
   

 (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
 

 ____________________ __ _ ___________ ______ ______________________________________ 
 
 

ة إصدار   QETFإعالن تعد�الت ��ش
رقم المادة   النص بعد التعد�ل النص قبل التعد�ل  ر

 المعدلة
 

كة أموال ذ.م.م.  مدير الصندوق:   .1 مان�جمنت   ابيتال�كوم كأفينت ندوق: مدير الص �ش
 (قطر)  ذ.م.م 

صفحة 
 1رقم 

 

: المدقق   .2 ي :  إر�ست و�ونغ، قطر  الخار�� ي ، قطر   المدقق الخار�� ي ي إم �ب صفحة  �ي يب
 1رقم 

 

ةلقد تم إصدار هذە   .3 من قبل بنك الدوحة    الن�ش
") بصفته مؤسس  المؤسس(" عش.م.ق. 

صندوق بورصة قطر للصناديق المتداولة  
لعنا�ة  خذ المؤسس ا"). ولقد اتالصندوق("

ي  الواجبة للتأ�د من أن 
المعلومات المذكورة �ف

ة �ي معلومات صح�حة ودق�قة ع�   هذە الن�ش
جميع األصعدة، وأنه لم يتم إخفاء أ�ة حقائق  
ة   ي هذە الن�ش

جوه��ة قد تجعل من أي ب�ان �ف
 مضلً�، سواء من ح�ث الرأي أو الواقع،  

�
ب�انا

ي تار�ــــ
ة اإلصوذلك كما هو �ف دار هذە خ ��ش

ة(" ة ع�  "). وقد يتم تحد�ث هذە االن�ش لن�ش
ات جوه��ة، وسيتم إتاحة   ضوء حدوث تغي�ي
ي  

ي هذە الحالة للمستثم��ن �ف
ات �ف هذە التغي�ي

") والمستثم��ن المستثم��نالصندوق ("

ةلقد تم إصدار هذە  من قبل بنك الدوحة    الن�ش
") بصفته مؤسس  المؤسس(" عش.م.ق. 

صندوق بورصة قطر للصناديق المتداولة  
"). ولقد اتخذ المؤسس العنا�ة  الصندوق("

ي  
الواجبة للتأ�د من أن المعلومات المذكورة �ف

ة �ي معهذە ا لومات صح�حة ودق�قة ع�  لن�ش
نه لم يتم إخفاء أ�ة حقائق  جميع األصعدة، وأ

ة   ي هذە الن�ش
جوه��ة قد تجعل من أي ب�ان �ف

 مضلً�، سواء من ح�ث الرأي أو الواقع،  
�
ب�انا

ة اإلصدار هذە  ي تار�ــــخ ��ش
وذلك كما هو �ف

ة(" ة ع�  الن�ش "). وقد يتم تحد�ث هذە الن�ش
ات  تم إتاحة  جوه��ة، وسي ضوء حدوث تغي�ي

ي هذە الحالة لل 
ات �ف ي  هذە التغي�ي

مستثم��ن �ف
") والمستثم��ن المستثم��نالصندوق ("

صفحة 
 3رقم 

إخــــــــــــــــــــــــــــــــالء 
مســـــــــــــــــؤول�

ة 
ــ المؤســـــــــــــــــــــــــ

 س
 

 



   

ي مكاتب المؤسس، كما سيتم  
ف �ف المحتملني

ي للمؤسس  
ويف ها ع� الموقع اإلل��ت ��ش

)nk.com.qawww.dohaba(  الموقع  و
ي 
ويف لمدير الصندوق   اإلل��ت

)mwalqa.comwww.a .( 

ها   ي مكاتب المؤسس، كما سيتم ��ش
ف �ف المحتملني

ي للمؤسس 
ويف ع� الموقع اإلل��ت

)www.dohabank.com.qa( 

ي ظل ظروف السوق العاد�ة، يتم   .4
استثمار �ف

ي  % 90
ع� أقل تقدير من رأس مال الصندوق �ف
ي ع� شكل 

، و�حتفظ بالبا�ت مكونات المؤ�ش
ي أدوات سوق  

سيولة نقد�ة أو يتم استثمارها �ف
 .  النقد المح�ي

ي ظل الظروف السوق�ة العاد�ة، يتم استثمار 
�ف

ي  90
%ع� األقل من رأس مال الصندوق �ف

ي 
، وُ�حتفظ بالمبلغ المتب�ت نقدا�    مكونات المؤ�ش

ي أدوات سوق النقد المح�ي  ە تم استثمار أو ي
  �ف

ا  أن المبلغ النقدي المحتفظ به والبالغة  ب(علم�
% �غ�ي �شكل رئ��ي األر�اح  10�سبته 

ي �ستلمها الصندوق ول�ن لم يتم   النقد�ة اليت
 دفعها بعد إ� حملة الوحدات االستثمار�ة). 

صفحة 
 12رقم 

ات�ج اســــــــــــــــ�ت
�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
االســـــــــــــــــــتثما

 ر: 

 

 

 ح: ر�ا وز�ــــع األس�اس�ة ت  .5
المتحققة من   األر�اح س�قوم الصندوق بتوز�ــــع 

مكونات محفظة االستثمار الخاصة به، بعد  
خصم النفقات، وذلك �شكل سنوي بتار�ــــخ  

ي أي تار�ــــخ آخر �حددە مدير   30
أب��ل أو �ف

 الصندوق. 

 س�اس�ة توز�ــــع األر�اح: 
ي كل عام، سيتم  

ي تار�ــــخ استحقاق األر�اح �ف
كما �ف

أر�ا  أي  التوز�ــــع  �جنيها  مكونات  ح  من  صندوق 
بال��ال   المستثم��ن  ع�  استثمارە  محفظة 
تار�ــــخ   ي 

�ف كما  التكال�ف،  خصم  بعد  القطري، 
الدفع   تار�ــــخ  عن  الصندوق  وس�علن  الدفع. 

