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في صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق مالكي الوحدات   ادةتقرير مراقب الحسابات المستقل إلى الس
 المتداولة

 
   رأينا

 

  )"الصندوق"(   صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولهلبرأينا، إّن البيانات المالية تُظِهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي  
 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.   2022ديسمبر    31كما في  

 
 قمنا بتدقيق ما يلي

 

 البيانات المالية للصندوق التي تتكون من:
 . 2022ديسمبر    31بيان المركز المالي كما في   •
 نتهية في ذلك التاريخ.للسنة الم  بيان الدخل الشامل •
 بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •
 بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية ، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة والمعلومات التفسيرية األخرى.  •

 

   أساس الرأي
 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق  الدولية التدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم    لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير
 من هذا التقرير.  البيانات المالية

 
   لتوفير أساٍس لرأينا.نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافيةً ومالئمةً  

 

 االستقاللية
 

عن مجلس معايير  نحن مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين )والتي تشمل معايير االستقالل الدولية( الصادرة  
بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية. وقد استوفينا مسؤولياتنا  السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة  

   األخالقية األخرى وفقا لقواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر. 
 

 منهجنا في التدقيق
 

 نظرة عامة
 

 األوراق المالية    االستثمار في   ووجودتقييم    أمور التدقيق الرئيسية |
 

ا  كجزٍء من تصميم التدقيق الخاص بنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية. وعلى وجه الخصو  ص، فقد وضعن
قام بهاأعضاء مجلس اإلدارة، على سبيل  التي  الشخصية  األحكام  الحسبان  المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الجوهرية التي تتضمن وضع في 

ارة  افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضاً م خاطر تجاوز اإلد
لمادي نتيجة  للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور   لتحريف ا طِر ا أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيّز بما يمثل أحد مخا

 االحتيال.
 

بار هيكل الصندوق  وقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية ككل، آخذين بعين االعت
 ابط المحاسبية وقطاعات االعمال التي ينشط فيها الصندوق. والعمليات والضو
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   أمور التدقيق الرئيسية
 

المالية للسنة الحالية. وقد    ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك التي، في تقديرنا المهني، كانت
 األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال نعرب عن أي رأيٍ منفصل بخصوص هذه األمور.  تم تناول هذه

 

 كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق   أمور التدقيق الرئيسية

األوراق المالية    األستثمار في  تقييم ووجود  
 

تقدير فضلأ المالية في األوراق  لالستثمارات القيمة العادلة   تعتبر  

ضمن    كما هو موضح في السياسات المحاسبية   .لمدير الصندوق
 31لقيمة العادلة كما في  ارات تقيم باالقوائم المالية فأن هذة االستثم

(.9كما هو معتمد في المعيار الدولي رقم ) ،2202ديسمبر   
 

ديسمبر 31كما في رات االى ذلك فقد بلغت هذة االستثم باالضافة  
  %.6399و الذي يمثل  لاير قطري 063,078,224 هقيمتما  2202

يرجى  .ئم الماليةو بالتالي تعتبر جوهرية للقودات و من اجمالي الموج
حول القوائم المالية.  (4الرجوع لأليضاح رقم )  

 

لاير قطري    37,036,410رات  ااالستثم  هصافي الخسارة من هذ  بلغ
أليضاح با  هعن  تم االفصاحو    2022ديسيمبر    31للسنة المنتهية في  

.( حول القوائم المالية6رقم )  
 

 
 

 التدقيق الرئيسية ما يلي: تضمنت إجراءات التدقيق الخاصة بنا فيما يتعلق بأمور  
 

  .عملية االستثمار في االوراق المالية من قبل مدير الصندوق همقمنا بف      •

 
عن طريق  2022ديسمبر  31اختبار تقييم محفظة االستثمار المدرجة كما في       •

مطابقة األسعار المستخدمة من قبل مدير الصندوق في التقييم بمصادر من 

 .2022ديسمبر  31طرف آخر مستقل كما في 

 تلكعلى  داتيتأياختبار وجود المحفظة االستثمارية المدرجة من خالل       •

 .2022ديسمبر  31كما في  االستثمارات

في األوراق المالية، التي تشتمل  االستثماراتصافي الربح من  احتسابإعادة       •

محقق من بيع استثمارات في أوراق مالية ال  )الخسارة(على صافي ربح

في األوراق  االستثماراتن إعادة تقييم مغير المحقق رة( ا)الخسوصافي الربح

 المالية.

في  االستثمارات عمليات بيع منصافي الربح المحقق  عينة من باختبار قمنا      •

 .االوراق المالية 

 االستثماراتصافي الربح )الخسارة( غير المحقق من اعادة تقيم باختبار   قمنا      •

 .2022ديسمبر  31 للسنة المالية المنتهية فيفي االوراق المالية 

المعايير وفقاً لتعليمات االيضاح المدرج في القوائم المالية  معقوليةيم يقمنا بتق      •

 .ةالدولي
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 المعلومات األخرى
 

سابات(، والذي  اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة )باستثناء البيانات المالية وتقرير مراقب الح
 تزويدنا به قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا والتقرير السنوي الكامل والذي نتوقع أن يتوفر لدينا بعد ذلك التاريخ.تم 

 
   إن رأينا عن البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي بأي شكل أي استنتاج للتأكيد عليها. 

