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قديم

Existing

مكتتب جديد

شركات

Individuals

Date of Birth

D

D

M M

Y

Y

Y

أفراد
اإلسم الكامل
تاريخ الميالد

Y

الجنسية

Nationality
رقم بطاقة الشخصية

ID No.

رقم جواز السفر

Passport No.

اسم جهة العمل

Employer Name

العنوان

Address

(أسم ولي األمر (حساب قاصر

Guardian’s Name (Minor Account)

رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر

ID/ Passport No.
اسم الشركة

Company Name

Registration No.

Applicant’s Permanent Address

رقم السجل التجاري
عنوان مقدم الطلب الدائم

اسم ورقم المنطقة

Area Name & No.

Street Name & No.

رقم العقار

Building No.

ب.رقم ص

P.O.Box

المدينة

City

هاتف المنزل

Home Phone

جوال

Mobile

اسم ورقم الشارع

Fax

فاكس

Country

الدولة

E-mail Address

Subscription Details

البريد االلكتروني
تفاصيل اإلكتتاب
المبلغ المستثمر بالريال القطري

Investment Amount: QR

:) من أجمالي المبلغ المستثمر%2( الرسوم

Fees (2% of Total Amount Invested):

أجمالي المبلغ مع الرسوم

Total Amount Due with Fees
Payment Method

طريقة الدفع

Made Payable to Al Watani Fund Cheque No.

شيك لصالح صندوق الوطني رقم الشيك
 اسم صاحب الحسابQNB خصم من حسابي لدى

Debit my Account at QNB Account Name

رقم الحساب

Account No.
SWIFT transfer to A/C No.

0001-921000-634 Al Watani Fund

IBan No. QA13 QNBA 0000 0000 0001 9210 0063 4

IBan رقم

الدفع عبر سويفت – رقم الحساب
مصادر األموال

Source of funds

التوقيع

Signature
النسخة الثالثة للعميل
3rd Copy Customer

 النسخة الثانية إلدارة االصول/ النسخة الثانية للفرع
2nd Copy Branch /Asset Management

