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NOTICE TO INVESTORS

The Founder of the Fund accepts responsibility for the information contained in this document. To the best of its 

knowledge and belief (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), such information is in 

accordance with the facts and does not omit anything which is likely to affect the import of such information. The 

Founder accepts responsibility accordingly.

No person including, without limitation, any broker, dealer or other person has been authorised by the Fund, its 

Founder or the Fund Manager to issue any advertisement, to give any information or to make any representations 

in connection with the offering or sale of Units other than those contained in this Prospectus and, if issued, given or 

made, such advertisement, information or representations must not be relied upon as having been authorised by 

the Fund, its Founder or the Fund Manager.

The Initial Offer has not been underwritten and no Units will be allotted pursuant to the Initial Offer unless subscriptions 

have been received for a minimum of 2,500,000 Units save as specified under Subscription and Redemption in this 

Prospectus.

No application has been made for the Units to be listed on any stock exchange.  The Founder may determine at 

some point in the future, that it is in the best interests of the Fund for the Units to be listed on the DFM, DSM or such 

other exchange as the Founder deems appropriate and an application for listing may be made at such time.

The Units offered under this Prospectus are not offered to and may not be subscribed for, acquired by or held by, or 

subscribed, acquired or held for the benefit of, any Non-Qualified Person at any time.  

Prospective investors should not treat the contents of this document as advice relating to legal, taxation, investment 

or any other matters.  Prospective investors should inform themselves as to:

(a) the legal requirements within their own countries for the subscription, purchase, holding, redemption or other 

disposal of Units;

(b) any foreign exchange restrictions which they might encounter; and

(c) the income and other tax consequences which may apply in their own countries relevant to the purchase, 

holding, redemption or other disposal of Units.

Prospective investors must rely upon their own representatives, including their own legal advisers and accountants, 

as to legal, tax and related matters concerning the Fund and an investment therein.

Prospective investors should be aware that investment in the Fund carries a significant degree of risk.  The Fund 

is only suitable for investment by investors who are aware of and understand the risks involved and are able to 

withstand the loss of their invested capital. Prospective investors are referred to “Special Considerations” in this 

Prospectus for a summary of certain of the risks involved.
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DEFINITIONS

Capitalised terms used in this Prospectus (and not otherwise defined or described herein) shall have the following meanings:

Custodian HSBC Bank Middle East Ltd., Qatar Branch and/or such other entity appointed from time to time by 
the Founder to act as custodian of the Fund. HSBC Bank is appointed to act as the Fund’s registrar, 
transfer agent and as the Fund administrator and will provide various corporate secretarial services 
and other administrative services to the Fund.

Articles of Association The Articles of Association of the Fund, as amended from time to time

Auditor PriceWaterhouseCoopers and/or such other entity appointed from time to time by the Founder to act 
as auditor to the Fund

Business Day Any day on which banks in Qatar are open for normal banking and foreign exchange business 

QCB Qatar Central Bank

Founder The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.), in its capacity as founder of the Fund, Commercial 
Registration No.150; QCB License No. BC/10/1975, established under the laws of Qatar and having 
its principal office at P.O. Box 3232, Doha  Qatar.

Fund Al Waseela Fund – Q Class, a fund incorporated under Law No. 25 of year 2002, The Minister of 
Economy and Commerce Decision No. (69)  of the year 2004 for issuing bylaws for investment funds 
of the State of Qatar

Initial Closing Date The closing date for subscriptions should be no later than 60 days from the Initial Offer date or such 
later date as the Founder may determine subject to QCB’s approval 

Initial Offer The initial offer of Units in the Fund commencing on the date of this Prospectus and closing on the 
Initial Closing Date

Investment Advisor Tethys Advisors Ltd, a private limited company in the UK regulated by the UK Financial Services 
Authority, will be the investment advisor to the Fund Manager.  Any appointment of any Investment 
Advisor is subjected to the approval of the Founder and their duties are within the authority given by 
the Founder or by the Fund Manager.

Fund Manager EFG Hermes Financial Management (Egypt) Limited and/or such other entity appointed from time to 
time by the Founder to be the Fund Manager for the Fund and having an office within the Commercial 
Bank of Qatar in Doha Qatar 

Money Laundering 
Regulations

Laws & regulations relating to  anti-money laundering applied in the State of Qatar

Net Asset Value The net asset value of the Fund or per Unit, as the context may require, calculated as described 
under Net Asset Value in this Prospectus.

Non-Qualified Unitholders Any person in any jurisdiction:

(a) who is less than 18 years old;
(b) who is a Non- Qatari Citizen or Non-Qatari incorporated or legal entities;
(c) in which such offer or invitation is not authorised;
(d) in which the person making such offer or invitation is not qualified to do so; or
(e) to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation.

Qatari Riyal or QR The lawful currency of the State of Qatar

Redemption Date Each Valuation Date determined by the Founder to be a date on which redemptions of Units in the 
Fund will be permitted

Redemption Price The price at which Units will be redeemed both in respect of redemptions at the option of Unitholders 
and in respect of compulsory redemptions at the option of the Fund and calculated as described 
under Redemption Price in this Prospectus
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Subscription Price The price at which Units are being offered being QR10.00 in respect of the Initial Offer and with 
respect to any Valuation Day thereafter at the price calculated as described under Calculation of Net 
Asset Value, Subscription Price and Redemption Price in this Prospectus

Subsequent Subscriptions Subscriptions for Units in the Fund received by the Custodian after the Initial Closing Date

Unit Each Unit of the Fund for subscription of a nominal amount of QR 10.00 in the Fund

Unitholders The registered holders of Units from time to time

Valuation Day The Fifteenth in each calendar month or the next Business Day following that Valuation Day or any 
day thereafter if this day falls on a public holiday.

DSM Doha Securities Market

DFM Dubai Financial Market

GCC Gulf Cooperation Council

Closing Date In relation to any Subsequent Subscription, the Valuation Day on which Units are issued to 
subscribers

On 1 August 2006 the Qatari Riyal/US Dollar exchange rate was �.64 QR to 1 US Dollar as quoted by Reuters.

EXECUTIVE SUMMARY
The following summary should be read in conjunction with the full text of this document:

The Fund Al Waseela Fund - Q Class, established by Commerical Bank of Qatar (Q.S.C), incorporated under 

Law No. 25 of year 2002, The Minister of Economy and Commerce Decision No. (69)  of the year 

2004 for issuing bylaws for investment funds of the State of Qatar, Registration No. IF /7/2006 with 

QCB and Registration No. �4169 with the Ministry of Economy and Commerce. Available to Qatari 

Citizens and Qatari incorporated or established legal entities only.

Investment

Objective and

Policy

The Fund is established for the purpose of providing Unitholders with the opportunity of investing 

indirectly in the securities of companies established or operating in Qatar and other GCC countries 

(subject to certain restrictions).

The principal investment objective in the management of the Fund’s investments will be long-term 

capital appreciation.

Initial Offer The Fund is offering up to 5,000,000 Units as part of the Initial Offer at a price of QR10.00 per Unit 

(plus a subscription fee of QR0.�0 per Unit).  The Founder may opt to increase the total number of 

Units available under the Initial Offer by 45,000,000 additional Units in accordance with the terms 

of the Articles of Association of the Fund.  The Initial Offer is not underwritten and will not proceed if 

subscriptions are not received for at least 2,500,000 Units.  

Minimum and Maximum  

Subscription limit for each 

unit holder in the Fund’s 

units

The minimum subscription by any applicant is 2,500 Units during the initial offer and during the 

Fund’s active terms. The founder may from time to time determine the minimum amount in value or 

number of any holding of Units which may be held PROVIDED THAT any such determination shall 

not oblige any person registered as a holder of Units prior to such determination either to dispose of 

any such Units or to acquire additional Units. The maximum subscription limit for each unit holder in 

the fund is 2,000,000 Units.

Further Subscription Except as described herein, no further Units will be issued until the first Valuation Day falling three (3) 

months from the Initial Closing Date. Thereafter further Units may, at the discretion of the Founder, 

be issued on a monthly basis with effect from any Valuation Day at prices calculated by reference to 

the Net Asset Value per Share on such Valuation Day plus a subscription fee of up to � per cent of 

the Subscription Price.

The maximum number of Units which may be issued in respect of the Fund will be 50,000,000 Units 

including the Initial Offer of 5,000,000 Units.
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Fund Management EFG-Hermes Financial Management (Egypt) Limited, a member of the EFG-Hermes Group, has 

been appointed to act as the Fund Manager with an office within the Commercial Bank of Qatar Main 

Office Doha Qatar.

As Fund Manager they will be responsible for managing the investments and for the provision of 

accounting and various other management and administration services to the Fund. The Founder 

has appointed Tethys Advisors Ltd or any other parties to act as an Investment Advisor to the Fund.

Units in the Fund Units will not be issued until the full Subscription Price for the Units is paid in cash to the Fund in 

Qatari Riyals.

Term of the Fund The term of the Fund will be ten (10) years or, with the consent of the QCB, such other longer period 

as the Founder determines provided that, the Fund may be liquidated prior to the end of such period 

in accordance to the Articles, the Law and the Directive in the following circumstances:

               (i) expiry of the term fixed for the Fund;

               (ii) completion of the objective for which the Fund was established; 

               (iii) if a court ruling is passed requiring, or QCB requests, the termination and liquidation 

of the Fund;

               (iv) liquidation of the Founder, or if the Founder is declared bankrupt (unless a third 

party assumes the role of the Founder in relation to the Fund after having obtaining 

the approval of QCB to do so);

               (v) if, following the loss of 50% or more of the Fund’s initial capital, the Unitholders, at 

a general meeting attended by Unitholders holding not less than 50% of the Units 

in the Fund then issued, pass a resolution of the majority of Unitholders (in number 

of Units represented) attending such meeting, to liquidate the Fund.  If a quorum of 

Unitholders is not reached at this meeting, another meeting is to be held after one 

week from the first meeting. The second meeting shall be quorum regardless of the 

number of Unitholders attending; 

               (vi) if the capital of the Fund falls below 2,500,000 Units. 

Listing of the Units As at the date of this Prospectus, no application has been made to list the Units on any exchange.

In the event that the Founder determines that it is in the best interests of the Fund, an application 

may be made at some point in the future to list the Units on the DFM, DSM or such other exchange 

as the Founder deems appropriate.

Redemptions The Units will not be redeemable for a period of � months after the Initial Closing Date (save in 

respect of compulsory redemptions affected by the Fund as described under Redemptions in this 

Prospectus.

Thereafter there will be monthly redemptions as at each Valuation Day, subject to the restrictions and 

limitations on redemptions referred to under Redemptions in this Prospectus.

Distribution Policy The Fund intends to distribute part of the Fund’s net investment income from dividends annually.  The 

Fund will not pay distributions from capital but may, at the discretion of the Founder, pay distributions 

out of realised capital gains achieved by the Fund.

Custodian HSBC Bank Middle East Ltd., Qatar Branch has been appointed to act as Custodian to the Fund with 

the power to appoint sub-custodians.  

Management Fees The Fund will pay the Fund Manager a management fee on a monthly basis calculated (based on a 

monthly accrual method) and payable at the rate of 1.5 per cent per annum of the Net Asset Value of 

the Fund on the relevant Valuation Day.

This management fee will be shared 50:50 between the Fund Manager and the Founder or as 

otherwise agreed between them.

Performance Fee The Fund will pay the Fund Manager a performance fee of 20 per cent of any positive return for the 

relevant year in excess of a hurdle rate equivalent to 10%.  

Any performance fee payable will be shared 50:50 between the Fund Manager and the Founder or 

as otherwise agreed between them.
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Custody, Administration, 

Registrar and Transfer 

Agency Fees

The Fund will pay to the Custodian for his duties as a Custodian and as an Administrator, Registrar 

and Transfer Agent fees in accordance with the following schedule and subject to the following 

monthly minimum (if any):

Inception Fee:              QR 9,100 payable on the Initial Closing Date

Custody Fee: Calculated and payable monthly on each Valuation Day as a 

percent of the Net Asset Value of the Fund (subject to a minimum 

custody fee of QR 405 per month) as follows:

  

Amount (QR)  Fee

                                                    0 – 91,000,000  0.�5%

                                                    91,000,001 – 182,000,000 0.�0%

                                                    182,000,001 or more  0.25%  

Custody Fees do not include:

• Custody transaction fee of QR 4�7 (per investment sale or purchase)

• Cash wire transaction fee QR 128, which will be paid separately by the Fund to the 

Custodian.

Administration Fee: Calculated and payable monthly on each Valuation Day as a 

percent of the Net Asset Value of the Fund (subject to a minimum 

administration fee of QR 5,460 per month) as follows: 

 

Amount (QAR)  Fee

                                                    0–91,000,000  0.15%

                                                    91,000,001 – 182,000,000 0.125% 

                                                    182,000,001 or more  0.10%  

Registrar and Transfer Fee: QR 27� for each subscription, transfer and redemption for or of 

Units. 

Subscription Fee The Fund will pay, from the amount paid by each Unitholder upon subscription, a subscription fee of 

up to �% per cent of the Subscription Price.

This subscription fee will be paid to the Founder (and the Founder may in its discretion rebate or pay 

the whole or any part of such charge to any intermediary who assisted in the placing).

Redemption Fee A redemption fee of an amount equal to 1% of the Net Asset Value of the Units being redeemed will 

be payable to the Fund from the redemption proceeds of Units redeemed.

This redemption fee will be shared 50:50 between the Founder and the Fund.

Establishment Costs and 

Miscellaneous Fees and 

Expenses

In addition, the Fund will pay the establishment costs and miscellaneous fees and expenses of the 

Fund as set out under Fees and Expenses of this Prospectus.

Risk Factors Investment in the Fund carries significant risk, and investment in the Fund should be regarded 

as a long-term investment suitable for investors who understand and can bear the risks involved, 

including the loss of all or any of the monies invested.  

Potential investors are referred to Special Considerations of this Prospectus for a summary of certain 

of the risks involved.
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INVESTMENT POLICY

Investment Objective and Policy
The Fund will invest primarily in shares and other securities 
issued by companies established or operating in Qatar.  The 
benchmark for performance is the Doha Securities Market 
Index.

However, the Fund Manager will have the flexibility to invest up 
to 40% of the portfolio in shares and other securities issued by 
companies operating or established in other GCC countries. 
The exposure to GCC markets will only be increased when 
the Fund Manager believes opportunities in those markets 
are greater than available opportunities in Qatar on a short 
to medium term basis.  It is not expected that the weighting in 
other GCC markets will be significant on a long term basis as 
the Fund’s objective is to participate in the growth of Qatar’s 
economy and capital markets. The nature of GCC markets, 
however, is that they do not operate in tandem and from time to 
time markets can assume levels of over-valuation.  The Fund 
Manager will therefore, on an opportunistic basis, increase 
exposure to other GCC markets when valuations indicate that 
relative out performance can be achieved.

The Fund may also invest:

(a) in Qatar Sovereign Bonds or bonds issued by the 
governments of other GCC countries and corporations 
or mutual funds, providing always that no more than 
15 per cent of the Net Asset Value of the Fund is so 
invested in such instruments at any one time.  Any 
such bond will have to be rated as “investment grade” 
by either Moody’s or Standard & Poor’s.

(b) up to 15 per cent of its Net Asset Value in the securities 
of unlisted companies at any point in time.

An unspecified percentage of the Fund’s Net Asset Value will 
be held in the form of cash so as to facilitate new investments 
by the Fund or redemption of Units.   This investment objective 
and policy shall be in force for two years from the date of this 
Prospectus.  Any amendments to this investment objective 
and policy must be approved by the majority of unitholders 
and relevant authorities.  Any relaxation of such restrictions 
shall comply with all applicable laws and regulations of any 
exchange to which the Fund is subjected to.

Investment Rationale and Strategy
The Founder believes that the Qatar capital markets offer a 
unique investment opportunity.  Over the coming years the 
Founder believes that the Qatari economy will represent one 
of the fastest growing economies in the world.  This growth 
is ensured as Liquid Natural Gas (LNG) and oil-based export 
programs come on stream, alongside multiple downstream 
expansion programs. In parallel with these projects, the non-oil 
sector is experiencing strong growth in construction, services, 
industry and finance.  These sectors are becoming well 
represented on the DSM and will enjoy strong growth as the 
Qatari economy continues to expand.  Furthermore, the Qatari 
government is on the point of accelerating its privatization 
program through the disposal of additional investments in its 
cement and steel monopolies.  The Fund will be well positioned 
to participate in such privatizations and new private sector 
company listings, in some cases at a pre-IPO stage.  Under 
the Fund’s investment restrictions up to 15% of the Fund’s 
portfolio can be allocated to unlisted companies providing 
that such companies have indicated an intention to become 
listed on the DSM within the two years immediately following 
the Fund’s investment in such securities, provided that such 
investments are allowed by prevailing regulations.

Many companies quoted on the DSM are characterized by 
low levels of debt, strong free cash flow and high dividend 

yields. Some of these companies are well placed to expand 
in a rapidly growing domestic market, but also in some cases 
to seek opportunities to expand regionally and internationally. 
Given Qatar’s strong economy and the medium term outlook 
for global interest rates, Qatari companies can be expected to 
benefit from a strong domestic currency and access to low cost 
financing. Given the very low level of savings deposit rates, 
equity investment is expected to be an increasingly attractive 
option for domestic savers.

The Fund Manager will adopt a stock selective approach and 
will not be seeking to replicate indices by sector or stock as the 
Fund Manager considers that indices in a relatively immature 
market are not as efficient as those in more developed 
markets.  It is the intention of the Fund Manager to maintain a 
relatively concentrated portfolio, with a core portfolio centered 
on high quality growth companies with sound balance sheets 
and satisfactory standards of corporate governance.

Investment Restrictions
Investment of the Fund’s assets is subject to certain restrictions 
determined from time to time by the Founder.  

The Founder has adopted the following initial restrictions which 
will apply to the Fund: 

1. Not more than 20 per cent. of the Net Asset Value of 
the Fund would be invested in the securities / bonds 
of any single  issuer at any point of time;

2. The Fund would not hold more than 15 per cent of 
the issued share capital of any issuer at any point of 
time;

�. The Fund would not be invested in securities of 
the The Commercial Bank of Qatar (Q.S.C.) or any 
of its subsidiaries and/or affiliates at any point of 
time,providing that the Fund monies should not be 
used for any activities contrary to those of the fund, 
invested in other investment funds for which the Fund 
Manager is the Manager or Custodian or to invest the 
fund monies as shares in the capital of the Founder or 
Fund Manager or any subsidiaries thereof; 

4. Not more than 40 per cent of the Net Asset Value of 
the Fund would be invested in the securities of issuers 
established in GCC countries other than Qatar at any 
point of time;

5. Not more than 15 per cent of the Net Asset Value 
of the Fund would be invested in Qatari sovereign 
bonds, bonds issued by the governments of other 
GCC countries or mutual funds at any point of time.  
Any such bond will have to be rated as “investment 
grade” by either Moody’s or Standard & Poor’s; and

6. Not more than 15 per cent of the Net Asset Value of 
the Fund would be invested in the securities of unlisted 
companies at any point of time.

At any time a proportion of the Fund’s portfolio may be held 
in cash to take advantage of investment opportunities as they 
arise. The Fund shall at all times endeavour to ensure that a 
reasonable balance of different industry sectors is represented 
within its investment portfolio, subject always to the Founder 
determining that such balance is in the best interests of the 
Fund.

Borrowing and Hedging
The Fund is not permitted to borrow or to hedge currency or 
other risks.

SPECIAL CONSIDERATIONS

Risk Factors
Investing in the Fund requires the consideration by potential 
investors of risks additional to the risks normally associated 
with making investments in securities.  The value of Units 
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and the income from them may go down as well as up and 
there can be no assurance that on a redemption, or otherwise, 
investors will receive back all or any part of the amount 
originally invested.  Accordingly, the Fund is only suitable for 
investment by investors who understand the risks involved 
and who are able and willing to withstand the total loss of 
their investment.  In particular, prospective investors should 
consider the following risks:

• Limited Track Record
 The Fund is a newly established Fund with no track 

record and will be relying on the expertise and 
experience of the Fund Manager and the Investment 
Adviser.  No assurance can be given that the Fund 
Manager and Investment Advisor will succeed in 
enabling the Fund to meet the investment objectives 
of the Fund.

• Volatile Oil and Gas Prices
 Asset prices are linked indirectly to the performance 

of the Qatari economy, which in turn, is determined by 
the performance of oil and gas-related exports.

