
 
 

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

على ما  (QETF)من النظام األساسي الحالي لصندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة  26تنص المادة رقم 
 یلي: 

 
اقتراح تعدیل النظام األساسي للصندوق، یتعین إرسال إشعارات إلى السادة/ المستثمرین على عناوینھم الواردة في  في حال

إلشعار ل ھیوماً میالدیاً من تاریخ استالم 30سجل الصندوق. وفي حال عدم اعتراض المستثمر على التعدیل المقترح خالل 
 فسیعتبر ذلك بمثابة موافقة منھ على التعدیل المقترح. 

 
 على ما یلي:  إلى النشرةتنص النشرة الحالیة للصندوق فیما یتعلق بإضفاء التغییرات 

 
في حال اقتراح تعدیل نشرة الصندوق، یتعین إرسال إشعارات إلى السادة/ المستثمرین على عناوینھم الواردة في سجل 

یوماً میالدیاً من تاریخ  30ي حال عدم إبداء المستثمر أي موافقة أو اعتراض على التعدیل المقترح خالل الصندوق. وف
 إلشعار فسیعتبر ذلك بمثابة موافقة منھ على التعدیل المقترح. ل ھاستالم

___________________________________________________________________ 
 

 (QETF) صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة تعدیالت النظام األساسي

  رقم المادة المعدلة النص بعد التعدیل النص قبل التعدیل ر

إرنست ویونغ، : المدقق الخارجي 1
 قطر.

 2المادة  ، قطر.كي بي إم جي: المدقق الخارجي

 التعریفات

 

 تداول، یوم كل في: سعر اإلنشاء 2
ً  اإلنشاء سعر یكون لصافي  مساویا

 عددفي  مضروبا قیمة األصول
 أي( اإلنشاء وحدة في الوحدات

25,000.( 

 نیكو تداول، یوم كل في: سعر اإلنشاء
ً  اإلنشاء سعر لصافي قیمة  مساویا

 في الوحدات عددفي  مضروبا األصول
 .اإلنشاء وحدة

 2المادة 

 التعریفات

 

: ھي تجمع من وحدة اإلنشاء 3
وحدة سیتعامل فیھا  25,000

الصندوق عند بیع واسترداد 
 الوحدات، خالل فترة التداول الثانویة.

 ما ال یقّل عن: تعني وحدة اإلنشاء
أو الزیادات على ھذا  وحدة 25,000

 وحدة والتي 2,500العدد التي قدرھا 
سیتعامل فیھا الصندوق عند بیع 

واسترداد الوحدات، خالل فترة التداول 
 الثانویة.

 2المادة 

 التعریفات

 

م كابیتال ونتیكیأف مدیر الصندوق: شركة أموال ذ.م.م. مدیر الصندوق: 4
 .ذ.م.م م جمنت (قطر) یمان

 2المادة 

 التعریفات

 

: في كل یوم تداول، سعر االسترداد 5
مضروبًا في صافي قیمة األصول 

عدد الوحدات المشمولة في وحدة 
 ).25,000اإلنشاء (أي 

: في كل یوم تداول، سعر االسترداد
مضروبًا في عدد صافي قیمة األصول 

 الوحدات المشمولة في وحدة اإلنشاء.

 2المادة 

 التعریفات

 

 إجمالي تكلفةنسبة إجمالي النفقات:  6
إدارة وتشغیل الصندوق. وال یجب أن 

من  %0.50 یزید المبلغ عن
 لصافي أصولالیومي  المتوسط

 الصندوق.

إجمالي تكلفة نسبة إجمالي النفقات: 
إدارة وتشغیل الصندوق. یجب أال 

سنویاً من  ٪0.50تتجاوز ما نسبتھ 
 إجمالي صافي أصول الصندوق.

 2المادة 

 التعریفات

 



 
 

مدیر الصندوق ھو شركة أموال  7
، برج أموال، 22ذ.م.م، الطابق 

، الخلیج الغربي، 494ص.ب. 
إن الشركة مرخصة  الدوحة، قطر.

