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مادة )1(

يكــون للكلمــات والمصطلحــات اآلتيــة المعانــي المبينــة أمــام كل 
منهــا :

وزارة االقتصاد والتجارةالوزارة

مصرف قطر المركزيالمصرف

قانون رقم )25( لسنة 2002 بشأن تأسيس القانون
الصناديق االستثمارية 

الالئحة 
التنفيذية

الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير 
االقتصاد والتجارة رقم 69 لسنة 2004 بشأن 

تأسيس الصناديق االستثمارية

النظام 
األساس

النظام األساسي للصندوق أو أية تعديالت 
قد تطرأ عليه مستقباًل

شركة بيت اإلستثمار. شركة مساهمة المؤسس
قطرية خاصة . الدوحة – قطر

صندوق البيت الماليالصندوق

مدير 
الصندوق

بنك قطر الوطني "سويسرا" او أي مدير 
إستثمار يقوم بتعيينه المؤسس

امين 
االستثمار

بنك قطر الوطني او اي امين استثمار آخر 
يقوم بتعيينه المؤسس

المستثمر في وحدات الصندوق سواء كان المستثمر
شخصا طبيعيا او اعتباريًا قطري على ان ال 

يزيد مجموع عدد المستثمرين عن 100 )مائة( 
مستثمر.

المؤسس أو مدير الصندوق أو أمين وكالء البيع
االستثمار أو اسم المؤسسة أو 

المؤسسات المالية أو الشركات أو البنوك 
التي تقوم بدور وكيل البيع  وهي تتلقى 

طلبات االكتتاب

هيئة الفتوى 
والرقابة 
الشرعية

هي الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق 
التي يعينها المؤسس

مراقب 
الحسابات

مراقب حسابات الصندوق الذي يقوم 
بتعيينه المؤسس

وحدات 
االستثمار

وحدات االستثمار التي يصدرها الصندوق

القيمة 
الصافية 
للوحدات

قيمة أصول الصندوق شاملة االرباح 
المتراكمة بعد خصم االلتزامات والمصاريف 

المستحقة خالل الفترة السابقة

القيمة 
الصافية 
للوحدات

القيمة الصافية للصندوق مقسمة على 
عدد الوحدات المصدرة في الصندوق ليوم 

التقييم

Article (1)

The following words and expressions shall have the 
meanings hereby assigned to them.

Ministry means the Ministry of Economy and 
Commerce

Bank means Qatar Central Bank

Law means Law No. (25) of 2002 on Investment 
Funds

Executive 
Regulation 
means

the Executive Regulation issued 
by the Minister of Economy and 
Commerce No. 69 of 2004 on 
Investment Funds.

Articles of 
Association 
mean

the Articles of Association of the 
Fund and any amendments that may 
occur in the future

Founder 
means

the Investment House Company, A 
Qatari Private Shareholding Company, 
Doha-Qatar

Fund means Financial House Fund

Fund Manager 
means

QNB Switzerland or any investment 
manager appointed by the Founder

Investment 
Custodian 
means

QNB or any other investment 
custodian appointed by the Founder

Investor 
means

investor in the Fund’s units whether 
a Qatari natural or legal person and 
total number of investors shall not 
exceed 100 investors.

Sale Agents 
mean

Founder; Fund Manager; Investment 
Custodian; financial institutions; 
companies or banks that play role 
of sale agent and that receive 
subscription applications

Fatwa and 
Sharia 
Supervisory 
Board means

Fatwa and Sharia Supervisory Board 
of the Fund appointed by the 
Founder

Auditor means Auditor of the Fund appointed by the 
Founder

Investment 
Units mean

investment units issued by the Fund

Net Value of 
Units means

Value of Fund’s assets including 
cumulative profits after deduction of 
due liabilities and expenses during 
the previous period
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قائمة المحتويات
تعاريف

اسم الصندوق

اسم المؤسس وعنوانه

اسم أمين االستثمار

نوع الصندوق وسياسته االستثمارية

الهدف من الصندوق

الضوابط الخاصة بالمخاطر االستثمارية للصندوق

الضوابط الخاصة لتحقيق أهداف الصندوق

مدة الصندوق

قيمة رأسمال الصندوق وشروط وضوابط زيادته أو تخفيضه

القيمة االسمية لوحدة االستثمار

الحــدان األدنــى واألقصــى لالكتتــاب فــي وحــدات الصنــدوق 
للمســتثمر الواحــد

الشروط الواجب توافرها في مدير الصندوق

نوع االكتتاب واجراءاته وقيوده

نظام ومواعيد وشروط استرداد قيمة وحدات االستثمار

طريقــة ومواعيــد تقييــم وحــدات االســتثمار وطريقــة احتســاب 
صافــي قيمــة األصــول    

الرأســمالية،  الخســائر  أو  األربــاح  وتوزيــع  حســاب  سياســات 
االســتثمار وعائــدات 

ومديــر  المؤســس  مــن  كل  ومســؤوليات  وواجبــات  حقــوق 
الصنــدوق وأميــن االســتثمار، واألتعــاب والعمــوالت المقــررة 

لــكل منهــم

حاملي الوحدات

ووضعــه  الصنــدوق،  أنشــطة  عــن  الــدوري  اإلفصــاح  كيفيــة 
أعمالــه ونتائــج  المالــي، 

السنة المالية للصندوق

بإعدادهــا  الصنــدوق  يلتــزم  التــي  الماليــة  والقوائــم  البيانــات 
عنهــا واالفصــاح 

كيفية تعديل النظام األساسي للصندوق

الحاالت التي تتم فيها تصفية الصندوق، واجراءات التصفية

هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية

القانون والمحاكم

االشعارات

مصرف قطر المركزي

Clause 

Definitions

Name of Fund 

Founder’s Name and Address

Investment Custodian’s Name

Fund’s Type and Investment Policy

Purpose of Fund 

Controls of Fund Investment Risks

Controls of Fund Purposes Achievement

Term of the Fund 

Fund Capital and Terms & Conditions for its Increase and 
Decrease 

Nominal Value of Investment Unit

Minimum and Maximum Subscription Limit for Fund’s 
Units for One Investor

Requirements to be met by Fund Manager

Subscription ‘s Type, Procedures and Restrictions 

System, Dates and Terms of Redemption of Investment 
Units 

Investment Units valuation, Dates and Calculation of Net 
Asset Value

Calculation and Distribution Policies of Capital Profits 
and Losses and Investment Revenues

Rights, Duties and Obligations of Founder, Fund Manager 
and Investment Custodian and Fees and Commissions 
determined for them

Units Holders

Periodic Disclosure of Fund’s Activities, Financial Position 
and Results of its Works   

Fiscal Year of Fund

Financial Data and Statements to be prepared and 
disclosed by Fund

Amendment to Articles of Association of Fund

Liquidation Cases and Liquidation Procedures of Fund

Fatwa and Sharia Supervisory Board

Law and Courts

Notices

Qatar Central Bank
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االكتتاب 
الخاص

الدعوة الخاصة الموجهة لعدد ال يزيد 
عن 100 مستثمر لالكتتاب في راس مال 

الصندوق

استثمارات 
الصندوق

االستــــثمار في األوراق المالية المدرجة في 
بـــــــــورصة قطر، االستثمار في الشركات 

القطرية وفي االكتتابات األولية للشركات 
القطرية التي تطرح أسهمها لالكتتاب 

تمهيدًا إلدراجها في بورصة قطر، واستثمار 
الفوائض المالية في الصكوك التي 

تصدرها أي جهة وصناديق السوق النقدي 
كل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة 

اإلسالمية الغراء وبما ال يتعارض مع 
التعليمات و اللوائح التنفيذية للقانون رقم 

)25( لسنة 2002 بشأن صناديق االستثمار

الشركات 
حديثة 

التأسيس

الشركات المساهمة العامة أو المقفلة التي 
مضى على تأسيسها أقل من سنتين

بورصة قطربورصة قطر

مادة )2(

إسم الصندوق:

يطلق على الصندوق إسم )صندوق البيت المالي(

مادة )3(

إسم المؤسس وعنوانه

شــركة بيــت االســتثمار وهــي شــركة مســاهمة قطريــة خاصــة 
مرخصــة مــن مصــرف قطــري المركــزي بترخيــص رقــم رم/ دت / 
2001، تعمــل وفــق أحــكام الشــريعة االســالمية، ويقــع مقرهــا 
الرئيســي بــرج المانــع، الــدور الرابــع عشــر بمدينــة الدوحــــــة – 

دولــــــة قطــر ص - ب 22633

مادة )4(

إسم أمين االستثمار:

ــة مؤسســة  ــي، وهــو شــركة مســاهمة قطري ــك قطــر الوطن بن
بموجــب قوانيــن دولــة قطــر ويقــع مقــر مكتبهــا الرئيســي بمدينة 

الدوحــة – دولــة قطــر، ص .ب 1000.

Special 
Subscription 
means

the invitation sent to a number not 
more than 100 investors to subscribe 
for capital of the Fund

Fund 
investments 
mean

investment in the securities listed in 
Qatar Exchange, investment in Qatari 
companies, initial subscriptions of 
Qatari companies offering its shares 
for subscription to be inserted in 
Qatar Exchange and investment of 
financial surpluses in the instruments 
issued by any entity and cash market 
funds without prejudice to Islamic 
Sharia’s Provisions, instructions and 
Executive Regulations of Law No. (25) 
of 2002 on Investment Funds

Newly 
established 
companies 
mean

public or closed shareholding 
companies that established less than 
two years ago

Qatar 
Exchange 
means

Qatar Exchange

Article (2)

Name of Fund: 

The Fund shall be named (Al-Beit Al-Mali Fund).

Article (3)

Founder’s Name and Address:

Investment House Company, a Qatari Private Shareholding 
Company licensed by Qatar Central Bank under license 
No.: TM/DB/2001, established in accordance with Islamic 
Sharia’s Provisions, having its registered office at Al Mana 
Tower, 14th floor, Doha, Qatar, P.O. Box: 22633

Article (4)

Investment Custodian’s Name:

QNB, a Qatari Shareholding Company established under 
Laws of Qatar, having its registered office at Doha, Qatar, 
P. O. Box: 1000.
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االســالمية الغــراء، وخاضعــة لمراجعــة ومراقبــة هيئــة الرقابــة 
دوري. بشــكل  االســتثمارات  تلــك  علــى  الشــرعية 

ال يجــوز لمديرالصنــدوق القيــام بأيــة معاملــة مــن المعامــالت 
التاليــة لحســاب الصنــدوق: 

خصم الشيكات.  -1
البيع على المكشوف.  -2

إعطاء الضمانات والكفاالت  -3
اإلقراض  -4

ضمان اإلصدار كضامن رئيسي.  -5
االقتــراض لصالــح الصنــدوق، فيمــا عــدا األحــوال الــواردة   -6

األساســي. بالنظــام 
اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي صناديــق إســتثمارية أخــرى   -7
أو المســاهمة  أو أمانــة االســتثمار بهــا،  إدارتهــا،  يتولــى 
فــي رأس مــال المؤســس أو مديــر الصنــدوق ،أو الشــركات 

التابعــة لهمــا.
يـــــجوز لمديــر الصنــدوق ترتيــب تمويــل قصير األجــل للصندوق   -8
بحــد أقصــى مقــــــداره 25% )خمســة وعشــرون بالمائــة( مــن 
الصنــدوق وحمايــة  أهــداف  لتحقيــق  الصنــدوق،  مــال  رأس 
مصالح المستثمرين في الظروف االستثنائية خاصة لمقابلة 
عمليات االسترداد لوحدات الصندوق أو اإلستفادة من بعض 
الفــرص االســتثمارية، حيــن تســييل بعــض أمــور الصنــدوق، أو 
غيــر ذلــك مــن االســباب التــي يقدرهــا مديــر الصنــدوق بالرغــم 
من أن سياســة االســتثمار المتبعة تهدف الى تقليل المخاطر 
مــن خــالل تنويــع االســتثمار، إال أن قيمــة الوحــدات أو العوائــد 

المتوقعــة أو الناتجــة قــد ترتفــع أو تنخفــض.
ــة والسياســية  ــرات االقتصادي ــًا أو ســلبًا بالتغيي ــر إيجاب وتتأث  -9

أو أوضــاع الســوق محليــًا ودوليــًا.
يلتزم مدير الصندوق ببذل قصارى جهده إلدارة إســتثمارات   -10
الصنــدوق وتحقيــق أفضــل عوائــد محســوبة المخاطــر لصالــح 
المكتتبيــن بالصنــدوق، إال أنــه ال يضمــن أيــة أربــاح أو عوائــد 

رأس مــال نتيجــة إدارتــه ألمــوال الصنــدوق .

مادة )8(

الضوابط الخاصة لتحقيق أهداف الصندوق:

أال يزيــد مجمــوع األمــوال المســتثمرة فــي الشــركات الحديثــة 
التأســيس المدرجــة فــي بورصــة قطــر علــى 10% )عشــرة بالمائــة( 

مــن صافــي قيمــة موجوداتــه فــي أي فتــرة مــن الفتــرات.
اكتتــاب الصنــدوق كمؤســس فــي شــركات مســاهمة قطريــة عامة 
حديثة التأسيــــــس بنسبة ال تتــــجاوز 5 % ) خمسة بالمائة( من رأس 
مــال أي شــركة وال يزيــد هــذا اإلســتثمار علــى 10% )عشــرة بالمائــة( 

مــن رأس مــال الصنــدوق المصــدر فــي أي فتــرة مــن الفتــرات .
أن ال تـــــــزيد استثمــــــارات الصــــــندوق فــي أسهــــــم أي شــركة 
مدرجــة فــي بورصـــــــة قطــر علــى 30% ) ثالثيــن بالمائــة ( مــن 

صافــي قيمــة موجوداتــه فــي أي فتــرة مــن الفتــرات.
أال تقــــــــل االربــاح الصافيــة الســنوية فــي الشــركات غيــر الحديثــة 
بالمائــة( )اثنــان   %  2 عــن  بأسهمـــــــها  المســتثمر  التأســيس 
مــن قيمــة الســهم الســوقية عنــد شــراء أســهم تلــك الشــركة 

ويســتثنى مــن ذلــك الشــركات حديثــة التأســيس.
يحــــــــــق للصنــدوق أن يســتثمر جــزءًا مــن أموالــه فــي الســوق 
ــد علــى 20% )عشــرون  ــة بأدواتهــا اإلســالمية وبمــا ال يزي النقدي

ــة( مــن رأســماله. بالمائ

The Fund Manager may not carry out any of the following 
transactions in favor of the Fund:
1- Cheque discounting
2- Uncovered sale
3- Issuance of guarantees and warranties
4- Lending
5- Issuance guarantee as being a principal guarantor,
6- Borrowing for the Fund, except for the cases 

mentioned in the Articles of Association,
7- Investment of the Fund money in other investment 

funds managed by him or investment trust or 
contribution to the capital of the Founder or the 
Fund Manager or their subsidiaries. 