1

النسخة األولى لخدمات المستثمر
1st Copy Investor Services

الشروط واألحكام

Terms and Conditions
1.	This Fund is open to Qatari Citizens and Institutions.
2.	The nominal value per Unit is QR10.
3.	Subscription shall be made at the price of units prevailing at each month end,
and subject to a minimum value of units of QAR 20,000 plus any subscription
fee. The maximum application of the purchase of units is 2,000,000 units, no
subscriber should hold at any point in time a number of units more than two
million.
4.	The Issuer or the Custodian reserves the right to reject, wholly or partially
any application according to its own choice, any Subscription Form filled
erroneously or was not completely filled or not all the required documents
were accompanied according to the Form, the Prospectus or according to
these Terms and Conditions.
5.	By filling in and submitting the Application Form, each applicant, whether
they apply in person, by proxy, or by their heirs, and whether they sign the
Application Form by themselves or authorize a person to do so, shall be
considered to have, unconditionally and irrevocably:
•	Made an application for the number of Subscription amount stated in the
Subscription Form (or any lesser accepted number) under the terms and
conditions included in the Prospectus, and requested registering their
name (together with the name of any applicant) in the Notes’ Register in
relation to those Units offered for subscription.
•	Approved to disclose to the Issuer or to the Custodian, immediately and in
writing, upon request any information that the Issuer or the Custodian may
demand in connection with the application.
•	Accepted the Prospectus & Terms and Conditions and pledged to comply
with them upon the Issuer or the Custodian (full or partial) acceptance of
his application of units.
•	Agreed that the Issuer or the Custodian shall not become, by fully
or partially accepting this application, liable to them for any duties or
responsibilities in respect of the value of the units applied for, or in respect
of the soundness of such units as an investment for them.
•	Asserted to the Issuer or the Custodian the following:
		 a.	In case the applicant has signed the Subscription Form in person, that
his/her age is not less than 18 years.
		 b.	That their payment method in connection with their offering is
acceptable on first demand.
6.	The Subscription Form must be accompanied by copies of the following
documents:
•	Individuals: Qatari I.D for residents or Passport for nonresidents. Notarised
letter of authorisation in case of applying by proxy.
•	Minor: I.D. or Birth Certificates of the minor in addition to the I.D. Card
(and Passport for expat) of the Guardian and the Guardian data and
Information.
•	Institutions registered in Qatar: - Valid Commercial Registration (or
any other official registration document evidencing the existence of a
legal entity). - Certified true copy of the Memorandum & Article of
Association. -The appointment of directors if not appointed in the articles
of associations, - Notarized board resolution or notarized authority letter
showing the authorized signatories. - Qatari ID for residents (or Passport
for non residents) of the authorized to sign this application. -Name
and address of all shareholders of the corporate entity ( only holding
10% or above of the issued share capital). - Names and nationalities
of the ultimate beneficial owners, , if applicable, - Company Stamp
on Subscription & Redemption Form. - Application signature verified
by bank or competent authority. - Bank confirmation letter /Swift - For
transfer of fund from Customer A/c. Depending on the nature of Company
certain exceptions may apply.
•	For nonresident, individuals or entities, a copy of the same requirements
as mentioned above relatively in addition to a letter of introduction from the
client’s bank in home country accompanied by yearly bank statement or
financial statement shows the volume of income and wealth; all documents
should be certified by the Qatari Embassy of the client home country. As
an alternative Client can visit QNB Branch in their Home Country to have
all required documents certified by QNB Branch Staff.
7.	Where the Subscriber is a financial institution, broker or other person
applying to acquire Units on behalf of its client(s), or is otherwise acting
in the capacity of agent, representative, intermediary, nominee or similar
capacity, (i) the Subscriber has full power and authority on behalf of the such
client(s) to subscribe for Units and to execute any necessary subscription
documentation, including this Subscription Agreement and to make the
representations, acknowledgements, warranties, covenants and undertakings
herein on behalf of such client(s), (ii) has carried out due diligence necessary
to establish the identities of such client(s) with respect to the representations
herein, and (iii) will make available such information and any additional
information that the Fund may reasonably request on behalf of such client(s).
8.	The applicant confirms that they are acquiring the units for which the
Subscriber has hereby subscribed for the Subscriber’s own account, as
investment and not with a view to the resale or distribution of all or any of
such Units.
9.	The applicant confirms that none of the Calculation Agent, the Issuer, any
of their respective affiliates or any of the respective officers, employees,
representatives or agents of any the foregoing guarantees the success of an
investment in the Units or that substantial losses will not be incurred on such
investment.
10.	The applicant has carefully reviewed and understands the various risks of
an Investment in the Fund - including, without limitation, the risks and other
considerations, summarized in the Prospectus under the caption “Investment
Risks” – and the subscriber can afford to bear the risks of an investment such
as the Fund, including the risk of incurring substantial losses.
11.	Application not bearing the receiving Custodian or Issuer endorsement will be
considered invalid.
12.	This application has been made in three (3) copies, (1) copy to the Custodian,
(2) copy to the Founder, (3) to the Subscriber as a receipt.
13.	Monthly statement will be sent via P.O. Box only, unless requested via
separate letter for delivery via email only.

. يكون االكتتاب في هذا الصندوق مفتوحا للمواطنين القطرين والمؤسسات القطرية فقط.1
. لاير قطري10  تكون القيمة االسمية لكل وحدة.2
 ويكون الحد االدنى.	يتم االكتتاب في وحدات الصندوق باألسعار السائدة عند نهاية كل شهر.3
لالستثمار بوحدات قيمتها عشرون الف لاير قطري يضاف اليها رسوم االكتتاب ويكون الحد
االقصى لالكتتاب مليوني وحدة واليحق الي مستثمر أن يمتلك في أي وقت أكثر من مليوني
.وحدة
 و أي استمارة اكتتاب.ً	يحتفظ المصدر (أمين االستثمار) بالحق في رفض أي طلب جزئيا ً أو كليا.4
يتم ملء بياناتها بطريقة خاطئة أو غير مكتملة أو تكون غير مصحوبة بكل المستندات المطلوبة
. أو نشرة اإلصدار وفقا ً للشروط واألحكام،وفقا ً للنموذج
	بقيامه بتعبئة وتقديم استمارة طلب االكتتاب فإن أي مقدم طلب سواء أن كان قد تقدم بطلبه5
شخصيا ً أو بواسطة وكيل أو ورثته أو المحال إليهم وسواء أن كان قد وقع على استمارة طلب
:االكتتاب بنفسه أو فوض شخصا للقيام بذلك يعتبر انه
•	قد قدم طلبا ً غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه للمبلغ الموضح في استمارة االكتتاب (أوأي
مبلغ أقل يتم قبوله) وذلك وفقا ً ألحكام وشروط الواردة في نشرة اإلصدار وطلب تسجيل
أسمائهم (و باالشتراك مع اسم أي مقدم طلب) وفي المالحظات المسجلة فيما يتعلق بتلك
.الوحدات المعروضة لالكتتاب
 على أن يقوم باإلفصاح للمصدر أو،•	قد وافق موافقة غير مشروطة وغير قابلة للرجوع فيها
 وعندما يطلب منه ذلك بآي معلومات يطلبها المصدر أو أمين،أمين االستثمار فورا وكتابة
.االستثمار فيما يتعلق بالطلب
•	قد وافق على نشرة اإلصدار والشروط واألحكام وتعهد على االلتزام بها بناء على قبول
.)ًالمصدر أو أمين االستثمار طلبه من الوحدات (كليا ً أو جزئيا
•	قد وافق على أن ال يخضع المصدر أو أمين االستثمار بموجب قبول هذا الطلب بشكل جزئيا
 أو فيما يتعلق.أو كليا ألي مسائالت أو واجبات أو مسئوليات تتعلق بقيمة الوحدات المطلوبة
.بسالمة الوحدات المستثمرة لهم
:• أكدت للمصدر أو الحافظ األمين على ما يلي
.ً عاما18  لها عمر ال يقل عن/  وهو له، وقع مقدم الطلب طلب االكتتاب شخصيا.		 أ
. أن طريقة الدفع المسجلة في الطلب معتمدة وقابلة للدفع عند الطلب األول للسداد.ب

