
معلومات المستثمر الرئيسية:
(QETF) صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة

هذه الوثيقة عبارة عن "نشرة ملخصة" توفر معلومات أساسية للمستثمر حول 
هذه ا�داة المالية. ولم يتم إعداد هذه الوثيقة �غراض تسويقية، بل تم توفير 
فهم  على  المستثمر  مساعدة  بهدف  الوثيقة  هذه  في  الواردة  المعلومات 
هذه  قراءة  عليك  ويجب  المالية.  ا�داة  هذه  في  االستثمار  ومخاطر  طبيعة 
مستنيٍرً  قراٍر  اتخاذ  يمكنك  حتى  وا�دراج"  الخاص  الطرح  "نشرة  وكذلك  الوثيقة 

بشأن ما إذا كان يناسبك االستثمار في هذه ا�داة.
استثمار  صندوق  هو   (QETF) المتداولة  للصناديق  قطر  بورصة  مؤشر  صندوق 
في  ومتداوًال  مدرج»  وسيكون  قطر،  دولة  في  وتسجيله  تأسيسه  تم  متداول 

بورصة قطر:

نظرة عامة
هدف االستثمار: يسعــى الصــندوق إلى محاكاة نتائــج أداء المؤشــر مـن خالل 
االستثمار في مكونات المؤشر طبق» �وزانهم الموجودة في المؤشر. ويبلغ الوزن 
ا�قصى �ي من مكونات المؤشر في الصندوق %15من إجمالي صافي ا�صول، 
العملية في  (تتم هذه  للمؤشر  توازن نصف سنوية  إعادة  وذلك عند كل عملية 

ا�ول من أبريل وا�ول من أكتوبر من كل عام).

المؤشر المرجعي للصندوق: مؤشر أسعار بورصة قطر هو مؤشر مرّجح بقيمة 
رأس المال �كبر عشرين ُمصدر من حيث رأس المال والسيولة، والذين يتم تداول 
ومصرف  قطر،  وصناعات  الوطني،  قطر  بنك  مثل  البورصة،  في  المالية  أوراقهم 
وتم  وأوريدو.  الريان،  ومصرف  القطرية،  والماء  الكهرباء  وشركة  ا�سالمي،  قطر 
تطوير المؤشر بقاعدة 1000اعتباًرا من تاريخ 31 ديسمبر 1999. ويتم إعادة ترجيح 
إذا كانت  أبريل وشهر أكتوبر، وذلك لتحديد ما  اليوم ا�ول من شهر  المؤشر في 
المكونات الموجودة حاليا ما زالت تفي بمعايير المؤشر. ويتم احتساب مكونات 

المؤشر والحفاظ عليها/ متابعتها من قبل بورصة قطر.

سياسة توزيع ا�رباح: سيقوم الصندوق بتوزيع ا�رباح المتراكمة المتحققة من 
بشكل  وذلك  النفقات،  خصم  بعد  به،  الخاصة  االستثمار  محفظة  مكونات 
 30 بتاريخ  المؤهلين  المساهمين  إلى  الدفع  يتم  أن  الصندوق  ويتوقع  سنوي. 

أبريل أو في أي تاريخ آخر يحدده مدير الصندوق.

التي  الصندوق  وتشغيل  إدارة  تكلفة  إجمالي  هي  الكلية:  المصاريف  نسبة 
يترتب عليها احتساب نسبة المصاريف الكلية بحيث تبلغ (لكن دون أن تزيد عن) 

%0.50 من المتوسط اليومي لصافي قيمة أصول الصندوق بحسب صافي 

قيمة ا�صول المنشورة للصندوق.

أهم مميزات صناديق االستثمار المتداولة
وتداولها.  إليها  الوصول  وسهولة  بالتنّوع  تتسم  المتداولة  االستثمار  صناديق 
من  واسعة  سلة  من  المتداولة  االستثمار  صناديق  تتكون  طبيعتها،  وبحكم 
حقوق الملكية التي يمكن بيع وشراء وامتالك وحداتها بكل سهولة ويسر تمام» 

كما في ا�سهم. 
سواء  والمؤسسات،  ا�فراد  من  للمستثمرين  المتداولة  االستثمار  صناديق  توفر 
المحليين أو ا�جانب، طريقة مريحة وسهلة الستكشاف سوق كامل أو قطاع أو 

مؤشر مرجعي دون الحاجة إلى شراء أسهم في شركات متعددة.

المخاطر
العوائد: قيمة االستثمار في الصندوق متقلبة صعودÌ وهبوط» كما أن المستثمر 
 Ìُمعّرض لخسارة كل استثماره أو جزء منه. وال يعد ا�داء السابق للوحدات مؤشر

يمكن االعتماد عليه للتنبؤ با�داء المستقبلي لها.