 
للبيانات المالية في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم بالنظر فيما إذا كانت المعلومات  تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا  

   بها بشكل مادي.  األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد يشير إلى وجود تحريف
 

ا   وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا به من ل، فإنن أعما
 مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص.

 
 لتقرير السنوي الكامل، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك إلى المسؤولين عن الحوكمة.وفي حال استنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على ا

 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية  
 

ات المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن الرقابة الداخلية التي يحدد مدير الصندوق إن مدير الصندوق مسؤول عن إعداد هذه البيان

 أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

دير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال،  عند إعداد البيانات المالية، فإن م
إما لتصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو لم    اإلدارةعن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية ما لم تخطط  

ه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.يكن لدي  
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية  
 

و خطأ، وإصدار  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتيال أ
ة  تقرير مراقب الحسابات الذي   ولي لد يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقا للمعايير ا

توقع أن    للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعقول 
 ثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه البيانات المالية. تؤ
 

 ا أننا نقوم بما يلي:كجزٍء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كم
 

لك تحديد • طر،  وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لت لمخا ا
لك الذي  والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال تعتبر أعلى من ذ

   ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو حذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية. 
 

اء  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغر • ض إبد
   الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 
   اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها أعضاء مجلس  •
 

و  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس ا• ط بأحداث أ ستمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتب
ها. وفي  ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية فيما يتعلق بقدرة الصندوق على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول علي

و  حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االن تباه في تقرير مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية ، أ
راقب الحسابات  إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير م

   داث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف الصندوق عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة. الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أح
 

حداث بطريقة تحقق  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واأل•
 عرضاً عادالً.

 
ة.  الحصول على أدلة تدقيق ك• لي لما انات ا افية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل الصندوق إلبداء رأي حول البي

 ليه.   ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالصندوق واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذي توصلنا إ
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 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تتمة(

واكتشافات التدقيق الجوهرية، بما في ذلك  نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق التدقيق وتوقيته المخطّط،  
 أي قصوٍر جوهريٍ في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

قات  غهم بجميع العال كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبال 
و ا  لضمانات  وغيرها من األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات المتخذة للحد من التهديدات أ

 التي تم تطبيقها.  

لية  ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال الت دقيق التي قمنا بها على البيانات الما
أو التنظيمات    للسنة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونقوم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون

عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول توقع أن تزيد    الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ
 اآلثار العكسية عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن هذا األمر.

األخرى   والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  حول  التقرير

، فإننا نؤكد على:2021لسنة    8قانون رقم  ، وصيغته المعدلة بال2015لسنة    11وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض عملية التدقيق التي قمنا بها.•

 تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية تتفق معها.  الصندوقأن  •

 أن المعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت البنك. •

لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن • ( لسنة 11ا رقم )قد خالف أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول به الصندوقأنه 
، أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيله أو مركزه المالي كما في  2021لسنة    8، بصيغته المعدلة بالقانون رقم  2015

.2022ديسمبر    31

 فرع قطر  –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز  
(120155سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 تهتمونيوليد  
370سجل مراقبي الحسابات رقم  

 الدوحة، دولة قطر
 2023فبراير    20
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 المتداوله صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق  
 2022ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  البيانات المالية كما في 

 (جميع المبالغ بالرياالت القطرية مالم يذكر خالف ذلك)
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 الشامل الدخل بيان
 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 
 2021 2022 اإليضاحات 
 لاير قطري لاير قطري  

    إيرادات تشغيلية

 47,250,754 (37,036,410) 6 الربح من استثمارات في أوراق مالية  )الخسارة( /  صافي
 11,851,050 17,861,349  إيرادات توزيعات األرباح

 59,101,804 )19,175,061)  إجمالي الدخل
    

    المصروفات
 (617,636)    )954,630) 7  رسوم اإلدارة

 (397,729) )397,453)  إدارية رسوم
 (258,814) )212,798)  أتعاب األمين

 (180,708) )208,201)  أتعاب الوساطة
 (729,406) )756,016)  مصروفات تشغيلية أخرى

 (2,184,293) )2,529,098)  إجمالي المصروفات
    

 56,917,511 )21,704,159)  التغيير في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي الوحدات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  9إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من    
   .4إلى    1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج بالصفحات  



 المتداوله صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق  
 2022ديسمبر  31البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  

 (جميع المبالغ بالرياالت القطرية مالم يذكر خالف ذلك)
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 الوحدات مالكي إلى  العائدة الموجودات صافي في التغيرات بيان
 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 
  2022  2021 
 لاير قطري الوحداتعدد   لاير قطري عدد الوحدات 
     

 409,439,814 39,987,310 461,466,780 40,662,310 يناير )مدقق(  1الرصيد في  
التغيير في صافي الموجودات العائدة إلى مالكي  

 56,917,511 - )21,704,159) - الوحدات
 (11,560,070)  )17,810,092)  (9توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح  

