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Full Agreement: 42 Pages 

 

 صفحات 61معاينة: 

 صفحات 24اإلتفاقية الكامل: 

Summary: This is an investment management 
agreement for use by a private investment 
company, which has appointed an investment 
manager to manage investments in target 
acquisitions against a performance fee. A board is 
appointed to supervise the investment manager and 
a supervisory board is appointed to review 
investments and performance. 

 ثمارإست شركة قبل من لالستخدام إستثمار إدارة إتفاقية هذه :ملخص

 اتعملي في اإلستثمارات إلدارة رإستثما مدير عينت التي ،خاصة

 لإلشراف مجلس تعيين يتم .مالي بدل مقابل المستهدفة االستحواذ

 لمراجعة اإلشراف مجلس تعيين يتمو االستثمار مدير على

 .األداءو االستثمارات

INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT إستثمار إدارة تفاقيةا 

***** ***** 

 
WHEREAS: 

 

 حيث أن:
 

 

(a)  The Company has been established to invest 
in [DESCRIBE INVESTMENTS AND/OR 
STRATEGY]. 

 

أو /استثمارات و وصفستثمار في ]شركة لإلتم تأسيس ال

  [.استراتيجية

 

 )أ(

(b)  The Company wishes to engage a 
management company to serve as manager 
of and advisor to the Company. 

شركة لتكون بمثابة مدير الدخول في إدارة تود الشركة 

 .ومستشار للشركة

 )ب(

(c)  This Agreement sets out the terms and 
conditions subject to, and upon which, the 
Manager is to provide the Company with 
management, advisory and other services in 
relation to the Company as more particularly 
set out herein. 

ها، تي سيتم بموجبحكام الاأل شروط وال يةاالتفاق تحدد هذه

 ةو اإلستشاري المدير اإلداريةخدمات  و بناء عليها، تقديم

الشركة كما هو ب المتعلقة، وغيرها من الخدمات للشركة

 ما يمي:مبين على وجه الخصوص في

 )ت(

 
NOW IT IS HEREBY AGREED as follows: ما يلي: في هذه اإلتفاقية من المتفق عليه لذا 

 

    
1.  Definitions :1 التعاريف.  

1.1.  In this Agreement, each of the following 
expressions has the meaning set out opposite 
it in this Clause: 

لها المعنى  العبارات التالية كل من، يةاالتفاق في هذه

 : هذا البندفي  ابل لهاالمق

 

1.1 

 “Accounts”  "حساباتال "  
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 “Accounting Reference Date” " لمحاسبيمرجع اال تاريخ"  

 “Affiliate”  " التابع كيانلا"   

 “Agreement”  " يةاالتفاق " 
 

 
“Annual Budget”  

 

 " ة السنويةنزاوالم "

 

 
“Applicable Regulatory Authority” "ةختصسلطة التنظيمية المال " 

 

 
“Approved Budget”; " المعتمدة ةنزاوالم " 

 

 “Articles”   "المواد  "  

 “Auditors”  " الحساباتمدققي  "  

 “Board”  "مجلس اإلدارة"   

 
“Business Day”  

 

 " يوم العمل"

 

 “Performance Fee” means the Performance 
fee to be calculated pursuant to Schedule 3; 

رسوم األداء يتم حسابها وفقا  " يعني رسوم األداء "

 (؛3جدول )لل

 

 “company”  "شركة "  

 “Company’s Assets” means all the cash, paid 
up share capital and share premium, assets 
and other property for the time being held or 
deemed to be held by or for the account of 
the Company; 

رأس المال  حصصعني كل النقد ، ت"  أصول الشركة "

غير واألصول  حصصو عالوة إصدار الالمدفوعة 

 قعالتي من المتوأو  الحاليةو غيرها من الممتلكات المنقولة 

 ؛ لحساب الشركة أو تتملكهاأن 

 

 “Consent”  " الموافقة  "  

 “Contingent Liability” means a liability which 
is not certain to arise and/or the amount of 
which remains unascertained; 

ية التي ليس من عني المسؤولت"  لمشروطةؤولية االمس"

 ؛ يبقى غير محددأو المبلغ الذي المؤكد أن تنشأ و/

 

 “Control”  "السيطرة"   

 “Date of this Agreement”  " يةاالتفاق هتاريخ هذ  " 
 

 
“Director”   "المدير  " 
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 “expense” means any kind of cost, charge or 
expense (including all legal costs, charges and 
expenses) and any applicable value added or 
other tax; 

