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 .1اسم الصندوق:
صندوق الوطني.
 .2اسم مؤسس الصندوق وعنوانه:
بنك قطر الوطني وهي شركة مساهمة قطر ية مؤسسة بموجب
قوانين دولة قطر ويقع مقر مكتبها الرئيسي بمدينة الدوحة  -دولة
قطر  -صندوق البر يد رقم ( 1000ويشار إليه فيما بعد في هذا النظام
األساسي بـ “المؤسس”)
 .3اسم أمين استثمار الصندوق:
تم تعيين بنك قطر الوطني أمين استثمار الصندوق وهو شركة
مساهمة قطر ية مؤسسة بموجب قوانين دولة قطر ويقع مكتبها
الرئيسي بمدينة الدوحة  -دولة قطر  -صندوق بر يد رقم ( 1000ويشار
إليه فيما بعد في هذا النظام األساسي بأمين االستثمار ).
 .4نو ع الصندوق:
أ	.تم تأسيس صندوق استثمار مفتوح بالسوق المحلي القطر ي
لألوراق المالية وفقاً لنصوص القانون رقم ( )25لسنة 2002
وقرار وز ير االقتصاد والتجارة رقم ( )69لسنة  2004والخاص
بإصدار الالئحة التنفيذية لصناديق االستثمار (الالئحة التنفيذية)
وتعليمات مصرف قطر المركزي وهذا النظام األساسي.
ب	.إن هذا النظام األساسي يضع النصوص القواعد والتوجيهات
التي سيتم تطبيقها على الصندوق والمؤسس ومدير الصندوق
و أمين استثمارات الصندوق واستشار ي االستثمار ومدققي
الحسابات والمستثمر ين.
يوماً
بعد تأسيسه.
ج .تبدأ أعمال الصندوق في خالل مدة ( )60ستون
د	.يتم دفع المصر وفات األولية التي تم تكبدها في تأسيس
الصندوق (ويشمل ذلك  -دون أن يقتصر ،على مصر وفات إعداد
النظام األساسي االتفاقيات االبتدائية مع أي أمين استثمار،
المدير والمستشار االستثمار ي للمدير ) والمصر وفات المتعلقة
بإصدارات أي نو ع من وحداته وأي ترتيبات لتسجيل ووضع
الوحدات في أي قائمة في أي سوق أوراق مالية معر وفة
باستثناء وإلى الحد الذي يجوز االتفاق فيه على خالف ذلك بين
المؤسس والمدير بواسطة الصندوق ويتم ذلك خالل مدة ال
تتعدى الثالث ( )3سنوات حسبما يقر ره المؤسس ويكون هذا
المبلغ المدفو ع في حساب الصندوق مقابل الدخل و/أو رأس
المال حسبما يقر ره المؤسس.
ه .تكون العملة المعتمدة للصندوق هي الر يال القطر ي.
و .إن هذا الصندوق مخصص للمستثمر ين القطر يين فقط.
 .5الهدف من الصندوق وطبيعة نشاطه:
األهدف التي أنشئ الصندوق من أجلها هي:
أ	.القيام باألعمال الخاصة بصندوق االستثمار وفقاً لهذا النظام
األساسي والالئحة التنفيذية والقانون ويجوز في سبيل تحقيق
تلك األغراض استثمار رأس مال الصندوق أو أي أموال خاصة
بالصندوق في أسهم الشراكت المدرجة في السوق األولية
والثانوية في بورصة قطر والوحدات الخاصة بصناديق االستثمار
المحلية األخر ى والسندات واألوراق المالية غير المدرجة في
قائمة السوق في حالة الواكالت القطر ية الحكومية و شبه
الحكومية.
ب	.القيام بإيداع األموال في حدود المبالغ النقدية المفر وضة
في هذا النظام األساسي بأي عملة في أي من المؤسسات
المعتمدة من مصرف قطر المركزي وبالشر وط التي يراها
مالئمة.
ج	.القيام باستخدام الخبراء للتحقق من الظر وف وإماكنيات وقيمة
وميزة والظر وف الخاصة بأي أعمال أو شأن أو التزام متعلق بأي
أصول أو ممتلاكت أو حقوق.
د	.تجميع أي أر باح رأسمالية وأي إيرادات أخر ى يتم إضافتها لقيمة
الصندوق واستخدامها ألي غرض من أغراض الصندوق.
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ه	.ليس مقصوداً أن يقوم الصندوق بدفع أر باح خاصة بالوحدات
إال إذا قام مجلس إدارة المؤسسة أو من يفوضه مجلس اإلدارة
بالعمل نيابة عنه بإصدار توصية في هذا الشأن.
و	.يقوم المدير ببذل قصار ى جهده للحصول على عائدات تفوق
العائدات السائدة في السوق.
ز 	.توفير سيولة نقدية شهر ية تحت الظر وف السوقية العادية.
ح	.يمكن للصندوق االقتراض إلى ما نسبته  %25من صافي أصول
الصندوق ألغراض توفير سيولة نقدية قصيرة األمد أو لتمويل
عمليات استرداد وحدات الصندوق فقط وليس ألغراض الرفع
المالي.
 .6مدة الصندوق:
تبدأ مدة الصندوق من تار يخ تسجيله في سجل صناديق االستثمار
في الوزارة وتكون مدته عشر سنوات قابلة للتجديد من قبل المؤسس
بعد موافقة المصرف.
 .7رأسمال الصندوق وشر وط وضوابط ز يادته أو تخفيضه:
تبلغ قيمة رأس المال االبتدائي للصندوق  138.708.450ر يال قطر ي
مقسمة على  13.870.845وحدة ويكون للك وحدة قيمة اسمية
ّ
مقدارها  10ر يال قطر ي ويتم دفع قيمة الوحدة عند اإلصدار ويكون
للمؤسس الحق في ز يادة أو تخفيض رأس المال وفقاً للضوابط
المحددة في النظام األساسي.
يجوز أن تتم ز يادة رأس المال بإصدار وحدات جديدة بالمبلغ
المطلوب ز يادته في الوقت أو خالل المدة التي يقر رها المؤسس.
أ	.يجوز للمؤسس بعد حصوله على موافقة مصرف قطر المركزي
أن يتخذ قرار بتخفيض رأس المال بنسبة  %50خالل المدة
المحددة لالكتتاب ويتم إنفاذ التخفيض بإلغاء عدد من الوحدات
للحد الذي تم به تخفيض مبلغ رأس المال.
ب	.في حال ز يادة طلبات االكتتاب على وحدات االستثمار
المطر وحة خالل المدة المحددة لالكتتاب يجوز للمؤسس بعد
موافقة مصرف قطر المركزي ز يادة رأسمال الصندوق بالقيمة
التي ير ى أنها مناسبة ووفقاً ألي ضوابط بخصوص ز يادة
رأسمال الصندوق منصوص عليها في هذا النظام األ ساسي.
ج	.يقوم مجلس إدارة المؤسس أو من يفوضه مجلس إدارة
المؤسس بالموافقة على أي ز يادة أو تخفيض في رأسمال
الصندوق.
 .8حدود ما يمكن إصداره من وحدات استثمار :
يكون الحد األدنى لعدد الوحدات التي يقوم المؤسس بإصدارها عند
تأسيس الصندوق في حالة عدم تخفيض رأس المال األولي هي
 13.870.845وحدة.
يكون الحد األقصى لعدد الوحدات التي يجوز للمؤسس أن يصدرها
بما فيها الحد األدنى األولي من الوحدات التي يتم إصدارها بعد
تأسيس الصندوق هو  500.000.000وحدة.
 .9عدد وحدات االستثمار في االكتتاب والقيمة اإلسمية للوحدة:
يكون عدد وحدات االستثمار في االكتتاب األولي أو اإلصدار األول
 13.870.845وحدة.
تكون وحدات الصندوق إسمية وغير قابلة للتجزئة ويتم استبدالها أو
تحويلها بواسطة أمين االستثمار المعين للصندوق.
يكون للك وحدة قيمة إسمية مقدارها  10ر يال قطر ي (عشرة ر ياالت
قطر ية).
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للمستثمر الواحد:
وفقاً لهذا النظام األساسي فإن الحد األدنى لالكتتاب والذي بموجبه
بناء على
يجوز ألمين االستثمار والمؤسس أن يشرعا في التخصيص ً
اإلصدار االبتدائي للوحدات هو  2.000وحدة
الحد األقصى لالكتتاب ألي مستثمر هو  2.000.000وحدة (مليوني
وحدة).
يجوز للمؤسسة من وقت آلخر أن تحدد الحد األدنى لقيمة وعدد
الوحدات التي يجوز امتالكها بشرط أن ال يكون ذلك التحديد ملزماً
سواء
ألي شخص تم تسجيله كمالك لوحدات قبل ذلك التحديد
ً
بالتصرف في أي من تلك الوحدات أو تملك وحدات إضافية.
 .11الشر وط الواجب توافرها في مدير الصندوق:
تكون المتطلبات المؤهلة لتولي منصب المدير هي:
أ	.أي شخص يقل عمره عن الـ  21سنة أو ال يحمل درجة
باكلور يوس جامعية لن يتم تعيينه كمدير للصندوق.
ب	.يجوز أن يكون المدير هيئة لديها الخبرة في الحقل المالي
واالستثمار ي.
ج	.يجب أن يكون المدير حسن السمعة والسلوك وأال يكون قد
أدين في جنحة أو جر يمة تمس الشرف أو األمانة إال إذا اكن قد
رد إليه اعتباره.
د	.يجب على المدير أن يستوفي متطلبات القانون والالئحة
التنفيذية ولوائح مصرف قطر المركزي.
 .12نو ع االكتتاب و إجراءاته:
تطر ح وحدات الصندوق لالكتتاب العام من قبل المؤسس.
يحتفظ أمين االستثمار على الصندوق بسجل المستثمر ين في
الصندوق ويحتوي هذا السجل على أسماء المستثمر ين ،جنسياتهم،
موطنهم ،األرقام المتسلسلة لشهادات الوحدات المملوكة بواسطة
لك مستثمر ويتم تسجيل ،أي تصرف أو إحالة للوحدات بواسطة
المستثمر المذكور في السجل.
لن يتم االعتراف بواسطة المؤسس أو المدير بملكية أي شخص
مسجال في السجل.
لوحدات بالصندوق ما لم يكن ذلك الشخص
ً
يجب على أمين االستثمار أن يقوم بإصدار شهادات وحدات من
دفتر ذو قسائم مرقم ترقيماً
متسلسال وموقع بواسطة المؤسس أو
ً
المدير ،ويجب أن يوضح في شهادات الوحدات اسم الصندوق ،رقم
الترخيص ،رقم السجل للصندوق ،طبيعة الوحدة (إن وجدت) نو ع
الصندوق ،مدة الصندوق ،عدد الوحدات التي قام بشرائها أو امتالكها
المستثمر وعنوان واسم المؤسس.
ال يعتبر بيع أو شراء الوحدة نافذاً في مواجهة الصندوق أو أي طرف
آخر ما لم يتم إدراجه في السجل المشار عليه في المادة ( )20أعاله
ويجوز للمؤسس و /أو أمين االستثمار أن يعلّ ق تسجيل الوحدات في
خالل المدة التي يكون فيها تحديد قيمة صافي األصول معلقاً ويجوز
للمؤسس و /أو أمين االستثمار أن يرفض تسجيل البيع أو الشراء في
الحاالت التالية:
أ	.إذا اكن البيع ،الشراء أو تحويل الملكية يخالف نصوص هذا
النظام األساسي أو القانون واللوائح.
ب	.إذا لم يتم دفع الرصيد المتبقي فيما يتعلق بقيمة الوحدات
للصندوق أو إذا لم يتم استيفاء الحد األدنى لمتطلبات التملك.
يجوز للمؤسس أو أمين االستثمار رفض قبول أي طلب اكتتاب في
الصندوق لكياً أو جزئياً إذا اكن ذلك مخالفاً للقانون ،التشر يعات،

