحد بنك مرخص من قبل مصرف  األهلي  البنك 
المعلومات فحسب، وال تجوز  إليه بغرض توفير  أنه تم تقديمه  إلى  االنتباه  من يستلم هذا المستند 
إعادة نشره أو توزيعه إلى أي شخص آخر دون إذن مسبق من البنك األهلي المتحد. وعلى الرغم من أن 
المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، فإن البنك األهلي المتحد ال يضمن 
األحكام  تمثل  والتقديرات  اآلراء  أو مقتطعة. جميع  مختزلة  تكون  قد  أنها  كما  المعلومات،  دقة هذه 
الصادرة من البنك األهلي المتحد في تاريخ النشر، وهي عرضة للتغيير دون إشعار. ال يقدم البنك األهلي 
المتحد المشورة حول مدى مالءمة المعامالت أو عدمها، وهو يتعامل مع الجهات المستفيدة حصريًا 
المالية والقانونية والضريبية  على أساس امتالكهم المعرفة الكافية والخبرة و/أو المشورة المهنية 
المذكور هنا،  المنتج  ترتفع قيمة  أو  تنخفض  لها. قد  تقييم مستقل  االستشارات إلجراء  وغيرها من 
فاالستثمارات/المنتجات ال تعتبر ودائع وال يغطيها برنامج حماية أموال المودعين في مملكة البحرين. 
المركزي أن المصرف  البحرين  الترخيص على أو تسجيل االستثمارات في مصرف  أو  الموافقة  ال تعني 
المركزي يتحمل مسؤولية أداء هذه االستثمارات أو صحة أي من البيانات أو اإلقرارات المقدمة من مشغل 
ن المنتجات االستثمارية من قبل الحكومة أو الجهات الحكومية. منتجات  االستثمارات/المنتجات. ال تؤمَّ
االستثمار والخزانة عرضة للمخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة على المبلغ األصلي للمستثمر. كما 
أن األداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية، حيث يمكن لألسعار أن ترتفع أو تنخفض. على 
المستثمرين الذين يستثمرون في منتجات االستثمار و/أو الخزانة المقومة بعملة أجنبية )غير محلية( 
أن يكونوا على دراية بمخاطر تقلبات أسعار الصرف التي قد تتسبب في خسارة رأس المال عند تحويل 
العملة األجنبية إلى العملة المحلية للمستثمرين. منتجات االستثمار أو الخزانة غير متاحة لألمريكيين. 
تخضع جميع طلبات االستثمار ومنتجات الخزانة لشروط وأحكام االستثمار الفردي ومنتجات الخزانة. إذا 
قام العميل بتغيير اإلقامة أو الجنسية أو الهوية الوطنية أو مكان العمل، تكون من مسؤوليته فهم 
فور  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لجميع  واالمتثال  التغيير،  بهذا  االستثمارية  تأثر معامالته  كيفية 
الترتيب إلجراء معاملتك. ستختلف مبالغ الفروق حسب اختيارك  حدوث ذلك. سنستلم أتعابًا مقابل 
للعمالت األساسية والبديلة والمدة وسعر التنفيذ، باإلضافة إلى ظروف السوق. عليك قراءة الشروط 
https:// الرابط:  عبر  والمتاحة   CIU نشرة  عن  المفصلة  المعلومات  ذلك  في  بما  بعناية  واألحكام 
 ./www.ahliunited.com/bh/wealth/private-wealth-management/mutual-funds
تقديم  البداية  في  عليك  المقدمة،  الخدمات  أو  بالبنك  تتعلق  العميل  لدى  شكوى  وجود  حالة  في 
شكوى إلى مدير العالقات الخاص بك وإذا لم يستطع حل المشكلة، تجب إحالتها إلى مسؤول شكاوى 
العمالء )راجع الدليل المبسط بشأن إجراءات شكاوى العمالء والمتوفر في مختلف فروع البنك وعلى 
موقعه اإللكتروني( والذي يمكنك التواصل معه على 6113 58 17 973+ أو الكتابة إلى مسؤول شكاوى 
العمالء على العنوان: البنك األهلي المتحد، مبنى 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، ص.ب 2424، 

.www.ahliunited.com/bh / المنامة، مملكة البحرين
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الشروط واألحكام العامة
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Licensed as a conventional retail bank by the CBB تقليدي تجزئة  قطاع  كمصرف  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  مرخص 