8- The Fund Manager may arrange a short-term 
finance for the Fund at a maximum of 25% (twenty-
five percent) of the capital of the Fund to achieve 
purposes of the Fund and protect interests of the 
investors in the extraordinary conditions, especially 
to meet redemption processes of the Fund’s units 
or to benefit from certain investment opportunities. 
Meanwhile, realization of some matters of the 
Fund or other reasons shall be decided by the Fund 
Manager. 

9- Although the applicable investment policy aims to 
reduce risks through diversification of investment, 
the expected or generated value of units or revenues 
may increase or decrease.

10- It may be affected positively or negatively by 
the economic and political changes or local and 
international market conditions.

 The Fund Manager shall abide its best efforts to 
manage the investments of the Fund and achieve the 
best risks-calculated revenues in favor of subscribers 
of the Fund. However, he shall not guarantee 
any capital profits or revenues resulting from his 
management for the Fund’s money.

Article (8)

Controls of Fund Purposes Achievement:

The total money invested in the newly-established 
companies listed in Qatar Exchange shall not exceed 
(10%) of net value of its assets at any period.
The Fund’s subscription, as being a founder of newly-
established Qatari public shareholding companies, shall 
not exceed 5% of capital of any company and such 
investment shall not exceed 10% of the issued capital of 
the Fund at any period.
The Fund’s investments in shares of any company listed in 
Qatar Exchange shall not exceed 30% of net value of its 
assets at any period.
The Annual net profits of non-modern companies whose 
shares are invested shall not be less than 2% of market 
share value at purchase date of shares of such company, 
excluding the newly-established companies.
The Fund may invest part of its money in the Islamic 
money market instruments with no more than 20% of 
its capital.



9
صندوق البيت المالي

النظام األساسي

مادة )5(

نوع الصندوق وسياسته االستثمارية 

الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثماري مفتــوح يهــدف إلــى تحقيــق 
نمــو رأس مالــي للمســتثمرين القطرييــن علــى المــدى الطويــل 

مــن خــالل:
االستثمار في األوراق المالية المدرجة في بورصة قطر؛  -

اســتثمار فــي الشــركات القطريــة وفــي االكتتابــات األوليــة   -
للشــركات القطريــة التــي تطــرح أســهمها لالكتتــاب تمهيــدًا 

إلدراجهــا فــي بورصــة قطــر؛
اســتثمار الفوائــض الماليــة فــي الصكــوك التــي تصدرها أي   -
جهــة وصناديــق الســوق النقــدي؛ كل ذلــك بمــا ال يتعــارض 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء، وبمــا ال يتعــارض 
مــع التعليمــات واللوائــح التنفيذيــة للقانــون رقــم )25( لســنة 

2002 بشــأن صناديــق االســتثمار .

المادة )6(

الهدف من الصندوق 

للمســتثمرين  مالــي  رأس  نمــو  تحقيــق  إلــى  يهــدف   -
ــادة القيمــة  ــل  مــن خــالل زي ــى المــدى الطوي ــن عل القطريي
الســوقية للوحــدات المســتثمر بهــا، إضافــة إلــى إمكانيــة 
توزيــع ايــرادات األربــاح المتحققــة مــن اســتثمارات الصنــدوق 
فــي أســهم الشــركات المســاهمة العامــة، التــي تتوافــر 

الشــرعية. الشــروط  فيهــا 
كمــا يهــدف الــى الحــد مــن المخاطــرة المرتبطــة بســوق رأس   -
المــال القطريــة عــن طريــق تنويــع اســتثمارات الصنــدوق 
علــى القطاعــات االقتصاديــة للشــركات المســاهمة العامــة 
المدرجــة فــي بورصــة قطــر ، بصــورة تســمح بالتقليــل مــن 
مخاطــر االســتثمار وتحقيــق عوائــد جيــدة تتــم مقارنــة أداء 

QATAR Exchange Rayan Index بــأداء  الصنــدوق 
وكذلــك يهــدف الصنــدوق إلــى دفــع أربــاح نقديــة ســنوية   -
وتخضــع الــى التوزيعــات الســنوية الموزعــة مــن الحيــازات 
العمــل  يــوم  فــي  التوزيــع  تاريــخ   ويكــون  األساســية، 

عــام. مــن كل  مــن شــهر مايــو  الخامــس 
إســتراتيجية )مؤشــر وتفــوق األداء( لتنفيــذ أعمــال الصنــدوق   -
وفقــًا لهــذه المــواد مــن خــالل التوجيــه واإللتــزام بقانــون 

اإلســتثمارية. الصناديــق 

مادة )7(

الضوابط الخاصة بالمخاطر االستثمارية للصندوق:

يتبــع مديــر الصنــدوق سياســة اســتثمارية متوازنــة، تهــدف إلــى 
إدارة مخاطــر االســتثمار مــن خــالل تنويــــــع النشــاط االســتثماري، 
الدرايــة فــي طبيعــة  و  الخبــرة  الصنــدوق  مـــــدير  يملــك  حيــث 
علــى  الصنــدوق  إلدارة  جـــــهده  أقصــى  وسيـــــبذل  النشــاط، 
أكمــل وجــه فــي ضــوء مقتضيــات المهنــة، وهــذا وســتخضع 

اســتثمارات الصنــدوق للضوابــط التاليــة :
الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  الصنــدوق  إســتثمارات  تكــون 

Article (5)

Fund’s Type and Investment Policy

Fund is an opened investment fund that aims to increase 
capital of Qatari investors on the long term via:
- Investment in the securities listed in Qatar Exchange,
- Investment in Qatari companies and in initial 

subscriptions of Qatari companies offering its shares 
for subscription to be inserted in Qatar Exchange,

- Investment of financial surpluses in the instruments 
issued by any entity and cash market funds without 
prejudice to Islamic Sharia’s Provisions, instructions 
and Executive Regulations of Law No. (25) of 2002 on 
Investment Funds.

Article (6)

Purpose of Fund:

 -It aims to increase capital of Qatari investors on the 
long terms through increasing the market value of 
the invested units in addition to distributing profit 
revenues realized. from the Fund’s investments in 
shares of public shareholding companies that met 
Shariah Conditions.

- It also aims to limit risks of Qatar Capital Market 
through distributing the Fund’s investments over the 
economic sectors of the public shareholding companies 
listed in Qatar Exchange to reduce investment risks 
and achieve good revenues. The Fund performance is 
compared with QATAR Exchange Rayan Index.

- Furthermore, the Fund aims to pay annual cash 
dividends subject to annual distributions distributed 
from the basic holdings. Distribution date shall be the 
fifth working day of May of each year.

- (Performance indicator and excellence) strategy to 
carry out works of the Fund according to these Articles 
though guidance and compliance with Investment 
Funds Law,

Article (7)

Controls of Fund Investment Risks

The Fund Manager shall Follow a balanced investment 
policy aiming at managing the investment risks thought 
diversifying the investment activity. The Fund Manager 
has experience and know-how in nature of activity and 
shall exert his best efforts to manage the Fund to the 
fullest in light of the profession requirements. Investments 
of the Fund shall be governed by the following controls:
The investments of the Fund shall be compatible with 
Islamic Sharia’s Provisions and subject to supervision of 
Sharia Supervisory Board on such investments periodically.



10 AL BEIT ALMALI FUND
ARTICLES OF ASSOCIATION

مادة )13(

الشروط الواجب توافرها في مدير الصندوق:

يجب أن تتوافر في المدير الشرط التالية:

واحــد  عــن  عمــره  يقــل  أال  يجــب  طبيعيــا  شــخصا  كان  إذا   -1
وعشــرين ســنة، ويحمــل كحــد أدنــى شــهادة جامعيــة بدرجــة 

بكالوريــوس 
فــي  الخبــرة  و  والكفــاءة  االختصــاص  مــن ذوي  يكــون  أن   -2

االســتثمار. مجــال 
أن يكــون حســن الســمعة والســيرة، وأال يكــون قــد حكــم   -3

واألمانــة. بالشــرف  مخلــة  جريمــة  فــي  نهائيــًا  عليــه 
أال يكون قد أشهر افالسه أو توقف عن سداد ديونه.  -4

أال يكــون قــد فصــل تأديببيــًا مــن عملــه الســابق، أو منــع   -5
المهنــة. مزاولــة  مــن  تأديبيــًا 

إذا كان المديــر شــخصًا اعتباريــًا، فيجــب أن يكــون نشــاط إدارة   -6
صناديــق االســتثمار مــن أغراضــه وفقــا لنظامــه األساســي.
أن  الصنــدوق  مديــر  علــى  يجــب  األحــوال  جميــع  وفــي   -7
يســتوفي متطلبــات القانــون والالئحــة التنفيذيــة ولوائــح 

المصــرف.

مادة )14(

نوع االكتتاب وإجراءاته وقيوده:

الخــاص  لالكتتــاب  الدعــوة  الصنــدوق  مؤســس  يوجــه   -
المباشــر،  اللقــاء  طريــق  عــن  بالصنــدوق 

هــذا وال يجــوز االكتتــاب فــي الصنــدوق بحصــص عينيــة أيــًا   
نوعهــا. كان 

المســتثمر  تحريــر  بموجــب  الصنــدوق  فــي  االكتتــاب  يتــم   -
وتوقيعــه علــى نمــوذج طلــب االكتتــاب المعــد مــن قبــل 
وعنــوان  اســم  النمــوذج  يتضمــن  بحيــث  المؤســس، 
المســتثمر وبياناتــه الشــخصية بمــا فيهــا جنســيته وموطنــه 
واســم كل مــن الصنــدوق والمؤســس وأميــن االســتثمار 
ومديــر الصنــدوق، ومبلــغ وحــدات االســتثمار التــي يرغــب 
المســتثمر  فــي االكتتــاب  بهــا كمــا يجــب أن يتضمــن طلــب 
االكتتــاب إقــرارًا مــن المســتثمر بأنــه اطلــع علــى النظــام 
األساســي للصنــدوق ونشــرة االكتتــاب وقبــل ووافــق علــى 

مــا جــاء فيهمــا.
مديــر  أو  مؤســس  إلــى  االكتتــاب  طلــب  تســليم  يتــم   -
إثبــات  مســتندات  مــع  البيــع  وكالء  مــن  أي  أو  الصنــدوق 
الهويــة الالزمــة والمبلــغ المــراد االكتتــاب بهــا، باالضافــة 
إلــى عمولــة بيــع )رســم اكتتــاب( تصــل لحــد 2% مــن مبلــغ 
عنــد  واحــدة  مــرة  المســتثمر  يدفعهــا  حيــث  االكتتــاب، 
االكتتــاب ويعــود للمؤســس منفــردًا الحــق فــي تخفيــض او 
ــم  ــورة أعــاله. يت ــك المذك ــع اقــل مــن تل ــة بي اســتيفاء عمول
ســداد قيمــة الوحــدات المكتتــب بهــا بالكامــل مضافــًا إليهــا 
عمولــة البيــع بموجــب شــيك شــخصي، أو شــيك مصــدق أو 

تحويــل مصرفــي. أو  شــيك مصرفــي 

Article (13)

Requirements to be met by Fund Manager:

The Manager shall meet the following requirements:

1- In case of natural person, his age shall not be less 
than 21 and shall hold at least a bachelor degree 
from a university,

2- He shall be competent and has an experience in 
investment field,

3- He shall be a person of good conduct and reputation 
and has not convicted of a dishonorable offence,

4- He shall not be declared bankruptcy or suspend 
settlement of his debts,

5- He shall not be dismissed for disciplinary from his 
previous work or prevented from practicing his 
profession,

6- If the Manager was legal entity, the management 
of investments funds should be amongst its aims. 
its purposes in accordance with the Articles of 
Association.   

7- In all cases, the Fund Manager shall meet 
requirements of the Law, the Executive Regulation 
and regulations of the QCB.

Article (14)

Subscription ‘s Type, Procedures and Restrictions: 

- The Fund Founder shall guide an invitation to private 
placement for shares of the Fund through the direct 
meeting. No in-kind shares whatsoever may be 
subscribed in the Fund.  

- The subscription shall be made by investor’s execution 
and signature of the Subscription Application Form 
prepared by the Founder. The Form shall include 
name and address of investor and his personal data 
including his nationality, nation and name of the 
fund, Founder, Investment Custodian, Fund Manager 
and amount of investment units to be subscribed 
by investor. The subscription Application shall also 
include an acknowledgment by the investor that he 
reviewed the Articles of Association of the Fund and 
the subscription prospectus and accepted its content.       