الالئحة التنفيذية ،هذا النظام األساسي ،نشرة اإلصدار ،شر وط
وأحاكم االكتتاب أو إذا قدم المكتتب معلومات ناقصة أو غير صحيحة.
مع مراعاة ما نص عليه فيما بعد في هذا النظام األساسي عند استالم
أمين االستثمار أو ولكائه المفوضين لـ :
أ	.طلب مكتوب وفقاً للنموذج الذي يحدده المؤسس من وقت
آلخر والمعلومات التي يجوز أن يطلبها المؤسس من وقت
آلخر  ،يجوز للمؤسس أن يقوم في اليوم أو األيام التي يحددها
باإلصدار األولي للوحدات وفقاً لسعر االكتتاب للوحدة الواحدة
المحدد وفقاً للمادة ( )26من هذا النظام األساسي وبعد
اإلصدار األولي للوحدات يقوم في أي يوم تقييم بتخصيص
إصدار الوحدات وفقاً لسعر االكتتاب الخاص بالوحدة الواحدة
والذي يتم تحديده وفقاً للمادة ( )28من هذا النظام األساسي.
	بعد انقضاء مدة الطر ح األولية وقفل باب االكتتاب يقوم
المؤسس والمدير بتصنيف الطلبات وتخصيص الوحدات
االستثمار ية وإخطار المكتتبين بوحداتهم وتسليم شهادات أو
مستندات االكتتاب في خالل مدة خمسة عشرة يوماً من تار يخ
قفل باب االكتتاب.
	يكون تخصيص الوحدات في أي يوم تقييم مشر وطاً باستالم
الطلب المذكور أو المعلومات التي قد يطلبها المؤسس من وقت
آلخر قبل انتهاء األعمال أو في الوقت الذي يحدده المؤسس
من وقت آلخر.
	يتم دفع قيمة الوحدات في الوقت وبالطر يقة التي يقر رها
المؤسس من وقت آلخر بصفة عامة أو في حالة محددة.
	تقتصر قناة التسويق على المؤسس إال إذا قام المؤسس بتعيين
ولكاء آخر ين.
	يقوم المؤسس بتحديد السعر الذي تطر ح به الوحدة لالكتتاب
والمدة التي يظل خاللها العرض الخاص باإلصدار االبتدائي
مفتوحاً .
	تتم لك االكتتابات واسترداد وحدات الصندوق في أيام التقييم أو
حسبما يقر ره المؤسس من وقت آلخر.
وفقاً للمادة ( )27وحسبما نص عليه فيما بعد في هذا النظام
األساسي ،يتم التخصيص الالحق للوحدات في أي يوم تقييم بسعر
االكتتاب للوحدة الواحدة والذي يقوم المدير بتحديده في يوم
التقييم بسعر اليقل عن سعر االسترداد في نفس يوم التقييم وال
يز يد عن المبلغ الذي تم التحقق منه عن طر يق:
أ	.تقدير قيمة صافي أصول الصندوق المعني لهذا الغرض
بموجب المادتين ( )36و ( )37في يوم التقييم والذي يكون آخر
يوم عمل من لك شهر (يوم عمل يقصد به اليوم الذي تكون فيه
البنوك التجار ية مفتوحة للك األعمال المصرفية بدولة قطر ،وإذا
صادف يوم التقييم أية عطلة رسمية بدولة قطر يتم الحساب
في يوم العمل التالي الذي يعقب يوم التقييم ويتم تطبيق هذه
التعر يفات الخاصة بيوم التقييم في لك هذا النظام األساسي)
ويضاف إلى ذلك المبلغ الذي يعتبره المدير المبلغ المرصود
ألعباء التشغيل والرسوم ،والنفقات والتي اكن يمكن أن يتكبدها
الصندوق حتى يوم التقييم.
ب	.قسمة المبلغ الذي تم حسابه بموجب البند ( أ ) أعاله على
المجمو ع اللكي لعدد الوحدات الموجودة في ذلك الوقت.
ج .تقر يب المبلغ الناتج ألقرب جزء مئوي اكمل.
د	.إن أي سعر اكتتاب وحدات تم تحديده من قبل مدير الصندوق
وفقاً لنتائج تقييم وحدات االستثمار من قبل أمين االستثمار ال
يمكن اعتمادها إال بعد موافقة المؤسس.
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ألغراض هذه المادة والمادة ( )29من هذا النظام األساسي فإن:
أ	.الوحدات التي تم تخصيصها باإلشارة إلى يوم تقييم محدد تعتبر
قد تم إصدارها عند بداية العمل في يوم العمل التالي الذي
يعقب اليوم الذي تم فيه تخصيصها فعلياً .
ب	.الوحدات التي تم استردادها وفقاً للمادة ( )30من هذا النظام
األساسي سوف تعتبر أنها التزال سار ية اإلصدار حتى انتهاء
العمل في اليوم الذي تم فيه استردادها فعلياً .
ج	.في الحالة التي تكون فيها أموال االكتتاب ليست من مضاعفات
سعر االكتتاب تماماً فإن أي كسر سيتم تخصيصه لحساب
المؤسس وفقاً لالئحة التنفيذية.
د	.بعد دفع سعر االكتتاب بالاكمل ودفع أي رسوم أولية ال يكون
المستثمر ملزماً بدفع أي دفعات أخر ى وال يتم فرض أي
التزامات إضافية عليه فيما يتعلق بالوحدات التي يمتلكها.
ه	.يجب أال يتم تخصيص أي وحدة خالل أي مدة يكون فيها
تحديد صافي قيمة األصول معلقاً وفقاً للمادة ( )40وال يتم
إصدار أي وحدة خالل تلك المدة باستثناء الوحدات التي تم
تخصيصها قبل بداية تلك المدة.
 .13نظام ومواعيد وشر وط استرداد قيمة وحدات االستثمار:
وفقاً لنص المادة (( )17الحد األدنى للتملك) ووفقاً لما هو منصوص
عليه فيما بعد في هذا النظام األساسي يقوم أمين االستثمار عند
استالمه أو استالم وكيله المفوض طلباً مكتوباً في النموذج الذي
يحدده المؤسس من وقت آلخر بواسطة مالك وحدات بإعادة لك أو
جزء من تلك الوحدات بسعر الوحدة الخاص بلك وحدة والمحدد
وفقاً للمادة ( )35أو يقوم بشرائها بسعر ال يقل عن سعر االسترداد.
يتم استرداد أو شراء الوحدات وفقاً لنص المادتين ( 8-28ب و )35في
يوم التقييم الذي يقع بعد اليوم أو المدة التي يحددها المؤسس من
وقت آلخر ،والذي يستلم فيه أمين االستثمار ذلك الطلب.
عند تنفيذ استرداد الوحدات وفقاً لنصوص هذه المواد يصبح المستثمر
غير مستحقاً ألي حقوق فيما يتعلق بها ووفقاً لذلك يتم إزالة اسمه
من السجل الخاص بتلك الوحدات.
في حالة إخطار المؤسس أو أمين االستثمار بأن أي من الوحدات
مملوكة بطر يقة مباشرة أو ملكية منفعة بواسطة أي شخص بطر يقة
مخالفة للقانون أو متطلبات أي بلد أو سلطة حكومية وأنه بموجب
ذلك فإن ذلك الشخص غير مؤهل لتملك تلك الوحدات فيحتفظ
المؤسس وأمين االستثمار بالحق في هذه الحالة في استرداد الملكية
من ذلك المستثمر دون إخطار بذلك ويتم دفع مبلغ االسترداد من
أموال الصندوق.
يجوز ألمين االستثمار أن يسترد بصفة إلزامية في أي يوم تقييم أي
امتالك يقل عن الحق األدنى للتملك (إن اكن موجوداً ) وذلك بموجب
نص المادة ( )17ويتم االسترداد وفقاً لسعر االسترداد في ذلك اليوم
ويتم دفع مبلغ االسترداد من أموال الصندوق.
يجب أال يكون سعر االسترداد الخاص بلك وحدة والذي يتم حسابه
في يوم تقييم معين بواسطة المدير أكبر من سعر االكتتاب في
نفس يوم التقييم حسبما تم تحديده وفقاً للمادتين ( )25و ()28
وليس أقل من المبلغ الذي تم حسابه بالطر يقة اآلتية:
أ	.تقدير صافي قيمة أصول الصندوق التي تم حسابها وفقاً
للمادتين ( )36و ( )37ليوم التقييم المحدد.
ب	.الخصم من تلك القيمة المبلغ الذي يعتبره المدير يمثل المبلغ
المرصود للتاكليف والرسوم والنفقات والتي اكن يمكن أن
يتكبدها الصندوق حتى يوم التقييم المتعلق بذلك.
ج	.قسمة المبلغ الناتج على عدد الوحدات الموجودة في ذلك
الوقت.
د .تقر يب المبلغ الناتج ألقرب جزء مئوي صحيح.
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ه .إن أي سعر استرداد وحدات تم تحديده من قبل مدير الصندوق
وفقاً لنتائج تقيم وحدات االستثمار من قبل أمين االستثمار ال
يمكن اعتمادها إال بعد موافقة المؤسس.
 .14تقييم وحدات االستثمار واحتساب قيمة األصول:
يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق بواسطة أمين االستثمار عند
نقطة التقييم عن لك يوم تقييم وفي حاالت أخر ى مماثلة حسبما
يوجد به المؤسس ويتم التحديد وفقاً لنص المادة (( )37تكون نقطة
التقييم بعد إقفال السوق في يوم التقييم المعني).
يتم حساب صافي قيمة األصول للك وحدة من قبل أمين االستثمار
بقسمة إجمالي قيمة الصندوق باإلضافة إلى لك اإليرادات ويشمل
ذلك اإليرادات المتجمعة مطر وحاً منها قيمة اكفة الرسوم والديون
وأعباء التشغيل ذات الصلة بالموضو ع على المجمو ع اللكي لعدد
الوحدات الموجودة في ذلك التار يخ.
أ .الرسوم والعموالت:
رسوم االكتتاب:
		سيقوم المؤسس بفرض رسوم يصل على  %2من سعر
الوحدات كرسم اكتتاب.
رسوم اإلدارة:
		سيتقاضى مدير الصندوق نسبة سنوية قدرها  %1.5من
صافي قيمة أصول الصندوق ويتم خصمها على أساس
شهر ي.
عموالت أمين االستثمار على الصندوق:
		تكون ماكفأة أمين االستثمار على الصندوق بنسبة سنوية
مقدارها  %0.5من صافي قيمة أصول الصندوق ويتم
خصمها على أساس شهر ي.
رسوم األداء:
		سيتقاضى مدير الصندوق رسوم أداء بما يعادل  %15من
العائد اإليجابي السنوي المتحقق فوق أداء المؤشر.
رسوم االسترداد:
		سيقوم المؤسس بفرض رسم يصل إلى  %0.5كحد أقصى
من سعر االسترداد للوحدات كرسم استرداد.
ب .أعباء التشغيل هي:
•	لك المصر وفات التي تكبدها المدير وأمين االستثمار معاً
بصفة معقولة في تنفيذ واجباتهما فيما يتعلق بالصندوق
ويشمل ذلك عمولة الوساطة.
•	المصر وفات المباشرة الخاصة بالصندوق مثل الرسوم
القانونية الرقابية ورسوم التدقيق.
•	التلكفة والمصر وفات التي تم تكبدها في تأسيس صندوق
الوطني.
يحتفظ المدير لنفسه بالحق في تحديد سعر االكتتاب (سعر
العرض) دون إخطار وفقاً لنتائج تقييم وحدات االستثمار التي يقوم
بها أمين االستثمار حسب اآللية المحددة لذلك في هذا النظام
األساسي ووفقاً لنص المادة ( )28وسعر االسترداد للوحدات (سعر
الطلب) وفقاً لنص المادة ( )35ويتم تطبيق هذه األسعار على لك
المستثمر ين الموجودين والمحتملين.
أ	.يكون سعر االسترداد هو السعر الذي يشتر ي به المدير الوحدات
من المستثمر ين.
ب	.يكون سعر االكتتاب هو السعر الذي يعرض المدير بموجبه بيع
الوحدات للمستثمر ين.
يجوز للمؤسس أن يقر ر إيقاف تحديد قيمة صافي األصول مؤقتاً
للك أو أي جزء من المدة التي يكون خاللها:
أ	.بسبب اإلغالق أو اإليقاف المؤقت ألي سوق تجار ي أو أي سوق
للعمالت أو سوق األوراق المالية أو ألي سبب أخر ير ى المؤسس
بموجبه أنه ليس من المعقول عملياً للمدير أن يقوم بتحويل
األصول المستثمرة إلى نقد أو أن يتصرف فيها كما أنه ليس من