ي موعد أقصاە  
أب��ل من كل عام عن    5المحدد �ف

قطر   وهيئة  البورصة  إ�  اإلفصاح  ط��ق 
األخ المال�ة وكذلك عن ط��ق ��ش  بار  لألسواق 

ي لع� الم 
ويف  لصندوق. وقع اإلل��ت

 

صفحة 
 13رقم 

س�اســــــــــــــــــــ�ة 
توز�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 األر�اح: 

 

  :مدير الصندوق  .6
كـــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــوال  مـــــــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــــــندوق هـــــــــــــــــــــــو �ش

، 22ذ.م.م.، بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ج أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال، الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق 
، 494ص.ب. رقـــــــــــــــــــــــــــــم  ي ، الخلـــــــــــــــــــــــــــــيج الغـــــــــــــــــــــــــــــريب

كة مرخصــــــــــــــة مــــــــــــــن  الدوحــــــــــــــة، قطــــــــــــــر. إن الـ�ـــــــــــــش
قبـــــــــــل هيئـــــــــــة قطـــــــــــر لألســـــــــــواق المال�ـــــــــــة للق�ـــــــــــام 

ي إدارة  مـــــــــــــــــــــــــــة المتمثلـــــــــــــــــــــــــــةباأل�شـــــــــــــــــــــــــــطة المنظ
�ف

ي األوراق المال�ــــــــــــــــــــة. كمــــــــــــــــــــا أنهـــــــــــــــــــــا 
االســــــــــــــــــــتثمار �ف

مرخصـــــــــــــــة مـــــــــــــــن هيئـــــــــــــــة تنظـــــــــــــــ�م مركـــــــــــــــز قطـــــــــــــــر 
للمـــــــــــــــــــــــــــال للق�ـــــــــــــــــــــــــــام باأل�شـــــــــــــــــــــــــــطة المنظمـــــــــــــــــــــــــــة 
ي إدارة االســـــــــــــــــــــــتثمارات وترت�ـــــــــــــــــــــــب 

المتمثلـــــــــــــــــــــــة �ف
الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقات التجار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 مدير الصندوق:  
الصندوق   أفیمدیر  شركة  كاب ھو  یتال  نتیكوم 

مانیجمنت (قطر)  ذ.م.م  یقع مقرھا الرئیسي في  
الفندق،  32الطابق   شارع  تورنادو،  برج   ،

إن الشركة مرخصة بواسطة ھیئة   الدوحة، قطر.
تنظیم مركز قطر للمال وتأسست في مركز قطر  

تسجیل   برقم  باألنشطة   .00173المالي  للقیام 
االستثمارات   إلدارة  الالمنظمة  وتقدیم  مشورة  ، 

في    بشأن الصفقات  وترتیب   ، االستثمارات 
االستثمارات   في  والتعامل   ، االستثمارات 

 (كوكیل).
كة أفينت�كوم كابيتال مان�جمنت   تم �سج�ل �ش

صفحة 
 14رقم 

 



   

باالســــــــــــــــــتثمارات وترت�ــــــــــــــــــب تقــــــــــــــــــد�م خــــــــــــــــــدمات 
 . ف  الحفظ األمني

،   320191(قطر)   ذ م م كمدير صندوق رقم 
ي إطار هيئة قطر لألسواق المال�ة 

�ف
")QFMA .(" 

7.   : ي  المدقق الخار��
، ب�ج  164ص.ب. قطر.   �ست و�ونغ،ر إ

التعاون،  ، شارع مجلس24القصار، الطابق 
، الدوحة، قطر.  ي  الخليج الغريب

 : ي  المدقق الخار��
، منطقة رقم   ي ي إم �ب ، الط��ق الدائري  25�ي يب

 ، الدوحة، قطر. 4473الثالث، ص.ب: 

صفحة 
 15رقم 

 

داد  .8   :عمل�ات اإل�شاء واالس�ت
ف الم�ح لهم  داد  �ت اسإ�شاء أو �مكن للمشاركني

ي  ة مع الصندوق (بمقابل عييف   –الوحدات مبا�ش
بناًء ع� ترك�ب المحفظة) بما ال �قل عن ما  

وحدة (�عت�ب كل مجم�ع   25,000مجموعه 
 من هذا القب�ل "وحدة إ�شاء"). 

داد:    عمل�ات اإل�شاء واالس�ت
داد   ف الم�ح لهم إ�شاء أو اس�ت �مكن للمشاركني

ة مع الص ي ل ابندوق (بمقالوحدات مبا�ش   –عييف
بناًء ع� ترك�ب السلة) ع� أساس حد أديف  

حدة أو  و   25,000لعدد الوحدات قدرە 
ي قدرها    2,500ال��ادات ع� هذا العدد اليت

وحدة (�عت�ب كل مجم�ع من هذا القب�ل "وحدة  
 إ�شاء"). 

صفحة 
 15رقم 

 

 �سبة المصار�ف ال�ل�ة:   .9
ال  إجما�ي تكلفة إدارة و�شغ�ل الصندوق. و 

% من 0.50د المبلغ عن ��ي �جب أن
ي أصول الصندوق. 

 المتوسط اليو�ي لصا�ف

 �سبة المصار�ف ال�ل�ة: 
إجما�ي تكلفة إدارة و�شغ�ل الصندوق. �جب أال  

 من إجما�ي  0.50تتجاوز ما �سبته 
�
٪ سن��ا

ي أصول الصندوق. 
 صا�ف

صفحة 
 16رقم 

 

 : اإلشعارات إرسال  .10
كة: الصندوق مدير    الطابق ،. م. م . ذ   أموال �ش
، الخليج ، 494. ب. ص أموال، ب�ج  ،22 ي   الغريب

 . قطر  الدوحة،

 إرسال اإلشعارات: 
كة أفينت�كوم كابيتال  مدير الصندوق: �ش

ي  
مان�جمنت (قطر)  ذ.م.م  �قع مقرها الرئ��ي �ف

، ب�ج تورنادو، شارع الفندق، 32الطابق  
 الدوحة، قطر 

صفحة 
 16رقم 

 

 :  اإلنهاء  أو  التصف�ة  .11
  اإلنهاء"بـ المعنون الجزء إ�  عالرج�  الرجاء

 ". العمل عن واإل�قاف

 التصف�ة أو اإلنهاء:  
 الرجاء الرج�ع إ� الجزء المعنون بـ"التصف�ة". 

صفحة 
 16رقم 

 

ي " سعر اإل�شاء"  .12
 سعر  �كون تداول، يوم  كل  �ف

  اإل�شاء
�
ي ق�مة األصول مساو�ا

  الوحدات لصا�ف
و�ا  ي   م�ف

ي   الوحدات عدد �ف
 أي( اإل�شاء وحدة  �ف

25,000 .( 
 

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

 
�
ي ق�مة األصولاإل�شاء مساو�ا

الوحدات   لصا�ف
ي وحدة اإل�شاء. 

