
EXECUTIVE SUMMARY

The First Investor Securities Fund is an open-ended collective investment scheme open for
Qatari and foreign investors and both retail and institutional investors. The Fund is
regulated in Qatar and managed by The First Investor, a fully owned subsidiary of Barwa
Bank. The First Investor Securities Fund aims at paying-out dividends to investors on a
yearly basis at the discretion of the Fund Manager.

The First Investor Securities Fund aims to provide long term capital growth by investing
primarily in an actively managed portfolio of equities and equity related securities with a
focus on locally listed securities. The First Investor &\and Barwa Bank do not guarantee in
any way the performance of the Fund as it will be subject to market conditions and asset
prices may go up or down.

FACTS AND FIGURES

Fund Founder Barwa Bank Q.S.C.

Fund Manager The First Investor Q.S.C.C.

Fund Name The First Investor Securities Fund 

Regulator Qatar Central Bank

Currency QAR

Liquidity Monthly

Minimum Investment QAR 100,000

Dividend pay-out Yearly at the discretion of the Fund Manager

Product Suitability 

The product is suitable for Sophisticated Investors who:
• Want to have a long-term investment scheme that

pays out dividends yearly
• Want to have exposure to liquid securities
• Expect a positive performance of financial markets

Subscription Fees Up to 1.00% in addition to the subscription amount

Management Fee 1.50% p.a.

Performance Fee 10% above a hurdle rate of 10%

Redemption Fee Up to 0.50%

Reference Index Qatar Stock Exchange (QSE Index)

Fund Administrator HSBC Bank Middle East Limited

Fund Custodian HSBC Bank Middle East Limited

Fund Auditors Deloitte & Touche

Fund Shariaa Advisor Bait Al-Mashura Finance Consultations

THE FIRST INVESTOR 
SECURITIES FUND
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DIVERSIFIED SECURITIES PORTFOLIO

KEY POINTS

LEGAL DISCLAIMER

Past performance does not guarantee future results. Figures throughout the document are established on a best effort basis. All investors are advised to conduct their own independent
research into individual stocks before making a purchase decision. You should be aware of the risks involved in investing, and you use the material contained herein at your own risk.
Neither The First Investor Q.S.C. nor Barwa Bank Q.S.C.C. nor any of its directors, holding companies, affiliates guarantee its accuracy or validity, nor are they responsible for any errors or
omissions which may have occurred. The analysis, ratings, and/or recommendations made by The First Investor Q.S.C. nor Barwa Bank Q.S.C.C nor any of its holding companies, and/or any
of its affiliates do not provide, imply, or otherwise constitute a guarantee of performance. Neither The First Investor Q.S.C. nor Barwa Bank Q.S.C.C and its subsidiaries assume any
obligations or responsibilities whatsoever to the performance of the financial product. The Portfolio Manager is regulated by the Qatar Central Bank.

FUNDAMENTAL ANALYSIS

(*) Historical performance of the DSM Index, for illustration purposes only

INVESTMENT PHILOSOPHY 

The First Investor Asset Management investment philosophy is based on the belief that
within equity markets relative mis-pricing does periodically occur and can be exploited to
potentially maximize returns. The First Investor Asset Management follows a rigorous and
disciplined investment process, the foundation of which is fundamental analysis.

The First Investor Asset Management actively monitors and manages the Portfolio in
order to adapt to market conditions and mitigate any potential systemic risks. In addition,
we adopt at all times a selective diversification strategy in order to mitigate potential
idiosyncratic risks. All investments made are Shariaa-compliant and the investment policy
as well as the screening criteria will be approved by the Shariaa Supervisory Board.

EXPOSURE TO SOLID LONG TERM RETURNS (*)

Founder Fund Manager



ملخص تنفيذي
القطريينمرينللمستثالعضويةمفتوحجماعياستثمارنظامهواملاليةلألوراقاألول املستثمر صندوق 
املستثمركةشر وتديرهقطرفيللتنظيمالصندوق يخضع.والشركاتاألفرادوللمستثمرينواألجانب

دفعإلىاليةامللألوراقاألول املستثمر صندوق يهدف.بروةلبنكبالكاملمملوكةوتابعةشركةاألول،
.الصندوق مدير لتقدير وفًقاسنوي أساسعلىللمستثمريناألسهمأرباح

االستثمار لخالمناملاللرأساألجلطويلنمو توفير إلىاملاليةلألوراقاألول املستثمر صندوق يهدف
التركيز معاليةاملباألوراقرتبطاملاملالرأسبو فعالبشكلاملدارةاألسهممنمحفظةفيأساس يبشكل

 املدرجةاملاليةاألوراقعلى
ً
  بأيدوق الصنأداءبروةبنكأو /واألول املستثمرشركةتضمنال.محليا