أو  نفقةالأي نوع من التكلفة، يعني "  المصروف "

بما في ذلك جميع التكاليف القانونية ، ) مصروفال

ريف( و أي قيمة مضافة أو ضريبة مصاالو  النفقاتو

 أخرى؛مطبقة 

 

 “Fees”  " الرسوم  "  

 “Financial Year”  " السنة المالية  "  

 “First Budget”  "  ميزانية أول "  

 “Fundraising” means the issue of shares (or 
any other form of securities including loan 
stock and debentures) in the capital of the 
Company; 

)أو أي شكل  حصصإصدار عني ي"  زيادة رأس المال" 

لية بما في ذلك األسهم آخر من أشكال األوراق الما

 ( في رأس مال الشركة ؛والسندات

 

 “Investments” means any investments made 
by the Company; 

  تقوم بها الشركة ؛" يعني أي استثمارات  ستثماراتإلا "

 “Investment Objectives” "االستثمار غايات "  

 “Investment Targets” means, investment 
targets of the Company determined in good 
faith having regard to the Investment 
Objectives; 

 ةشركلل يةهداف االستثمارتعني األ"  االستثمارأهداف  "

 االستثمار ؛ غاياتتحديد بحسن نية مع مراعاة  و التي

 

 “Investors”  "المستثمرون  "  

 “Liability”  "المسؤولية"   

 “Management Services”   " دارةاإلخدمات  "  

 “Parties”  " األطراف "  

 “Period of this Agreement”  "يةاالتفاق ههذ مدة  "  

 “Person”  "شخصال"   

 “Regulation”  " النظام "  

 “Rules”  " القواعد "  

  “Statement”  "بيانال  "  
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 “Subsidiary”  " شركة متفرعة  "  

(a)  
“taxes”  "لضرائبا  " 

 

(b)  
“Transaction”  " الصفقة  " 

 

(c)  “waiver”  "تنازلال "  

(d)  “written”  "خطي "  

(e)  “Year” and “yearly”, “month” and 
“monthly”  

  "  شهريا  " و "  لشهر" ، " اسنويا  " و " لسنةا"

1.2.  Any reference in any terms to an enactment 
includes a reference to: 

يتضمن إشارة  ي تصرفشروط ألمن الأي إشارة في أي 

 : إلى

1.1 

 
***** ***** 

 
2.  MANAGEMENT OF THE COMPANY 

 
.1 إدارة الشركة  

2.1.  The Company hereby appoints the Manager 
as the manager of the Company and the 
Manager hereby accepts such appointment in 
accordance with the terms and conditions 
contained in this Agreement. 

ركة كمدير للش راإلتفاقية المدي شركة بموجب هذاتعيين ال

ط التعيين وفقا لألحكام والشرو بهذا امدير يقبل بموجبهالو 

 .يةاالتفاق هالواردة في هذ

1.1 

 
***** ***** 

 

2.4 ... The Manager shall have full authority at all 
times with respect to the management of the 
Company, including, but not limited to the 
authority to: 

السلطة الكاملة في جميع األوقات  مديرلل جب أن يكوني... 

مثال على سبيل الإدارة الشركة ، بما في ذلك بفيما يتعلق 

 : صالحية و ليس الحصر،

1.2 

 (a)  Give written or oral instructions to any 
agents, brokers, dealers or consultants 
of the Company; 

من  ية إلى أيهة أو شفخطيعليمات إعطاء ت

 يأو استشاري متعاقدي وأوسطاء وكالء أو 

 لشركة ؛ا

  )أ(

 
(b)  Bind and obligate the Company to and 

for the carrying out of contracts***,  
  )ب( ...تنفيذ العقودب ركةزام الشتو إل تعهد

 
(c)  Direct or cause the sale or other 

disposition of any securities or 
Investments 

 اإلجراءات األخرىبيع أو ال توجيهأو  إدارة

 أو استثمارات ألي أسهم

  )ت(
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2.2.  In providing the Management Services the 
Manager shall in each case: 

 1.2 : مدير في كل حالةال يجب علىدارة اإلخدمات  تقديمفي 

 
(a)  

***** ***** 
  )أ(

 
(g) Act at all times in accordance with all 

lawful instructions given and authorities 
delegated to it from time to time by the 
Board; 

