
   

 (QETF) إشعار للسادة المساھمین في صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة
 

:   (QETF)من النظام األسا�ي الحا�ي لصندوق مؤ�ش بورصة قطر للصناديق المتداولة  26تنص المادة رقم   ع� ما ��ي
 

ا السادة/  إ�  إرسال إشعارات  ف  يتعني للصندوق،  األسا�ي  النظام  تعد�ل  اح  اق�ت ي حال 
ي  �ف

الواردة �ف لمستثم��ن ع� عناو�نهم 
اض المستثمر  ي حال عدم اع�ت

ح خالل    سجل الصندوق. و�ف  من تار�ــــخ استالم  30ع� التعد�ل المق�ت
�
 م�الد�ا

�
إلشعار ل  هيوما

ح.    فس�عت�ب ذلك بمثابة موافقة منه ع� التعد�ل المق�ت
 

ات  ة الحال�ة للصندوق ف�ما يتعلق ب�ضفاء التغي�ي ةإ� اتنص الن�ش :   لن�ش  ع� ما ��ي
 

إرسال   ف  يتعني الصندوق،  ة  ��ش تعد�ل  اح  اق�ت حال  ي 
سجل  �ف ي 

�ف الواردة  عناو�نهم  ع�  المستثم��ن  السادة/  إ�  إشعارات 
خالل   ح  المق�ت التعد�ل  ع�  اض  اع�ت أو  موافقة  أي  المستثمر  إبداء  عدم  حال  ي 

و�ف تار�ــــخ    30الصندوق.  من   
�
م�الد�ا  

�
يوما

ح.  ذلك بمثابة مو  إلشعار فس�عت�ب ل هاستالم  افقة منه ع� التعد�ل المق�ت
 _____________________ ______________________ ___________ ________________________ 

 
 (QETF) صندوق مؤ�ش بورصة قطر للصناديق المتداولة تعد�الت النظام األسا�ي 

  رقم المادة المعدلة  النص بعد التعد�ل  النص قبل التعد�ل  ر 
ي مدال 1 ي  إر�ست و�ونغ، قطر. : قق الخار�� ي :  المدقق الخار�� ي إم ��  2المادة  ، قطر. �ي ي�

 التع��فات 
 

ي :  سعر اإل�شاء 2
  �كون  تداول،  يوم كل  �ف

  اإل�شاء سعر 
�
ي ق�مة  مساو�ا

لصا�ف
و�ا  األصول ي  م�ف

ي  الوحدات عدد �ف
  �ف

 ). 25,000 أي( اإل�شاء وحدة

ي :  سعر اإل�شاء
  �كون  تداول،  يوم كل  �ف

  شاءاإل� سعر 
�
ي ق�مة األصول مساو�ا

  لصا�ف
و�ا  ي   م�ف

ي   الوحدات عدد �ف
 وحدة  �ف

 . اإل�شاء 

 2المادة 
 التع��فات 

 

  25,000: �ي تجمع من وحدة اإل�شاء 3
وحدة سيتعامل فيها الصندوق عند بيع  
ة التداول   داد الوحدات، خالل ف�ت واس�ت

 الثان��ة. 

ي وحدة اإل�شاء  ما ال �قّل عن: تعيف
ا   هذادات ع� أو ال�� وحدة  25,000

ي قدرها  ي   2,500 العدد اليت   وحدة واليت
داد   سيتعامل فيها الصندوق عند بيع واس�ت

ة التداول الثان��ة.   الوحدات، خالل ف�ت

 2المادة 
 التع��فات 

 

كة أموال ذ.م.م.  مدير الصندوق:  4 م كابيتال  و نت�ك يأف مدير الصندوق:  �ش
 . ذ.م.م م جمنت (قطر) �مان

 2المادة 
 التع��فات 

 

ي كل يوم تداول، داد سعر االس�ت  5
ي  : �ف

صا�ف
ي عدد الوحدات  ق�مة األصول 

ا �ف و�� م�ف
ي وحدة اإل�شاء (أي 

المشمولة �ف
25,000 .( 

داد  ي كل يوم تداول، سعر االس�ت
ي  : �ف

صا�ف
ي عدد الوحدات  ق�مة األصول 

ا �ف و�� م�ف
ي وحدة اإل�شاء. 

