ص����ن����دوق امل������دى االس���ت���ث���م���اري

Al MADA Investment Fund
Fund Capital
رأس ال ـم ــال
 دوالر300,000,000 -  دوالر20,000,000
USD 20,000,000 - USD 300,000,000

Investment Trustee
HSBC

طـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــب اإلش ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك

Subscription Form
Date:

By signing below I/we confirm and acknowledge having received and read a
copy of the Prospectus dated January 31st 2008 (the “Prospectus”) relating to AL
MADA Investment Fund (the “Fund”), the section “Representations and Warranties
of the Subscriber” at the end of this Subscription Form and the information set out
herein is true and correct. Capitalized terms in this Subscription Agreement will
have the same meaning given to them in the Prospectus.

Individual
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Subscription
Subscription Price
Subscription Fee (2%)

:
:

Details of payment
Wire transfer to
Bank Name
Account Number
Account Name
Cheque
Drawn on
Account Number
Cheque Number

Company

 نقر باستالم واالطالع على نسخة من نشرة االگتتاب/ نؤگد وأقر/بالتوقيع أدناه أؤگد
 (“نشرة االگتتاب”) اخلاصة بصندوق املدى االستثماري2008  يناير31 املؤرخة في
 وأن القسم املعنون “إقرارات وتعهدات املگتتب” في نهاية استمارة االگتتاب،)”(“الصندوق
 ويگون لأللفاظ املگتوبة بأحرف.والبيانات الواردة في هذه االتفاقية حقيقية وصحيحة
.مغايرة في هذه االتفاقية نفس املعاني احملددة لها في نشرة االگتتاب

ش ــرگـة

ف ــرد

:
:
:

:
:
:

:
:
:

االگتتاب

سعر االگتتاب
)%2( رسم االگتتاب

:

Printed Name :

Title*

Title*

:

* Not applicable in case of individuals

:

حتويل بالتلگس
إلى بنك
رقم احلساب
اسم احلساب
مبوجب شيك
مسحوب على
رقم احلساب
رقم الشيك

مگافحة غسيل األموال

 بشأن حظر ومگافحة غسيل2001 ( لسنة4) من أجل تقيد الصندوق باملرسوم بقانون رقم
األموال والقرارات الوزارية املختلفة والتعميمات الصادرة بهذه الشأن ومگافحة متويل اإلرهاب
( لسنة7) التي تصدر من وقت آلخر وتشمل على سبيل املثال وليس احلصر القرار الوزاري رقم
 فإن الصندوق يطلب، التزامات املؤسسات بشأن حظر ومگافحة غسيل األموال، بشأن2001
.مستندات إضافية إلى جانب طلب االگتتاب في الوحدات
نـرفـق بـمـوجـبـه املستندات املوثقة التالية لدعم هذا الطلب لالگتتاب في/وإنـنـي أرفــق
:الوحدات
:بالنسبة للمگتتبني من األفراد
 بطاقة,استمارتان موثقتان صادرتان من سلطة حگومية لتعريف الهوية (مثال جواز سفر
.)مدنية أو رخصة سياقة
ً  إذا لم تگن أص،)إثبات لعنوان مقدم الطلب احلالي (مثال فاتورة خدمات عامة
ال مضمنة في
.وثيقة تعريف للهوية مثبت بها صورة مطلوبة
:بالنسبة للمؤسسات املالية داخل البحرين
إثبات مستندي يفيد بتسجيل املؤسسة لدى بنك البحرين املرگزي أو سوق البحرين لألوراق
.املالية أو وزارة الصناعة والتجارة گمؤسسة مالية
.نسخة موثقة من شهادة السجل التجاري
.أسماء وعناوين جميع أعضاء مجلس اإلدارة واملفوضني بالتوقيع
:بالنسبة للمؤسسات غير املالية داخل البحرين وجميع املستثمرين خارج البحرين
.نسخة موثقة من شهادة التأسيس
نسخة موثقة من عقد التأسيس والنظام األساسي
.سخة موثقة من شهادة السجل التجاري
.أسـمـاء وعناوين جميـع أعضـاء مجـلس اإلدارة أو الشرگاء واملفوضني بالتوقيع
.مستندات إثبات الهوية للمالك الرئيسيني للمؤسسة إذا لم تگن مدرجة

Second Applicant
Signature

:

:
:
:

الطلب الثاني

		
الطلب األول

		
التوقيع
االسم طباعة
		
*املنصب

For Official use only

:
التوقيع
: االسم طباعة
:
*املنصب
* ال تنطبق في حالة األفراد
رقـم
الشهادة

Net Asset Certificate
Value
No.