• Potential Market Volatility
 The prices of certain investments in Qatar have been 

subject to sharp fluctuations and sudden declines 
and no assurance can be given as to the future 
performance of securities in general.  Volatility of 
prices may be greater than in more developed stock 
markets.  Prospective investors should therefore be 
aware that the value of Units and the income derived 
from them is likely to fluctuate.

• Custodial Risk
 The infrastructure for the safe custody of security and 

for purchasing and selling securities, settling trades, 
collecting dividends, initiating corporate actions, and 
following corporate activity is not as well developed 
in the markets of Qatar as is the case in certain more 
developed markets.  

• Investment in Unlisted and Smaller Companies
 The companies in which the Fund will invest may 

include small unlisted companies, and even many 
of the listed companies in which the Fund invests 
will have a lower market capitalisation than many 
companies listed in OECD countries.  Investment 
in the securities of smaller companies can involve 
greater risks than is customarily associated in larger, 
more established companies.  In particular, smaller 
companies often have limited product lines, markets 
or financial resources and may be dependent for their 
management on a smaller number of key individuals. 
In addition, the market for stock in unlisted and in 
smaller listed companies is often less liquid than that 
for stock in larger listed companies, bringing with it 
potential difficulties in acquiring, valuing and disposing 
of such stock. 

• Political Climate and Extremism
 Qatar has not historically been subject to political 

instability and its prospects are tied to the continuation 
of economic and political liberalisation in the region.  
Instability may result from factors such as government 
or military intervention in decision-making, civil 
unrest, extremism or hostilities between neighbouring 
countries.  An outbreak of hostilities could result in 
substantial losses for the Fund.  Extremist groups in 
certain countries have traditionally held anti-Western 
views and are opposed to openness to foreign 
investment.  If these movements gain strength they 
could have a destabilising effect on the investment 
activities of the Fund.

• Investment in Qatar
 A minimum of �0 per cent of the Fund’s investments 

could be in companies established or operating in 
Qatar.  Accordingly investors in the Fund will have to 
bear the risks of adverse developments in economic, 
market and political conditions in Qatar.  

• Restrictions on Investing in Qatar
 The investment objective and policies of the Fund 

permit the Fund to invest in securities issued by 
certain specified countries and issuers located within 
those countries which may be subject from time to 
time to sanctions or other governmental restrictions 
on investment. Investors in the Fund must satisfy 
themselves that their investment in the Fund will not 
breach the laws of any country to which they are 
subject.

• Liquidity of Units
 Units in the Fund are redeemable only on a periodical 

basis and then subject to the limitations and restrictions 
referred to under Subscriptions and Redemptions 
of this Prospectus.  In addition there may be closed 
periods when Units are not redeemable.  Although the 
Units are transferable (subject to relevant securities 
laws) and despite any application that is made to list 
the Units on any Stock Exchange, the Founder does 
not anticipate that an active secondary market will 
develop in any of the Units.  Accordingly it may not 
always be possible for a Unitholder promptly to realise 
an investment at an appropriate price.

• Legal Risks
 The rate of legislative change in Qatar can be rapid and 

the content of proposed legislation when eventually 
adopted into law is difficult or impossible to predict. 
Although there is significant political support for 
legislative change to bolster and facilitate the transition 
to a market economy, it is not certain that legislation, 
when enacted, will advance these objectives either in 
a consistent or in a coherent manner.

• Currency Risk
 The Fund will invest in securities denominated in a 

variety of currencies but its Net Asset Value and all 
Redemption Prices will be quoted in Qatari Riyals.  The 
Fund may (but is not obliged to) seek to hedge foreign 
currency risk.  However, it is not possible or practicable 
to hedge many of the currencies into which the Fund 
will invest, and/or any such hedges may be imperfect.  
Accordingly, investors may bear the risk of adverse 
movements in the Qatari Riyal exchange rate with the 
currencies in which investments are denominated and 
with the investor’s own base currency.  Investors will 
also bear the risks associated with entering imperfect 
hedging transactions.

• Corporate Disclosure, Accounting and Regulatory 
Standards

 Companies in Qatar are not subject to disclosure, 
accounting, auditing and financial standards which 
are equivalent to those applicable in more developed 
countries.  Such information as is available is often 
less reliable.  There is less rigorous government 
supervision and regulation.  Regulatory regimes 
relating to foreign investment are still in their infancy in 
Qatar.  This may mean that rules are being applied for 
the first time or inconsistently which may result, inter 
alia, in the amount and nature of information available 
to the Fund about invested companies and potential 
investments being inconsistent from time to time and 
from Fund to Fund.  In addition, companies involved 
in the provision of financial and investment services 
have only recently been subject to a more developed 
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regulatory regime and, in particular, to restrictions 
on the disclosure of information.  In particular new 
regulations drafted to impose strict requirements and 
conditions on such companies equivalent to those 
in more of the developed markets have not all been 
implemented as yet.

Specific Conflicts of Interest
In addition to the conflicts of interest noted below, it should 
be noted that due to the widespread operations of the Fund 
Manager and the Investment Advisor and their respective 
affiliates, employees and agents, further conflicts could arise.  
The Fund Manager, the Investment Adviser and/or their 
respective affiliates may provide consulting or other services 
to companies in which the Fund invests or to companies which 
are competitors of such invested companies and/or with regard 
to legal, regulatory and other matters which could affect the 
value of the Fund’s investments.  The Founder has agreed to 
seek to resolve any conflict that arises on an equitable basis 
having regard to its contractual obligations to the Fund and 
other clients.

General Conflicts of Interest
Due to the widespread operations undertaken by the EFG-
Hermes Group and their affiliates, employees and agents, 
conflicts of interest may arise.  The Founder will use their best 
efforts to resolve any such conflict fairly.  The EFG-Hermes 
Group (and their respective affiliates, employees and agents) 
may promote, manage, advise, sponsor or be otherwise involved 
in further collective investment vehicles and, in particular, there 
could arise conflicts relating to the allocation of investment 
opportunities between the Fund and such other collective 
investment schemes or other clients of the EFG-Hermes Group.  
In such circumstances the Fund Manager has agreed to allocate 
such opportunities equitably between such clients and the Fund.  
In addition any such party may provide services to, or deal with 
the Fund, as principal or agent.  This may include members of 
the EFG-Hermes Group acting as agent or broker in connection 
with the acquisition and/or disposal of investments by the Fund 
or selling securities to the Fund, as principal or agent, where 
such affiliate is a promoter, sponsor or underwriter or otherwise 
involved in the distribution of such securities.  In all such cases 
the terms on which such services are provided or upon which 
such transactions are effected (including brokerage commission 
rates) shall be no less favourable to the Fund than could have 
been expected had the transaction or service been effected 
with, by or through an independent third party.  

The Fund Manager will report to the Founder on a half-yearly 
basis full detail of volume of brokerage handled by members 
of the EFG-Hermes Group and the amount of brokerage 
commission charged.  In addition the EFG-Hermes Group may 
co-invest with the Fund in any particular investment provided 
that, in any such case, the Founder are satisfied that the Fund’s 
interests are not unfairly prejudiced and that the Founder 
are satisfied that arrangements are in place to deal with any 
conflicts of interest that could arise from such investment.

Save as disclosed in this document, it is not envisaged that 
any further conflicts of interest on the part of any of the Fund’s 
service providers will arise. However, all parties shall resolve 
conflicts of interest that do arise on an equitable basis having 
regard to their contractual obligations to the Fund and other 
clients. Should a material conflict of interest actually arise the 
Founder will endeavour to ensure that it is resolved fairly.

SUBSCRIPTION AND REDEMPTION

The Initial Offer
For the Initial Offer, applicants may subscribe for Units at a 
Subscription Price of QR 10.00 per Unit (plus a subscription 
fee of up to QR 0.�0 per Unit).  Each subscription must be for 
a minimum amount of 2,500 Units. . 

The founder may from time to time determine the minimum 
amount in value or number of any holding of Units which may 
be held PROVIDED THAT any such determination shall not 
oblige any person registered as a holder of Units prior to such 
determination either to dispose of any such Units or to acquire 
additional Units.

Subscriptions made after the Initial Closing Date
Following the Initial Offer of up to 5,000,000 Units (save as 
described in the next paragraph below), no further Units will 
be issued during the period of three months following the Initial 
Closing Date.  Thereafter and taking into consideration the 
maximum capital of the Fund, the Founder may, at its discretion, 
issue Units on a monthly basis on each Valuation Day with the 
Subscription Price per Unit calculated by reference to the Net 
Asset Value per Unit on the relevant Valuation Day (plus the 
subscription fee of up to � per cent of the Subscription Price).

The minimum initial investment in the Fund by any applicant will 
be 2,500 Units whether during the initial or subsequent periods 
of the Fund. The Founder may from time to time determine the 
minimum amount in value or number of any holding of Units 
which may be held PROVIDED THAT any such determination 
shall not oblige any person registered as a holder of Units prior 
to such determination either to dispose of any such Units or to 
acquire additional Units. The Maximum subscription limit for 
each subscriber is 2,000,000 Units.  

Subscription Procedure
Subscriptions for Units should be made on the subscription 
form attached to this Prospectus or otherwise made available 
by the Founder to the subscriber and should be posted or sent 
by facsimile to the following address of the Custodian or as 
otherwise requested by the Founder:

HSBC Bank Middle East Ltd -Qatar Branch 
P.O. Box No. 57
Doha, Qatar 
Attention of: Custody and Clearing Department 
Fax: + 974 4�8 2264

Subscriptions for Units together with payment of the 
Subscription Price (plus the subscription fee) under the Initial 
Offer must be received by the Custodian no later than 12 noon 
(Qatar time) on the Initial Closing Date.  
Payment for Units should be made in Qatari Riyals by either of 
the following methods:

(i) By inter-bank or telegraphic transfer to the following 
account:

 HSBC Bank Middle East Ltd., Qatar Branch (Account 
number: 001-299858-060)

(ii) By Banker’s draft or international money order 
made payable to HSBC Bank Middle East on a/c of 
Al Waseela Fund 'Q' Class and sent with the duly 
completed subscription form to the Custodian at the 
address set out above.

Where payment is made by banker’s draft or international 
money order, investors are recommended to send such 
payment by registered post, but such payments are sent 
wholly at the investor’s risk.

The Founder reserves the right to decline to accept any 
subscription form, either generally in relation to any Valuation 
Day or in relation to a specific application.  The Founder may 
also scale down any or all applications.  Any monies paid in 
respect of such rejected or scaled down applications shall be 
returned to applicants at their risk and without interest.

Each potential investor will be obligated to represent and 
warrant in the subscription form that, among other things, such 
investor is purchasing Units for its own account and that such 
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investor is able to acquire Units without violating appropriate 
laws (including compliance with the Money Laundering 
Regulations as they apply to collective investment schemes).  
Investors seeking to redeem Units may similarly have to 
comply with the Money Laundering Regulations and failure to 
do so may result in suspension of processing such redemption 
requests. 
 
Subsequent subscriptions should be made to the Custodian 
or by facsimile or telex to the address/numbers set out above 
so as to be received by no later than seven days prior to 
the relevant Valuation Day.  Allocations for the same will be 
made within seven Business Days of the Valuation Day which 
immediately follows the receipt of such subscriptions.

Redemptions
No redemptions of Units may be effected prior to the first 
Valuation Day to occur three (�) months from the Initial Closing 
Date (save in respect of compulsory redemptions effected by 
the Fund as described under Subscription and Redemption in 
this Prospectus).

Thereafter, subject to any suspension of redemptions in 
accordance with the provisions of this Prospectus, Unitholders 
may redeem Units on each Valuation Day.  Unitholders wishing 
to redeem Units must make a request for redemption either in 
writing, by facsimile or by telex to:

HSBC Bank Middle East Ltd - Qatar Branch
P.O. Box No. 57, Doha, Qatar
Attention of: Custody and Clearing Department
Fax: +974 4�82264

and such request must be received by no later than seven 
(7) days prior to the relevant Valuation Day.  Payment of 
redemption proceeds will be made no later than fourteen days 
following the relevant Valuation Day.  No redemption proceeds 
will be paid for Units until the Custodian has received any 
certificate(s) (if any) issued in respect of the redeemed Units 
and written confirmation of any redemption request which was 
telexed or faxed.

Unless agreed by the Founder, a redemption request shall be 
irrevocable and must state the Unitholder’s registered name, 
personal account number (if any) and the number of Units which 
the Unitholder wishes to redeem or the amount of redemption 
proceeds requested.  The processing of redemption requests is 
subject to compliance with the Money Laundering Regulations 
and if a Unitholder fails to comply with such regulations, the 
Custodian may defer payment of redemption monies until such 
Unitholder does comply with such regulations.  Redeeming 
Unitholders should return the certificate(s) (if any) issued in 
respect of the Units to be redeemed and, in the case of a 
facsimile or telexed redemption request, should confirm the 
same in a written request delivered so as to arrive as soon as 
practicable following the relevant Valuation Day.

Units will be redeemed at prices calculated by reference to the 
Net Asset Value per Unit calculated as at the relevant Valuation 
Day as described below.

If, on any Valuation Day, the Fund receives net redemption 
requests (that is, redemption requests less valid subscriptions 
received for new Units in respect of the same Valuation Day) 
in respect of an aggregate of 10 per cent. or more of the 
outstanding Units on that Valuation Day (or such other higher 
percentage as the Founder may determine), the Founder may 
elect to limit the total net number of Units redeemed on that 
Valuation Day to 10 per cent (or such higher percentage as the 
Founder may determine) in which case all such redemption 
requests will be reduced pro rata to the size of the request to 
effect such limit.  If any redemption requests are not satisfied 
in full on any Valuation Day the balance of all such redemption 
requests will be carried forward to the next Valuation Day, 

subject to the same 10 per cent restriction.  Such redemption 
requests carried forward will be given priority over subsequent 
redemption requests.

Calculation of Net Asset Value, Subscription Price and 
Redemption Price
The Net Asset Value per Unit, the Subscription Price and the 
Redemption Price are calculated by the Custodian in Qatari 
Riyals monthly as of the close of business on each Valuation 
Day. The Net Asset Value calculated as of each Valuation Day 
forms the basis for determining Subscription Price and the 
Redemption Price.

Following such calculation, the Net Asset Value, the 
Subscription Price and the Redemption Price will be:

(a) published in at least 2 Qatari daily newspapers (one in 
English and one in Arabic) within a maximum period of 
one week from the Valuation Date.

(b) published on the The Commercial Bank of Qatar 
(Q.S.C,) website (www.cbq.com.qa);

(c) available on request from the Custodian and Fund 
Manager; and

(d) notified without delay to each stock exchange(s) (if 
any) on which the Fund is listed;

In addition, Unitholders will be sent details of the Net Asset 
Value and a brief report on the Fund’s performance on a 
monthly basis.

Net Asset Value
The Net Asset Value of the Fund will be calculated as the 
value of the Fund’s assets (including without limitation, 
any unamortised expenses) less the liabilities of the Fund 
(including, without limitation, its accrued expenses (including 
accrued management and performance fees) and such amount 
in respect of contingent or projected expenses as the Founder 
determines to be fair and reasonable).

The assets of the Fund are valued in accordance with the 
directions from time to time of the Founder. 
Investments will be valued as follows:

(a) Investments listed on a stock exchange will be valued 
at their bid price as derived or reported by Reuters or 
any other reporting or information system in common 
use.

(b) Unlisted securities and quoted securities for which a 
price is unavailable will be valued on such basis as 
may be determined by the Fund Manager.

(c) Liabilities and deposits will be valued with accrued 
interest or at market prices as appropriate.  

If the Founder considers that any of the above valuation rules 
do not give rise to a fair value or if they consider by reason of 
market illiquidity, repatriation restrictions or otherwise the Fund 
could not reasonably be expected to realise an investment at 
such value, they may adopt or approve such other valuations as 
they consider fair in the circumstances. However, all valuations 
will be in accordance with International Accounting Standards.

The Net Asset Value per Unit as of any Valuation Day is 
calculated by ascertaining the Net Asset Value of the Fund and 
dividing such sum by the number of Units in issue (including 
any Units to be redeemed).

Subscription Price
The Subscription Price will be calculated as follows:

(a) Prior to the Initial Closing Date, the Subscription Price 
per Unit shall be QR10.�0 (inclusive of the subscription 
fee of � per cent. payable to the Founder).

(b) Following the Initial Closing Date, the Subscription 
Price per Unit on each Valuation Day shall be the 
aggregate of:
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(i) the Net Asset Value per Unit as at the relevant 
Valuation Day; and

(ii) the subscription fee of up to � per cent of the Net 
Asset Value per unit, such amount to be payable to 
the Founder.

The Subscription Price will be rounded to up to the nearest 4 
decimal places of a Riyal.

Redemption Price
The Redemption Price of a Unit on any Valuation Day shall 
equal:

(a) the Net Asset Value per Unit as at that Valuation Day; 
less

(b) an amount, expected to be approximately 1.0 per 
cent of the Net Asset Value per Unit, estimated by the 
Founder to reflect the costs and charges associated 
with liquidating underlying investments in the Fund, 
such amount to be retained for the benefit of the 
Fund.

             Redemption fee will be shared 50:50 between the 
Founder and the Fund or as otherwise agreed 
between them

All prices are rounded to up to the nearest 4 decimal places 
of a Riyal. 

Difference between Subscription Price and Redemption Price
On any Valuation Day, the Subscription Price will be higher 
than the Redemption Price. This difference in price reflects 
the dealing costs and charges associated with the Fund’s 
underlying investments, as well as the subscription fee payable 
to the Founder in connection with the issue of the Units.  
Where there are both subscriptions and redemptions on any 
Valuation Day, the difference between the Subscription Price 
and Redemption Price may (at the discretion of the Founder) 
be less than would otherwise have been the case, as cash 
received on subscriptions can be applied to pay redemption 
monies, thereby reducing both acquisition and disposal costs.

Suspension of Dealings
The Founder may (but shall not be obliged to) declare a 
temporary suspension of the determination of the Net Asset 
Value, the Subscription Price and the Redemption Price on any 
Valuation Day:

(a) when one or more exchanges or other regulated 
markets which provide the basis for valuing a 
significant portion of assets of the Fund are closed 
other than for or during holidays or if dealings 
therein are restricted or suspended or where trading 
is restricted or suspended in respect of securities 
forming a material part of the Fund’s assets;

(b) when, as a result of political, economic, military or 
monetary events or any circumstances outside the 
control, responsibility and power of the Fund, including 
(without limitation) delays in settlement or registration 
of securities transactions, the disposal of assets of the 
Fund is not reasonably practicable without materially 
and adversely affecting and prejudicing the interests 
of continuing Unitholders, or if, in the opinion of the 
Founder, a fair price cannot be calculated for the 
assets of the Fund;

(c) in the case of a breakdown of the means normally 
used for calculating the Net Asset Value or valuing a 
significant portion of investment of the Fund or if for 
any reason the value of any asset or assets of the 
Fund which is material in relation to Net Asset Value 
(as to which the Founder shall have sole discretion) 
may not be determined as rapidly and accurately as 
required; or

(d) if, as a result of foreign exchange restrictions or other 
restrictions affecting the transfer of funds, transactions 

on behalf of the Fund are rendered impracticable, or 
if purchases, sales, deposits and withdrawals of the 
assets of the Fund cannot be effected at the normal 
rates.

If, on any Valuation Date, there is a suspension of the 
determination of the Net Asset Value, the issue and redemption 
of Units on such Valuation Day will also be suspended and all 
subscription forms and redemption requests will be retained 
and carried over to the first Valuation Day which occurs 
following the lifting of such suspension.  If a suspension lasts 
for more than seven (7) days, Unitholders and any exchange 
on which the Fund is then listed shall be notified in writing 
of such suspension.  Any person which has subscribed for, 
or issued a redemption request in respect of, Units will be 
permitted to withdraw the subscription form or redemption 
request (as the case may be) at any during such suspension 
of the calculation of Net Asset Value. If the subscription form 
or redemption request is not withdrawn during the suspension 
period, it will be dealt with on the first Valuation Day following 
termination of such suspension in accordance with the terms 
of this Prospectus.  Where possible all reasonable steps will 
be taken to bring any period of suspension to an end as soon 
as practicable.

