
Status of Applicant 

I) Individual Applicants Aged 18 Years & Over (Please Enclose Necessary Documentation)

Name:

II) Individual Applicants Aged Under 18 Years (Please Enclose Necessary Documentation)

III) Companies And Other Institutional Applicants (Please Enclose Necessary Documentation)

IV) Contact Details

Name:

Contact Person:

Commercial Register Certificate No:

Constructive Decree or Decision:

Birth Certificate No:

Fax No:

Email:

Father/Guardian
ID Card /Passport No.:

Address:

V) Details Of Subscription

No of Units subscribed: 

Amount of Payment: RO Rial:

Cash 

Branch

VI) Bank Account Details

A/C No:

Name of A/C Holder:

Bank: Branch:

I/we hereby submit an application to subscribe for Units in Vision Al Khair GCC Fund  (“the Fund”), as set out above.  I/we confirm that the money invested has originated from a legitimate source.  

I/we hereby declare that I/we have read and understood the terms and conditions of the Fund mentioned in its Prospectus and understand that applications that are not in accordance with the 

terms and conditions of the Prospectus and the Subscription Form are liable to be rejected.

Declaration 

Amount: (RO)  

Authorised Signatory & Bank Seal:                                                                                                                                                                                                       Date:                      /                      /

Title:

Name:

Cheque No. Demand Draft No.

حالة المكتتب 

١. المكتتبين الذين أعمارهم ١٨ سنة فأكثر  (يرجى ارفاق الوثائق الضرورية)

عدد الوحدات المكتتب بها:

المبلغ المدفوع بالريال:

  ٦.تفاصيل الحساب المصرفي لالسترداد

االسم: 

اللقب:

االسم: 

رقم البطاقة الشخصية/
جواز السفر للوالد / ولي األمر:

Nationality: الجنسية:

In Numbers In Wordsباالرقام بالحروف

٣.  المكتتبين من الشركات والمؤسسات األخرى ( يرجى ارفاق الوثائق الضرورية)

  االسم: 

  اسم الشخص المختص:

  رقم السجل التجاري: 

  مرسوم أو قرار: 

 ٤. تفاصيل وعنوان االتصال

 ٥. تفاصيل االكتتاب

الفرع: البنك:

Civil Card No:

For Omanis

الرقم المدني:

Non Omanisالعمانيين

Passport No:

Nationality:

رقم جواز السفر:

الجنسية:

غير العمانيين

٢.  المكتتبين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة (يرجى ارفاق الوثائق الضرورية)

Title: اللقب:

رقم شهادة الميالد:

العنوان:

Postal Code:                   PO Box: :City الرمز البريدي:ص.ب: :Countryالمدينة: الدولة:

Tel No: رقم الهاتف:  Mobile No: رقم الفاكس: رقم الهاتف النقال:

البريد االلكتروني:

ريال:   

 نقدا

 

رقم تحويل مصرفي:  شيك رقم: 

Bank الفرع: البنك:

رقم الحساب:

اسم صاحب الحساب:

Company Seal Dateالختم Applicant’s Signature   التاريخ توقيع المكتتب

إقرار
مضمونها  فهمنا   / وفهمت  بعناية  درسنا   / ودرست  محتوياتها  جميع  على  اطلعنا   / واطلعت  الخليج،  ألسواق  -الخير  الرؤية  صندوق  اصدار  نشرة  من  نسخة  استلمنا   / استلمت  بأننا   / بأنني  أقر  وبهذا 
ووافقت/وافقنا على ما جاء فيها من بنود وبناءا على ذلك أكتتب / نكتتب في الوحدات الموضحة أعاله وبناء على ما سبق ادفع / ندفع اآلن كامل قيمة الوحدات المكتتب بها. و أؤكد / نؤكد بان االموال 

المستثمرة فيها من مصدر مشروع.

For Bank Use Only الستعمال البنك فقط

عدد الوحدات المكتتب بها:

توقيع المختص وختم البنك: التاريخ:

القيمة بالريال:

طلب اكتتاب

أخرى صندوق تقاعد  شركة فرد

*

* Subscription by Cheque/Demand Draft shall be in favour of “Vision Al Khair GCC Fund” * في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك/ حوالة تحت الطلب، يجب أن تكون لصالح صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج  

* * *

Subscription Form 

No of Units applied:                                                                                    



TERMS OF THE OFFER AND SUBSCRIPTION
Eligibility for investment in the Fund

The Fund is open for subscription to both Omani and non-Omani investors including individuals, companies, institutions, 
Pension Funds, Government and semi-Government organizations.

Prohibitions with regard to the applications for subscription

The subscribers to the Units issued as mentioned hereunder shall not be permitted to participate in the subscription:

• Applications made under joint names, including the applications made in the name of legal heirs - Whereas, they or  
 their legal attorney would be required to apply in their personal names.