ليمات تعالالعمل في جميع األوقات وفقا لجميع 

 المعطاة و الصالحيات المفوضة إليه قانونيةال

 ؛اإلدارة مجلسمن وقت آلخر من قبل 

  )ج(

 
 

***** ***** 
  

 
(i) Devote such reasonable resources, time 

and attention to its duties hereunder as 
shall be necessary for the efficient 
performance of its duties under this 
Agreement; 

هتمام الوقت و اال وتكريس هذه الموارد 

ة قيبموجب هذه االتفا واجباته ألداء المناسب

بكفاءة  ألداء مهامه ا  كون ضروريي و حيثما

 بموجب هذه االتفاقية ؛

  )خ(

 
 

***** ***** 
  

2.3.  
***** ***** 

1.2 

2.4.  The Manager shall use reasonable 
endeavours to provide at its own expense: 

نفقته  علىو توفير يتم الجهود المعقولة ل ببذليقوم مدير 

 اصة ما يلي:الخ

1.2 

 (a)  Such staff as may be necessary…; and  أ( ، و...الضروريينالموظفين(  

 (b)  
***** ***** 

  )ب(

***** ***** 

2.5.  The Manager acknowledges that the 
Company is and should remain resident in 
[INSERT] for tax purposes…  

 مة فيقائأن تظل  قائمة و يجبالشركة أن مدير يقر ال

 ...ألغراض الضريبة[ إدخال]

 

2.8 

2.9 
***** ***** 

2.9 
3.  SUPERVISORY COMMITTEE اللجنة اإلشرافية 

 

3 

 

 

3.1.  … The Supervisory Committee will:  ...3.1 : ستقوم اللجنة اإلشرافية 
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(a)  Review and resolve conflicts of interest 

issues; 
مراجعة و تسوية النزاعات المتعلقة 

 ؛المصلحةقضايا بال

  )أ(

 
 

***** ***** 
  

3.2.  The Supervisory Committee shall meet at 
quarterly or at any interim time***  

ي أي أو ف فصلي بشكلاللجنة اإلشرافية يجب أن تجتمع 

 إستثنائيا ...وقت 

3.2 

4.  INVESTMENT MANAGEMENT RULES 4 قواعد إدارة االستثمار. 

4.1.  The Manager shall*** ensure that the 
Investment Objectives are achieved.   

  .يةاالستثمار غاياتضمان تحقيق الل... مديرال يجب على 

 

4.1 

 
***** ***** 

 
5.  ADVISORY SERVICES 5 الخدمات االستشارية. 

5.1.  
***** ***** 

 

5.2.  The Manager shallcommunicate… the basis 
on which it has made the judgements leading 
to any advice given or decision made in 
respect of any Investment. 

 بنى أحكامه التي على أساسه... التواصل، ب...يقوم مدير،

أي ب المتعلققرار الأو  أعطى على أساسها المشورة

 استثمار

5.2 

6.  MEETINGS 6 اإلجتماعات. 

 
***** ***** 

 
7.  REMUNERATION OF MANAGER 7 مديرأتعاب ال. 

7.1.  As consideration for the provision of the 
Management Services hereunder and the 
performance by the Manager of its 
obligations hereunder, the Manager shall be 
paid by the Company the fees set out in this 
Clause 7 and Schedule 3 (“Fees”). 

ألداء و بموجب هذه اإلتفاقيةدارة اإلكمقابل لتوفير خدمات 

لدفع ا يتم بموجب هذه االتفاقية، يجب أن هتزاماتلإل المدير

 االمنصوص عليها في هذ ألتعابشركة االقبل من  للمدير

 .("تعاب)"األ 3الجدول  في و 7 البند

7.1 

7.2.  Within 5 Business Days of the closing date of 
any Fundraising the Company shall pay to the 
Manager an amount equal to: [INSERT] % of 
the amounts raised under such Fundraising 
(“Structuring Fee”);  

زيادة أيام عمل من تاريخ إغالق أي  5في غضون   

دفع إلى مدير مبلغا مساويا يجب أن يللشركة  رأس المال

عملية في إطار  المضافةمن المبالغ  [%خالإد]ل : 

 . ...؛الهيكلة"( "أتعاب) زيادة راس المال

 

 

7.2 
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***** ***** 

 

7.3.  For the purpose of this Clause 7, the value of 
each Fundraising, the Company’s Assets and 
each Transaction shall be calculated in 
accordance with…  

 وزيادة في رأس المال قيمة كل إن ، 7 تعلق بالبندفيما ي

فقا و يجب أن تحسب في أصول الشركة و في كل صفقة

 للمعايير...

