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Al Beit Al Mali FundREصندوق البيت الماليالصندوق

.3316233162Registration Certificate Noرقم تسجيل الصندوق

I.F / 2006 / 5I.F/5/2006License Noرقم ترخيص الصندوق

Investment House (Q.P.S.C.)Founderشركة بیت االستثمار )ش.م.ق.خ(المؤسس
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PAYMENT INFORMATIONمعلومات الدفع

Net Subscription Amount (QAR)مبلغ االشتراك الصافي ر.ق

Subscription Fee (QAR)مصاريف االشتراك ر.ق

Total Amount (QAR)المجموع الكلي ر.ق

Cheque  شيك

Cheque Numberرقم الشيك

Local Bank Nameاسم المصرف

Drawn Onمسحوب من

Make out to: Al Beit Al Mali Fundالمستفید: صندوق البیت المالى

Transfer  تحويل 

Account Noرقم الحساب

Bank Nameاسم المصرف

Account Name: Al Beit Al Mali Fundاسم الحساب: صندوق البيت المالي

IBANرقم الحساب المصرفي الدولي

Referenceالمرجع

APPLICANT’S INFORMATION (FOR INDIVIDUAL APPLICANTS)معلومات مقدم الطلب )مقدمو الطلبات من األفراد(

Applicantمقدم الطلب

Passport Number/ QIDرقم جواز السفر / بطاقة شخصية

SUISSE

صنـــدوق البيـــت المالـــي

0 7 8 7 7 4 6 6 7 0 6 0

Q A T A R N A T I O N A L B A N K

Q A 6 Q N B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 7 4 6 6 6 7 0 6 0

Addressالعنوان

P.O. Boxص.ب

Telephoneرقم الهاتف

Faxرقم الفاكس

Emailالبريد االلكتروني

Signature/Dateالتوقيع/ التاريخ

FOR ENTITY APPLICANTSمقدمو الطلبات من المؤسسات
Applicantمقدم الطلب

Regis. Noرقم التسجيل

Addressالعنوان

P.O. Boxص.ب

Telephoneرقم الهاتف

Faxرقم الفاكس

Emailالبريد االلكتروني

Signature/Dateالتوقيع/ التاريخ

Nameاالسم 

Titleالمنصب

Nationalityالجنسية

APPLICANT’S BANK INFORMATION: (FOR ENTITIES AND INDIVIDUALS)

المعلومات المصرفية الخاصة بمقدم الطلب: )للمؤسسات واألفراد(
Account Noرقم الحساب

Bank Nameإسم المصرف

Bank Addressعنوان المصرف

Beneficiaryالمستفيد

IBANرقم الحساب المصرفي الدولي

المرجع
يجــب ٔان يدفــع مبلــغ االكتتــاب بموجــب شــيك بنكــي مضمــون مســحوب 
علــى بنــك محلــي فــي قطــر ٔاو عبــر حوالــة مصرفيــة لمبلــغ مالــي متوفــر 
إلــى الحســاب المصرفــي لصنــدوق البيــت المالــي فــي بنــك قطــر الوطنــي.

Reference
Subscription amounts to be paid either by certified bank check 
drawn on a local bank in Qatar or by wire transfer of immediately 
available funds to the Al Beit Al Mali Fund’s account in QNB.



حضرات السادة:
أنــا / نحــن الموقــع ادنــاه ) مقــدم الطلــب ( أرغــب / نرغــب باإلكتتــاب بوحــدات صنــوق 
البيــت المالــي وفقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلكتتــاب المؤرخــة بتاريــخ 
2018/12/17 )»نشــرة اإلكتتــاب«( والنظــام األساســي للصنــدوق )»النظــام األساســي«( 

وإتفــاق اإلكتتــاب الراهــن ، وإلــى ماغيــر ذلــك لقوانيــن دولــة قطــر، وذلــك 
)“بمبلغ ___________________ ريال قطري”( مبلغ اإلكتتاب