Compulsory Redemption
If at any time the Founder determines that it would be:

(a) detrimental to the financial, taxation, material, legal or 
regulatory interests of the Fund or its Unitholders as a 
whole; or

(b) be in breach of any restrictions outlined in this 
Prospectus or the Articles of Association,

for a Unitholder to continue to hold Units in the Fund, the 
Founder may, on giving the Unitholder not less than seven (7) 
days’ written notice prior to any Valuation Day, require that the 
Unitholder surrender for redemption all or part of the Units held 
by that Unitholder.

In order to make such determination or effect such redemption, 
the Fund may request any Unitholder to surrender any 
certificates issued in relation to its Units and/or to make such 
declarations or provide such information is the Founder may 
consider appropriate and the Units of Unitholders failing 
to supply any such declarations or information may also be 
compulsorily redeemed.

Notwithstanding these provisions, the Unitholders acknowledge 
that the Founder or the Fund may not be in a position to 
ascertain the precise details of any person interested in any 
Unit or Units, particularly if such Unit or Units are held in the 
name of a nominee.

MANAGEMENT AND 
ADMINISTRATION

Management
The Fund Manager was appointed by the Founder as the Fund 
Manager for the Fund pursuant to an agreement between the 
Founder and the Fund Manager (the “Investment Management 
Agreement”).  Pursuant to the terms of the Investment 
Management Agreement, the Fund Manager is responsible for 
the management of the Fund’s investment portfolio and for the 
day-to-day management of the Fund, subject to supervision by 
and subject to the specific directions of the Founder.  The Fund 
Manager may appoint investment advisers or Fund Managers 
to assist in the management of the Fund.  

The Fund Management Agreement may be terminated by the 
Founder or the Fund Manager on not less than three months 
notice after the end of the first year commencing from the date 
of the Management Agreement. 
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The Fund Manager, a limited liability company, was incorporated 
in Bermuda on 19th July, 1996 as a wholly owned member of 
the EFG-Hermes Group.  EFG-Hermes S.A.E was founded by 
the merger of the Hermes Group, (founded in Egypt in 1994) 
and the Egyptian Financial Group, another well established 
Egyptian financial services group. EFG-Hermes S.A.E was 
floated on the Cairo Stock Exchange and the London Stock 
Exchange in 1998.  The majority of the operating companies 
within the EFG-Hermes Group are regulated by the Capital 
Markets Authority of Egypt and Hermes Securities Brokerage 
and Financial Brokerage Group are members of the Cairo 
Stock Exchange.  As of �1 December 2005, the EFG-Hermes 
Group had total assets under management of approximately 
US$1.7 billion.  EFG-Hermes is advised by Tethys Advisors in 
relation to the Fund.

One or more employees of the Fund Manager will be located 
in, and will maintain records related to their role as the Fund 
Manager in, the head office of the Founder located in the State 
of Qatar P.O. Box �2�2 Doha Qatar. 

Principal Portfolio Managers
As at the date of this Prospectus, the principal portfolio 
manager responsible for the Fund is Karim Nehma.  Karim 
Nehma has been a portfolio manager with the EFG-Hermes 
Group since 200�.

Administration 
The Founder has appointed HSBC Bank Middle East Limited, 
Qatar Branch to be the Custodian for the Fund pursuant to 
the terms of (respectively) an administration agreement and a 
registrar and transfer agency agreement.

HSBC Bank Middle East Limited is a licensed bank in Qatar 
and is incorporated in Jersey, UK with its registered office in 
UK.

Further details of the administration agreement and the 
registrar and transfer agency agreement and the fees payable 
thereunder, are contained under Fees and Expenses of this 
Prospectus.

Custody of Fund Assets
The Founder has also appointed HSBC Bank Middle East 
Limited, Qatar Branch to be the Custodian for the Fund 
pursuant to the terms of a custody agreement. 

The Custodian may appoint sub-custodians to provide custody 
for the assets of the Fund provided that the Custodian:

(a) must exercise reasonable skill, care and diligence in 
the selection of such sub-custodian;

(b) will remain responsible to the Fund for the ongoing 
review of the continuing suitability of such sub-
custodian to provide custodial services to the Fund;

(c) must maintain an appropriate level of supervision over 
any such sub-custodian; and

(d) must, from time to time, make appropriate enquiries 
to confirm that the obligations of the sub-custodian 
continue to be competently discharged.

The Custodian will hold all assets of the Fund held by 
it in accounts identifiable as the assets of the Fund and 
distinguishable from its own assets.  Accordingly, the Fund’s 
assets will not be available to the Custodian or its liquidators 
or creditors in the event of its insolvency.  The Custodian shall 
endeavour, to the extent it is able; to ensure that assets held by 
sub-custodians shall similarly be held in segregated accounts. 
The Custodian will not be liable or responsible for the safe-
keeping of any assets of the Fund held by a sub-custodian and 
in particular is not to be liable to the Fund for any loss arising 
as a result of the misuse of power, negligence or default of any 
sub-custodian.

Further details of the custody agreement and the fees payable 
thereunder, are contained under Fees and Expenses of this 
Prospectus.

DISTRIBUTION POLICY

Distribution Policy
Dividends, interest and other income received by the Fund will 
be applied as follows:

(a) first, in the payment of fees and expenses; and
(b) any net income after payment of such fees and 

expenses (and less such amount as the Founder 
considers appropriate in respect of any projected or 
contingent fees and expenses) will be distributed to 
Unitholders.

No distributions will be paid out of capital but the Fund may, at 
the discretion of the Founder, pay distributions to Unitholders 
from realised capital gains achieved by the Fund provided that 
the dividends at any one time do not exceed 10% of the Net 
Asset Value to Unitholders.

It is expected that distributions (if any) will be declared annually 
and be payable in respect of each financial year within six 
months of the commencement of the following financial year. 
The Founder reserves the right to exclusively distribute any net 
income after payment of such fees and expenses.

FEES AND EXPENSES

Subscription Fee - A subscription fee of up to �% of the 
Subscription Price per Unit is payable to the Founder.  These 
fees may be waived or refunded at the discretion of the 
Founder.

Management Fee - The Fund will pay to the Fund Manager a 
management fee accruing monthly at the annual rate of 1.5 
per cent of the Net Asset Value (calculated for these purposes 
prior to deduction of this management fee) of the Fund on each 
Valuation Day and payable monthly in arrears.  

Performance Fee - In addition, the Fund will pay to the Fund 
Manager for each performance fee year, in respect of each 
Unit, a performance fee of 20 per cent of any increase in the 
value of that Unit (calculated by taking into account movements 
in the Net Asset Value and dividends paid in respect of such 
Unit) in excess of a hurdle rate equivalent to 10%.

For these purposes the initial Net Asset Value per Unit shall 
be QR10.00 for the first 12 months of the Fund, commencing 
on the Initial Closing Date.  Subsequent periods should be 12 
months each and the starting point for subsequent performance 
fee years will be the higher of the Net Asset Value per Unit at 
the commencement of such period.

The performance fee will be paid annually within 14 days 
following the Valuation Day occurring at the end of each 
financial year (save that, in respect of any Unit redeemed 
during the course of the year, such fee shall accrue on the 
Valuation Day on which such Unit is redeemed).

The management fee and the performance fee will be shared 
50:50 between the Founder and the Fund Manager or as 
otherwise agreed between them.

Custody Fee - The Fund will pay the Custodian a custody fee 
accruing monthly at a rate of:

(a) 0.�5 per cent. per annum of the Net Asset Value of the 
Fund for an amount of QR 0 – QR 91,000,000;

(b) 0.�0 per cent. per annum of the Net Asset Value 
of the Fund for an amount of QR 91,000,001 – QR 
182,000,000; and
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(c) 0.25 per cent. per annum of the Net Asset Value of the 
Fund for an amount of QR 182,000,001 or more,

(in each case, subject to a minimum custody fee of QR 405 
per month).

In addition, the Fund will pay the Custodian:

(a) an inception fee of QR 9,100 on the Initial Closing 
Date;

(b) a custody transaction fee of QR 4�7 per Investment 
sale or purchase; and

(c) a cash wire transaction fee QR 128 per payment.

Administration Fee - The Fund will pay to the Custodian for 
his duties as an Administrator an administration fee accruing 
monthly at a rate of:

(a) 0.15 per cent per annum of the Net Asset Value of the 
Fund for an amount of QR 0 – QR 91,000,000;

(b) 0.125 per cent per annum of the Net Asset Value 
of the Fund for an amount of QR 91,000,001 – QR 
182,000,000; and

(c) 0.10 per cent per annum of the Net Asset Value of the 
Fund for an amount of QR 182,000,001 or more,

(in each case, subject to a minimum administration fee of QR 
5,460 per month).

Registrar Fee - The Fund will pay to the Custodian for his 
duties as Registrar and Transfer Agent a registrar fee at a rate 
of QR 27� for each subscription and redemption into and from 
the Fund. 

Redemption Fee - A redemption fee of an amount equal to 1% 
of the Net Asset Value of the Units being redeemed will be 
payable to the Fund Manager by the relevant Unitholder from 
the redemption proceeds of Units redeemed.

This redemption fee will be shared 50:50 between the Founder 
and the Fund or as otherwise agreed between them.

Miscellaneous Fees and Expenses – A fee (currently 
approximately 0.40 per cent of the transaction amount but this 
may change from time to time) will generally be charged by 
Qatari brokerage companies for the execution of buy and sell 
orders for or on behalf of the Fund.  Any part of such fees 
may be rebated by the Qatari brokerage companies in certain 
circumstances on the basis of the total business provided to 
such brokerage company by the Founder and the amount of 
any such rebate will be paid to the Fund. The Fund will be 
required to pay the amount of any such rebate received to the 
Founder.

The Fund will pay all brokerage and commissions and other 
dealing costs, stamp duties, taxes, foreign exchange costs, 
bank charges, registration fees relating to investments, 
insurance and security costs, any out of pocket expenses of 
the Founder, and all fees and out of pocket expenses of the 
auditor, and legal and certain other expenses incurred in the 
administration of the Fund, in the acquisition, holding and 
disposal of investments and in connection with obtaining a 
listing of the Units on any exchange.  The Fund will also pay 
the costs of preparing, printing and distributing all valuations, 
statements, accounts and reports together with the expenses of 
preparing and publishing the Net Asset Value, the Subscription 
Price and the Redemption Price. 

Establishment Costs - All fees and expenses incurred on 
or prior to the date of this Prospectus in connection with 
the establishment of the Fund, and the Initial Offer, and the 
preparation and publication of this document, and all legal costs 
and all out of pocket expenses were paid by the Founder on 
behalf of the Fund and will be paid to the Founder by the Fund 

in the Fund’s first financial year. These fees are a maximum 
estimated amount of 900,000 Riyals and shall be amortised 
immediately or during the initial financial period.

TAXATION AND EXCHANGE 
CONTROL

This summary may not be read as covering all aspects of taxation 
which may be relevant to a particular Unitholder and this will be 
dependent on each Unitholder’s individual circumstances (for 
example, tax consequences in the Unitholder’s tax residence).  
Investors should consult their own advisers on the taxation and 
exchange controls implications of their acquiring, holding or 
disposing of Units under the laws of any jurisdictions in which 
they are or may be liable to taxation.

The taxation of income and capital gains of the Fund and the 
Unitholders is subject to the fiscal law and practice of Qatar 
and any other jurisdiction in which the Fund invests and of the 
jurisdictions in which Unitholders are resident or otherwise 
subject to tax.  The following summary of the anticipated tax 
treatment in certain jurisdictions does not constitute legal or 
tax advice and is based on the taxation law and practice in 
force at the date of this document.  The summary applies only 
to persons holding Units as an investment.

It must be appreciated that the Fund will bear the risk of any 
adverse tax or exchange control developments in Qatar.

APPENDIX – GENERAL 
INFORMATION

Incorporation and Capital
The Fund was established on 14 November 2006 as an open-
ended investment fund in accordance with the provisions of 
the Law No. 25 of year 2002, The Minister of Economy and 
Commerce Decision No. (69)  of the year 2004 for issuing 
bylaws for investment funds of the State of Qatar, Registration 
No. IF/7/2006 with QCB and Registration No. �4169 with 
the Ministry of Economy and Commerce. Available to Qatari 
Citizens and Qatari incorporated or established legal entities 
only.

The Fund has, at the date of establishment, an authorised 
capital of 5,000,000 Units at a par value of QR10.00 each.  

The Units issued by the Fund are freely transferable (save 
where the holding of the Units by the transferee would result 
in any regulatory or legal disadvantage for the Fund or its 
Unitholders as a whole), are issued in registered form and 
holders are entitled to a certificate in respect of their holdings. 

No pre-emption rights exist in respect of the Units, either under 
the laws of the State of Qatar, under the Articles of Association 
or otherwise.

Unitholder Rights
The following is a summary of the respective rights attaching 
to the Units.
 
The Units carry the sole right to receive income and on 
liquidation carry the sole right to participate in any amounts 
payable to Unitholders.  At a general meeting of Unitholders 
called by the Founder, on a show of hands every holder of 
Units shall have one vote, and, on a poll, Units each carry one 
vote. The Units are redeemable at the option of the Unitholder 
in accordance with the provisions detailed under Subscription 
and Redemption of this Prospectus.

The Net Asset Value of any Unit is calculated by determining 
the Net Asset Value of the Fund divided by the aggregate 
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number of Units in the Fund. 
Any income arising in respect of the Fund may be applied in the 
payment of a dividend or other distribution only to Unitholders 
of Units.

On a liquidation of the Fund, the assets of the Fund available 
for distribution to Unitholders after the payment of creditors 
(including the payment of fees and expenses of the Fund) will 
be applied in payment to the Unitholders. 
At any general meeting of the Fund each holder of Units shall 
have one vote on a show of hands or, on a poll, one vote in 
respect of each whole Unit held.

Unit Certificates
A certificate for Units held by a Unitholder will be issued by 
the Fund to all investors in the Fund, signed by the legal 
representative of the Founder or the Fund Manager and will 
contain the following information:

(a) Name of the Unitholder
(b) Fund name, License and Registration number 
(c) Number of allocated Units and their nominal value

Such certificates shall be issued only after full settlement of the 
value of the subscribed Units in cash.

Bid Offer Spread
The amount which the Founder has currently determined 
to deduct in calculating the Redemption Price to reflect the 
costs and charges of making and liquidating investments is 
1 per cent of the Net Asset Value of the Fund.  Ignoring the 
subscription fee, this will create a spread of 1 per cent between 
the Subscription Price and the Redemption Price, with such 
amounts being retained for the benefit of the Fund. The 
Redemption Fees will be shared 50:50 between the Founder 
and the Fund or as otherwise agreed between them

Transfer of Units
The Units are transferable subject to the execution by the 
transferor of a Unit transfer form stating the full name and 
address of the transferor and transferee and the provision of 
any information which the Founder may require.
The Founder, the Fund Manager and/or the Custodian 
may refuse to register a transfer of Units in the following 
circumstances:

(a) if the sale, purchase or transfer of ownership, 
contravenes the provisions of these Articles or of any 
relevant law or regulations.

(b) if any amount payable by the relevant Unitholder in 
respect of the Units has not been paid to the Fund or if, 
following such sale, purchase or transfer a Unitholder 
will not fulfil the minimum holding requirements in 
respect of Units in the Fund. 

(c) if it breaches the Law, the Directive, any other relevant 
laws or regulations, the Articles, this Prospectus 
(including the subscription form) or if the subscriber or 
purchaser submits insufficient or incorrect information 
and/or documentation. 

Unclaimed Distributions
Any distributions unclaimed by a Unitholder after a period of 
six (6) years from the date of declaration of such distribution 
shall be automatically forfeited and shall revert to the Fund.

Indemnities
The Fund provides indemnity cover for Founder, the Fund 
Manager and the Custodian and their respective agents save 
as regards liability caused by their misuse of power, negligence 
or default. 

Miscellaneous
(a) The Fund assumes no responsibility for the withholding 

of tax at source. (Investors are referred to under 
Taxation and Exchange Control of this Prospectus for 
more details of the tax treatment of the Fund).

(b) As at the date of this Prospectus, the Fund has no 
outstanding indebtedness nor any outstanding 
mortgages, charges or other borrowings or 
indebtedness in the nature of borrowing, including 
bank overdrafts and liabilities under acceptances 
or acceptance credits, hire purchase commitments, 
guarantees or other contingent liabilities.

(c) The Fund was established and registered on
              14 November 2006 and as at the date of this 

Prospectus the Fund has not commenced business 
and no accounts have been made up and no 
dividends or other distributions have been declared.

(d) The Fund is not and does not intend to be registered 
or licensed in any jurisdiction or with any supervisory 
or regulatory authority outside Qatar (except that it 
may be listed on a suitable exchange or exchanges) 
in the future.

(e) PriceWaterhouseCoopers, have given, and not 
withdrawn, their written consent to the inclusion of 
their name and references to themselves as the 
Auditors in the form and content in which they appear 
in this Prospectus.

(f) The issue of the Units has been duly authorised by 
a resolution of the Founder of the Fund dated 7 May 
2006.

Material Contracts
The Fund has entered into the following contracts which are or 
may be material:

(a) An Investment Management Agreement dated 15 
November 2006 between the Fund, the Founder and 
the EFG-Hermes, Egypt, pursuant to which the Fund 
Manager has agreed to provide certain investment 
advisory and investment management services to the 
Fund.  

 In addition, this Investment Management Agreement 
contains detailed provisions relating to the 
responsibilities of the Fund Manager and excludes 
it from any liability to the Fund, or any Unitholder for 
any act or omission of the Fund Manager, except in 
the case of misuse of power, negligence or default 
on its part.  Likewise the Fund Manager may be 
indemnified by the Fund for any loss suffered by it in 
the performance of its obligations except in the case 
of misuse of power, negligence or default on its part. 

 Details of the fees payable to the Fund Manager 
are described under Fees and Expenses in this 
Prospectus.

(b) An Administration Agreement dated 15 November 
2006 between the Fund, the Founder and the 
Custodian, HSBC Bank Middle East Limited, Qatar 
Branch, pursuant to which the Custodian has 
agreed to provide corporate secretarial and certain 
administrative services to the Fund and procure the 
provision of a Fund Secretary.

 This Administration Agreement provides that the Fund 
will indemnify the Custodian for any loss suffered 
or any liability incurred in the performance or non-
performance of its obligations except in the case of 
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misuse of power, negligence or default on the part of 
the Custodian.  This Agreement may be terminated on 
three months notice by the Founder or the Custodian 
or earlier in certain circumstances.

 Details of the fees payable to the Custodian 
are described under Fees and Expenses in this 
Prospectus.

(c) A Registrar and Transfer Agency Agreement between 
the Fund, the Founder and the Custodian, HSBC 
Bank Middle East Limited, Qatar Branch pursuant to 
which the Custodian has agreed to provide Custodian 
and certain administrative services to the Fund.

 This Agreement provides that the Fund will indemnify 
Custodian for any loss suffered or any liability 
incurred in the performance or non-performance of 
its obligations except in the case of misuse of power, 
negligence or default on the part of the Custodian.  
This Agreement may be terminated on three months 
notice by the Founder or Custodian or earlier in certain 
circumstances.

 Details of the fees payable to the Custodian for acting 
as a Registrar and Transfer Agent are described under 
Fees and Expenses in this Prospectus.

 (d) A Custodian Agreement dated 15 November 2006 
between the Fund, the Founder and the Custodian, 
HSBC Bank Middle East Limited, Qatar Branch, 
pursuant to which the Custodian has been appointed 
to act as the Fund’s custodian.

 Under the Custodian Agreement, the Custodian 
has the power to appoint sub-custodians, agents 
or nominees and to delegate certain custodial and 
other functions where necessary to any such sub-
custodians, agents or nominees.  This Agreement 
excludes the Custodian from any liability except in the 
case of misuse of power, negligence or default and 
provides that the Fund will indemnify the Custodian 
for any loss incurred by it in the performance of its 
obligations except in the case of misuse of power, 
negligence or default on its part. The Agreement may 
be terminated on three months notice by the Fund or 
Custodian or earlier in certain circumstances. 

 Details of the fees payable to the Custodian 
are described under Fees and Expenses in this 
Prospectus.

 (e) Save for each of the material contracts described 
above, the Founder has not entered into any contracts, 
for and on behalf of the Fund, which are or may be 
material.

Accounts
The Fund prepares annual accounts each year for the year 
ending December 31 and the first set of annual accounts will be 
prepared for the period up to December �1, 2007.  Unaudited 
interim accounts will be prepared in respect of each quarter in 
accordance with the Articles of Association.

Unitholders will be sent a copy of the Fund’s annual report and 
audited financial statements within two months of the end of 
the period to which they relate.