		

:	يجب أن يكون طلب االكتتاب مرفقا بنسخ عن الوثائق التالية.6
. الهوية الشخصية القطرية بالنسبة للمقيمين أو جواز السفر بالنسبة لغير المقيمين:•	لألفراد
.رسالة تفويض موثقة في حالة التوكيل للتقدم بالطلب
 الهوية الشخصية أو شهادة الميالد للقاصر باإلضافة إلى الهوية الشخصية (و جواز:•	للقاصر
.الوصي/الوصي والبيانات والمعلومات الخاصة بالولي/سفر بالنسبة لألجانب) للولي
 السجل التجاري ساري المفعول (أو أي وثيقة- :•	فيما يتعلق بالمؤسسات المسجلة في قطر
 نسخة مصدقة من عقد التأسيس- .)تسجيل رسمية أخرى تثبت وجود الشخص االعتباري
-  تعيين هيئة المديرين ما لم يتم تعينهم في النظام األساسي.والنظام األساسي للشركة
 نسخة عن الهوية- .قرار موثق لهيئة المديرين أو تفويض موثق يحدد المخولين بالتوقيع
الشخصية القطرية للمقيمين (وجواز السفر بالنسبة لغير المقيمين) للمفوضين بالتوقيع على
 فما%10  أسماء وعناوين جميع مساهمي الشخص االعتباري الذين يملكون- .هذا الطلب
 أسماء وجنسيات المالكين أو المستفيدين الحقيقيين- .فوق من أسهم رأس المال المصدرة
 توقيع على- . ختم الشركة على طلب االكتتاب واالسترداد- .)(إذا كان ذلك ينطبق
 شهادة موافقة من- .طلب االكتتاب واالسترداد مصدق من البنك أو من جهة مخولة بذالك
 اعتمادا على طبيعة عمل الشركة فان بعض. سويفت لتحويل األموال لحساب العميل/ البنك
.االستثناءات قد تنطبق عليها
 فيتطلب الحصول على نسخة من نفس،•	فيما يتعلق بغير المقيمين من األفراد أو الكيانات
المتطلبات المذكورة أعاله حسب الحال باإلضافة إلى رسالة تعريفية من قبل بنك العميل في
بلده األصلي مصحوبة مع كشف حساب سنوي أو قوائم مالية مصدقة تبين حجم الدخل أو
الثروة ومصادقة جميع الوثائق من قبل السفارة القطرية في بلد الشخص األصلي وكبديل
 في بلده االصلي لمصادقة جميع المستنداتQNB أخر فانه بمقدور العميل زيارة احد فروع
.QNB المطلوبة من أحد موظفي فرع
 أو وسيطا أو أي شخص آخر يتقدم بطلب للحصول على،	في حال كان المكتتب مؤسسة مالية.7
 أو ممثال أو وسيطا أو شخصا، أو كان يعمل بوصفه وكيال،الوحدات نيابة عن عميله أو عمالئه
) أن لدى المكتتب كامل األهلية والصالحية نيابة1(  أو بأي صفة مشابهةnominee مسمى
عن العميل أو العمالء في االكتتاب في الوحدات وفي التوقيع على كافة الوثائق بما فيها اتفاقية
االكتتاب وفي تقديم كافة التصريحات والتعهدات واإلقرارات والضمانات الواردة هنا نيابة عن
) بأنه قد قام باتخاذ إجراءات التحري الواجب لنفي الجهالة لغايات التثبت2( العميل أو العمالء
) أنه سيقوم بتقديم المعلومات3(  و،من هوية العميل أو العمالء بالنسبة للتصريحات الواردة هنا
.التي يطلبها الصندوق بشكل معقول نيابة عن العميل\ العمالء بما في ذلك المعلومات اإلضافية
	يؤكد المتقدم أن الحصول على الوحدات التي اكتتب فيها المكتتب بطلب بشأنها كاستثمار وليس.8
.بهدف إعادة بيعها أو توزيعها أو أي نشاط مشابه
 أي من الشركات التابعة لها أو. جهة االصدار،	يؤكد المتقدم بالطلب أن ايا من وكيل الحسابات.9
أي مسؤول أو موظف أو ممثل أو وكيل لم يضمنوا نجاح االستثمار في الوحدات أو اكدوا أنه لن
.يكون هناك خسائر على االستثمار
	يؤكد المتقدم بالطلب أنة قام باالطالع على الطلب وفهم المخاطر المحتملة ألي استثمار في.10
 والتي، المخاطر واالعتبارات األخرى، على سبيل المثال ال الحصر،الصندوق بما في ذلك
لخصت في نشرة اإلصدار تحت عنوان “مخاطر االستثمار” وأن المتقدم بالطلب قادر على تحمل
.مخاطر مثل هذا النوع من االستثمار في الصندوق بما في ذلك المخاطر الناتجة عن الخسارة
.ً	الطلب الذي ال يحتوي على موافقة الحافظ األمين أو جهة اإلصدار سيعتبر الطلب الغيا.11
.) للمتقدم بالطلب تعتبر كإقرار استالم3( ،) للفرع2( ،) ألمين االستثمار1( ، نسخ لهذا الطلب3 	تم أعداد.12
	سيتم تسليم كشف الحساب شهريا ً بواسطة البريد إال إذا تم طلب إرساله من قبل العميل البريد.13
.اإللكتروني
2