• The white copy for the Fund Manager
• The blue copy for the Client
• The pink copy for the Trustee

مقدم الطلب األول
:اجلنسية
:سجل جتاري/بطاقة سگانية/رقم جواز
:
العنوان املسجل
:
عنوان املراسلة
:
رقم الفاگس/رقم الهاتف
:
البريد اإلليگتروني
:
مقدم الطلب الثاني
:
اجلنسية
:سجل جتاري/بطاقة سگانية/رقم جواز

:
:
:

Printed Name :

No. of
Units

املسجل

:

بيانات الدفع

First Applicant		

Account
Officer

:التاريخ

:
:

Money Laundering Protection
The Fund, in order to comply with Bahrain’s Legislative Decree No. (4) of the year 2001
with respect to Prohibition and Combating of Money Laundering and the various Ministerial Orders and circulars issued with regard thereto andTerrorist Financing from time
to time including, but not limited to, Ministerial Order No. (7) of 2001 with respect to the
Institutions’ Obligations Concerning the Prohibition of and Combating Money Laundering, requires additional documentation along with the subscription request for Units.
I/We hereby attach the following certified documents in support of this application for
subscription of Units:
For individual applicants:
Two government issued forms of identification (e.g., passport, Civil ID or drivers
license) provided that at least one is a picture identification.
Proof of the individual’s current address (e.g., current utility bill), if not already included
in the form of the required picture identification.
For financial institutions within Bahrain:
Documentary evidence that the entity is registered with CBB, BSE or Ministry of Industry and Commerce as a financial institution.
Certified copy of commercial registration certificate.
Names and addresses of all directors or partners and authorized signatories.
For non-financial institutions within Bahrain and all Investors outside Bahrain:
Certified copy of Incorporation.
Certified copy of Memorandum and Articles of Association.
Certified copy of commercial registration certificate.
Names and addresses of all directors or partners and authorized signatories.
ID documents of majority owners if the entity is not listed.

Signature

:رقـ ـ ــم ال ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب

Application No.:

Registration
First applicant
Nationality
Passport/CPR/C.R. No
Registered Address
Mailing Address
Tel. / Fax No.
E-mail
Second applicant
Nationality
Passport/CPR/C.R. No

أميــن االسـتـثـمــار
أتش أس بي سي

 الگويـت13117  الصـفـاة25667 :ب.( ص965) 249 4748 :( • فاگس965) 82 11 12 :تلفون
Tel: (965) 82 11 12 • Fax: (965) 249 4748 • P.O. Box: 25667 Safat 13117 Kuwait
Email: marketing@nic.com.kw :بريد الگتروني
www.nic .com.kw

لالستعمال الرسمي فقط
صافي
عدد
الوحدات قيمة األصول

مسئول
احلسابات

• النسخة البيضاء ملدير الصندوق
• النسخة الزرقاء للعميل
• النسخة الزهرية ألمني االستثمار

