
 
 

 (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

 
___________________________________________________________________ 

 
 

 QETFصدار إعالن تعدیالت نشرة إ

رقم المادة  النص بعد التعدیل النص قبل التعدیل ر
 المعدلة

 

مانیجمنت  أفینتیكوم كابیتال مدیر الصندوق: شركة أموال ذ.م.م. مدیر الصندوق: 1
 (قطر)  ذ.م.م

صفحة رقم 
1 

 

صفحة رقم  كي بي إم جي، قطر المدقق الخارجي: إرنست ویونغ، قطر المدقق الخارجي: 2
1 

 

من قبل بنك الدوحة  النشرةلقد تم إصدار ھذه  3
") بصفتھ مؤسس المؤسس(" عش.م.ق.

صندوق بورصة قطر للصنادیق المتداولة 
"). ولقد اتخذ المؤسس العنایة الصندوق("

الواجبة للتأكد من أن المعلومات المذكورة في 
ھذه النشرة ھي معلومات صحیحة ودقیقة على 

اء أیة حقائق جمیع األصعدة، وأنھ لم یتم إخف
جوھریة قد تجعل من أي بیان في ھذه النشرة 
بیاناً مضلالً، سواء من حیث الرأي أو الواقع، 

وذلك كما ھو في تاریخ نشرة اإلصدار ھذه 
"). وقد یتم تحدیث ھذه النشرة على النشرة("

ضوء حدوث تغییرات جوھریة، وسیتم إتاحة 
ھذه التغییرات في ھذه الحالة للمستثمرین في 

") والمستثمرین المستثمرینلصندوق ("ا
المحتملین في مكاتب المؤسس، كما سیتم نشرھا 

على الموقع اإللكتروني للمؤسس 
)www.dohabank.com.qa( الموقع و

لمدیر الصندوق  اإللكتروني
)www.amwalqa.com.( 

من قبل بنك الدوحة  النشرةلقد تم إصدار ھذه 
 ") بصفتھ مؤسس صندوقالمؤسس(" عش.م.ق.

. ")الصندوقبورصة قطر للصنادیق المتداولة ("
ولقد اتخذ المؤسس العنایة الواجبة للتأكد من أن 

المعلومات المذكورة في ھذه النشرة ھي معلومات 
صحیحة ودقیقة على جمیع األصعدة، وأنھ لم یتم 

إخفاء أیة حقائق جوھریة قد تجعل من أي بیان في 
یث الرأي أو ھذه النشرة بیاناً مضلالً، سواء من ح

الواقع، وذلك كما ھو في تاریخ نشرة اإلصدار ھذه 
"). وقد یتم تحدیث ھذه النشرة على ضوء النشرة("

حدوث تغییرات جوھریة، وسیتم إتاحة ھذه 
التغییرات في ھذه الحالة للمستثمرین في الصندوق 

") والمستثمرین المحتملین في المستثمرین("
لى الموقع مكاتب المؤسس، كما سیتم نشرھا ع

اإللكتروني للمؤسس 
)www.dohabank.com.qa( 

صفحة رقم 
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إخ������������������الء 
مس���������ؤولیة 

 المؤسس

 

 



 
 

في ظل ظروف السوق العادیة، یتم استثمار  4
على أقل تقدیر من رأس مال الصندوق 90%

في مكونات المؤشر، ویحتفظ بالباقي على شكل 
سیولة نقدیة أو یتم استثمارھا في أدوات سوق 

 المحلي.النقد 

في ظل الظروف السوقیة العادیة، یتم استثمار 
على األقل من رأس مال الصندوق في 90%

مكونات المؤشر، ویُحتفظ بالمبلغ المتبقي نقداً أو 
في أدوات سوق النقد المحلي (علًما  هیتم استثمار

 %10أن المبلغ النقدي المحتفظ بھ والبالغة نسبتھ ب
مھا النقدیة التي یستلیغطي بشكل رئیسي األرباح 

الصندوق ولكن لم یتم دفعھا بعد إلى حملة الوحدات 
 االستثماریة).

صفحة رقم 
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اس����������تراتیج
ی��������������������������ة 

 االستثمار:

 

 

 سیاسیة توزیع األرباح: 5

المتحققة من  سیقوم الصندوق بتوزیع األرباح
مكونات محفظة االستثمار الخاصة بھ، بعد 

 30 خصم النفقات، وذلك بشكل سنوي بتاریخ
أبریل أو في أي تاریخ آخر یحدده مدیر 

 الصندوق.

 سیاسیة توزیع األرباح:

كما في تاریخ استحقاق األرباح في كل عام، سیتم 
توزیع أي أرباح یجنیھا الصندوق من مكونات 
محفظة استثماره على المستثمرین باللایر القطري، 
بعد خصم التكالیف، كما في تاریخ الدفع. وسیعلن 

ن تاریخ الدفع المحدد في موعد أقصاه الصندوق ع
أبریل من كل عام عن طریق اإلفصاح إلى  5

البورصة وھیئة قطر لألسواق المالیة وكذلك عن 
طریق نشر األخبار على الموقع اإللكتروني 

 للصندوق.