المعقول علمياً ألمين االستثمار أن يحدد بطر يقة عادلة صافي
قيمة األصول.
ب	.نتيجة لنشوء حالة طوار ئ فإن التصرف المعقول في األوراق
المالية المملوكة بواسطة الصندوق أصبح
مستحيال أو لوجود
ً
ظر وف يعتبرها المؤسس و /أو المدير أنها ستسبب ضر راً
جوهر ياً وبليغاً بالمستثمر ين.
ج	.تعطل نظام االتصاالت الذي يستخدم عادة في تحديد سعر أو
قيمة االستثمارات المملوكة بواسطة الصندوق أو إذا اكنت هنالك
أسباب معقولة تجعل تحديد األسعار الخاصة بالصندوق بصفة
فور ية وسر يعة أمراً
مستحيال.
ً
يجب أن يتم نشر ذلك اإليقاف المؤقت في صحيفتين محليتين على
األقل في خالل يوم العمل التالي الذي يعقب قرار اإليقاف المؤقت
وبعد ذلك ال يكون هنالك تحديد لصافي قيمة األصول حتى يعلن
المؤسس انتهاء اإليقاف المؤقت ما عدا في الحاالت التي ينتهي فيها
اإليقاف المؤقت في يوم العمل التالي الذي يشهد:
أ .انتهاء الحالة التي أدت لإليقاف المؤقت.
ب	.عدم وجود أي حالة أخر ى تجيز اإليقاف المؤقت بموجب نص
المادة (.)40
 .15سياسات االستثمار وإدارة المخاطر :
يتم تطبيق سقوف إيقاف الخسارة التالية على لك االستثمارات غير
المضمونة وفي حالة وجود أسباب قوية وموضوعية لتجاوز تلك
السقوف يجوز للمدير أن يقوم بتجاوزها بعد الحصول على موافقة
المؤسس وفقاً لنصوص المادتين ( )105و (.)106
أ	.تكون نسبة  %50هي الحد األقصى لسقف إيقاف الخسارة ألي
استثمار .
مكفوال ال يتطلب أي سقف
رأسمالها
يكون
التي
	السندات
ب.
ً
إليقاف الخسائر.
يجب أن تكون لك عر وض االستثمارات المستقبلية مسبوقة بـ:
أ .تحليل استثمار ي.
ب .تحليل مالي.
ج .اختيار النشاط.
د	.اختيار الورقة المالية ويشمل ذلك تحديد الشراكت التي لها سجل
من اإلنجازات الناجحة ووضع استراتيجي قوي وقدرات اكمنة
لتحقيق إيرادات واقعية ،وتستخدم في ذلك التحليالت الفنية
واألساسية والنماذج الخاصة بالتقييم.
ه .بيان الطر ق المثلى لتوخي المخاطر /ولتحسين عائد االستثمار.
يجب أال يتعدى االستثمار الحدود التالية:
أ	.التنويع حسب القطاع :االستثمار في أي قطاع منفرد يكون في
المخصص للقطاع في المؤشر.
نسبة أقصاها  %30فوق الوز ن
ّ
ب	.أن ال يستثمر أكثر من  %10من صافي أ صول الصندوق فوق
وز ن الشركة في المؤشر .
ج	.االستثمار في أي صندوق متاح يكون محصوراً في نسبة  %20من
رأس مال الصندوق كحد أقصى.
د	.حصر تحمل مخاطر األوراق المالية المحلية ذات دخل الثابت
في نسبة  %50من رأس مال الصندوق كحد أقصى.
ه	.حصر االستثمار في أي أوراق مالية محلية ذات دخل ثابت من
نو ع واحد في نسبة  %20من رأس مال الصندوق.
يجب التقيد بأقصى درجات السر ية في لك األوقات فيما يتعلق
بعمليات الصندوق واالستثمارات التي تتم بواسطة المستثمر ين
ويجب أال يفسر هذا بأنه يعني الحد من إماكنية اطالع السلطات
الرقابية المختصة (ويشمل ذلك مصرف قطر المركزي وأي سلطات
رقابية أخر ى) على سجالت الصندوق بغرض مباشرة اإلشراف الرقابي
وفي الحالة التي يكون فيها المدير أو أمين االستثمار مؤسسة غير
قطر ية فيتم السماح لها بإرسال تقار ير إلى السلطة الرقابية المختصة