Investor Questionnaire
a. W
 ill any other person or entity have a beneficial interest in Units to be acquired by the Subscriber
hereunder (other than as a shareholder, partner, policy owner or other beneficial owner of equity
interests in the Subscriber)?

Yes

No

If yes, kindly provide name and nationality of each owner:

Yes

No

b. Is
 any Related Person of the Subscriber a senior government, political or military official, or an
immediate family member or close associate of such person
(a “politically exposed person”)?

Yes

No

If yes, which government:
what position in the government:
and, if an immediate family member or close associate of a politically exposed person, what relationship
to the politically exposed person:

Individuals May Skip the Below:
(a)	If the Subscriber is an entity, please answer the following supplemental questions:
1.	Jurisdiction of Organisation:
2.	The Fiscal Year-End of the Subscriber is (Month/Day)
3.

Country of Residence:

(b)	Information about Authorised Individual who is executing this questionnaire on behalf of Subscriber:
1.

Name:

2.

Current Position or Title:

3.

Telephone Number:

4.

Facsimile Number:

(c)	Contact Person Information:
1.

Name:

2.

Title/Capacity:

3.

Company/Address:

4.

Telephone Number:

5.

Facsimile Number:

6.

Email Address:

7.

Group Email:

(d) Is the Subscriber part of a plan maintained outside the United States primarily for the benefit of
persons substantially all of whom are nonresident aliens of the United States?

No

Yes

Disclaimer
I/We hereby confirm that I/we have received a copy of the Prospectus. Subscription terms and conditions and the Articles of Association of Al Watani
Fund which have been prepared according to QCB regulations and I/we confirm that I/we confirm that I/we have read, understood and accepted all the
information and the conditions contained in this document. I/We confirm that the information I/we have provided in this application is true and accurate.
Based on the foregoing I/we subscribe in the number of units which have been mentioned above.
Attach Documents as mentioned in point 6 under Terms and Conditions of this subscription form.