 

صفحة رقم 
13 

سیاس���������������یة 
توزی�����������������ع 

 األرباح:

 

  :مدیر الصندوق 6

م��������دیر الص��������ندوق ھ��������و ش��������ركة أم��������وال 
، 22أم�������������وال، الط�������������ابق  ذ.م.م.، ب������������رج
، الخل����������یج الغرب����������ي، 494ص.ب. رق����������م 

الدوح��������ة، قط��������ر. إن الش��������ركة مرخص��������ة 
م������ن قب������ل ھیئ������ة قط������ر لألس������واق المالی������ة 
للقی�������ام باألنش�������طة المنظم�������ة المتمثل�������ة ف�������ي 
إدارة االس����������تثمار ف����������ي األوراق المالی����������ة. 
كم�������ا أنھ�������ا مرخص�������ة م�������ن ھیئ�������ة تنظ�������یم 
مرك��������ز قط��������ر للم��������ال للقی��������ام باألنش��������طة 

ة ف������������������ي إدارة المنظم������������������ة المتمثل������������������
االس��������������تثمارات وترتی��������������ب الص��������������فقات 
التجاری��������������ة المتعلق��������������ة باالس��������������تثمارات 

 وترتیب تقدیم خدمات الحفظ األمین.

 مدیر الصندوق: 

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

، برج تورنادو، شارع الفندق، الدوحة، 32الطابق 
ركة مرخصة بواسطة ھیئة تنظیم مركز إن الش قطر.

قطر للمال وتأسست في مركز قطر المالي برقم 
للقیام باألنشطة المنظمة إلدارة  .00173تسجیل 

االستثمارات ، وتقدیم المشورة بشأن االستثمارات ، 
وترتیب الصفقات في االستثمارات ، والتعامل في 

 االستثمارات (كوكیل).
ابیتال مانیجمنت تم تسجیل شركة أفینتیكوم ك

،  320191(قطر)   ذ م م كمدیر صندوق رقم 
 ").QFMAفي إطار ھیئة قطر لألسواق المالیة ("

صفحة رقم 
14 

 

 المدقق الخارجي: 7

، برج 164إرنست ویونغ، قطر. ص.ب. 
التعاون،  ، شارع مجلس24القصار، الطابق 

 الخلیج الغربي، الدوحة، قطر.

 المدقق الخارجي:

، الطریق الدائري 25منطقة رقم  كي بي إم جي،
 ، الدوحة، قطر.4473الثالث، ص.ب: 

صفحة رقم 
15 

 

  :عملیات اإلنشاء واالسترداد 8

یمكن للمشاركین المصرح لھم إنشاء أو استرداد 
 –الوحدات مباشرة مع الصندوق (بمقابل عیني 

 عملیات اإلنشاء واالسترداد: 

یمكن للمشاركین المصرح لھم إنشاء أو استرداد 
 –الوحدات مباشرة مع الصندوق (بمقابل عیني 

صفحة رقم 
15 

 



 
 

بناًء على تركیب المحفظة) بما ال یقل عن ما 
ر كل مجموع وحدة (یعتب 25,000مجموعھ 

 من ھذا القبیل "وحدة إنشاء").

بناًء على تركیب السلة) على أساس حد أدنى لعدد 
حدة أو الزیادات على و 25,000الوحدات قدره 

وحدة (یعتبر كل  2,500ھا ھذا العدد التي قدر
 مجموع من ھذا القبیل "وحدة إنشاء").

 نسبة المصاریف الكلیة: 9

إجمالي تكلفة إدارة وتشغیل الصندوق. وال یجب 
من المتوسط  %0.50أن یزید المبلغ عن 

 الیومي لصافي أصول الصندوق.

 نسبة المصاریف الكلیة:

الصندوق. یجب أال إجمالي تكلفة إدارة وتشغیل 
سنویاً من إجمالي صافي  ٪0.50تتجاوز ما نسبتھ 
 أصول الصندوق.

صفحة رقم 
16 

 

 :اإلشعارات إرسال 10

 الطابق ،.م.م.ذ أموال شركة: الصندوق مدیر
 الخلیج ،494. ب.ص أموال، برج ،22

 .قطر الدوحة، الغربي،

 إرسال اإلشعارات:

یجمنت مانمدیر الصندوق: شركة أفینتیكوم كابیتال 
، 32(قطر)  ذ.م.م  یقع مقرھا الرئیسي في الطابق 

 برج تورنادو، شارع الفندق، الدوحة، قطر

صفحة رقم 
16 

 

 : اإلنھاء أو التصفیة 11

 اإلنھاء"بـ المعنون الجزء إلى الرجوع الرجاء
 ".العمل عن واإلیقاف

 التصفیة أو اإلنھاء: 

 بـ"التصفیة".الرجاء الرجوع إلى الجزء المعنون 

صفحة رقم 
16 

 

 سعر یكون تداول، یوم كل في" سعر اإلنشاء" 12
ً  اإلنشاء  الوحدات لصافي قیمة األصول مساویا

 اإلنشاء وحدة في الوحدات عددفي  مضروبا
 ).25,000 أي(

 

" في كل یوم تداول، یكون سعر سعر اإلنشاء"
الوحدات  لصافي قیمة األصولاإلنشاء مساویاً 

حیث  مضروبا في عدد الوحدات في وحدة اإلنشاء.
ان قیمھ الوحدة تساوي صافي قیمھ أصول 

 الصندوق مقسوما علي عدد الوحدات.