بإلضافــة إلــى ذلــك ، أنــا / نحــن ســوف أدفــع/ ندفــع رســم اإلكتتــاب الــذي يســاوي %2 
مــن إجمالــي المبلــغ المكتتــب بــه

عــرض مقــدم الطلــب إيفــاء مبلــغ اإلكتتــاب ليتــم حفظــه فــي حســابه لحيــن إتمــام   .1
اإلكتتــاب فــي يــوم التــداول التالــي، بموجــب شــيك بنكــي مضمــون مســحوب 
علــى بنــك محلــي فــي قطــر أو عبــر تحويــل مصرفــي مــن األمــوال المتوفــرة 
والقابلــة للتصــرف فيهــا بشــكل فــوري، لصالــح مديــر الصنــدوق، وفقــا للتعليمــات 

المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلكتتــاب تحــت عنــوان »إجــراءات اإلكتتــاب«
تحتفــظ المصطلحــات المســخدمة فــي إتفــاق اإلكتتــاب بالتعريــف المعطــى لهــا في   .2

نشــرة اإلكتتــاب مــا لــم ُتعطــى تعريفــًا مغايــرًا فــي نــص إتفــاق اإلكتتــاب .
يضمن ويؤكد مقدم الطلب بموجبه أنه :  .3

قــد اســتلم نســخة مــن نشــرة اإلكتتــاب والنظــام األساســي )باللغتيــن العربيــة  أ. 
واإلنجليزيــة أو إحداهمــا، وفقــا لمــا تكــون عليــه الحــال(، وقــد تــم منحــه الفرصــة 
للتحقــق مــن وإســتيضاح أيــة معلومــات واردة فــي هــذه المســتندات وطــرح 
األســئلة حولهــا والحصــول علــى كافــة اإلجابــات المطلوبــة مــن بيــت االســتثمار/ 
أو مديــر الصنــدوق فــي مــا يتعلــق بأحــكام وشــروط العــرض وأيــة مســألة أخــرى 

ــاب والنظــام األساســي؛ واردة فــي نشــرة اإلكتت
يقــر بأنــه قــد قــرأ وفهــم وقبــل نشــرة اإلكتتــاب والنظــام األساســي واتفــاق  ب. 
رســوم  وهيكليــة  المخاطــر  مناقشــة  حصــر  ودون  ذلــك  فــي  بمــا  اإلكتتــاب، 
الصنــدوق، وبأنــه لــم يســتند إيــه ضمانــات غيــر تلــك التــي تتضمنهــا هــذه 

؛ بالوحــدات  باإلســتثمار  القــرار  اتخــاذه  عنــد  المســتندات 
تمــت مراجعــة العــرض مــن قبــل مستشــارين مســتقلين فــي مجــال المــال  ج. 
الطلــب ضروريــًا؛ مقــدم  أعتبــره  لمــا  وفقــاً  أوالضرائــب   / و  والقانــون  واألعمــال 

يقــّر بعلمــه وقبولــه لعوامــل المخاطــرة المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلكتتــاب،  د. 
وبــأن نشــرة اإلكتتــاب ليســت مخصصــة لتقديــم أي إرشــاد فــي مجــال اإلســتثمار 

أو الضرائــب أو القانــون أو المحاســبة ؛
يــدرك انــه قــد تمــت صياغــة نشــرة اإلكتتــاب باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة،  هـ. 
ويوافــق علــى أنــه عنــد وجــود أي تعــارض أو لبــس بيــن النســختين ُترجــح األحــكام 

ــة؛ ــواردة فــي النســخة العربي ال
يملــك الســلطة واألهليــة والصاحيــة المطلوبــة إلمتــاك عــدد الوحــدات التــي  و. 