- The subscription Application shall be submitted to 
the Founder, Fund Manager or any sales agent along 
with the necessary personal identification documents 
and the amount to be subscribed in addition to sale 
commission (subscription fees) at 2% of subscription 
amount to be paid once by investor upon subscription. 
The Founder shall have the sole right to reduce or fulfill 
a sale commission less than the above-mentioned 
commission. Value of the subscribed units shall be 
paid in full in addition to the sale commission under 
a personal cheque, certified cheque, bank cheque or 
bank transfer.
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المادة )9(

مدة الصندوق 

مــدة الصنــدوق 10 ) عشــرة ( ســنوات ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ 
قيــده فــي ســجل صناديــق االســتثمار بــوزارة االقتصــاد والتجــارة  
موافقــة  بعــد  المؤســس  مــن  بقــرار  مماثلــة  لمــدد  وتجــدد 

. المصــرف 

مادة )10(

قيمــة رأســمال الصنــدوق وشــروط وضوابــط زيادتــه 
أو تخفيضــه:

رأس مــال الصنــدوق متغيــر بقيمــة رأســمال الصنــدوق األولــي 
50.000.000 ر.ق )خمســين مليــون( وحــدة إســتثمارية، ويكــون 
لــكل وحــدة قيمــة إســمية مقدارها 10 ر.ق )عشــرة رياالت قطرية( 
ويتــم دفــع قيمــة الوحــدة عنــد االكتتــاب، ويكــون للمؤســس 
وفقــًا  الصنــدوق،  مــال  رأس  تخفيــض  أو  زيــادة  فــي  الحــق 
للضوابــط المحــددة فــي النظــام االساســي وتتــــــرواح حــدود مــا 
يمكــن إصــداره مــن وحــدات االســتثمار بيــن الحــد االدنــى وهــو 
50.000.000 ر.ق )خمســــــون ريــال قطــري( وبيــن حــده األقصــى 
500.000.000 ر.ق )خمســمائة مليــون ريــال قطــري(. ويجــوز أن 
تتــم زيــادة رأس المــال بإصــدار وحــدات جديــدة بالمبلــغ المطلــوب 
ــه فــي الوقــت أو خــالل المــدة التــي يقررهــا المؤســس . زيادت

مادة )11(

القيمة اإلسمية لوحدات اإلستثمار 

وحــدات الصنــدوق اســمية ، والقيمــة االســمية لــكل منهمــا 10 
ر.ق ) عشــرة ريــاالت قطريــة ( غيــر قابلــة للتجزئــة

مادة )12(

الحــدان األدنــى واألقصــى لالكتتــاب فــي وحــدات 
الصنــدوق للمســتثمر الواحــد:

ال يجــوز أن يقــل المبلــغ المكتتــب بــه مــن قبــل أي مــن المكتتبيــن 
بالصنــدوق بــأول مــرة عــن 250.000 ر.ق ) مائتــان وخمســون ألــف 
ريــال قطــري(، وأي زيــادة علــى ذلــك تكــون علــى أســاس 25.000 
ر.ق )خمســة وعشــرون ألــف ريــال قطــري( ومضاعفاتهــا. ويحــدد 
المؤســس وفقــًا لخيــاره المنفــرد الحــد األقصــى الــذي يجــوز أن 

يمتلكــه أي مكتتــب فــي الصنــدوق

Article (9)

Term of the Fund: 

The term of the Fund will be 10 Gregorian years 
commencing from date of registration in the Investment 
Funds Record at the Ministry of Economy and Commerce. 
The term shall be renewed for similar period by a decision 
of the Founder after obtaining the approval by Qatar 
Central Bank. 

Article (10)

The Value Of The Fund Capital and Terms & 
Conditions for its Increase and Decrease: 

 The capital of the Fund is variable with the initial 
Fund capital amounting to QAR 50.000.000 (fifty 
million) investment units. Each unit has a nominal value 
equivalent to 10 Qatari riyals. The value of the unit shall 
be paid upon subscription. The Founder shall have right 
to increase or decrease the capital 

of the Fund in accordance with the controls specified in 
the Articles of Association. The minimum limit of issuance 
of investment units is 50,000,000 (fifty Qatari riyals) and 
the maximum limit is 500,000,000 (five hundred million 
Qatari riyals). The capital may be increased through issuing 
new units with the amount required to be increased at 
the time or within the period determined by the Founder.

Article (11)

Nominal Value of Investment Unit:

The units of the Fund is nominal and the nominal value of 
each is QAR 10 (ten Qatari riyals) and indivisible.

Article (12)

Minimum and Maximum Subscription Limit for 
Fund’s Units for One Investor:

The amount subscribed by subscribers of the Fund at 
the first time may not be less than QAR 250,000 (two 
hundred fifty thousand Qatari riyals) and any increase 
shall be on the basis of QAR 25.000 (twenty-five thousand 
Qatari Riyals) and its multiples. The Founder shall, at its 
sole discretion, determine the maximum limit that can be 
owned by any subscriber in the Fund.
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التــي تتضمــن توقــف العمــل فــي بورصــة قطــراو انقطــاع 
الكهربــاء أو االتصــاالت، أو حــدوث كــوارث طبيعية، أو إذا كانت 
هنــاك أســباب معقولــة تجعــل تحديــد االســعار الخاصــة فــي 

الصنــدوق بصفــة فوريــة وســريعة أمــرًا مســتحياًل.
إلــى  تــؤدي  التــي  الكبيــرة  االســترداد  عمليــات  حــال  فــي   -
تســييل مراكــز األوراق  الماليــة بســرعة أكبــر ممــا يجــب، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى خفــض قيمــة أصــول الصنــدوق أو تعطيــل 
أن  للمؤســس  يجــوز  االســتثمارية  الصنــدوق  اســتراتيجية 

يرفــض طلــب االســترداد أو أن يقبلــه جزئيــًا.
يكــون بــاب قبــول طلبــات االســترداد مفتوحــًا خــالل ســاعات   -

العمــل الرســمي طــوال مــدة الصنــدوق.

مادة )16(

طريقــة ومواعيــد تقييــم وحــدات االســتثمار وطريقــة 
احتســاب صافــي قيمــة األصــول:

بشــكل   )NAV( لألصــول  الصافيــة  القيمــة  تحديــد  يتــم   -
شــهري عــن طريــق تقييــم أميــن االســتثمار علمــًا بــأن طريقــة 
قيــم  بجمــع  تتمثــل  لألصــول  الصافيــة  القيمــة  احتســاب 
ــغ االلتزامــات التــي  ــي مبال ــدوق ناقصــًا إجمال أصــول الصن
تمثــل التكاليــف و الرســوم و النفقــات مقســمة علــى عــدد 

الوحــدات المكتتــب بهــا 
قيمــة  لصافــي  وفقــًا  الصنــدوق  وحــدات  تقييــم  يتــم   -
ــغ النقديــة ومســاويات  ــع المبال ــه بمــا فــي ذلــك جمي أصول
المبالــغ النقديــة مخصومــًا منهــا مجمــوع مبالــغ االلتزامــات 
و المصاريــف، وتحتســب فــي نهايــة يــوم العمــل لذلــك 
الشــهر المعنــي عنــد اقفــال بورصــة قطــر والمعلــن من قبل 
الســوق لذلــك اليــوم وفقــًا للمعاييــر المحاســبية الدوليــة، 
وفــي حــال، كــون األوراق الماليــة غيــر متداولــة أو قليلــة 
التــداول يتــم تقييمهــا بنــاء علــى ســعر تســييلها التقديــري، 
ويدخــل فــي حســاب صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق اي 

أربــاح أو خســائر غيــر محققــة.
يتــم احتســاب كافــة االلتزامــات والمصروفــات بمــا فيهــا   -
بــكل مــن المؤســس ومديــر الصنــدوق  األتعــاب الخاصــة 
المستشــار  و  الحســابات  ومراقــب  االســتثمار  اميــن  و 
التــي  النفقــات  ضمــن  الوســاطة،  وعمــوالت  القانونــي 
يتحملهــا الصنــدوق، باالضافــة إلــى ذلــك، ســوف يقــوم 
الصحــف  اعالنــات  مصاريــف  كافــة  بتســديد  المؤســس 
الخاصــة بالتقاريــر الدوريــة و الماليــة الســنوية عــن نشــاط 

معقولــة. بصفــة  الصنــدوق  ونتائــج 
و  المصروفــات  تلــك  بتحمــل  الصنــدوق  يقــوم  وســوف   
تســديدها للمؤســس بشــكل ربــع ســنوي وذلــك علــى مــدار 

الصنــدوق عمــر 
فــي حــال وجــود توزيعــات نقديــة مقــرر أن يتــم توزيعهــا مــن   -
قبــل الصنــدوق علــى المســتثمرين فــان هــذه التوزيعــات 
تعتبــر دينــا علــى الصنــدوق مــن يــوم اإلعــالن عــن توزيعهــا 

وحتــى يــوم ســدادها.
يتــم تنقيــة صافــي مجمــوع االربــاح الشــهرية المحققــة و   -
الغيــر محققــة، وذلــك حســب نســب التنقيــة المعتمــدة مــن 
هيئــة الفتــوى و الرقابــة الشــرعية للصنــدوق حيــث تضــع 
الهيئــة الئحــة مفصلــة للتنقيــة يحــدد فيهــا النســب الســنوية 
للمســتثمرين فــي الصنــدوق أو الخاصــة بالتنقيــة لمــن يخــرج 

ــدوق. مــن الصن

- The Founder may decide to suspend redemption rights 
in the cases in which it will be difficult to determine 
net assets value of the Fund as a result of occurrence 
of emergency situations involving the suspension of 
work at Qatar Exchange, interruption of electricity or 
communications, or occurrence of natural disasters, 
or if there are reasonable grounds that make rapid 
and prompt determination of the prices of the Fund 
impossible.

- In case of huge redemption processes resulting in 
realization of securities rapidly resulted in reduction of 
assets value of the Fund or delay of investment strategy 
of the Fund, the Founder may refuse redemption 
application or accept part thereof.

- Redemption applications shall be accepted within the 
official working hours throughout the Fund term. 

Article (16)

Investment Units valuation, Dates and Calculation 
of Net Asset Value:

- Net Assets Value shall be determined monthly via 
valuation of the Investment Custodian, taking into 
account that the calculation of net assets value is 
addition of assets values of the Fund less total amounts 
of liabilities including charges and expenses divided by 
number of the subscribed units.

- Fund’s units shall be evaluated according to its net assets 
value including all cash amounts and cash equivalents 
less total amounts of liabilities and expenses. They 
shall be calculated at the end of the working day of 
that month upon close of Qatar Exchange declared 
by the market in accordance with the International 
Accounting Standards. If the securities are non-current 
or little trading, they shall be evaluated based on their 
estimated realization price. Any unachieved profits or 
losses shall be entered into account of net assets value 
of the Fund.

- All liabilities and expenses including fees of the 
Founder, Fund Manager, Investment Custodian, 
auditor and legal advisor and brokerage commissions 
shall be calculated among the expenses incurred by the 
Fund. Moreover, the Founder shall settle all expenses 
of newspaper advertisements of annual periodic and 
financial reports on activity and results of the Fund in 
a reasonable manner.  

- The Fund shall assume such expenses and pay thereof 
to the Founder quarterly throughout the Fund term.

- In case of presence of cash dividends, it is decided 
to be distributed by the Fund among investors. Such 
dividends shall be deemed a debt payable by the Fund 
from distribution date until full settlement. 

- The total net monthly achieved and non-achieved 
profits shall be purified according to the purification 
rates approved by Fatwa and Sharia Supervisory Board 
of the Fund. The Board shall set a detailed regulation 
determining the annual rates for investors of the Fund 
or rates of purification to those who left the Fund.
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ان  علــى  االكتتــاب  طلــب  مــن  نســخة  المكتتــب  يتســلم   -
يقــوم اميــن االســتثمار بتزويــد المكتتــب بنتيجــة التخصيــص 
ــم  مــن خــالل كشــف حســاب يوضــح عــدد الوحــدات التــي ت

اليــه. ليرســل  تخصيصهــا 
يجــوز للراغبيــن باالكتتــاب فــي وحــدات الصنــدوق التقــدم   -
بطلــب االكتتــاب فــي اي وقــت خــالل مــدة الصنــدوق فــي 
موعــد ال يقــل عــن 5 )خمســة ايــام( عمــل قبــل يــوم التقييــم 
الشــهري، إال أنــه يجــوز للمؤســس وبصفــة اســتثنائية ان 
ــم. ــوم التقيي ــل ي ــد قب ــوم واح ــى ي ــاب حت ــات االكتت ــل طلب يقب
بيــوم  المعلــن  التقييــم  لســعر  وفقــًا  االكتتــاب  يكــون   -
أميــن  يحــدده  كمــا  المعيــن  الشــهر  نهايــة  فــي  القيمــة 
االســتثمار،مضافًا إليــه عمولــة البيــع كمــا هــي محــددة فــي 

للصنــدوق. االساســي  النظــام 
يكــون بــاب قبــول طلبــات االكتتــاب مفتوحــًا خــالل ســاعات   -

الصنــدوق مــدة  طــوال  الرســمي  العمــل 
او  الصنــدوق  لمديــر  االكتتــاب  طلبــات  تقديــم  ويتــم   -
النمــوذج المعــد  البيــع علــى  المؤســس أو أي مــن وكالء 
إليهــا  مضافــًا  االكتتــاب،  قيمــة  بكامــل  مصحوبــًا  لذلــك، 

بالمؤســس. الخاصــة  البيــع  عمولــة 
فــي كل األحــوال يتــم تقريــب ســعر تــداول الوحــدات إلــى اقــرب 

جــزء مئــوي صحيــح.