أخطاء التتبع: إن خطأ التتبع هو االختالف فيما بين أداء المؤشر وأداء الصندوق. 
وقد يحدث خطأ في التتبع بسبب، من ضمن أمور أخرى، االختالفات في ا�وراق 
المالية (أو من حيث ا�وزان) الموجودة في محفظة الصندوق وتلك المشمولة 
في المؤشر، والفروقات في ا�سعار المدفوعة عن ا�وراق المالية في محفظة 
الصندوق وأسعار ا�وراق المالية في المؤشر، والنقد المملوك من قبل الصندوق 

والتغير في المؤشر. 

مخاطر االستثمار السلبي: ُيدار الصندوق باستراتيجية االستثمار السلبي. ونتيجة 
بغض  للمؤشر  المكّونة  المالية  ا�وراق  الصندوق  يمتلك  أن  المتوقع  من  لذلك، 
أو  معين  مجال  أو  معينة  مالية  ورقة  من  المتوقع  أو  الحالي  ا�داء  عن  النظر 

قطاع سوقي في المؤشر.

معلومات رئيسية أخرى:
 (QETF) المتداولة  للصناديق  قطر  بورصة  مؤشر  صندوق  وحدات  إدراج  سيتم 
رقم  يحمل  مستثمر  أي  قبل  من  شراؤها  ويمكن  قطر  بورصة  في  وتداولها 
لÒسواق  قطر  هيئة  ِقبل  من  له  مرخص  وسيط  أي  خالل  من   (NIN) مستثمر 
المستثمر لوسيطه  ِقبل  ُتدفع من  البورصة. وأي عموالت  المالية ويتعامل في 
وال  أعاله  المذكورة  التكاليف  عن  منفصلة  تكون  المعاملة  هذه  مثل  لتنفيذ 
عالقة لها بأي حال من ا�حوال بصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة 

(QETF) أو مدير الصندوق أو المؤسس.

للصناديق  قطر  بورصة  مؤشر  صندوق  حول  المعلومات  من  المزيد  تجدون 
الخاص  الطرح  "نشرة  فيها  بما  به،  الخاصة  الوثائق  وكافة   (QETF) المتداولة 
وا�دراج" وبيانات االتصال الخاصة بمزّودي الخدمة الرئيسيين على الموقع التالي: 

 http://www.qetf.com.qa

للصناديق  قطر  بورصة  مؤشر  صندوق  حول  هام  بيان 
(QETF) المتداولة

إن هذا الصندوق هو صندوق مؤشرات استثماري مفتوح تم تأسيسه في دولة 
وزارة   ولقرار  االستثمار  صناديق  بشأن   2002 لسنة   25 رقم  للقانون  وفق»  قطر 
اللوائح  بإصدار  القاضي   2004 لسنة   69 رقم  ("الوزارة")  والصناعة  التجارة 
التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2002. إن الصندوق ُمسّجل لدى سجل صناديق 
كما أنه ُمرخص   96762 االستثمار التابع للوزارة بموجب شهادة التسجيل رقم 
ص  رقم  الترخيص  ويحمل  ("المصرف")  المركزي  قطر  مصرف  قبل  من 

أ/26/2016.
قطر  دولة  في  ُمؤسس  جماعي  استثمار  بصندوق  المعلومات  هذه  تتعلق 
استثمار  كصندوق  قطر  بورصة  في  با�دراج  له  ومصرح  المصرف  من  وُمرخص 

متداول من ِقبل هيئة قطر لÒسواق المالية.

المؤسس:

مدير الصندوق:

الريال القطري (ر ق)

96762

ص أ/26/2016

QETF

QA0001W26QQ0

141,446,942 ر.ق

5 مارس 2018

كي آند إل جيتس

كي بي إم جي، قطر 

 المجموعة لÒوراق المالية

بنك ستاندرد تشارترد

أفينتيوكوم كابيتال مانيجمينت (قطر) ذ.م.م

بنك الدوحة (ش.م.ق.ع)

أمين الحفظ:

مزود السيولة:

المدقق الخارجي:

المستشار القانوني:

رأس المال ا�ّولي للصندوق بعد ا�كتتاب الخاص:               

رقم السجل التجاري:

قطــر المركــزي:رقــم ترخيــص الصنــدوق مــن مصــرف 

رمز التداول في بورصة قطر: 

:(ISIN) المالية

 

 

@ قام مدير الصندوق بتغييره في تاريخ 1 سبتمبر 2019