يطلــب اإلكتتــاب فيهــا )وفقــا لمــا هــو محــدد فــي إتفــاق اإلكتتــاب الراهــن(؛
تــم إتخــاذ كافــة اإلجــراءات الضروريــة للتصريــح بإمتــاك الوحــدات مــن قبل مقدم  ز. 
الطلــب، ولتنفيــذ وتســليم إتفــاق اإلكتتــاب بالنيابــة عنــه، وبــأن أحــكام إتفــاق 
اإلكتتــاب واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلكتتــاب بشــأن الوحــدات 
ــذ بوجهــه وفقــا لهــذه األحــكام؛ ــل التنفي ســتكون ملزمــة لمقــدم الطلــب وتقب

تنفيــذ وتســليم إتفــاق اإلكتتــاب و إســتكمال المعامــات المحــددة فيــه وقيــام  ح. 
مقــدم الطلــب بــأداء موجباتــه المنصــوص عليهــا فيــه ال يتعــارض مــع ولــن ينتــج 
عنهــا أي خــرق ،أو أي إخــال، ألي بنــد مــن بنــود أيــة شــرعة أو نظــام داخلــي أو 
إتفــاق شــراكة أو أي مســتند آخــر قابــل للتنفيــذ بوجــه مقــدم الطلــب، أو أي إتفــاق 
ــه ويفــرض إلتزامــًا علــى مقــدم  أو مســتند آخــر يكــون مقــدم الطلــب طرفــًا في

الطلــب أو أي مــن األصــول المملوكــة منــه؛
قــرر أن اإلســتثمار المحــدد فــي نشــرة اإلكتتــاب يتائــم مــع وضعــه المالــي  ط. 

الخــاص ومــع رؤيتــه فــي مجــال اإلســتثمار؛
مقــدم الطلــب )أ( ليــس شــخصًا أمريكيــًا، وهــو ال يكتتــب بالوحــدات لحســاب أو  ي. 
لصالــح أشــخاص أمريكييــن؛ )أأ( لــم ُيطلــب اليــه شــراء وحــدات وهــو لــم يتملــك 
أيــة وحــدات أثنــاء وجــوده فــي الواليــات المتحــدة األميريكية؛ )أأأ( ســيقوم بإعام 
ــًا فــي أي وقــت خــال حيازتــه اوملكيتــه  الصنــدوق إذا مــا أصبــح شــخصًا أمريكي
ــح  ــزًا لوحــدات الحســاب أو لصال ــه حائ ــح في ــة وحــدات أو فــي أي وقــت ُيصب ألي
شــخص أميريكــي؛ )أأأأ( أنــه لــن يقــوم بنقــل ملكيــة الوحــدات أو أيــة مصالــح فيها 
إلــى حســاب أو لصالــح شــخص أمريكــي أو ضمــن الواليــات المتحــدة األميريكية، 
إال وفقــا لمتطلبــات التســجيل المنصــوص عليهــا فــي قانــون األوراق الماليــة، 

أو تبعــًا لإلعفــاء مــن تلــك التطلبــات؛و
ــاب خطــي ُيســلم إلــى الصنــدوق مرفقــًا بإتفــاق  ــح بذلــك بكت ــم يتــم التصري مال ك. 
اإلكتتــاب، فــإن مقــدم الطلــب ال يكتتــب بالوحــدات لصالــح أو بالنيابــة عــن موظــف 
أو برنامــج لمزايــا الموظــف، أو مشــروع أو برنامــج أو ائتمــان، أو صنــدوق يشــكل 
جــزء منهــا بمــا فــي ذلــك و دون حصــر )أ( برنامــج لمزايــا الموظــف يخضــع للقســم 
األول مــن قانــون ضمــان الدخــل التقاعــدي للموظفيــن فــي الواليــات المتحــدة 
األميريكيــة لعــام 197٤، كمــا تــم تعديلــه )برنامــج قانــون ضمــان الدخــل التقاعــدي( 