خار ج دولة قطر بشرط إخطار المؤسس قبل سبعة أيام من تار يخ
إرسال التقر ير بمحتوى ذلك التقر ير و /أو أي معلومات أو مستندات
تم اإلفصاح عنها.
تحدد المادة التالية مخاطر االستثمار التي يجب أن يقوم المدير
وبصفة دائمة برصدها والتحقق والتقليل منها:
أ .المخاطر االستثمار ية:
	إن االستثمار في وحدات الصندوق يمثل استثماراً غير مباشر
في األوراق المالية المملوكة بواسطة الصندوق وقيمة هذه
األوراق المالية مثل غيرها من االستثمارات السوقية عرضة
للز يادة أو النقصان في قيمتها ويحدث ذلك في بعض األحيان
بصورة سر يعة غير قابلة للتنبؤ بها ولهذا السبب فإن الصندوق
يكون معرضاً لخطورة خسارة لك رأس المال األصلي الذي قام
المساهم باستثماره.
ب	.المخاطر المنهجية أو المخاطر المتعلقة بسوق األوراق المالية:
	ويقصد به عامل المخاطر المتعلق بالمتغيرات االقتصادية وال
يمكن تنويعه باختيار األسهم في سوق محدد ولكن يمكن الحد
من هذا النو ع من المخاطر بواسطة التنويع من أسواق ترتبط
بعالقة تبادلية أقل مع المؤشر ولكن وبما أن الصندوق يقوم
باالستثمار في دولة قطر فقط فيمكن أن يتعرض لمثل هذه
المخاطر بنسبة عالية.
ج .المخاطر غير المنهجية والمخاطر المتعلقة بأسهم فردية:
	وهذه المخاطر تتعلق بخصائص محددة في السهم نفسه
ويمكن التقليل من هذه المخاطر عن طر يق تنويع االستثمار وهذا
يقود إلى تحسين األداء وفي نفس الوقت يحد من تقلب األسعار
ومن وجود ارتباطات بين األوراق المالية التي تشلك الصندوق.
د .مخاطر رسملة السوق:
	تصنف األسهم بصورة عامة تحت ثالث فئات عر يضة من حيث
رسملة السوق وهي كبيرة ،متوسطة وصغيرة واالستثمار بصفة
أساسية في واحدة من تلك الفئات يعرض لمخاطر تقلب
األسعار بسبب األحوال العامة للسوق وبصفة عامة فإن درجة
التعرض لهذه المخاطر تكون أعلى لدى الشراكت التي تكون
رسملتها السوقية من الفئات الصغيرة والمتوسطة.
ه .المخاطر المتعلقة بالبنية االقتصادية:
	يتأثر االستثمار في الصندوق باألحوال االقتصادية العامة
(المحلية والعالمية) وظر وف السوق مثل النمو االقتصادي
السائد ،التضخم المالي وأسعار الفائدة والتي قد تؤثر على قيمة
استثمار المساهم إن التفهم المناسب للظر وف االقتصادية
السائدة والدورات االقتصادية واألداء الموسمي للشراكت يكون
مطلوباً في هذه الحالة للتخفيف من هذه المخاطر.
و .المخاطر الخاصة بالدولة:
	وهي األحداث الداخلية والتي تحدث في الدول مثل
االضطرابات السياسية والمصاعب المالية أو الكوارث الطبيعية
والتي تضعف سوق األوراق المالية في الدولة التي تحدث فيها.
ز  .المخاطر اإلقليمية:
	وهي األحداث التي يتأثر بها إقليم باكمله ويقصد به هنا تحديداً
منطقة الشر ق األوسط ،وذلك مثل االضطرابات السياسية
والمصاعب المالية أو الكوارث الطبيعية.
ح .المخاطر المتعلقة بالطاقة:
	تعتمد دولة قطر بصفة أساسية على إنتاج الطاقة وعلى عائدات
تصدير تلك المنتجات كمصدر رئيسي لإليرادات والحصول على
األموال ونتيجة لذلك فإن أي عوامل قد تؤثر سلبياً على عائدات
البالد من الطاقة سيكون لها تأثير سلبي على سوق األوراق
المالية بالبالد.
ط .مخاطر السيولة:
	ويقصد بها المخاطر الخاصة بعدم امتالك سيولة نقدية اكفية
لدعم األنشطة العادية المتعلقة باألعمال ،ألنها تتعلق بانعدام
القابلية لتسويق المنتج االستثمار ية الذي ال يمكن شراؤه أو بيعه
بسهولة لمنع أو تقليل الخسارة.
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ي .مخاطر العمالت:
	سيكون هذا النو ع من المخاطر محدوداً بالنسبة للمستثمر
المحلي طالما أن العملة المعتمدة للصندوق هي الر يال
القطر ي حيث لن يكون هنالك أي قلق فيما يتعلق بالتقلبات في
أسعار الصرف ولكن المستثمر األجنبي سوف يضع هذا العامل
االستثمار ي في حسبانه عند مشاركته في الصندوق.
ك .المخاطر االئتمانية:
	سوف يتجنب المدير االستثمار في األوراق المالية الخاصة
بالشراكت أو الحكومات ذات التصنيف االئتماني غير الجيد.
ل .مخاطر العمليات:
	وهي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من عدم
كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الناس أو األنظمة أو من
حوادث خارجية ويجب اتباع الرقابة وتوز يع المهام للتقليل من
درجة تلك المخاطر .
م .المخاطر القانونية:
	ويقصد بها مخاطر التعرض للخسارة بسبب إجراءات قانونية أو
مشلكات تطبيق أو تفسير العقود ،القوانين أو اللوائح.
 .16حقوق وواجبات ومسؤوليات المؤسس:
	تكون نصوص وقواعد النظام األساسي هذا ونصوص وقواعد
الالئحة التنفيذية ملزمة للمؤسس.
	يقوم مجلس إدارة المؤسس أو من يفوضه بتعيين مستشار
قانوني للصندوق.
	يقوم المؤسس بتعيين األفراد الذين يمثلونه في عالقاته
مع المدير أمين االستثمار وأي أطراف أخر ى ويكون توقيع
وبناء على
الشخص أو األشخاص المعينين بواسطة المؤسس
ً
موافقة المستشار القانوني ملزماً للمؤسس في لك المسائل
المتعلقة بتسيير شؤون الصندوق الخاصة بأعماله العادية.
يعين أي
	يجوز للمؤسس ً
بناء على قرار من مجلس اإلدارة أن ّ
شخص أو هيئة وفقاً لهذا النظام األساسي والالئحة التنفيذية
والقانون ليعمل كمدير لشؤون االستثمار الخاصة بالصندوق
(ويشمل ذلك دون المساس بعمومية ما تقدم تحقيق األهداف
االستثمار ية الخاصة بالصندوق) ،وتتم دفع ماكفأة المدير
بواسطة الصندوق.
أ .يحتفظ المؤسس لنفسه بالحق في عز ل المدير في أي وقت.
ب	.بالرغم مما نص عليه في البند ( أ ) أعاله ال يجوز للمؤسس
أن يقوم بعز ل المدير ما لم وحتى يتم تعيين خلف له يكون
مستوفياً لمتطلبات المادة (.)18
يجوز للمؤسس أن يقوم بالتنسيق مع المدير بعد مراعاة هذا النظام
األساسي والالئحة التنفيذية والقانون بتعيين مستشار واحد أو أكثر
الستثمار للصندوق وذلك على نفقة المدير .
يقوم المؤسس بتعيين أمين استثمار للصندوق وفقاً لهذا النظام
مسؤوال عن اإلشراف
األساسي ،الالئحة التنفيذية والقانون ليكون
ً
على سالمة أصول الصندوق وتنفيذ المهام األخر ى وفقاً للشر وط
التي يقر رها المؤسس من وقت آلخر (بموافقة أمين االستثمار )
ودفع الماكفأة الخاصة بأمين االستثمار بواسطة الصندوق.
يجب على المؤسس أال يقوم بعز ل أمين االستثمار ما لم وحتى يقوم
بتعيين أمين االستثمار يخلفه يكون مستوفياً لمتطلبات المادة (.)53
يقوم المؤسس بعقد اجتماعات منتظمة مع المدير وأمين االستثمار
ويراقب أعمالهم من مراعاة القواعد واللوائح ونصوص هذا النظام
األساسي.
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يقوم المؤسس بتعيين سكرتير للصندوق لتنظيم وإعداد محاضر
االجتماعات التي تنعقد بين المؤسس ،أمين االستثمار ،والمدير ويتم
إدراج محاضر تلك االجتماعات في دفتر األجندة ويقوم من يحضر ون
تلك االجتماعات بالتوقيع على تلك المحاضر ويجب على أي شخص
يقوم باالعتراض على أي قرار أو مسألة يجيزها االجتماع أن يقوم
بتسجيل اعتراضه في المحضر ويكون من حضر وا إلى االجتماع وقاموا
بالتوقيع على محضره مسؤولين عن صحة ما ورد في ذلك المحضر .
يجوز للمؤسس أن يقوم بتز ويد مصرف قطر المركزي بتقار ير عن
أعمال المدير وأمين االستثمار .
عندما تكون هنالك ضر ورة ألغراض هذا النظام األساسي أو ألي
غرض آخر لتحويل أي عملة إلى أخر ى يقوم المؤسس بإجراء ذلك
التحويل بمعدالت األسعار السائدة في السوق.
 .17حقوق وواجبات ومسؤوليات أمين االستثمار :
تكون نصوص وقواعد النظام األساسي هذا ونصوص وقواعد الالئحة
التنفيذية ملزمة ألمين االستثمار .
يجب على أمين االستثمار أن يقوم باكفة المهام المنوطة به في هذا
النظام األساسي ال سيما ما يلي:
أ	.حفظ أموال وأصول الصندوق واإلشراف عليها ،وفتح الحسابات
وإمساك السجالت المناسبة لذلك.
ب	.تنفيذ المعامالت وااللتزامات الناشئة عن إدارة واستثمار مدير
الصندوق وأصوله.
ج	.المراجعة الدور ية لجميع المعامالت التي يجر يها مدير
الصندوق لحساب الصندوق والتغييرات في حقوق حملة وثائق
االستثمار وسجل المستثمر ين وفقاً لما يحدده النظام األساسي
للصندوق.
د	.تقييم وحدات االستثمار في المواعيد ،وفقاً ألحاكم القانون
والالئحة التنفيذية والنظام األساسي ونشرة االكتتاب للصندوق.
ه	.إخطار المؤسس بمخالفات مدير الصندوق التي تتكشف له
خالل قيامه بمهامه.
يحظر على أمين االستثمار أن يتملك بشلك مباشر أو غير مباشر أياً
من وحدات االستثمار في الصندوق الذي يتولى أمانته.
يجب أن ينص في شر وط التعيين الخاصة بأمين االستثمار على أنه ال
يجوز ألمين االستثمار أن يتقاعد ما لم وحتى يقوم المؤسس بتعيين
مقبوال للمؤسس ومستوفياً لمتطلبات
أمين االستثمار يخلفه يكون
ً
المادة ( )27في خالل مدة ( )90تسعين يوماً ميالدياً من تار يخ
تقديم أمين االستثمار إلخطار بالتقاعد.
يقوم أمين االستثمار بتز ويد المؤسس بأي مستندات أو معلومات
تساعده في مهامه الرقابية واإلشرافية.
يجب على أمين االستثمار أن يقوم باالحتفاظ بدفاتر محاسبية
صحيحة فيما يتعلق بلك المعامالت واألصول والمطلوبات الخاصة
بالصندوق بغرض التمكين من إعداد حسابات الصندوق.
يتم االحتفاظ بالدفاتر المحاسبية بالمكتب الرئيسي ألمين االستثمار
أو في أي ماكن أو أمكنة أخر ى حسبما يراه أمين االستثمار مناسباً
وتكون متاحة في لك األوقات للفحص بواسطة المؤسس وال
يجوز ألي شخص غير المؤسس المدير ،أمين االستثمار أو المدقق
أو موظف رسمي ،اكتب ،محاسب أو أي شخص آخر تتطلب مهام
وظيفته منحه ذلك الحق أن يقوم بفحص الدفاتر  /الحسابات/
المستندات أو ماكتبات الصندوق باستثناء ما نص عليه في الالئحة
التنفيذية أو القانون أو تم الترخيص به بواسطة المؤسس.