Maximum and Minimum Subscription Levels
Although the Initial Offer is of 5,000,000 Units, the Founder may 
decide to increase the total number of Units available under 
the Initial Offer by 45,000,000 additional Units in accordance 

with the terms of the Articles of Association.
  
Allocation Procedure in Case of Over-Subscription
In the event that there is any over-subscription during any 
period in which Units are available for subscription in the Fund 
the Founder may, following receipt of the approval of the QCB, 
increase the capital of the Fund by the amount the Founder 
determines is necessary and otherwise in accordance with any 
maximum limit on a capital increase specified in the Articles of 
Association and this Prospectus.

Allocation of Units in case of over-subscription will be at 
the discretion of the Founder after consulting with the Fund 
Manager.  Emphasis will be based on choosing long-term 
investors and having a wide shareholder base.

Documents available for inspection
Copies of the following documents are, or as the case may be, 
will be available for inspection without charge, during normal 
business hours at the registered office of the Fund:

(a) this Prospectus and any other offering or placing 
documents produced from time to time by the Fund;

(b) the Articles of Association of the Fund;

(c) the material contracts referred to above;

(d) the most recent Annual Report and financial 
statements of the Fund (when available); and

(e) any interim or periodic accounts and/or reports sent to 
Unitholders.
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البنك التجاري القطري ش م ق

صندوق الوسيلة – الفئة كيو 
صندوق استثماري تأسس بموجب القانون رقم )25( لسنة 2002 بشأن صناديق االستثمار وقرار وزير 
االقتصاد والتجارة رقم )69( لسنة 2004 بشأن صناديق االستثمار في دولة قطر مرخص من المصرف 
المركزي تحت الرقم ص أ/2006/7 ومسجل لدي وزارة األقتصاد والتجارة تحت الرقم �4169  ومتاح 

للمواطنين القطريين والهيئات االعتبارية القطرية فقط

نــــشـــرة االكـــتــتـــاب
بتاريخ � ديسمبر 2006

بخصوص 
العرض األولي لـ 5.000.000 وحدة بسعر اكتتاب يبلغ 10 رياالت قطرية للوحدة الواحدة 

)باإلضافة إلى رسوم اكتتاب تصل إلى 0.�0 ريال قطري للوحدة(

مؤسس الصندوق
البنك التجاري القطري ش م ق

سجل تجاري رقم 150 خاضع إلشراف مصرف قطر المركزي بموجب ترخيص رقم بي سي/1975/10 
صادرة عن مصرف قطر المركزي تأسس بموجب قوانين دولة قطر وعنوان مكتبه الرئيسي هو ص ب 

�2�2، الدوحة، قطر

مدير الصندوق
القطري   التجاري  البنك  قطر  دولة  في  ومقرها  المحدودة  )مصر(  المالية  لإلدارة  اف جي-هيرمز  إي 

الدوحة – قطر

مستشار االستثمار
تيثيس أدفايسرز ليمتد وهي شركة خاصة محدودة في المملكة المتحدة خاضعة للوائح هيئة الخدمات 

New Street, London EC4A3TR 1 المالية في المملكة المتحدة، و عنوانة

أمين االستثمار
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع قطر وعنوانه ص.ب 57 الدوحة - قطر .
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مالحظة للمستثمرين

يتحمل مؤسس الصندوق المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا المستند على أساس مطـابقـة هذا المستند لما يعلمه من الواقع ، وقد بذل المؤسس 
كامل العناية الممكنة للتأكد من عدم حذف ما قد يؤثر على معناه .

لم يفوض الصندوق أو مؤسسه أو مدير الصندوق أي شخص، بما في ذلك دون حصر، أي وسيط  أو متعامل أو شخص آخر، إلصدار أي إعالن أو إعطاء 
أية معلومات أو تقديم أية عروض فيما يتعلق بعرض الوحدات أو بيعها باستثناء تلك الواردة في هذه النشرة، وفي حالة صدور أي إعالن أو إعطاء أية 
معلومات أو تقديم أية عروض غير تلك الوارده في هذه النشرة ، فيجب عدم االعتماد عليها على أنها صدرت أو تمت بتفويض من الصندوق أو المؤسس 

أو مدير الصندوق.

لم يتم ضمان تغطية العرض األولي ولن يتم تخصيص أية وحدات بموجب العرض األولي ما لم تستلم طلبات اكتتاب على 2.500.000 وحدة كحد أدنى 
باستثناء ما هو محدد في بند االكتتاب واالسترداد في هذه النشرة.

لم يقدم أي طلب إلدراج الوحدات في أي سوق مالي، ولكن يجوز للمؤسس أن يقرر في المستقبل أن من مصلحة الصندوق إدراج الوحدات في سوق الدوحة 
لألوراق المالية او سوق دبي المالي أو أية أسواق أخرى حسبما يراه المؤسس مناسباً ويجوز حينها تقديم طلب لإلدراج.

ال تعرض الوحدات المعروضة بموجب هذه النشرة على أي شخص غير مؤهل وال يجوز في أي وقت االكتتاب عليها أو حيازتها أو امتالكها من قبل أو 
لمصلحة أي شخص غير مؤهل.

على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار محتويات هذا المستند على أنها مشورة قانونية أو ضريبية استثمارية أو متعلقة بأية مسائل أخرى، وعليهم 
أنفسهم التعرف على ما يلي: 

الشروط  القانونية في بلدانهم المتعلقة باالكتتاب على الوحدات أو شرائها أو امتالكها أو استردادها أو أي تصرف آخر متعلق بها. )أ( 

أية قيود قد تواجههم في صرف العمالت األجنبية . )ب( 

العواقب الضريبية التي قد تسري عليهم في بلدانهم والمتعلقة بالدخل وغير ذلك مما يخص شراء الوحدات أو امتالكها أو استردادها أو أي  )ج( 
تصرف آخر متعلق بها.

على المستثمرين المحتملين االعتماد على ممثليهم من مستشارين قانونيين ومحاسبين بخصوص المسائل القانونية والضريبية وغيرها من المسائل 
المتعلقة بالصندوق واالستثمار فيه.

على المستثمرين المحتملين إدراك أن االستثمار في الصندوق ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة، فالصندوق فقط مناسب لالستثمار فيه من قبل 
المستثمرين الذين يدركون ويفهمون المخاطر التي ينطوي عليها ويستطيعون تحمل خسارة المبلغ المستثمر. بإمكان المستثمرين المحتملين الرجوع إلى 

بند اعتبارات خاصة في هذه النشرة لالطالع على ملخص عن بعض مخاطر االستثمار.
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تعاريف

يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه النشرة والتي لم يرد لها تعريف أو شرح بخالف ذلك المعاني التالية:

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط احملدود، فرع قطر و/أو أية مؤسسة أخرى يعينها املؤسس من أمني االستثمار 
وقت آلخر للتصرف كأمني إستثمار للصندوق مع صالحية أمني االستثمار لتعيني  أمناء إستثمار من 

الباطن.

النظام األساسي للصندوق وتعديالته من وقت آلخر.النظام األساسي

كمدقق مدقق احلسابات للتصرف  وقت آلخر  من  املؤسس  يعينها  أخرى  مؤسسة  أية  و/أو  كوبرز  ووترهاوس  برايس 
حسابات للصندوق.

أي يوم تفتح فيه البنوك في قطر ملزاولة األعمال املصرفية العادية وصرف العمالت.يوم العمل

مصرف قطر املركزي.املصرف 

البنك التجاري القطري ش م ق بصفته مؤسساً للصندوق. وعنوان مكتبه الرئيسي هو ص ب �2�2، املؤسس
الدوحة - قطر

بشأن الصندوق  2002 لسنة   )25( رقم  القانون  مبوجب  تأسس  وهو صندوق  كيو،  الفئة   – الوسيلة  صندوق 
االستثمار  رقم )69( لسنة 2004 بشأن صناديق  والتجارة  االقتصاد  وزير  وقرار  األستثمار  صناديق 

في دولة قطر.

تاريخ إغالق االكتتاب مبوجب العرض األولي يحدده املؤسس على أال يتجاوز ذلك التاريخ مدة 60 يوماً تاريخ اإلغالق األولي
من تاريخ بدأ االكتتاب مبوافقة مصرف قطر املركزي.

تاريخ االغالق العرض األولي وينتهي في  النشرة  تاريخ هذه  يبدأ في  الذي  الصندوق  للوحدات في  العرض األولي 
األولي.

يعني املؤسس تيثيس أدفايسرز ليمتد وهي شركة خاصة محدودة في اململكة املتحدة خاضعة للوائح مستشار االستثمار
هيئة اخلدمات املالية في اململكة املتحدة كمستشار استثمار ملدير الصندوق، وتكون صالحياته ضمن 
إطار صالحيات مدير الصندوق أو املؤسس.  تعيني أي مستشار إستثمار يخضع ملوافقة املؤسس وحتدد 

مسؤولياته ضمن الصالحية املمنوحة له من قبل املؤسس أو مدير الصندوق.

إي اف جي-هيرمز لإلدارة املالية )مصر( احملدودة و/أو أية مؤسسة أخرى يعينها املؤسس من وقت مدير الصندوق
آلخر كمدير صندوق و مقره في البنك التجاري القطري وعنوان مكتبه الرئيسي هو ص ب �2�2، 

الدوحة - قطر.

القوانني واللوائح املتعلقة مبنع غسيل األموال املعمول بها في دولة قطر.لوائح غسيل األموال

القيمة الصافية ألصول الصندوق أو الوحدة فيه، حسبما يقتضي سياق النص، محسوبة على النحو القيمة الصافية لألصول
املبني في  بند القيمة الصافية لألصول في هذه النشرة.

أي شخص في أي اختصاص قضائي:شخص غير مؤهل للمساهمة في الصندوق

يقل عمره عن 18 سنة. )أ( 
يكون مواطناً غير قطري أو هيئة اعتبارية غير قطرية. )ب( 

ال يصرح في ذلك االختصاص مبثل ذلك العرض أو الدعوة. )ج( 
يكون فيه الشخص الذي يقدم العرض أو الدعوة غير مؤهل لذلك. )د( 

يكون تقدمي العرض أو الدعوة إليه غير قانوني. )هـ( 

العملة الرسمية لدولة قطر.الريال القطري
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كل يوم تقييم يقرر املؤسس السماح فيه باسترداد وحدات الصندوق.تاريخ االسترداد

السعر الذي ستسترد به الوحدات سواء بالنسبة لالسترداد حسب خيار مالكي الوحدات أو بالنسبة سعر االسترداد
النحو املبني في بند سعر األسترداد في  لالسترداد القسري حسب خيار الصندوق، ويحتسب على 

هذه النشرة. 

السعر الذي تعرض به الوحدات وهو 10 رياالت قطرية بالنسبة للعرض األولي، أما بالنسبة ألي يوم سعر االكتتاب
تقييم بعدها فيكون هو السعر احملتسب على النحو املبني في بند حساب القيمة الصافية  لألصول 

وسعر االكتتاب وسعر االسترداد في هذه النشرة.

االكتتابات على الوحدات في الصندوق التي يستلمها امني االستثمار بعد تاريخ اإلغالق األولي.االكتتابات الالحقة

كل وحدة في الصندوق معروضة لالكتتاب تبلغ قيمتها االسمية 10 رياالت قطرية.الوحدة

مالكو/ حملة وحدات اإلستثماراملسجلون من وقت آلخر.مالكو /حملة وحدات اإلستثمار

اليوم اخلامس عشر من أيام الشهر امليالدي أو أول يوم عمل الحق له إذا وقع يوم التقييم في يوم يوم التقييم
عطلة.

سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي هو 64.� ريال لكل دوالر حسب رويترز بتاريخ 1 أغسطس 2006.

ملخص

يجب قراءة الملخص التالي مع النص الكامل لهذا المستند:

رقم الصندوق القانون  مبوجب  القطري ش م ق  التجاري  البنك  أسسه  الذي  كيو  الفئة   – الوسيلة  صندوق 
 2004 لسنة   )69( رقم  والتجارة  االقتصاد  وزير  وقرار  االستثمار  بشأن صناديق   2002 لسنة   )25(
الرقم ص أ/2006/7             بشأن صناديق االستثمار في دولة قطر. مرخص من املصرف املركزي حتت 
ومسجل لدي وزارة األقتصاد والتجارة حتت الرقم   �4169  ومتاح للمواطنني القطريني والهيئات 

االعتبارية القطرية فقط.

تأسس الصندوق لغرض توفير فرصة ملالكي الوحدات لإلستثمار بشكل غير مباشر في األوراق املالية غرض االستثمار وسياسته
للشركات املؤسسة أو العاملة في دولة قطر ودول مجلس التعاون اخلليجي األخرى ضمن قيود معينة، 
ليكون الغرض االستثماري الرئيسي في إدارة استثمارات الصندوق على املدى الطويل هو زيادة قيمة 

رأس املال .

يعرض الصندوق عدداً يصل إلى خمسة ماليني 5.000.000 وحدة كجزء من العرض األولي بسعر العرض األولي
10 رياالت قطرية للوحدة، باإلضافة إلى رسوم اكتتاب تبلغ 0.�0 ريال قطري للوحدة. ويحق للمؤسس 
أن يختار زيادة إجمالي عدد الوحدات املتاحة مبوجب العرض األولي مبقدار 45.000.000 وحدة 
إضافية وفقاً لشروط نظام الصندوق األساسي. لن يتم ضمان تغطية العرض األولي أو املضي فيه ما 

لم تستلم اكتتابات على 2.500.000 وحدة على األقل.

احلديني األدنى واالعلى لالكتتاب في 
وحدات الصندوق للمستثمر الواحد

يبلغ احلد األدنى لالكتتاب من قبل أي مكتتب 2.500 وحده خالل الفترة االولية وطوال فترة نشاط 
الصندوق ،  يحق للمؤسس  ان يحدد من وقت الى آخر السقف االدنى لقيمة او عدد الوحدات التي 
ميكن حملها شرط اال يلزم  هذا التحديد أي شخص كان مسجال كحامل لهذه الوحدات قبل تاريخ 

التحديد اما ببيع أي من هذه الوحدات او بشراء وحدات اضافية.
احلد االعلى الكتتاب كل مالك وحدات في الصندوق هو 2.000.000 وحدة.

باستثناء ما ورد في هذه النشرة، لن يتم إصدار أية وحدات إضافية حتى يوم التقييم األول الذي يحل االكتتاب الالحق
بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإلغالق األولي. أما بعد ذلك فيجوز وفق خيار املؤسس إصدار وحدات 
إضافية بشكل شهري اعتباراً من أي يوم تقييم بأسعار حتتسب على أساس القيمة الصافية ألصول 

الوحدة في يوم التقييم املعني باإلضافة إلى رسوم اكتتاب تصل إلى � باملائة من سعر االكتتاب.

الصندوق هو50.000.000  وحدة  التي يجوز إصدارها في  الوحدات  لعدد  سيكون احلد األقصى 
ـِ 5.000.000 وحده. ليشمل هذا العدد وحدات العرض األولي واحملددة ب
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إي اف إدارة الصندوق املالية )مصر( احملدودة وهي عضو في مجموعة  إي اف جي-هيرمز لإلدارة  املؤسس  عني 
جي-هيرمز لتتصرف كمدير للصندوق و مقره هو البنك التجاري القطري املكتب الرئيسي ، الدوحة 

- قطر.

ستكون املؤسسة املذكورة بصفتها مدير الصندوق مسؤولة عن إدارة الصندوق وتقدمي خدمات محاسبية 
وغيرها من اخلدمات اإلدارية املتنوعة األخرى للصندوق وقد قام املؤسس بتعيني تيثيس أدفايسرز 

ليمتد و/أو أي طرف آخر للتصرف كمستشار استثمار للصندوق .

بالريال الوحدات في الصندوق نقداً  الصندوق  إلى  الوحدات  على  االكتتاب  سعر  كامل  سداد  عند  إال  الوحدات  تصدر  لن 
القطري .

ستكون مدة الصندوق عشر )10( سنوات أو أية مدة أخرى أطول يحددها املؤسس مبوافقة املصرف مدة الصندوق
للنظام االساسي والقانون واللوائح  املركزي ومن اجلائز تصفية الصندوق قبل نهاية هذه املدة وفقاً 

في احلاالت التالية:

انتهاء املدة احملددة للصندوق.  )أ( 
إكمال األغراض الذي تأسس الصندوق من أجلها.  )ب( 

إذا اعتمدت أية محكمة، أو طلب املصرف املركزي، قراراً يقضي بإنهاء الصندوق وتصفيته.  )ج( 
تصفية املؤسس أو إشهار إفالس املؤسس )ما لم يتولى طرف ثالث منصب املؤسس فيما  )د( 

يتعلق بالصندوق بعد احلصول على موافقة املصرف املركزي(.
إذا اعتمد حملة الوحدات، بعد خسارة 50% أو أكثر من رأس املال األولي للصندوق، في أية  )هـ( 
جمعية عمومية يحضرها حملة وحدات لهم ما ال يقل عن 50% من ملكية وحدات الصندوق 
الصادرة في حينه قراراً بأغلبية مالكي الوحدات )حسب عدد الوحدات احلاضرة( في تلك 

اجلمعية لتصفية الصندوق، إذا لم يكتمل النصاب في االجتماع، ينعقد اجتماع آخر بعد 
أسبوع واحد من االجتماع األول، ويعتبر االجتماع الثاني مكتمل النصاب بغض النظر عن 

عدد الوحدات التي ميلكها حملة الوحدات احلاضرين.
إذا انخفض رأس مال الصندوق ما دون 2.5 مليون وحدة. )و( 

لم يقدم حتى تاريخ هذه النشرة أي طلب إلدراج الوحدات في أي سوق مالي ، ولكن يجوز تقدمي طلب إدراج الوحدات
في املستقبل إلدراج وحدات في سوق الدوحة لألوراق املالية أو سوق دبي املالي او أية أسواق أخرى 

حسبما يراه املؤسس مناسباً في حال قرر املؤسس أن   ذلك من مصلحة الصندوق.

ال يجوز استرداد الوحدات خالل مدة � أشهر من تاريخ اإلغالق األولي، باستثناء حاالت االسترداد االسترداد
القسري التي يقوم بها الصندوق على النحو املبني في بند األسترداد في هذه النشرة. وبعد انتهاء تلك 
املدة سيكون هناك استرداد شهري كما في كل يوم تقييم مع مراعاة القيود على االسترداد املشار إليها 

في بند األسترداد في هذه النشرة.

بأية سياسة التوزيع الصندوق  يقوم  ولن  سنوياً،  األرباح  من  استثماره  دخل  صافي  من  جزء  توزيع  الصندوق  ينوي 
توزيعات من رأس املال ولكن يجوز له وفق خيار املؤسس دفع توزيعات من أرباح رأس املال التي يحققها 

الصندوق.

إستثمار املدير اإلداري وأمني السجل ووكيل التحويل أمني  كونه  الى  باالضافة  فرع قطر  األوسط احملدود،  الشرق  بي سي  إتش إس  بنك  يكون 
للصندوق يقدم خدمات سكرتارية متنوعة وخدمات إدارية أخرى للصندوق،  إدارياً  للصندوق مديراً 

كما مت تعيينه ليتصرف كأمني سجل ووكيل حتويل للصندوق.

سيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق أجور إدارة بشكل شهري حتتسب على أساس شهري وتستحق أجور اإلدارة
بنسبة 1.5 باملائة سنوياً من القيمة الصافية ألصول الصندوق في يوم التقييم املعني.

يتقاسم مدير الصندوق واملؤسس أجور اإلدارة هذه مناصفة أو وفق أي نسبة أخرى يتفقان عليها.

سيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق أجور أداء تبلغ 20 % من أية عوائد إيجابية خالل السنة املعنية أجور األداء
تتجاوز معدل النمو املطلوب والبالغ %10. 

يتفقان  أخرى  نسبة  أي  وفق  أو  مناصفة  أداء مستحقة  أجور  أية  واملؤسس  الصندوق  مدير  يتقاسم 
عليها.