Initial Subscription Price

The Initial Subscription Price is Rial 1.000 plus Subscription Fee of 20 Baisa per Unit.

Minimum Investment

The Minimum Investment in the Fund shall be 100 units and in multiples of 100 thereafter.

Subscription on behalf of minor children

• Any person of an age less than 18 years as on the date of subscription shall be treated as minor.
• Only the father may subscribe on behalf of his minor children.
• If the subscription is made on behalf of a minor by any person other than the father, he/she shall be required to  
 attach a valid legal Power of Attorney issued by the competent authorities authorizing him/her to deal in the funds  
 of the minor through sale, purchase and investment.

Subscription Period

The Initial Subscription Period shall commence on 10/01/2013 at 8.00 am (GMT +04.00), and end on 10/02/2013 at the 
closure of the bank’s normal working hours.

Units will be available for subsequent subscription on submission of the Subscription Form on any business day, 30 days 
after the publication of the first NAV of the Fund. The duly filled Subscription form shall be submitted to the Administrator 
along with the payment.

Documentation Required

• Submission of a document confirming correctness of the bank account number as provided for in the Subscription 
 Form
• Copy of a valid Power of Attorney duly endorsed by the competent legal authorities, in the event the subscription is  
 on behalf of another person (except in case of the subscription made by a father on behalf of his minor children)
• Copy of Civil Card No./Passport No./CR No.

Mode of Subscription

In case of payment of the value of the subscription by cheque/demand draft, it shall be in favour of “Vision Al Khair GCC 
Fund”.

Receiving Subscriptions

The Subscription Forms for the initial subscription shall be accepted at all branches of the following banks during their 
official working hours only:

• National Bank of Oman
• Bank Sohar
• Al Ahli Bank

Acceptance of the applications for subscription

The banks receiving the initial subscription shall neither receive nor accept the applications for subscription under the 
following circumstances:

• If the Subscription Form does not bear the signature of the subscriber;
• In case of failure to pay the full value of the Units subscribed in accordance with the conditions provided for in the  
 Prospectus;
• If the value of the Units subscribed is paid through cheque and if the same is dishonoured for whatever be the  
 reason;
• If the Subscription Forms are submitted under joint names;
• If the subscriber has subscribed through more than one Subscription Form in the same name;
• If the supporting documents referred to in the Prospectus are not enclosed with the a Subscription Form;
• If the application does not contain all the particulars of the bank account of the subscriber;
• If any particulars of the bank account held by the subscriber as provided for in the Subscription Form are noted to be  
 incorrect;
• If the particulars of the bank account provided for in the application are found to be not relevant to the subscriber,  
 with the exception of the applications submitted in the name of minor, who are allowed to make use of the  
 particulars of the bank accounts held by their father;
• In case of failure to have the Power of Attorney attached with the application as provided for in this Prospectus  
 in respect of the person who subscribes and signs on behalf of another person (with the exception of a father who  
 subscribes on behalf of his minor children);
• If the application has not complied with the legal and organizational requirements as provided for in the  
 Prospectus.

Refusal of subscription applications

In case of initial subscriptions, the Issue Manager may reject the subscription applications under any of the conditions 
referred to above, after securing the approval of CMA and submission of a comprehensive report furnishing the details of 
the subscription applications that are required to be rejected and reasons behind such rejection. 

If, in case of initial subscriptions, it is observed by the Issue Manager that there are subscription applications that bear the 
same civil status number or the same bank account number (with the exception of minor children) all such applications 
shall be rejected treating them as repeated.

Refund of the sums pertaining to the rejected applications

During the initial subscription, the Issue Manager undertakes to refund the sums covered under the applications for 
the subscription that are rejected, through the banks receiving the subscription by transferring them to the subscriber’s 
respective bank account provided for in the Subscription Forms, within 15 (fifteen) business days from the Closing date 
upon the allotment of Units. However, if the Issue Manager fails to refund the funds, he shall undertake to pay penalty in 
the form of interest as per the rates applicable to the Bank Deposits for the total period of delay until the date of transfer.