يقوم أمين االستثمار بتز ويد المؤسس بأي تقر ير يقوم بإصداره.
يجب على أمين االستثمار أال يقوم بنشر أي تقر ير وأن يقوم بتز ويد
المؤسس بأي تقر ير يقوم بإصداره.
 .18حقوق وواجبات ومسؤوليات مدير الصندوق:
تكون نصوص وقواعد النظام األساسي هذا ونصوص وقواعد الالئحة
التنفيذية ملزمة للمدير.
تتم إدارة الصندوق وفقاً لنصوص وقواعد هذا النظام األساسي
والالئحة التنفيذية ملزمة للمدير .
باإلضافة إلى المهام التي نص عليها هذا النظام األساسي ليتم
تنفيذها بواسطة المؤسس وأمين االستثمار يكون للمدير السلطات
الالزمة لتحقيق أهداف الصندوق التي تم النص عليها في المادة (.)5
يقوم المدير وفقاً للقانون بتمثيل الصندوق أمام المحاكم وفي
عالقاته مع اآلخر ين ويكون له الحق في التوقيع نيابة عنه.
يقوم المدير بتعيين الفرد  /األفراد الذي  /الذين ،يقوم  /يقومون
بتمثيله في عالقاته مع المؤسس ،أمين االستثمار وأي أطراف أخر ى
المعينين ملزماً للمدير
المعين /
ويكون توقيع الشخص  /األشخاص
ّ
ّ
في لك المسائل المتعلقة بتسيير شؤون الصندوق فيما يتعلق
باألعمال العادية.
يقوم المدير بإدارة الصندوق بموجب السياسات ،القواعد ،النصوص،
التوجيهات المفر وضة في هذا النظام األساسي واتفاقية اإلدارة.
يقوم المدير بتز ويد المؤسس بتقار ير منتظمة عن الصندوق باإلضافة
إلى أي مستند أو معلومات قد يطلبها المؤسس لمراقبة إدارة
الصندوق.
يجب أن ينص في شر وط تعيين المدير على أنه ال يجوز للمدير أن
مقبوال
يتقاعد ما لم وحتى يقوم المؤسس بتعيين مدير يخلفه يكون
ً
لدى المؤسس ومستوفياً لمتطلبات المادة ( )18وذلك في خالل مدة
( )90تسعون يوماً من تار يخ تقديم المدير إخطاراً بالتقاعد.
يجب على فرد يتم تفويضه بواسطة المدير للقيام بإدارة الصندوق أن
يلتزم بلك سياسات االستثمار وإدارة المخاطر والسياسات المنصوص
عليها في هذا النظام األساسي وأن يلتزم بنصوص هذا النظام
األساسي.
يجب أن تكون جميع المعامالت التي يتم تنفيذها بواسطة المدير
في نطاق الحدود والسقوف المحددة في هذا النظام األساسي.
يجب على المدير وأي شخص يعمل في إدارة الصندوق أن يقوم
بالتحقق من السقوف والحدود االستثمار ية قبل إقدامه على تنفيذ
أي معاملة وأن يقوم بإبالغ أمين االستثمار والمؤسس بأي تجاوز
لتلك السقوف بدون تأخير .
مسؤوال عن إصدار التقار ير الخاصة بتجاوز السقوف
يكون المدير
ً
االستثمار ية ويتم إرسال تلك التقار ير إلى المؤسس يومياً وفي حالة
عدم وجود تجاوز يتم إرسال التقار ير خالية من تلك التجاوزات.
يجوز للمدير أن يقوم بتحديد مدة االستثمار واستراتيجية الدخول
والخر وج المتبعة.
يعتبر مدير الصندوق نفسه مستثمراً مؤسسياً تختلف طر يقة تعامله،
قدراته على تحمل المخاطر عن المستثمر الفرد ويكون المدير
مستثمراً محافظاً .