Representations and Warranties of the Subsriber
Upon signature on Section 5 titled Signature(s), I/We
hereby undertake, represent and warrant to the Fund
and the Fund Company:
1- I/We have had the opportunity to review the
Prospectus (including the section headed “Risk
Factor”) and to ask questions and receive answers
concerning the Fund and the terms and conditions
of this information from authorised representatives of the Fund Company and the Placement
Agent and agree to be bound by the terms of this
Subscription Agreement and the Prospectus from
time to time. I/We acknowledge that in making a
decision to subscribe for Units, I/we have relied
solely upon the Prospectus and this Subscription Agreement. The Placement Agent made
available for our review the Fund Management
Agreement, the Administration and Placement
Agent Agreement, the Custody Agreement, the
Registrar Agreement.
2- I am/we are aware of and understand the risks
involved in investing in the Fund.
3- In the case of individual Investors - am/We are
21 years of age or over.
4- I/We have the legal capacity and authority and
am/are permitted by applicable law to execute
and deliver this Subscription Agreement.
5- I/We have such knowledge and experience in
financial and business matters that I am/we are
capable of evaluating the merits and risks of
my/our acquisition of the Units.
6- (a) I am/We are not a U.S. Person and am/are not
acquiring Units on behalf of or for the benefit of,
a U.S. Person nor do I/we intend on selling or
transferring any Units which I/we may purchase
to any person who is a U.S. Person under the laws
and regulations in force in the United States and
that I was/we were not in the U.S. the time any
Units were offered to me/us or at the time I/we
executed this Subscription Agreement.
(b) I/We agree that I/we will promptly notify the
Fund Company at any time when I/we become a
U.S. Person, and I/we agree that in such event the
Fund will be entitled to (but will not be obliged
to) repurchase or to require me/us to redeem at
a price equal to the redemption price per Unit as
calculated by the Administrator, on the basis of the
Fund’s aggregate Net Asset Value as determined
on the Valuation Day (in accordance with the
terms of this Prospectus) immediately preceding
the relevant date of the repurchase or sale or as at
the date of any unauthorized transfer giving rise
to such repurchase or sale.
(c) I/We will supply the Fund Company with such
other facts as from time to time are deemed
reasonably necessary or desirable by the Fund
Company to enable the Fund Company to determine that I am/we are not U.S. Person(s).
7- All consents required to be obtained and all legal
requirements necessary to be complied with or
observed in order for this Subscription Agreement
or the issuance of the Units to be lawful and valid
under the laws of any jurisdiction to which I am/we
are subject have been obtained, complied with
and observed.
8- I/We understand that my/our Subscription cannot
be withdrawn from the Fund except by way of
redemption of the Units in accordance with the
terms outlined in the Prospectus, that a portion of
my/our Subscription may be invested in securities
that are illiquid.
9- I/We will repeat these undertakings, representations
and warranties to the Fund and the Fund Company
on such future occasions as the Fund Company
may request, and will provide on request such
certificates, documents or other evidence as the
Fund may reasonably require to substantiate such
undertakings, representations and warranties.
10- I/We will notify the Fund immediately if I/we
become aware that any of these undertakings,
representations and warranties are no longer
accurate and complete in all respects, and agree
immediately either to sell or to tender to the Fund
Company for redemption a sufficient number of
Units to allow the undertaking, representation or
warranty to be made.
11- I/We understand that if any of the representations,
warranties, agreements or certifications given
by me/us in this Subscription Agreement are
untrue, the Directors in their sole discretion may
require a retroactive redemption of all or part of
the Units.
12- Except for some limited voting rights as provided
in the Third Schedule to the Instrument, I/We
understand that the Units have no voting rights
and, therefore, I/we will not be able to exercise any
management or control functions with respect to
the Fund’s or the Fund Company’s operations.
13- The acceptance of my/our application for Subscription in Units together with the appropriate
remittance will not breach any applicable money
laundering rules and regulations and I/we undertake
to provide verification of our identity and source
of funds reasonably satisfactory (on a confidential
basis), to the Fund Company, the Placement Agent or
the Administrator and Registrar promptly on request
and I/we agree to the release of any information
provided by me/us to the Bahraini authorities
by the Fund Company, the Placement Agent, the
Administrator the Registrar or its delegate.
14- The person signing this Subscription Agreement on
my/our behalf has full power and authority to do so.
15- I/We understand that the Units will be issued in the
form of Certificates and maintained in book form
in the register held at the offices of the Registrar,
and such register will be and will remain the sole
and conclusive proof of ownership of the Units.
16- I/We acknowledge(s) that due to money laundering
requirements operating within their respective
jurisdictions, the Fund, the Fund Company, the
Placement Agent, the Fund Manager, the Custodian, the Registrar and/or the Administrator may
require further identification of the applicant(s)
and source of funds before applications for
Subscription in Units can be processed.
17- I/We have been advised of, and hereby consent to,
the compensation arrangements payable to any
placement agent including the Placement Agent,
in respect of my subscription for Units. Without
prejudice to the section titled Nominees below, if I
am/we are executing this Subscription Agreement
as a nominee I/we further represent that I/we have
advised my/our client and/or underlying beneficial
owner of, and have obtained its/their consent to,
such compensation arrangements.
18- If I am/we are a non-U.S. banking institution (a
“Foreign Bank”) or if I/we receive deposits from,
make payments on behalf of or handle other
financial transactions related to a Foreign Bank,
I/we represent and warrant to the Fund that:

(a) the Foreign Bank has a fixed address, other
than solely an electronic address, in a country
in which the Foreign Bank is authorised to
conduct banking activities;
(b) the Foreign Bank employs one or more individuals on a full-time basis;
(c) the Foreign Bank maintains operating records
related to its banking activities; and
(d) the Foreign Bank is subject to inspection by the
regulatory authority that licensed the Foreign
Bank to conduct banking activities; and
Indemnity
I/We agree to indemnify and hold harmless the
Fund, the Fund Company, the Directors, the Placement Agent, the Fund Manager, the Custodian, the
Administrator and the Registrar, their affiliates and
each other person, if any, who controls or is controlled
by any one of the said persons, against any and all
loss, liability, claim, damage and expense whatsoever
(including, but not limited to, any and all expenses and
costs (including attorneys’ fees) reasonably incurred
in investigating, preparing or defending against any
litigation commenced or threatened or any claim
whatsoever) arising out of or based on:
(a) any false representation or warranty or breach or
failure by me/us to comply with any covenant or
agreement made by the undersigned herein or in
any other document furnished by the undersigned
to any of the foregoing in connection with the
transaction; or
(b) any actions for securities or money laundering
laws violations instituted by or against me/us
which is resolved by judgment against the
undersigned; or
(c) my/our failure to provide source of funds information.
Additional KnowYour Customer and Combat of Money
Laundering Considerations
I/We represent and warrant and agree that the following representations and warranties are deemed to be
continuous for this investment and for any subsequent
purchase of Units:
1- I/We are purchasing the Units with lawfully
acquired funds for investment.
2- To the extent that I/we offer interests in the Units to
my/our clients, or holds such shares for the benefit
of such clients, I/we represent and warrants with
respect to the Units subscribed for hereby and all
other shares subsequently acquired by me/us:
(a) that each such client could make the representations in (1) and (2) above;
(b) that due to the application of money laundering, tax or similar requirements, or otherwise,
upon request from time to time by or on
behalf of the Fund, the Fund Company, the
Fund Manager, the Registrar, the Placement
Agent, the Administrator or the Custodian, I/we
will, with respect to such clients, provide such
certifications, documents or other evidence as
may be reasonably required to substantiate
the representations made herein; and
(c) that I/we satisfied myself/ourselves that all
legal requirements in the country in which
each relevant client is a resident have been
fully observed in connection with the purchase
of Units, including obtaining any governmental
or other consents which may be required and
that it has otherwise complied with all necessary formalities.
Authorisation
The Administrator, the Registrar, the Placement Agent,
the Fund Company and the Fund are each hereby
authorised and instructed to accept and execute
any instructions in respect of the Units to which this
Subscription Agreement relates. If the instructions are
given by me/us by facsimile, I/we undertake to confirm
them in writing by mail. I/we hereby agree to indemnify
each of the Administrator, the Registrar, the Placement
Agent, the Fund Company and the Fund and agree to
keep each of them indemnified against any loss of any
nature whatsoever arising to any of them as a result of
any of them acting upon facsimile instructions.

(ج) أن البنك األجنبي يحتفظ بسجالت تشغيل فيما يتعلق
 و،بأنشطته املصرفية
(د) أن البنك األجنبي خاضع للمراقبة
م��ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ة ال��رق��اب��ي��ة امل��رخ��ص��ة ل��ه مب��م��ارس��ة
.األنشطة املصرفية
التعويض

أواف��ق على تعويض وإب��راء ذمة الصندوق وشرگة الصندوق
وأعضاء مجلس اإلدارة ووگيل الطرح ومدير الصندوق واألمني
 يسيطر أو، إن وجد،واإلداري واملسجل وتوابعهم وگل شخص
خاضع لسيطرة أي من األشخاص املذگورين ضد أي وگل
من اخلسائر واملسئوليات واملطالبات واألض��رار واملصروفات
أي��ا گانت (وتشمل ب��دون حصر أي من وگافة املصروفات
والتگاليف (وتشمل أتعاب احملاماة) املتگبدة على نحو معقول
في إجراء التحقيق واإلعداد وفي الدفاع ضد أية دعاوى ترفع
أو يهدد برفعها أو أية مطالبة (أيا گانت) وتنشأ عن أو تستند
:إلى
(أ) أي إقرار أو ضمان گاذب أو إخالل أو تقصير من قبلي في
التقيد بأي تعهد أو اتفاق مبرم مبوجب التفاهم الوارد في
هذه الوثيقة أو أي مستند آخر مقدم من قبل املوقع أدناه
 أو،فيما يتصل باملعاملة
(ب) أي���ة دع����اوى ب��ش��أن األوراق امل��ال��ي��ة أو م��خ��ال��ف��ات ق��وان�ين
مگافحة غسيل األموال مقامة ضدي وصدر فيها حگم
 أو،ضد املوقع أدناه
(ج) أي تقصير م��ن جانبي ف��ي توفير معلومات ع��ن مصدر
.األموال
االعتبارات اإلضافية ملعرفة العميل ومگافحة غسيل األموال