صفحة رقم 
18 

 

 25,000 ما مجموعھ" تعني وحدة اإلنشاء" 13
 ردادواست بیع عند الصندوق فیھا سیتعامل وحدة

 .الثانویة التداول فترة خالل الوحدات،

 25,000" تعني ما ال یقّل عن حدة اإلنشاءو"
وحدة أو الزیادات على ھذا العدد التي قدرھا 

وحدة والتي سیتعامل فیھا الصندوق عند  2,500
انشاء واسترداد الوحدات، خالل فترة التداول 

 الثانویة.

صفحة رقم 
18 

 

ویعني شركة أفینتیكوم كابیتال  مدیر الصندوق"" ویعني شركة أموال ذ.م.م. مدیر الصندوق"" 14
 مانیجمنت (قطر)  ذ.م. م .

صفحة رقم 
19 

 

" یعني، في كل یوم تداول، سعر االسترداد" 15
للوحدات مضروباً في عدد صافي قیمة األصول 

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

" یعني، في كل یوم تداول، صافي سعر االسترداد"
للوحدات مضروباً في عدد الوحدات قیمة األصول 

 المشمولة في وحدة اإلنشاء.

صفحة رقم 
23 

 

الفرق بین أداء الصندوق  ي" ھأخطاء التتبع" 16
 قاس على أساس سنوي.توأداء المؤشر و

" ھو الفرق بین أداء الصندوق اختالف التتبع"
 وأداء المؤشر.

صفحة رقم 
23 

 

یجب على المستثمرین في الصندوق الحذر  17
والتنبھ بأن طبیعة السیاسات االستثماریة 

المقترحة للصندوق تتضمن مخاطر كبیرة مما 
قد یؤدي إلى فقدان المستثمرین استثماراتھم 

یشكل االستثمار  أالینصح المؤسس وبأكملھا. 
في الصندوق نسبة كبیرة من محفظة االستثمار 

یجب على المستثمرین في الصندوق الحذر والتنبھ 
بأن طبیعة السیاسات االستثماریة المقترحة 

للصندوق تتضمن مخاطر كبیرة مما قد یؤدي إلى 
  فقدان المستثمرین استثماراتھم بأكملھا.

صفحة رقم 
24 

عوامل 
 المخاطر

 



 
 

االستثمار قد ال یكون  ویحذر من أن مثل ھذا
 مناسبا لجمیع المستثمرین المحتملین.

صفحة رقم  مخاطر اختالف التتبع التتبع أخطاءمخاطر  18
25 

 

إن خطأ التتبع ھو االختالف فیما بین أداء  19
قد والمؤشر وأداء الصندوق بمعیار سنوي. 

یحدث خطأ في التتبع بسبب، من ضمن أمور 
من أو أخرى، االختالفات في األوراق المالیة (

حیث األوزان) الموجودة في محفظة الصندوق 
وتلك المشمولة في المؤشر، والفروقات في 
األسعار المدفوعة عن األوراق المالیة في 

محفظة الصندوق وأسعار األوراق المالیة في 
المؤشر، والنقد المملوك من قبل الصندوق 

قد یحدث خطأ في التتبع ووالتغیر في المؤشر. 
التي یتكبدھا الصندوق في أیضا بسبب الرسوم 

في حال حدوث وقف و حین ال یتكبدھا المؤشر.
مؤقت أو انقطاع في تداول األوراق المالیة في 

المؤشر، أو انقطاع في السوق، لن یكون التداول 
ك كذلبالنیابة عن الصندوق ممكناً وقد یسبب 

 خطأ في التتبع.

إن اختالف التتبع ھو الفرق بین أداء المؤشر وأداء 
لصندوق. وقد یحدث اختالف في التتبع بسبب، من ا

ضمن أمور أخرى، االختالفات في األوراق المالیة 
(أو من حیث األوزان) الموجودة في محفظة 
الصندوق وتلك المشمولة في المؤشر، والنقد 

المملوك من قبل الصندوق والتغیر في المؤشر. 
وقد یحدث اختالف في التتبع أیضا بسبب الرسوم 

یتكبدھا الصندوق في حین ال یتكبدھا المؤشر. التي 
وفي حال حدوث وقف مؤقت أو انقطاع في تداول 
األوراق المالیة في المؤشر، أو انقطاع في السوق، 

لن یكون التداول في األوراق المالیة للمؤشر 
بالنیابة عن الصندوق ممكناً وقد یسبب كذلك 

 اختالف في التتبع.