Date D

Subscribers Signature

3rd Copy Customer

2nd Copy Branch /Asset Management

3

D

M M

Y

1st Copy Investor Services

Y

Y

Y

استبيان المستثمر
أ .هل سيكون ألي شخص أو جهة مصلحة في الوحدات التي سيتحصل عليها المكتتب خالفا للمساهم ،والشريك ،وواضع السياسة،
أو أي مالك مستفيد من المصالح مالية  -عينية واردة على أي من أموال المكتتب)؟

نعم

ال

في حال كان الجواب بنعم يرجى ذكر األسماء والجنسيات لكل شخص:

نعم

ال

ب .هل أي شخص ذو عالقة بالوحدات المكتتب بها هو موظف حكومي كبير ،أو موظف سياسي أو موظف كبير في الجيش؟ وهل
يوجد عضو مباشر في العائلة أو شريك مقرب ممن ذكر (شخص ذو اعتبار سياسي)؟

نعم

ال

في حال كان الجواب بنعم ،أي حكومة:
ما هو المنصب في الحكومة:
في حال كان عضو مباشر في العائلة أو شريك مقرب ممن ذكر
(شخص ذو اعتبار سياسي) فما طبيعة الصلة مع الشخص
ذو االعتبار السياسي

األفراد يمكنهم تخطي ما يلي:
(أ)

في حال كان المكتتب شخصا ً اعتبارياً ،يرجى اإلجابة على األسئلة التكميلية التالية:

	.1الدولة التي ينطبق قانونها على المؤسسة:
.٢

نهاية السنة المالية للمكتتب في (الشهر  /السنة):

.٣

دولة اإلقامة

(ب) معلومات عن الشخص المفوض بالتوقيع الذي يوقع على هذا االستبيان نيابة عن المكتتب:
.1

االسم

.2

المنصب أو اللقب

.3

رقم الهاتف

.4

رقم الفاكس

(ج) معلومات ضابط االتصال:
.1

االسم

.2

المنصب  /الصفة

.3

الشركة  /العنوان

.4

رقم الهاتف

.5

رقم الفاكس

.6

البريد اإللكتروني

.7

البريد اإللكتروني للمجموعة

(د)	هل المكتتب خطة قائمة أساسا خارج الواليات المتحدة لمنفعة أشخاص هم جميعا أجانب غير مقيمين في الواليات المتحدة؟

نعم

ال

إخالء مسؤولية
أقر /نقر استالم نسخة من نشرة اإلصدار والشروط واألحكام و النظام األساسي للصندوق والمعدة وفق أحكام وشروط مصرف قطر المركزي .قد اطلعت/اطلعنا على صندوق الوطني وكافة محتوياتها ودرستها /درسناها
بعناية وفهمت  /فهمنا مضمونها وقبلتها  /قبلناها وأشهد  /نشهد بان المعلومات المعطاة من قبلي  /قبلنا في هذا الطلب صحيحة وسليمة .على هذا األساس أتقدم  /نتقدم بطلب اكتتاب في عدد الوحدات المذكورة أعاله.
تم إرفاق المستندات المشار اليها بالبند رقم  6من الشروط واألحكام لهذا الطلب.

التاريخ Y

Y

Y

Y

M M

النسخة األولى لخدمات المستثمر

D

D

توقيع المكتتب

النسخة الثانية للفرع  /النسخة الثانية إلدارة االصول
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النسخة الثالثة للعميل

For Custodian Use Only

الستخدام أمين االستثمار

The application and the attachments were reviewed
شيك السداد

Payment Cheque
Debit the A/ C

خصم على الحساب

تمت مراجعة الطلب والمستندات المرفقة
Attach Documents as mentioned in
point 6 under Terms and Conditions
of this subscription form

تم إجراء التدقيق على غير
 من خاللQNB عمالء
.نطام التدقيق العالمي

World Check Performed for
non QNB customers

Operations Signature

توقيع العمليات

Internal Use Only

استخدام الداخلي فقط
االسم

Name
الفرع

Branch/ Dept
New Money
Date D

تم إرفاق المستندات المشار اليها بالبند
 من الشروط واألحكام لهذا الطلب6 رقم

D

Signature

Existing
M M

Y

File No.

Y

Y

Branch Manager Signature

Y تاريخ

رقم الملف
التوقيع
توقيع مدير الفرع
أمين االستثمار

Custodian

بنك قطر الوطني
1000 :ب.ص
+974 4440 7363 :الهاتف
+974 4437 0026 :الفاكس
www.qnb.com.qa

Qatar National Bank
P.O. Box 1000
Tel: +974 4440 7363
Fax: +974 4437 0026
www.qnb.com.qa

ختم أمين االستثمار

Custodian Stamp
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مكافحة غسل األموال