القيود على االكتتاب

بالمواطنيــن  محصــور  الصنــدوق  فــي  االســتثمار  إن   -1
القطريــة. والشــركات  والمؤسســات  القطرييــن 

ال يجــوز أن يزيــد عــدد المســتثمرين فــي الصنــدوق عــن 100   -2
ــة مســتثمر( )مائ

مادة )15(

وحــدات  قيمــة  اســترداد  وشــروط  مواعيــد  نظــام 
ر االســتثما

يتم االسترداد وتقييم الوحدات وفقًا للقواعد والمواعيد التالية:
قيمــة  مــن  كل  أو  جــزء  اســترداد  الوحــدات  لحاملــي  يحــق   -
حصصهــم بالصنــدوق شــهريًا وذلــك فــي نهايــة كل شــهر 

الصنــدوق. عمــل  مــدة  خــالل  الســنة  أشــهر  مــن 
وإذا  التقييــم  كيــوم  كل شــهر  مــن  عمــل  يــوم  اخــر  يحــدد   -
العمــل  يــوم  يعتبــر  رســمية  عطلــة  اليــوم  ذلــك  صــادف 

التقييــم. يــوم  هــو  اليــوم  لذلــك  الســابق 
أصــول  قيمــة  صافــي  بتحديــد  االســتثمار  أميــن  يقــوم   -

التقييــم. يــوم  فــي  الصنــدوق 
يجــوز لحاملــي وحــدات االســتثمار اســترداد صافــي قيمــة   -
حســب  بطلــب  التقــدم  طريــق  عــن  بالصنــدوق  وحداتهــم 
طلبــات  تقديــم  تتــم  أن  علــى  لذلــك  المعــد  النمــوذج 
االســترداد فــي موعــد أقصــاه 5 )خمســة أيــام( عمــل قبــل 

التقييــم. يــوم 
األتعــاب  مــن  بنصيبهــا  المســتردة  الوحــدات  تحميــل  يتــم   -
 10 خــالل  االســترداد  قيمــة  تســديد  ويتــم  والمصاريــف، 

التقييــم. ليــوم  تاليــة  عامــل  أيــام  )عشــرة( 
فــي  االســترداد  تعليــق حقــوق  يقــرر  أن  للمؤســس  يجــوز   -
الحــاالت التــي يكــون مــن الصعب تحديــد صافي قيمة أصول 
الصنــدوق وذلــك بســبب أو نتيجــة لنشــوء حــاالت الطــوارئ 

- A copy of Subscription Application shall be provided 
to subscriber, provided that the Investment Custodian 
shall provide subscriber with allotment result through 
an account statement indicating number of allocated 
units.

- Those who desire to subscribe for units of the Fund 
may submit subscription application at any time 
throughout the Fund term at least 5 working days prior 
to the monthly valuation day. However, the Founder 
may, on an exceptional basis, accept subscription 
application till one day before valuation day.

- Subscription shall be in accordance with the valuation 
price declared in valuation   day at the end of the 
month determined by the Investment Custodian in 
addition to the sale commission set forth in the Articles 
of Association of the Fund.  

- Subscription Application shall be accepted within the 
official working hours throughout the Fund term.

- Subscription applications shall be submitted to the 
Fund Manager, Founder or any sales agent according 
to the prepared form accompanied by subscription 
value in full, in addition to the sale commission of the 
Founder,

In all cases, the units trading price shall be approximated 
to the nearest integer percentage.

The Subscription Restrictions

1- Investetment in the Fund is limited to the Qatari 
citizens and Qatari institutions and companies.

2- Number of investors in the Fund may not exceed 100 
(one hundred investors).

Article (15)

System, Dates and Terms of Redemption of 
Investment Units: 

The units will be redeemed and evaluated according to 
the following rules and dates:
- Unit Holders shall have right to redeem part or all of 

value of their shares in the Fund at the end of each 
month throughout the Fund term.  

- The last working day of each month shall be decided 
to be the valuation day. If such day was an official 
holiday, the previous working day of such day shall be 
deemed the valuation day.

- The Investment Custodian shall determine net assets 
value of the Fund in the valuation day.

- The unit holders may redeem the net value of their 
units through submitting an application as per the 
prepared Form, provided that such application shall be 
submitted not later than 5 working days prior to the 
valuation day.

- The redeemed units shall be charged with their share 
of fees and expenses. The redemption amount shall be 
paid within 10 working days following the valuation 
day.
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وإدارة  الصنــدوق  عمليــات  ان  ومــن  المصــرف  مــن 
اســتثماراته تســير بشــكل ســليم ومتوافــق مــع نظامــه 

االســتثمارية.  وسياســاته  االساســي 
تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق.   -5

تخصيــص  الصنــدوق،  فــي  االكتتــاب  عمليــة  تنظيــم   -6
الوثائــق. وإصــدار  االســتثمار  وحــدات 

اتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات نحــو ايــة مخالفــات تقــع   -7
مــن مديــر الصنــدوق أو أميــن االســتثمار فــي حــدود 
مــا يســمح بــه النظــام االساســي للصنــدوق ونشــرة 
االكتتــاب و العقــد المبــرم بينــه وبيــن كل منهمــا ومــا 
يصــدره المصــرف مــن تعليمــات وفــق احــكام القانــون 

التنفيذيــة. والالئحــة 
الصنــدوق،  اســتثمار  وحــدات  تقييــم  عمليــة  متابعــة   -8
والتحقــق مــن اإلعــالن عنهــا فــي المواعيــد المحــددة 
للصنــدوق  اإلساســي  النظــام  أحــكام  وفــق  لذلــك 

اإلكتتــاب. ونشــرة 
اإلشــراف علــى التقاريــر الماليــة والبيانــات والمعلومات   -9

التــي يصدرهــا مديــر الصنــدوق، ومصادقتــه عليهــا.
عــن  دوريــة  بتقاريــر  طلبــه،  حســب  المصــرف  تزويــد   -10
ــه و إشــرافه علــى أعمــال الصنــدوق، مــع  ــج متابعت نتائ
بأيــة مخالفــات ألحكــــــام  إخطــار المصــرف فــي حينــه 
القانــون والالئحــة التنـــــــفيذية ،والتعليمــات الصــادرة 
مــن المصــرف، والتعليمــات الخاصــة بمكافحــة غســيل 
األمــوال، ومــا إتخــذه المؤســس مــن إجــراءات نحــو هــذه 

. المخالفــات 
ألحــكام  وفقــًا  الصنــدوق  تصفيــة  إجــراءات  مباشــرة   -11
االساســي  والنظــام  التنفيذيــة  والالئحــة  القانــون 

للصنــدوق.

يحظر على مؤسس الصندوق القيام بما يلي : ب- 
يحظــر علــى المؤســس أو أحــد المديريــن أو العامليــن لديــه،   
أن يحصــل علــى أي منفعــة أو كســب أو ميــزة مــن خــالل 
إدارتــه و إشــرافه علــى أعمــال الصنــدوق ورســم سياســاته، 
إال األتعــاب والبــدالت و العمــوالت المحــددة فــي النظــام 
الــوزارة  أمــام  مســئوال  المؤســس  ويكــون  االساســي 
والمصــرف عــن أداء الصنــدوق ‘ ووضعــه المالــي ، وحقــوق 
الالئحــة  و  القانــون  ألحــكام  وفقــًا  فيــه،  المســتثمرين 
للصنــدوق االكتتــاب  االساســي ونشــرة  والنظــام  التنفيذيــة 

أتعاب مؤسس الصندوق: ت- 
ــاب( تصــل %2  ــع )رســم اكتت ــة بي يتقاضــى المؤســس عمول  
)اثنــان بالمائــة( مــن مبلــغ االكتتــاب يدفعهــا المســتثمر مــرة 
واحــدة عنــد االكتتــاب، إضافــة إلــى المبلــغ المشــترك بــه

يتقاضــى المؤســس اتعابــًا اضافيــة ســنوية بنســبة   -
قدرهــا 1 % )واحــد بالمائــة( مــن القيمــة الصافيــة ألصول 
الصنــدوق يتــم احتســابها شــهريًا و دفعهــا للمؤســس 

فــي نهايــة كل ربــع ســنة ميالديــة 
يتقاضى المؤســس رســوم بنســبة 0.5 % عند اســترداد   -

حامــل الوحــدات )جزئيــًا أو كليــًا( 

that the Fund’s operations and management 
of its investment are on the right track and 
compatible with its Articles of Association and 
its investment policy,

5- Appointing fatwa and sharia supervisory board 
for the Fund,

6- Preparing the subscription process of the 
Fund, allocating investment units and issuing 
documents, 

7- Taking the necessary actions against any violations 
committed by the Fund Manager and the 
Investment Custodian within the limits permitted 
by the Articles of Association of the Fund, 
subscription prospectus, the contract executed 
between them and the instructions issued by the 
Bank in accordance with the provisions of the 
Law and the Executive Regulation,

8- Following up the valuation process and 
investment units of the Fund and making 
sure of its declaration in the specified dates in 
accordance with the Articles of Association of 
the Fund and subscription prospectus,

9- Supervising the financial reports, data and 
information issued by the Fund Manager and 
rectifying them,

10- Providing the Bank, upon its request, with 
periodic reports on his follow up results and 
his supervision on Fund’s works,  notifying the 
Bank of any breach of the provisions of the 
Law, the Executive Regulation, the instructions 
issued by the Bank and anti-money laundering 
instructions, and notifying the Bank also of 
procedures taken by him against such breaches.

11- Follwoing up the liquidation procedures of the 
Fund in accordance with the provisions of the 
Law, the Executive Regulation and the Articles 
of Association of the Fund,

B- The Fund Manager shall not do the following acts: 
The Founder, any manager or any of his employees 
shall not get any benefit, gain or advantage during his 
management and supervision of works of the Fund and 
its policy, except for fees, allowances and commissions 
specified in the Articles of Association. The Founder 
shall be responsible towards the Ministry and the Bank 
for Fund’s performance, its financial position and rights 
of investors in accordance with the provisions of the 
Law, the Executive Regulation, Articles of Association 
and subscription prospectus of the Fund.

C- Fees of Fund Manager    
The Founder shall receive a sale commission (subscription 
fee) at 2% (two percent) of subscription amount paid 
by the investor one time upon subscription, in addition 
to the subscribed amount.
- The Founder shall receive annual additional fees 

at 1% (one percent) of the net assets value of 
the Fund to be calculated monthly and shall be 
paid to the Founder at the end of each quarter.

- The Founder shall receive charges at 0.5% upon 
redemption of unit’s holder (partially or totally).
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مادة )17(

الخســائر  أو  االربــاح  وتوزيــع  حســاب  سياســات 
االســتثمار: وعائــدات  الرأســمالية 

ــن قيمتهــا فــي آخــر  ــد وحــدات االســتثمار هــو الفــرق بي عائ  -
تقييــم وبيــن قيمتهــا فــي التقييــم الســابق لــه إضافــة إلــى 
العائــد النقــدي الــذي يقــرر مديــر الصنــدوق توزيعــه علــى 
المواعيــد  و  للضوابــط  وفقــًا  االســتثمار  وحــدات  حاملــي 
النظــام األساســي للصنــدوق، وذلــك بعــد  الــواردة فــي 

المؤســس. موافقــة 
ســواء  المؤســس  موافقــة  بعــد  الصنــدوق  لمديــر  يحــق   -
عنــد انتهــاء الســنة الماليــة او خــالل العــام، ووفقــًا لمــا يــراه 
مناســبًا لصالــح الصنــدوق والمســتثمرين، تحديــد الجــزء الــذي 

يجــري توزيعــه 
كعائــد نقــدي عــن وحــدات االســتثمار علــى المســتثمرين   -
صحيفتيــن  فــي  وقيمتــه  وموعــده  التوزيــع  عــن  ويعلــن 

االنجليزيــة باللغــة  تصــدر  احداهمــا  يوميتيــن  محليتيــن 
ــر الصنــدوق بعــد موافقــة المؤســس االحتفــاظ  يجــوز لمدي  -
بجــزء أو بــكل االربــاح كاحتياطــي نقــدي أو إعــادة اســتثمارها 
فــي الســوق لتقويــة المركــز المالــي للصنــدوق علــى ان 

تعــاد إلــى حاملــي الوحــدات عنــد تصفيــة الصنــدوق.

مادة )18(

حقــوق وواجبــات ومســئوليات كل مــن المؤســس 
واالتعــاب  االســتثمار  وأميــن  الصنــدوق  ومديــر 

منهــم: لــكل  المقــررة  والعمــوالت 

المؤسس
شــركة بيــت االســتثمار وهــي شــركة مســاهمة قطريــة خاصــة 
مرخصــة مــن مصــرف قطــر المركــزي بترخيص رقــم رم/دت/2001، 
وتعمــل وفقــًا الحــكام الشــريعة االســالمية ويقــع مقــر مكتبهــا 
الرئيســي ببــرج المانــع، الــدور الرابــع عشــر بمدينــة الدوحــة- دولــة 

قطــر ص.ب 22633.

التزامات المؤسس: أ- 
الحصــول علــى الترخيــص الــالزم مــن المصــرف النشــاء   -1

الصنــدوق وتســجيل الصنــدوق لــدى الــوزارة.
وسياســاته  للصنــدوق  االساســي  النظــام  وضــع   -2

بــه. المخاطــر  إدارة  وسياســات  الســتثمارية 
تعييــن مديــر الصنــدوق وأميــن اإلســتثمار و مراقــب   -3
مــن  الصنــدوق  بهــم  يســتعين  ومــن  الحســابات، 
وتحديــد  معهــم  والتعاقــد  خبــراء  أو  مستشــارين 
أتعابهــم، والعمــوالت و المزايــا األخــرى التــي يحصلــون 
للصنــدوق. األساســي  النظــام  يحــدده  مــا  حســب  عليهــا  
وأميــن  الصنــدوق  مديــر  أعمــال  علــى  االشــراف   -4
اإلســتثمار وتوجيههمــا والتحقــق مــن التزامهمــا بأحــكام 
الصــادرة  وبالتعليمــات  التنفيذيــة  والالئحــة  القانــون 

Article (17)

Calculation and Distribution Policies of Capital 
Profits and Losses and Investment Revenues:

- Investment units revenue is the difference between its 
value at the last valuation and its value in the valuation 
prior to it, in addition to the cash return to be distributed 
by the Fund Manager among the investment unit 
holders in accordance with the controls and dates set 
forth in the Articles of Association of the Fund after 
taking consent of the Founder. 

- After consent of the Founder, the Fund Manager 
shall, whether upon completion of the fiscal year or 
during the year as he deems appropriate for the Fund 
and investors, have the right to determine the part to 
be distributed as a cash return for investment units 
among the investors. He shall also declare distribution 
date and its value in two daily local newspapers, one 
of which is in English.