صفحة رقم 
25 

 

عملیات اإلنشاء لمحتملة على القیود ا 20
 واالسترداد

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
26 

 

في بعض الظروف قد یجد مؤسس الصندوق أنھ  21
من الضروري الحد من حق المستثمرین في 

استرداد وحداتھم (یُرجى الرجوع إلى "التعلیق 
المحتمل الحتساب صافي قیمة األصول"). وفي 

السوق  مثل ھذه الحاالت، یمكن أن یكون سعر
للوحدات أقل بكثیر من سعر صافي قیمة 

األصول، وھذا یتوقف على العرض والطلب 
 على الوحدات في السوق الثانویة.

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
26 

 

من  %90في ظل ظروف السوق العادیة، فإن  22
رأس مال الصندوق على أقل تقدیر سیتم 

 سیتم االحتفاظاستثماره في مكونات المؤشر، و
ي ف استثمارهبالباقي على شكل سیولة نقدیة أو 

 أسواق المال.

في ظل الظروف السوقیة العادیة، یتم استثمار 
على األقل من رأس مال الصندوق في 90%

مكونات المؤشر، ویُحتفظ بالمبلغ المتبقي نقداً أو 
في أدوات سوق النقد المحلي (علًما  هیتم استثمار

 %10والبالغة نسبتھ  أن المبلغ النقدي المحتفظ بھب
یغطي بشكل رئیسي األرباح النقدیة التي یستلمھا 

الصندوق ولكن لم یتم دفعھا بعد إلى حملة الوحدات 
 االستثماریة).

صفحة رقم 
32 

 

لیس من المتوقع أن یقوم الصندوق بتتبع  23
وذلك  %100المؤشر بنسبة دقة تامة تصل إلى 

بسبب الرسوم والنفقات المفروضة على 
ا ھذصندوق واللذان ال ینعكسان في المؤشر. ال

لیس من المتوقع أن یقوم الصندوق بتتبع المؤشر 
وذلك بسبب  %100بنسبة دقة تامة تصل إلى 

الرسوم والنفقات المفروضة على الصندوق واللذان 
وي التقریر السن ھذا ویوفر. ال ینعكسان في المؤشر
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التقریر السنوي للصندوق معلومات  ویوفر
 .أخطاء في التتبعتفصیلیة حول أي 

للصندوق معلومات تفصیلیة حول أي اختالف في 
 التتبع.

إن شركة أموال ذ.م.م. ھي مدیر الصندوق،  24
ویقع مكتبھا الرئیسي في برج أموال، الطابق 

، الخلیج الغربي، الدوحة، 494، ص.ب. 22
تقدم شركة أموال ذ.م.م. حالیا وقطر. 

العالمیین قدرات استثماریة مباشرة للمستثمرین 
تمتد من قطر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفریقیا، إضافة إلى االستثمار في األوراق 
المالیة التركیة من خالل التملك والعائد الثابت 

 وإستراتیجیات العائد المطلق

مدیر الصندوق ھو شركة أفینتیكوم كابیتال 
ھا الرئیسي في مانیجمنت (قطر)  ذ.م.م  یقع مقر

، برج تورنادو، شارع الفندق، الدوحة، 32الطابق 
 قطر.
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شركة أموال ذ.م.م. ھي شركة ذات مسؤولیة  25
في  2011سبتمبر  14محدودة تأسست بتاریخ 

مركز قطر للمال. إن الشركة مرخصة من قِبل 
ھیئة قطر لألسواق المالیة وھیئة تنظیم مركز 

حت ھیئة قطر لألسواق قطر للمال. وقد صر
 2017یولیو  27المالیة للشركة في تاریخ 

للقیام بالنشاط المنّظم المتمثل في إدارة االستثمار 
في األوراق المالیة. كما صرحت ھیئة تنظیم 

نوفمبر  1مركز قطر للمال للشركة في تاریخ 
للقیام باألنشطة المنظمة المتمثلة في  2011

صفقات التجاریة إدارة االستثمارات وترتیب ال
المتعلقة باالستثمارات وترتیب تقدیم خدمات 

الحفظ األمین (یرجى الرجوع إلى الصفحة رقم 
لالطالع على المزید من التفاصیل حول  68

 ھیئة تنظیم مركز قطر للمال).

ویبلغ رأس مال شركة أموال ذ.م.م. 
دوالر أمریكي (رأس مال  12,109,304

مارس  1صادر ومدفوع) كما في تاریخ 
، والشركة مملوكة بالكامل من قبل 2016

الشیخة ھنادي ناصر بن خالد آل ثاني. 
وبموجب سیاسات الشركة الداخلیة، لن یكون 

 لمدیر الصندوق أیة مصالح نفعیة في الوحدات.

أنشأت شركة أفینتیكوم كابیتال مانیجمنت (قطر) 
 في مركز قطر للمال.  2013مارس  24بتاریخ 

ھیئة تنظیم مركز قطر للمال  الشركة مرخصة من
للقیام باألنشطة المنظمة   2013یونیو  23بتاریخ 

المتمثلة في إدارة االستثمارات وترتیب الصفقات 
 التجاریة المتعلقة باالستثمارات .

