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وشركة  المؤسس،  بصفته  اليوم،  الدوحة  بنك  أعلن 
صندوق  مدير   ، مانيجمنت)قطر(  كابيتال  أفنتيكوم 
أرباح نقدية  توزيع  )الصندوق(، عن  بورصة قطر  مؤشر 
حيث  ال��واح��دة  للوحدة  قطري  ري��ال   0.051 بقيمة 
الصندوق  في  المسجلين  الوحدات  أصحاب  سيتلقى 
نقديًا  توزيعًا   ،2022 مايو   18 عمل  يوم  نهاية  في 

مستحق الدفع في 22 مايو 2022.

الصندوق هو صندوق متداول ومدرج في بورصة قطر 
)ETF(. يرجى لفت انتباه حاملي الوحدات إلى ما يلي 

فيما يتعلق بتوزيع األرباح:

آلية توزيع األرباح النقدية:

في  المسجلين  الوحدات  ألصحاب  التوزيع  سيعتمد 

هي  كما  الصندوق  وح��دات  في  المتداولة  المراكز 

ل��ألوراق  المركزي  ل��إي��داع  قطر  مركز  في  مسجلة 

لمالكو  اإللكتروني  الدفع  وسيتاح   )QCSD( المالية 

الوحدات المؤهلون المسجلون في خطة دفع األرباح 

 .QCSD المباشرة في

دفع  وكيل  سيكون  الدوحة  بنك  أن  مالحظة  يرجى 

توزيعات األرباح لصندوق مؤشر بورصة قطر .

أو  عرضًا  أو  توصية  ليس  إنه  فقط  للعلم  التصريح  هذا 
وخالي  استثمارات،  أو  مالية  أوراق  أي  بيع  أو  لشراء  طلبًا 
الفرد  بوضع  عالقة  له  وليس  االستثمارية  األهداف  من 
المالي أو الضريبي أو احتياجاته المالية. يجب على الفرد 
اإللكتروني  الموقع  على  المتوفرة  اإلصدار  نشرة  قراءة 
عليها  الحصول  ويمكن    www.qetf.com.qa للصندوق 
أو  )قطر(  مانيجمنت  كابيتال  أفنتيكوم  شركة  من 
قراءة  المحتملين  المستثمرين  على  يجب  الدوحة.  بنك 
اإلصدار  نشرة  في  بعناية  المهمة”  “اإلشعارات  قسم 
قبل القيام فس أي استثمار في صندوق مؤشر بورصة 
في  االستثمارات  ُتعّد  وال  المتداولة.  للصناديق  قطر 
أو  مضمونة  أو  إيداعات،  أو  التزامات  بمثابة  الصندوق 
أو أي من شركاتهم  مؤمنة من ِقبل مديري تاصندوق 
بما  االستثمار  لمخاطر  ُعرضة  االستثمارات  هذه  التابعة، 
أداء  الُمستثَمر.  للمبلغ  المحتملة  الخسارة  ذلك  في 
الصندوق  في  الوحدات  وقيمة  مضمون  غير  الصندوق 
لالرتفاع  معرضة  وجدت،  إن  عليه،  المتراكمة  والعوائد 
بالمستقبل  مرتبط  ليس  السابق  األداء  االنخفاض.  أو 
أو  تنبؤات  أي  إلى  باإلضافة  النجاح،  على  مؤشرا  وليس 
المحتمل  أو  المستقبلي  األداء  إلى  تشير  ال  توقعات 
للصندوق. ال تمثل عائدات المدفوعات السابقة عائدات 
اآلراء  )تشمل  معلومات  أي  المستقبلية.  المدفوعات 
إشعار  دون  وقت  أي  في  للتغيير  معرضة  والتقديرات( 
وال يجب االعتماد عليها كنصيحة. ُينصح بإجراء تقييمك 
وكفاية  ودقة  مالءمة  مدى  في  والتحقيق  المستقل 
أي  تقديم  يتم  وال  هنا  واردة  معلومات  أي  وموثوقية 
تنشأ  أي خسارة  أي مسؤولية عن  يتم قبول  ضمان وال 
بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة لتصرفك على هذه 

المعلومات. 
يتم إدراج وحدات صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق 
ويمكن   )”QSE“( قطر  بورصة  في  وتداولها  المتداولة 

تداولها بأسعار تختلف عن صافي قيمة أصولها.

شركة أفنتيكوم كابيتال مانيجمنت )قطر( هي شركة 
مسجلة في مركز قطر للمال ومرخصة من قبل هيئة 
لدى  ومسجلة   )QFCRA( للمال  قطر  مركز  تنظيم 

.)QFMA( هيئة قطر لألسواق المالية

مرخصة  قطرية،  عامة  مساهمة  شركة  الدوحة  بنك 
ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي.

اإلعالن عن توزيع أرباح لحاملي وحدات صندوق 
مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة

إخالء مسؤولية

18 مايو 2022

19 مايو 2022

22 مايو 2022

التاريخ الذي يجب أن يكون 
فيه المستثمرين مسّجلين 

في دفاتر الصندوق
)Record Date( 
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