ــون لحســابهم الخــاص وفقــا لمــا  ــن يعمل ــد يغطــي فقــط األفــراد الذي )أأ( برنامــج تقاع
تمــت اإلشــارة اليــه بمصطلــح “برنامــج “فــي القســم ٤975 )ج( مــن قانــون العائــدات 
الداخليــة فــي الواليــات المتحــدة لعــام 1986، كمــا تــم تعديلــه )برنامــج مصنــف(، )أأأ( أيــه 
مؤسســة تمتلــك اصــوال ضمــن برنامــج قانــون الدخــل التقاعــدي أو برنامــج مصنــف، 
أو)أأأأ( أي برنامــج مزايــا آخــر، علــى ســبيل المثــال، برنامــج مزايا للموظفيــن غير األمريكيين 

أو برنامــج مزايــا موظفــي الحكومــة.

فــي حــال كان مقــدم الطلــب يعمــل بصفــة الشــخص المعيــن فيجــب عليــه أن يضمن   .٤
ويؤكــد أنــه ؛ 

يقوم بشراء الوحدات بالنيابة عن العماء ألغراض االستثمار؛ أ. 

هؤالء العماء ليسوا أشخاصًا أميريكيين؛ ب. 

سيقوم بإباغ الصندوق فور علمه أن أي عميل قد أصبح شخصا أميريكيا ً ؛ ت. 

لــن يتعمــد فــي أي وقــت مــن األوقــات، تحويــل أو تســليم أي مــن الوحــدات أو  ث. 
أي جــزء منهــا أو أيــة منفعــة فيهــا إلــى شــخص أميريكــي؛

لــن يقــوم بتحويــل الوحــدات أو اســتردادها فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة و  ج. 
ضمــن إقليمهــا، وممتلكاتهــا أو المناطــق التــي تخضــع لســلطتها.

يقر مقدم الطلب بموجبه بعلمه وقبوله لما يلي:   .5

يحتفــظ المؤســس، وفقــا لتقديــره المطلق،بحــق قبــول أو رفــض كامــل إتفــاق  أ. 
اإلكتتــاب الراهــن أو جــزء منــه ســواء قبــل أو بعــد إســتام مبلــغ اإلكتتــاب ودون 

ــزام بتعليــل موقفــه. أن يترتــب عليــه أي إل

يحتفــظ المؤســس بحــق تخصيــص الوحــدات وتوزيعهــا علــى مقدمــي الطلبــات  ب. 
وفقــًا لمــا يــراه المؤســس مناســبا بتقديــره الخــاص.

يترتــب علــى المؤســس عنــد رفضــه كامــل إتفــاق اإلكتتــاب أو جــزء منــه أن يعيــد  ت. 
ــاب  ــغ اإلكتت ــاب بالوحــدات مــن مبل ــم اســتخدامه لإلكتت ــم يت ــذي ل ــزء ال ــك الج ذل
الــذي أداه مقــدم الطلــب وفقــًا لمــا نصــت عليــه الفقــرة األولــى مــن إتفــاق 
اإلكتتــاب وذلــك بتحويــل المبلــغ إلــى الحســاب المصرفــي لمقــدم الطلــب وفقــا 
ــوان  ــى العن ــه ُيرســل إل ــر شــيك مســحوب ل ــي، أو عب ــده فيمــا يل ــم تحدي لمــا ت
المنصــوص عليــه فيمــا يلــي خــال ســبعة )7( أيــام عمــل تلــي تاريــخ قيــام 

المؤســس بخصيــص الوحــدات؛

يســتند المؤســس إلــى ضمانــات وتأكيــدات مقــدم الطلــب فــي الفقرتيــن  ث. 
3 و٤ مــن إتفــاق اإلكتتــاب، وعليــه يوافــق مقــدم الطلــب علــى اإللتــزام تجــاه 
األشــخاص الذيــن ُقّدمــت لهــم تلــك الضمانــات والتأكيــدات، وبأنــه ســيقوم 
بإبــاغ المؤســس فــور علمــه بحــدوث أيــة تغييــرات فــي الوقائــع األساســية لهذه 