شركة أفینتیكوم كابیتال مانیجمنت (قطر) مسجلة 
لدى ھیئة قطر لألسواق المالیة (تسجیل رقم 

إدارة االستثمار ) لممارسة نشاط 320191
 لصنادیق االستثمار المؤسسة في الدولة
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إذا ما طلب ذلك المؤسس، یقوم مدیر الصندوق  26
بمساعدة المؤسس في رعایة شؤون الموقع 

اإللكتروني للصندوق 
)www.qetf.com.qa بما في ذلك إجراء ،(

التحدیث الیومي لسلة اإلنشاء والمبالغ النقدیة 
فیما یتعلق بعملیات اإلنشاء، المعروضة 

ولسالت االسترداد والمبالغ النقدیة التي یتم 
 استالمھا عند االسترداد، في حال اختالفھا.

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
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بل مدیر ال تعتبر الخدمات المقدمة من قِ و 27
الصندوق إلى الصندوق خدمات حصریة، 

 الصندوقوال تعتبر الخدمات المقدمة من قِبل مدیر 
إلى الصندوق خدمات حصریة، ویكون لمدیر 
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ویكون لمدیر الصندوق الحریة في تقدیم خدمات 
ھذا القبیل إلى الغیر طالما لم یخل ذلك  من

بتقدیمھ للخدمات المذكورة ھنا. ھذا ویقوم مدیر 
بإدارة صندوق في الوقت الحالي الصندوق 

" Q ((QGF Q)البوابة القطریة فئة (
 QGF)" (N)وصندوق البوابة القطریة فئة 

N) وصندوق الھیر فئة "(A). 

الصندوق الحریة في تقدیم خدمات من ھذا القبیل 
إلى الغیر طالما لم یخل ذلك بتقدیمھ للخدمات 

 المذكورة ھنا.

في ظل ظروف السوق العادیة، أن یتم  28
االستثمار في مكونات المؤشر بما ال یقل عن 

أصول الصندوق، كما من صافي قیمة  90%
ھي محتسبة وقت القیام باالستثمار (باستخدام 
قیمة صافي أصول الصندوق في یوم التداول 

 ذي الصلة).

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

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

(علًما بأن المبلغ النقدي  .في یوم التداول ذي الصلة)
یغطي بشكل  %10المحتفظ بھ والبالغة نسبتھ 

رئیسي األرباح النقدیة التي یستلمھا الصندوق ولكن 
 لم یتم دفعھا بعد إلى حملة الوحدات االستثماریة).
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 %50ما یصل إلى یجوز لمدیر الصندوق تملك  29
من الوحدات الصادرة والقائمة في أي فترة 

 تقییم.

ال یجوز لمدیر الصندوق بالتملك في الصندوق 
تملك مباشر او غیر مباشر ویجب اال تتجاوز نسبھ 

 ٪۰مدیر الصندوق 

صفحة رقم 
37 

 

 بةً نیا باالقتراض، الحق الصندوق لمدیر یكون 30
 من %5 إلى تصل بنسبة الصندوق، عن

 توفیر ألغراض وذلك األصول صافي إجمالي
 تمویل ذلك في بما القصیر، للمدى السیولة
 الصندوق مدیر یقدم ولن. االسترداد عملیات

 ألغراض الصندوق عن نیابةً  االقتراض على
 .المالي الرفع

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
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في كل عام، كما في تاریخ استحقاق األرباح  31
سیتم توزیع أي أرباح یجنیھا الصندوق من 
مكونات محفظة استثماره على المستثمرین 

باللایر القطري، بعد خصم التكالیف، كما في 
. ومن المتوقع حالیاً أن یتم دفع ھذه الدفعتاریخ 

إلى حسابات المستثمرین  –إن وجدت–األرباح 
أبریل. وبدالً من ذلك،  30ذات الصلة بتاریخ 

یمكن أن یتم التوزیع في تاریخ أو تواریخ أخرى 
 وفقاً لما قد یحدده مدیر الصندوق في كل عام.

كما في تاریخ استحقاق األرباح في كل عام، سیتم 
توزیع أي أرباح یجنیھا الصندوق من مكونات 

محفظة استثماره على المستثمرین باللایر القطري، 
یعلن وسبعد خصم التكالیف، كما في تاریخ الدفع. 

الصندوق عن تاریخ الدفع المحدد في موعد أقصاه 
أبریل من كل عام عن طریق اإلفصاح إلى  5

البورصة وھیئة قطر لألسواق المالیة وكذلك عن 
طریق نشر األخبار على الموقع اإللكتروني 

 للصندوق.
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للصندوق  الخارجيإن المسؤول عن التدقیق ا 32
شركة إرنست ویونغ، والواقعة في الطابق  وھ

، برج القصار، شارع مجلس التعاون، 22
، الخلیج الغربي، الدوحة، 164صندوق برید 

قطر. ووفقاً لمبادئ حوكمة الشركات المطبقة 
على الصندوق، فإنھ ال یجوز تغییر المدققین 

إن المسؤول عن التدقیق االخارجي للصندوق 
مسجل لدي ھیئة قطر لألسواق االمالیة و ھو كي 

، الطریق الدائري 25بي إم جي، منطقة رقم 
، الدوحة، قطر. ووفقاً 4473الثالث، ص.ب: 

لمبادئ حوكمة الشركات المطبقة على الصندوق، 
ر من ثفإنھ ال یجوز تغییر المدققین الخارجیین أك
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أكثر من مرة كل خمسة أعوام، أو  الخارجیین
 ن قبل المصرف.عند الطلب م

مرة كل خمسة أعوام، أو عند الطلب من قبل 
 المصرف.