ي عدد الوحدات �ف
و�ا �ف  م�ف

ي ق�مه  
ح�ث ان ق�مه الوحدة �ساوي صا�ف

 أصول الصندوق مقسوما ع�ي عدد الوحدات. 

صفحة 
 18رقم 

 

ي وحدة اإل�شاء"  .13   25,000 وعهما مجم" تعيف
  بيع عند   الصندوق فيها  سيتعامل دةحو 

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

ي ما ال �قّل عن وحدة اإل�شاء"   25,000" تعيف
ي قدرها   وحدة أو ال��ادات ع� هذا العدد اليت

ي سيتعامل فيها الصندوق    2,500 وحدة واليت
ة   داد الوحدات، خالل ف�ت عند ا�شاء واس�ت

 التداول الثان��ة. 

صفحة 
 18رقم 

 



   

كة أموال ذ.م.م.  مدير الصندوق""  .14 ي �ش كة أفينت�كوم   مدير الصندوق"" و�عيف ي �ش و�عيف
 كابيتال مان�جمنت (قطر)  ذ.م. م . 

صفحة 
 19رقم 

 

داد"  .15 ي كل يوم تداول،  سعر االس�ت
، �ف ي " �عيف

ي ق�مة األصول  
ي عدد  صا�ف

 �ف
�
و�ا للوحدات م�ف

ي وحدة اإل�شاء (أي الوحدات 
المشمولة �ف

25,000 .( 

داداال  سعر " ي كل يوم تداول،  س�ت
، �ف ي " �عيف

ي عدد  
 �ف

�
و�ا ي ق�مة األصول للوحدات م�ف

صا�ف
ي وحدة اإل�شاء. 

 الوحدات المشمولة �ف

صفحة 
 23رقم 

 

ف أداء الصندوق   " �ي أخطاء التتبع"  .16 الفرق بني
 قاس ع� أساس سنوي. توأداء المؤ�ش و 

ف أداء الصندوق  اختالف التتبع" " هو الفرق بني
. وأدا   ء المؤ�ش

حة فص
 23رقم 

 

ي الصندوق الحذر    .17
�جب ع� المستثم��ن �ف

والتنبه بأن طب�عة الس�اسات االستثمار�ة  
ة مما   حة للصندوق تتضمن مخاطر كب�ي المق�ت
قد يؤدي إ� فقدان المستثم��ن استثماراتهم  

�شكل االستثمار    أال �نصح المؤسس و بأ�ملها. 
ة من محفظة االس ي الصندوق �سبة كب�ي

تثمار  �ف
االستثمار قد ال �كون   من أن مثل هذا  و�حذر 

 . ف  مناسبا لجميع المستثم��ن المحتملني

ي الصندوق الحذر  
�جب ع� المستثم��ن �ف

والتنبه بأن طب�عة الس�اسات االستثمار�ة  
ة مما   حة للصندوق تتضمن مخاطر كب�ي المق�ت
قد يؤدي إ� فقدان المستثم��ن استثماراتهم  

   بأ�ملها. 

صفحة 
 24رقم 

عوامل  
 مخاطر ال

 

صفحة  مخاطر اختالف التتبع  التتبع  أخطاء مخاطر   .18
 25رقم 

 

ف أداء    .19 إن خطأ التتبع هو االختالف ف�ما بني
قد  و المؤ�ش وأداء الصندوق بمع�ار سنوي. 

ي التتبع �سبب، من ضمن أمور 
�حدث خطأ �ف

ي األوراق المال�ة (
من أو أخرى، االختالفات �ف

ي 
دوق  محفظة الصن ح�ث األوزان) الموجودة �ف

ي  وتلك 
، والفروقات �ف ي المؤ�ش

المشمولة �ف
ي  

األسعار المدفوعة عن األوراق المال�ة �ف
ي  

محفظة الصندوق وأسعار األوراق المال�ة �ف
، والنقد المملوك من قبل الصندوق   المؤ�ش

 . ي المؤ�ش
ي التتبع  و والتغ�ي �ف

قد �حدث خطأ �ف
ي  

ي يتكبدها الصندوق �ف أ�ضا �سبب الرسوم اليت
ف  .  ال يتكبدها  حني ي حال حدوث وقف  و المؤ�ش

�ف
ي  

ي تداول األوراق المال�ة �ف
مؤقت أو انقطاع �ف

ي السوق، لن �كون التداول  
، أو انقطاع �ف المؤ�ش

 وقد �سبب  
�
كذلك  بالن�ابة عن الصندوق ممكنا

ي التتبع. 
 خطأ �ف

ف أداء المؤ�ش   إن اختالف التتبع هو الفرق بني
ي 

التتبع  وأداء الصندوق. وقد �حدث اختالف �ف
ي  ، من ضمن �سبب

أمور أخرى، االختالفات �ف
األوراق المال�ة (أو من ح�ث األوزان) الموجودة  

ي  
ي محفظة الصندوق وتلك المشمولة �ف

�ف
، والنقد المملوك من قبل الصندوق   المؤ�ش
ي  

. وقد �حدث اختالف �ف ي المؤ�ش
والتغ�ي �ف

ي يتكبدها   التتبع أ�ضا �سبب الرسوم اليت
ف ال ي ي حني

ي حتكبدها المؤ الصندوق �ف
. و�ف ال  �ش

ي تداول األوراق  
حدوث وقف مؤقت أو انقطاع �ف

ي السوق، لن  
، أو انقطاع �ف ي المؤ�ش

المال�ة �ف
ي األوراق المال�ة للمؤ�ش بالن�ابة  

�كون التداول �ف
 وقد �سبب كذلك اختالف  

�
عن الصندوق ممكنا

ي التتبع. 
 �ف

صفحة 
 25رقم 

 

عمل�ات اإل�شاء القيود المحتملة ع�   .20
داد وا  الس�ت

   فتحذ
�
صفحة  كل�ا

 26رقم 
 

ي بعض الظروف قد �جد مؤسس الصندوق    .21
�ف

ي  
وري الحد من حق المستثم��ن �ف أنه من ال�ف

 
�
صفحة  حذفت كل�ا

 26رقم 
 



   