     االشتراكات واالستردادات من قبل مالكي الوحدات: 
 26,266,275 2,525,000 307,700 25,000 إصدار الوحدات القابلة لالسترداد خالل السنة
 (19,596,750) (1,850,000) - - استرداد الوحدات القابلة لالسترداد خالل السنة 

 6,669,525 675,000 307,700 25,000 المعامالت مع مالكي الوحدات
 461,466,780 40,662,310 422,260,229 40,687,310 ديسمبر  31الرصيد في  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

. جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  9إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من    
   .4إلى    1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج بالصفحات  



المتداولة مؤشر بورصة قطر للصناديق   صندوق 
المالية للسنة المنتهية في   2022ديسمبر  31البيانات 

 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 النقدية التدفقات بيان
 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 
 2021 2022 اإليضاحات 
 لاير قطري لاير قطري  

      األنشطة التشغيلية
 56,917,511 )21,704,159)  لي الوحداتماحإلى    المنسوبةفي صافي الموجودات    اتالتغير

    

    تعديالت على:
 (44,580,754) 40,581,636 6 غير محقق من إعادة تقييم االستثمارات في األوراق المالية  صافي ربح

 12,336,757 18,877,475  التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية الربح  
    

    التغييرات في:

 (7,196,991) )1,661,747)  استثمارات في أوراق مالية
 (19,748) 242,069  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 5,120,018 17,457,797  التشغيل   أنشطةصافي النقد الناتج من  
    

    ل لتمويا  نشطةأ  من  لنقديةا  تلتدفقاا
 26,266,275 307,700  دلالستر  لقابلةا  ات لوحدا  ارصدإ  حصیلة
 (19,596,750) -  اتحدو  دادسترا  مقابل  تمدفوعا

 (11,560,070) )17,810,092)  (9توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح  
 (4,890,545) )17,502,392)  لتمويلا  نشطةأ  في  ملمستخدا  لنقدا  صافي

    
 229,473 )44,595)  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

 1,385,267 1,614,740  يناير 1نقد وشبه نقد في  
 1,614,740 1,570,145 3 ديسمبر  31نقد وشبه النقد في  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  9إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من    
   .4إلى    1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج بالصفحات  



مؤشر بورصة قطر   المتداولةصندوق  للصناديق 
المالية للسنة المنتهية في  2022ديسمبر  31البيانات 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
)جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

9

الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع .1

وح    2017أبريل    9تم تأسيس صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة )"صندوق مؤشر بورصة قطر" أو "الصندوق"( في   كصندوق مفت

في سجل صناديق االستثمار في وزارة االقتصاد والتجارة بموجب شهادة التسجيل رقم  ومرخص من قبل مصرف قطر  96762وهو مسجل 

ة  )69(وقرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم   2002( لسنة  25وفقا للقانون رقم )  IF/26/2016المركزي بموجب الترخيص رقم   2004لسن

 . 2018فبراير    12إلصدار لوائح لصناديق االستثمار بدولة قطر. بدأ الصندوق أعماله من  

.2018مارس    5الصندوق مرخص من هيئة قطر لألسواق المالية ومدرج في بورصة قطر بتاريخ  

 .لاير قطري  10,000,000الصندوق في تاريخ تأسيسه رأس مال بحد أدنى    يملك

 B.S.D /11/1979بنك الدوحة ش.م.ق.ع )"المؤسس"( هي شركة مساهمة قطرية عامة مقفلة لديها ترخيص من مصرف قطر المركزي رقم 

 . 7115ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بموجب سجل تجاري رقم  

، أصبح يدير الصندوق أفنتيكوم كابيتال مانجمنت )قطر( ذ.م.م. المرخص لها من هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتاريخ  2019مبر  سبت  1اعتباًرا من  

 . 2019مارس    31في   ( ومسجلة لدى هيئة قطر لألسواق المالية00173)مركز قطر للمال رقم    2013يوليو    2

الحفظ ومسؤول الصندوق اإلداري. تم تعيين بنك ستاندرد تشارترد )فرع قطر( كأمين  

 هدف الصندوق وطبيعة أنشطته

إن هدف االستثمار الرئيسي للصندوق هو:

i.     لذين  لتكرار ة ا لمالي ق ا نتائج أداء مؤشر أسعار بورصة قطر )"المؤشر"( )وهو المؤشر المرجح برأس المال السوقي للعشرين مصدر لألورا

تداول أسهمهم في البورصة( باالستثمار في مكونات المؤشر وفقًا للموازين التي تتوافق بشكل كبير  يتمتعون بأكبر رأس مال سوقي وسيولة ويتم  

مع تلك الموجودة في المؤشر؛

ii.    من إجمالي حقوق تصويت األسهم المتداولة ألي مُصدر، بما في ذلك أحد مكونات المؤشر. إن الحد األقصى    %10لن يمتلك الصندوق أكثر من

الذي يج من إجمالي صافي  %15وز ألي مكون مؤشر أن يتألف منه الصندوق كما في إعادة التوازن النصف السنوية للمؤشر، هو للميزان 

الموجودات؛ و

iii.  لن يستثمر الصندوق في أسهم المؤسس أو مدير الصندوق أو أمين االستثمار، فيما عدا إلى الحد الذي تكون إليه تلك األسهم مكونات للمؤشر. 