وخاضعة للتنظیم من قِبل ھیئة قطر 
مركز لألسواق المالیة وھیئة تنظیم 

. والشركة مصّرح لھا من قطر للمال
ھیئة قطر لألسواق المالیة للقیام 
بالنشاط المنّظم المتمثل في إدارة 

االستثمار في األوراق المالیة. كما أنھ 
مصّرح لھا من ھیئة تنظیم مركز 

ة ملمنظّ للقیام باألنشطة اقطر للمال 
المتمثلة في إدارة االستثمارات 

وترتیب الصفقات التجاریة المتعلقة 
ات خدم تقدیماالستثمارات وترتیب ب

 .الحفظ األمین

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

، برج 32مقرھا الرئیسي في الطابق 
تورنادو، شارع الفندق، الدوحة، قطر. 

مرخصة من ھیئة تنظیم مركز الشركة 
للقیام  )00173(رخصة رقم  قطر للمال

باألنشطة المنظمة المتمثلة في إدارة 
االستثمارات وترتیب الصفقات التجاریة 

  .المتعلقة باالستثمارات

شركة أفینتیكوم كابیتال مانیجمنت 
(قطر) مسجلة لدى ھیئة قطر لألسواق 

) 320191المالیة (تسجیل رقم 
اط إدارة االستثمار لصنادیق لممارسة نش

 االستثمار المؤسسة في الدولة.

 5المادة 

اسم وعنوان 
 مدیر الصندوق

 

سیتم إصدار وحدات اإلنشاء مقابل  8
سلة من األوراق المالیة العینیة 

المخصصة للتسلیم للصندوق من قبل 
مدیر الصندوق ("سلة اإلنشاء") أو 

تكون سلة اإلنشاء وبمقابل نقدي. 
عادةً شریحة تناسبیة إما من مكونات 
المؤشر أو من االستثمارات، إال أنھا 

ال تشمل أدوات سوق المال 
واالستثمارات التي ال یمكن التعامل 

بھا بمقابل عیني. ھذا وسیتم نشر 
محتویات سلة اإلنشاء لكل یوم تداول 

على الموقع اإللكتروني للصندوق قبل 
ي البورصة في كل یوم بدء التداول ف

تداول. كما سیحدد مدیر الصندوق، 
بحسب تقدیره الخاص، في كل یوم 
تداول ما إذا كان سیصدر وحدات 

إنشاء بمقابل نقدي أو عیني، أو 
إلى الحد الذي ولكلیھما في آن معاً. 

یتم فیھ إصدار وحدة إنشاء مقابل سلة 
إنشاء، وكان سعرھا (أي سلة 

إلنشاء، یقوم اإلنشاء) أقل من سعر ا
مشتري وحدة اإلنشاء بإیداع "قیمة 

المعادلة النقدیة" مع سلة اإلنشاء 
 فيوضماناً لسداد قیمة وحدة اإلنشاء. 

حال كانت قیمة سلة اإلنشاء أكثر من 
قیمة وحدة اإلنشاء، یستلم مشتري 

وحدة اإلنشاء قیمة المعادلة النقدیة من 
 الصندوق.

ة سل سیتم إصدار وحدات اإلنشاء مقابل
من األوراق المالیة العینیة المخصصة 

للتسلیم للصندوق من قبل مدیر 
الصندوق ("سلة اإلنشاء") أو بمقابل 
نقدي. ھذا وسیتم نشر محتویات سلة 
اإلنشاء لكل یوم تداول على الموقع 

اإللكتروني للصندوق قبل بدء التداول 
 في البورصة في كل یوم تداول.

 14المادة 

عملیات اإلنشاء 
واالسترداد بعد 

اإلدراج في 
 البورصة

 ج-1



 
 

یتم استرداد وحدات االنشاء  9
مقابل سلة األوراق المالیة 

العینیة المخصصة للتسلیم من 
سلة قبل الصندوق ("

") أو النقد.  وسیعلن االسترداد
عن محتوى سلة االسترداد لكل 

یوم تعامل على الموقع 
االلكتروني للصندوق قبل افتتاح 

التداول لیوم التعامل في 
البورصة، ما لم تكن سلة 

اإلسترداد مماثلة لسلة االنشاء، 
وفي ھذه الحالة، للصندوق أن 
یعلن عن محتوى سلة اإلنشاء 

 فقط. 