- After consent of the Founder, the Fund Manager may 
keep part or all of profits as a cash reserve or reinvest 
them in the market to strengthen the financial position 
of the Fund, provided that such profits shall be returned 
to units’ holders upon liquidation of the Fund.

Article (18)

Rights, Duties and Obligations of Founder, Fund 
Manager and Investment Custodian and Fees and 
Commissions determined for them:

Founder:

Investment House Company, a Qatari Private Shareholding 
Company licensed by Qatar Central Bank under license 
No.: TM/DB/2001, established in accordance with Islamic 
Sharia’s Provisions, having its registered office at Al Mana 
Tower, 14th floor, Doha, Qatar, P.O. Box: 22633

A- Obligations of the Founder:
1- Obtaining the necessary licenses from the Bank 

to establish the Fund and registering the Fund 
at the Ministry,

2- Setting the Articles of Association of the 
Fund and its investment policy and its risks 
management policies,

3- Appointing the Fund Manager, Investment 
Custodian, auditor, advisors or experts, 
contracting with them, and determining their 
wages, commissions and other advantages as 
per the Articles of Association of the Fund,

4- Monitoring works of the Fund Manager and 
Investment Custodian, instructing them and 
making sure of their compliance with provisions 
of the Law, The Executive Regulation and the 
instructions issued by the Bank and making sure 
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ألي ظــروف إســتثنائية فــي الســوق المالــي القطــري   -8
قــد يتمكــن مديــر الصنــدوق مــن اإلحتفــاظ النقــدي بأكثــر 
مــن 20% شــريطة الحصــول علــى موافقــة المؤســس 

المســبقة.

يحظر على مدير الصندوق القيام بما يلي: ب- 
أي نشــاط مخالــف  فــي  الصنــدوق  أمــوال  اســتخدام   -1

 . الصنــدوق  لنشــاط 
الحصــول لــه او الحــد العامليــن لــدى الصنــدوق علــى أية   -2
منفعــة أو كســب أو ميــزة مــن العمليــات التــي يجريهــا 
لحســاب الصنــدوق، بخــالف أتعابــه و عموالتــه المحــددة 
فــي العقــد المبــرم بينــه و بيــن مؤســس الصنــدوق أو 
المحــددة فــي االكتتــاب بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، 
فــي  الصنــدوق،  لــدى  العامليــن  الحــد  الســماح  او 
االســتثمار فــي الصنــدوق بأكثــر مــن الحصــة المســموح 
لــه بهــا، التــي يحددهــا النظــام األساســي للصنــدوق أو 

يحددهــا المصــرف . 
االقتــراض مــن الغيــر لحســاب الصنــدوق، مــا لــم يســمح   -3

النظــام األساســي للصنــدوق بذلــك .  

أتعاب مدير الصندوق:  ت- 
يتقاضــى مديــر الصنــدوق أتعــاب إدارة ســنوية نســبتها %1   
)واحــد بالمائــة( مــن القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق يتــم 
احتســابها بشــكل شــهري و تدفــع لــه فــي نهايــة كل ربــع 

ســنة ميالديــة . 
ــر الصنــدوق الحصــول علــى أتعــاب تشــجيعية  يســتحق مدي  
ــدة علــى مؤشــر  ــة الزائ ــد اإليجابي نســبتها 10 % علــى العوائ
) Qatar Exchange Rayan Index( و فــي حالــة قيــام مالــك 

الوحــدات
باســترداد وحداتــه خــالل الســنة فــإن االتعــاب التشــجيعية   
الخاصــة بتلــك الوحــدات تســتحق فــي تاريــخ االســترداد و 
ــف  ــى أســاس ســنوي، و تحمــل كمصاري ــم احتســابها عل يت

 . الصنــدوق  علــى  مســتحقة 

أمين االستثمار:
بنــك قطــر الوطنــي، و هــو شــركة مســاهمة قطريــة مؤسســة 
الرئيســي  مكتبهــا  مقــر  يقــع  و  قطــر  دولــة  قوانيــن  بموجــب 

بمدينــة الدوحــة – دوحــة قطــر، ص.ب 1000. 

مهام أمين االستثمار:  أ- 
يحتفــظ أميــن االســتثمار بأمــوال و أصــول الصنــدوق   -1
و المســتندات أو الصــور المؤيــدة لهــا، و يقــوم أميــن 
االســتثمار بإمســاك ســجالت و دفاتــر خاصــة باألمــوال 
التــي يحتفــظ بهــا لصالــح الصنــدوق لبيــان المعامــالت 
المتعلقــة بهــا، و االطــالع علــى الســجالت و الدفاتــر و 
األوراق و الوثائــق المتعلقــة بــإدارة و اســتثمار أمــوال 

ــدوق.  ــر الصن ــل مدي ــدوق مــن قب الصن
علــى أميــن االســتثمار أن يعــد ســجاًل خاصــًا بأســماء   -2
و  عناوينهــم،  و  جنســياتهم  و  بالصنــدوق  المكتتبيــن 
ــد فــي هــذا  عــدد الوحــدات التــي يملكونهــا ، و أن يقي
الســجل كافــة  التغييــرات التــي تطــرأ علــى بياناتهــم، و 

أن يبلــغ المؤســس بهــذه التغيــرات أواًل بــأول . 

8- For any exceptional circumstances in the Qatari 
Financial market, the Fund Manager may keep 
cash at 20%, provided that he shall obtain a 
prior consent of the Founder.

B- The Fund Manager shall not:
1- Use money of the Fund at any activity contrary 

with activity of the Fund,
2- Get any benefit, gain or advantage in person or 

in favor of any employee of the Fund for the 
operations of the Fund other than his fees and 
commissions mentioned in the contract executed 
between him and Founder and the commissions 
specified in the subscription directly or indirectly 
or enable any employee to invest in the Fund in 
excess of the permitted share determined by the 
Fund’s Articles of Association or the Bank,

3- Borrow from a third party for Fund’s favor, 
unless otherwise permitted by the Articles of 
Association,

C- Fees of Fund Manager
The Fund Manager shall receive annual management 
fees at 1% (one percent) of net assets value to be 
calculated monthly and will be paid at the end of 
each quarter.
Fund Manager shall receive incentive fees at 10% 
of the positive returns in excess of Qatar Exchange 
Rayan Index. In the event that units’ owner redeems 
his units within a year, the incentive fees of such 
units shall be payable at redemption date and 
shall be calculated on an annual basis and deemed 
expenses payable by the Fund.

Investment Custodian:
QNB, a Qatari shareholding company established under 
laws of Qatar, having its registered office at Doha, P. O. 
Box: 1000. 

A- Duties of Investment Custodian:
1- The Investment Custodian shall keep money, 

Fund’s assets, documents and copies supporting 
thereof. The Investment Custodian shall keep 
records and books of money of the Fund to 
indicate the related transactions and to enable 
the Fund Manager to review records, books, 
papers and documents related to management 
and investment of the Fund.

2- The Investment Custodian shall prepare a 
special record for names of subscribers, their 
nationalities and addresses and number of 
owned units. He shall register all changes that 
may occur to their data and notify the Founder 
of these changes promptly.
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مدير الصندوق:
قــام المؤســس بتعييــن بنــك قطــر الوطنــي ) سويســرا ( لتولــي 
مهــام إدارة الصنــدوق طبقــًا لألحــكام  والقواعد الواردة بالنظام ، 
وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء ، وتعتبــر 

دولــة قطــر المركــز الرئيســي للصنــدوق و محلــه القانونــي . 
بنك قطر الوطني )سويســرا ( ، شــركة تأسســت  وفقًا لقوانين 
سويســرا رقــم قيــد الشــركة  3/170.3.031.263(( و الكائــن مقرهــا 

الرئيســي في )1201 ( شــارع األلب – جنيف – سويســرا 

مهام مدير الصندوق : أ- 
ــه ألمــوال  ــزم فــي إدارت ــدوق أن يلت ــر الصن ــى مدي يجــب عل  
الصنــدوق بسياســات االســتثمار وإدارة المخاطــر، ويلتــزم 
باألمانــة و الحــرص علــى حمايــة مصالــح وأمــوال الصنــدوق 
بجميــع  يتقيــد  أن  و   ، يتخــذه  إجــراء  أو  تصــرف  كل  فــي 
أو  المصــرف  إليــه  يصدرهــا  التــي  االشــرافية  التعليمــات 
المؤســس فــي هــذا الشــأن، وبنــاَء عليــه يجــب  علــى مديــر 

الصنــدوق االلتــزام بمــا يلــي:

إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن نشــاط الصنــدوق ومركــزه   -1
بالكيفيــة و فــي المواعيــد  المالــي ونتائــج نشــاطه ، 
التــي يحددهــا النظــام األساســي للصنــدوق و نشــرة 
الالئحــة  تحددهــا  أخــرى  تقاريــر  أيــة  بجانــب  االكتتــاب، 
المصــرف  يطلبهــا  أو  االســتثمار  لصناديــق  التنفيذيــة 
إلــى  الحاجــة  اقتضــت  كلمــا  للمســتثمرين  االفصــاح   -2
ذلــك، بأيــة بيانــات أو معلومــات أو تطــورات يعتبرهــا 

. أهميــة  ذات  الصنــدوق  مديــر 
إمســاك ســجالت ودفاتــر محاســبية منتظمــة، حســب   -3
المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــًاـ لتســجيل و 
ضبــط معامــالت الصنــدوق، و االحتفــاظ بالمســتندات 
محاســبية  وإجــراءات  سياســات  وضــع  مــع  المؤيــدة 

تتفــق مــع المعاييــر المحاســبية الدوليــة . 
المؤســس و  اتجــاه  التزامــات وواجبــات  بأيــة   الوفــاء   -4
النظــام  فــي  المحــدد  النحــو  علــى  االســتثمار،  أميــن 
بيــن  و  بينــه  المبــرم  العقــد  و  للصنــدوق  األساســي 

 . المؤســس 
ــر الصنــدوق مســؤواًل تجــاه مالكــي وحــدات  يكــون مدي  -5
ــة أضــرار تلحــق بهــم  ــدوق مــن أي االســتثمار فــي الصن
التنفيذيــة  الالئحــة  أو  القانــون  أحــكام  مخالفــة  نتيجــة 
إســاءة  نتيجــة  او  للصنــدوق،  األساســي  النظــام  أو 
ــه أو نتيجــة اإلهمــال  ــة ل ــات المخول اســتعمال الصالحي

 . الجســيم 
مديــر الصنــدوق لــه الســلطة فــي االحتفــاظ بحــدود مــن   -6
النقــد مــا نســبته 20 % مــن صافــي قيمــة موجــودات 
بــأي عملــة مــع  بالنقــد  الصنــدوق، ويمكــن االحتفــاظ 
المؤسســات الماليــة المعتمــدة مــن قبــل مصــرف قطــر 

المركــزي. 
ــد الســوق  الســعي بأقصــى جهــد بالتفــوق علــى عوائ  -7

. القطــري  المالــي 

Fund Manager:

The Founder appointed QNB Switzerland to assume his 
functions of managing the Fund in accordance with 
the provisions and rules mentioned in the Articles of 
Association without prejudice to the Islamic Sharia’s 
Provisions. Qatar state shall be deemed the main 
headquarter of the Fund and its legal domicile. 
QNB Switzerland, a company established in accordance 
with Laws of Switzerland, under registration No. 
170.3.031.263/3, having its registered office at 1201, 
Alpine Street, Geneva, Switzerland.

A- Duties of Fund Manager:
The Fund Manager shall, in managing funds of 
the Fund, comply with investment policies and 
risks management and shall be honest and protect 
interests and money of the Fund in any act or 
procedure taken by him. He shall also comply with 
all supervisory instructions given by the Bank or the 
Founder in this regard; thus, the Fund Manager shall 
comply with the following:

1- Preparing periodic reports on activity of the Fund, 
its financial position and results of its activity 
in the way and dates specified in the Articles 
of Association of the Fund and subscription 
prospectus, as well as other reports mentioned 
in the Executive Regulation of the Investment 
Funds or required by the Bank,

2- Disclsoing, where applicable, any data, 
information or changes as the Fund Manager 
deems necessary to investors, 

3- Keeping regular accounting records and 
books according to the Accounting Standards 
recognized internationally to record and set the 
Fund’s transactions and keeping the supporting 
documents along with setting accounting 
policies and procedures consistent with the 
International Accounting Standards,

4- Fulfilling any obligations and duties towards 
the Founder and Investment Custodian as per 
the Articles of Association of the Fund and 
the contract executed between him and the 
Founder,

5- The Fund Manager shall be responsible towards 
owners of investment units of the Fund for any 
damage occurred to them as a result of violation 
of provisions of the Law, the Executive Regulation 
or the Articles of Association or misuse of powers 
granted to him or gross negligence, 

6- The Fund Manager shall have right to keep cash 
at 20% of net assets value of the Fund. He 
may keep cash in any currency at the financial 
institutions approved by Qatar Central Bank,

7- Exerting his best efforts to achieve superiority 
over returns of Qatari financial market,
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أتعاب  أمين االستثمار :  ت- 
يتقاضــى أميــن االســتثمار اتعابــًا ســنوية بنســبة ال تزيــد   
بحــد اقصــى عــن 0.5% )نصــف بالمائــة( مــن القيمــة الصافيــة 
ألصــول الصنــدوق، و يتــم احتســاب أتعــاب أميــن االســتثمار 
بـــــــشكل شــهري، و تســدد لــه فــي نهايــة كل ربــع ســنة 

ميالديــة. 