أما بخصوص مزودي رأس المال التأسیسي،  33
اعرف " العنایة الواجبة فیتم اتخاذ إجراءات

بل المؤسس ومدیر الصندوق. أما " من قِ عمیلك
بخصوص المستثمرین الذین یشترون الوحدات 

 الحصول علىفي تداول السوق الثانویة، فیتم 
ھذه الوحدات من خالل حسابات الوساطة. 

وبالتالي، فإن وسیطھم سیقوم بإجراء 
المراجعات الضروریة بما یتفق مع قوانین 

وأنظمة مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 
المعمول بھا. وینبغي على ھؤالء المستثمرین 
التواصل مع وسیطھم للحصول على مزید من 

سات وإجراءات الوسطاء المعلومات بشأن سیا
 في ھذا الخصوص.

أما بخصوص مزودي رأس المال التأسیسي، فیتم 
اتخاذ إجراءات العنایة الواجبة "اعرف عمیلك" من 

قِبل المؤسس. أما بخصوص المستثمرین الذین 
یشترون الوحدات في تداول السوق الثانویة، فیتم 
الحصول على ھذه الوحدات من خالل حسابات 

وبالتالي، فإن وسیطھم سیقوم بإجراء الوساطة. 
المراجعات الضروریة بما یتفق مع قوانین وأنظمة 

مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب المعمول 
بھا. وینبغي على ھؤالء المستثمرین التواصل مع 
وسیطھم للحصول على مزید من المعلومات بشأن 
 سیاسات وإجراءات الوسطاء في ھذا الخصوص.
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 سلة مقابل اإلنشاء وحدات إصداریتم عادة ما  34
 سلة وتكون. اإلنشاء ونقد یعادل سعر اإلنشاء

 مكونات من إما تناسبیة شریحة عادةً  اإلنشاء
 تشمل ال أنھا إال االستثمارات، من أو المؤشر
 یمكن ال التي واالستثمارات المال سوق أدوات

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

 في ولالتدا بدء قبل للصندوق اإللكتروني الموقع
 مدیر سیحدد كما. تداول یوم كل في البورصة

 میو كل في الخاص، تقدیره بحسب الصندوق،
 بمقابل إنشاء وحدات سیصدر كان إذا ما تداول
ً  آن في لكلیھما أو عیني، أو نقدي  دالح إلىو. معا
 سلة مقابل إنشاء وحدة إصدار فیھ یتم الذي

 من أقل) اإلنشاء سلة أي( سعرھا وكان إنشاء،
 اعبإید اإلنشاء وحدة مشتري یقوم اإلنشاء، سعر

ً  اإلنشاء سلة مع" النقدیة المعادلة قیمة"  ضمانا
 قیمة كانت حال فيو. اإلنشاء وحدة قیمة لسداد
 لمیست اإلنشاء، وحدة قیمة من أكثر اإلنشاء سلة

 من النقدیة المعادلة قیمة اإلنشاء وحدة مشتري
 .الصندوق

عادة ما یتم إصدار وحدات اإلنشاء مقابل سلة 
اإلنشاء ونقد یعادل سعر اإلنشاء. ھذا وسیتم نشر 
محتویات سلة اإلنشاء لكل یوم تداول على الموقع 

اإللكتروني للصندوق قبل بدء التداول في البورصة 
ذلك، سیقوم مدیر في كل یوم تداول. ومع 

الصندوق أیًضا بإصدار وحدات إنشاء بمقابل نقدي 
 فقط یعادل سعر اإلنشاء.
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 سلة مقابل اإلنشاء وحداتعادة ما یتم استرداد  35
 ام عادةو. ونقد یعادل سعر االسترداد االسترداد

 نوتكو اإلنشاء سلة نفس االسترداد سلة تكون
 من أو المؤشر مكونات من إما تناسبیة شریحة

 سوق أدوات تشمل ال أنھا إال االستثمارات،
 ابھ التعامل یمكن ال التي واالستثمارات المال

 سلة محتویات نشر وسیتم. عیني بمقابل
 الموقع على تداول یوم لكل االسترداد

 في التداول بدء قبل للصندوق اإللكتروني
 سلة تكن لم ما تداول، یوم كل في البورصة

عادة ما یتم استرداد وحدات اإلنشاء مقابل سلة 
االسترداد ونقد یعادل سعر االسترداد. وسیتم نشر 

محتویات سلة االسترداد لكل یوم تداول على 
الموقع اإللكتروني للصندوق قبل بدء التداول في 

البورصة في كل یوم تداول، ما لم تكن سلة 
ة لاالسترداد ھي نفس سلة اإلنشاء، ففي ھذه الحا
یجوز للصندوق أن یقوم بنشر محتویات سلة 