نشاء مقابل یتم استرداد وحدات اإل
سلة أوراق مالیة نوعیة مخصصة 

للتسلیم من قبل الصندوق ("سلة 
االسترداد") أو النقد.  عادة ما 

تكون سلة االسترداد مماثلة لسلة 
اإلنشاء وتكون شریحة االستثمار 

تناسبیة مع االستثمارات أو 
مكونات المؤشر ولكنھا ستستبعد 
أدوات سوق المال واالستثمارات 

ن التعامل معھا عینیاً.  التي ال یمك
سیعلن عن محتوى سلة و

االسترداد لكل یوم تعامل على 
الموقع االلكتروني للصندوق قبل 

افتتاح التداول لیوم التعامل في 
البورصة، ما لم تكن سلة 

اإلسترداد مماثلة لسلة االنشاء، 
وفي ھذه الحالة للصندوق أن یعلن 

  عن محتوى سلة اإلنشاء فقط.
الصندوق، وفق ویحدد مدیر 

تقدیره المنفرد، كل یوم تعامل، 
سواء كان االسترداد لوحدات 

اإلنشاء بمقابل نقدي أو نوعي أو 
مزیج من االثنین معاً.  وإلى الحد 

الذي یتم فیھ استرداد وحدة 
اإلنشاء مقابل سلة تكون قیمتھا 

أقل من سعر االسترداد، سیتلقى 
صاحب استرداد وحدات اإلنشاء 

"مبلغ موازنة نقدي" من الصندوق 
مع سلة االسترداد لضمان تسدید 
سعر االسترداد.  وفي حال كانت 
قیمة سلة االسترداد أكثر من سعر 

االسترداد، یدفع صاحب وحدة 
اإلنشاء للصندوق الفرق كمبلغ 

 موازنة نقدي.  

 14المادة 

عملیات اإلنشاء 
واالسترداد بعد 

اإلدراج في 
 البورصة

 ج-2

ً  للمؤسس، یحق 10  ،الخاص لتقدیره وفقا
في حال  اإلنشاء عملیات یعلق أن

نتیجة لمعوقات أو  توقف النظام
أخرى مثل تعلیق احتساب صافي 

 أي عن اإلعالن سیتمو. قیمة األصول
 ھذا رفع أو القبیل ھذا من تعلیق

ً  للمؤسس، یحق  أن الخاص لتقدیره وفقا
في حال توقف  اإلنشاء عملیات یعلق

أو نتیجة لمعوقات أخرى مثل  النظام
تعلیق احتساب صافي قیمة األصول 

یكون تعلیق الطلبات وفقا  علي ان
للحاالت المحددة قانونا او أي حاالت 

 14المادة 

عملیات اإلنشاء 
واالسترداد بعد 

اإلدراج في 
 البورصة

3 



 
 

 اإللكتروني الموقع على التعلیق
 إبالغ وسیتم والبورصة، للصندوق

 .بذلك المالیة لألسواق قطر ھیئة

أخرى شریطة موافقة الھیئة علیھا. 
 ھذا من تعلیق أي عن اإلعالن سیتمو

 قعالمو على التعلیق ھذا رفع أو القبیل
 والبورصة، للصندوق اإللكتروني

 یةالمال لألسواق قطر ھیئة إبالغ وسیتم
 .بذلك

یقوم الصندوق بتوزیع األرباح  11
، بعد خصم ممتلكاتھالمتحققة من 

أبریل أو  30سنویاً بتاریخ النفقات، 
في أي تاریخ آخر یحدده مدیر 

 الصندوق.

ل في ككما في تاریخ استحقاق األرباح 
عام، سیتم توزیع أي أرباح یجنیھا 

الصندوق من مكونات محفظة استثماره 
على المستثمرین باللایر القطري، بعد 

. الدفعخصم التكالیف، كما في تاریخ 
لدفع وسیعلن الصندوق عن تاریخ ا

أبریل من  5المحدد في موعد أقصاه 
 إلىكل عام عن طریق اإلفصاح 

ھیئة قطر لألسواق المالیة البورصة و
وكذلك عن طریق نشر األخبار على 

 لصندوق.ل اإللكتروني موقعال

 16المادة 

توزیع أرباح 
 الصندوق

 

في الظروف العادیة، سیتم استثمار ما  12
على األقل من رأس  %90نسبتھ 
الصندوق في مكونات المؤشر، مال 

ویحتفظ بالباقي نقداً أو یتم استثمارهُ 
 .المحلیة أسواق المالأدوات في 

في الظروف العادیة، سیتم استثمار ما 
على األقل من رأس مال  %90نسبتھ 

الصندوق في مكونات المؤشر، ویحتفظ 
دوات أبالباقي نقداً أو یتم استثمارهُ في 

أن المبلغ ب(علًما المحلیة  أسواق المال
 %10النقدي المحتفظ بھ والبالغة نسبتھ 

یغطي بشكل رئیسي األرباح النقدیة 
التي یستلمھا الصندوق ولكن لم یتم 

دفعھا بعد إلى حملة الوحدات 
 االستثماریة).