Anti-Money Laundering
1.	The Subscriber hereby represents and warrants that the proposed investment
by the Subscriber in Units does not directly or indirectly contravene Qatari,
international or other laws or regulations of any jurisdiction, including antimoney laundering laws (a “Prohibited Investment”). The Subscriber further
represents and warrants that the funds invested by the Subscriber in the
Fund are not derived from illegal or illegitimate activities.
2.	The Subscriber acknowledges that due to money laundering prevention
requirements applicable within any relevant jurisdiction relating to the Fund,
the Subscriber, the Investment Custodian, the Fund Manager and the
Founder, the Founder, Investment Custodian or any of the Fund’s agents
may require proof of the Subscriber’s identity and/or source of funds and
other information before this Subscription Agreement can be processed,
and the Subscriber shall indemnify the Fund, the Investment Custodian,
the Fund Manager, the Founder and their respective agents, and hold
them harmless, against any loss arising out of the failure to process this
Subscription Agreement, if such requested information has not been provided
by the Subscriber in a timely manner. This may include, but not limited to, the
following information:
a.	in respect of Qataris and resident individuals in Qatar, valid ID card
and passport for expatriate together with certified true copies of current
utility bill(s) and any other documentation of identity providing detailed
verification of the Subscriber’s identity; or.
b.	in respect of entities registered in Qatar, certified copies of (1) the Valid
Commercial Registration (or any other official registration document
evidencing the existence of a legal entity), (2) certified true copy of the
memorandum and articles of association, if applicable, (3)the appointment
of directors if not appointed in the articles of associations, (4) notarised
board resolution or notarised authority letter showing the authorised
signatory(s) to sign on their behalf of the corporate entity, (5) Passports of
all authorised signatories, (6) name and address of all shareholders of the
corporate entity ( only holding 10% or above of the issued share capital),
(7) names and nationalities of the ultimate beneficial owners, if applicable,
and any other relevant documentation as requested by the Fund where the
subscriber is a trust or partnership or acting on behalf of others.
c.	For nonresident, individuals or entities, a copy of the same requirements
as mentioned above relatively in addition to a letter of introduction from the
client’s bank in home country accompanied by yearly bank statement or
financial statement shows the volume of income and wealth; all documents
should be certified by the Qatari Embassy of the client home country or the
embassy of country of origin in the State of Qatar.
3.	The Subscriber understands and agrees that the Fund, the Founder, the
Fund Manager and/or the Investment Custodian may release confidential
information about the Subscriber and, if applicable, any Related Person,
to any person, if the Founder, in its sole discretion, determines that such
disclosure is required by applicable law, including the relevant rules and
regulations.

	يصرح المكتتب ويتعهد بأن االستثمارات المقترحة من قبل المكتتب في الوحدات ال تخالف.1
القانون القطري أو القانون الدولي أو القوانين واألنظمة في أي دولة سواء بشكل مباشر أو
 بما في ذلك قوانين مكافحة غسل األموال (“االستثمارات الممنوعة”) ويصرح،غير مباشر
المكتتب أيضا ويتعهد بأن األموال المستثمرة من قبله في الصندوق غير متحصلة من أي
.نشاط غير قانوني أو غير مشروع
	يقر المكتتب بأنه وبسبب متطلبات منع غسل األموال المطبقة في الدولة التي يخضع.2
 يكون للمؤسس، وأمين االستثمار ومدير الصندوق والمؤسس، والمكتتب،لها الصندوق
وأمين االستثمار وأي من وكالء الصندوق الحق بطلب إثبات لهوية المكتتب و\أو لمصدر
أمواله باإلضافة إلى المعلومات األخرى قبل السير في اتفاقية االكتتاب ويضمن المكتتب
التعرضات والمطالبات واألضرار التي يتعرض لها الصندوق وأمين االستثمار ومدير
الصندوق والمؤسس ووكالئهم بخصوص أي خسارة تنشأ عن السير في اتفاقية االكتتاب في
 وتشمل المعلومات على سبيل،حال لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المطلوب
:المثال ال الحصر ما يلي
 بطاقة الهوية سارية المفعول و جواز،	فيما يتعلق باألفراد القطريين و المقيمين في قطر.أ
السفر بالنسبة لألجانب مع صور مصدقة عن فاتورة\ فواتير حديثة لخدمات المنافع
األساسية وأي وثائق أخرى تثبت الشخصية وتبين ما يمكن معه التثبت تفصيليا من
 أو،هوية المكتتب
) السجل التجاري ساري المفعول (أو أي1(،فيما يتعلق بالمؤسسات المسجلة في قطر.ب
) نسخة مصدقة من2( ،)وثيقة تسجيل رسمية أخرى تثبت وجود الشخص االعتباري
) تعيين هيئة المديرين ما لم3( ،)عقد التأسيس والنظام األساسي (إذا كان ذلك ينطبق
) قرار موثق لهيئة المديرين أو تفويض موثق يحدد4( ،يتم تعينهم في النظام األساسي
) أسماء6( ،) هويات المفوضين بالتوقيع5( ،المخولين بالتوقيع عن الشخص االعتباري
 فما فوق من أسهم%10 وعناوين جميع مساهمي الشخص االعتباري الذين يملكون
) أسماء وجنسيات المالكين أو المستفيدين الحقيقيين (إذا كان7( ،رأس المال المصدرة
ذلك ينطبق) وأي وثائق أخرى ذات عالقة يطلبها الصندوق في حال كان المكتتب عهدة
 أو،أو شراكة أو يتصرف بالنيابة عن أشخاص آخرين
 فيتطلب الحصول على نسخة من،	فيما يتعلق بغير المقيمين من األفراد أو الكيانات.ج
نفس المتطلبات المذكورة أعاله حسب الحال باإلضافة إلى رسالة تعريفية من قبل بنك
العميل في بلده األصلي مصحوبة مع كشف حساب سنوي أو قوائم مالية مصدقة تبين
حجم الدخل أو الثروة ومصادقة جميع الوثائق من قبل السفارة القطرية في بلد الشخص
.األصلي أو في سفارة البلد المنشأ في دولة قطر
أو أمين/	يدرك المكتتب ويوافق على أن لكل من الصندوق والمؤسس ومدير الصندوق و.٣
إذا تطلب- االستثمار إفشاء المعلومات السرية عن المكتتب وعن أي شخص ذي عالقة
 إلى أي شخص في حال ارتأى المؤسس وفقا لتقديره المنفرد أن ذلك اإلفشاء-الحال ذلك
.مطلوب بموجب القوانين واجبة التطبيق بما في ذلك القواعد واألنظمة ذات العالقة