اإلنشاء فقط. كما سیقوم مدیر الصندوق باسترداد 
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 الةالح ھذه ففي اإلنشاء، سلة نفس ھي االسترداد
 ةسل محتویات بنشر یقوم أن للصندوق یجوز

 حسب الصندوق، مدیر سیحدد كما. فقط اإلنشاء
 كان إذا ما تداول یوم كل في الخاص، تقدیره
 أو نقدي بمقابل اإلنشاء وحدات باسترداد سیقوم

ً  آن في بمقابل نقدي وعیني  ، بما یعادل سعرمعا
 استرداد فیھ یتم الذي الحد إلىو. االسترداد

 سعرھا وكان استرداد، سلة مقابل إنشاء وحدة
 االسترداد، سعر من أقل) االسترداد سلة أي(

 قیمة" باستالم اإلنشاء وحدة مسترد یقوم
 سلة مع الصندوق من" النقدیة المعادلة

ً  االسترداد  فيو. االسترداد سعر لسداد ضمانا
 سعر من أكثر االسترداد سلة قیمة كانت حال

 یمةق بدفع اإلنشاء وحدة مسترد یقوم االسترداد،
 .الصندوق إلى النقدیة المعادلة

وحدات اإلنشاء بمقابل نقدي فقط، بما یعادل سعر 
 االسترداد.
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ال في ح االسترداد عملیات تعلیق للمؤسس یحق 73
توقف النظام أو أن عملیات االسترداد تساوي أو 

من إجمالي صافي األصول أو  %10تتجاوز 
نتیجة لمعوقات أخرى مثل تعلیق احتساب 

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

 یتموس والبورصة، للصندوق اإللكتروني الموقع
 الح فيو. بذلك المالیة لألسواق قطر ةھیئ إبالغ
 استرداد طلبات لوجود نظراً  تعلیق أي وجود
 صافي إجمالي من أكثر أو %10 بنسبة

 یوم في االسترداد عملیات تعاود األصول،
 تعلیقال فیھ بدأ الذي التداول لیوم التالي التداول
 .مباشرة

یحق للمؤسس تعلیق عملیات االسترداد في حال 
النظام. وسیتم اإلعالن عن أي تعلیق من ھذا توقف 

القبیل أو رفع ھذا التعلیق على الموقع اإللكتروني 
للصندوق والبورصة، وسیتم إبالغ ھیئة قطر 

 لألسواق المالیة بذلك.
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یجوز تعدیل أھداف وإرشادات وقیود االستثمار  38
الخاصة بالصندوق و/أو التنازل عنھا بناء على 
توصیة من مدیر الصندوق، وبموافقة خطیة من 

من  ٪50المؤسس ومن مستثمرین یملكون 
الوحدات القائمة من الصندوق. وإذا تم اقتراح 

تعدیالت، یتم إرسال إخطارات إلى المستثمرین 
على العناوین المسجلة في سجل الصندوق. وإن 

عدم قیام المستثمر باإلعراب عن موافقتھ أو 
یوًما من استالم  30خالل رفضھ للتعدیالت 

اإلخطار سیتم اعتباره بمثابة موافقة على 
ھنا بما ورد أعاله،  التعدیالت المقترحة

وبموافقة خطیة مسبقة من المصرف وھیئة قطر 
لألسواق المالیة، یجوز لمدیر الصندوق، حسب 

النشرة بعد الحصول على یجوز للمؤسس تعدیل 
 .موافقة الجھات الرقابیة

ویجب على المؤسس إبالغ أصحاب الوحدات بأي 
تعدیالت على النشرة، بحسب موافقة الجھات 
الرقابیة، من خالل النشر في صحیفتین على األقل 
إحداھما باللغة اإلنجلیزیة واألخرى باللغة العربیة، 

قع باإلضافة إلى اإلعالن عن ذلك على المو
 .اإللكتروني للصندوق

ولن یقوم الصندوق بترتیب اجتماعات دوریة 
 .للمستثمرین
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تقدیره وحده، إجراء تغییرات وتعدیالت على 
 ھذه النشرة.

وسوف یقوم المؤسس بإرسال إشعار كتابي إلى أمین 
الحفظ بشأن أي تغییرات على النشرة على النحو 

 الذي تم اعتماده من قِبل الجھات الرقابیة.

معامالت االستثمار المصرفي واستشارات  39
 الشركات

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
59 

 

یمثل المؤسس ومدیر الصندوق والشركات  40
التابعة لكل منھما أحیانا "المشترین والبائعین 

المحتملین" في عملیات التمویل والشراء 
ومعامالت أخرى من ذات الطبیعة، كما یتخذون 

صفة اإلدارة والمساھمین والمستثمرین من 
المؤسسات والمھنیین المشترین باالستدانة، وقد 

مثل ھذه المھام بعد إنشاء یستمرون في قبول 
في بعض ھذه الحاالت، قد یحظر والصندوق. 