سيدفع الصندوق إلى بنك اتش بي سي كأمني إستثمار و مدير إداري وأمني سجل ووكيل حتويل أجوراً أجور أمانة اإلستثمار
وفق اجلدول التالي مع مراعاة احلد الشهري األدنى التالي، إن وجد:
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9.100 ريال قطري تستحق في تاريخ اإلغالق األولي.أجور البدء

القيمة أجور أمانة اإلستثمار من  مئوية  كنسبة  تقييم  يوم  كل  في  وتستحق شهرياً  حتتسب 
الصافية ألصول الصندوق على النحو املبني أدناه مع االلتزام بحد أدنى 

ألجور أمانة اإلستثمارمبلغ شهري مقداره 405 ريال قطري :

األجوراملبلغ بالريال القطري
0.�5%صفر – 91.000.000

182.000.000 - 91.000.001%0.�0
0.25%182.000.001 أو أكثر

أمني  إلى  الصندوق  سيدفعها  التي  اإلستثمار  أمانة  أجور  تشمل  ال 
اإلستثمار بشكل مستقل ما يلي:

أجر معاملة أمانة إستثمار مبلغ 4�7 ريال قطري )على بيع أو   •
شراء االستثمار(

أجر معاملة حتويل نقدي مبلغ 128 ريال قطري  •

القيمة األجور اإلدارية من  مئوية  كنسبة  تقييم  يوم  كل  في  وتستحق شهرياً  حتتسب 
الصافية ألصول الصندوق على النحو املبني أدناه مع االلتزام بحد أدنى 

لألجور اإلدارية مبلغ شهري مقداره 5.460 ريال قطريً :

األجوراملبلغ بالريال القطري
0.15%صفر – 91.000.000

182.000.000 - 91.000.001%0.125
0.10%182.000.001 أو أكثر

ووكالة  السجل  أمانة  أجور 
التحويل

على  استرداد  أو  أو حتويل  اكتتاب  عملية  كل  عن  قطري  ريال   27�
الوحدات.

سيدفع الصندوق من املبلغ الذي يسدده كل مالك وحدات عند االكتتاب رسوم اكتتاب تعادل � باملائة رسوم االكتتاب
من سعر االكتتاب.

تدفع رسوم االكتتاب هذه إلى املؤسس الذي له اخليار أن يقرر إعادة أو سداد كامل تلك الرسوم أو أي 
جزء منها إلى أي وسيط قدم له مساعده في االكتتاب.

يستحق دفع رسوم استرداد مببلغ يعادل 1% من القيمة الصافية ألصول الوحدات التي يتم استردادها رسوم االسترداد
إلى الصندوق من عوائد استرداد تلك الوحدات، يتقاسمها املؤسس والصندوق مناصفة. .

مصاريف التأسيس والرسوم واملصاريف 
املتفرقة

باإلضافة إلى ما سبق، سيدفع الصندوق التكاليف التأسيسية  والرسوم واملصاريف اإلضافية للصندوق 
على النحو املبني في بند األجور واملصاريف في هذه النشرة.

ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر كبيرة ، ويعتبر االستثمار طويل األجل مناسباً للمستثمرين املخاطر
الذين يتفهمون ويتحملون املخاطر التي ينطوي عليها هذا اإلستثمار مبا في ذلك خسارة كامل األموال 

املستثمرة أو أي جزء منها.

على املستثمرين احملتملني الرجوع إلى بند اعتبارات خاصة في هذه النشرة للحصول على ملخص 
عن بعض املخاطر.
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سياسة االستثمار

غرض االستثمار وسياسته
سيستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األسهم واألوراق المالية األخرى 
الصادرة عن الشركات المؤسسة أو العاملة في دولة قطر، وسيكون 

معيار األداء هو مؤشر سوق الدوحة لألوراق المالية.

ولكن ستتوفر لمدير الصندوق المرونة الستثمار ما يصل إلى 40
الصادرة  األخرى  المالية  واألوراق  األسهم  في  المحفظة  من  بالمئة 
عن الشركات العاملة أو المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي 
األخرى . ولن تتم زيادة نسبة االستثمار في األسواق الخليجية األخرى 
إال عندما يعتقد مدير الصندوق بوجود فرص في تلك األسواق أكبر 
المتوسط،  إلى  القصير  المدى  على  قطر  في  المتوفرة  الفرص  من 
الخليجية األخرى  أن يكون لرجحان كفة األسواق  المتوقع  ومن غير 
المشاركة  هو  الصندوق  غرض  أن  حيث  الطويل  المدى  على  أهمية 
في نمو االقتصاد القطري وأسواق رأس المال . ولكن بما أن طبيعة 
األسواق الخليجية تتميز بأنها ال تتبع بعضها وقد تصل من وقت آلخر 
لمستويات عالية من المبالغة في قيمتها، سيعمل مدير الصندوق على 
اقتناص الفرص وزيادة نسبة االستثمار في األسواق الخليجية األخرى 

عندما تشير التقييمات إلى إمكانية تحقيق أداء أعلى نسبياً.

كما يجوز للصندوق االستثمار بما يلي :

السندات  أو  القطرية  الحكومة  سندات  في  االستثمار  )أ( 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات  عن  الصادرة 
المشترك،  االستثمار  صناديق  أو  والشركات  األخرى 
ألصول  الصافية  القيمة  نسبة  تزيد  ال  أن  بشرط 
الصندوق المستثمرة بهذا الشكل في تلك السندات في 
أي وقت عن 15 بالمائة، ويجب أن يحصل أي من تلك 
إما  قبل  من  استثمار”  “درجة  تصنيف  على  السندات 

موديز أو ستاندرد أند بورز.

استثمار نسبة تصل إلى 15 بالمائة من القيمة الصافية  )ب( 
غير  بالشركات  الخاصة  المالية  األوراق  في  ألصوله 

المدرجة في أي وقت.

سيحتفظ الصندوق بنسبة غير محددة من القيمة الصافية ألصوله 
بشكل نقدي لتسهيل استثماراته الجديدة أو استرداد الوحدات.

لن يحدث أي تغيير في غرض االستثمار وسياسته المبينة أعاله لمدة 
سنتين على األقل من تاريخ هذه النشرة إال في الظروف االستثنائية، 
على أن يكون التغيير في تلك الحالة مشروطاً بالحصول على موافقة 
مسبقة من مالكي الوحدات والجهات المختصة بموجب قرار عادي 
الصندوق  يكون  قد  سوق  ألي  السارية  باللوائح  دائماً  االلتزام  ومع 

خاضعاً لها.   

دوافع االستثمار واستراتيجيته
فرصة  توفر  القطرية  المال  رأس  أسواق  بأن  المؤسس  يعتقد 
خالل  سيمثل  القطري  االقتصاد  أن  يعتقد  حيث  فريدة،  استثمارية 
السنوات القادمة واحداً من أسرع االقتصادات نمواً في العالم، وهذا 
النمو مضمون مع زيادة برامج تصدير الغاز الطبيعي السائل والنفط 
وبموازاة هذه   ، المتقدمة  مراحلها  في  توسع  برامج  إلى جانب عدة 
المشاريع فإن القطاعات غير النفطية تشهد نمواً كبيراً في اإلنشاءات 
والخدمات والصناعة والمال، وتحظى هذه القطاعات بتمثيل جيد في 
سوق الدوحة لألوراق المالية وستشهد نمواً كبيراً مع استمرار توسع 
االقتصاد القطري. كما أن الحكومة القطرية على وشك تسريع برامج 
الشركات  في  إضافية  باستثمارات  التصرف  خالل  من  الخصخصة 
في  الصندوق  وعليه سيكون   ، والفوالذ  اإلسمنت  قطاع  تحتكر  التي 
شركات  وإدراج  الخصخصة  عمليات  في  المشاركة  من  يمكنه  موقع 
العام في بعض  االكتتاب  تسبق  الجديدة في مرحلة  الخاص  القطاع 
الحاالت. وبموجب القيود على استثمارات الصندوق يمكن تخصيص 
نسبة تصل إلى 15% من محفظة الصندوق للشركات غير المدرجة، 
سوق  في  اإلدراج  في  نيتها  عن  الشركات  تلك  تفصح   أن  شريطة 
التاليتين الستثمار الصندوق  المالية خالل السنتين  الدوحة لألوراق 
في أوراقها المالية على أن تسمح اللوائح النافذة بتلك االستثمارات.

تتميز الكثير من الشركات المدرجة في سوق الدوحة لألوراق المالية 
أرباح  وتوزيعات  قوية  نقدية  وتدفقات  الديون  من  متدنية  بمستويات 
عالية، وبعضها مهيأ للتوسع في السوق المحلية سريعة النمو فضاًل 
ودولياً.  إقليمياً  للتوسع  للبحث عن فرص  عن أن بعضها مهيأ أيضاً 
ونظراً لقوة اقتصاد قطر وتوقعات أسعار الفائدة العالمية على المدى 
المتوسط فمن المتوقع أن تستفيد الشركات القطرية من قوة العملة 
للمستوى  التكلفة. ونظراً  قليل  تمويل  الحصول على  الوطنية وفرص 
المتدني جداً ألسعار ودائع اإلدخار فمن المتوقع أن يكون االستثمار 

في األسهم خياراً يجذب المدخرين المحليين بشكل متزايد.

إلى  يسعى  ولن  لألسهم  انتقائياً  منهجاً  الصندوق  مدير  سيعتمد 
محاكاة المؤشرات في القطاعات أو األسهم ألنه يعتبر أن المؤشرات 
في السوق غير الناضج نسبياً ال تتمتع بنفس فعالية المؤشرات في 
األسواق المتطورة. وينوي مدير الصندوق الحفاظ على محفظة مركزة 
نسبياً تركز على الشركات التي تحقق نمواً نوعياً كبيراً وتمتلك ميزانية 

عمومية سليمة ومعايير مقبولة لحكم الشركات.

القيود على االستثمار
يخضع استثمار أصول الصندوق لقيود معينة يحددها المؤسس من 
وقت آلخر، وقد اعتمد المؤسس القيود األولية التالية التي ستسري 

على الصندوق:

ال يجوز استثمار نسبة تزيد عن 20 بالمائة من القيمة  )أ( 
الصافية ألصول الصندوق في األوراق المالية/السندات 

ألي مصدر منفرد في أي وقت من االوقات.
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ال يجوز أن يمتلك الصندوق أكثر من 15 بالمائة من رأس  )ب( 
المال الصادر ألي مصدر في أي وقت من االوقات.

المالية  األوراق  في  الصندوق  يستثمر  أن  يجوز  ال  )ج( 
من  أي  أو  ق  م  القطري ش  التجاري  بالبنك  الخاصة 
الشركات التابعة له و/أو المرتبطة به في أي وقت من 
االوقات و لن تستخدم اموال الصندوق في اي نشاط 
مخالف لنشاط الصندوق او تستثمر أمواله في صناديق 
 ، إدارتها  االصندوق  مدير  يتولى  أخرى   إستثمارية 
اموال  استثمار  يجوز  ال  كما   ، بها  االستثمار  أمانة  أو 
مدير  أو  المؤسس  مال  رأس  في  للمساهمة  الصندوق 

الصندوق ، أو الشركات التابعة ألي منهما.

ال يجوز استثمار نسبة تزيد عن 40 بالمائة من القيمة  )د( 
الصافية ألصول الصندوق في األوراق المالية الخاصة 
التعاون  مجلس  دول  في  المؤسسين  بالمصدرين 

الخليجي خارج دولة قطر في أي وقت من االوقات.

ال يجوز استثمار نسبة تزيد عن 15 بالمائة من القيمة  )هـ( 
الصافية ألصول الصندوق في سندات الحكومة القطرية 
أو السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون 
المشترك في  أو صناديق االستثمار  الخليجي األخرى 
تلك  أي من  أن يحصل  ويجب   ، االوقات  أي وقت من 
إما  قبل  من  استثمار«  »درجة  تصنيف  على  السندات 

موديز أو ستاندرد أند بورز.

ال يجوز استثمار نسبة تزيد عن 15 بالمائة من القيمة  )و( 
الصافية ألصول الصندوق في األوراق المالية الخاصة 

بالشركات غير المدرجة في أي وقت من االوقات.

محفظة  من  نسبة  على  الحفاظ  وقت  أي  في  يجوز   
الفرص  من  لالستفادة  نقدي  بشكل  الصندوق 
االستثمارية عند ظهورها، ويلتزم الصندوق بالسعي في 
كافة األوقات لضمان إيجاد توازن معقول بين مختلف 
مع  االستثمارية  محفظته  في  الصناعية  القطاعات 
االلتزام الدائًم بأن يكون قرار المؤسس بشأن التوازن 

يخدم أفضل مصالح الصندوق.

االقتراض والتحوط
أو  العمالت  التحوط ضد مخاطر  أو  باالقتراض  ال يسمح للصندوق 

المخاطر األخرى.

اعتبارات خاصة

المخاطر
المحتملون  المستثمرون  يأخذ  أن  الصندوق  في  االستثمار  يتطلب 
بعين االعتبار مخاطر إضافية إلى جانب المخاطر التي تقترن عادة 

الوحدات  ترتفع قيمة ودخل  المالية. فقد  األوراق  باالستثمارات في 
الذي توفره أو تنخفض ، وال يمكن ضمان استعادة المستثمرين عند 
االسترداد أو في أي وقت آخر كامل المبلغ األصلي المستثمر أو أي 
جزء منه. بناء على ذلك فالصندوق مناسب فقط لالستثمار من قبل 
المستثمرين الذين يفهمون المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في 
الصندوق ولديهم القدرة واالستعداد لتحمل الخسارة الكلية أو الجزئية 
الستثمارهم. يجب على المستثمرين المحتملين أخذ المخاطر التالية 

بعين االعتبارعلى وجه الخصوص:

محدودية السجل السابق   •
سابق  سجل  لديه  وليس  التأسيس  حديث  الصندوق   
وسيعتمد على خبرة ومعرفة مدير الصندوق ومستشار 
مدير  بأن  ضمان  أي  تقديم  يمكن  وال  االستثمار، 
تمكين  في  سينجحان  االستثمار  ومستشار  الصندوق 

الصندوق من تحقيق أغراضه االستثمارية.

امكانية تراجع أسعار النفط والغاز  •
بأداء  مباشر  غير  ارتباطاً  األصول  أسعار  ترتبط   
صادرات  بأداء  بدوره  يتحدد  الذي  القطري  االقتصاد 

النفط والغاز.

احتمال تقلب األسعار في السوق    •
لتقلبات  قطر  في  محددة  استثمارات  أسعار  تعرضت   
حادة وانخفاضات مفاجئة وال يمكن تقديم أي ضمان 
بشكل  المالية  لألوراق  المستقبلي  األداء  بخصوص 
في  يحدث  مما  أكبر  األسعار  تقلب  يكون  قد  عام. 
المستثمرين  على  لذلك  تطوراً،  األكثر  األسهم  أسواق 
المحتملين إدراك أنه من المرجح تقلب قيمة الوحدات 

والدخل الناتج عنها.

مخاطر أمانة اإلستثمار  •
على  اآلمنة  اإلستثمار  بأمانة  الخاصة  التحتية  البنية   
وتسوية  المالية  األوراق  وبيع  وشراء  المالية  األوراق 
الشركات  إجراءات  وبدء  األرباح  وتحصيل  الصفقات 
أسواق  في  متطورة  ليست  الشركات  نشاطات  ومتابعة 
أسواق  في  التطورالموجودة  درجة  بنفس  قطر  دولة 

اخرى.

االستثمار في الشركات الصغيرة وغير المدرجة  •
الصندوق  فيها  سيستثمر  التي  الشركات  تتضمن  قد   
من  الكثير  في  وحتى   ، مدرجة  غير  صغيرة  شركات 
فإن  الصندوق  فيها  يستثمر  التي  المدرجة  الشركات 
قيمة  من  أقل  ستكون  الشركات  لتلك  السوقية  القيمة 
الكثير من الشركات المدرجة في بلدان منظمة التعاون 
المالية  األوراق  في  االستثمار  ينطوي  قد  والتنمية. 
للشركات الصغيرة على مخاطر أكبر من المخاطر التي 
واألكثر  األكبر  الشركات  في  باالستثمار  عادة  ترتبط 
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رسوخاً ، وبشكل خاص فغالباً ما تكون خطوط إنتاج أو 
أسواق أو موارد الشركات الصغيرة المالية محدودة وقد 
تعتمد في إدارتها على عدد أقل من األفراد األساسيين. 
إلى جانب ذلك فإن سوق أسهم الشركات غير المدرجة 
والشركات المدرجة الصغيرة غالباً ما يكون أقل سيولة 
من سوق أسهم الشركات المدرجة األكبر حجماً وهذا 
األسهم  تلك  حيازة  في  محتملة  صعوبات  إلى  يؤدي 

وتقييمها والتصرف بها.

المناخ السياسي والتطرف  •
سياسي  اضطراب  إلى  تاريخها  في  قطر  تتعرض  لم   
التحرر  نهج  باستمرار  المستقبلية  فرصها  وترتبط 
االقتصادي والسياسي في المنطقة إال ان عوامل مثل 
أو  القرار  صناعة  في  العسكري  أو  الحكومي  التدخل 
الدول  بين  العداوات  أو  التطرف  أو  المدني  العصيان 
إلى خسائر  او  استقرار  إلى عدم  تؤدي  المتجاورة قد 
جماعات  أن  الى  األشارة  تجدر  و  للصندوق.  كبيرة 
متطرفة في بلدان معينة قد اتخذت مواقف مناهضة 
للغرب و معارضة لالنفتاح على االستثمارات األجنبية، 
وزيادة قوة هذه الحركات قد يؤدي إلى زعزعة استقرار 

النشاطات االستثمارية الخاصة بالصندوق.

االستثمار في دولة  قطر  •
استثمارات  من  األقل  على   %�0 نسبة  تستثمر  قد   
الصندوق في شركات قائمة أو عاملة في قطر، لذلك 
التطورات  مخاطر  تحمل  المستثمرين  على  سيكون 
االقتصادية  والظروف  السوق  ظروف  في  السلبية 

والسياسية في دولة قطر.

قيود على االستثمار في دولة  قطر  •
االستثمارية  وسياساته  الصندوق  أغراض  تسمح   
معينة  بلدان  عن  صادرة  مالية  أوراق  في  باالستثمار 
ومن مصدرين قائمين في تلك البلدان التي قد تخضع 
من وقت آلخر للمقاطعة أو لقيود حكومية أخرى على 
التأكد من  الصندوق  المستثمرين في  االستثمار. على 
بلد  الصندوق لن يخرق قوانين أي  أن استثمارهم في 

يخضعون له.

سيولة الوحدات  •
دوري  بشكل  الصندوق  في  الوحدات  استرداد  يمكن   
فقط مع مراعاة القيود المشار إليها في بند االكتتاب 
فترات  هناك  يكون  قد  النشرة.  هذه  في  واالسترداد 
أن  ومع   . فيها  الوحدات  استرداد  يمكن  ال  مغلقة 
األوراق  قوانين  مراعاة  )مع  للتحويل  قابلة  الوحدات 
المالية المعنية( وانه من الممكن تقديم أي طلب إلدراج 
يتوقع  المؤسس ال  فإن   ، مالي  الوحدات في أي سوق 
بناء على   ، الوحدات  ثانوية فعالة ألي من  نشوء سوق 

لمالك الوحدات  ذلك فقد ال يكون من الممكن  دائماً 
االسترداد من االستثمار بسرعة و بسعر مناسب.

المخاطر القانونية  •
قد يكون مستوى التغيير التشريعي في قطر سريعاً وقد   
المقترح  التشريع  بمحتويات  التنبؤ  أو يستحيل  يصعب 
وعلى  قوانين.  شكل  على  النهاية  في  سيصدر  والذي 
التشريعي  للتغيير  كبير  دعم سياسي  وجود  من  الرغم 
من أجل تشجيع وتسهيل االنتقال إلى اقتصاد السوق ، 
فمن غير المؤكد أن سن التشريعات سيعمل على تعزيز 

تلك األهداف بشكل منسجم أو متناغم.

مخاطر العمالت  •
على الرغم من أن القيمة الصافية ألصول الصندوق و   
أن كافة أسعار االسترداد فيه ستكون بالريال القطري ، 
اال ان الصندوق سيستثمر في األوراق المالية الصادرة 
ضد  التحوط  إلى  يسعى   قد  وانه  متنوعة  بعمالت 
مخاطر العمالت األجنبية )دون أن يكون ملزماً بذلك(، 
المجدي  من  أو  الممكن  من  ليس  انه  الى  االشارة  مع 
التحوط ضد مخاطر الكثير من العمالت التي سيستثمر 
التـحوط  عمليات  من  أي  ان  و/أو  الصندوق  فيـها 
يتحمل  فقد  لذلك   ، كاملة  غير  تـكون  قد  المحتملة 
أسعار  في  السلبية  التحركات  مخاطر  المستثمرون 
االستثمارات  عمالت  مقابل  القطري  الريال  صرف 
والعملة األساسية للمستثمر، كما سيتحمل المستثمرون 

المخاطر المرتبطة بإبرام تعامالت تحوط غير كاملة.

إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية والتنظيمية  •
ال تخضع الشركات في قطر لمعايير إفصاح ومحاسبة   
في  المطبقة  لتلك  مماثلة  مالية  ومعايير  وتدقيق 
المعلومات  تكون  ما  وغالباً  تطوراً  األكثر  األسواق 
كما   ، شفافية  أقل  القطرية  الشركات  في  المتوفرة 
أن  حيث  فعالية  أقل  الحكومي  والتنظيم  اإلشراف  أن 
القواعد التنظيمية المتعلقة باالستثمار األجنبي ما تزال 
في بدايتها في دولة قطر، وهذا قد يعني أن القواعد 
التنظيمية تطبق ألول مرة أو تطبق بشكل غير متناسق ، 
مما قد يؤدي باالضافة الى أمور أخرى إلى جعل حجم 
الشركات  عن  للصندوق  المتوفرة  المعلومات  وطبيعة 
متناسقة  غير  المحتملة  واالستثمارات  فيها  المستثمر 
من وقت آلخر و/ أو من صندوق آلخر. باإلضافة إلى 
ذلك فلم تخضع الشركات العاملة في تقديم الخدمات 
إال  تطوراً  أكثر  تنظيمية  لقواعد  واالستثمارية  المالية 
المعلومات.  عن  بالكشف  الخاصة  تلك  مثل  مؤخراً 
وبشكل أكثر تحديداً فإن اللوائح الجديدة والمتطلبات 
والشروط الموجودة في األسواق المتطورة التي أعدت 
لتفرض بصرامة على الشركات لم تطبق جميعها حتى 

اآلن.
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تضاربات محددة في المصالح
باإلضافة إلى تضاربات المصالح المشار إليها أدناه، يجب مالحظة أنه 
نظراً لالنتشار الواسع لعمليات مدير الصندوق ومستشار االستثمار 
وموظفيهما ووكالئهما واألطراف المرتبطة بهما فقد تنشأ تضاربات 
أخرى. فقد يقدم مدير الصندوق ومستشار االستثمار و/أو األطراف 
يستثمر  التي  للشركات  أو غيرها  استشارية  بهما خدمات  المرتبطة 
بخصوص  الشركات  لتلك  منافسة  شركات  إلى  أو  الصندوق  فيها 
تؤثر على  قد  التي  األخرى  والمسائل  والتنظيمية  القانونية  المسائل 
قيمة استثمارات الصندوق. وعليه فقد التزم المؤسس بالسعي لحل 
التزاماته  االعتبار  بعين  آخذاً  بشكل منصف  تنشأ  قد  تضاربات  أية 

التعاقدية تجاه الصندوق وتجاه العمالء اآلخرين.

تضاربات عامة في المصالح
اف  إي  مجموعة  بها  تقوم  التي  للعمليات  الواسع  لالنتشار  نظراً 
جي-هيرمز وموظفيها ووكالئها واألطراف المرتبطة بها، فقد تنشأ 
لحل  جهده  أقصى  المؤسس  سيبذل  وعليه  المصالح  في  تضاربات 
إي اف  تقوم مجموعة  قد  المصالح بشكل منصف.  أي تضارب في 
بالترويج  بها  المرتبطة  واألطراف  ووكالؤها  وموظفوها  جي-هيرمز 
آلليات استثمار جماعي أخرى أو إدارتها أو اإلشراف عليها أو رعايتها 
أو المشاركة فيها بشكل آخر، وقد تنشأ بشكل خاص تضاربات تتعلق 
بتخصيص الفرص االستثمارية فيما بين الصندوق وبرامج االستثمار 
الجماعي األخرى أو العمالء اآلخرين لمجموعة إي اف جي-هيرمز، 
وفي هذه الظروف وافق مدير الصندوق على تخصيص تلك الفرص 
. باإلضافة  العمالء والصندوق  بين  االستثمارية بشكل منصف فيما 
إلى ذلك قد يقدم أي من أولئك األطراف خدمات إلى الصندوق أو 
يتعامل معه بصفته األساسية أوبصفته وكيل، وقد يشمل هذا أعضاء 
فيما  أو وسطاء  كوكالء  يتصرفون  اف جي-هيرمز  إي  في مجموعة 
يتعلق بحيازة الصندوق لالستثمارات و/أو تصرفه بها أو بيع األوراق 
الطرف  ذلك  يكون  عندما  كوكيل  أو  األساسية  بصفته  إليه  المالية 
آخر  بشكل  مشاركاً  أو  تغطية  ضامن  أو  راعياً  أو  مروجاً  المرتبط 
ال  أن  يجب  الحاالت  هذه  كل  في  و  المالية،  األوراق  تلك  توزيع  في 
تكون شروط تقديم تلك الخدمات أو تنفيذ تلك التعامالت )بما في 
ذلك أسعار عموالت الوساطة( أسوأ بالنسبة للصندوق من الشروط 
المتوقعة لو تم تقديم الخدمة أو تنفيذ التعامل مع أو من قبل أو من 

خالل طرف مستقل من الغير. 

تشمل  المؤسس  إلى  سنوية  نصف  تقارير  الصندوق  مدير  سيقدم 
تفاصيل كاملة عن حجم أعمال الوساطة التي قام بها أعضاء مجموعة 
إلى  باإلضافة  تقاضوها.  التي  العموالت  ومبلغ  جي-هيرمز  اف  إي 
االستثمار  في  جي-هيرمز  اف  إي  مجموعة  تشترك  أن  يجوز  ذلك 
مع الصندوق في أي استثمار معين شريطة أن يطمئن المؤسس في 
تلك الحالة إلى عدم المساس بمصالح الصندوق بشكل مجحف وإلى 
وجود ترتيبات قائمة للتعامل مع أية تضاربات في المصالح قد تنشأ 

عن تلك االستثمارات.

أية  نشوء  يتوقع  ال  المستند،  هذا  في  عنه  الكشف  تم  ما  باستثناء 
خدمات  مزودي  من  ألي  بالنسبة  المصالح  في  أخرى  تضاربات 

الصندوق، إال أن كافة األطراف تلتزم بحل تضاربات المصالح التي 
والعمالء  للصندوق  التعاقدية  االلتزامات  أخذ  مع  بشكل عادل  تنشأ 
المصالح  في  تعارض جوهري  أي  نشأ  وإذا  االعتبار.  بعين  اآلخرين 

فإن المؤسس سيسعى إلى ضمان حله بشكل عادل.

االكتتاب واالسترداد

العرض األولي
على  االكتتاب  الطلبات  لمقدمي  يمكن  األولي،  للعرض  بالنسبة 
الوحدات بسعر اكتتاب يبلغ 10 رياالت قطرية للوحدة باإلضافة إلى 
للوحدة. ويجب أن يكون  إلى 0.�0 ريال قطري  اكتتاب تصل  رسوم 
من  يحدد  ان  للمؤسس   يحق  أدنى.  كحد  وحدة  بـ 2.500  االكتتاب 
يمكن  التي  الوحدات  عدد  او  لقيمة  االدنى  السقف  آخر  الى  وقت 
حملها شرط اال يلزم  هذا التحديد أي شخص كان مسجال كحامل 
لهذه الوحدات قبل تاريخ التحديد اما ببيع أي من هذه الوحدات او 

بشراء وحدات اضافية.

االكتتابات التي تتم بعد تاريخ اإلغالق األولي
بعد انتهاء العرض األولي الذي يصل إلى 5.000.000 وحدة، لن يتم 
إصدار أية وحدات إضافية خالل مدة األشهر الثالثة التي تلي تاريخ 
اإلغالق األولي باستثناء ما سيرد في الفقرة التـالـية أدنـــــاه ، أما بعد 
ذلك ومع مراعاة الحد االقصى لرأسمال الصندوق ، فيجوز للمؤسس 
وفق خياره إصدار وحدات بشكل شهري في كل يوم تقييم مع احتساب 
سعر االكتتاب على الوحدة على أساس القيمة الصافية ألصول الوحدة 
في يوم التقييم المعني باإلضافة إلى رسوم اكتتاب تصل إلى � بالمائة 

من سعر االكتتاب.

الصندوق  فترات  خالل  مكتتب  أي  الستثمار  األدنى  الحد  سيكون 
يحق  أدنى.  كحد  وحدة   2.500 هو  الصندوق  من  والالحقة  األولية 
او عدد  الى آخر السقف االدنى لقيمة  للمؤسس ان يحدد من وقت 
الوحدات التي يمكن حملها شرط اال يلزم  هذا التحديد أي شخص 
كان مسجال كحامل لهذه الوحدات قبل تاريخ التحديد اما ببيع أي من 

هذه الوحدات او بشراء وحدات اضافية.
الحد األعلى الستثمار كل مالك وحدات هو  2.000.000 وحدة .

إجراءات االكتتاب
االكتتاب  نموذج  باستخدام  الوحدات  على  االكتتابات  تتم  أن  يجب 
المرفق بهذه النشرة أو أي نموذج آخر يوفره المؤسس للمكتتب ويجب 
إرساله بالبريد أو الفاكس إلى العنوان التالي ألمين االستثمار أو بأية 

طريقة أخرى يطلبها المؤسس:

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
فرع قطر

ص ب 57 الدوحة، قطر
عناية: قسم أمانة اإلستثمار والمقاصة

فاكس: 2264 4�8 974 +
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مع  الوحدات  على  االكتتاب  طلبات  االستثمار  أمين  يستلم  أن  يجب 
العرض  بموجب  االكتتاب  رسوم  إلى  باإلضافة  االكتتاب  سعر  سداد 
تاريخ  في  قطر  بتوقيت  ظهراً   12 الساعة  أقصاه  موعد  في  األولي 

اإلغالق األولي.

الطرق  بإحدى  القطري  بالريال  الوحدات  سعر  سداد  يتم  أن  يجب 
التالية:

تحويل بنكي أو برقي إلى الحساب التالي: )أ( 
 

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود فرع قطر.  
رقم الحساب:    001-299858-060   

حوالة بنكية أو أمر تحويل دولي يستحق الدفع إلى بنك إتش  )ب( 
لحساب  قطر  فرع  المحدود،  األوسط  الشرق  سي  بي  إس 
صندوق الوسيلة – الفئة كيو  ويرسل مع نموذج االكتتاب المعبأ 

بشكل كامل إلى أمين االستثمار على العنوان المبين أعاله.

عندما يتم السداد بواسطة حوالة بنكية أو أمر تحويل دولي، ننصح 
المستثمرين بأن يرسلوا تلك الحوالة أو ذلك األمر بالبريد المسجل 

ويكون االرسال بهذا االسلوب على مسؤولية المستثمر الكاملة.

عام  بشكل  سواء  اكتتاب  نموذج  أي  رفض  بحق  المؤسس  يحتفظ 
بالنسبة ألي يوم تقييم أو فيما يتعلق بطلب محدد، كما يحق للمؤسس 
تخفيض كافة طلبات االكتتاب أو بعضها. وستعاد أية أموال مدفوعة 
فيما يتعلق بالطلبات التي تم رفضها أو تخفيضها إلى المكتتبين على 

مسؤوليتهم ودون فائدة.

باالضافة الى أمور أخرى ، يلتزم كل مستثمر محتمل بأن يعرض ويكفل 
في نموذج االكتتاب بأن يشتري الوحدات لحسابه الخاص وأن بإمكانه 
التقيد  ذلك  في  )بما  المعنية  القوانين  دون مخالفة  الوحدات  حيازة 
الجماعي(،  برامج االستثمار  التي تسري على  األموال  بلوائح غسيل 
وبالمثل قد يكون على المستثمرين الذين يرغبون باسترداد الوحدات 
التقيد بلوائح غسيل األموال وقد يؤدي عدم التقيد بها إلى تعليق تنفيذ 

طلبات االسترداد.

يجب تقديم طلبات االكتتاب الالحقة إلى أمين االستثمار بشكل خطي 
أو عن طريق الفاكس أو التلكس وترسل على العنوان/األرقام المبينة 
أعاله بحيث يتم استالمها في موعد أقصاه سبعة أيام بعد يوم التقييم 
المعني ، وسيتم تخصيص طلبات االكتتاب تلك خالل سبعة أيام عمل 

من يوم التقييم التالي مباشرة الستالمها.

االسترداد
ال يجوز استرداد الوحدات قبل أول يوم تقييم يأتي بعد � أشهر من 
تاريخ اإلغالق األولي، باستثناء حاالت االسترداد القسري التي يقوم 
في  واالسترداد   االكتتاب  بند  في  المبين  النحو  على  الصندوق  بها 

هذه النشرة.

وبعد انتهاء تلك المدة يحق لمالكي الوحدات استرداد الوحدات في كل 
يوم تقييم مع مراعاة أي تعليق لالسترداد وفقاً ألحكام هذه النشرة. 
طلب  تقديم  الوحدات  باسترداد  الراغبين  الوحدات  مالكي  على 

استرداد إما بشكل خطي أو عن طريق الفاكس أو التلكس إلى:

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع قطر
ص ب 57 الدوحة، قطر

عناية: قسم أمانة اإلستثمار والمقاصة
فاكس: 2264 4�8 974+

ويجب استالم ذلك الطلب في موعد أقصاه سبعة أيام قبل يوم التقييم 
أربعة عشر  أقصاه  موعد  في  االسترداد  عوائد  دفع  وسيتم  المعني، 
يوماً بعد يوم التقييم المعني ، ولن تدفع عوائد استرداد الوحدات إلى 
أن يستلم أمين االستثمار أية شهادات، إن وجدت،من تلك التي صدرت 
بخصوص الوحدات المستردة وتأكيداً خطياً ألي طلب استرداد أرسل 

بالتلكس أو الفاكس.

المؤسس،  عليه  يوافق  لم  ما  االسترداد  طلب  عن  الرجوع  يمكن  ال 
ويجب أن يبين طلب االسترداد االسم المسجل لمالك الوحدات ورقم 
حسابه الشخصي، إن وجد، وعدد الوحدات التي يرغب باستردادها 
أو مبلغ عوائد االسترداد المطلوب. ويخضع تنفيذ طلبات االسترداد 
للوائح غسيل األموال وفي حال عدم تقيد مالك الوحدات بتلك اللوائح 
يتقيد  أن  إلى  االسترداد  مبلغ  تأجيل سداد  االستثمار  ألمين  فيجوز 
مالك الوحدات بتلك اللوائح ، وعلى مالكي الوحدات الذين يقومون 
باالسترداد إعادة الشهادات، إن وجدت، الصادرة بخصوص الوحدات 
المطلوب استردادها، كما يجب عليهم في حالة إرسال طلب االسترداد 
بالفاكس أو التلكس تأكيد ذلك الطلب بطلب خطي يرسل بحيث يصل 

في أسرع وقت ممكن عملياً بعد يوم التقييم المعني.

القيمة  أساس  على  تحتسب  أسعار  وفق  الوحدات  استرداد  سيتم 
الصافية ألصول الوحدة المحتسبة في يوم التقييم المعني على النحو 

المبين أدناه.

إذا استلم الصندوق في أي يوم تقييم طلبات استرداد صافية )أي طلبات 
بخصوص  المستلمة  الصحيحة  االكتتاب  طلبات  ناقص  االسترداد 
وحدات جديدة بالنسبة لنفس يوم التقييم( يعادل مجموعها 10بالمئة 
أو أكثر من الوحدات القائمة في يوم التقييم المشار إليه، )أو أية نسبة 
إجمالي  تحديد  يختار  أن  للمؤسس  فيحق  المؤسس(  يحددها  أعلى 
العدد الصافي للوحدات المستردة في ذلك اليوم بنسبة 10بالمئة )أو 
أية نسبة أعلى يحددها المؤسس( وفي تلك الحالة يتم تخفيض كافة 
طلبات االسترداد بالتناسب مع حجم الطلب لاللتزام بذلك الحد. وفي 
حال عدم تنفيذ أية طلبات استرداد بالكامل في أي يوم تقييم فسيتم 
تدوير الباقي من جميع تلك الطلبات إلى يوم التقييم التالي مع مراعاة 
بالمائة، وتعطى تلك الطلبات  البالغة 10  النسبة  االلتزام بنفس قيد 

المدورة األولوية على طلبات االسترداد الالحقة لها.
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حساب القيمة الصافية لألصول وسعر االكتتاب وسعر االسترداد

يحتسب مدير الصندوق، بمساعدة امين االستثمار ، القيمة الصافية 
القطري  بالريال  االسترداد  وسعر  االكتتاب  وسعر  الوحدة  ألصول 
بشكل شهري اعتباراً من انتهاء العمل في كل يوم تقييم. وتشكل القيمة 
الصافية لألصول المحتسبة كما في كل يوم تقييم األساس لتحديد 

سعر االكتتاب وسعر االسترداد. 

االكتتاب  وسعر  لألصول  الصافية  القيمة  بعملية حساب  القيام  بعد 
وسعر االسترداد ، يجب القيام بما يلي:

نشرها في صحيفتين قطريتين يوميتين على األقل  )أ( 
مده  خالل  بالعربية(  وواحدة  باإلنكليزية  )واحدة 

اقصاها أسبوع من تاريخ التقييم.

نشرها على موقع البنك التجاري القطري ش م ق  )ب( 
)www.cbq.com.qa( على شبكة اإلنترنت

وأمين  الصندوق  مدير  لدى  متوفرة  تكون  ان  )ج( 
االستثمار عند الطلب .

اسواق   / أي سوق  إلى  إشعار بخصوصها  إرسال  )د( 
مالية  يكون الصندوق مدرجاً فيها )إن وجدت(.

باإلضافة إلى ذلك سترسل إلى مالكي الوحدات بشكل شهري تفاصيل 
القيمة الصافية لألصول وتقرير موجز عن أداء الصندوق.

القيمة الصافية لألصول
ستحتسب القيمة الصافية ألصول الصندوق على أساس قيمة أصول 
مستهلكة،  غير  مصاريف  أية  الحصر  ودون  ذلك  في  بما  الصندوق 
ناقصاً منها التزامات الصندوق بما في ذلك ودون حصر المصاريف 
المترتبة عليه ليشمل ذلك أجور اإلدارة واألداء المترتبة والمبلغ الذي 
المصاريف  بخصوص  ومعقول  عادل  مبلغ  أنه  على  المؤسس  يقرره 

المحتملة أو المتوقعة.

تقيم أصول الصندوق وفقاً لتوجيهات المؤسس من وقت آلخر. 

تقيم االستثمارات كما يلي:

تقيم االستثمارات المدرجة في أي سوق مالي وفق  )أ( 
سعر الطلب الذي تحصل عليه أو تورده رويترز أو 
أي نظام آخر لتقديم التقارير أو المعلومات شائعة 

االستخدام.

تقيم األوراق المالية غير المدرجة واألوراق المالية  )ب( 
المدرجة التي ال يتوفر لها سعر وفق األساس الذي 

يحدده مدير الصندوق.

تقيم االلتزامات والودائع مع الفائدة المترتبة عليها  )ج( 
أو وفق أسعار السوق كما يكون مناسباً.

إذا اعتبر المؤسس أن أياً من قواعد التقييم أعاله ال تؤدي إلى قيمة 
االستثمار  تسييل صندوق  توقع  بشكل معقول  يمكن  أنه ال  أو  عادلة 
بتلك القيمة بسبب عدم سيولة السوق أو القيود على إعادة األموال أو 
غير ذلك ، فيجوز له اعتماد أو الموافقة على التقييمات األخرى التي 
يعتبرها عادلة في تلك الظروف، إال أن كافة التقييمات ستكون وفقاً 

لمعايير المحاسبة الدولية.

تحتسب القيمة الصافية ألصول الوحدة في أي يوم تقييم عن طريق 
على  المبلغ  ذلك  وتقسيم  الصندوق  الصافية ألصول  القيمة  تحديد 
عدد الوحدات  الصادرة )بما في ذلك أية وحدات سيتم استردادها(.

سعر االكتتاب
يحتسب سعر االكتتاب كما يلي:

يكون سعر االكتتاب على الوحدة قبل تاريخ اإلغالق  )أ( 
رسوم  )شاماًل  قطري  ريال   10.� هو  األولي 
إلى  والتي يجب دفعها  بالمائة  البالغة �  االكتتاب 

المؤسس(.