7.4 

7.4.  
***** ***** 

 

8.  ACCOUNTING FOR RECEIPTS OF MONEY 
FROM OTHER SOURCES 

 .8 موال من مصادر أخر األالمحاسبة عن إيرادات 

8.1.  
***** ***** 

 

8.2.  Any director, officer or employee of the 
Manager may become an officer and/or 
director of or hold any similar position in a 
Subsidiary, or any entity associated with such 
Subsidiary, provided that…  

من أو وظفي ممن أو  من مسؤوليصبح أي ي يمكن أن

أو يعمل في منصب ظفا  أو موو/مسؤوال   ستخدمي المديرم

أو أي كيان مرتبط بهذه  في أي شركة متفرعة مشابه

 ...، شريطة أنرعيةالشركة المتف

8.2 

9.  EXPENSES 9 نفقاتال. 

9.1.  The First Budget and each Annual Budget 
shall be presented to the Board and, if and 
when approved… 

إلى سنوية  موازنة األولى و كل موازنةتقدم اليجب أن 

 ...و متى تمت الموافقة عليها، اإلدارة مجلس

9.1 

9.2.  The Manager shall be liable for and shall pay 
all expenses and costs (including, without 
limitation, all third party costs and 
expenses)… 

ع جمي و يجب أن يدفعمدير مسؤوال عن ال يجب ان يكون 

ليس  على سبيل المثال وفقات والتكاليف ) بما في ذلك، الن

 : ..ثالث(الطرف النفقات ، جميع تكاليف والحصر

 

 

9.2 

  
***** ***** 

  

 (c) All taxes and licence, registered office, 
registered agent and other similar fees 
incurred in incorporating and 
maintaining in existence each 
Subsidiary, 

الترخيص، رسوم جميع الضرائب و 

سوم والر الوكيلتسجيل المكتب، تسجيل 

 تي تظهر في عملية األخرى المماثلة ال

من في كل  ظ على وجوددمج و الحفاال

 ، الشركة المتفرعة

  )ت(

***** ***** 

9.3.  
***** ***** 

9.3 
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9.4.  Each Party shall bear its own costs in connection 
with the negotiation, preparation and execution 
of this Agreement. 

 علقبه فيما يتالخاصة  تكاليفالعلى كل طرف أن يتحمل 

 .يةاالتفاق ههذتوقيع التفاوض ، وإعداد وب

9.4 

10.  UNDERTAKINGS IN RELATION TO THE 
COMPANY 

 .COMPANY 10 التعهدات بما يتعلق

10.1.  ***** ***** 10.1 

10.2.  The Parties agree that the business of the 
Company shall be to invest in [INSERT]. 

  في تستثمريتفق الطرفان على أن أعمال الشركة يجب أن 

 إدخال[]

10.2 

11.  UNDERTAKINGS BY MANAGER 11 التعهدات من قبل مدير. 

11.1.  The Manager undertakes that: 11.1 :يتعهد مدير ما يلي 

 
(a)  The Manager shall (in providing 

Management Services) hereunder, use 
its best efforts, skill and judgement and 
all due care in performing its duties and 
obligations and exercising its rights and 
authorities hereunder; 

خدمات  تقديمهفي لمدير )يجب على ا

 قصىأ بذل، بموجب هذه اإلتفاقية (دارةاإل

 و كل العناية تهحكمو  اتهومهار جهوده

و التزاماته  هواجباتل ئهفي أدا ةمالالز

بموجب هذه  صالحياته و وممارسة حقوقه

 االتفاقية ؛

  )أ(

 
(b)  

***** ***** 
  )ب(

 
(g) The Manager shall use its reasonable 

endeavours to ensure that no action is 
taken by it, and shall not intentionally or 
with reckless disregard take any action, 
which would: 

على المدير بذل العناية الالزمة يجب 

 ويجب، عدم اتخاذ أي إجراء من قبلهلضمان 

، سواء عن قصد أو اتخاذ أي إجراء عدم

  :، من شأنه أنبدون قصد

  )ح(

 
 (i)  Materially adversely affect the 

Company; 

على  لبيس بشكل ماديايؤثر 

 الشركة ؛
(1)   