أق��ر وأضمن وأواف���ق ب��أن اإلق���رارات والتعهدات التالية تعتبر
م��س��ت��م��رة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��ذا االس��ت��ث��م��ار وألي ش����راء الح��ق
:للوحدات
 إنني اشتري الوحدات بأموال مگتسبة بصورة مشروعة-1
،لالستثمار
 في حدود ما أعرضه من مصالح في الوحدات على عمالئي-2
أو اح��ت��ف��ظ ب��ه م��ن احل��ص��ص امل���ذگ���ورة ملنفعة العمالء
 فإنني أق��ر وأت��ع��ه��د فيما يتعلق ب��ال��وح��دات،امل��ذگ��وري��ن
امل��گ��ت��ت��ب ب��ه��ا مب��وج��ب ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة وگ��اف��ة احلصص
:األخرى املتملگة الحقا من قبلي
(أ) أن گل عميل بإمگانه تقدمي اإلق��رارات ال��واردة في
،( أعاله2)( و1)
(ب) إنه نظرا لتطبيق اشتراطات مگافحة غسيل األموال
والضريبة واالشتراطات املماثلة األخ��رى وغيرها من
االش��ت��راط��ات فإنني س��وف أق���وم ب��ن��اء على طلب يتم
تقدميه ل��ي م��ن وق��ت آلخ��ر م��ن قبل أو بالنيابة عن
ال��ص��ن��دوق أو ش��رگ��ة ال��ص��ن��دوق أو م��دي��ر الصندوق
،أو املسجل أو وگ��ي��ل ال��ط��رح أو اإلداري أو األم�ين
فيما يتعلق بالعمالء املذگورين بتقدمي الشهادات أو
املستندات أو البينات األخرى حسبما يتم طلبها على
،نحو معقول لتأييد اإلقرارات املقدمة في هذه الوثيقة
و
(ج) إنني استوثقت من أن جميع املتطلبات القانونية في
البلد ال��ذي يقيم فيه العميل قد مت التقيد بها فيما
يتعلق ب��ش��راء ال��وح��دات مب��ا ف��ي ذل��ك احل��ص��ول على
امل��واف��ق��ات احلگومية وامل��واف��ق��ات األخ���رى التي قد
ت��گ��ون مطلوبة وأن���ه مت التقيد بگافة اإلج����راءات
.الرسمية الضرورية األخرى

التفويض

أف��وض گل من اإلداري واملسجل ووگيل الطرح وشرگة
الصندوق والصندوق مبوجبه وإص��دار التعليمات لهم لقبول
وت��ن��ف��ي��ذ أي���ة ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ش��أن ال���وح���دات امل��ت��ع��ل��ق��ة باتفاقية
 وإذا گ��ان��ت التعليمات ص���ادرة م��ن قبلي.االگ��ت��ت��اب ه���ذه
بالفاگس فإنني أتعهد ب��أن أؤگ��د التعليمات امل��ذگ��ورة
 وأوافق مبوجبه على تعويض گل من اإلداري.خطيا بالبريد
وامل��س��ج��ل ووگ��ي��ل ال��ط��رح وش��رگ��ة ال��ص��ن��دوق وال��ص��ن��دوق
وأوافق على إبراء ذمة گل منهم ضد أية خسارة أيا گانت
طبيعتها تلحق بأي منهم نتيجة لتصرفهم مبوجب تعليمات
.صادرة إليهم بالفاگس
تسجيل الوحدات
إنني أطلب مبوجبه تسجيل ال��وح��دات ال��ص��ادرة مبوجب اتفاقية
.االگتتاب هذه في االسم والعنوان املوضحني أعاله

Registration of Units
I/We request that the Units issued pursuant to this
Subscription Agreement are registered in the name
and address set out above.
In respect of joint Subscriptions, we direct that on the
death of one of us the Units for which we hereby apply
be held in the name of and to the order of the survivor
or survivors of us or the executor or administrator of
each survivor or survivors.