بعد تاريخ اإلغالق األولي يكون سعر االكتتاب على  )ب( 
الوحدة في كل يوم تقييم هو مجموع  ما يلي:

القيمة الصافية ألصول الوحدة كما في يوم التقييم   )1(
المعني.

رسوم االكتتاب التي تصل إلى � بالمائة من سعر   )2(
االكتتاب ويدفع هذا المبلغ إلى المؤسس.

يقرب سعر االكتتاب إلى أقرب أربعة أجزاء عشرية من الريال.

سعر االسترداد
يعادل سعر استرداد الوحدة في أي يوم تقييم ما يلي:

القيمة الصافية ألصول الوحدة كما في يوم التقييم  )أ( 
بالمائة   1 يعادل  أن  يتوقع  مبلغ  منه  ناقصاً  ذاك 
الوحدة يقدره  الصافية ألصول  القيمة  من  تقريباً 
المؤسس بحيث يمثل التكاليف والرسوم المرتبطة 
بتسييل االستثمارات األساسية للصندوق. يتقاسم 
المؤسس والصندوق رسوم االسترداد هذه مناصفة 

أو وفق اي نسبة أخرى يتفقان عليها 

تقرب كافة األسعار إلى أقرب أربعة أجزاء عشرية   
من الريال.
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الفرق بين سعر االكتتاب وسعر االسترداد
تقييم،  يوم  أي  في  االسترداد  سعر  من  أعلى  االكتتاب  سعر  سيكون 
المتعلقة  والرسوم  التعامالت  تكاليف  يعكس  السعر  في  الفرق  وهذا 
االكتتاب  رسوم  جانب  إلى  للصندوق  األساسية  باالستثمارات 
يكون  الوحدات. وعندما  المؤسس بخصوص إصدار  إلى  المستحقة 
هنالك طلبات اكتتاب وطلبات استرداد في أي يوم تقييم فإن الفرق 
المؤسس(  )وفق خيار  يكون  االكتتاب وسعر االسترداد قد  بين سعر 
أقل مما سيكون عليه في حاالت أخرى ألن النقد المستلم بخصوص 
طلبات االكتتاب يمكن استخدامه لسداد أموال االسترداد مما يقلل من 

تكاليف كل من الحيازة والتصرف.

تعليق التعامالت
يجوز للصندوق )دون الزامه بذلك( اإلعالن عن تعليق مؤقت لتحديد 
القيمة الصافية لألصول وسعر االكتتاب وسعر االسترداد في أي يوم 

تقييم في أي من الحاالت التالية: 

المالية  األسواق  من  أكثر  أو  واحد  يكون  عندما  )أ( 
أو األسواق المنظمة األخرى التي تشكل األساس 
في  مغلقاً  الصندوق  أصول  من  كبير  جزء  لتقييم 
تعليق  أو  تقييد  عند  أو  الرسمية  العطل  غير 
التعامالت في ذلك السوق أو عند تقييد أو تعليق 
التداول بالنسبة لألوراق المالية التي تشكل جزءاً 

كبيراً من أصول الصندوق.

في حال عدم إمكانية التصرف بأصول الصندوق  )ب( 
وجوهري  سلبي  بشكل  التأثير  دون  معقول  بشكل 
على مصالح مالكي الوحدات الباقين أو المساس 
اقتصادية  أو  نتيجة ألحداث سياسية  ، وذلك  بها 
أو عسكرية أو نقدية أو أية ظروف أخرى خارجة 
عن سيطرة الصندوق ومسؤوليته وصالحياته بما 
في ذلك و دون الحصر التأخر في تسوية تعامالت 
يرى  عندما  أو   ، تسجيلها  أو  المالية  األوراق 
المؤسس انه من غير الممكن احتساب سعر عادل 

ألصول الصندوق.

عادة  المستخدمة  الوسيلة  تعطل  حال  في  )ج( 
الحتساب القيمة الصافية لألصول أو لتقييم جزء 
كبير من استثمارات الصندوق أو إذا كان من غير 
الممكن ألي سبب تحديد قيمة أي أصل أو أصول 
الصافية  للقيمة  بالنسبة  يعتبر جوهرياً  للصندوق 
وفق  وذلك  المطلوبة  والدقة  بالسرعة  لألصول  

خيار المؤسس حصراً.

إذا أصبحت التعامالت بالنيابة عن الصندوق غير  )د( 
أو  األجنبية  العمالت  على  للقيود  نتيجة  ممكنة 
غيرها من القيود التي تؤثر على تحويل األموال أو 

في حال عدم إمكانية تنفيذ عمليات شراء أصول 
األسعار  وفق  وسحبها  وإيداعها  وبيعها  الصندوق 

العادية.

القيمة  تحديد  تعليق  تقييم  يوم  أي  في  تم  إذا   
إصدار  تعليق  أيضاً  فسيتم  لألصول  الصافية 
الوحدات واستردادها في ذلك اليوم ويتم االحتفاظ 
حتى  وإبقاؤها  واالسترداد  االكتتاب  طلبات  بكافة 
وإذا  التعليق.  ذلك  رفع  بعد  يأتي  تقييم  يوم  أول 
أيام فيجب  تعليق ألكثر من سبعة )7(  أي  استمر 
مالي  سوق  وأي  الوحدات  مالكي  إبالغ  عندئذ 
التعليق خطياً.   بذلك  فيه  مدرجاً  الصندوق  يكون 
ويحق ألي شخص قدم طلب اكتتاب على الوحدات 
أو  االكتتاب  طلب  سحب  لها  استرداد  طلب  أو 
االسترداد، حسب الحالة، في أي وقت خالل مدة 
وفي  لألصول،  الصافية  القيمة  احتساب  تعليق 
حال عدم سحب طلب االكتتاب أو االسترداد خالل 
مدة التعليق فسيتم التعامل معه في أول يوم تقييم 
يلي إنهاء ذلك التعليق وفقاً لشروط هذه النشرة. 
المعقولة  الخطوات  كافة  اإلمكان  عند  وستتخذ 

إلنهاء أية مدة تعليق بأسرع وقت ممكن عملياً.

االسترداد القسري
في  وحدات  مالك  أي  استمرار  أن  وقت  أي  في  المؤسس  قرر  إذا 

امتالك وحدات في الصندوق  قد يؤدي الى :

أو  الضريبية  أو  المالية  بالمصالح  الضرر  الحاق  )أ( 
أو  للصندوق  التنظيمية  أو  القانونية  أو  الجوهرية 

بمصالح مالكي الوحدات فيه ككل .
في  أو  النشرة  هذه  في  مبينة  قيود  أية  مخالفة  )ب( 

النظام األساسي.

كامل  عن  التخلي  الوحدات  مالك  من  يطلب  أن  للمؤسس  فيجوز 
عن  وذلك  استردادها  أجل  من  منها  جزء  أو  يمتلكها  التي  الوحدات 
طريق إعطائه إشعاراً خطياً ال تقل مدته عن سبعة أيام قبل أي يوم 

تقييم.

يجوز للصندوق من أجل اتخاذ ذلك القرار أو تنفيذ ذلك االسترداد 
أن يطلب من أي مالك وحدات تسليم أية شهادات صادرة بخصوص 
وحداته و/أو تقديم اإلقرارات أو المعلومات التي يعتبرها المؤسس 
الذين  المالكين  لوحدات  القسري  االسترداد  يجوز  كما  مناسبة، 

يتخلفون عن تقديم تلك اإلقرارات أو المعلومات.

قد  أنه  االستثمار  وحدات  حملة  يقر  األحكام،  هذه  من  الرغم  على 
ال يكون المؤسس أو الصندوق في وضع يمكنه من تأكيد التفاصيل 
الدقيقة ألي شخص له مصلحة في أية وحدة أو وحدات خاصة عندما 

تكون الوحدة أو الوحدات مسجلة باسم شخص معين.
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اإلدارة والشؤون اإلدارية

اإلدارة
بينهما  فيما  مبرمة  اتفاقية  بموجب  للصندوق  مدير  المؤسس  عين 
)اتفاقية إدارة الصندوق(. وبموجب شروط هذه االتفاقية فإن مدير 
اإلدارة  الصندوق وعن  إدارة محفظة استثمار  الصندوق مسؤول عن 
اليومية للصندوق مع االلتزام بإشراف المؤسس وتوجيهاته المحددة، 
ويجوز لمدير الصندوق تعيين مستشاري استثمار أو مدراء صناديق 

لمساعدته في إدارة الصندوق.

يجوز إنهاء اتفاقية إدارة الصندوق من قبل المؤسس أو مدير الصندوق 
بموجب إشعار ال تقل مدته عن ثالثة أشهر بعد نهاية السنة األولى 

اعتباراً من تاريخ اتفاقية إدارة الصندوق.

تأسس مدير الصندوق وهو شركة ذات مسؤولية محدودة في برمودا 
إي اف  بالكامل في مجموعة  يوليو 1996 كعضو مملوك  بتاريخ 19 
جي-هيرمز. تأسست إي اف جي-هيرمز ش م م باندماج مجموعة 
المالية  المجموعة  مع   ،1994 عام  مصر  في  تأسست  التي  هيرمز، 
معروفة.  أخرى  مصرفية  مالية  خدمات  مجموعة  وهي  المصرية 
أدرجت إي اف جي-هيرمز ش م م في بورصة القاهرة وفي بورصة 
لندن في عام 1998. ومعظم الشركات العاملة في مجموعة إي اف 
جي-هيرمز خاضعة للتنظيم من قبل هيئة أسواق رأس المال المصرية، 
كما أن هيرمز لوساطة األوراق المالية ومجموعة الوساطة المالية هما 
عضوان في بورصة القاهرة. في �1 ديسمبر 2005 كان لدى مجموعة 
 1.7 حوالي  إلى  إجماليها  يصل  تديرها  أصول  اف جي-هيرمز  إي 
مليار دوالر أمريكي. وتقوم تيثيس أدفايسرز بتقديم االستشارات إلى 

إي اف جي-هيرمز بخصوص الصندوق.

ويحتفظ  الصندوق  مدير  موظفي  من  أكثر  أو  موظف  سيتواجد 
بالسجالت الخاصة بمهام مدير الصندوق في مقر المؤسس الرئيسي 
البنك  هو  قطر  دولة  في  الصندوق  مدير  مقر  ليكون  قطر  دولة  في 

التجاري القطري  ص ب �2�2، الدوحة – قطر.
 

مدراء المحفظة األساسيون
مدير المحفظة األساسي المسؤول عن الصندوق كما في تاريخ هذه 
النشرة هو كريم نعمة و يعمل كمدير محافظ لدى مجموعة إي اف 

جي-هيرمز منذ عام �200.

الشؤون اإلدارية
عين المؤسس بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع 
قطر ليكون المدير اإلداري وأمين التسجيل و وكيل التحويل للصندوق 
بموجب شروط اتفاقية مدير إداري واتفاقية أمين سجل و وكيل تحويل 

على التوالي.

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود هو بنك مرخص في 
قطر وقد تأسس في جيرسي، المملكة المتحدة ويقع مكتبه المسجل 

في المملكة المتحدة.

يتوفر مزيد من التفاصيل عن اتفاقية المدير اإلداري واتفاقية أمين 
السجل ووكيل التحويل واألجور المستحقة بموجبهما في بند األجور 

والمصاريف في هذه النشرة .

أمانة اإلستثمارعلى أصول الصندوق
عين المؤسس بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود، فرع 
قطر ليكون أمين إستثمار على الصندوق بموجب شروط اتفاقية أمانة 

اإلستثمار.

يجوز ألمين اإلستثمار تعيين أمناء إستثمار من الباطن لتقديم خدمات 
أمانة اإلستثمار ألصول الصندوق شريطة الوفاء بالشروط التالية:

والعناية  المهارة  اإلستثمار  أمين  يبذل  أن  يجب  )أ( 
والحرص المعقول في اختيار أمناء اإلستثمار من 

الباطن.

الصندوق  تجاه  مسؤوالً  اإلستثمار  أمين  سيبقى  )ب( 
أمناء اإلستثمار  المستمرة لمالئمة  المراجعة  عن 
من الباطن واستمرارهم في تقديم خدمات أمانة 

اإلستثمار للصندوق.

مستوى  على  اإلستثمار  أمين  يحافظ  أن  يجب  )ج( 
مناسب من اإلشراف على أي  أمين إستثمار من 

الباطن.

آلخر  وقت  من  اإلستثمار  أمين  يقوم  أن  يجب  )د( 
اإلستثمارمن  أمين  استمرار  من  والتأكد  بالتحقق 

الباطن في الوفاء بالتزاماته بكفاءة.

يلتزم أمين اإلستثمار بالحفاظ على كافة أصول الصندوق التي بحوزته 
الصندوق ويمكن  أنها أصول  التعرف عليها على  يمكن  في حسابات 
تمييزها عن أصوله الخاصة، بناء على ذلك لن تكون أصول الصندوق 
إعساره.  حالة  في  دائنيه  أو  مصفيه  أو  اإلستثمار  ألمين  متاحة 
ويلتزم أمين اإلستثمار بالسعي قدر استطاعته لضمان الحفاظ على 
حسابات  في  الباطن  من  اإلستثمار  أمناء  حوزة   في  التي  األصول 
أي  غير مسؤول عن حفظ  اإلستثمار  وأمين  مماثل.  بشكل  منفصلة 
من أصول الصندوق التي في حوزة أمين اإلستثمار من الباطن وهو 
بشكل خاص غير مسؤول تجاه الصندوق عن أية خسارة تنشأ نتيجة 
إلساءة استخدام الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من قبل أي أمين 

استثمارمن الباطن.

واألجور  اإلستثمار  أمانة  اتفاقية  عن  التفاصيل  من  مزيد  يتوفر 
المستحقة بموجبها في بند األجور والمصاريف في هذه النشرة.
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سياسة التوزيع
سيستخدم الصندوق مايحصل عليه من أرباح وفائدة ودخل آخر على 

النحو التالي:

لسداد األجور والمصاريف أوالً. )أ( 

ليوزع على مالكي الوحدات أي دخل صافي متبقي  )ب( 
منها  )ناقصاً  والمصاريف  األجور  تلك  بعد سداد 
بخصوص  مناسباً  المؤسس  يعتبره  الذي  المبلغ 
لن  و   ، متوقعة(  أو  محتملة  ومصاريف  أجور  أية 
يجوز  ولكن  المال  رأس  من  توزيعات  أية  تدفع 
إلى  توزيعات  دفع  المؤسس  خيار  وفق  للصندوق 
المحققة  المال  رأس  أرباح  من  الوحدات  مالكي 
التي يحققها الصندوق. ، مع اإلشارة إلى أنه وفي 
الموزعة  األرباح  فأن   ، التوزيع  عن  اإلعالن  حال 
على مالكي الوحدات في أي مرة ، لن تتجاوز %10 

من صافي قيمة األصول.

من المتوقع اإلعالن عن التوزيعات )إن وجدت( بشكل سنوي وأن تدفع 
عن كل سنة مالية خالل ستة أشهر من بداية السنة المالية التالية. 
يحتفظ المؤسس بحق التوزيع الحصري ألي دخل صاٍف بعد سداد 

األجور والمصاريف المذكورة.

األجور والمصاريف
رسوم االكتتاب: يستحق دفع رسم اكتتاب إلى المؤسس تصل إلى � 
بالمائة من سعر االكتتاب للوحدة، ويجوز التنازل عن هذه الرسوم أو 

إعادتها حسب خيار المؤسس.

إدارة  أجور  الصندوق  مدير  إلى  الصندوق  سيدفع  اإلدارة:  أجور 
من  بالمائة سنوياً  بنسبة 1.5  تحتسب على أساس شهري وتستحق 
القيمة الصافية ألصول الصندوق )التي تحتسب لهذه األغراض قبل 
خصم أجور اإلدارة هذه( في كل يوم تقييم وتدفع في نهاية كل شهر.

أجور األداء: باإلضافة إلى ذلك سيدفع الصندوق إلى مدير الصندوق 
في كل سنة تستحق فيها أجور أداء فيما يتعلق بكل وحدة أجور أداء 
تعادل 20 بالمائة من أية زيادة في قيمة تلك الوحدة )التي تحتسب عن 
طريق أخذ التحركات في القيمة الصافية لألصول واألرباح المدفوعة 
البالغ  المطلوب  النمو  تتجاوز معدل  بعين االعتبار(  الوحدة  تلك  عن 

10بالمئة.

 10 الوحدة  ألصول  األولية  الصافية  القيمة  ستكون  األغراض  لهذه 
تاريخ  من  اعتباراً  الصندوق  من  أول 12 شهراً  رياالت قطرية خالل 
اإلغالق األولي. ويجب أن تكون كل من المدد الالحقة 12 شهراً وتكون 
نقطة البدء للسنوات الالحقة التي تستحق فيها أجور أداء هي الحد 

األعلى للقيمة الصافية ألصول الوحدة في بداية تلك المدة.

تدفع أجور األداء سنوياً خالل 14 يوماً بعد يوم التقييم الذي يأتي في 
نهاية كل سنة مالية )إال أنه بالنسبة ألية وحدة تسترد خالل السنة 

ستترتب تلك األجور في يوم التقييم الذي تسترد فيه الوحدة(.

يتقاسم المؤسس ومدير الصندوق أجور اإلدارة وأجور األداء مناصفة 
أو وفق أي نسبة أخرى يتفقان عليها.

اإلستثمارأجور  أمين  إلى  الصندوق  سيدفع  اإلستثمار:  أمانة  أجور 
أمانة اإلستثمارتحتسب بشكل شهري وفق األسعار التالية:

الصافية ألصول  القيمة  من  بالمائة سنوياً   0.�5 )أ( 
إلى  صفر  بين  ما  للمبلغ  بالنسبة  الصندوق 

91.000.000 ريال قطري.

الصافية ألصول  القيمة  من  بالمائة سنوياً   0.�0 )ب( 
 91.000.001 بين  ما  للمبلغ  بالنسبة  الصندوق 

إلى 182.000.000 ريال قطري.

الصافية ألصول  القيمة  من  بالمائة سنوياً   0.25  )5(
الصندوق بالنسبة للمبلغ من 182.000.001 ريال 

قطري فأكثر.

)مع االلتزام في كل حالة بحد أدنى ألجور أمانة اإلستثماربمبلغ 405 
ريال قطري شهرياً(

باإلضافة إلى ذلك سيدفع الصندوق إلى أمين اإلستثمار:

في  قطري  ريال   9.100 مبلغ  األعمال  بدء  أجور  )أ( 
تاريخ اإلغالق األولي.

أجور معاملة أمانة اإلستثمار مبلغ 4�7 ريال قطري  )ب( 
على بيع أو شراء االستثمار.

ريال قطري  تبلغ 128  أجور معاملة تحويل نقدي  )ج( 
على الدفعة.

إداري  كمدير  االستثمار  المين  الصندوق  سيدفع  اإلدارية:  األجور 
أجوراً إدارية تستحق شهرياً وفق النسب التالية:

الصافية ألصول  القيمة  من  بالمائة سنوياً   0.15 )أ( 
الصندوق عن المبلغ الذي يتراوح ما بين صفر إلى 

91.000.000 ريال قطري.

0.125 بالمائة سنوياً من القيمة الصافية ألصول  )ب( 
إلى   91.000.001 بين  ما  المبلغ  عن  الصندوق 

182.000.000 ريال قطري.
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الصافية ألصول  القيمة  من  بالمائة سنوياً   0.10 )ج( 
الصندوق بالنسبة للمبلغ من 182.000.001 ريال 

قطري فأكثر.

)مع االلتزام في كل حالة بحد أدنى لألجور اإلدارية مبلغ 5.460 ريال 
قطري شهرياً(.

أجور أمانة السجل: سيدفع الصندوق إلى أمين االستثمار كامين سجل 
ووكيل تحويل أجور أمانة سجل تعادل �27 ريال قطري عن كل اكتتاب 

في الصندوق واسترداد منه.

رسوم االسترداد: يستحق دفع رسوم استرداد بمبلغ يعادل 1% من القيمة 
الصافية ألصول الوحدات التي يتم استردادها إلى مدير الصندوق من 

مالك الوحدات المعني من عوائد استرداد تلك الوحدات.

يتقاسم المؤسس والصندوق رسوم االسترداد هذه مناصفة أو وفق اي 
نسبة أخرى يتفقان عليها.