الضمانــات و التأكيــدات ؛

يتحمــل مقــدم الطلــب عــبء أي رســم مالــي و ضرائــب مفروضــة علــى التحويــل  ج. 
وغيرهــا مــن الضرائــب األخــرى المماثلــة التــي يمســح بهــا مديــر الصنــدوق والتــي 
يتــم فرضهــا علــى إصــدار وشــراء وتحويــل الوحــدات أو أي مبلــغ يدفعــه مديــر 

الصنــدوق فيمــا يتعلــق بالوحــدات؛  

يتعيــن علــى مقــدم الطلــب دفــع كافــة الرســوم الماليــة والضرائــب المســتحقة  ح. 
والمرتبطــة بأيــة دفعــة مــن الدفعــات اإلجماليــة التــي يتــم صرفهــا لــه فيمــا 

يتعلــق بالوحــدات؛ و 

لــم يتــم إدراج الوحــدات أو طرحهــا فــي أيــة واليــة قضائيــة ،وال يوجــد ســوق  خ. 
ثانــوي قائــم لتــداول الوحــدات، وال يترتــب فــي المســتقبل علــى مديــر الصندوق 

أي موجــب بــإدراج الوحــدات أو إيجــاد أي ســوق ثانــوي قائــم لتداولهــا.

مــن خــال اإلكتتــاب بــأي عــدد مــن وحــدات هــذا العــرض يوافــق مقــدم الطلــب   .6
علــى إعــادة التأكيــد بــأن كافــة المعلومــات والضمانــات والتأكيــدات و اإلقــرارات 
ــاب أو اإلكتتــاب اإلضافــي.  المنصــوص عليهــا أعــاه صحيحــة بتاريــخ قيامــه باإلكتت
كمــا يوافــق مقــدم الطلــب علــى إبــاغ المؤســس علــى الفــور بحــدوث أي تغييــر 

يتعلــق بالضمانــات والتأكيــدات المنصــوص عليهــا أعــاه .

يخضــع إتفــاق اإلكتتــاب لقوانيــن دولــة قطــر . يوافــق مقــدم الطلــب، بشــكل نهائــي   .7
ودون قيــد أو شــرط، علــى الخضــوع للصاحيــة غيــر الحصريــة لمحاكــم دولــة قطــر.

يشــكل إتفــاق اإلكتتــاب ونشــرة اإلكتتــاب االتفــاق والتفاهــم الكامليــن بيــن كل مــن   .8
مقــدم الطلــب والصنــدوق والمؤســس فيمــا يتعلــق باألغــراض المحــددة فــي إتفــاق 
اإلكتتــاب وال يجــوز تغييــر أي بنــد مــن بنــود اتفــاق اإلكتتــاب أو تعديلــه أو اإلعفــاء أو 
اإلبــراء منــه أو إســقاطه مــن اإلعتبــار، إال بموجــب مســتند خطــي موقــع مــن، أو 

بالنيابــة عــن الصنــدوق والمؤســس ومقــدم الطلــب .

ال تشــكل الوحــدات واجبــات علــى عاتــق، أو ضمانــات مــن جانــب، أي مــن المؤســس   .9
أو مديــر الصنــدوق أو أي مــن فروعهمــا. ال تســتفيد الوحــدات مــن مزايــا التامين على 
الودائــع أو الضمانــات الحكوميــة وهــي تحــض لمخاطــر اإلســتثمار، بمــا فيها الخســارة 

المحتملــة لكامــل أو جــزء مــن المبلــغ األساســي لإلســتثمار .

Dear Sirs:
I/We, the undersigned (the “Applicant”), wish to subscribe for Units in Al Beit Al 
Mali Fund (the “Fund”) in accordance with the terms of the Fund’s Prospectus dated 
[17/12/2018] (the “Prospectus”), the Fund’s Articles of Association (the “Articles”), 
this Subscription Agreement, and otherwise in accordance with and subject to 
the laws of the State of Qatar, in the amount of QAR [__________________] (the 
“Subscription Amount”).