داد وحداتهم (ُير�ب الرج�ع إ� "التعليق   اس�ت
ي  

ي ق�مة األصول"). و�ف
المحتمل الحتساب صا�ف

مثل هذە الحاالت، �مكن أن �كون سعر السوق 
ي ق�مة   للوحدات أقل بكث�ي من سعر 

صا�ف
صول، وهذا يتوقف ع� العرض والطلب  األ 

ي السوق الثان��ة. 
 ع� الوحدات �ف

ي ظل ظروف السوق العاد�ة، فإن   .22
% من  90�ف

رأس مال الصندوق ع� أقل تقدير سيتم  
، و  ي مكونات المؤ�ش

 سيتم االحتفاظاستثمارە �ف
ي ع� شكل سيولة نقد�ة أو 

ي    ەاستثمار بالبا�ت
�ف

 المال. أسواق 

ي ظل الظروف السوق�ة العاد�ة، يتم استثمار 
�ف

ي  90
%ع� األقل من رأس مال الصندوق �ف

ي نقدا�  
، وُ�حتفظ بالمبلغ المتب�ت مكونات المؤ�ش

ي أدوات سوق النقد المح�ي   ە أو يتم استثمار 
�ف

ا  والبالغة   أن المبلغ النقدي المحتفظ بهب(علم�
ر�اح  % �غ�ي �شكل رئ��ي األ10�سبته 
ي �ستلمها الصندوق ول�ن لم يتم  النقد� ة اليت

 ملة الوحدات االستثمار�ة). دفعها بعد إ� ح 

صفحة 
 32رقم 

 

ل�س من المتوقع أن �قوم الصندوق بتتبع    .23
%  100المؤ�ش بنسبة دقة تامة تصل إ� 

وذلك �سبب الرسوم والنفقات المفروضة ع�  
 . ي المؤ�ش

هذا  الصندوق واللذان ال ينعكسان �ف
ي للصندوق معلومات  ر السنو التق�� �وفر و 

ي التتبعتفص�ل�ة حول أي 
 . أخطاء �ف

بع  ل�س من المتوقع أن �قوم الصندوق بتت
% وذلك  100المؤ�ش بنسبة دقة تامة تصل إ� 

�سبب الرسوم والنفقات المفروضة ع� 
 . ي المؤ�ش

هذا  الصندوق واللذان ال ينعكسان �ف
ت  التق��ر السنوي للصندوق معلوما و�وفر 

ي التتبع. تفص�ل�ة ح
 ول أي اختالف �ف

صفحة 
 32رقم 

 

كة أموال ذ.م.م. �ي مدير الصندوق،    .24 إن �ش
ي ب�ج أموال، الطابق  و�قع مكتبها ال

رئ��ي �ف
، الدوحة،  494، ص.ب. 22 ي ، الخليج الغريب

كة أموال ذ.م.م. حال�ا  و قطر.  تقدم �ش
ة   ف قدرات استثمار�ة مبا�ش للمستثم��ن العالميني

ق األوسط  إ� منطقة  تمتد من قطر  ال�ش
ي األوراق  

وشمال إف��ق�ا، إضافة إ� االستثمار �ف
ك�ة من خالل التملك و  العائد الثابت  المال�ة ال�ت

ات�ج�ات العائد المطلق   و�س�ت

كة أفينت�كوم كابيتال   مدير الصندوق هو �ش
ي  

مان�جمنت (قطر)  ذ.م.م  �قع مقرها الرئ��ي �ف
لفندق، ، ب�ج تورنادو، شارع ا 32الطابق  

 حة، قطر. الدو 

صفحة 
 34رقم 

 

كة ذات مسؤول�ة    .25 كة أموال ذ.م.م. �ي �ش �ش
  2011سبتم�ب  14محدودة تأسست بتار�ــــخ 

كة مرخصة من ِقبل   ي مركز قطر للمال. إن ال�ش
�ف

هيئة قطر لألسواق المال�ة وهيئة تنظ�م مركز  
قطر للمال. وقد �حت هيئة قطر لألسواق  

ي تار�ــــخ 
كة �ف   2017يوليو   27المال�ة لل�ش

ي إدارة  
م المتمثل �ف للق�ام بالنشاط المنظ�

ي األوراق المال�ة. كما �حت هيئة  
االستثمار �ف

ي تار�ــــخ 
كة �ف   1تنظ�م مركز قطر للمال لل�ش

كة أفينت�كوم كابيتال مان�جمنت   أ�شأت �ش
ي مركز قطر   2013مارس  24(قطر) بتار�ــــخ 

�ف
 للمال.  

كة مرخصة من هيئة تنظ�م مركز قطر   ال�ش
للق�ام     2013يونيو  23للمال بتار�ــــخ  

ي إدارة  ب
األ�شطة المنظمة المتمثلة �ف

االستثمارات وترت�ب الصفقات التجار�ة  
 ثمارات . متعلقة باالست ال

كة أفينت�كوم كابيتال مان�جمنت (قطر)   �ش

صفحة 
 34رقم 

 



   

للق�ام باأل�شطة المنظمة   2011نوفم�ب 
ي إدارة االستثمارات وترت�ب  

المتمثلة �ف
الصفقات التجار�ة المتعلقة باالستثمارات 

ف (ير�ب  د�م خدمات ا وترت�ب تق لحفظ األمني
لالطالع ع�  68الرج�ع إ� الصفحة رقم 

ظ�م مركز  الم��د من التفاص�ل حول هيئة تن
 قطر للمال). 

كة أموال ذ.م.م.  و�بلغ رأس مال �ش
دوالر أم���ي (رأس مال صادر   12,109,304

ي تار�ــــخ  
،  2016مارس   1ومدف�ع) كما �ف

كة مملوكة بال�امل من قبل الش�خ ة  وال�ش
. و�موجب  هنادي نا�  ي

 بن خالد آل ثايف
كة الداخل�ة، لن �كون لمدير  س�اسات ال�ش

ي الوحدات. الصندوق أ�ة مصالح نفع
 �ة �ف

مسجلة لدى هيئة قطر لألسواق المال�ة  
) لممارسة �شاط إدارة  320191(�سج�ل رقم 

ي  
االستثمار لصناديق االستثمار المؤسسة �ف

 لدولة ا

إذا ما طلب ذلك المؤسس، �قوم مدير    .26
ي رعا�ة شؤون  

الصندوق بمساعدة المؤسس �ف
ي للصندوق  

ويف الموقع اإلل��ت
)www.qetf.com.qa  ي ذلك إجراء

)، بما �ف
التحد�ث اليو�ي لسلة اإل�شاء والمبالغ النقد�ة  

المعروضة ف�ما يتعلق بعمل�ات اإل�شاء،  
داد والم ي يتم  بالغ النقد�ولسالت االس�ت ة اليت

ي حال اختالفها. 
داد، �ف  استالمها عند االس�ت

 
�
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بل مدير   تعت�ب الخدمات المقدمة من قِ ال و   .27
الصندوق إ� الصندوق خدمات ح��ة،  
ي تقد�م  

و�كون لمدير الصندوق الح��ة �ف
خدمات من هذا القب�ل إ� الغ�ي طالما لم �خل  

ة هنا. هذا  مات المذكور ذلك بتقد�مه للخد
ي الوقت الحا�ي  و�قوم مدير الصندوق  

ب�دارة  �ف
 Q ((QGFصندوق البوابة القط��ة فئة (

Q) وصندوق البوابة القط��ة فئة "(N) 
"(QGF N) وصندوق اله�ي فئة "(A). 