 فإنني أوج��ه في حالة وفاة،بالنسبة لالگتتابات املشترگة
أي منا أن يتم االحتفاظ بالوحدات املطلوب االگتتاب فيها
مبوجب هذه االتفاقية في اسم وألمر الباقي أو الباقني منا على
قيد احلياة أو منفذ وصية أو مدير ترگة الباقي أو گل من
.الباقني على قيد احلياة

Confidentiality
Information provided in this Subscription Agreement
will be treated confidentially by the Fund, the Fund
Company, the Directors, the Placement Agent, the
Fund Manager, the Registrar, the Administrator, and
the Custodian provided that they may present this
Subscription Agreement and the information provided
herein to such parties as deemed advisable if:
(a) called upon to establish that the offer and sale
of the Units is exempt from registration under
applicable law;
(b) the information is requested by any regulatory
agency with jurisdiction over the Fund, the Fund
Company, the Directors, the Placement Agent, the
Fund Manager, the Registrar, the Administrator
and Registrar and the Custodian; or
(c) the information is relevant to an issue in any action,
suit or proceeding to which the Fund, the Fund
Company, the Directors, the Placement Agent, the
Fund Manager, the Registrar, the Administrator and
Registrar or the Custodian or any of their affiliates
is a party or by which they are or may be bound.

تعامل املعلومات املقدمة مبوجب اتفاقية االگتتاب هذه بسرية
من قبل الصندوق وشرگة الصندوق وأعضاء مجلس اإلدارة
،ووگيل الطرح ومدير الصندوق واملسجل واإلداري واألم�ين
شريطة أنه يجوز لهم تقدمي اتفاقية االگتتاب هذه واملعلومات
ال��واردة فيها إلى األط��راف املذگورين حسبما يگون مناسبا
:في احلاالت التالية
(أ) إذا طلب منهم إثبات أن طرح أو بيع الوحدات معفي من
 أو،التسجيل مبوجب القانون واجب التطبيق
(ب) إذا طلبت املعلومات أية سلطة رقابية لها اختصاص رقابي
على ال��ص��ن��دوق أو شرگة ال��ص��ن��دوق أو أع��ض��اء مجلس
اإلدارة أو وگيل الطرح أو مدير الصندوق أو املسجل أو
 أو،اإلداري أو األمني
(ج) إذا گانت املعلومات متعلقة مبسألة خاصة ب��أي إج��راء
أو دع��وى أو إج��راء قضائي يگون الصندوق أو شرگة
الصندوق أو وگيل الطرح أو مدير الصندوق أو املسجل أو
اإلداري أو املسجل أو األمني أو أيا من توابعهم طرفا فيه أو
.يگونوا أو قد يصبحوا ملزمني بها

Nominees (to be filled out in the case of nominees)
I hereby make the following declarations:
I am/We are investing as a nominee for, or
otherwise for or on behalf of, anyone other than
myself/ourselves.
If the answer is “yes,” the person for whom I
am/We are acting:
is an individual.
is an entity, but is not an investment company.
is an investment company (including any
family investment vehicle, trust, hedge company, investment club or other entity, group
or association by means of which more than
one individual makes investments).

:أقر مبوجب مبا يلي
 أو باسم وبالنيابة،إنني استثمر بصفة وگيل مسمى باسم
. أي شخص آخر غيري،عن
إذا گانت اإلجابة بـ «نعم» ف��إن الشخص ال��ذي أتصرف
:بالنيابة عنه
هو فرد
هو گينونة ولگن ليس شرگة استثمار
هو شرگة استثمار (مبا في ذلك أية شرگة استثمار
عائلية أو ترست أو شرگة حتوط أو نادي استثماري
أو أية گينونة أو مجموعة أو احتاد يقوم باالستثمار
.)من خالله أگثر من فرد واحد

Choice of Law and Forum
I/We agree to be bound by the laws in force in the
Kingdom of Bahrain and in addition to the non-exclusive jurisdiction of the relevant courts of the Kingdom
of Bahrain subject to which laws this Subscription
Agreement will be governed and interpreted.

أوافق على االلتزام بالقوانني املعمول بها في مملگة البحرين
باإلضافة إلى االختصاص غير احلصري للمحاگم املختصة
في مملگة البحرين التي تخضع لها ه��ذه االتفاقية وتفسر
.وفقا لها