   ***** *****    

12.  AMENDMENTS 12 التعديالت. 

 
***** ***** 

 
13.  ACCOUNTING ARRANGEMENTS 13 ةترتيبات المحاسب. 

 
***** ***** 

 

13.2 All of the Company's Assets including, but not 
limited to, the Investments and other assets 

 يسالمثال و ل سبيل على، تتضمنجميع أصول الشركة إن 

كما ان  األصول األخرى ستثمارات وإلالحصر، ا

13.2 
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and liabilities of the Company shall be held in 
the name of the Company 

 .اسم الشركة يجب أن تسجل تحت الشركةمسؤوليات 

 

 
***** ***** 

 

14.  BROKERS AND AGENTS 14 وكالءال و وسطاءال. 

 
***** ***** 

 

15.  INDEMNITIES . 15 التعويضات. 

15.1.  Subject to the limitations set forth in Clause 
9.2, the Company shall indemnify the 
Manager at all times against any actions, 
proceedings, claims, costs, expenses and 
liabilities including, but not limited to, any 
costs or expenses which are incurred either as 
a result of or in connection with the defence 
of any claims or demands and the payment of 
any amounts that may reasonably be 
required to be paid,…  

 ، فإن الشركة2.9بندقيود المنصوص عليها في اللل وفقا  

 ،أعمالدير في كل األوقات ضد أي مالتعويض  يجب أن

 وأالنفقات  وأالتكاليف  وأوالمطالبات أجراءات اإل وأ

 المثال و ليس ، على سبيلالتي تتضمنات مسؤوليال

 التي يتم تكبدها إما نتيجةالحصر، أي تكاليف أو نفقات 

ضا  أي وأو في مناسبتها  طالبات أو طلباتأي م لدفاع عنل

 ...،منطقيا  دفعها يطلبدفع أي مبالغ  إذا تم

15.1 

15.2.  The Manager shall indemnify and keep 
indemnified the Company… 

 الشركة و اإلستمرار فيض عوأن يمدير يجب على ال

 ...اتعويضه

15.2 

16.  CONFIDENTIALITY 16 السرية. 

16.1.  ***** ***** 16.1 

 
(a)  With the prior written approval of a 

resolution of the Board; 
ار قربمسبقة الخطية الموافقة المع 

 ؛اإلدارة مجلسمن 

  )أ(

 
(b)  

***** ***** 
  

16.2.  The Manager shall have no proprietary rights 
in and shall not copy or use this Agreement 
without the prior consent of the Board. 

ة في هذه اإلتفاقي مدير أي حقوق ملكيةللجب أن ال يكون ي

موافقة الدون  من هامستخديأو  هانسخي و يجب أن ال

 لمجلس اإلدارة.مسبقة ال

16.2 

17.  PERIOD OF THIS AGREEMENT 17 يةاالتفاق ههذ مدة. 

 ***** *****  

18.  TERMINATION 18 اإلنهاء. 

18.1.  ***** ***** 18.1 



 

10 
Investment Management Agreement 

 
(a)  The Manager commits any breach of its 

obligations hereunder which the 
Company (acting reasonably) considers 
not to be remediable,… 

بموجب  مدير أي خرق اللتزاماتهارتكب ال

)بشكل  شركةال اعتبرتهي ذالو هذه االتفاقية 

 ...،ال يمكن تعويضه( منطقي

  )أ(

 
(b)  The Manager continuously fails or 

neglects to comply with any reasonable 
instructions of the Directors… or 

 أو من، بشكل مستمر إذا لم يتمكن المدير

بل ق لتزام بأي تعليمات معقولة مناإل ،هملأ

 او ...اإلدارة أعضاء مجلس

  )ب(

 
(c)  

***** ***** 
  )ت(

For the purposes of this Clause, "mis-management" 
means…  

 

 ...يعني، " سوء اإلدارة" لبندألغراض هذه ا

18.2.  ***** ***** 18.2 

18.3.  Subject to Clause 18.2, any termination of the 
appointment of the Manager hereunder 
shall… 

ماااااااادير التعيااااااااين أي إنهاااااااااء ل، 9..2 وفقااااااااا  للبنااااااااد

 ...يجاااااااااااااااب أن بموجاااااااااااااااب هاااااااااااااااذه اإلتفاقياااااااااااااااة

 

18.
3 

 
***** ***** 

 

19.  AGREEMENT NOT ASSIGNABLE; 
DELEGATION 

 .19 التفويض؛ التنازلاالتفاق على عدم 

19.1.  
***** ***** 

 