 المشمولة �ف

 2المادة 
 التع��فات 

 

تكلفة  ا�ي إجم�سبة إجما�ي النفقات:  6
صندوق. وال �جب أن دارة و�شغ�ل الإ

  المتوسطمن  % 0.50 ي��د المبلغ عن
ي أصولاليو�ي 

 الصندوق.  لصا�ف

إجما�ي تكلفة إدارة  �سبة إجما�ي النفقات: 
و�شغ�ل الصندوق. �جب أال تتجاوز ما  

ي  0.50�سبته 
 من إجما�ي صا�ف

�
٪ سن��ا

 أصول الصندوق. 

 2المادة 
 التع��فات 

 



   

أموال ذ.م.م،   كةدوق هو �ش مدير الصن 7
،  494، ب�ج أموال، ص.ب.  22  الطابق

، الدوحة، قطر.  ي كة   الخليج الغريب إن ال�ش
وخاضعة للتنظ�م من ِقبل مرخصة 

هيئة قطر لألسواق المال�ة وهيئة تنظ�م  
كة مّ�ح لها من  مركز قطر للمال . وال�ش

هيئة قطر لألسواق المال�ة للق�ام  
ي با

م المتمثل �ف إدارة   لنشاط المنظ�
ي األوراق المال�ة. كما أنه االس

تثمار �ف
ّ�ح لها من هيئة تنظ�م مركز قطر م

مة المتمثلة  للق�ام باأل�شطة المنظ� للمال 
ي إدارة االستثمارات وترت�ب الصفقات  

�ف
االستثمارات وترت�ب بالتجار�ة المتعلقة 

ف  تقد�م  . خدمات الحفظ األمني

  الصندوق ھو شركة أفینتیكوم كابیتال مدیر  
قطر) ذ.م.م یقع مقرھا الرئیسي  مانیجمنت (

الطابق   ب32في  شارع ،  تورنادو،  رج 
الفندق، الدوحة، قطر. الشركة مرخصة من  

(رخصة رقم    ھیئة تنظیم مركز قطر للمال 
للقیام باألنشطة المنظمة المتمثلة   )00173

الصفقات   وترتیب  االستثمارات  إدارة  في 
  .تجاریة المتعلقة باالستثماراتال

مانأفینتیكو  كةشر كابیتال  (قطر)  م  یجمنت 
المالیة   لألسواق  قطر  ھیئة  لدى  مسجلة 

رقم   نشاط  320191(تسجیل  لممارسة   (
االستثمار   لصنادیق  االستثمار  إدارة 

 المؤسسة في الدولة. 

 5المادة 
اسم وعنوان مدير  

 الصندوق 

 