عمالء المؤسس و/أو مدیر الصندوق و/أو 
الشركات التابعة لكل منھما على المؤسس و/أو 

مدیر الصندوق و/أو الشركات التابعة لكل منھما 
لحسابھم الخاص أو لحساب سواء االستثمار (

 ي حاالتفوالصندوق) في الشركة المستھدفة. 
سمح للصندوق أن یتصرف أخرى، قد یُ 

كمستثمر لكن قد تفتح المعامالت المقترحة 
المجال إلى احتمال تضارب المصالح من جانب 

المؤسس و/أو مدیر الصندوق و/أو الشركات 
التابعة لكل منھما، ولذلك فقد یختار المؤسس 

ومدیر الصندوق لھذا السبب رفض فرصة 
 ت نیابة عن الصندوق.لالستثمار في ھذه الشركا

 ً صفحة رقم  حذفت كلیا
59 

 

سیتم نشر جمیع اإلشعارات الھامة على الموقع  41
اإللكتروني للمؤسس 

www.dohabank.com.qa  وموقع مدیر
) www.amwalqa.comالصندوق (

الموقع اإللكتروني  باإلضافة إلى
 )(www.qetf.com.qaللصندوق

سیتم نشر جمیع اإلشعارات الھامة على الموقع 
الموقع  باإلضافة إلى  اإللكتروني للمؤسس 

 )(www.qetf.com.qaاإللكتروني لل صندوق

صفحة رقم 
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 مدیر الصندوق 42

 22برج أموال، طابق  .أموال ذ.م.م

 الدوحة، قطر ، الخلیج الغربي494ص.ب. 

7777 4452 974 + 

 مدیر الصندوق

كابیتال مانیجمنت (قطر)  ذ.م.م الطابق أفینتیكوم 
 الدوحة، قطر شارع الفندق، برج تورنادو، ،32

4040 4497 974 + 

صفحة رقم 
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43 qetfclientservices@amwalqa.com 

www.amwalqa.com 

aventicum.mena@aventicum.com  صفحة رقم
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 المدقق الخارجي 44

 إرنست ویونغ

صفحة رقم  المدقق الخارجي
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شارع مجلس ، برج القصار، 24الطابق 
، الخلیج الغربي، 164التعاون، صندوق برید 

 الدوحة، قطر

كي بي إم جي مسجل لدي ھیئة قطر لألسواق 
، الطریق الدائري الثالث، 25منطقة رقم  االمالیة

 ، قطرالدوحة، 4473ص.ب: 

إن شركة أموال ذ.م.م.، وھي مدیر  45
مة من قبل ھیئة نظَّ الصندوق، ھي شركة مُ 
وھیئة قطر لألسواق  تنظیم مركز قطر للمال

ن الصندوق غیر مسجل إ. بالمقابل فالمالیة
ماً من قبل لدى مركز قطر للمال ولیس منظَّ 

م أنھ لم یت كماھیئة تنظیم مركز قطر للمال. 
وثائق  أیة أومراجعة أو إقرار ھذه النشرة 

من قبل ھیئة تنظیم مركز قطر  بھا متعلقة
ال كما لم یتم مراجعة أو إقرار أیة وثائق للم

 .متعلقة بھا

إن شركة أفینتیكوم كابیتال مانیجمنت (قطر)  ذ.م.م 
  .، وھي مدیر الصندوق

الشركة  مرخصة من ھیئة تنظیم مركز قطر للمال 
للقیام باألنشطة المنظمة المتمثلة في إدارة 
االستثمارات وترتیب الصفقات التجاریة المتعلقة 

 . تثماراتباالس

شركة أفینتیكوم كابیتال مانیجمنت (قطر) مسجلة 
لدى ھیئة قطر لألسواق المالیة (تسجیل رقم 

) لممارسة نشاط إدارة االستثمار 320191
 . لصنادیق االستثمار المؤسسة في

الصندوق غیر مسجل لدى مركز قطر للمال ولیس 
منظَّماً من قبل ھیئة تنظیم مركز قطر للمال. كما أنھ 

یتم مراجعة أو إقرار ھذه النشرة أو أیة وثائق  لم
متعلقة بھا من قبل ھیئة تنظیم مركز قطر للمال كما 

 لم یتم مراجعة أو إقرار أیة وثائق متعلقة بھا .

صفحة رقم 
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46 T-1 

o  وم ، یقالتداولفي مساء الیوم السابق لیوم
بتوزیع ملف مكونات مدیر الصندوق 

  المتداول.محفظة صندوق االستثمار 

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

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

اإلنشاء ، تعادل سلة المتداولة للصنادیق
 .وحدةألف  ة وعشرینالواحدة خمس

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

 .إنشاءفي الصندوق لكل وحدة  مستحقات)
 

T-1 

o  في مساء الیوم السابق لیوم التداول، یقوم مدیر
الصندوق بتوزیع ملف مكونات محفظة 

  صندوق االستثمار المتداول.

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

 للصندوق لیوم التداول التالي. 

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

 في الصندوق لكل وحدة إنشاء.

صفحة رقم 
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___________________________________________________________________ 
 

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 اعتراضكمتكّرم بتزویدنا بموافقتكم أو یُرجى ال
qetf@dohabank.com.qa  ،ورقم التعریف الخاص بالمستثمر، مع التأكد من إرفاق المعلومات التالیة: اسم المستثمر

 البطاقة الشخصیة القطریة. وصورة عن 
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