4.	The Subscriber acknowledges and agrees that the Fund, the Founder, the
Fund Manager and the Investment Custodian reserve the right to request
any further information which they consider to be in any way necessary to the
process of verification.
5.	The Subscriber represents and warrants that (i) the Units are to be
purchased with funds that are from legitimate sources in connection with the
Subscriber’s regular business activity and which do not constitute proceeds of
criminal conduct and (ii) the amounts being contributed by the Subscriber to
the Fund were not and are not directly or indirectly derived from activities that
may contravene federal, state or international laws and regulations, including
anti-money laundering laws and regulations.
6.	The Subscriber hereby represents and warrants that neither the Subscriber
nor, if applicable, any Related Person, is a foreign bank without a physical
presence in any country other than a foreign bank that (i) is an affiliate of a
depositary institution, credit union or foreign bank that maintains a physical
presence in a country and (ii) is subject to supervision by a banking authority
in the country regulating such affiliated depositary institution, credit union, or
foreign bank. A foreign bank described in the preceding clauses is referred
to herein as a “Regulated Affiliate”, and a foreign bank without a physical
presence in any country that is not a Regulated Affiliate is referred to herein
as a “Foreign Shell Bank”.
7.	The Subscriber understands and agrees that, notwithstanding anything to the
contrary contained in any document, if, following the Subscriber’s investment
in the Fund, the Founder reasonably believes that the investment is or has
become a Prohibited Investment or if otherwise required by law, the Fund
may be obligated to “freeze the account” of the Subscriber, by restricting any
distributions with respect to the Subscriber’s Units. In addition, in any such
event, the Subscriber may be forced to forfeit its Units or may otherwise be
subject to the remedies required by law, and, to the fullest extent permitted
by applicable law, the Subscriber shall have no claim against any person
for any form of damages as a result of any of the actions described in this
paragraph. The Fund may also be required to report such action and to
disclose the Subscriber’s identity or provide other information with respect to
the Subscriber to Governmental Entities.
8.	The Subscriber hereby represents and warrants that, except as otherwise
disclosed to the Fund in writing: (i) neither the Subscriber nor, if applicable,
any Related Person, is resident in, or organised or chartered under the
laws of, any foreign country that has been designated as non cooperative
with international anti-money laundering principles or procedures by an
intergovernmental group or organization, such as the Financial Action Task
Force on Money Laundering (a “Non Cooperative Jurisdiction”); (ii) the
subscription funds of the Subscriber and, if applicable, any Related Person,
do not originate from, nor will they be routed through, an account maintained
at (1) a Foreign Shell Bank, (2) a foreign bank (other than a Regulated
Affiliate) that is barred, pursuant to its banking license, from conducting
banking activities with the citizens of, or with the local currency of, the country
that issued the license, or (3) a bank organised or chartered under the laws of
a Non-Cooperative Jurisdiction.