من   2022سبتمبر   30تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة للصندوق لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

قبل المؤسس في۲۰ فبرایر ۲۰۲۳

الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2

أساس اإلعداد 2-1

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.  2022ديسمبر    31تم إعداد البيانات المالية للصندوق للسنة المنتهية في  

و  تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس التكلفة   لربح أ ة من خالل ا التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادل
 الخسارة والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة.

تم عرض هذه البيانات المالية باللاير القطري، وهو عملة عرض البيانات المالية للصندوق.



المتداولة مؤشر بورصة قطر للصناديق   صندوق 
المالية للسنة المنتهية في   2022ديسمبر  31البيانات 

 الماليةاإليضاحات المتممة للبيانات 
 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2
 

 أساس اإلعداد )تتمة( 2-1
 

فتراضات  ؤثر على   يتطلب إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن يقوم مدير الصندوق بإصدار أحكام وتقديرات وا ت
 د تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات.تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وق 

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة 2-1-1

 
ه حيّز    الصندوق خالل الفترة، طبق   ا ة أدن وارد ل المعايير الدولية للتقارير المالية أعاله وتعديالتها في إعداد هذه البيانات المالية. تدخل المعايير ا

 :2022يناير    1السريان اعتباراً من  
 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -ممتلكات ومنشآت ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود   •
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي   •
 37تكلفة تنفيذ تعديالت العقد على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –عقود مثقلة بااللتزامات   •
 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   •

 

لمعترف بها في  لم يكن لتطبيق المعايير   غ ا ل ا لمب الدولية للتقارير المالية المذكورة أعاله والتعديالت التي طرأت عليها أي تأثير جوهري على ا
 الفترات السابقة والحالية، ومن غير المتوقع أن تؤثر جوهرياً على الفترات المستقبلية.

 

   المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول 
 

.    الصندوقالمعايير والتعديالت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم    يتم إصدار عدد من ة بتطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالي
. وسوف   الصندوق قوم  ي، ومع ذلك،  صندوق قد يكون للمعايير التالية تأثير على البيانات المالية لل ة لجديد ق  ي حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير ا طب

 هذه المعايير الجديدة في التواريخ الفعلية ذات الصلة.   الصندوق
 

 (2023يناير    1عقود التأمين والتعديالت التي طرأت عليه )تعتبر سارية المفعول ابتداءً من    -  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم        •
اءً من    1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة        • )تعتبر سارية المفعول ابتد

 (2023يناير 
لتقارير    2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية        • ة ل ولي لد للمعايير ا

 (2023يناير    1المالية )تعتبر سارية المفعول ابتداءً من  
 (2023يناير    1)تعتبر سارية المفعول ابتداءً من    8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -تعريف التقديرات المحاسبية         •
تعتبر  )   12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة فردية        •

 (2023يناير    1سارية المفعول ابتداءً من  
لية رقم   -بيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك         •   10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما

 جل غير مسمّى()متاحة للتطبيق االختياري / تم تأجيل تاريخ السريان أل  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  
 

 السياسات المحاسبية الهامة 2-2
 

a) االعتراف باإليرادات 
 

 يتم االعتراف بالفوائد من الودائع والموجودات المالية األخرى على أساس االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. •
 تحصيلها. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون للصندوق الحق في   •

 
b) األتعاب والعموالت 

 
 يتم االعتراف بمصروفات األتعاب والعموالت على أساس االستحقاق.

 
 األدوات المالية ج(

 

 التصنيف
 

 يصنف الصندوق موجوداته المالية ومطلوباته المالية في الفئة التالية:
 

(i) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

اقتناء الموجودات المالية المصنفة على أنها "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بشكل أساسي لغرض تحقيق ربح من البيع قصير  يتم 
 األجل.
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  )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-2
 

 )تتمة(األدوات المالية   ج(
 

(ii) االعتراف 
 
التزام مالي عندما، وفقط عندما يصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم االعتراف بمشتريات أو بيع أو  الصندوق بأصل مالي   يعترف 

لسوق في تاري  و األعراف في ا خ  الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أ
 التداول، أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع األصل. 

 
(iii) إلغاء االعتراف 

 
 يتم استبعاد األصل المالي )أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عندما:

 
 الموجودات قد انقضى.يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من   •

ر  قام الصندوق بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمل التزامًا بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخي  •
 جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور".

لموجودات  إما )أ( قام الصندوق بنقل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة باألصل أو )ب(   • لم ينقل ولم يحتفظ بجميع المخاطر والعوائد ل
 ولكنه قام بنقل السيطرة على األصل. 