وال تعت�ب الخدمات المقدمة من ِقبل مدير  
الصندوق إ� الصندوق خدمات ح��ة،  
ي تقد�م  

و�كون لمدير الصندوق الح��ة �ف
خدمات من هذا القب�ل إ� الغ�ي طالما لم �خل  

 نا. هذلك بتقد�مه للخدمات المذكورة 

صفحة 
 36رقم 

 

ي ظل ظروف السوق العاد�ة، أن يتم    .28
�ف

ي مكونات الم 
ؤ�ش بما ال �قل عن  االستثمار �ف

ي ق�مة أصول الصندوق، كما �ي  90
% من صا�ف

محتسبة وقت الق�ام باالستثمار (باستخدام 
ي يوم التداول ذي  

ي أصول الصندوق �ف
ق�مة صا�ف

 الصلة). 

االستثمار في ظل ظروف السوق العادیة، أن یتم  
عن   یقل  ال  بما  المؤشر  مكونات  من  90في   %

الصندوق، كما ھي   أصول  قیمة  محتسبة  صافي 
صافي   قیمة  (باستخدام  باالستثمار  القیام  وقت 

الصلة) ذي  التداول  یوم  في  الصندوق   .أصول 
والبالغة   بھ  المحتفظ  النقدي  المبلغ  بأن  (علًما 

صفحة 
 36م رق

 ب



   

النقدیة  % یغطي بشكل رئیسي األرباح  10نسبتھ  
بعد  دفعھا  یتم  لم  ولكن  الصندوق  یستلمھا  التي 

 إلى حملة الوحدات االستثماریة). 

% 50�جوز لمدير الصندوق تملك ما �صل إ�   .29
ة   ي أي ف�ت

من الوحدات الصادرة والقائمة �ف
 تقي�م. 

تم تعد�لها ونقلها من القسم الخاص بمدير   
 االستثمار قيود الصندوق ا�ي القسم الخاص ب

صفحة 
 37رقم 

 

اض  .30   االق�ت
�
صفحة  حذفت كل�ا
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بمدير   تم تعد�لها ونقلها من القسم الخاص  .31
 قيود االستثمار الصندوق ا�ي القسم الخاص ب

ي الصندوق  
ال �جوز لمدير الصندوق بالتملك �ف

تملك مبا�ش او غ�ي مبا�ش و�جب اال تتجاوز  
 ٪ ٠�سبه مدير الصندوق 

  

اض، الحق  الصندوق لمدير  �كون  .32   باالق�ت
ً
  ن�ابة

  إجما�ي  من% 5  إ� تصل بنسبة الصندوق، عن
ي 
  السيولة توف�ي  ضألغرا وذلك   األصول صا�ف

، للمدى ي   بما   القص�ي
 عمل�ات تم��ل ذلك  �ف

داد   ع� الصندوق مدير  �قدم  ولن. االس�ت
اض   االق�ت

ً
  الرفع ألغراض الصندوق عن ن�ابة

 . الما�ي 

 
�
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ي تار�ــــخ استحقاق األر�اح    .33
ي كل عام،  كما �ف

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

استثمارە ع� المستثم��ن  مكونات محفظة 
ي  

بال��ال القطري، بعد خصم التكال�ف، كما �ف
 أن يتم دفع  الدفعتار�ــــخ 

�
. ومن المتوقع حال�ا

إ� حسابات  –إن وجدت–هذە األر�اح 
أب��ل.   30المستثم��ن ذات الصلة بتار�ــــخ  

ي تار�ــــخ  و�دً� من ذلك، 
�مكن أن يتم التوز�ــــع �ف

 لما قد �حددە
�
مدير   أو توار�ــــخ أخرى وفقا
ي كل عام. 

 الصندوق �ف

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

كما �ف
توز�ــــع أي أر�اح �جنيها الصندوق من مكونات  

محفظة استثمارە ع� المستثم��ن بال��ال  
ي تار�ــــخ  

القطري، بعد خصم التكال�ف، كما �ف
وس�علن الصندوق عن تار�ــــخ الدفع  الدفع. 

ي موعد أقصاە  
كل عام عن أب��ل من   5المحدد �ف

ط��ق اإلفصاح إ� البورصة وهيئة قطر 
لألسواق المال�ة وكذلك عن ط��ق ��ش األخبار  

ي للصندوق. 
ويف  ع� الموقع اإلل��ت

صفحة 
 37رقم 

س�اسة 
توز�ــــع  
 األر�اح

 

ي إن المسؤول عن التدقيق ا  .34 للصندوق   الخار�ب
ي الطابق   و ه

كة إر�ست و�ونغ، والواقعة �ف �ش
س التعاون، ، ب�ج القصار، شارع مجل 22

، الدوحة،  164صندوق ب��د   ي ، الخليج الغريب
كات المطبقة   لمبادئ حوكمة ال�ش

�
قطر. ووفقا

ف   ع� الصندوق، فإنه ال �جوز تغي�ي المدققني
ف  أ��� من مرة كل خمسة أعوام، أو   الخارجيني

 ن قبل الم�ف. عند الطلب م

ي للصندوق   إن المسؤول عن التدقيق االخار�ب
سواق االمال�ة و هو  مسجل لدي هيئة قطر لأل 
، منطقة رقم   ي ي إم �ب ، الط��ق الدائري  25�ي يب

  4473الثالث، ص.ب: 
�
، الدوحة، قطر. ووفقا

كات المطبقة ع�  لمبادئ حوكمة ال�ش
ف   الصندوق، فإنه ال �جوز تغي�ي المدققني

ف أ� �� من مرة كل خمسة أعوام، أو عند الخارجيني
 الطلب من قبل الم�ف. 