سيتم إصدار وحدات اإل�شاء مقابل  8
سلة من األوراق المال�ة العين�ة 

ل�م للصندوق من قبل لمخصصة للتس ا
مدير الصندوق ("سلة اإل�شاء") أو 

تكون سلة اإل�شاء عادًة و بمقابل نقدي. 
�حة تناسب�ة إما من مكونات المؤ�ش   �ش

أو من االستثمارات، إال أنها ال �شمل 
ي ال  أدوات سوق المال واالستث مارات اليت

. هذا   ي �مكن التعامل بها بمقابل عييف
شاء ل�ل  ات سلة اإل�وسيتم ��ش محت��

ي  
ويف يوم تداول ع� الموقع اإلل��ت

ي البورصة
 للصندوق قبل بدء التداول �ف

ي كل يوم تداول. كما س�حدد مدير 
�ف

ي  
الصندوق، بحسب تقديرە الخاص، �ف

كل يوم تداول ما إذا كان س�صدر 
، أو وحدات إ�شاء بم ي قابل نقدي أو عييف

 .
�
ي آن معا

�� الحد الذي يتم  و ل�ليهما �ف
ة إ�شاء مقابل سلة ه إصدار وحدف�

عرها (أي سلة اإل�شاء) إ�شاء، وكان س
ي  أقل من سعر اإل�شاء، �قوم مش�ت

وحدة اإل�شاء ب��داع "ق�مة المعادلة 
 لسداد  

�
النقد�ة" مع سلة اإل�شاء ضمانا

ي حالوق�مة وحدة اإل�شاء. 
كانت   �ف

سيتم إصدار وحدات اإل�شاء مقابل سلة  
من األوراق المال�ة العين�ة المخصصة 

للتسل�م للصندوق من قبل مدير 
الصندوق ("سلة اإل�شاء") أو بمقابل 

��ش محت��ات سلة   نقدي. هذا وسيتم
اإل�شاء ل�ل يوم تداول ع� الموقع  

ي لل
ويف ي  صندوق قبل باإلل��ت

دء التداول �ف
ي كل يوم تداول. 

 البورصة �ف

 14المادة 
عمل�ات اإل�شاء 
داد بعد   واالس�ت

ي البورصة
 اإلدراج �ف

1-
 ج



   

ق�مة سلة اإل�شاء أ��� من ق�مة وحدة  
ي و   حدة اإل�شاءاإل�شاء، �ستلم مش�ت

 ق�مة المعادلة النقد�ة من الصندوق. 
داد وحدات اإل�شاء  ج.  9 يتم اس�ت

مقابل سلة من األوراق المال�ة العين�ة  
المخصصة للتسل�م للصندوق ("سلة  
داد") أو بمقابل نقدي. وعادة ما   االس�ت

داتكون س  د نفس سلة اإل�شاء لة االس�ت
�حة تناسب�ة إما من مكونات   وتكون �ش

ها ال  المؤ�ش أو من االستثمارات، إال أن 
�شمل أدوات سوق المال واالستثمارات 
 . ي ي ال �مكن التعامل بها بمقابل عييف اليت

داد  وسيتم ��ش   محت��ات سلة االس�ت
ي 

ويف ل�ل يوم تداول ع� الموقع اإلل��ت
ي  للصندوق قبل بدء

البورصة  التداول �ف
ي كل يوم تداول، ما لم تكن سلة 

�ف
ي  

داد �ي نفس سلة اإل�شاء، ف�ف االس�ت
�جوز للصندوق أن �قوم   هذە الحالة

بن�ش محت��ات سلة اإل�شاء فقط. كما  
س�حدد مدير الصندوق، حسب تقديرە  

ي كل يوم تداول ما إذا كان ا
لخاص، �ف

داد وحدات اإل�شاء بمقابل   س�قوم باس�ت
 .

�
ي آن معا

، أو ل�ليهما �ف ي نقدي أو عييف
داد وحدة   و�� الحد الذي يتم ف�ه اس�ت

داد، و إ�شا  كان سعرها  ء مقابل سلة اس�ت
داد) أقل من سعر  (أي سلة االس�ت

د وحدة اإل�شاء  داد، �قوم مس�ت االس�ت
المعادلة النقد�ة" من   باستالم "ق�مة

  
�
داد ضمانا الصندوق مع سلة االس�ت

ي حال كانت  
داد. و�ف لسداد سعر االس�ت

داد أ��� من سعر  ق�مة سلة االس�ت
د وحدة اإل�شاء  داد، �قوم مس�ت االس�ت

بدفع ق�مة المعادلة النقد�ة إ�  
 الصندوق. 

داد وحدات اإل�شاء  ج.  يتم اس�ت
مقابل سلة من األوراق المال�ة 

ين�ة المخصصة للتسل�م الع
داد") أو   للصندوق ("سلة االس�ت

بمقابل نقدي. وسيتم ��ش  
داد ل�ل يوم  محت��ات سلة االس�ت

ي 
ويف تداول ع� الموقع اإلل��ت

ي 
للصندوق قبل بدء التداول �ف

ي كل يوم تداول، ما لم 
البورصة �ف

داد �ي نفس سلة  تكن سلة االس�ت
ي هذە الحالة �جوز 

اإل�شاء، ف�ف
ن �قوم بن�ش محت��ات  للصندوق أ 

 سلة اإل�شاء فقط. 