Additionally, I/We will pay the Subscription Fee amount equal to 2.00% of the gross 
subscription amount.

The Applicant has tendered the Subscription Amount, to be held on its account and 
applied towards its subscription on the next applicable Dealing Day, by certified bank 
check drawn on a local bank in Qatar or by wire transfer of immediately available 
funds, in favour of the Fund Manager, in accordance with the instructions set forth in 
the Prospectus under “SUBSCRIPTION PROCEDURES.”

1. Terms used in this Subscription Agreement which are defined in the Prospectus 
shall, unless otherwise stated in this Subscription Agreement, have the same 
meaning when used in this Subscription Agreement, as is given to them in the 
Prospectus.

2. The Applicant hereby represents and warrants that:

a.  The Applicant has received a copy of the Prospectus and of the Articles (in each 
case, in either English, Arabic or both), and has been offered and given the 
opportunity to verify and to clarify any information contained therein and to 
ask any questions of, and to receive all the required answers from Investment 
House, and/or the Fund Manager concerning the terms and conditions of the 
Offer and any other matter contained in the Prospectus and the Articles;

b. The Applicant acknowledges that it has read, understood and accepted the 
Prospectus, the Articles and this Subscription Agreement, including without 
limitation the discussion of risks and fee structure of the Fund, and has not 
relied on any representations other than those contained in such documents 
in determining to invest in the Units;

c. The Applicant has had the Offer reviewed by such independent financial, 
business, legal and/or tax advisors as the Applicant has deemed necessary;

d The Applicant acknowledges the risk factors set forth in the Prospectus 
and that the Prospectus is not intended to provide investment, tax, legal or 
accounting advice;

e. The Applicant understands that the Prospectus and this Subscription 
Agreement have been prepared in both Arabic and English, and agrees that 
in the event of any discrepancy or ambiguity between the two versions, the 
provisions of the Arabic version shall prevail;

f. The Applicant has the requisite power, capacity and authority to acquire 
the number of Units for which the Applicant is applying (as set out in this 
Subscription Agreement);

g. The acquisition by the Applicant of the Units, and the execution and 
delivery of this Subscription Agreement on the Applicant’s behalf, has been 
authorized by all necessary actions and that the terms of this Subscription 
Agreement and the terms of the Units as set forth in the Prospectus will 
be binding on the Applicant and enforceable against the Applicant in 
accordance with such terms;

h. The execution and delivery of this Agreement, the consummation of the 
transactions contemplated hereby and the performance of the Applicant’s 
obligations hereunder will not conflict with or result in any violation of, or 
any default under, any provision of any charter, by-laws, trust agreement, 
partnership agreement, or any other instrument applicable to the Applicant, 
or any agreement or other instrument to which the Applicant is a party or by 
which the Applicant, or any of its assets, is bound;

i. The Applicant has determined that the investment described in the Prospectus 
is suitable for its own financial condition and investment preferences;

j. The Applicant (i) is not a U.S. Person, and is not subscribing for Units for the 
account or benefit of U.S. Persons; (ii) was not solicited to purchase and did 
not acquire any of the Units while it was present in the United States; (iii) will 
notify the Fund if it becomes a U.S. Person at any time during which it holds 
or owns any Units or if at any time it holds Units for the account or benefit of 
a U.S. Person; and (iv) will not transfer the Units or any interest in the Units to, 
or for the account or benefit of, any U.S. Person or within the United States, 
except in accordance with the registration requirements of the Securities Act, 
or pursuant to an exemption from those requirements; and

k.  The Applicant is not subscribing for Units for the interest or on behalf of an 
employee or an employee benefit plan, scheme, or program, or a trust, or 
a fund forming a part thereof, including without limitation (i) an employee 
benefit plan subject to Title I of the U.S. Employee Retirement Income 

Security Act of 1974, as amended (an “ERISA Plan”), (ii) a retirement plan 
covering only self-employed individuals in accordance with the so called 
“plan” in section 4975(e) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as 
amended (a “Qualified Plan”), (iii) any entity deemed to hold the assets of 
an ERISA Plan or a Qualified Plan, or (iv) any other benefit plan, inter alia , a 
non-U.S. employee benefit plan or a government employee benefit plan.