مراقب الحسابات: 
يقــوم بمهــام مراقبــة حســابات الصنــدوق، مراقــب حســابات 
واحــدة  ســنة  لمــدة  المؤســس  أجــره  يحــدد  و  يعزلــه  و  يعينــه 
قابلــة للتجديــد وللمصــرف أن يقــوم بتنحيــة مراقــب الحســابات، 
وال يجــوز للمؤســس تنحيــة مراقــب الحســابات دون موافقــة 

المســبقة. المصــرف 
الســجالت  جميــع  علــى  باالطــالع  الحســابات  مراقــب  يقــوم 
و  الصنــدوق  بنشــاط  المتعلقــة  واألوراق  والوثائــق  والدفاتــر 
حقــوق المســتثمرين التــي يحتفــظ بهــا مديــر الصنــدوق وأميــن 
ــام بالتدقيــق علــى حســابات الصنــدوق  االســتثمار، و ذلــك للقي

وبياناتــه الماليــة وتقاريــر حســاباته الختاميــة. 

مهام مراقب الحسابات : 
تدقيــق حســابات الصنــدوق، وفقــًا لقواعــد التدقيــق   -1
الدوليــة و متطلبــات و أصــول المهنــة، و وفقــًا للمعايير 

المحاســبية الدوليــة . 
مراجعــة عمليــة االكتتــاب فــي الصندوق،وبيــان مــدى   -2
التنفيذيــة  والالئحــة  القانــون  أحــكام  مــع  توافقهــا 

للصنــدوق.  األساســي  والنظــام 
مراجعــة التقاريــر الماليــة الدوريــة التــي يعدهــا مديــر   -3
الــرأي فيهــا  الماليــة، وابــداء  الصنــدوق خــالل الســنة 

 . الدوليــة  المحاســبية  المعاييــر  ضــوء  فــي 
تدقيق أعمال أمانة االستثمار.   -4

الختاميــة  والحســابات  الماليــة  البيانــات  تدقيــق   -5
المعاييــر  ضــوء  فــي  فيهــا  الــرأي  إبــداء  للصنــدوق، 

الدوليــة. المحاســبية 
ابــداء مالحظــات حــول مــدى  التــزام الصنــدوق و أميــن   -6
و  التنفيذيــة  الالئحــة  و  القانــون  بأحــكام  االســتثمار، 
 . المصــرف  تعليمــات  و  للصنــدوق  األساســي  النظــام 
الختاميــة  للحســابات  تدقيقــه  نتائــج  عــن  تقاريــر  رفــع   -7
الــى المؤســس، و للمصــرف الحــق فــي  للصنــدوق 
الحصــول علــى نســخ مــن هــذه التقاريــر مــن مراقــب 
خــالل  الحســابات  لمراقــب  تبيــن  وإذا  الحســابات. 
تدقيقــه أن هنالــك مخالفــات ألحــكام القانــون أو الالئحة 
مديــر  مــن  وقعــت  للصنــدوق  األساســي  النظــام  أو 
الصنــدوق أو أميــن االســتثمار أو المؤســس، فعليــه أن 

يخطــر المصــرف بهــا فــورًا. 

C- Fees of the Investment Custodian: 
The Investment Custodian shall receive annual 
fees of not more than 0.5 % as maximum of the 
net assets value of the Fund. Such fees shall be 
calculated monthly and shall be paid at the end of 
each quarter. 

Auditor: 
He shall perform the Fund’s auditing. The Auditor shall be 
appointed, dismissed and his salary shall be determined 
by the Founder for one renewable year. The Bank shall 
have right to remove the Auditor, and the Founder may 
not remove the Auditor without the prior consent of the 
Bank.
The Auditor shall review all records, books, documents 
and papers related to activities of the Fund and rights of 
investors kept by the Fund Manager and the Investment 
Custodian to carry out auditing of accounts of the Fund, 
its financial data and report of final accounts.  

Duties of Auditor:
1- Auditing accounts of the Fund in accordance with 

international auditing rules, profession requirements 
and ethics, and international accounting standards,

2- Checking subscription process of the Fund and 
compliance extent with the provisions of the Law, the 
Executive Regulation and the Articles of Association 
of the Fund,

3- Revewing periodic financial reports prepared by the 
Fund during the fiscal year and expressing his opinion 
in light of the international accounting standards,

4- Auditing works of investment trust,
5- Auditing financial data and final accounts of the 

Fund and expressing his opinion in light of the 
international accounting standards,

6- Commenting on compliance extent of the Fund and 
Investment Custodian with the provisions of the Law, 
the Executive Regulation, Articles of Association of 
the Fund and instructions of the Bank, 

7- Submitting reports on auditing results of final 
accounts of the Fund to the Founder and the 
Bank shall have right to receive such reports from 
the Auditor. If the Auditor discovered, during 
auditing, any breach of the Provisions of the law, the 
Regulation or the Articles of Association committed 
by the Fund Manager, Investment Custodian or the 
Founder, he shall notify the Bank immediately.
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و  المعامــالت  بتنفيــذ  االســتثمار  أميــن  يقــوم   -3
االلتزامــات المترتبــة علــى قيــام مديــر الصنــدوق بــإدارة 
واســتثمار أمــوال الصنــدوق، و بمــا ال يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة اإلســالمية، و مــع أحــكام القانــون أو 
التعليمــات  او  الصنــدوق  نظــام  أو  التنفيذيــة  الئحتــه 
التــي يصدرهــا المصــرف، و يتولــى المصــرف الفصــل 
فــي أي خــالف قــد ينشــأ بيــن مديــر الصنــدوق و أميــن 

االلتزامــات.  هــذه  تنفيــذ  بســبب  االســتثمار 
الصنــدوق  وحــدات  بتقييــم  االســتثمار  أميــن  يلتــزم   -4
وفقــًا للمواعيــد و اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا النظــام، و يجــب أن يكــون هــذا التقييــم صحيحــًا و 
مطابقــًا للواقــع، و يراعــى فــي إجــراء التقييــم طبيعــة 

الصنــدوق.  اســتثمارات 
المراجعــة الدوريــة علــى جميــع المعامــالت التــي يجريهــا   -5
مديــر الصنــدوق لحســاب الصنــدوق، و التغييــرات فــي 
حقــوق حملــة وثائــق االســتثمار و ســجل المســتثمرين. 
التــي  الصنــدوق  مديــر  بمخالفــات  المؤســس  اخطــار   -6

بمهامــه.  قيامــه  خــالل  لــه  تنكشــف 
الوفــاء بأيــة التزامــات وواجبــات اتجــاه المؤســس و مدير   -7
الصنــدوق علــى النحــو المحــدد فــي النظــام األساســي 

للصنــدوق والعقــد المبــرم بينــه وبيــن المؤســس. 

يحظر على أمين االستثمار القيام بما يلي:  ب- 
أن يجمع بين أمانة االستثمار وإدارة الصندوق.  -1

أن يتملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أيــا مــن وحــدات   -2
االســتثمار فــي الصنــدوق الــذي يتولــى أمانتــه . 

مصالــح  أي  الصنــدوق  مديــر  بيــن  و  بينــه  تكــون  ان   -3
مشــتركة، مــا لــم يفصــح عنهــا للمؤســس، وتكــون غيــر 
المهــام  أداء  فــي  اســتقالليته  و  حيــاده  فــي  مؤثــرة 
بنــوع  المؤســس  بإخطــار  ، وان يقومــا  إليــه  الموكلــة 
ومــدى هــذه المصالح، وللمؤســس أن يقــوم باإلفصاح 

عــن هــذه المصالــح اذا رأى مبــررًا لذلــك.
أن يحصــل هــو أو العامليــن لديــه علــى أي منفعــة أو   -4
كســب أو ميــزة مــن خــالل قيامــه بالمهــام الموكلــة إليــه 
ــه المتفــق عليهــا فــي العقــد  ــه و عموالت بخــالف أتعاب
المبــرم بينــه و بيــن المؤســس أو المحــددة فــي النظــام 
األساســي للصندوق ويكون أمين اإلســتثمار مســئواًل 
ــدوق للمســتثمرين نتيجــة  عــن أي  إضــرار بأمــوال الصن
تقصيــره أو إهمالــه فــي أداء مهــام أمانــة اإلســتثمار 
العقــد  أو  األساســي  للنظــام  ،وفقــًا  إليــه  الموكلــة 
أحــكام  مخالفتــه  أو  المؤســس  وبيــن  بينــه  المبــرم 

القانــون أو الالئحــة التنفيذيــة .
أن ينشــر أي بيانــات أو معلومــات عــن نشــاط الصنــدوق   -5
نتائــج اعمالــه و عــن حقــوق المســتثمرين، بخــالف  و 
تلــك المصــرح لــه بنشــرها حســب مهامــه المحــددة فــي 
النظــام األساســي للصنــدوق ، ووفقــًا ألحــكام القانــون 

ــة .  والالئحــة التنفيذي
ويجــوز عــزل أميــن االســتثمار بقــرار مــن المؤســس، اذا   
كانــت هنــاك أســباب تدعــو لذلــك، وبشــرط الحصــول 

المصــرف.  موافقــة  علــى 

3- The Investment Custodian shall perform 
transactions and obligations resulted from 
Fund Manager’s management of the Fund 
and investment of money of the Fund without 
prejudice to Islamic Sharia’s Provisions, provisions 
of the Law, the Executive Regulation, Articles of 
Association of the Fund or the instructions issued 
by the Bank. The Bank shall settle any dispute 
that may arise between the Fund Manager 
and Investment Custodian in connection with 
execution of such obligations.

4- The Investment Custodian shall evaluate units of 
the Fund as per the dates and procedures set forth 
in the Article of Association. Such valuation shall 
be accurate and true. The Investment Custodian 
shall take into account, during the valuation, the 
nature of investments of the Fund. 

5- He shall check regularly all transactions carried out by 
the Fund Manager, changes of rights of investment 
documents holders, and investment record. 

6- He shall notify the Founder of violations of 
the Fund Manager discovered by him during 
performance of his duties.

7- He shall fulfill any obligations and duties 
towards the Founder and the Fund Manager as 
mentioned in the Articles of Association of the 
Fund and the Contract executed between him 
and the Founder.

B- The Investment Custodian shall not:
1- Combine the investment trust and management 

of the Fund,
2- Own directly or indirectly any investment units 

of the Fund,
3- Have common interests between him and the 

Fund Manger, unless being disclosed to the 
Founder and be ineffective with respect to his 
neutrality and independence in performance of 
the duties entrusted to him. They shall notify 
the Founder of the nature and extent of such 
interests. The Founder shall have right to disclose 
such interests as he deems necessary.

4- Obtain in person or in favor of his employees any 
benefit, gain or advantage through performing 
the duties entrusted to him other than his fees 
and the commissions agreed upon in the Contract 
executed between him and the Founder or that 
specified in the Articles of Association of the Fund. 
The Investment Custodian shall be responsible for 
any damage to money of investors of the Fund 
due to his default or negligence in performing 
the duties of investment trust assigned to him 
in accordance with the Articles of Association 
or the Contract executed between him and the 
Founder or violation of provisions of the law or 
the Executive Regulation,

5- Publish any data or information on activity of the 
Fund, results of its works or rights of investors 
other than those permitted to be published 
as per the duties specified in the Articles of 
Association, provisions of the law and the 
Executive Regulation,

 The Investment Custodian may be dismissed 
by a decision issued by the Founder if there are 
reasonable reasons and conditional on obtaining 
the consent of the Bank. 
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الوحــدات  وأيلولــة  الوحــدات  مالــك  وفــاة  حالــة  فــي   -
التــي يملكهــا للورثــة ، يتعيــن أال يقــل نصيــب كل وارث 
النظــام  فــي  عليــه  المنصــوص   ، األدنــى  الحــد  عــن 
ــوارث عــن  ــب ال ــدوق ، فــإن قــل نصي االساســي للصن
ذلــك الحــد، ولــم يتفــق الورثــة فيمــا بينهــم علــى نقــل 
ملكيــة الوحــدات ، بحيــث تكــون ضمــن الحــد األدنــى 
قبــل  مــن  الوحــدات  هــذه  اســترداد  يتــم   ، للملكيــة 
الصنــدوق ، وجــاز لمؤســس الصنــدوق شــراؤها بآخــر 

ســعر تقييــم معلــن عنــه.
فــي حالــة إفــالس مالــك الوحــدات ، أو توقيــع حجــز   -
ــه ، يتــم اســترداد  قضائــي علــى الوحــدات المملوكــة ل
هــذه الوحــدات مــن قبــل الصنــدوق ، وجــاز لمؤســس 
الصنــدوق أن يشــتريها وفقــا آلخــر ســعر تقييــم معلــن 

عنــه ، ويتــم تســليم قيمتهــا للجهــة المختصــة . 