 14المادة 
عمل�ات اإل�شاء 
داد بعد   واالس�ت

ي البورصة
 اإلدراج �ف

2-
 ج

داد   10 �حق للمؤسس تعليق عمل�ات االس�ت
ي حال توقف النظام أو أن عمل�ات 

�ف
داد �ساوي أو تتجاوز  % من 10االس�ت

ي األصول أو نت�جة 
إجما�ي صا�ف

داد  �حق للمؤسس تعليق عم ل�ات االس�ت
وفقا للحاالت المحددة قانونا او أي 

�طه موافقه الهيئة عليها.   حاالت اخري �ش

 14المادة 
عمل�ات اإل�شاء 
داد بعد   واالس�ت

ي البورصة
 اإلدراج �ف

3 



   

تساب  لمعوقات أخرى مثل تعليق اح
ي ق�مة األصول. وسيتم اإلعالن عن 

صا�ف
أي تعليق من هذا القب�ل أو رفع هذا  

ي  
ويف التعليق ع� الموقع اإلل��ت

للصندوق والبورصة، وسيتم إبالغ هيئة  
ي حال  

قطر لألسواق المال�ة بذلك. و�ف
وجود أي تعليق نظرا� لوجود طلبات 

داد بنسبة  % أو أ��� من إجما�ي  10اس�ت
ي األصول، تع

داد  صا�ف اود عمل�ات االس�ت
ي يوم التداول التا�ي ليوم التداول الذي  

�ف
ة.   بدأ ف�ه التعليق مبا�ش

�قوم الصندوق بتوز�ــــع األر�اح المتحققة  11
، بعد خصم النفقات، ممتل�اتهمن 

 بتار�ــــخ  
�
ي أي   30سن��ا

تار�ــــخ  أب��ل أو �ف
 آخر �حددە مدير الصندوق. 

ي تار�ــــخ استحقاق األر�اح  
ي كل عام،  كما �ف

�ف
سيتم توز�ــــع أي أر�اح �جنيها الصندوق من  

مكونات محفظة استثمارە ع�  
ري، بعد خصم  المستثم��ن بال��ال القط
ي تار�ــــخ 

. وس�علن الدفعالتكال�ف، كما �ف
ي  

الصندوق عن تار�ــــخ الدفع المحدد �ف
ل من كل عام عن أب�� 5موعد أقصاە 

هيئة قطر البورصة و  إ�ط��ق اإلفصاح 
وكذلك عن ط��ق ��ش  لألسواق المال�ة 

ي  موقع ال األخبار ع� 
ويف  لصندوق. ل  اإلل��ت

 16المادة 
توز�ــــع أر�اح 

 الصندوق 

 

ي الظروف العاد�ة، سيتم استثمار ما  12
�ف

% ع� األقل من رأس مال  90�سبته 
، و�حتفظ   ي مكونات المؤ�ش

الصندوق �ف
ي 

ي نقدا� أو يتم استثمارُە �ف
أدوات بالبا�ت

 . المحل�ة أسواق المال 

ي الظروف العاد�ة، سيتم استثمار ما 
�ف

% ع� األقل من رأس مال  90�سبته 
، و�ح ي مكونات المؤ�ش

فظ  تالصندوق �ف
ي 

ي نقدا� أو يتم استثمارُە �ف
أدوات بالبا�ت

ا  المحل�ة  أسواق المال  أن المبلغ  ب(علم�
%  10النقدي المحتفظ به والبالغة �سبته 

ي   �غ�ي �شكل رئ��ي األر�اح النقد�ة اليت
�ستلمها الصندوق ول�ن لم يتم دفعها بعد  

 إ� حملة الوحدات االستثمار�ة). 

 17المادة 
س�اسات 

ة  ر االستثمار و�دا
 المخاطر 

 

اض،  13 �كون لمدير الصندوق الحق باالق�ت
إ�  تصل  بنسبة  الصندوق،  عن   

ً
ن�ابة

من  5 وذلك  إجما�ي  %  األصول  ي 
صا�ف

  ، القص�ي للمدى  السيولة  توف�ي  ألغراض 
داد.  االس�ت عمل�ات  تم��ل  ذلك  ي 

�ف بما 
اض  ولن �قدم مدير الصندوق ع� االق�ت

الرفع ألغراض  الصندوق  عن   
ً
 ن�ابة

 . الما�ي 

 
�
 17المادة  حذفت كل�ا

س�اسات 
االستثمار و�دارة  

 المخاطر 

3 



   