يكون للمدير سجل يحتفظ فيه بلك المستندات والشهادات المتعلقة
بالملكية والمعامالت الخاصة باألوراق المالية ويتم تنفيذ لك ذلك
تحت اسم الصندوق.
يقوم المدير باختيار التوقيت الخاص بالتسويق بدقة (دخول السوق
أوالخر وج منه) لتجنب تحراكت ارتفاع األسعار التي تكون ضد
مصالح الصندوق بينما يقوم في نفس الوقت باستغالل أكثر للفرص
اإليجابية.
يقوم مدير الصندوق لك سنة بإعداد:
أ	.الميزانية العامة للصندوق عن السنة المالية المنتهية مشتملة
تفاصيل أصول وخصومات الصندوق.
ب .حساب األر باح والخسائر .
مفصل بعمليات الصندوق ومركزه المالي خالل السنة
ج	.تقر ير
ّ
السابقة واألر باح التي تم ترحيلها من السنة السابقة.
يجب على المدير أن يقوم باالحتفاظ بدفاتر محاسبية صحيحة فيما
يتعلق بلك المعامالت واألصول والمطلوبات الخاصة بالصندوق
بغرض التمكين من إعداد حسابات الصندوق.
يتم االحتفاظ بالدفاتر المحاسبية بالمكتب الرئيسي للمدير أو في
ماكن أو أمكنة أخر ى حسبما يراه المدير مناسباً وتكون متاحة في
لك األوقات للفحص بواسطة المؤسس وال يجوز ألي شخص
المدقق أو موظف رسمي،
غير المؤسس ،المدير أمين االستثمار أو
ّ
اكتب ،محاسب ،أو أي شخص آخر تتطلب مهام وظيفته منحه ذلك
الحق أن يقوم بفحص الدفاتر  /الحسابات  /المستندات أو ماكتبات
الصندوق باستثناء ما نص عليه في الالئحة التنفيذية أو القانون أو تم
الترخيص به بواسطة المؤسس.
يقوم المدير بتز ويد المؤسس ومصرف قطر المركزي بأي تقر ير تم
إعداده قبل أن يقوم بإصداره.
يقوم المدير بتز ويد المؤسس بأي تقر ير يقوم بإصداره و أي
مستندات أو معلومات ساعد المؤسس في مهامه الرقابية واإلشرافية.
يقوم المدير عندما يكون ذلك ضر ور ياً بنشر أي معلومات جوهر ية
قد تؤثر على استثمارات المستثمر ين في الصندوق.
يجب على مدير الصندوق أن يلتزم بلك سياسات االستثمار وإدارة
المخاطر المنصوص عليها في هذا النظام األساسي.
 .19حقوق والتزامات حملة وحدات االستثمار:
أ	.تكون مسؤولية المستثمر ين مقصورة على مقدار الوحدات التي
يحملونها.
ب	.تكون نصوص وقواعد هذا النظام األساسي واالتفاقية المبرمة
مع أمين االستثمار على الصندوق باإلضافة إلى اتفاقية اإلدارة
ملزمة للك مستثمر أكنما اكن طرفاً فيها وتعهد بااللتزام بشر وطها
وتفوض تلك النصوص والقواعد وتتطلب من المؤسس ،أمين
االستثمار والمدير القيام بأفعال مطلوب منهم القيام بها
بموجب تلك الشر وط.
تمنح لك وحدة من وحدات الصندوق حقوق ومسؤوليات متساوية
ويتمتع المستثمر على وجه التحديد بالحقوق التالية:
أ	.استالم حصة في أصول الصندوق عند تسييل األصول وتحويلها
إلى نقد.
ب	.الحصول على نشرة تشتمل على آخر البيانات المالية للصندوق
أي تقر ير لمدير الصندوق.
ج .التصرف في الوحدات المملوكة له.
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مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق باستثناء
ال يكون المستثمر
ً
وإلى الحد الخاص بالقيمة اإلسمية لوحداته.
رهن أصول الصندوق:
أ	.ال يكون مسموحاً لدائني المستثمر أو ُو ّراثه ألي سبب من
األسباب أن يطالبوا بوضع أوامر رهن في دفاتر أو ممتلاكت
الصندوق أو أن يطالبوا بتقسيم تلك الممتلاكت أو بيعها في حالة
عدم قابليتها للتقسيم أو أن يتدخلوا في إدارة الصندوق ،وعند
ممارستهم لحقوقهم عليهم االعتماد على سجالت الصندوق
والبيانات المالية وتقار ير المدير .
ب	.ال يجوز رهن أصول الصندوق السترداد أي ديون مستحقة
على أي من المستثمر ين وبالرغم من ذلك يجوز رهن وحدات
المستثمر المدين ويتم قيد الرهن في سجل المستثمر الذي
يحتفظ به المؤسس عقب استالم إخطار من سلطة مختصة وال
يتم إلغاء الرهن إال بموجب إخطار من سلطة مختصة.
 .20تقار ير الصندوق:
يكون الغرض من تقار ير اإلدارة وأمين االستثمار هو:
أ .تقديم وصف صحيح وعادل ألعمال ،عمليات وأنشطة الصندوق.
ب .تقديم مرجع صحيح للتدقيق الداخلي والخارجي للحسابات.
ج	.تز ويد المستثمر ين بمرجع يمكن االعتماد عليه في فحص
استثماراتهم.
يجب أن يتم إصدار أي تقر ير يصدر بواسطة أمين االستثمار أو
المدير وفقاً لهذا النظام األساسي ،الالئحة التنفيذية والقانون.

التقر ير السنوي:
أ	.يقوم أمين االستثمار عند نهاية السنة المالية للصندوق بإصدار
مفصل عن التدقيق الداخلي للحسابات يوضح األنشطة
تقر ير
ّ
والعمليات الخاصة بالصندوق ولك العمليات التي تم تنفيذها
نيابة عن الصندوق باإلضافة إلى أي تعليق أو مالحظات.
ب	.يقوم المدير عند نهاية شهر فبراير بعد نهاية السنة المالية بإصدار
مفصل يوضح الوضع المالي ،العمليات ،األنشطة ،وأي
تقر ير
ّ
معلومات ،تعليقات ،أو أي معلومات ،أو أرقام أساسية خاصة
بالصندوق ،ويوضح التقر ير أيضاً مدى تقيد المدير بسياسات
االستثمار وإدارة المخاطر التي تم النص عليها في هذا النظام
األساسي و أي معلومات يطلبها المؤسس من وقت آلخر.
 .1يقوم مدققو الحسابات بمراجعة المدير السنوي.
	.2يقوم المدير بنشر تقر ير مدققي الحسابات والتعليقات
التي تمت حوله باإلضافة إلى تقر يره السنوي ويحتفظ
المدير لنفسه بحق منع نشر أي معلومات ألسباب تتعلق
بسر ية الصندوق.
	.3يجب أن يتضمن تقر ير المدير السنوي البيانات المالية
المدققة الخاصة بالصندوق.
 .21حسابات الصندوق والسنة المالية:
تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تار يخ بدء الصندوق مزاولة
نشاطه وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين ( )31من شهر ديسمبر
من عام  2006أي أر بعة عشر شهراً وبعد ذلك تبدأ السنة المالية
للصندوق في األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من
شهر ديسمبر من لك سنة.