20.  NOTICES 20 شعاراتاإل. 

20.1.  
***** ***** 

20.1 

21.  DISPUTES 12 المنازعات. 

21.1.  
***** ***** 

11.1 

22.  GOVERNING LAW 22 لواجب التطبيقالقانون ا. 

 
***** ***** 
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SCHEDULE 1 
 

DESCRIPTION OF MANAGEMENT SERVICES 

 1جدول 

 

 اداة اإلوصف خدمات 
 

 

Subject to the provisions of this Agreement, all 
applicable laws and such guidelines and limitations 
to which the Board may subsequently, by resolution 
which has been notified to the Manager in writing, 
require the Manager to adhere, and with the sole 
purpose and intention of meeting the Investment 
Objectives, the Manager shall: 

جميع القوانين المعمول بها إن ، يةاالتفاق هألحكام هذ بناء

ي وقت الحق ، ف اإلدارة مجلس حددهاوالقيود التي ي اتالتوجيهو

ي و الذ، به خطيا  مدير ال بالغتم إيالذي و يصدر عنه قرار بموجب

 الغايات الحصري بتحقيقغرض بال، اإللتزام يطلب من المدير

 المدير: جب على، ييةاالستثمار

(a)  Be fully responsible and have full authority for 
the management of the Company’s Assets…  

مسؤولية كاملة وله السلطة الكاملة  مسؤوال  كون أن ي

 ...أصول الشركةإلدارة 

 

 )أ(

(b)  to source Investment Targets; ب( أهداف االستثمار ؛ أن يدعم( 

(c)  Review and evaluate Investment Targets in the 
light of the Investment Objectives…  

يات غام أهداف االستثمار في ضوء قيي و أن يراجع

 ...االستثمار

 )ت(

(d)  Conduct comprehensive due diligence on 
Investment Targets; 

 )ث( أهداف االستثمار ؛لتحقيق شاملة ال و العناية الواجبة بذل

(e)  
***** ***** 

 

(f)  Supervise and direct the management and 
operation of the Investments; 

 )د( االستثمارات؛ رةو إدادارة اإلاإلشراف وتوجيه 

(g)  Enter into in the name of the Company make 
and perform all contracts and other 
arrangements as may, in the discretion of the 
Manager… 

ات كافة العقود والترتيب و يقوم و ينفذاسم الشركة بيدخل 

 ...إلرادة المدير ،الممكنة وفقا  األخرى 

 )ط(

(h)  Monitor the cash flow and income of the 
Company or any Subsidiary and the expenses 
incurred by the Company and any Subsidiary; 

ألي شركة النقدية و الدخل للشركة أو  لمبالغمراقبة ا

ركة شالنفقات التي تكبدتها الشركة و أي  مع متفرعة عنها

 ؛ متفرعة عنها

 )ظ(

(i)  Pay, out of the Company’s Assets, such 
amounts as may be approved by the Board…  

مجلس  يقرها، المبالغ التي دفع ، من أصول الشركة

 اإلدارة...

 )ع(
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(j)  
***** ***** 

 

(k)  Attend, whenever convened, meetings with 
the Board; 

 )ف( ؛ اإلدارة مجلسمع اجتماعات  حينما تعقد،حضور، ال

(l)  
***** ***** 

 

(m)  Ensure that the Company and any Subsidiary 
has the necessary administrative support… 

 دعمالحظى بت شركة متفرعة عنهاضمان أن الشركة وأي 

 ...اإلداري الالزم

 )و(
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SCHEDULE 2 
 

INVESTMENT OBJECTIVES 

 2الجدول 

 

 األهداف االستثمارية

 

To invest in [INSERT] (“Target Sector”) (    المستهدفالقطاع ") [إدخال] لالستثمار في" 

 

***** ***** 

The Investment Objectives will include, but shall not 
be limited to (together or separately, the “Target 
Acquisitions”): 

 على رتصتق يجب أن ال، ولكن سوف تتضمن االستثمارية الغايات

 المستهدف"(: االستحواذ"، بشكل منفصلمعا أو )

i.  [INSERT] [إدخال] 1. 

ii.  [INSERT] [إدخال] 1. 

iii.  [INSERT] [إدخال] 3. 

iv.  [INSERT] [إدخال] 2. 

v.  [INSERT] [إدخال] 2. 
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SCHEDULE 3 
 

PERFORMANCE FEE 

 3الجدول 

 

 أاداء الرسوم

 

1.  This Schedule 3 shall apply to determine the 
Performance Fee. 

 لتحديد رسوم األداء . 3يجب تطبيق الجدول 

 

1. 