صفحة 
 45رقم 

 



   

،  أما ب  .35 خصوص مزودي رأس المال التأس��ي
اعرف  " العنا�ة الواجبة فيتم اتخاذ إجراءات 

بل المؤسس ومدير الصندوق. " من قِ عم�لك
ون   أما بخصوص المستثم��ن الذين �ش�ت

ي تداول السوق 
الثان��ة، فيتم  الوحدات �ف

الحصول ع� هذە الوحدات من خالل  
، فإن وس�طهم   حسابات الوساطة. و�التا�ي

ور�ة بما يتفق  س�قوم ب �جراء المراجعات ال�ف
ف وأنظمة مكافحة غسل األموال   مع قوانني

ي ع� 
وتم��ل اإلرهاب المعمول بها. و�نب�ف

هؤالء المستثم��ن التواصل مع وس�طهم  
علومات �شأن للحصول ع� م��د من الم

ي هذا  
س�اسات و�جراءات الوسطاء �ف

 الخصوص. 

  ، أما بخصوص مزودي رأس المال التأس��ي
م اتخاذ إجراءات العنا�ة الواجبة "اعرف  فيت

عم�لك" من ِقبل المؤسس. أما بخصوص 
ي تداول  

ون الوحدات �ف المستثم��ن الذين �ش�ت
السوق الثان��ة، فيتم الحصول ع� هذە  

ابات الوساطة.  الوحدات من خالل حس 
، فإن وس�طهم س�قوم ب�جراء   و�التا�ي

ف   ور�ة بما يتفق مع قوانني المراجعات ال�ف
مة مكافحة غسل األموال وتم��ل اإلرهاب  وأنظ

ي ع� هؤالء المستثم��ن  
المعمول بها. و�نب�ف

التواصل مع وس�طهم للحصول ع� م��د من  
المعلومات �شأن س�اسات و�جراءات الوسطاء  

ي هذا الخصو 
 ص. �ف
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 سلة مقابل اإل�شاء وحدات إصدار يتم عادة ما   .36
  سلة وتكون. اإل�شاء ونقد �عادل سعر اإل�شاء 

�حة عادةً  اإل�شاء   مكونات من  إما  تناسب�ة �ش
  �شمل  ال  أنها  إال  االستثمارات، من  أو  المؤ�ش 
ي  واالستثمارات المال  سوق أدوات   �مكن  ال  اليت

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

ي  الموقع 
ويف   لالتداو  بدء قبل  للصندوق  اإلل��ت

ي 
ي  البورصة �ف

  مدير  س�حدد  كما .  تداول يوم كل  �ف
ي  الخاص، تقديرە  بحسب الصندوق،

  يوم كل  �ف
  بمقابل إ�شاء وحدات س�صدر  كان  إذا  ما  تداول
، أو  نقدي ي ي  ل�ليهما  أو  عييف

   آن �ف
�
  الحد  ��و . معا

  سلة مقابل إ�شاء وحدة  إصدار  ف�ه يتم  الذي
 من أقل) اإل�شاء سلة أي( سعرها  وكان إ�شاء،

ي �قوم اإل�شاء، ر سع   اإل�شاء وحدة مش�ت
  سلة مع"  النقد�ة المعادلة ق�مة" ب��داع

  اإل�شاء
�
ي و. اإل�شاء  وحدة ق�مة  لسداد  ضمانا

 �ف
  ق�مة من أ���  اإل�شاء سلة ق�مة  كانت  حال

ي �ستلم اإل�شاء، وحدة   اإل�شاء وحدة مش�ت
 . الصندوق من النقد�ة المعادلة ق�مة

�شاء مقابل سلة عادة ما يتم إصدار وحدات اإل 
اإل�شاء ونقد �عادل سعر اإل�شاء. هذا وسيتم  

��ش محت��ات سلة اإل�شاء ل�ل يوم تداول ع�  
ي  

ي للصندوق قبل بدء التداول �ف
ويف الموقع اإلل��ت

ي ك
ل يوم تداول. ومع ذلك، س�قوم  البورصة �ف

ا ب�صدار وحدات إ�شاء  مدير الصندوق أ�ض�
 بمقابل نقدي فقط �عادل سعر اإل�شاء. 

صفحة 
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داد    .37 داد  بيع و اس�ت صفحة رقم   إ�شاء و اس�ت
51 

 

داد   .38  مقابل اإل�شاء وحداتعادة ما يتم اس�ت
داد  سلة داد  االس�ت . ونقد �عادل سعر االس�ت

داد وحدات اإل�شاء مقابل سلة  عادة ما يتم اس�ت
داد ونقد �عادل سعر  داد. وسيتم  االس�ت االس�ت

صفحة 
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داد  سلة تكون ما  عادةو    سلة نفس االس�ت
�حة وتكون اإل�شاء   مكونات من إما  تناسب�ة  �ش
  �شمل  ال  أنها  إال  االستثمارات، من  أو  المؤ�ش 
ي  واالستثمارات المال  سوق أدوات   �مكن  ال  اليت

ي  بمقابل  بها  التعامل   محت��ات  ��ش  وسيتم . عييف
داد  سلة   الموقع  ع� تداول يوم ل�ل  االس�ت

ي 
ويف ي  التداول بدء قبل  للصندوق اإلل��ت

  �ف
ي  البورصة

  سلة  تكن لم  ما  تداول،  يوم كل  �ف
داد  ي  اإل�شاء، سلة نفس  �ي  االس�ت

  هذە  ف�ف
  محت��ات بن�ش   �قوم أن للصندوق ز �جو  الحالة

  الصندوق، مدير  س�حدد   كما .  فقط اإل�شاء سلة
ي  الخاص، تقديرە  حسب

  إذا  ما  تداول  يوم كل  �ف
داد  س�قوم كان   بمقابل اإل�شاء وحدات  باس�ت

ي  أو  نقدي ي   بمقابل نقدي وعييف
  آن �ف

�
، بما  معا

داد    ف�ه يتم  الذي الحد  ��و . �عادل سعر االس�ت
داد  داد،  سلة مقابل  ءإ�شا  وحدة اس�ت  وكان اس�ت
داد سلة أي( سعرها   سعر  من  أقل) االس�ت

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

داد    االس�ت
�
داد  سعر  لسداد   ضمانا ي و. االس�ت

  �ف
داد  سلة ق�مة  كانت  حال   سعر  من أ���  االس�ت

داد، د   �قوم االس�ت   بدفع اإل�شاء وحدة مس�ت
 . الصندوق إ� النقد�ة المعادلة ق�مة