موافقة حاملي الوحدات: ب- 
مــع مراعــاة احــكام المــادة 23 مــن النظــام هــذا، ، يجــب 
حاملــي  موافقــة  علــى  الحصــول  المؤســس  علــى 
الوحــدات الذيــن يمثلــون مــا ال يقــل عــن 51% )واحــد 
وخمســون بالمائــة( مــن اجمالــي الوحــدات المصــدرة 

فــي الحــاالت االتيــة: 
الموافقــة علــى تعديــل أحــكام النظــام األساســي التــي   -
تؤثــر علــى حقــوق حاملــي الوحــدات الجوهريــة فــي حــال 

قــرر المصــرف المركــزي ذلــك؛ و 
حل الصندوق وتصفيته.   -

مادة )20(

الصنــدوق،  أنشــطة  عــن  الــدوري  اإلفصــاح  كيفيــة 
أعمالــه:  نتائــج  و  المالــي،  ووضعــه 

يعــد مديــر الصنــدوق تقاريــر دوريــة ربــع ســنوية ) مــرة كل ثالثــة 
الســوقية  القيمــة  تقييــم  مــع  بالتزامــن  األقــل(  علــى  شــهور 
خــالل  الصنــدوق  لنشــاط  عرضــا  تتضمــن  لألصــول،  الصافيــة 
الفتــرة المنتهيــة، ويجــب أن تصــدر هــذه التقاريــر الربــع ســنوي 
ــرة، متضمنــة البيانــات  خــالل ثالثيــن يومــا مــن انتهــاء تلــك الفت
الماليــة بعــد مراجعتهــا مــن قبــل مراقــب الحســابات للصنــدوق، 
ــر  ــة الشــرعية عليهــا، أمــا التقري ــوى والرقاب ــة الفت وموافقــة هيئ
الســنوي ، فيجــب أن يصــدر خــالل فتــرة ال تزيــد على شــهرين من 
تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة، متضمنــا البيانــات الماليــة الســنوية، 
الفتــوى  وهيئــة  بتدقيقهــا  الحســابات  مراقــب  يقــوم  أن  بعــد 
ألحــكام  مطابقتهــا  مــن  والتأكــد  بفحصهــا  الشــرعية  والرقابــة 
يــزود  أن  المؤســس  وعلــى  للصنــدوق،  األساســي  النظــام 
ــع ســنوية والســنوية،  ــر الرب المصــرف بنســخة مــن هــذه التقاري
وتنشــر تلــك التقاريــر فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن تصــدر 
إحداهمــا باللغــة اإلنجليزيــة، علــى أن يــزود المصــرف بنســخة مــن 

ــان اســم كل صحيفــة . االعــالن بعــد النشــر مــع بي

- In case of death of units’ owner and transfer 
of his owned units to heirs, the share of each 
heir shall not be less than the minimum limit 
set forth in the Articles of Association of the 
Fund. If the share of the heir is less than the 
specified limit and the heirs did not agree to 
transfer ownership of units, so that it will be 
within the minimum limit of ownership, such 
units shall be redeemed by the Fund, and the 
Manager may purchase thereof with the last 
declared valuation price,

- In case of bankruptcy of owner of units or 
imposition of a seizure order against the units 
owned by him, the Fund shall redeem such units 
and the Founder of the Fund may purchase 
thereof as per the last declared valuation price. 
The value of the same shall be delivered to the 
competent authority.

B- Approval of Holders of Units:
Without prejudice to the provisions of the Article 
23 of this Articles of Association, the Founder 
shall obtain approval of the holders of the units 
representing not less than 51% (Fifty-one percent) 
of the total issued units in the following cases:
- Approving amendment to the provisions 

of the Articles of Association affecting the 
fundamental rights of holders of the units if the 
Central Bank requires so,

- Dissolution and liquidation of the Fund,

Article (20)

Periodic Disclosure of Fund’s Activities, Financial 
Position and Results of its Works:  
 
The Fund Manager shall prepare quarterly periodic reports 
(one time every three months at least) in conjunction 
with valuation of the net market value of the assets. 
Such reports shall include the activity of the Fund during 
the ended period. Such quarterly reports shall be issued 
within 30 days from completion of such period and shall 
include the financial data reviewed by the Auditor of 
the Fund and approved by Fatwa and Sharia Supervisory 
Board. As for the annual report, it shall be issued in a 
period not exceeding two months from completion date 
of the fiscal year. 
It shall include the annual financial data after being 
audited by the Auditor and after their compliance with 
the provisions of the Articles of Association of the Fund 
being checked by Fatwa and Sharia Supervisory Board.  
The Founder shall provide the Bank with a copy of such 
quarterly and annual reports. Such reports shall also be 
published in two daily local newspapers, one of which is 
in English, provided that a copy of advertisement shall be 
provided to the Bank along with clarifying name of each 
newspaper.
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يحظر على مراقب الحسابات القيام بما يلي: 
االكتتــاب بــأي صفــة تأســيس الصنــدوق أو االكتتــاب فــي   -1
وحداتــه االســتثمارية او االشــتغال بــأي عمــل فنــي أو إداري 
أو استشــاري فيــه، كمــا ال يجــوز لــه ان يكــون شــريكًا أو وكيــاًل 
أميــن  أو  الصنــدوق  او مديــر  المؤســس  لــدى  او موظفــًا 

االســتثمار. 
ــدوق مســؤواًل عــن تعويــض  يكــون مراقــب حســابات الصن  -2
الضــرر الــذي يلحــق بالصنــدوق أو المســتثمرين أو الغيــر ، 
نتيجــة أي تقصيــر أو إهمــال مهنــي أو غــش يقــع منــه أو 
مخالفتــه ألحــكام الالئحــة التنفيذيــة أو قانــون لتنظيــم مهنــة 

مراقبــي الحســابات. 
ال يجــوز للمؤســس عــزل مراقــب الحســابات أو تغييــره خــالل   -3
فتــرة عملــه المتفــق عليهــا، إال بعــد ابــداء األســباب التــي 

تســتوجب العــزل أو التغييــر، وموافقــة المصــرف . 
اذا تعــذر علــي مراقــب الحســابات االســتمرار فــي مهمــة   -4
تدقيــق حســابات الصنــدوق، فعليــه تقديــم تقريــر كتابــي 
بذلــك للمؤســس، ونســخة منــه للمصــرف ، و يوضــح فيــه 
األســباب التــي تعرقــل أعمالــه أو تحــول دون قيامــه بهــا، 
ــة تلــك األســباب، وإخطــار المصــرف  وعلــى المؤســس إزال
موافقــة  بعــد  لــه،  جــاز  ازالتهــا  عليــه  تعــذر  فــاذا  بذلــك، 
المصــرف، تعييــن مراقــب حســابات أخــر، دون أن يخــل ذلــك 
بشــروط العقــد المبــرم بيــن المؤســس ومراقــب الحســابات، 
ويجــب عليــه فــي هــذه الحالــة االســتمرار فــي عملــه الــى أن 
يتــم تعييــن بديــل لــه، علــى أن يقــوم المؤســس بتعييــن 
مراقــب الحســابات البديــل خــالل مــدة ال تتجــاوز 60 )ســتين( 
ــه مراقــب الحســابات أو  ــذي يطلــب في يومــًا، مــن التاريــخ ال

ــه    ــه أن يتوقــف عــن مباشــرة عمل يطلــب من

مادة )19(

حامل الوحدات: 

حقوق و التزامات حاملي وحدات:  أ- 
تخــول وحــدات الصنــدوق المكتتبيــن حقوقــًا متســاوية   -
تجــاه الصنــدوق ، ويكــون لحامليهــا الحــق فــي اقتســام 
أمــوال  عــن اســتثمار  الناتجــة  للتوزيــع  القابلــة  األربــاح 
عــن  الناجمــة  خســائره  بتحمــل  وااللتــزام   ، الصنــدوق 
حــاالت غيــر التعــدي والتقصيــر ، كاًل فــي حدود ما يملكه 
مــن وحــدات ، ويكــون لــكل منهــم الحــق فــي الحصــول 
علــى نســبة مــن صافــي موجــودات الصنــدوق عنــد 

تصفيتــه، بقــدر مــا يملكــه مــن وحــدات الصنــدوق . 
يترتــب حتمــا علــى حاملــي وحــدات الصنــدوق قبــول   -
ــة تعديــالت قــد تطــرأ  ــه ، وبأي ــزام ب هــذا النظــام وااللت

 . مســتقبال  عليــه 

B- The Auditor shall not:
1- Subscribe, in any capacity, or subscribe for 

investment units of the Fund or involve in any 
technical, administrative or advisory work of the 
Fund. He may not also be a partner, agent or 
an employee at the Founder, Fund Manager or 
Investment Custodian,  

2- The Auditor of the Fund shall be liable for 
compensation for damages to the Fund, 
investors or a third party due to any professional 
default or negligence or fraud caused by him 
or breach of the provisions of the Executive 
Regulation or law regulating the Accounting 
and Auditing Profession,

3- The Founder may not dismiss the Auditor or 
change thereof during the agreed work period, 
except after giving reasons for dismissal and 
change and taking consent of the Bank,

4- If the Auditor fails to continue in auditing the 
accounts of the Fund, he shall submit a written 
report of the same to the Founder and a copy to 
the Bank indicating reasons impeding his works 
or preventing him from performing them. The 
Founder shall remove such obstacles and notify 
the Bank of the same. If he fails to remove 
such obstacles, he may, after taking consent 
of the Bank, appoint another auditor, without 
prejudice to terms of the Contract executed 
between the Founder and the Auditor. In this 
case, he shall resume his work until appointment 
of an alternative auditor, provided that the 
Founder shall appoint an alternative auditor 
within 60 days from the date at which the 
Auditor requested or is required to discontinue 
his work.

Article (19)

Units Holders:

A- Rights and Obligations of Units Holders:
- The Units of the Fund shall grant the subscriber 

equal rights towards the Fund. Holders of the 
Units shall have right to share the distributable 
profits resulted from investment of money 
of the Fund and assume losses resulted from 
default and negligence, each within the limits 
of his owned units. Each unit holder shall have 
right to get a percentage of net assets of the 
Fund at its liquidation with the extent of his 
owned units.

- Thus, the unit holders of the Fund shall accept 
such system and comply with it and with any 
amendments that may arise in the future.
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مادة )23(

كيفية تعديل النظام األساسي للصندوق :

يتــم تعديــل بنــود هــذا النظــام بنــاء علــى طلــب المؤســس   -
ــة تعديــالت علــى  وموافقــة المصــرف، وال يجــوز إدخــال أي
التأثيــر  شــأنها  مــن  يكــون  للصنــدوق  األساســي  النظــام 
فــي حقــوق حاملــي وحــدات االســتثمار. وفــي حــال توجــب 
للحصــول  الوحــدات  حاملــي  مخاطبــة  المؤســس  علــى 
ــق مباشــرة  ــي تتعل ــالت الت ــى موافقتهــم بشــان التعدي عل
فــي حقــوق حاملــي الوحــدات وبنــاء علــى طلــب المصــرف 
المركــزي، يتعيــن علــى المؤســس فــي هــذه الحالــة ارســال 
الخطابــات وفقــا للمــادة 27 ادنــاه لكــي يتســنى لحاملــي 
الوحــدات الموافقــة علــى مضمونهــا. وفــي حــال لــم يــرد أي 
جــواب او رد او تعليــق علــى خطابــات المؤســس خــالل مهلــة 
15 يــوم مــن تاريــخ تســلم حاملــي الوحــدات تلــك الخطابــات، 
بمثابــة  ردهــم  عــدم  او  الوحــدات  حاملــي  ســكوت  يعتبــر   -
موافقــة ضمنيــة علــى التعديــالت المقترحــة مــن المؤســس.
بــأى  الوحــدات  حاملــي  إعــالم  المؤســس  علــى  يتعيــن   -
تعديــالت نهائيــة يوافــق عليهــا المصــرف عــن طريــق البريــد 

لمســجل.  ا
وأميــن  الصنــدوق  مديــر  إعــالم  المؤســس  علــى  يتعيــن   -
عليهــا  يوافــق  نهائيــة  تعديــالت  بــأي  كتابيــا  االســتثمار 

 . ف لمصــر ا

مادة )24(

و  الصنــدوق،  تصفيــة  فيهــا  تتــم  التــي  الحــاالت 
 : التصفيــة  إجــراءات 

ينقضي الصندوق بأحد األسباب التالية :
عــدم بــدء الصنــدوق نشــاطه خــالل )60( ســتين يومــا مــن   -
تاريــخ صــدور الترخيــص بــه ، مــا لــم يتــم تمديــد هــذه الفتــرة 
بعــد موافقــة المصــرف أو عــدم تغطيــة االكتتــاب لنســبة 
50%) خمســين بالمائــة(، مــن قيمــة وحــدات االســتثمار خــالل 

مــدة االكتتــاب . 
انتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله .   -

زوال الشــخصية القانونيــة للمؤســس أو إشــهار إفالســه،   -
مــا لــم تتــول إدارة الصنــدوق جهــة أخــرى ، يوافــق عليهــا 

 . المصــرف 
صدور حكم قضائي بحل الصندوق .   -

انتهاء المدة المحددة له.   -
توافــر حالــة مــن حــاالت التصفيــة التــى ينــص عليهــا نظامــه   -

. األساســي  
مخالفــة الصنــدوق ألحــكام القانــون أو الالئحــة التنفيذيــة أو   -

 . األساســي  نظامــه 
بناء على طلب المؤسس وفقا لنظامه األساسي.  -

Article (23)

Amendment to Articles of Association of Fund:

- This Articles of Association shall be amended 
based on request of the Founder and approval 
of the Bank. No amendments may be done to 
the Articles of Association of the Fund that may 
affect rights of holders of investment units. Thus, 
the Founder shall address the holders of the units 
to get their approval on the amendments relate 
directly to the rights of holders of the units. 
Upon request of the Central Bank, the Founder, 
in this case, shall send letters in accordance with 
Article 27 below to enable the holders of units 
to approve their contents. In case of no response 
or comment on letters of the Founder within 15 
days from date of receipt of such letters, silence 
of holders of units or their non-response shall 
be deemed an approval on the amendments 
proposed by the Founder.  

- The Founder shall notify the holders of units of 
any final amendments approved by the Bank via 
the registered mail.

- The Founder shall notify the Fund Manager or 
Investment Custodian in writing of any final 
amendments approved by the Bank. 

Article (24)

Liquidation Cases and Liquidation Procedures of 
Fund:

The Fund shall be terminated for the following 
reasons:

- Non-commencement of activity of the Fund 
within (60) days from issuance date of license, 
unless such period extended after consent of the 
Bank or subscription non-coverage of 50% (fifty 
percent) of value of investment units during the 
subscription period,

- Completion of the purpose for which the Fund 
was established,

- Lapse of legal personality of the Founder 
or declaration of bankruptcy unless the 
management of the Fund taken over by other 
entity approved by the Bank,

- Issuance of a judgment of dissolution of the 
Fund,

- Completion of the specified period,
- Occurrence of any liquidation cases set forth in 

Articles of Association,
- Fund’s breach of the provisions of the Law, the 

Executive Regulation or its Articles of Association,
- Upon request of the Founder as per Articles of 

Association,
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مادة )21(

السنة المالية للصندوق

تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق مــن أول ينايــر، وتنتهــي فــي 
31 ديســمبر مــن كل ســنة، وتســتثنى مــن ذلــك الســنة الماليــة 
إجــراءات  مــن  االنتهــاء  تاريــخ  مــن  فتبــدأ  للصنــدوق،  األولــى 
تأسيســه، وتنتهــي فــي تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة التاليــة، 
علــى أال تتجــاوز تلــك المــدة ثمانيــة عشــر شــهرا، وعلــى أن يتــم 

إخطــار المصــرف بذلــك . 

