صندوق البيتكوين التابع لشركة  - 3iQأسئلة املستثمر املتكررة

نظرا إلقبال املستثمرين املتزايد على العمالت الرقمية ،استقبلت بورصة ناسداك دبي أول إدراج
ً
لصندوق بيتكوين رئيسي ُمنظم يتم تداوله في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .قامت شركة
 3iQالكندية بإدراج مزدوج لصندوق البيتكوين التابع لها في بورصة ناسداك دبي ،حيث تلقى
الصندوق اهتما ًما متزاي ًدا من خالل إدراجه في كندا ،واآلن أُتيحت فرصة االستثمار أمام العمالء
اإلقليميني من خالل بورصة ناسداك دبي.

من هي شركة 3iQ؟
تأسست شركة  3iQالكندية في عام  ،2012حيث اختصت الشركة في إدارة صناديق االستثمار الكندية التي تركز
على تزويد املستثمرين بفرص التعامل مع األصول الرقمية ،والتقنيات الحديثة ،وقاعدة البيانات املوزعة "البلوك تشني".
وتعد شركة  3iQأول شركة إلدارة صناديق االستثمار تتوافق مع شروط وأحكام الهيئات التنظيمية لألوراق املالية
الكندية في إدارة صندوق استثمار بيتكوين وصندوق أصول متعدد العمالت لصالح املستثمرين الكنديني املعتمدين.

ما هو صندوق البيتكوين؟
صندوق البيتكوين هو صندوق استثماري مغلق تديره شركة  ،3iQيسعى للتعامل بالبيتكوين وإلتاحة فرصة زيادة
رأس املال على املدى البعيد .فهو يستثمر في ممتلكات طويلة األمد من البيتكوين لتزويد املستثمرين ببديل مناسب
لالستثمار املباشر في البيتكوين.
تمثل الوحدة الواحدة في صندوق البيتكوين حوالي  0.00111591من البيتكوين.
ويمثل البيتكوين الواحد حوالي  896.12961619وحدة في صندوق البيتكوين.

فيما يستثمر الصندوق؟
يستثمر الصندوق في البيتكوين كأصل أساسي.

هل صندوق البيتكوين مدرج في أي سوق آخر؟
نعم ،الصندوق ُمدرج في بورصة تورنتو ) (TSXالكندية .يمكن للمستثمر نقل الوحدات بني ناسداك دبي وبورصة
تورنتو ،للقيام بذلك يمكنه التحدث إلى الوسيط الخاص به.
بلغ حجم الصندوق في كندا في  21يونيو  2021حوالي  570مليون دوالر أمريكي ،ووصل في ذروته إلى أكثر من
دوالرا أمريكيًا.
 1.45مليار دوالر أمريكي في أبريل  .2021وكان سعر كل وحدة في الصندوق 49.01
ً
في ناسداك دبي ،يعتبر هذا أول صندوق قائم على األصول الرقمية في الشرق األوسط.

كيف يمكن للمستثمر التداول؟
يمكن لألفراد واملؤسسات التداول على صندوق البيتكوين باستخدام نفس رقم املستثمر الوطني ) (NINالذي
يستخدمونه عادة للتداول في بورصة ناسداك دبي أو سوق دبي املالي ،بنفس الطريقة التي يتداولون بها األسهم عبر
أحد الوسطاء األعضاء في بورصة ناسداك دبي.

هل يمكن ملستثمري التجزئة شراء وحدات الصندوق؟
نعم ،سيتمكن مستثمرو التجزئة من شراء الوحدات من خالل وسيطهم.
يمكنك االطالع على قائمة أعضاء ناسداك دبي هنا

ما هو رمز التداول؟
اسم الصندوق هو "صندوق البيتكوين" ،و رمز التداول هو .QBTC

ما هي العملة التي تم ادراج الصندوق بها في بورصة ناسداك دبي؟
الصندوق ُمدرج ويتم تداوله بالدوالر األمريكي في ناسداك دبي.
ما هو الحد األدنى الذي يمكن للمستثمر شراءه من الصندوق؟
يمكن للمستثمر شراء وحدة واحدة على األقل .تمثل الوحدة الواحدة من صندوق البيتكوين  0.00111591من
البيتكوين.

أين يمكننا العثور على مزيد من املعلومات حول صندوق البيتكوين؟
ملزيد من املعلومات  ،يرجى زيارة .3iq.ae