 
طر  لمخا ظ بجميع ا   عندما يقوم الصندوق بنقل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من األصل وعندما يدخل في ترتيب مرور، ولم ينقل ولم يحتف

 ى الموجودات، فإنه يتم االعتراف باألصل إلى قدر استمرار ارتباط الصندوق باألصل.والعوائد المتعلقة باألصل ولم ينقل السيطرة عل
 

 يلغي الصندوق االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
 

(iv) القياس األولي 
 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة" في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف  يتم تسجيل الموجودات المالية المصنفة على أنها "بالقيمة  
ه    بصافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي دخل من توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بجميع تكاليف المعامالت المتعلقة بهذ

 الربح أو الخسارة.الموجودات والمطلوبات المالية مباشرة في  
 

(v) القياس الالحق 
 

ل  ل ا تغيرات  بعد القياس األولي، يقيس الصندوق األدوات المالية المصنفة "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" بسعر اإلقفال. يتم تسجي
و  الالحقة في القيمة العادلة لتلك األدوات المالية في "صافي الربح أو الخسارة من الموجودات والم طلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 الخسارة".
 

 النقد وشبه النقد
 

 لغرض بيان التدفقات النقدية، فإن النقد وشبه النقد يتكون من األرصدة البنكية. 
 

 القيمة العادلة
 

معاملة تجارية نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لسداد التزام ما في  
س  القياس بالمبلغ األصلي أو، في حال غياب تلك السوق، في السوق األكثر مالءمة التي يمكن للصندوق الوصول إليها في ذلك التاريخ. ال تعك 

 القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم األداء الخاصة به.
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  )تتمة( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس .2
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2-2
 

 )تتمة(  األدوات المالية ج(
 

(v) )القياس الالحق )تتمة 
 

 )تتمة(  القيمة العادلة
 

لتلك األداة. تعتبر السوق نشطة إذا  عندما يكون ذلك متاحا، يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام السعر المدرج في السوق النشطة  
 تمت معامالت لألصل أو االلتزام بتواتر وحجم كافيين لتقديم معلومات تسعير على أساس مستمر.

 
 ذمم دائنة أخرى ومستحقات

 
 الفواتير من الموردين.يتم االعتراف بالمطلوبات المستحقة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالخدمات المستلمة بغض النظر عن استالم أو عدم استالم  

 

 الذمم المدينة األخرى
 

لمشكو  ة ا لمدين ك في  يتم تحقيق الذمم المدينة األخرى بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصًا مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير الذمم ا
 ي حالة عدم وجود إمكانية الستردادها. تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. يتم شطب الديون المعدومة ف 

 
 االشتراكات المعلَّقة في انتظار التخصيص 

 
 سيتم تسجيل االشتراكات األولية التي قام بها المستثمرون قبل تخصيص الوحدات كمطلوبات مقابل النقد المستلم. 

 
 المقاصة

 
ي  يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية على أن ت عرض في بيان المركز المالي بالقيمة الصافية فقط عند وجود حق قانون

وبات  حالي ملزم إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ووجود النية في تسويتها على أساس القيمة الصافية وتحقيق الموجودات وتسوية المطل 
لمركز  في نفس الوقت. وال ينطبق هذا عموما على اتفاقيات المقاصة الرئيس  ية، وتُعرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالمجمل في بيان ا

 المالي.
 

 النقد وشبه النقد 3
 

 2022 2021 
 لاير قطري لاير قطري 

 1,614,740 1,570,145 حسابات جارية
 

  المالية األوراق في االستثمارات 4
 

 الربح أو الخسارة:استثمار في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 

 2021 2022 العملة 
 لاير قطري لاير قطري  

 460,997,950 422,078,063 لاير قطري دولة قطر  -أوراق مالية مدرجة  
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 مستحقة ومصروفات دائنة ذمم 5
 

 2022 2021 
 لاير قطري لاير قطري 

 617,636 954,630 رسوم اإلدارة
 51,584 49,172                أتعاب األمين

 97,514 96,725 إدارية  رسوم
 379,176 287,452 استحقاقات أخرى

 1,387,979 1,145,910 
 

 مالية أوراق في استثمارات من الربح صافي 6
 

 2022 2021 
 لاير قطري لاير قطري 

 2,670,000 3,545,224 من بيع استثمارات في أوراق مالية  ربحصافي  
 44,580,754 )40,581,636) غير محقق من إعادة تقييم االستثمارات في األوراق المالية      ربحخسارة /  صافي  

 (37,036,410( 47,250,754 
 

 العالقة ذات األطراف معامالت 7
 

عليه عند اتخاذ  تعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام  
 القرارات المالية والتشغيلية. 

 
 نسبة إجمالي المصروفات )أ(

 
ا على شكل  0.5يدفع الصندوق لألطراف من نسبة إجمالي المصروفات   ويً فع سن لد % من المتوسط اليومي لصافي قيمة الموجودات المستحقة ا
 متأخرات في نهاية فترة التقييم األخيرة لكل سنة تقويمية.