2.  In this Schedule 3 the words have the following 
meanings: 

 .1 ( الكلمات لها المعاني التالية :3في هذا الجدول )

"Accountants"  "المحاسبين " 

"Performance Fee"   " رسوم األداء " 

"Change of Control"  سيطرة" تغيير ال  " 

"Investors’ IRR"  ".المستثمرون أي. آر.آر  "IRR)) 

"Listing"   "اإلدراج  " 

"Listing Shares"   "إدراج الحصص " 

"Realisation”  تسييل" ال  " 

"Realisation Date"  التسييل" تاريخ " 

"Realisation Value"   "تسييلقيمة ال  " 

(a)  in the event of a Sale;  ب( ؛ البيعفي حالة( 

 (i)  if the consideration is a fixed cash sum 
payable in full on completion of the Sale, 
the total amount of such cash sum; 

 ثابت مستحقالنقدي المبلغ ال اعتبر أنإذا 

يكون المجموع ، بيعال إلتمامبالكامل 

 دي ؛نقالمبلغ ال الهذ اإلجمالي

(2)  

 (ii)  if the Sale is pursuant to any other public 
cash offer or public offer accompanied by 
a cash alternative, … 

البيع تبعا  لعرض نقدي عام أو إذا كان  

 ض عام مترافق مع مبلغ نقدي رديف،...عر

 

(9)  
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 (iii)  to the extent that the Sale includes an 
element of deferred consideration,***  

ه لعنصر في حال أن البيع يشتمل على 

 ...،إعتبار مختلف

(3)  

(b)  
***** ***** 

 )ج(

“Shares”   "الحصص " 

“Shareholders”  شركاء" ال  " 

3.  In respect of any Realisation immediately prior 
to and as a condition of entering into or 
completing any Realisation, the Company shall 
procure that the amount of the Investors’ IRR is 
calculated and 

دخول لو كشرط ل ،على الفور قبل تسييلفيما يتعلق بأي 

ان  برتعت، يجب على الشركة أن تسييل إلى أو استكمال أي

يتم ( IRRالمبالغ الخاصة بالمستثمرين "أي.آر.آر." )

 :و هااباحتس

 

3. 

(a)  Return of capital:  أ( رأس المال :  إعادة( 

(b)  Preferred return:   ب( :  الدخل المفضل( 

(c)  Catch-up:  ت( : اللحاق( 

(d)  62.5%/37.5% split:  59.5 ٪  /37.5 ٪ ث( :  لتجزئةا( 

4.  The fee in paragraph 3 above shall be satisfied 
on or prior to the Realisation Date in one or 
more of the following ways (as the Manager 
shall at its sole discretion elect in writing to the 
Company): 

قبل تاريخ  كافيةكون تأعاله يجب أن  3الفقرة رسوم 

ديرا مكونه في واحد أو أكثر من الطرق التالية )  تسييلال

 كة(:لشرلخطيا  بإرادته أن يختاريجب 

 

2. 

(a)  
***** ***** 

 )أ(

and any interest on the cash proceeds of such 
Realisation which accrues between payment of 
such proceeds into the bank account and the 
payments referred to in this paragraph 4(c) of this 
Schedule 3 shall be apportioned pro-rata between 
the Manager and the Shareholders 

ين دفع التي تتراكم ب لهذا التسييل والعائدات النقدية  على فائدةو أي 

مصرفي و المدفوعات المشار إليها في الحساب الهذه العائدات في 

 يجب أن توزع بشكل متناسب 3( من هذا الجدول ت)  4هذه الفقرة 

 شركاء.مدير و الالبين 

5.  
***** ***** 

2. 

6.  
***** ***** 

2. 
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7.  The Company hereby agrees and undertakes 
not to effect or complete any Realisation unless 
and until the Manager has confirmed in writing 
that the provisions of this Schedule 3 have been 
complied with. 

 يلأي تسي استكمال أوداث تعهد بعدم إحت وشركة توافق ال

مدير خطيا بأن أحكام هذا الجدول يتعهد ال ،و حتى ،ما لم

 تم االمتثال لها. 3

2. 

 