4. If the Applicant is acting as a Nominee, the Applicant hereby represents and 
warrants that:

a. The Applicant is acquiring the Units on behalf of clients for investment 
purposes;

b. Such clients are not U.S. Persons;

c. The Applicant will notify the Fund immediately if the Applicant becomes 
aware that any such client has become a U.S. Person;

d. The Applicant will not at any time knowingly transfer or deliver any of the 
Units, any part thereof or any interest therein, to a U.S. Person; and

e. The Applicant will not make any transfer or redemption thereof in the United 
States, its territories, possessions or areas subject to its jurisdiction.

5. The Applicant hereby acknowledges and agrees that:

a.  The Founder reserves the right, in its sole discretion, to accept or reject this 
Subscription Agreement, as a whole or in part, without being under any 
obligation to give any reasons, before or after the receipt of the Subscription 
Amount;

b.  The Founder reserves the right to allocate the Units to and among the 
Applicants, as the Founder, in its sole discretion, may determine and see fit;

c.  If the Founder rejects all or part of this Subscription Agreement, the Founder 
will arrange for that part of the Subscription Amount that was tendered by 
the Applicant as set forth in paragraph 1 of this Subscription Agreement that 
has not been used to acquire Units to be paid to the Applicant’s bank account 
that is set forth below by wire transfer or to the Applicant by check drawn 
in its favor and sent to the address set forth below, within seven (7) Business 
Days after the allocation of the Units by the Founder;

d.  The representations and warranties made by the Applicant in paragraphs 
3 and 4 of this Subscription Agreement will be relied upon by the Founder 
and as such, the Applicant agrees to be liable towards those whom such 
representations and warranties are made and that any changes in the facts 
underlying such representations and warranties will be promptly notified by 
the Applicant to the Founder;

e.  Any stamp duties, transfer and other similar taxes imposed on, or in 
connection with, the issue, purchase, any transfer of the Units permitted by 
the Fund Manager, or any amount that is paid by the Fund Manager under or 
in respect of the Units will be the Applicant’s sole liability which the Applicant 
will discharge in full;

f.  All payments made to the Applicant in relation to the Units will be gross 
payments and the Applicant must arrange for all duties and taxes due on any 
such payments to be paid; and

g.  The Units have not been registered or listed in any jurisdiction, there is no 
established secondary market for the Units, and there is no obligation on the 
part of the Fund Manager to seek any such registration or listing in the future 
or to create any such established secondary market.

6. By subscribing for any number of Units in this offer, the Applicant hereby agrees to 
reaffirm that all information, representations, warranties and acknowledgements 
set forth above are true and correct on the date such subscription or additional 
subscription is made.  The Applicant also agrees to promptly notify the Founder 
of any change in its status with respect to any of the representations and 
warranties set forth above.

7. Applicant agrees, irrevocably and unconditionally, to submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of the State of Qatar.

8. This Subscription Agreement and the Prospectus constitute the entire agreement 
and understanding between the Applicant and the Fund and the Founder for 
the purposes herein recited and no provision contained in this Subscription 
Agreement may be changed, amended, waived, discharged or discounted 
except in writing signed by or on behalf of the Fund and the Founder and the 
Applicant.

9. The Units are not obligations of, nor guarantees by either the Founder or the 
Fund Manager or any of their affiliates.  The Units are not entitled to the benefit 
of deposit insurance or government guarantees and are subject to investment 
risks, including possible partial or complete loss of the principal amount invested.