السرية

)الوگالء املسمون (يعبأ هذا القسم في حالة الوگالء املسمني

القانون واالختصاص املختار

إقرارات وتعهدات املگتتب

/ املعنون التوقيع (التوقيعات) أتعهد5 بالتوقيع على القسم
 نقر ونضمن للصندوق وشرگة/نتعهد مبوجبه وأقر وأضمن
:الصندوق گما يلي
 أتيحت ل��ي ال��ف��رص��ة مل��راج��ع��ة ن��ش��رة االگ��ت��ت��اب (ويشمل-1
 گما أتيحت،)”ذل��ك القسم املعنون “عوامل املخاطرة
لي الفرصة لتقدمي األسئلة واحلصول على األجوبة فيما
يتعلق بالصندوق وش���روط وأح��گ��ام ه��ذه املعلومات من
،املمثلني امل��ف��وض�ين لشرگة ال��ص��ن��دوق ووگ��ي��ل ال��ط��رح
وإنني أوافق على االلتزام بشروط اتفاقية االگتتاب هذه
 وأقر بأنني اعتمدت في.ونشرة االگتتاب من وقت آلخر
عملية اتخاذ القرار باالگتتاب في الوحدات حصريا على
 ولقد وفر وگيل.نشرة االگتتاب واتفاقية االگتتاب هذه
الطرح الطالعي اتفاقية إدارة الصندوق واتفاقية اإلدارة
.ووگالة الطرح واتفاقية احلفظ واتفاقية املسجل
 إن��ن��ي أدرك وأف��ه��م امل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ط��ة ب��االس��ت��ث��م��ار في-2
.الصندوق
21  في حالة املستثمرين من األفراد – إنني أبلغ من العمر-3
.سنة أو أگثر
 إنني أمتتع بالصفة القانونية والصالحية وإنني مسموح-4
لي مبوجب القانون واجب التطبيق بتوقيع وتسليم اتفاقية
.االگتتاب هذه
 إن��ن��ي ل��دي امل��ع��رف��ة واخل��ب��رة ف��ي امل��س��ائ��ل امل��ال��ي��ة ومسائل-5
األعمال وإنني قادر على تقييم املزايا واملخاطر املرتبطة
.بحيازتي للوحدات
 (أ) إنني لست شخصا أمريگيا وإنني ال أمتلك الوحدات-6
بالنيابة عن أو ملنفعة شخص أمريگي گما أنني ال اعتزم
بيع أو حتويل أي من الوحدات التي قد اشتريتها إلى أي
شخص مصنف باعتباره شخص أمريگي مبوجب القوانني
والنظم املعمول بها في الواليات املتحدة األمريگية في
الوقت الذي عرضت فيه علي أيا من الوحدات أو الوقت
.الذي قمت فيه بتوقيع اتفاقية االگتتاب هذه
(ب) أوافق على وسوف أقوم فورا بإبالغ شرگة الصندوق
في أي وقت أصبح فيه شخصا أمريگيا وأوافق في هذه
)احلالة على أنه يحق للصندوق (ولگن دون إلزام بذلك
إعادة شراء أو مطالبتي برد الوحدات بسعر مساوي لسعر
االسترداد للوحدة حسبما يتم حسابه من قبل اإلداري على
أس��اس مجموع صافي قيمة أص��ول الصندوق حسبما يتم
حتديدها في يوم التقييم (وفقا لشروط نشرة االگتتاب
هذه) السابق مباشرة لتاريخ إعادة الشراء أو البيع أو گما
ف��ي ت��اري��خ أي حتويل غير مفوض ب��ه يترتب عليه إع��ادة
.الشراء أو البيع
(ج) أتعهد بأن أقدم إلى الصندوق احلقائق األخ��رى التي
تعتبر من وقت آلخر ضرورية أو مناسبة من قبل شرگة
الصندوق لتمگني شرگة الصندوق لتحديد ما إذا گنت
.شخصا أمريگيا أم خالفه
 إن گافة املوافقات املطلوبة مت احلصول عليها گما مت-7
م��راع��اة والتقيد بگافة االش��ت��راط��ات القانونية املطلوب
التقيد بها أو مراعاتها لگيما تصبح اتفاقية االگتتاب
هذه وإصدار الوحدات قانونيا وصحيحا مبوجب القوانني
.املعمول بها والتي أگون خاضعا لها في أي بلد
 إنني أفهم أن اگتتابي في الوحدات ال ميگن سحبه من-8
الصندوق إال عن طريق استرداد الوحدات وفقا للشروط
احملددة في نشرة االگتتاب وأن جزء من االگتتاب قد يتم
.استثماره في أوراق مالية غير سائلة
 س���وف أگ���رر ه���ذه ال��ت��ع��ه��دات واإلق������رارات وال��ض��م��ان��ات-9
للصندوق وش��رگ��ة الصندوق ف��ي املناسبات املستقبلية