يتم نشر تقر ير المدير السنوي في صحيفتين محليتين على األقل
وتكون إحدى الصحيفتين باللغة العر بية واألخر ى باللغة اإلنجليز ية.

يتبع في حفظ الدفاتر المالية والمسائل المحاسبية المعايير
المحاسبية العالمية.

التقار ير الشهر ية:
أ	.يقوم أمين االستثمار بإصدار تقر ير شهر ي يوضح لك
المعامالت التي تم تنفيذها نيابة عن الصندوق خالل الشهر
والتي تحدد صافي قيمة أصول الصندوق حسبما تم حسابها
في نقطة التقييم وفقاً لنصوص المادتين ( )36و ( )37باإلضافة
إلى أي تعليقات أو مالحظات ذات صلة بالموضو ع.
ب	.يقوم المدير بإصدار تقر ير ر بع سنوي يوضح قيمة أصول
الصندوق والتي تم حسابها بواسطة أمين االستثمار والمعلومات
المتعلقة بذلك والتي توضح الوضع المالي ،العمليات واألنشطة
الخاصة بالصندوق وسعر االسترداد واالكتتاب في يوم التقييم
المعني ويشمل ذلك أي معلومات أو بيانات حسبما يقوم
بتحديدها المؤسس من وقت آلخر .

يقصد بصافي األر باح الرصيد المتبقي من مبلغ األر باح اإلجمالية
بعد خصم التاكليف غير المباشرة وأعباء التشغيل والرسوم.

التقار ير ر بع السنوية:
أ	.يقوم أمين االستثمار بإصدار تقر ير ر بع سنوي يوضح المعامالت
التي تم تنفيذها نيابة عن الصندوق خالل الر بع األول من السنة
والتي توضح صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تحديده
حسبما تم حسابه في نقطة التقييم وفقاً لنصوص المادتين
( )36و ( )37باإلضافة إلى أي تعليقات أو مالحظات ذات صلة
بالموضو ع.
ب	.يقوم المدير بإصدار تقر ير ر بع سنوي يوضح صافي قيمة أصول
الصندوق التي تم حسابها بواسطة أمين االستثمار والوضع
المالي وعمليات وأنشطة الصندوق وأي معلومات أو بيانات ذات
صلة بالموضو ع واألرقام الرئيسية باإلضافة إلى أي تعليقات
على صلة بالصندوق وتوضيح سعر االسترداد و سعر االكتتاب
في يوم التقييم المعني ويوضح هذا التقر ير مدى تقيد المدير
بسياسات االستثمار والمخاطر االستثمار ية المحددة في هذا
النظام األساسي ويجب أن يشتمل على أي معلومات أو بيانات
قد يحددها المؤسس من وقت آلخر ويقوم المدققون بمراجعة
تقر ير المدير ر بع السنوي والتعليق عليه قبل أن يتم إصداره
وذلك وفقاً لهذا النظام األساسي والالئحة التنفيذية.
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يكون توز يع صافي األر باح وفقاً لنص المادة الفرعية ( – 5ه).
 .22تعديالت المستندات األساسية:
ال يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في اتفاقية اإلدارة أو اتفاقية
أمين االستثمار ما لم تتم الموافقة على ذلك بواسطة مجلس إدارة
المؤسس أو من فوضته سلطاته للعمل نيابة عنه شر يطة أن ال تكون
تلك الموافقة مطلوبة في حالة أي تعديل أو تغيير أو إضافة بغرض.
أ	.تنفيذ أي تغيير في القانون ويشمل ذلك التغيير الذي تم
بموجب تعديل في القانون أو أي تشر يع للوائح التنفيذية؛ أو
كنتيجة مباشرة ألي تغيير كهذا في تشر يع واجب التطبيق للوائح
التنفيذية؛ أو
ب	.تغيير التوار يخ التي تبدأ أو تنتهي فيها مدة المحاسبة أو لتغيير
أي تار يخ خاص بتحديد أي إيرادات؛ أو
ج	.استبدال أمين االستثمار بغيره عندما يتم عزله أو يرغب في
التقاعد أو إذا تقاعد.
في حالة وجود اقتراح بإدخال تعديالت مالئمة فلن تتم الموافقة
على إدخال أي تعديالت من هذا القبيل على اتفاقية أمين االستثمار،
اتفاقية اإلدارة أو هذا النظام األساسي ،إال إذا اكن هذا التعديل قد
وتمت الموافقة عليه بصورة
تم بموجب طلب مستقل للموافقة عليه ّ
مستقلة بواسطة مجلس إدارة المؤسس أو من يفوضه ولهذا الغرض
فإن التعديالت اآلتية تعتبر تعديالت مالئمة:
أ	.ز يادة في الحد األقصى ألي نفقات أو رسوم دور ية واجبة الدفع
للمدير .
ب	.تعديل في أي قيود خاصة باالستثمار التغطية أو االقتراض
محددة في هذا النظام األساسي اتفاقية اإلدارة ،اتفاقية أمين
االستثمار أو أي نشرة إصدار بتفاصيل مشر و ع تم إصدارها
بواسطة المؤسس.

 .23تصفية الصندوق:
يتم إنهاء وتصفية الصندوق وفقاً لهذا النظام األساسي والالئحة
التنفيذية والقانون وذلك ألي سبب من األسباب التالية:
أ .انتهاء المدة المحددة للصندوق.
ب .االنتهاء من األغراض التي تم تأسيسه من أجلها.
ج .صدور حكم قضائي بحله أو تصفيته.
د .انقضاء الجهة المؤسسة أو إعالن إفالسها ما لم يقم طرف آخر
بتولي إدارة الصندوق بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
ه	.إن خسارة  %50من رأس مال الصندوق األساسي تستدعي
االجتماع مع المستثمر ين بحضور  %50منهم ويصدر القرار
المطلوب بتصفية الصندوق بأغلبية الحاضر ين إذا لم تحضر
النسبة المطلوبة يحدد موعد الجتماع آخر يعقد بمن حضر بعد
أسبو ع من تار يخ االجتماع األول.
و	.في حال انخفاض رأس مال الصندوق األساسي إلى أقل من
عشرة ماليين ر يال قطر ي (أو أقل من مليون وحدة) فإن ذلك
يستوجب إنهاء الصندوق وتصفيته.
ز 	.في حال انتهاء مدة االكتتاب دون تغطية ( )%50من قيمة
وحدات االستثمار المطر وحة ،يرد المؤسس للمستثمر ين المبالغ
التي دفعوها مضافاً إليها أي عائد تحقق خالل فترة االحتفاظ
بها وذلك خالل خمسة عشر يوماً على األكثر من تار يخ إقفال
باب االكتتاب.
تصفية الصندوق :يتم تصفية الصندوق بعد إنهائه وفقاً للنصوص
التالية:
أ	.تنتهي سلطة المؤسس والمدير عند انتهاء الصندوق وال يجوز
لهما استالم أي أموال من المستثمر ين القدامى أو الجدد خالل
مدة التصفية باإلضافة إلى أنه ال يجوز لهما الدخول في أي
معامالت بإسم الصندوق واستخدام أصوله و/أو أمواله في أي
استثمارات جديدة أو إجراء أي معامالت تجار ية باستثناء ما يكون
ضر ور ياً لعملية التصفية وبالرغم من ذلك يستمر لكاهما في
اإلدارة واإلشراف على الصندوق ويكونا مسؤولين تجاه اآلخر ين
عن التصفية حتى تنتهي إجراءاتها أو حتى يتم تعيين المصفي
والمدير .
ب	.يحتفظ الصندوق خالل مدة التصفية بالشخصية القانونية للحد
الضر ور ي إلكمال إجراءات التصفية ويضاف إلى اسم الصندوق
في خالل مدة التصفية عبارة (تحت التصفية).
ج	.يقوم المصفي فور تعيينه وباالتفاق مع المؤسس بجرد أصول
ومطلوبات الصندوق ويصدر قائمة مفصلة بذلك وميزانية عامة
يتم التوقيع عليها بواسطة المصفي والمدير.
د	.ال يجوز للمصفي أن يباشر أي أعمال جديدة باستثناء األعمال
الضر ور ية لتكملة األعمال السابقة التي لم يتم إنهاؤها كما ال
يجوز له بيع لك أصول الصندوق إال بموافقة المؤسس.
ه	.يقوم المصفي ببيع األموال المنقولة والعقارات الخاصة
بالصندوق عن طر يق المزاد العلني أو بأي طر يقة أخر ى إال إذا
اكن سند التعيين الخاص به قد حدد طر يقة مختلفة للبيع ويقوم
المصفي بدفع ديون الصندوق ويحتاط لدفع الديون المحتملة أو
المتنازع عليها.
و 	.بعد قيامه بدفع لك الديون الناتجة من عملية التصفية وبعد
استيفاء الديون المطلوبة من الصندوق بواسطة مدينيها يتم
توز يع أصول الصندوق على لك المستثمر ين بالتناسب مع
وحداتهم في الصندوق.
ز 	.يقوم المصفي بتقديم للمؤسس لك ستة أشهر فيما يتعلق بسير
إجراءات التصفية.
ح	.يقوم المصفي بتقديم البيان الختامي الخاص بحسابات
التصفية للمؤسس.
تنتهي عملية التصفية عندما تتم الموافقة على الحسابات النهائية
بواسطة المؤسس ويقوم المؤسس بإعالن اكتمال عملية التصفية في
سجل صناديق االستثمار في الوزارة وفي صحيفتين محليتين ويجب
أن تكون اإلصدارة الخاصة بإحدى الصحيفتين على األقل باللغة