 
 الصندوق جميع التكاليف واألتعاب المرتبطة بالصندوق من نسبة إجمالي المصروفات بما في ذلك:يدفع 

 
 االستثمار، بما في ذلك األتعاب التي احتسبها أمين االستثمار عن رسوم إدارية، وكالة التحويل و/أو رسوم التسجيل،  حفظ  أتعاب أمين•

 رسوم مسؤول الصندوق اإلداري،  •
 رسوم اإلدراج المحتسبة من بورصة قطر،  •

 رسوم الترخيص التي احتسبها مقدم المؤشر،  •
 الية،رسوم شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الم  •
 جميع الرسوم المعقولة المتكبدة فيما يتعلق بإصدار نشرات اإلصدار وطبعها وإرسالها وتوزيعها وغيرها من التقارير الدورية المطلوبة،  •

 أتعاب التدقيق المعقولة،  •
 األتعاب القانونية المعقولة،  •
 أتعاب التسويق المعقولة،  •

 رسوم وساطة  •
 أي تكاليف ثابتة أخرى.  •

 
أي رس المصروفات بعد دفع جميع المصروفات أعاله بنسبة تدفع  إجمالي نسبة  إلى مؤسس  %50إلى مدير الصندوق و %50وم متبقية من 

 الصندوق.
 

 يةدارإلا  ملرسوا )ب(
 

الصندوق من  إلى مؤسس    % 50إلى مدير الصندوق و  %50تحتسب أتعاب اإلدارة وتستحق الدفع لمؤسس ومدير الصندوق على أساس سنوي بنسبة  
 إجمالي نسبة المصروفات بعد دفع جميع المصروفات أعاله.
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة( 7
 

 2022   2021 
   

   بيان بنود المركز المالي
 617,636 954,630 الرسوم اإلدارية المستحقة

   
   بيان بنود الدخل الشامل

 617,636 954,630 مستحقات أخرى

 

 المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 8
 

 مقدمة
 
لمؤشر   تتمثل استراتيجية االستثمار الخاصة بالصندوق في زيادة نتائج االستثمار لمؤشر أسعار بورصة قطر من خالل االستثمار في مكونات ا

ل  90، سيتم استثمار ما ال يقل عن  التي تتوافق إلى حد كبير مع تلك الموجودة في المؤشر. من أجل إدارة المخاطر  -وفقًا لألوزان   % من رأس ما
ار    الصندوق في مكونات المؤشر، وسيتم االحتفاظ بالباقي نقدًا أو في أدوات سوق المال المحلية. المخاطر متأصلة في أنشطة الصندوق، ولكنها  تد

لغ  من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط   ا ا ب طر أمًر لمخا ارة ا ة إد األخرى. تعتبر عملي
فظ  األهمية الستمرار ربحية الصندوق. يتعرض الصندوق لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة الناشئة عن األدوات المالية التي يحت

 بها.
 

 هيكل إدارة المخاطر
 

لتزم    مدير الصندوق مسؤول عن تحديد المخاطر والسيطرة عليها. سيقوم المؤسس بصياغة سياسات إدارة االستثمار والمخاطر للصندوق، وسي
 مدير الصندوق بسياسات االستثمار وإدارة المخاطر وفقًا للنظام األساسي. 

 
 نظام قياس المخاطر وإعداد تقارير عنها

 
ق  تقنية المعلومات في معالجة البيانات وإيستخدم الصندوق عددًا من األنظمة المتخصصة وموارد   لصندوق فري . لدى مدير ا دارتها وتخزينها

  متخصص في تكنولوجيا المعلومات و "خطة استمرارية األعمال" في حالة وقوع كارثة. ومع ذلك، في حالة عدم توفر األنظمة وموارد تكنولوجيا
 المعلومات لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك على أداء الصندوق. 

 
و عدم  يخضع الصندوق للمعالجة   لية أ التشغيلية في تسوية الصفقات وتحصيل األرباح وتنفيذ إجراءات الشركات. في حالة فشل أي عملية تشغي

طر ع  لمخا ي ل لكل بر  تنفيذها بالكامل، فقد يتكبد الصندوق خسارة مالية. يراقب مدير الصندوق ويقيس المخاطر اإلجمالية فيما يتعلق بالتعرض ا
 جميع أنواع وأنشطة المخاطر. 

 
 مخاطر السوق

 

ل مع  لسوق مث دالت  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في متغيرات ا
 العادلة. الربح وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم. الحد األقصى للمخاطر الناتجة عن األدوات المالية المعتمدة يساوي قيمتها  

 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

لة لألدوات  لعاد .  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم ا ة لي لما   ال ا
 ملكية. يتعرض الصندوق  لمخاطر أسعار الفائدة حيث أن جميع األوراق المالية هي استثمارات في حقوق ال 
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 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر العملة
 

طر   مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. الصندوق ليس معرض ألي مخا
وجد باللاير القطري والدوالر األمريكي. نظًرا ألن اللاير القطري مرتبط بالدوالر األمريكي، فال تتعلق بالعمالت حيث أن جميع المعامالت تتم      ي

 هناك مخاطر كبيرة في أسعار الصرف األجنبي.
 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية
 

قيمة  مخاطر أسعار حقوق الملكية هي مخاطر التغيرات غير المواتية في القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات   في مستويات مؤشرات األسهم و
وحدات  .  األسهم الفردية. ينشأ تعرض مالكي الوحدات لمخاطر أسعار الموجودات الصافية من استثمارات الصندوق في األوراق المالية لمالكي ال

. قد   460,997,950:  2021لاير قطري )  422,078,063، يمتلك الصندوق أوراق مالية بقيمة  2022ديسمبر    31اعتباًرا من   لاير قطري(
لاير قطري   4,220,780% في مؤشرات األسهم إلى زيادة / )نقص( القيمة العادلة لألوراق المالية وبيان الدخل بمقدار 1يؤدي التباين بنسبة  

 لاير قطري(.  4,609,980:  2021)
 

 تركيز مخاطر أسعار حقوق الملكية
 

 وضع جميع األوراق المالية في دولة قطر.يسعى الصندوق إلى زيادة المؤشر، وبالتالي يتم  
 

 يحلل الجدول التالي تركيز الصندوق لمخاطر أسعار حقوق الملكية في محفظة حقوق ملكية الصندوق حسب التوزيع الصناعي.
 