المصاريف والنفقات المتفرقة: ستتقاضى شركات الوساطة القطرية 
رسوماً بشكل عام على أوامر البيع والشراء للصندوق أو بالنيابة عنه 
التعامل  مبلغ  من  بالمائة   0.40 يقارب  ما  حالياً  الرسوم  هذه  وتبلغ 
القطرية  الوساطة  لشركات  ويجوز  تتغير من وقت آلخر.  قد  ولكنها 
إعادة أي جزء من تلك الرسوم في ظروف معينة على أساس إجمالي 
يعاد  مبلغ  أي  ويدفع  الشركات  لتلك  المؤسس  يوفرها  التي  األعمال 
بهذا الشكل إلى الصندوق ويكون الصندوق ملزماً بسداد أي مبلغ يعاد 

بهذا الشكل إلى المؤسس.

يلتزم الصندوق بسداد كافة رسوم الوساطة والعموالت وتكاليف التعامل 
األخرى ورسوم الطوابع والضرائب وتكاليف صرف العمالت األجنبية 
وتكاليف  باالستثمارات  المتعلقة  التسجيل  ورسوم  البنك  ورسوم 
التأمين والضمان وأية مصاريف نثرية خاصة بالمؤسس وكافة األجور 
والمصاريف النثرية الخاصة بمدقق الحسابات والمصاريف القانونية 
والمصاريف األخرى المترتبة عن إدارة الصندوق وحيازة االستثمارات 
في  الوحدات  بإدراج  المتعلقة  والمصاريف  بها  والتصرف  وامتالكها 
وطباعة  إعداد  تكاليف  أيضاً  الصندوق  كما سيدفع  مالي.  أي سوق 
جانب  إلى  والتقارير  والحسابات  والبيانات  التقييمات  كافة  وتوزيع 
مصاريف إعداد ونشر القيمة الصافية لألصول وسعر االكتتاب وسعر 

االسترداد. 

كافة  الصندوق  عن  بالنيابة  المؤسس  يدفع  التأسيس:  مصاريف 
األجور والمصاريف المترتبة في أو قبل تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق 
بتأسيس الصندوق والعرض األولي وإعداد ونشر هذا المستند وكافة 
بسدادها  الصندوق  وسيقوم  النثرية  والمصاريف  القانونية  التكاليف 
للصندوق  األولى  المالية  السنة  اوخالل  مباشرة  المؤسس  إلى  كلها 
قطري  ريال   )900.000( بمبلغ  مقدرة  التأسيسية  التكاليف  هذه  و 

كحد اعلى.

الضرائب والرقابة على صرف العمالت
ال يجوز قراءة هذا الملخص على أنه يشمل كافة النواحي الضريبية 
على  هذا  وسيعتمد   ، معين  وحدات  بمالك  متعلقة  تكون  قد  التي 
في  الضريبية  العواقب  مثل  وحدات  مالك  بكل  الخاصة  الظروف 
مكان إقامة مالك الوحدات. على المستثمرين استشارة مستشاريهم 
المتعلقة  العمالت  صرف  على  والرقابة  الضريبة  مسائل  بخصوص 
أي  قوانين  بموجب  بها  التصرف  أو  امتالكها  أو  الوحدات  بحيازة 

اختصاص قضائي يخضعون أو قد يخضعون فيه لدفع الضرائب.

تخضع ضريبة الدخل وأرباح رأس المال الخاصة بالصندوق ومالكي 
الوحدات للقانون والممارسات المالية في قطر وأي اختصاص قضائي 
آخر يستثمر فيه الصندوق واالختصاصات القضائية التي يقيم فيها 
مالكو الوحدات أو يخضعون فيها للضرائب. وال يشكل الملخص التالي 
قضائية  اختصاصات  في  المتوقعة  الضريبية  المعاملة  بخصوص 
معينة استشارة قانونية أو ضريبية ويعتمد على القانون والممارسات 
الضريبية النافذة في تاريخ هذا المستند، وال يسري هذا الملخص إال 

على األشخاص الذين يمتلكون الوحدات على سبيل االستثمار.

يجب معرفة أن الصندوق سيتحمل مخاطر أية تطورات سلبية تتعلق 
بالضرائب أو الرقابة على صرف العمالت في قطر.

ملحق – معلومات عامة

التأسيس و رأس المال

تأسس الصندوق بتاريخ 14 نوفمبر 2006  كصندوق استثمار مفتوح 
وفقاً ألحكام القانون رقم 25 لعام 2002 وقرار وزيراالقتصاد والتجارة 
رقم 69 لعام 2004 بشأن صناديق االستثمار في دولة قطر والنظام 

األساسي للصندوق، مرخص من المصرف المركزي تحت الرقم     
الرقم  تحت  والتجارة  األقتصاد  وزارة  لدي  ومسجل  أ/2006/7  ص 
القطرية  االعتبارية  والهيئات  القطريين  للمواطنين  ومتاح   �4169

فقط.

يبلغ رأس المال المصرح به للصندوق في تاريخ تأسيسه 5.000.000 
وحده تبلغ القيمة االسمية لكل منها 10 رياالت قطرية. 

باستثناء  قيد  دون  للتداول  قابلة  الصندوق  عن  الصادرة  الوحدات 
الحاالت التي يؤدي فيها امتالك الوحدات من قبل المحول إليه إلى 
وضع تنظيمي أو قانوني ليس في مصلحة الصندوق أو مصلحة مالكي 
الوحدات فيه ككل. وتصدر الوحدات وفق نموذج مسجل ويحق لمالكي 
الوحدات الحصول على شهادة بخصوص الشهادات التي يمتلكونها، 

وال يجوز إصدار أجزاء من الوحدات.

الوحدات سواء بموجب قوانين  أية حقوق شفعة بخصوص  ال توجد 
دولة قطر أو بموجب النظام األساسي أو غير ذلك.
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حقوق مالكي الوحدات
فيما يلي ملخص للحقوق المرتبطة بالوحدات.

تمنح الوحدات مالكها الحق الحصري للحصول على الدخل والمشاركة 
في أية مبالغ يستحق دفعها لمالكي الوحدات عند تصفية الصندوق. 
المؤسس  إليها  يدعو  التي  الوحدات  لمالكي  العمومية  الجمعية  وفي 
يحق لكل مالك وحدات صوت واحد عند التصويت برفع األيدي أما 
في صوت  الحق  وحدات  مالك  لكل  فيكون  باالقتراع  التصويت  عند 
واحد عن كل وحدة يمتلكها. يجوز استرداد الوحدات وفق خيار مالك 
من  واالسترداد  االكتتاب  بند  في  المفصلة  لألحكام  وفقاً  الوحدات 

هذه النشرة.

تحتسب القيمة الصافية ألصول أية وحدة عن طريق تحديد القيمة 
الصافية ألصول الصندوق وتقسيمها على العدد الكلي للوحدات فيه.

يجوز استخدام أي دخل ينشأ فيما يتعلق بالصندوق لدفع األرباح أو 
التوزيعات األخرى لمالكي الوحدات فقط.

عند تصفية الصندوق تستخدم أصول الصندوق المتوفرة للتوزيع على 
مالكي الوحدات بعد الوفاء بااللتزامات تجاه الدائنين )بما في ذلك 
سداد األجور ومصاريف الصندوق( لدفع مبالغ إلى مالكي الوحدات.

في أية جمعية عمومية للصندوق يحق لكل مالك وحدات صوت واحد 
عند التصويت برفع األيدي ويحق له صوت واحد عن كل وحدة كاملة 

يملكها عند التصويت باالقتراع.

شهادات الوحدات
يصدر الصندوق لكافة المستثمرين فيه شهادة للوحدات التي يملكها 
كل مالك وحدات وتوقع هذه الشهادة من قبل الممثل القانوني للمؤسس 

أو مدير الصندوق وتتضمن المعلومات التالية:

اثبات  بمستند  المثبت  بحسب  المكتتب  اسم  )أ( 
الشخصية.

اسم الصندوق و رقم رخصته و رقم تسجيله. )ب( 

وقيمتها  بها  المكتتب  االستثمار  وحدات  عدد  )ج( 
االسمية.

ولن تصدر هذه الشهادات إال بعد الوفاء بكامل قيمة وحدات االستثمار 
المكتتب بها نقداً.

فارق سعر الطلب
سعر  حساب  عند  حالياً  خصمه  المؤسس  قرر  الذي  المبلغ  يعادل 
 1 نسبة  وتسييلها  االستثمارات  ورسوم  تكاليف  لتغطية  االسترداد 
رسوم  تجاهلنا  وإذا  الصندوق.  ألصول  الصافية  القيمة  من  بالمائة 
وسعر  االكتتاب  سعر  بين  فارقاً  يوجد  المبلغ  هذا  فإن  االكتتاب، 

رسوم  والصندوق  المؤسس  يتقاسم  و  بالمائة   1 مقداره  االسترداد 
االسترداد هذه مناصفة أو وفق اي نسبة أخرى يتفقان عليها 

تحويل الوحدات
تكون الوحدات قابلة للتحويل مع التزام محول الوحدات بالتوقيع على 
نموذج تحويل وحدات يبين فيه االسم الكامل وعنوان كل من المحول 

والمحول إليه ويقدم أية معلومات يطلبها المؤسس.

رفض  االستثمار  أمين  و/أو  الصندوق  مدير  و/أو  للمؤسس  يجوز 
تسجيل تحويل الوحدات في الحاالت التالية:

إذا كان بيع الوحدات أو شراؤها أو تحويلها يخالف  )أ( 
ذات  لوائح  أو  قوانين  أية  أو  النشرة  هذه  أحكام 

صلة.
 

بخصوص  مستحق  مبلغ  أي  سداد  عدم  حال  في  )ب( 
الوحدات من أي مالك وحدات معني إلى الصندوق 
أو  البيع  ذلك  بعد  وحدات  مالك  أي  كان  إذا  أو 
لشرط  األدنى  الحد  يحقق  ال  التحويل  أو  الشراء 

ملكية الوحدات في الصندوق.

مخالفاً  التحويل  أو  الشراء  أو  البيع  ذلك  كان  إذا  )ج( 
لوائح أخرى  أو  قوانين  أية  أو  أو لألوامر  للقانون 
لهذه  أو  األساسي  للنظام  مخالف  أو  صلة  ذات 
النشرة )بما في ذلك نموذج االكتتاب( أو إذا قدم 
مستندات  و/أو  معلومات  المشتري  أو  المكتتب 

ناقصة أو غير صحيحة.

التوزيعات غير المطالب بها
يتم بشكل تلقائي مصادرة أية توزيعات ال يطالب بها مالك الوحدات 
بعد مدة ستة )6( سنوات من تاريخ اإلعالن عنها وتعود تلك التوزيعات 

إلى الصندوق.

التعويضات
يلتزم الصندوق بتعويض المؤسس ومدير الصندوق و أمين اإلستثمار 
إساءة  عن  الناتجة  المسؤولية  حاالت  باستثناء  منهم  كل  ووكالء 

استخدامهم لصالحياتهم أو إهمالهم أو اإلخالل من قبلهم.

أحكام متنوعة
احتجاز  عن  مسؤولية  أية  الصندوق  يتحمل  ال  )أ( 
الضريبة من المصدر. )على المستثمرين الرجوع 
العمالت  على صرف  والرقابة  الضرائب  بند  إلى 
في هذه النشرة لمزيد من التفاصيل عن المعاملة 

الضريبية للصندوق ومالكي الوحدات فيه(.
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مديونية  أية  هناك  ليست  النشرة  هذه  تاريخ  في  )ب( 
رهونات  أية  توجد  ال  كما  الصندوق  على  قائمة 
قائمة أو رسوم أو قروض أخرى أو مديونية تماثل 
القروض في طبيعتها بما في ذلك السحوبات على 
المكشوف من البنوك وااللتزامات بموجب ائتمانات 
القبول والتزامات االستئجار والشراء والضمانات 

أو االلتزامات الشرطية األخرى.

تأسس الصندوق وسجل بتاريخ 14 نوفمبر  2006،  )ج( 
أعماله  يباشر  لم  النشرة  هذه  تاريخ  حتى  ولكنه 
أو  أرباح  أية  يعلن عن  ولم  أية حسابات  يفتح  ولم 

توزيعات أخرى.

الصندوق غير مسجل أو مرخص في أي اختصاص  )د( 
قضائي أو لدى أية هيئة إشرافية أو تنظيمية خارج 
دولة قطر وليس لديه أية نية لذلك ، إال أنه قد يتم 
مستقباًل إدراجه في سوق /أسواق مالية مناسبة.

محاسبون  كوبرز،  ووترهاوس  برايس  أعطى  )هـ( 
الخطية على وضع  قانونيون ولم يسحب موافقته 
اسم المكتب وإشارات إليه بصفته مدقق الحسابات 
في النموذج والمحتويات التي يذكر فيها في هذه 

النشرة.

تم التصريح أصوالً بإصدار الوحدات بموجب قرار  )و( 
صدر عن مؤسس الصندوق بتاريخ 7 مايو 2006.

العقود الجوهرية
أبرم الصندوق العقود الجوهرية او التي قد تكون جوهرية كاآلتي:

اتفاقية إدارة صندوق بتاريخ 15 نوفمبر  2006 بين  )أ( 
مصر  جي-هيرمز  اف  وإي  والمؤسس  الصندوق 
وافق بموجبها مدير الصندوق على تقديم خدمات 
محددة للصندوق في مجال استشارات االستثمار 

وإدارته.

باإلضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إدارة الصندوق هذه   
مدير  بمسؤوليات  تتعلق  مفصلة  أحكاماً  تتضمن 
الصندوق وتعفيه من أية مسؤولية تجاه الصندوق 
أو أي مالك وحدات فيه عن أية تصرف أو تقصير 
إساءة  باستثناء حاالت  الصندوق  من طرف مدير 
استخدام الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من 
الحصول  الصندوق  لمدير  يجوز  وبالمثل   ، جانبه 
على تعويض من الصندوق عن أية خسارة يتعرض 
إساءة  حاالت  باستثناء  اللتزاماته  أدائه  في  لها 

استخدام الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من 
جانبه.

يبين في بند األجور والمصاريف في هذه النشرة   
تفاصيل األجور المستحقة إلى مديرالصندوق.

 2006 نوفمبر   15 بتاريخ  إداري  مدير  اتفاقية  )ب( 
االستثمار  وامين  والمؤســس  الصــندوق  بين 
كمـديـر إداري، وهو بنك إتش إس بي سي الشرق 
األوسط المحدود، فرع قطر، وافق امين االستثمار 
إدارية  وخدمات  السكرتارية  خدمات  تقديم  على 
محددة أخرى للصندوق والترتيب لتوفير سكرتير 

للصندوق.

تنص اتفاقية المدير اإلداري هذه على أن الصندوق   
سيعوض امين االستثمار عن أية خسارة يتكبدها 
أو أية مسؤولية تترتب عليه في سياق أدائه أو عدم 
استخدام  إساءة  حاالت  باستثناء  اللتزاماته  أدائه 
الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من جانب أمين 
االتفاقية عن طريق  إنهاء هذه  ويجوز  االستثمار. 
توجيه إشعار مدته ثالثة أشهر من قبل المؤسس 

أو امين االستثمار أو قبل ذلك في ظروف معينة.

يبين في بند األجور والمصاريف في هذه النشرة   
تفاصيل األجور المستحقة إلى المدير اإلداري.

الصندوق  بين  تحويل  وكيل  و  أمين سجل  اتفاقية  )ج( 
وكيل  و  كأمين سجل  االستثمار  وامين  والمؤسس 
تحويل، وهو بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط 
المحدود، فرع قطر، وافق بموجبها أمين االستثمار 
على تقديم خدمات أمين السجل و وكيل التحويل 

وخدمات إدارية محددة إلى الصندوق.

سيعوض  الصندوق  أن  على  االتفاقية  هذه  تنص   
أية  أو  يتكبدها  خسارة  أية  االستثمارعن  امين 
عدم  أو  أدائه  سياق  في  عليه  تترتب  مسؤولية 
استخدام  إساءة  حاالت  باستثناء  اللتزاماته  أدائه 
الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من جانب امين 
طريق  عن  االتفاقية  هذه  إنهاء  ويجوز  االستثمار 
توجيه إشعار مدته ثالثة أشهر من قبل المؤسس 

أو أمين االستثمار أو قبل ذلك في ظروف معينة.

يبين في بند األجور والمصاريف في هذه النشرة    
و  السجل  أمين  إلى  المستحقة  األجور  تفاصيل 

وكيل التحويل.
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بتاريخ 15 نوفمبر 2006   اتفاقية أمانة اإلستثمار  )د( 
وهو  اإلستثمار،  وأمين  والمؤسس  الصندوق  بين 
المحدود،  الشرق األوسط  بنك إتش إس بي سي 
االستثمار  أمين  تعيين  بموجبها  تم  قطر،  فرع 

ليتصرف كأمين استثمار للصندوق.

أمانة  اتفاقية  بموجب  االستثمار  أمين  يتمتع   
من  إستثمار  أمناء  تعيين  االستثماربصالحية 
أو معينين من قبله وتفويض أي  أو وكالء  الباطن 
منهم بمهام أمانة استثمار معينة ومهام أخرى عند 
اإلستثمار  أمين  االتفاقية  هذه  تعفي  الضرورة. 
من أية مسؤولية باستثناء حاالت إساءة استخدام 
الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل وتنص على أن 
الصندوق سيعوض أمين اإلستثمار عن أية خسارة 
يتكبدها في أداء التزاماته باستثناء حاالت إساءة 
استخدام الصالحيات أو اإلهمال أو اإلخالل من 
جانبه. ويجوز إنهاء هذه االتفاقية عن طريق توجيه 
إشعار مدته ثالثة أشهر من قبل الصندوق أو أمين 

اإلستثمارأو قبل ذلك في ظروف معينة.

يبين في بند األجور والمصاريف في هذه النشرة   
تفاصيل األجور المستحقة إلى أمين اإلستثمار.

باستثناء العقود الجوهرية المذكورة أعاله، لم يبرم  )هـ( 
جوهرية  تكون  قد  أو  تعتبر  عقود  أية  المؤسس 

بالنيابة عن الصندوق.

الحسابات
في  المنتهية  السنة  عن  سنة  كل  في  سنوية  الصندوق حسابات  يعد 
السنوية عن  �1 ديسمبر وسيتم إعداد أول مجموعة من الحسابات 
المدة المنتهية في �1 ديسمبر 2007. كما سيتم إعداد حسابات أولية 

بخصوص كل ربع سنة وفقاً للنظام األساسي.

ترسل نسخة من التقرير السنوي للصندوق وبياناته المالية المدققة 
إلى مالكي الوحدات خالل شهرين من نهاية المدة التي تتعلق بها.

الحدين األعلى واألدنى لالكتتاب
رغم أن العرض األولي يشمل 5.000.000 وحدة، فيجوز للصندوق 
أن يقرر زيادة العدد اإلجمالي للوحدات المتاحة في العرض األولي 
بمقدار  45.000.000وحدة إضافية وفقاً ألحكام النظام األساسي.

إجراء التخصيص في حالة وجود فائض في االكتتاب 
فيها  تكون  فترة  أي  خالل  االكتتاب،  في  فائض  وجود  حالة  في 
الوحدات متاحة لالكتتاب، للمؤسس بعد موافقة المصرف المركزي 
أو  المؤسس ضروري  يراه  الذي  بالمقدار  الصندوق  مال  رأس  زيادة 
حسـبما يتـوافق مع أي حــد أقصى لـزيـادة رأس المــال كما هو محدد 

في النظام األساسي و في هذه النشرة ، وفي حالة وجود فائض في 
االكتتاب فسيتم التخصيص وفق خيار المؤسس بعد التشاور مع مدير 
الصندوق، وسيتم التركيز على اختيار مستثمرين على المدى الطويل 

وإيجاد قاعدة واسعة من المساهمين.

المستندات المتوفرة لإلطالع عليها
تتوفر، أو ستتوفر، حسب الحالة، نسخ من المستندات التالية لإلطالع 
عليها دون مقابل خالل ساعات الدوام العادي في المكتب المسجل 

للصندوق:

هذه النشرة وأية مستندات عرض أو طلبات أخرى  )أ( 
يصدرها الصندوق من وقت آلخر.

النظام األساسي للصندوق. )ب( 

العقود الجوهرية المشار إليها أعاله. )ج( 

أحدث تقرير سنوي وبيانات مالية للصندوق )عند  )د( 
توافرها(.

أية حسابات و/أو تقارير أولية أو دورية ترسل إلى  )هـ( 
مالكي الوحدات.
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