اإلنجليز ية ويقوم بعد ذلك بشطب تسجيل الصندوق من سجل
صناديق االستثمار في الوزارة.
يتم االحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والمستندات الخاصة بالصندوق
لمدة عشر سنوات من التار يخ الذي تم فيه شطب اسم الصندوق من
سجل صناديق االستثمار في الوزارة.
 .24مراقب الحسابات:
يقوم المؤسس باستدراج للعر وض لتعيين وتحديد ماكفأة واحدة
المرخص لهم ممارسة مهنة تدقيق
أو أكثر من مدققي الحسابات
ّ
الحسابات في دولة قطر ،ويتم تعيينهم سنوياً لمدة سنة واحدة من
قبل المؤسس
ال يجوز تعيين مدققي الحسابات ألكثر من خمس سنوات متعاقبة
ويقوم الصندوق بدفع ماكفآت المدققين ويقوم المدققون
بواجباتهم وفق نصوص وقواعد هذا النظام األساسي والالئحة
التنفيذية.
يكون للمدقق حق االطالع في أي وقت على الدفاتر والسجالت
والمستندات األخر ى الخاصة بالصندوق كما يكون له الحق في
المطالبة بتفاصيل وتوضيحات حسب ما ير ى ضر ور ياً الحصول عليه
والتحقق من أصول وخصومات الصندوق ،وإذا واجهت المدقق
ً
كتابة في تقر ير
يوضح ذلك
أي صعوبات في هذا الشأن فعليه أن ّ
مكتوب يتم تقديمه للمؤسس.
يلتزم مدققو الحسابات بتقديم تقر ير عن حسابات الصندوق
للمؤسس خالل شهر ين من نهاية لك سنة مالية
يجب أن يشتمل تقر ير المدقق على اآلتي:
أ	.ما إذا اكن قد حصل على المعلومات التي يراها ضر ور ية لتنفيذ
واجباته بصورة ُمرضية.
ب	.ما إذا اكنت الميزانية العمومية أو بيانات األر باح والخسائر
مطابقة لحقيقة األوضاع القائمة وإلجراءات المحاسبة العالمية
المعمول بها أو المعايير التي تم التصديق عليها بواسطة السلطة
الحكومية المختصة وأن لك شيء اكن مستوفياً لمتطلبات
القانون وهذا النظام األساسي ويعكس بصورة حقيقية ،صادقة
وواضحة الموقف المالي للصندوق.
ج .عما إذا اكن الصندوق يحتفظ بحسابات منتظمة.
د .عما إذا اكن الجرد قد تم وفقاً للمعايير المعترف بها.
ه	.عما إذا اكنت التفاصيل الموضحة في تقر ير المدير مطابقة لتلك
المتضمنة في دفاتر الصندوق.
ّ
و	.عما إذا اكن هنالك أي إخالل بالنظام األساسي للصندوق أو
بالنصوص الخاصة بالالئحة التنفيذية والقانون خالل السنة
المالية بطر يقة تضر بعمليات الصندوق والوضع المالي في
حدود المعلومات المتوفرة لديه.
ز 	.يقوم مدققو الحسابات بمراجعة التقار ير المالية الدور ية التي
يعدها مدير الصندوق خالل السنة المالية وإبداء الرأي فيها على
ّ
ضوء المعايير المحاسبية الدولية.
في حالة وجود اثنين من مدققي الحسابات لتدقيق حسابات
الصندوق ولم يتفقا على تقر ير واحد يقوم لك واحد منهما بإعداد
تقر ير منفصل.
في حالة تعيين عدد من مدققي الحسابات فيكونون مسؤولين
بالتضامن عن صحة التفاصيل الموضحة في تقر يرهم وعن الضر ر
الذي يلحق بالصندوق المستثمر ين أو األطراف األخر ى نتيجة ألي
أخطاء يرتكبها المدقق في أدائه لواجباته كوكيل للك المستثمر ين.
يقوم مدققو الحسابات بتز ويد المؤسس بأي تقر ير يقومون بإصداره
بناء على طلبه.
وكذلك تز ويد المصرف بتلك التقار ير في أي وقت ً
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 .25المنازعات:
يحكم هذا النظام األساسي ويتم تفسيره وفقاً لقوانين دولة قطر
وفي حالة نشوء أي نزاع من أو فيما يتعلق بهذا النظام تتم إحالته
للمحاكم القطر ية لتقوم بالفصل فيه بصفة نهائية.
 .26ضمان التعويض عن الخسارة:
يقوم الصندوق بضمان التعويض عن الخسارة وحماية لك من
المؤسس ،المدير ،ومستشار االستثمار (إذا تم تعيينه) وشراكتهم األم،
شراكتهم التابعة والمنتسبين إليهم باإلضافة إلى موظفيهم الرسميين
ومدرائهم ومستخدميهم وولكائهم وممثلي الصندوق (ويسمى لك
منهم بالطرف المحمي) من وضد أي خسائر أو مطالبات أو أضرار
أو مصر وفات أو مسؤوليات (ويشمل ذلك رسوم ومصر وفات الولكاء
القانونيين) التي تكبدها ذلك الشخص المحمي فيما يتعلق بأنشطة
الصندوق إال إذا اكنت تلك المسؤوليات تقع تحت بنود المادة ( )22من
الالئحة التنفيذية أو إذا نشأت تلك الخسائر واألضرار والمصر وفات
من فعل تم بسوء نية أو إهمال متعمد أو مخالفة جسيمة بواسطة
الشخص المحمي.

تسر ي أحاكم القانون رقم ( )25لسنة  2002بشأن صناديق االستثمار
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وز ير األعمال والتجارة رقم ( )69لسنة
 2004فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ،وتعتبر جميع
التعديالت التي تطرأ على ذلك القانون والئحته التنفيذية بمثابة بنود
معدلة له بحسب األحوال.
مكملة لهذا النظام أو
ّ
ّ
لقد تم إصدار هذا النظام األساسي وفقاً لموافقة وزارة األعمال
والتجارة ورقمه في سجل الصناديق في الوزارة هو  ،31350وموافقة
مصرف قطر المركزي رقم الترخيص ص.أ.2005/3/
تم إصدار هذا النظام األساسي من نصين باللغتين العر بية
واإلنجليز ية وفي حالة التعارض أو االلتباس يعتمد النص العر بي.

 .27اإلخطارات:
تتم كتابة لك اإلخطارات أو المستندات أو المراسالت األخر ى المعنونة
أو التي يتم إرسالها بالبر يد وفقاً لهذا النظام األساسي باللغتين
العر بية واإلنجليز ية على أن تكون اللغة العر بية هي اللغة الرسمية
وهي األساس في تفسير أي نصوص مختلف عليها ويفترض أنه قد
تم إرسال هذه اإلخطارات بالبر يد واستلمت وصارت نافذة:
تفصيال
الموضحة
أ	.إذا تم إرسالها على العنوان أو وسيلة االتصال
ً
في سجل الصندوق ،وفي حالة مراسلة مدير الصندوق يكون
العنوان :مبنى بنك قطر الوطني الفر ع الرئيسي ص.ب1000 :
الدوحة ،قطر هاتف.)+974( 44407104 :
ب	.إذا تم تسليمها بصفة شخصية للممثل المفوض للشخص
المرسل إليه اإلخطار.
ج .إذا تم إرسالها بواسطة خدمات البر يد المضمون ُمسبق الدفع.
د	.إذا تم إرسالها عن طر يق الفاكس بشرط أن يتم استخراج سجل
اإلرسال بالتزامن مع ذلك الفاكس ويشير إلى اكتمال إرسال
المراسلة.
 .28نصوص عامة:
يتم إيداع ونشر هذا النظام األساسي وفقاً لنصوص القانون.
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