 2022   2021 
 % من أسهم حقوق الملكية % من أسهم حقوق الملكية 
   

 %54 52%   مالية
 %26 24% صناعية

 %5 4% اتصاالت
 %5 3%   استثمار عقاري

 %0 2% تأمين
 %4 9%   وسائل نقل

 %6 6% البضائع والخدمات االستهالكية
 %100 100% 

 

 مخاطر السيولة
 

ق  تعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر أن يواجه الصندوق صعوبة في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم   تسويتها عن طري
سابق    تقديم النقد أو أي أصل مالي آخر. ينشأ التعرض لمخاطر السيولة بسبب احتمال مطالبة الصندوق بسداد التزاماته أو استرداد أسهمه في وقت

 مما هو متوقع.
 

ق  % )عشرة بالمائة( من إجمالي عدد الوح10إذا تجاوز مجمل طلبات االسترداد اإلجمالية في أي يوم تداول   لساب لتقييم ا دات المستحقة في يوم ا
%. أي طلبات استرداد مؤجلة  10يتم تجاوز مستوى    المباشرة، يجوز للمؤسس، وفقًا لتقديره الخاص، تأجيل أي طلب استرداد كليًا أو جزئيًا حتى  

 % دائمًا.10ستكون لها األولوية على أي طلبات استرداد الحقة وستتأثر في يوم التعامل التالي، مع مراعاة حد  
 

بشكل  يسعى الصندوق إلى زيادة نتائج أداء المؤشر قبل األتعاب والمصروفات من خالل االستثمار في مكونات المؤشر وفقًا لألوزان التي تتوافق  
فة  كبير مع تلك الموجودة في المؤشر واالمتثال إلرشاداته التي يمكن تحويلها بسهولة في ظل ظروف السوق العادية إلى السيولة ا . باإلضا لنقدية

ة  إلى ذلك، فإن سياسة الصندوق هي االحتفاظ بما يكفي من النقد والنقد المعادل لتلبية متطلبات التشغيل العادية. من واجب مدير الصندوق  قب مرا
 وضع سيولة الصندوق على أساس يومي. 

 

 النقد.  % من صافي موجوداته في النقد وشبه0.37كما في تاريخ التقرير، يستثمر الصندوق  
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 استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية
 

سارة  يوضح الجدول التالي تاريخ استحقاق موجودات ومطلوبات الصندوق. يستند تحليل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ 
التاريخ المتوقع الذي سيتم فيه تحقيق هذه الموجودات. بالنسبة للموجودات األخرى، يستند التحليل إلى مجموعات  إلى مجموعات االستحقاق على  

لك  االستحقاق على الفترة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي أو التاريخ المتوقع لتحقيق الموجودات، إ ذا كان ذ
 سابقًا.

 
 2022ديسمبر    31الستحقاق كما في  تواريخ ا

 

 أشهر 1-3 
3-12 

 شهرا
1  - 5 

 سنوات
  5أكثر من  

 اإلجمالي غير مؤرخ سنوات
 1,570,145 - - - - 1,570,145 الموجودات

       أرصدة بنكية

موجودات مالية بالقيمة  
العادلة من خالل الربح  

 422,078,063 422,078,063 - - - - أو الخسارة
 423,648,208 422,078,063    1,570,145 إجمالي الموجودات

 

 سنوات 5 -  1 شهرا 12-3 أشهر 1-3 
  5أكثر من  

 اإلجمالي غير مؤرخ سنوات

       المطلوبات
 1,387,979 - - - - 1,387,979 مطلوبات أخرى

 1,387,979 - - - - 1,387,979 إجمالي المطلوبات
 422,260,229 422,078,063 - - - 182,166 فجوة االستحقاق

 
 2021ديسمبر    31تواريخ االستحقاق كما في  

 

 اإلجمالي غير مؤرخ سنوات   5أكثر من   سنوات  5 -  1 شهرا  12-  3 أشهر  1-3 
       الموجودات

 1,614,740 - - - - 1,614,740 أرصدة بنكية
موجودات مالية بالقيمة  

العادلة من خالل الربح  
 460,997,950 460,997,950 - - - - الخسارةأو  

 462,612,690 460,997,950 - - - 1,614,740 إجمالي الموجودات
 

 اإلجمالي غير مؤرخ سنوات   5أكثر من   سنوات  5 -  1 شهرا  12-  3 أشهر  1-3 

       المطلوبات
 1,145,910 - - - - 1,145,910 مطلوبات أخرى

 1,145,910 - - - - 1,145,910 إجمالي المطلوبات
 461,466,780 460,997,950 - - - 468,830 فجوة االستحقاق

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
 

لسوق في تاريخ  لقياس.  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في ا ا
مر دون أي  وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة العادلة إلى افتراض أن الصندوق مست

 نية أو مطلب لتقليص حجم عملياته بشكل جوهري أو إجراء معاملة بشروط سلبية. 
 