داد ل�ل يوم تداول   ��ش محت��ات سلة االس�ت
ي للصندوق قبل بدء  

ويف ع� الموقع اإلل��ت
ي كل يوم تداول، ما لم تك

ي البورصة �ف
ن  التداول �ف

ي هذە  
داد �ي نفس سلة اإل�شاء، ف�ف سلة االس�ت

الحالة �جوز للصندوق أن �قوم بن�ش محت��ات  
الصندوق  سلة اإل�شاء فقط. كما س�قوم مدير 

داد وحدات اإل�شاء بمقابل نقدي فقط،   باس�ت
داد.   بما �عادل سعر االس�ت

 

داد  عمل�ات تعليق  للمؤسس   �حق  .39 ي   االس�ت
�ف

داد  حال توقف النظ ام أو أن عمل�ات االس�ت
ي  10�ساوي أو تتجاوز 

% من إجما�ي صا�ف
األصول أو نت�جة لمعوقات أخرى مثل تعليق  

ي ق�مة األصول
  اإلعالن سيتمو . احتساب صا�ف

  هذا  رفع  أو  القب�ل هذا  من تعليق أي عن
ي  الموقع ع�  التعليق

ويف  للصندوق اإلل��ت
  لألسواق قطر  هيئة  إبالغ وسيتم والبورصة،

ي و. بذلك  ال�ةالم
  نظرا�  تعليق  أي وجود  حال  �ف

داد  طلبات لوجود    من أ���  أو % 10 بنسبة  اس�ت
ي  إجما�ي 

داد  عمل�ات تعاود   األصول، صا�ف   االس�ت
ي 
  ف�ه بدأ   الذي التداول ليوم  التا�ي  التداول يوم �ف

ة التعليق  . مبا�ش

داد وفقا   �حق للمؤسس تعليق عمل�ات االس�ت
االت اخري  للحاالت المحددة قانونا او أي ح

�طه موافقه الهيئة عليها.   �ش
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ي يتحملها    .40 لن تتجاوز الرسوم والمصار�ف اليت
 من0.50الصندوق أ��� من 

�
من ق�مة   % سن��ا

یتحملھا   التي  والمصاریف  الرسوم  تتجاوز  لن 
من   أكثر   %  0.50الصندوق 

�
  إجما�ي   من  سن��ا

صفحة 
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ي األصول
 . اليوم�ة صا�ف

   - رسوم لمرة واحدة
ن الم�ح لهم    المشاركني

 

 ال توجد رسوم  عند الدخول  
 ال توجد رسوم  عند الخروج 

  
  

 
  وم مستمرة رس

ا  % 0.50 �سبة المصار�ف ال�ل�ة   سن���
 ال توجد رسوم  رسوم األداء

   

ي 
 . الصندوق أصول صا�ف

 
واحدة. لمرة     -  رسوم 

 المشاركین المصرح لھم  
 

 ال توجد رسوم  عند الدخول  
  ال توجد رسوم  عند الخروج 

  رسوم مستمرة 
نسبة المصاریف الكلیة  

  لن تتجاوز 
 سنویًا  % 0.50

 ال توجد رسوم  رسوم األداء 

الرسوم 
 والنفقات 

�جوز تعد�ل أهداف و�رشادات وقيود    .41
بالصندوق و/أو التنازل عنها  االستثمار الخاصة 

بناء ع� توص�ة من مدير الصندوق، و�موافقة  
من المؤسس ومن مستثم��ن �مل�ون  خط�ة 

٪ من الوحدات القائمة من الصندوق. و�ذا  50
اح تعد�الت، يتم إرسال إخطارات إ�   تم اق�ت

ي سجل  
المستثم��ن ع� العناو�ن المسجلة �ف
إلعراب الصندوق. و�ن عدم ق�ام المستثمر با

  30عن موافقته أو رفضه للتعد�الت خالل 
ا من استالم اإلخطار سيتم  اعتبارە بمثابة  يوم�

حة هنا بما ورد   موافقة ع� التعد�الت المق�ت
أعالە، و�موافقة خط�ة مسبقة من الم�ف  

وهيئة قطر لألسواق المال�ة، �جوز لمدير  
ات   الصندوق، حسب تقديرە وحدە، إجراء تغي�ي

ة. وتعد�الت ع�   هذە الن�ش

ة بعد الحصول ع�   �جوز للمؤسس تعد�ل الن�ش
 .ب�ةموافقة الجهات الرقا 

الوحدات   أصحاب  إبالغ  المؤسس  ع�  و�جب 
موافقة   بحسب  ة،  الن�ش ع�  تعد�الت  بأي 
ف   ي صح�فتني

الجهات الرقاب�ة، من خالل الن�ش �ف
واألخرى   �ة  ف اإلنجل�ي باللغة  إحداهما  األقل  ع� 

باإل  الع���ة،  ذلك باللغة  عن  اإلعالن  إ�  ضافة 
ي للصندوق

ويف  .ع� الموقع اإلل��ت
ب الصندوق  �قوم  دور�ة  ولن  اجتماعات  ت�ب  �ت

 .للمستثم��ن
إ�   ي  إشعار كتايب ب�رسال  المؤسس  �قوم  وسوف 
ة ع�   ات ع� الن�ش ف الحفظ �شأن أي تغي�ي أمني
الجهات   ِقبل  من  اعتمادە  تم  الذي  النحو 

 الرقاب�ة. 

صفحة 
 58رقم 

 

  معامالت االستثمار المبا�ش   .42
�
صفحة  حذفت كل�ا

 59رقم 
 

ي بعض األح�ان، �ستثمر المؤ   .43
سس ومدير  �ف

كات التابعة ل�ل منهم لحسابهم   الصندوق وال�ش
 ،" الخاص ع� أساس "االستثمار المبا�ش

كات  ي ال�ش
ة �ف و�حصلون بذلك ع� حصص كب�ي

ي قد تكون أوراقها المال�ة مؤهلة  لالستثمار  اليت
ي إدارة هذە  

من قبل الصندوق، و�شاركون �ف
ي مرحلة الحقة يتخلصون من هذە  

كات و�ف ال�ش
ات. وقد تكون أهداف وس�اسات االستثمار 

المؤسس و/أو مدير الصندوق المتعلقة 

 
�
صفحة  حذفت كل�ا

 59رقم 
 



   

ي االستثمارات و/أو التخلص منها  
بالدخول �ف

لحسابهم الخاص مختلفة عن أهداف  
خذ  وس�اسات الصندوق. وعل�ه، قد يت

المؤسس ومدير الصندوق، حسب تقديرهما  
، قرارات استثمار�ة لحسابهما الخاص  ي المهيف

ي   قد يتخذانها ن�ابة عن تختلف عن تلك اليت
 الصندوق. 