Enquiries

 Vision Investment Services Co SAOC National Bank of Oman
Persons to be contacted Jagdish Jaiswal Gopal Krishnan Karuppiah
Email ID jagdish.j@investvis.com gopal@nbo.co.om
Phone Number +968 24726020 +968 24778610
Fax Number +968 24726010 +968 24778993

Bank Sohar Ahli Bank
Persons to be contacted Nadia Al Balushi Sulaiman Ali Al Hinai
Email ID nadia.albalushi@banksohar.net sulaiman.alhinai@ahlibank-oman.com
Phone Number +968 24730221 +968 24577081
Fax Number +968 24662156 +968 24567841

Timeline

Procedure Date
Commencement of Initial Subscription 10/01/2013
Closing of Initial Subscription 10/02/2013
Due date for the Issue Manager to receive the subscription applications 
from collecting banks 14/02/2013

Notifying CMA of the outcome of the subscription and proposal with 
regard to the allotment 16/02/2013

Approval of CMA with regard to the proposal for the allotment 19/02/2013
Completion of the allotment procedures and refund of the money 
received on applications rejected 21/02/2013

Incorporation of the Fund As per the CMA Approval

Publication of First NAV of the Fund
Ten Business days from the date of 
CMA approval

Commencement of subsequent subscription of units
One month after the publication of first 
NAV of the Fund

بنود الطرح واالكتتاب
أهلية االستثمار في الصندوق

الصن���دوق مفت���وح لالكتت���اب لكل من المس���تثمرين العمانيي���ن وغير العمانيي���ن متضمنا األفراد والش���ركات والمؤسس���ات وصناديق التقاعد 
والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

األمور الممنوعة بخصوص طلبات االكتتاب

لن يسمح للمكتتبين المذكورين أدناه في الوحدات المصدرة المشاركة في االكتتاب:

الطلب���ات المقدم���ة بأس���ماء مش���تركة، متضمن���ة الطلب���ات المقدمة باس���م الورثة الش���رعيين: حيث س���يطلب من وكالئه���م التقدم   • 
بطلبات بأسمائهم الشخصية.  

سعر االكتتاب األولي
سعر االكتتاب األولي هو 1 ريال  مضافا إليه 20 بيسة للوحدة الواحدة.

الحد األدنى لالكتتاب
طلبات االكتتاب يجب أن تكون بحد أدناه 100 وحدة ومضاعفات ال� 100 وحدة بعد ذلك.

االكتتاب بالنيابة عن األشخاص القاصرين
يجب معاملة أي شخص يقل عمره عن 18 سنة كما في تاريخ االكتتاب على أنه قاصر.  •

يمكن للوالد فقط أن يكتتب بالنيابة عن أبنائه القاصرين.  •
ف���ي حال���ة القي���ام باالكتت���اب نيابة ع���ن القاصر بواس���طة أي ش���خص آخر بخ���الف الوالد س���يطلب منه/ منه���ا إرفاق توكي���ل قانوني   • 
س���اري المفع���ول ص���ادر ع���ن الجه���ات المختص���ة تفوض���ه/ تفوضه���ا بالتص���رف ف���ي أم���وال القاص���ر م���ن خ���الل البي���ع والش���راء    

واالستثمار.  

مدة االكتتاب
ستبدأ مدة االكتتاب األولي بدءا من 10 يناير 2013م  في تمام الساعة الثامنة صباحا )الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش( وتنتهي في 10 فبراير 

2013 م.في وقت إغالق ساعات العمل العادية للبنوك.

س���يكون الصندوق مفتوحا لالكتتاب الالحق  بعد ش���هر من تاريخ نش���ر أول  صافي لقيمة األصول. ويمكن الحصول على اس���تمارات لالكتتاب 
الالحق من مكتب المدير االداري.

المستندات المطلوبة
تقديم مستند يؤكد على صحة رقم الحساب المصرفي حسبما هو منصوص عليه في طلب االكتتاب.  •

ص���ورة م���ن التوكي���ل القانون���ي الس���اري المفع���ول معتم���د م���ن جان���ب س���لطات قانوني���ة مختص���ة ف���ي الحال���ة التي يك���ون فيها   • 
االكتتاب بالنيابة عن شخص آخر )فيما عدا حاالت االكتتاب التي تتم من جانب اآلباء بالنيابة عن أطفالهم القاصرين(.  

ص���ورة  م���ن البطاق���ة الش���خصية اوصورة من جواز الس���فر س���اري المفعول بالنس���بة لالف���راد ، صورة م���ن االوراق الس���جل التجاري   • 
/ق���رارات التاس���يس  ونم���ازج التوقي���ع المعتم���دة وص���ورة من البطاق���ات الش���خصية  / جواز الس���فر للمفوضي���ن بالتوقي���ع للجهات    

االعتبارية ،   

طريقة االكتتاب
في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك/ حوالة تحت الطلب، يجب أن تكون لصالح صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج    •

استالم االكتتاب
 تكون استمارات االكتتاب األولي مقبولة لدى أي من فروع البنوك التالية أثناء ساعات العمل الرسمية فقط:

البنك الوطني العماني  •
بنك صحار  •

البنك االهلي  •

قبول طلبات االكتتاب
على البنوك المستلمة لالكتتاب األولي والمدير المستلم لالكتتابات الالحقة عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في ظل الظروف التالية:

في حالة عدم التوقيع على طلب االكتتاب من جانب المكتتب.  •
في حالة عدم دفع القيمة الكاملة للوحدات المكتتب بها وفقا للشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  •

إذا تم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها بشيك ورفض الشيك ألي سبب من األسباب.  •
إذا تم تقديم استمارات طلبات االكتتاب بأسماء مشتركة.  •

إذا قام المكتتب باالكتتاب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم.  •
في حالة عدم إرفاق المستندات المؤيدة المشار إليها في نشرة اإلصدار مع استمارة االكتتاب.  •

إذا لم يحتوي الطلب على جميع تفاصيل الحساب البنكي الخاص بالمكتتب.  •
ف���ي الحال���ة الت���ي يثبت فيها عدم صحة تفاصيل الحس���اب المصرفي الذي يملكه المكتتب حس���بما هي مقدمة في اس���تمارة طلب   • 

االكتتاب.  
إذا وج���د أن تفاصي���ل الحس���اب المصرف���ي المقدم���ة في الطل���ب ال تمت بصلة إل���ى المكتتب، فيما ع���دا الطلبات المقدمة باس���م   • 

األطفال القاصرين، الذين يسمح لهم باستخدام تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم.  
في حالة العجز عن الحصول على التوكيل الرس���مي المرفق مع طلب االكتتاب حس���بما هو منصوص عليه في نش���رة اإلصدار فيما   • 

يتعلق بالشخص المكتتب والموقع بالنيابة عن شخص آخر )فيما عدا الوالد الذي يكتتب بالنيابة عن أطفاله القاصرين(.  
إذا لم يلتزم الطلب باالشتراطات القانونية والتنظيمية حسبما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار.  •

رفض طلبات االكتتاب
في حالة االكتتاب األولي، يمكن لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب بموجب أي من الشروط المشار إليها أعاله، بعد الحصول على موافقة 

الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يقدم تفاصيل طلبات االكتتاب التي ينبغي رفضها وأسباب ذلك الرفض.
إذا الحظ مدير اإلصدار، في حالة االكتتابات األولية، بأن هناك طلبات اكتتاب تحمل نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب المصرفي )فيما 

عدا األطفال القاصرين( يجب رفض جميع هذه الطلبات بمعاملتها على أنها طلبات مكررة وإرجاعها إلى نفس حاملي الوحدات.

رد المبالغ المتعلقة بالطلبات المرفوضة
في حالة االكتتاب األولي يتعهد مدير اإلصدار برد المبالغ التي تدفع لطلبات االكتتاب المرفوضة وذلك عن طريق البنوك التي تستلم االكتتاب 
عن طريق تحويل تلك المبالغ إلى أرقام الحس���اب المصرفي المقدمة في اس���تمارات االكتتاب وذلك خالل 15 )خمس���ة عش���ر( يوم عمل من 

تاريخ اإلقفال عند تخصيص الوحدات.

 االستفسارات:
البنك االهلىالر�ؤية خلدمات اال�ستثمار 

�سليمان على الهنائيجقدي�صال�سخ�ص امل�س�ؤول 
jagdish.j@investvis.comsulaiman.alhinai@ahlibank-oman.comالربيد االلكرتوين

24577081 968 +24726020 968 +رقم الهاتف
24567841 968+24726010 968+رقم الفاك�ص

بنك �سحارالبنك الوطني العماين
نادية  البل��سيج�بال كر�سنانال�سخ�ص امل�س�ؤول

gopal@nbo.co.omnadia.albalushi@banksohar.netالربيد االلكرتوين

24730221 968 +  24778610 968 + رقم الهاتف
24662156 968 +24778993 968 +رقم الفاك�ص

الجدول الزمني المتوقع إلكمال إجراءات االكتتاب األولي:
التاريخاإلجراء

10 يناير 2013بدء االكتتاب

10 فبراير 2013إقفال االكتتاب

14 فبراير 2013التاريخ المحدد لمدير اإلصدار الستالم طلبات االكتتاب من البنوك

16 فبراير 2013إبالغ الهيئة العامة لسوق المال عن نتيجة االكتتاب والمقترح المتعلق بتخصيص الوحدات

19 فبراير 2013 موافقة الهيئة العامة لسوق المال بخصوص مقترح تخصيص الوحدات

21 فبراير 2013 إكمال إجراءات تخصيص الوحدات ورد األموال المستلمة من أصحاب الطلبات المرفوضة

 بناء على تاريخ موافقة الهيئةتأسيس الصندوق

خالل عشره ايام عمل من موافقة الهيئة  ببدء االعالن عن اول صافى لقيمة االصول 
عمل الصندوق 

�سهر واحد بعد اعالن اول قيمة ل�سافى بدء االكتتاب الالحق يف ال�حدات
اال�س�ل 