يتم االعتراف   يوجد فرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة.  اللة من خالل الربح أو الخسارة، وبالتالي  يتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العاد
 بااللتزام المالي مبدئيًا عندما تصبح الشركة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. 
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 للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(القيمة العادلة  
 

ي  لت ة  تعتبر القيمة العادلة للذمم المدينة األخرى والذمم الدائنة لمعامالت االستثمار والذمم الدائنة األخرى والمصروفات المستحقة، وا يتم إعاد
 الدفترية.  بشكل معقول لقيمتها  تقريبيةتسعيرها في الغالب وقصيرة األجل ويتم إصدارها بأسعار السوق،  

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
 يستخدم الصندوق التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل تقنية التقييم:  

 
 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛  1المستوى  

 
.  : أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مال2المستوى   حظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(

ة ف ل ي  تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماث
 شكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق؛أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن ب

 
 : أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال 3والمستوى    

ا  تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظ اد تها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استن
 ات. إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدو

 
لكامل من  تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية   ا المتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق المدرجة. تتكون محفظة الصندوق ب

 . 1أوراق مالية مدرجة في دولة قطر. لذلك، يتم استخدام تقنيات قياس المستوى  
 

 المالي:   فيما يلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، باإلضافة إلى القيم الدفترية الموضحة في بيان المركز
 

 2022ديسمبر   31 

 
القيمة العادلة من خالل  
 تكلفة مطفأة أخرى الربح أو الخسارة

   اإلجمالي

 القيمة العادلة القيمة الدفترية
     الموجودات

 1,570,145 1,570,145 1,570,145 - أرصدة بنكية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 422,078,063 422,078,063 - 422,078,063 الربح أو الخسارة
 422,078,063 1,570,145 423,648,208 423,648,208 

     
     المطلوبات

 1,387,979 1,387,979 1,387,979 - مطلوبات أخرى
 - 1,387,979 1,387,979 1,387,979 

 

 2021ديسمبر    31 

 
القيمة العادلة من خالل  
 تكلفة مطفأة أخرى الربح أو الخسارة

   اإلجمالي

 القيمة العادلة القيمة الدفترية
     الموجودات

 1,614,740 1,614,740 1,614,740 - أرصدة بنكية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 460,997,950 460,997,950 - 460,997,950 الربح أو الخسارة
 460,997,950 1,614,740 46226121690 4621612,690 
     

     المطلوبات

 1,145,910 1,145,910 1,145,910 - مطلوبات أخرى
 - 1,145,910 1,145,910 1,145,910 
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 مخاطر االئتمان
 

لية  مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل لألداة المالية في   لى خسارة ما ؤدي إ الوفاء بالتزام أو ارتباط أبرمه مع الصندوق، مما ي
 للصندوق. ينشأ بشكل رئيسي من األرصدة البنكية والموجودات األخرى. 

 
ط مع  تتمثل سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان في تقليل التعرض لألطراف المقابلة مع المخاطر المتعلقة بعدم االنتظام من خالل التعامل ف ق

 األطراف ذات العالقة التي تفي بمعايير االئتمان المحددة في نشرة اإلصدار للصندوق وعن طريق أخذ الضمانات.
 

 . يتمثل الحد األقصى لمخاطر الصندوق في تاريخ التقرير في القيم الدفترية المعنية للموجودات المالية ذات الصلة في بيان المركز المالي 
 

 لتعرض للمخاطر كما يلي:إجمالي الحد األقصى ل
 

 2021   2022 التعرض لمخاطر االئتمان
 لاير قطري لاير قطري 

   النقد وشبه النقد

 1,614,740 1,570,145 حسابات الجارية
 1,614,740 1,570,145 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 
 . 2022ديسمبر    31يتأخر موعد استحقاق أو تنخفض قيمة أي موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة في    لم

 

 الصندوق لديه حساب جاري مع البنوك، مع تصنيف ائتماني مقبول. 
 

 األرباح توزيعات 9
 

  2022ديسمبر   31لاير قطري لكل وحدة للسنة المنتهية في    0.051و    0.387وافقت لجنة الصندوق ووزعت توزيعات أرباح إجمالية قدرها  
 لاير قطري للوحدة( على النحو التالي:   0.29:  2020)

 
لاير قطري لكل وحدة، ليتم توزيعها على مالكي  0.387، وافقت لجنة الصندوق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2022 أبريل 3في   -

 .2022أبريل    6الوحدات كما هو مسجل بتاريخ  

لك   0.051، وافقت لجنة الصندوق على توزيع أرباح نقدية بقيمة  2022مايو    11في   - ى ما وزيعها عل ة، ليتم ت ي  لاير قطري لكل وحد
 . 2022مايو    18الوحدات المسجلين في السجل بتاريخ  

 
 