	يقر المكتتب ويوافق على أن الصندوق والمؤسس ومدير الصندوق وأمين االستثمار.٤
.يحتفظون بحقهم في طلب أي معلومات إضافية يرون أنها ضرورية لغايات التثبت
) سيتم شراء الوحدات ودفع ثمنها من أموال محتصل عليها1( 	يصرح المكتتب ويضمن أنه.٥
 والتي ال تشكل أفعاال،من مصادر مشروعة فيما يتعلق بأعمال المكتتب التجارية االعتيادية
 ولن يكون،) أن المبلغ المدفوع من قبل المكتتب إلى الصندوق لم يكن2( محظورة جزائيا
محتصال عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من نشاطات تتعارض مع القوانين واألنظمة
 أو القوانين الدولية بما في ذلك القوانين واألنظمة المتعلقة،االتحادية أو قوانين الواليات
.بغسل األموال
)	يصرح المكتتب ويضمن أن ال المكتتب وال الشخص ذو العالقة (إذا كان ذلك ينطبق.٦
) تكون مرتبطة1(  باستثناء البنوك التي،هو بنك أجنبي ليس له وجود مادي في أي دولة
) خاضعة لتنظيم سلطة مصرفية في دولة تنظم مؤسسة اإليداع2( ،بمؤسسة إيداع
 والبنك األجنبي الموصوف في األحكام السابقة. أو بنكا أجنبيا، أو اتحادا ائتمانيا،المرتبطة
 ويكون البنك األجنبي الذي ليس له وجود مادي في أي دولة،”يشار إليه هنا بـ التابع المنظم
”والذي ال يكون تابعا منظما بـ‘‘البنك األجنبي الوهمي
–  يدرك المكتتب ويوافق على أنه في حال،	على الرغم من أي حكم مخالف في هذه الوثيقة.٧
بعد استثمار المكتتب في الصندوق – ارتأى المؤسس بشكل معقول بأن االستثمار كان أو
 قد يكون الصندوق ملزما بتجميد،أصبح عمال ممنوعا أو في حال كان القانون يشترط ذلك
 باإلضافة إلى،حساب المكتتب من خالل تقييد أي توزيعات تتعلق بالوحدات العائدة للمكتتب
 أو قد تنطبق عليه، قد يلزم المكتتب بالتخلي عن وحداته،ذلك وفي حال تحقق أي مما تقدم
 ال- إلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق-اإلجراءات التي يتطلبها القانون و
يكون للمكتتب أي دعوى تجاه أي شخص للمطالبة بأي نوع من األضرار ناتجة عن األفعال
 وقد يطلب من الصندوق أيضا أن يقوم باإلبالغ عن هذه األفعال وأن،المبينة في هذه الفقرة
.يفصح عن هوية المكتتب وأن يقدم المعلومات األخرى المتعلق به إلى المؤسسات الحكومية
) ال المكتتب1( - وما لم يصرح إلى المكتتب بخالف ذلك كتابة- 	يصرح المكتتب ويضمن.٨
وال أي شخص ذي عالقة (إذا كان ذلك ينطبق) هو شخص مقيم أو مؤسس أو مسجل
بموجب أحكام قانون أي دولة أجنبية يتقرر أنها دولة غير متعاونة مع المبادئ الدولية
 كفريق عمل،لمكافحة غسل األموال أو اإلجراءات المعتمدة فيما بين الدول أو المنظمات
)2( ’’التدابير المالية المتعلقة بغسل األموال (ويشار إليها فيما يلي بـ“الدولة غير المتعاونة
 أموال الشخص ذي- أو –في حال كان ذلك ينطبق،بأن أموال االكتتاب المقدمة من المكتتب
)العالقة لم تنشأ عن ولم تمر عبر حسابات موجودة (أوال) في بنك اعتباري أجنبي (ثانيا
بنك أجنبي (بخالف شركة تابعة منظمة) يكون ممنوعا بموجب رخصة مزاولة األعمال
البنكية الممنوحة له من مزاولة األعمال المصرفية مع مواطني الدولة التي أصدرت
.الرخصة أو بعملتها الوطنية (ثالثا) بنكا مؤسسا ومسجال بموجب قوانين دولة غير متعاونة
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