سيتم ��ش جميع اإلشعارات الهامة ع� الموقع    .44
ي للمؤسس  

ويف اإلل��ت
www.dohabank.com.qa  وموقع مدير

)  .amwalqa.comwwwالصندوق (
ي  باإلضافة إ�

ويف الموقع اإلل��ت
 )(www.qetf.com.qaللصندوق

امة ع� الموقع  سيتم ��ش جميع اإلشعارات اله
ي للمؤسس 

ويف        dohabank.com.qaاإلل��ت
ي لل  باإلضافة إ�

ويف الموقع اإلل��ت
 ) (www.qetf.com.qaصندوق
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 مدير الصندوق   .45
 22أموال، طابق  ب�ج  .أموال ذ.م.م

ي 494ص.ب.   الدوحة، قطر  ، الخليج الغريب
7777 4452 974   + 

 مدير الصندوق 
مان كابيتال  ذ.م.م  أفينت�كوم  (قطر)   �جمنت 

تورنادو، ،32الطابق   الفندق، ب�ج   شارع 
 الدوحة، قطر 

4040 4497 974   + 
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46.  qetfclientservices@amwalqa.com 

www.amwalqa.com 

aventicum.mena@aventicum.com  صفحة
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ي   .47  المدقق الخار��
 إر�ست و�ونغ 

مجلس  24الطابق   شارع  القصار،  ب�ج   ،
ب��د  التعاو  صندوق  ،  164ن،  ي الغريب الخليج   ،

 الدوحة، قطر 

ي   المدقق الخار��
قطر   هيئة  لدي  مسجل  ي  �ب إم  ي  يب لألسواق  �ي 

رقم   االمال�ة الدائري  25منطقة  الط��ق   ،
 ، قطر الدوحة، 4473الثالث، ص.ب: 

صفحة 
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كة أموال ذ.م.م.، و�ي مدير    .48 إن �ش
كة مُ  مة من قبل هيئة  نظ� الصندوق، �ي �ش

وهيئة قطر  م مركز قطر للمال تنظ� 
ن الصندوق  إ. بالمقابل فلألسواق المال�ة

للمال ول�س  غ�ي مسجل لدى مركز قطر 
 من قبل هيئة تنظ�م مركز قطر  منظ� 

�
ما
أنه لم يتم مراجعة أو إقرار هذە   كما للمال.  
ة  من قبل هيئة   بها   متعلقةوثائق  أ�ة  أو الن�ش

ة  تنظ�م مركز قطر للمال كما لم يتم مراجع
 . أو إقرار أ�ة وثائق متعلقة بها 

(قطر)    مان�جمنت  كابيتال  أفينت�كوم  كة  �ش إن 
  .و�ي مدير الصندوقذ.م.م ، 

قطر   مركز  تنظ�م  هيئة  من  مرخصة  كة   ال�ش
ي  

�ف المتمثلة  المنظمة  باأل�شطة  للق�ام  للمال 
التجار�ة  الصفقات  وترت�ب  االستثمارات  إدارة 

 . المتعلقة باالستثمارات
أفين  كة  (قطر)  �ش مان�جمنت  كابيتال  ت�كوم 

المال�ة   لألسواق  قطر  هيئة  لدى  مسجلة 
إدارة  )  320191(�سج�ل رقم   لممارسة �شاط 

ي 
 . االستثمار لصناديق االستثمار المؤسسة �ف

للمال   قطر  مركز  لدى  مسجل  غ�ي  الصندوق 
قطر   مركز  تنظ�م  هيئة  قبل  من   

�
ما منظ� ول�س 
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إقرا أو  مراجعة  يتم  لم  أنه  كما  هذە للمال.  ر 
هيئة  قبل  من  بها  متعلقة  وثائق  أ�ة  أو  ة  الن�ش

مر  يتم  لم  للمال كما  قطر  مركز  أو  تنظ�م  اجعة 
 إقرار أ�ة وثائق متعلقة بها . 

49.  T-1 
o   لیوم السابق  الیوم  مساء  یقوم  التداولفي   ،

الصندوق   مكونات  مدیر  ملف  بتوزیع 
  محفظة صندوق االستثمار المتداول.

o   مكونیعرض المحفظة  ملف  األوراق  ات 
سلة  تشكل  التي  واألوزان  المنفردة  المالیة 

للصندوق  إنشاء   التالي.  لواحدة  التداول  یوم 
  قطر   بورصة  مؤشر  صندوقلبالنسبة  و

سلة  المتداولة  للصنادیق تعادل  اإلنشاء  ، 
 .وحدةألف  ة وعشرینالواحدة خمس

o مكون    یتضمن ملف مكونات المحفظة أیضا
(للمعادلة   تقدیري  وأي نقدي  النقدیة 

وحدة    مستحقات) لكل  الصندوق   .إنشاءفي 
 

T-1 
o  یقوم التداول،  لیوم  السابق  الیوم  مساء  في 

مكونات   ملف  بتوزیع  الصندوق  مدیر 
  محفظة صندوق االستثمار المتداول.

o   المحفظة  یعرض مكونات  األوراق ملف 
سلة  تشكل  التي  واألوزان  المنفردة    المالیة 

 تداول التالي.  إنشاء واحدة للصندوق لیوم ال

o   أیضا مكون المحفظة  یتضمن ملف مكونات 
وأي  النقدیة  (للمعادلة  تقدیري  نقدي 

 مستحقات) في الصندوق لكل وحدة إنشاء.

صفحة 
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ف حصول صندوق   ي  50ع� موافقة  (QETF)قطر للصناديق المتداولة مؤ�ش بورصة يتعني

% من المستثم��ن ع� األقل. و�ف
اضهمستثمر موافقته أو  ال  لم ُيبديحال   من تار�ــــخ استالم 30خالل    اع�ت

�
 م�الد�ا

�
مثابة موافقة  ، فس�عت�ب ذلك ب ه لإلشعار يوما

حة.   منه ع� التعد�الت المق�ت
 

بم و�دنا  ف ب�ت التكّرم  أو  ُير�ب  اضكموافقتكم  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    ،ورقم التع��ف الخاص بالمستثمر، مع التأ�د من إرفاق المعلومات التال�ة: اسم المستثمر
 البطاقة الشخص�ة القط��ة. وصورة عن 

 
اباإلمكان االطالع ع� كً�   لمن مستندي  ي 

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

 
 
 