�جوز للمؤسس أن �متلك ما �صل إ�   14
% من الوحدات الصادرة وغ�ي  10

ي أي 
. و�جوز يوم تداولالمسّددة �ف

لمدير الصندوق أن �متلك ما �صل إ�  
% من الوحدات الصادرة وغ�ي  50

ي أي 
. وإلتاحة يوم تداولالمسّددة �ف

ف لفرصة ا الحفظ لمراقبة مدى  ألمني
ف ع�   لسقفاالمتثال  المل��ة هذا، يتعني

مة  األطراف اإلبالغ عن التعامالت الُم�ب
ف   من قبلهم و�الن�ابة عنهم إ� أمني

 .الحفظ

�جوز للمؤسس أن �متلك ما �صل إ�  
% من الوحدات الصادرة وغ�ي  10

ي أي 
وال �جوز . يوم تداولالمسّددة �ف

ي الصندوق لتملك لمدير الصندوق با
�ف
وإلتاحة .  تملك مبا�ش او غ�ي مبا�ش 

ف الفرصة  الحفظ لمراقبة مدى  ألمني
الخاص المل��ة  لسقفاالمتثال 

بالمؤسس مع عدم تجاوز �سبه مدير 
ف ع� األطراف اإلبالغ  ٪٠الصندوق  ، يتعني

مة من قبلهم و�الن�ابة   عن التعامالت الُم�ب
ف الحفظ  .عنهم إ� أمني

 17المادة 
س�اسات 

ثمار و�دارة  االست
 المخاطر 

4 

ي   16 لن تتجاوز الرسوم والمصار�ف اليت
من  % 0.50يتحملها الصندوق أ��� من  

ي األصولمتوسط 
 . اليوم�ة ق�مة صا�ف

ي   لن تتجاوز الرسوم والمصار�ف اليت
 % 0.50يتحملها الصندوق أ��� من  

�
  سن��ا

ي  إجما�ي  من
 . الصندوق أصول صا�ف

 23المادة 
 الرسوم

1 

17 
 
 

ي دقق  �كون أول م للصندوق  خار�ب
إر�ست و�ونغ، قطر أو أي السادة/ 

ي مدقق  آخر مسؤول يتم تعيينه   خار�ب
 من قبل المؤسس. 

ي مدقق  ال �كون  السادة/  للصندوق  خار�ب
ي  ي إم �ب ي ، قطر أو أي مدقق  �ي يب  خار�ب

آخر مسؤول يتم تعيينه من قبل 
 المؤسس. 

 28المادة 
ي   المدقق الخار��

1 

 
 

 __________________________ ____________________________________________________ 
 

ف حصول صندوق مؤ�ش بورصة قطر للصناديق المتداولة  ي  50ع� موافقة  (QETF)يتعني
% من المستثم��ن ع� األقل. و�ف

اضهمستثمر موافقته أو  ال  لم ُيبديحال   من تار�ــــخ استالم 30خالل    اع�ت
�
 م�الد�ا

�
افقة  ك بمثابة مو فس�عت�ب ذل  ،ه لإلشعار يوما

حة.   منه ع� التعد�الت المق�ت
 

أو   بموافقتكم  و�دنا  ف ب�ت التكّرم  اضكمُير�ب  ا  اع�ت ي ع� 
ويف اإلل��ت �د  ال�ب إ�  ون�ة  إل��ت رسالة  إرسال  ع�ب  حة  المق�ت لتعد�الت 

qetf@dohabank.com.qa    ،لمستثمر، ورقم التع��ف الخاص بامع التأ�د من إرفاق المعلومات التال�ة: اسم المستثمر
 البطاقة الشخص�ة القط��ة. ورة عن وص

 
ل ي 

ويف اإلل��ت الموقع  ز�ارة  بالصندوق ع�ب  ف  الخاصني ة  األسا�ي والن�ش النظام  صندوق  باإلمكان االطالع ع� كً� من مستندي 
   www.qetf.com.qa (QETF)مؤ�ش بورصة قطر للصناديق المتداولة 

 
 
 