مادة )22(

ــزم الصنــدوق  ــم الماليــة التــي يلت ــات و القوائ البيان
بإعدادهــا و اإلفصــاح عنهــا : 

يلتــزم أميــن االســتثمار بإمســاك الســجالت والدفاتــر الالزمــة 
االســتثمار  أميــن  علــى  ويجــب   ، الصنــدوق  حســابات  لضبــط 
مديــر  علــى  للرقابــة  الالزمــة  والدفاتــر  بالســجالت  يحتفــظ  أن 

 . الصنــدوق 
علــى أميــن االســتثمار أن يعــد ســجال خاصــا بأســماء المكتتبيــن 
التــي  الوحــدات  وعــدد  وعناوينهــم  وجنســياتهم  بالصنــدوق 
ــى  ــرات الت ــد فــي هــذا الســجل كافــة التغيي يملكونهــا، وأن يقي
تطــرأ علــى بياناتهــم ، وأن يبلــغ المؤســس بهــذه التغيــرات أوال 

ــأول.  ب
علــى مديــر الصنــدوق أن يعــد تقريــرا مــرة كل ثالثــة شــهور علــى 
األقــل بالتزامــن مــع تقييــم القيمــة الســوقية الصافيــة لألصــول، 
يتضمــن عرضــا لنشــاط الصنــدوق خــالل الفتــرة المنتهيــة ، ويجــب 
أن يصــدر هــذا التقريــر الربــع ســنوي خــالل ثالثيــن يوما مــن انتهاء 
تلــك الفتــرة ، متضمنــا البيانــات الماليــة بعــد تدقيقهــا مــن قبــل 
مراقــب الحســابات للصنــدوق، وموافقــة هيئــة الفتــوى والرقابــة 
الشــرعية عليــه، أمــا التقريــر الســنوي، فيجــب أن يصــدر خــالل 
فتــرة ال تزيــد علــى شــهرين مــن تاريــخ التهــاء الســنة الماليــة، 
مراقــب  يقــوم  أن  بعــد  الســنوية،  الماليــة  البيانــات  متضمنــا 
الحســابات بتدقيقهــا وهيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بفحصهــا 
والتأكــد مــن مطابقتهــا ألحــكام النظــام األساســي للصنــدوق. 

هذيــن  مــن  بنســخة  المصــرف  يــزود  أن  المؤســس  علــى 
التقريريــن المذكوريــن فــي الفقــرة الســابقة قبــل اإلفصــاح عــن 
مضمونهمــا، وتنشــر البيانــات الماليــة الســنوية للصنــدوق فــي 
صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن، إحداهمــا تصــدر باللغــة اإلنجليزيــة 
بعــد موافقــة المصــرف عليهــا، علــى أن يتــم تزويــده بنســخة مــن 

ــان اســم كل صحيفــة .  االعــالن بعــد النشــر مــع بي

Article (21)

Fiscal Year of Fund:

The Fiscal year of the Fund shall commence from 1st of 
January and expire on 31 December of each year, except 
for the first fiscal year of the Fund which shall commence 
from completion date of establishment procedures and 
expire from expiration date of the following fiscal year, 
provided that such period shall not exceed 18 months 
and the Bank shall be notified of the same. 

Article (22)

Financial Data and Statements to be prepared and 
disclosed by Fund:

The Investment Custodian shall keep the records and 
books necessary for adjusting accounts of the Fund. The 
Investment Custodian shall keep the records and books 
necessary for monitoring works of the Fund Manager. The 
Investment Custodian shall prepare a special record of 
names of subscribers of the Fund, their nationalities and 
addresses and number of owned units. He shall register 
in this record all changes that may occur to their data and 
shall notify the Founder of these changes promptly.  

The Fund Manager shall prepare a report (one time every 
three months at least) in conjunction with valuation of 
the net market value of the assets. Such reports shall 
include the activity of the Fund during the ended period. 
Such quarterly report shall be issued within 30 days from 
completion of such period and shall include the financial 
data reviewed by the Auditor of the Fund and approved 
by Fatwa and Sharia Supervisory Board. As for the annual 
report, it shall be issued in a period not exceeding two 
months from completion date of the fiscal year. It shall 
include the annual financial data after being audited by 
the Auditor and after their compliance with the provisions 
of the Articles of Association of the Fund being checked 
by Fatwa and Sharia Supervisory Board.

The Founder shall provide the Bank with a copy of the 
above-mentioned two reports prior to disclosure of their 
contents. The annual financial data of the Fund shall be 
published in two daily local newspapers, one of which 
is in English, after taking consent of the Bank, provided 
that a copy of advertisement shall be provided to the 
Bank along with clarifying name of each newspaper.
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مادة )26(

القانون و المحاكم

يخضــع هــذا النظــام ويفســر وفقــا ألحــكام القانــون القطري،   -
جميــع  فــي  بالنظــر  وحــده   ، القطــري  القضــاء  ويختــص 
المنازعــات التــي تتعلــق بأعمــال الصنــدوق أو مــا ينشــأ عنــه، 
وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية الغــراء .
يطبــق أحــكام القانــون رقــم ) 25 ( مــن ســنة 2002، بشــأن   -
تأســيس صناديــق االســتثمار والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات 

الوزاريــة الالحقــة والمعدلــة لــه . 

مادة )27(

االشعارات: 

يتــم إجــراء جميــع االشــعارات والمراســالت بموجــب هــذا النظــام 
األساســي خطيــا ويتــم ارســالها  شــخصيا او بواســطة البريــد 
ــد المدفــوع مســبقا موجهــة إلــى العناويــن  اإللكترونــي او البري
المســجلة في ســجل الصندوق وفي حالة المراســالت مع مدير 
الصنــدوق الــى عنوانــه المذكــور انفــا. وتعتبــر هــذه اإلشــعارات 
ســارية المفعــول مــن تاريــخ تســلمها مــن المرســل اليــه. وفــي 
تعديــل  او  الغــاء  الوحــدات  لحاملــي  يحــق  ال  االحــوال،  جميــع 
بعنــوان جديــد كمحــل مختــار  المؤســس  بإخطــار  اال  عناوينهــم 
لهــم وذلــك بموجــب كتــاب خطــي مســجل بعلــم الوصــول، وإال 
ــه علــى  ــات التــي ترســل الي ــع المراســالت واالعالن ــرت جمي اعتب
ــوان صحيحــا وســاريا المفعــول بوجــه اي حامــل الوحــدات.  العن

المادة )28(

مصرف قطر المركزي: 

إلشــراف  األساســي  ونظامــه  انشــطته  و  الصنــدوق  يخضــع 
مصــرف قطــر المركــزي ، ومــا يصــدره مــن تعليمــات تنفيذيــة 

ولوائــح .

Article (26)
Law and Courts:

- This Article of Association shall be construed and 
governed by the provisions of Qatari Laws. Any 
dispute that may arise in connection with works of 
the Fund shall fall within jurisdiction of Qatar Courts 
without prejudice to Islamic Sharia’s Provisions.

- Provisions of Law No. (25) of 2002 on investment 
Funds, as amended and its Executive Regulation and 
the subsequent ministerial decisions shall apply.

Article (27)

Notices:

All notices and correspondence under this Articles of 
Association shall be in writing and sent in person or via 
e-mail or prepaid mail to the addresses registered in the 
record of the Fund. In case of sending notices to Fund 
Manager, they shall be sent to his above-mentioned 
address. Such notices shall be deemed valid from delivery 
date to the addressee. In all cases, the holders of Units 
shall have no right to remove or amend their addresses, 
except after notifying the Founder of the new domicile 
under a registered written letter with acknowledgment 
of receipt, otherwise all correspondence and notices sent 
to the address shall be deemed correct and valid towards 
any holder of units.

Article (28)

Qatar Central Bank:

The Fund, its activities and Articles of Association shall be 
under supervision of Qatar Central Bank and its executive 
instructions and regulations.
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إجراءات التصفية :
يقــوم مؤســس الصنــدوق بإشــهار انقضــاء الصنــدوق بعــد   -
موافقــة المصــرف، عــن طريــق القيــد فــي الســجل المعــد 
صحيفتيــن  فــي  والنشــر  بالــوزارة،  االســتثمار  لصناديــق 
ــة،  ــى األقــل، إحداهمــا تصــدر باللغــة اإلنجليزي ــن عل محليتي
تبــدا  الصنــدوق، وال  بانقضــاء  الغيــر  قبــل  مــن  يحتــج  وال 

أعمــال التصفيــة إال مــن تاريــخ اإلشــهار والنشــر. 
ــر  ــم ي ــدوق، مــا ل ــة الصن ــدوق بتصفي يقــوم مؤســس الصن  -
المصــرف خــالف ذلــك، وفــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا 
التصفيــة بنــاء علــى حكــم قضائــي، أو قــرار مــن المصــرف، 
بالتصفيــة،  الصــادر  القــرار  أو  الحكــم،  يتضمــن  أن  يجــب 

تعييــن المصفــي وتحديــد أجــره ومــدة التصفيــة. 
لــدى  ومســتنداته  وســجالته  الصنــدوق  دفاتــر  تحفــظ   -
المصفــي لمــدة 10 )عشــر( ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال 

. لتصفيــة ا
وأميــن  الصنــدوق  ومديــر  المؤســس  ســلطة  تنقضــي   -
االســتثمار بانقضــاء الصنــدوق، وال يجــوز تلقــي أي أمــوال 
خــالل  جــدد،  مســتثمرين  مــن  أو  بــه،  المســتثمرين  مــن 
جديــدة  أي صفقــات  إبــرام  يجــوز  ال  كمــا  التصفيــة،  مــدة 
ــه فــي أي اســتثمارات  ــدوق، أو توظيــف أموال باســم الصن
جديــدة، أو إجــراء أي معامــالت عليهــا، عــدا مــا تســتوجبه 
عمليــة التصفيــة ومــع ذلــك يظــل كل منهــم قائمــا علــى 
ــر مســؤوال أمــام  ــه، ويعتب ــدوق، واإلشــراف علي إدارة الصن
الغيــر عــن التصفيــة إلــى أن تنتهــي إجراءاتهــا أو يتــم تعييــن 

المصفــي. 
تتــم تصفيــة الصنــدوق وفقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا   -
فــي قانــون الشــركات التجاريــة، بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام 
القانــون الخــاص بتأســيس صناديــق االســتثمار، والئحتــه 
التنفيذيــة والنظــام األساســي للصنــدوق، وتخضــع هــذه 
وفقــا  الغــراء،  اإلســالمية  الشــريعة  ألحــكام  التصفيــة 

للصنــدوق. الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  لقــرارات 

مادة )25(

هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية : 

يقــوم الصنــدوق بمزاولــة أعمالــه وكافــة أغراضــه وفقــا ألحــكام 
الشــريعة اإلســالمية الغــراء، ووفــق هــذا النظــام ، وتقــوم هيئــة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية للصنــدوق بمراقبــة أعماله وأنشــطته، 
ــط الشــرعية  ــم الشــركات المتوافقــة مــع الضواب ــده بقوائ وتزوي
ونســب تنقيتهــا ان وجــدت ،ويحــق لهــا االطــالع فــي أي وقــت 
علــى العقــود والمعامــالت الخاصــة بــإدارة أمــوال الصنــدوق، 
وتكــون قراراتهــا ملزمــة إلدارة الصنــدوق فــي جميــع النواحــي 

الشــرعية. 

Liquidation Procedures:
- The Founder of the Fund shall announce termination 

of the Fund after taking consent of the Bank through 
registration in the record prepared for the investment 
funds at the Ministry and publication in two local 
newspapers at least, one of which is in English. No 
third party shall have right to object to termination of 
the Fund and no liquidation works shall be started, 
except after publication date.

- The Founder shall liquidate the Fund, unless otherwise 
decided by the Bank, and in cases at which liquidation 
is required by a court judgment or a decision of the 
Bank. Such judgment or decision on liquidation shall 
include appointment of a liquidator, determination 
of his fees and liquidation period.

- The Liquidator shall keep books, records and 
documents of the Fund for ten years from completion 
date of liquidation works.

- Powers of the Founder, Fund Manager and Investment 
Custodian shall be expired by termination of the 
Fund. They may not also receive any money from 
investors or new investors during liquidation period. 
Furthermore, no new deals shall be concluded in the 
name of the Fund and no money shall be used in any 
new investments and no transaction shall be carried 
out, except those required in liquidation process. 

- However, each of them shall remain responsible 
for management and supervision of the Fund and 
be liable towards a third party for the liquidation 
until completion of procedures or appointment of a 
liquidator.

- The liquidation of the Fund shall be done in 
accordance with the provisions mentioned in the 
Commercial Companies Act without prejudice 
to provisions of the law on Investment Funds, its 
Executive Regulation and Articles of Association of 
the Fund. Such liquidation shall be governed by the 
Islamic Sharia’s Provisions as per decisions of the 
Fatwa and Sharia Supervisory Board of the Fund.

Article (25)

Fatwa and Sharia Supervisory Board:

The Fund shall perform its works and achieve its purposes 
in accordance with the Islamic Sharia’s Provisions and this 
Articles of Association.  Fatwa and Sharia Supervisory 
Board shall provide supervision for works and activities 
of the Fund and provide the Fund with lists of companies 
compatible with Shari’a controls and percentage of 
purification, if any. It shall have right, at any time, to 
review contracts and transactions of management of 
money of the Fund. Its decisions shall be binding on 
Management of the Fund in all Shari’a aspects.  
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صفحة التوقيع :

بالنيابة عن المؤسس

شركة بيت االستثمار 

Signature Page:

On behalf of the Founder

Investment House Company
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