ال��ت��ي ق��د تطلبها ش��رگ��ة ال��ص��ن��دوق وس���وف أق���وم عند
الطلب بتوفير ال��ش��ه��ادات وامل��س��ت��ن��دات وأي���ة بينة أخ��رى
يطلبها الصندوق لتأييد التعهدات واإلقرارات والضمانات
.املذگورة
 أتعهد ب��إب�لاغ ال��ص��ن��دوق ف���ورا إذا م��ا علمت ب��أن أي��ا من-10
ه��ذه التعهدات واإلق����رارات والضمانات لم يعد صحيحا
أو گامال من گافة الوجوه وأوافق على القيام فورا إما
ببيع أو تقدمي عرض إلى شرگة الصندوق السترداد عدد
گاف من الوحدات مبا يسمح بتقدمي التعهد أو اإلقرار أو
.الضمان
 إن��ن��ي أف��ه��م أن��ه إذا گ��ان��ت أي��ة إق����رارات أو ض��م��ان��ات أو-11
موافقات أو شهادات مقدمة من قبلي في اتفاقية االگتتاب
 يجوز ملجلس اإلدارة مبحض تقديره طلب،هذه غير حقيقية
.إجراء استرداد بأثر رجعي لگل أو جزء من الوحدات
 باستثناء بعض حقوق التصويت احمل��دودة گما مبينة في-12
 فإنني أفهم بأن الوحدات ال،امللحق الثالث من هذه الوثيقة
ترتبط بحقوق تصويت وبالتالي فإنني لن أگون قادرا على
ممارسة أية مهام لإلدارة أو السيطرة فيما يتعلق بعمليات
.الصندوق أو شرگة الصندوق
 إن قبول طلبي لالگتتاب ف��ي ال��وح��دات ب��اإلض��اف��ة إلى-13
التحويل املناسب لن يخل بأية قوانني أو أنظمة ملگافحة
 وإنني أتعهد بالقيام فورا عند الطلب بتقدمي،غسيل األموال
إثبات لهويتي ومصدر األموال على النحو املرضي على نحو
 وذلك إلى،)معقول للصندوق (على أساس مراعاة السرية
.شرگة الصندوق أو وگيل الطرح أو اإلداري أو املسجل
وأواف��ق على اإلفصاح عن أي��ة معلومات مقدمة مني إلى
السلطات البحرينية من قبل شرگة الصندوق أو وگيل
.الطرح أو اإلداري أو املسجل أو من يفوضون
 إن الشخص املوقع على اتفاقية االگتتاب هذه بالنيابة عني-14
.يتمتع بگامل الصالحية والتفويض الالزمني للقيام بذلك
 إنني أفهم بأن الوحدات سوف تصدر في هيئة شهادات-15
وي��ت��م االح��ت��ف��اظ بها ف��ي دف��ت��ر بالسجل احملتفظ ب��ه في
مگاتب املسجل وسوف يگون السجل املذگور ويظل هو
.اإلثبات النهائي الوحيد مللگية الوحدات
 أق��ر أن��ه ل��دواع��ي اش��ت��راط��ات مگافحة غسيل األم���وال-16
أو شرگة/امل��ع��م��ول بها ف��ي بلدانهم ي��ج��وز للصندوق و
أو/أو مدير الصندوق و/أو وگيل الطرح و/الصندوق و
أو اإلداري أن يطلبوا مزيدا من/أو املسجل و/األم�ين و
التعريف بهوية مقدم الطلب ومصدر األموال قبل البدء في
.معاملة االگتتاب في الوحدات
 أق��ر بأنه مت إب�لاغ��ي بترتيبات التعويض املستحق الدفع-17
ألي وگيل طرح فرعي مبا في ذلك وگيل الطرح فيما
يتعلق بأي اگتتاب في الوحدات وإنني أوافق مبوجبه على
 وبدون مساس بأحگام القسم املعنون.التعويض املذگور
«ال��وگ�لاء املسمون» أدن���اه إذا گنت أوق��ع على اتفاقية
االگتتاب هذه بصفة وگيل مسمى فإنني أقر إلى ذلك
أو املالك املستفيد من الوحدات/بأنني أبلغت عميلي و
 موافقتهم على ترتيبات التعويض/وحصلت على موافقته
.املذگورة
)» إذا گنت مؤسسة مصرفية غير أمريگية («بنك أجنبي-18
أو إذا گنت استلم ودائع من أي بنك أجنبي أو أقوم بأداء
 فإنني،دفعات أو مناولة معامالت مالية أخرى بالنيابة عنه
:أقر وأضمن للصندوق ما يلي
(أ) أن البنك األجنبي له عنوان ثابت وليس فقط عنوانا
إليگترونيا في البلد املرخص للبنك األجنبي مبمارسة
،األنشطة املصرفية فيه
(ب) أن البنك األجنبي يوظف لديه موظفا واحدا أو أگثر
،بدوام گامل

