Market Operations Department

إدارة عمليات السوق

Market Notice )009( إشعــار الســوق
إدراج وتداول "صندوق الريان قطر املتداول " يف البورصة
Listing and Trading of Al Rayan Qatar ETF on Qatar Stock Exchange

Date:

19/03/2018

Qatar Stock Exchange announces that effective 21st March 2018, the
Al Rayan Qatar ETF will be admitted to trading.

:التاريخ

 سيتم قبول "صندوق الريان قطر املتداول،2018  مارس21 تعلن بورصة قطر أنه اعتبارا من
." يف التداول

The Exchange Traded Fund (ETF) issued by Masraf Al Rayan tracks the
QE Al Rayan Islamic Index (Price). The benchmark measures the price ويتبع هذا الصندوق مؤشر بورصة قطرالريان االسالمي (السعري) الذي يقيس أداء العائد
performance of Shari’a complaint stocks (as approved by Al Rayan’s
.مقابل سعر االسهم املتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية واملدرجة يف بورصة قطر
Shari’a Supervisory Board) listed on Qatar Stock Exchange.

The Group Securities will act as the Liquidity Provider (LP) for the ETF.  وسوف.وسوف تعمل اجملموعة لألوراق املالية كمزود سيولة للصندوق الصادر عن مصرف الريان
The instrument will trade Sunday- Thursday 09.00 – 13.15 with all 01:15  صباحاً حتى الساعة09.00 يتم تداول هذا املنتج من األحد إىل اخلميس من الساعة
existing order types supported.

.ظهراً حيث سيتم تلبية مجيع أنواع الطلبات املدخلة خالل هذه الفرتات

For further information on ETFs and ETF trading in general please  يرجى الرجوع إىل،ملزيد من املعلومات حول صناديق املؤشرات املتداولة وتداوهلا بشكل عام
refer to Market Notice (010) of 2014.

.2014 ) لعام010( إشعار السوق رقم

Please see table below for full product specifications. A further  وسيتم إصدار إشعار سوق.يرجى االطالع على اجلدول أدناه للحصول على مجيع مواصفات املنتج
market notice will be issued following the close of trading on 20th
. لتأكيد قيمة االغالق لصايف األصول2018  مارس20 آخر بعد انتهاء التداول يف يوم
March 2018 confirming the day’s closing Net Asset Value (NAV).
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الرمز

QATR

Symbol

رمز الرتقيم الدولي

QA000F33F9Z8

ISIN

االسم الكامل باللغة االجنليزية

Al Rayan Qatar ETF

)Fund name (English

االسم الكامل باللغة العربية

صندوق الريان قطر املتداول يف بورصة قطر

)Fund name (Arabic

االسم املختصر باللغة االجنليزية

Al Rayan Qatar ETF

)Fund short name (English

االسم املختصر باللغة العربية

صندوق الريان قطر

)Fund short name (Arabic

تاريخ االدراج

 21مارس 2018
March 21st 2018

Listing date

البلد املضيف

قطر
Qatar

Domicile

املؤسس
مدير الصندوق

مصرف الريان
Masraf Al Rayan
Al Rayan Investment
الريان لالستثمار

Founder

Fund Manager

فئة األصول

أسهم امللكية
Equity

Underlying Asset class

منطقة االستثمار

قطر
Qatar

Investment region

املؤشر القياسي

مؤشر بورصة قطر الريان االسالمي (السعري)
)QE Al Rayan Islamic Index (Price

Benchmark index

استخدامات الدخل

التوزيع
Distribution

Use of income
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معدل توزيعات األرباح

سنوي ًا
Annual

Dividend Frequency

نسبة املصاريف الكلية %

0.5

Total Expense Ratio (TER) - %

تكرارية التقييم (قيمة صايف األصول)

يومي
Daily

)Valuation Frequency (NAV

عملة التداول

الريال القطري
QAR

Trading Currency

عملة األصول

الريال القطري
QAR

Assets Currency

سعر االطالق (بالريال القطري)

صايف قيمة األصول
NAV

)Launch Price (QAR

رأس املال األولي (الوحدات)

19 500 000

)Initial Capital (Units

عمليتا اإلنشاء واالسرتداد :تقدية أو عينية

عينية
In Kind

Creation/Redemption Process:
)(in-kind or cash

حجم احلد األدنى لإلنشاء واالسرتداد (بالوحدات)

100 000

Minimum Creation/ Redemption
)Unit Size (Units

مزود السيولة

اجملموعة لألوراق املالية
The Group Securities

)Liquidity Provider (LP

أيام التداول

من األحد إىل اخلميس
Sunday - Thursday

Trading Days

ساعات التداول

09.00 - 13.15

Trading hours

دورة التسوية – السوق الثانوية (بورصة قطر)

T+3

Settlement Cycle Secondary
)Market (QSE

وحدة املزايدة السعرية (بالريال القطري)

0.01

)Tick Size (Riyals
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احلد األدنى حلجم الوحدات

1

)Minimum Lot size (units

احلدود السعرية الثابتة

10%

Static collar

احلدود السعرية املتحركة

5%

Dynamic collar

احلد األقصى للتملك للفرد

ال توجد
nil

Individual Ownership Limit

احلد األقصى لتملك األجانب

ال توجد
nil

Foreign ownership limit

رسوم التداول

نفس رسوم تداول األسهم
same as shares trading fees

Trading Fees