 17المادة 

سیاسات 
االستثمار وإدارة 

 المخاطر

 

یكون لمدیر الصندوق الحق  13
باالقتراض، نیابةً عن الصندوق، 

إجمالي من  %5بنسبة تصل إلى 
صافي األصول وذلك ألغراض توفیر 
السیولة للمدى القصیر، بما في ذلك 
تمویل عملیات االسترداد. ولن یقدم 
مدیر الصندوق على االقتراض نیابةً 

 المالي. عن الصندوق ألغراض الرفع

 ً  17ادة الم حذفت كلیا

سیاسات 
االستثمار وإدارة 

 المخاطر

3 

یجوز للمؤسس أن یمتلك ما یصل إلى  14
من الوحدات الصادرة وغیر  10%

. ویجوز یوم تداولالمسّددة في أي 
لمدیر الصندوق أن یمتلك ما یصل 

من الوحدات الصادرة  %50إلى 
. یوم تداولوغیر المسّددة في أي 

 الحفظ لمراقبة ألمینوإلتاحة الفرصة 
الملكیة ھذا،  لسقفمدى االمتثال 

یتعین على األطراف اإلبالغ عن 

یجوز للمؤسس أن یمتلك ما یصل إلى 
من الوحدات الصادرة وغیر  10%

وال یجوز . یوم تداولالمسّددة في أي 
ق الصندولمدیر الصندوق بالتملك في 
وإلتاحة . تملك مباشر او غیر مباشر

الحفظ لمراقبة مدى  ألمینالفرصة 
الخاص الملكیة  لسقفاالمتثال 

بالمؤسس مع عدم تجاوز نسبھ مدیر 
، یتعین على األطراف ٪۰الصندوق 

 17المادة 

سیاسات 
ر وإدارة االستثما
 المخاطر

4 



 
 

التعامالت الُمبرمة من قبلھم وبالنیابة 
 .عنھم إلى أمین الحفظ

اإلبالغ عن التعامالت الُمبرمة من قبلھم 
 .وبالنیابة عنھم إلى أمین الحفظ

لن تتجاوز الرسوم والمصاریف التي  16
 %0.50یتحملھا الصندوق أكثر من 

 قیمة صافي األصولمتوسط من 
 .الیومیة

لن تتجاوز الرسوم والمصاریف التي 
 %0.50یتحملھا الصندوق أكثر من 

 ً  .الصندوق أصول صافي إجمالي من سنویا

 23المادة 

 الرسوم

1 

17 

 

 

للصندوق  خارجيیكون أول مدقق 
إرنست ویونغ، قطر أو أي السادة/ 
آخر مسؤول یتم تعیینھ  خارجيمدقق 

 من قبل المؤسس.

السادة/ للصندوق  خارجيمدقق الیكون 
، قطر أو أي مدقق كي بي إم جي

آخر مسؤول یتم تعیینھ من قبل  خارجي
 المؤسس.

 28المادة 

 المدقق الخارجي

1 

 

 

___________________________________________________________________ 
 

من المستثمرین على األقل.  %50على موافقة  (QETF)یتعین حصول صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة 
، فسیعتبر ذلك بمثابة ھ لإلشعاریوماً میالدیاً من تاریخ استالم 30خالل  اعتراضھمستثمر موافقتھ أو ال لم یُبديوفي حال 

 موافقة منھ على التعدیالت المقترحة. 
 

لتعدیالت المقترحة عبر إرسال رسالة إلكترونیة إلى البرید اإللكتروني على ا اعتراضكمیُرجى التكّرم بتزویدنا بموافقتكم أو 
qetf@dohabank.com.qa  ،ر، ریف الخاص بالمستثمورقم التعمع التأكد من إرفاق المعلومات التالیة: اسم المستثمر

 البطاقة الشخصیة القطریة. وصورة عن 
 

ندوق صباإلمكان االطالع على كالً من مستندي النظام األساسي والنشرة الخاصین بالصندوق عبر زیارة الموقع اإللكتروني ل
  www.qetf.com.qa (QETF)مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة 

 
 