.األصول أسعار تنخفضأو ترتفعوقدالسوق لظروفيخضعألنهاألشكالمنشكل

حقائق وأرقام

.  ق.م.بنك بروة شمؤسس الصندوق 

.ق.م.شركة املستثمر األول شمدير الصندوق 

صندوق املستثمر األول لألوراق املالية  اسم الصندوق 

مصرف قطر املركزي   املنظم

القطري الريالالعملة

 السيولة  
ً
شهريا

ريال قطري   100,000الحد األدنى لالستثمار

 األرباحتوزيع
ً
حسب تقدير مدير الصندوق سنويا

مالءمة املنتج

:الذينللمستثمرينمناسباملنتج
نويةسأرباحيدفعاألجلطويلاستثمار نظاملهمبكون أنيريدون •
السائلةاملاليةلألوراقتعرضلديهميكون أنيريدون الذين•
 أداءً يتوقعون •

ً
املاليةلألسواقإيجابيا

باإلضافة إلى مبلغ االكتتاب% 1.00حتى رسوم االكتتاب

 % 1.50رسوم اإلدارة
ً
سنويا

%10من أدنى معدل لعائد استثمار بنسبة % 10األداءرسوم

%0.50حتى رسوم االسترداد

(QSEقطر مؤشر بورصة)بورصة قطر املؤشر املرجعي

بنك اتش اس بي س ي الشرق األوسط املحدوداملدير اإلداري للصندوق 

بنك اتش اس بي س ي الشرق األوسط املحدودراعي الصندوق 

ديلويت اند توشمدققي حسابات الصندوق 

بيت املشورة لالستشارات املاليةدوق   مستشار الشريعة بالصن

 صندوق املستثمر األول 
لألوراق املالية

السيولة الشهرية

التعرض للبورصة

 
 
دفع توزيعات األرباح سنويا

محفظة أوراق مالية متنوعة

النقاط األساسية

القانونيةاملسؤوليةإخالء

اتخاذقبلفرديةأسهمكللبهمالخاصةاملستقلةالبحوثبإجراءاملستثمرينجميعننصح.مبذول جهدأفضلأساسعلىبالكاملالوثيقةفياألرقامتحديديتم.املستقبليةالنتائجيضمنال السابقاألداء
أيوال ،.ق.م.شروةببنكوال ،.ق.م.شاألول املستثمر شركةتضمنال .الخاصةمسؤوليتكعلىهناالواردةاملوادتستخدموأناالستثمار،عليهاينطوي التيباملخاطر درايةعلىتكون أنيجب.الشراءقرار 
األول املستثمر ركةشمناملقدمةالتوصياتأو /ووالتصنيفاتالتحليل،.يحدثقدسهو أو أخطاءأيعنمسؤولينليسواأنهمكماصحتها،أو دقتهالهاالتابعةالشركاتأو القابضةالشركاتأو مديريها،من
  وشركاتها.ق.م.شبروةبنكوال ،.ق.م.شاألول املستثمر شركةتتحملال .لألداءضماًناتشكلأو تضمن،أو تقدم،ال لهالتابعةالشركاتمنأيأو /والقابضة،شركاتهمنوأي.ق.م.شبروةوبنك.ق.م.ش

.املركزي قطر مصرفقبلمناملحفظةمدير تنظيميتم.املالياملنتجبأداءيتعلقفيماكانتمهمامسؤولياتأو التزاماتأيالتابعة

التحليل  األساس ي

ألغراض التوضيح فقطDSMاألداء التاريخي ملؤشر )*(

فلسفة االستثمار
الخطأعير التسبأناالعتقادعلىاألول املستثمربشركةاألصول إدارةفياالستثمار فلسفةتعتمد
إدارةتبعت.املحتملةالعوائدلزيادةاستغاللهويمكندوريبشكلاألسهمأسواقفييحدثالنسبي

.ساس ياأل التحليلهو أساسهاومنضبطة،صارمةاستثمار عمليةاألول املستثمر بشركةصول األ 

سوق الظروفمعللتكيفبفاعليةاملحفظةاألول املستثمر بشركةاألصول إدارةوتدير تراقب
تنويعجيةاستراتياألوقاتجميعفينتبنىذلك،إلىباإلضافة.محتملةنظاميةمخاطر أيوتخفيف
الشريعةعممتوافقةتمتالتياالستثماراتجميع.املحتملةالخصوصيةمخاطر لتخفيفانتقائية
.الشرعيةالرقابةهيئةقبلمنعرضالومعاييراالستثمار سياسةاعتمادوسيتم

)*(التعرض للعائدات الصلبة على املدى الطويل 

املؤسس مدير الصندوق 

النمو الهيكلي املنافسةالشركات إدارة املخاطر

السعي إلى النمو بعد دورة ( 1
األعمال 

تحديد الشركات ذات امليزة ( 2
التنافسية الكبيرة

تخفيف املخاطر من خالل( 3
تنويع واختيار األسهم


