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 صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة
  المرحليبیان الدخل الشامل 

   ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة الستة 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في   أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة  إیضاح 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰یونیو    ۳۰  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

         اإلیراد التشغیلي
من   )الخسارةالربح / (صافي 

 ٦ استثمارات مالیة
۳۱٬٤٤۷٬٥۰۷  ۱۲٬۲۹۳٬۰٦۹  )٤۸٬۰٤٦٬۷۱٥٬٥  ) ٦۸۸٬۹٤۲ 

 ۱٥٬٤۲٤٬۹۲۸  ۱۳٬۹۸۸٬٥۲۰  ۱۱۱٬٤٤۱   ۱٬۸۰۸٬۰۱۲  إیرادات توزیعات أرباح
 ۲۱٬۰۱۳٬۸۷۰  )۳٤٬۰٥۸٬۱۹٦(  ۱۲٬٤۰٤٬٥۱۰  ۳۳٬۲٥٥٬٥۱۹  اإلیرادات (الخسارة)/  إجمالي

         
         المصروفات

 ) ۱۹۳٬٤٥۰(  ) ۱۹۳٬٤٥۰(  ) ۹٦٬۷۲٥(  )۹٦٬۷۲٥(  ة یإدار رسوم
 ) ۷۷٬٤٤۱(  ) ۸۱٬٦۲۳(  ) ۳۸٬۷۸۹(  )٤۱٬۷۹٤(  أتعاب أمین

 ) ۲٬۱۷۹(  ) ۲۹٬۷۲۰(  -  -  رسوم وساطة
 ) ٦۳٤٬٦۹۰(  ) ٥۷۰٬۰۱٤(  ) ۳۱۸٬٥۱۹(  )۳۰٦٬٥٦۷(  مصروفات تشغیلیة أخرى

 ) ۹۰۷٬۷٦۰(  )۸۷٤٬۸۰۷(  ) ٤٥٤٬۰۳۳(  )٤٤٥٬۰۸٦(  إجمالي المصروفات
التغیر في صافي الموجودات 
 ۲۰٬۱۰٦٬۱۱۰  )۳٤٬۹۳۳٬۰۰۳(  ۱۱٬۹٥۰٬٤۷۷  ۳۲٬۸۱۰٬٤۳۳  المنسوبة إلى حاملي الوحدات
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  المرحلي المنسوبة إلى حاملي الوحدات الموجوداتبیان التغیرات في صافي 

   ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة الستة 
 
 

 ۲۰۱۹ یونیو ۳۰    ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ 
 لایر قطري   الوحدات عدد   لایر قطري   عدد الوحدات  
 (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)  
        

 ۳٦٤٬۲۷۸٬۸٥۲  ۳٥٫۷۳۷٫۳۱۰  ۳٦٦٬۸۹٥٬۲۰٦  ۳٥٫۷۳۷٫۳۱۰ ینایر (مدقق)  ۱الرصید في 
التغیر في صافي الموجودات  

 ۲۰٬۱۰٦٬۱۱۰  -  )۳٤٬۹۳۳٬۰۰۳(  - المنسوبة لحاملي الوحدات 
توزیعات أرباح مدفوعة  

 )۱٥٬۱۸۸٬۳٥٦(    )۱٥٬۲٦۳٬۷۱٦(   ) ۱۰(إیضاح 
        

المساھمات واالستردادات  
        من قبل حاملي الوحدات: 

إصدار وحدات قابلة  
 -  -  ٤۸٬۷۳۱٬٤٥۰  ٥٬٥۷٥٬۰۰۰ لالسترداد خالل الفترة 
استرداد وحدات قابلة  
 -  -  )٦٬٥۱۹٬۰۰۰(  )۷٥۰٬۰۰۰( لالسترداد خالل الفترة 
المعامالت مع حاملي  

 -  -  ٤۲٬۲۱۲٬٤٥۰  ٤٬۸۲٥٬۰۰۰ الوحدات 
 ۳٦۹٬۱۹٦٬٦۰٦  ۳٥٫۷۳۷٫۳۱۰  ۳٥۸٬۹۱۰٬۹۳۷  ٤۰٬٥٦۲٬۳۱۰ یونیو  ۳۰الرصید في  

تقسیم الوحدة الواحدة    ۲۰۱۹أبریل    ۱حسب تعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة اعتمدت لجنة إدارة الصندوق بتاریخ    إیضاح:
وحدات جدیدة بوحدة واحدة قدیمة. أدى ذلك إلى زیادة عدد الوحدات القائمة من   ۱۰وحدات أي أن تتم مبادلة كل  ۱۰إلى 

 ۷راج الوحدات الجدیدة في بورصة قطر ساري المفعول من وحدة. أصبح إد ۳٥٫۷۳۷٫۳۱۰وحدة إلى  ۳٫٥۷۳٫۷۳۱
 حسبما ھو مقرر من بورصة قطر. نتیجة لذلك فإن عدد الوحدات القائمة قد تم تعدیلھ بأثر رجعي.  ۲۰۱۹یولیو 
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 صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة

  المرحلي بیان التدفقات النقدیة 
   ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة الستة 

 
 

 إیضاح 

أشھر  لفترة الستة 
 ۳۰المنتھیة في 

   ۲۰۲۰یونیو 

أشھر  لفترة الستة ل
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۱۹ یونیو
 لایر قطري  لایر قطري  
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     أنشطة التشغیل
حاملي  التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى 

 ۲۰٬۱۰٦٬۱۱۰  )۳٤٬۹۳۳٬۰۰۳(  الوحدات 
     تعدیالت للبنود التالیة: 

صافي (خسارة) / ربح غیر محققة من إعادة تقییم 
 )٥٬٥۹٦٬۷۷۰(  ٤۳٬۷۹٤٬۹۹٥ ٦ استثمارات مالیة

ربح التشغیل قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
 ۱٤٬٥۰۹٬۳٤۰   ۸٬۸٦۱٬۹۹۲  التشغیلیة

     
     التغیرات في:

 ٥۰۰٬۷٤٥  )۳٥٬٥٦۸٬٦٤۸(  استثمارات مالیة
 ۲٤٤٬٤۱٥  ) ۳٤٦٬۹۷٦(  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

 ۱٥٬۲٥٤٬٥۰۰  )۲۷٬۰٥۳٬٦۳۲(  صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التشغیل
     

     أنشطة التمویل 
 -   ٤۸٬۷۳۱٬٤٥۰  متحصالت إصدار وحدات قابلة لالسترداد 

 -  ) ٦٬٥۱۹٬۰۰۰(  مدفوعات مقابل استرداد وحدات 
 ) ۱٥٬۱۸۸٬۳٥٦(  ) ۱٥٬۲٦۳٬۷۱٦( ۱۰ توزیعات أرباح مدفوعة

 ) ۱٥٬۱۸۸٬۳٥٦(   ۲٦٬۹٤۸٬۷۳٤  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمویل
     

 ٦٦٬۱٤٤  )۱۰٤٬۸۹۸(  صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما یعادلھ
 ٥۸۱٬۰۸۲   ۱٬۲٤۰٬۱۷۳  النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة

 ٦٤۷٬۲۲٦    ۱٬۱۳٥٬۲۷٥ ۳ یونیو ۳۰النقد وما یعادلھ في 
 
 
 



  ة ش.م.ق.ع. بنك الدوح
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٦  

 المركز القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

   في "الصندوق") "صندوق مؤشر بورصة قطر" أو ( صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولةتم تأسیس 
والتجارة بموجب  االقتصاد كصندوق مفتوح وھو مسجل في سجل صنادیق االستثمار في وزارة  ۲۰۱۷أبریل  ۹

  ۲۰۱٦/ ۲٦./ط.وومرخص من قبل مصرف قطر المركزي بموجب الترخیص رقم  ۹٦۷٦۲شھادة التسجیل رقم 
إلصدار لوائح لصنادیق    ۲۰۰٤لسنة    ٦۹رقم    وزارة االقتصاد والتجارةقرار  و  ۲۰۰۲) لسنة  ۲٥وفقا للقانون رقم (

 . ۲۰۱۸فبرایر   ۱۲بدأ الصندوق أعمالھ من   .االستثمار بدولة قطر
 . ۲۰۱۸مارس  ٥الصندوق مرخص من ھیئة قطر لألسواق المالیة ومدرج في بورصة قطر بتاریخ 

 . لایر قطري  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰بحد أدنى  رأس مال اریخ تأسیسھ  الصندوق لدیھ في ت
مصرف قطر المركزي رقم  من  ترخیص لدیھاعامة (المؤسس) ھو شركة مساھمة قطریة  .ع. ش.م.ق الدوحةبنك 

 . ۷۱۱٥تجارة بموجب سجل تجاري رقم  وال االقتصادومسجلة لدى وزارة  ۱۹۷۹/ ۱۱ب.س.د/
رخصة من ھیئة  الم(قطر) ذ.م.م  أفنتیكوم كابیتال مانیجمنت  من جانب    الصندوقبدأ إدارة    ۲۰۱۹سبتمبر    ۱بدءا من  

لدى ھیئة قطر لألسواق  مسجلو )۰۰۱۷۳(مركز قطر للمال رقم  ۲۰۱۳ یولیو ۲تنظیم مركز قطر للمال بتاریخ 
 . ۲۰۱۹مارس   ۳۱المالیة في  
 لصندوق. لومسؤول إداري ) كأمین فرع قطر( تشارتردبنك ستاندرد تم تعیین 

 ھدف الصندوق وطبیعة أنشطتھ
 :ھوإن ھدف االستثمار الرئیسي للصندوق 

عشرین  لل  المؤشر المرجح برأس المال السوقيأسعار بورصة قطر ("المؤشر") (وھو  مؤشر  نتائج أداء    الستقراء )أ(
داول أسھمھم في البورصة)  تویتم سیولة وأكبر رأس مال سوقي مالیة الذین یتمتعون بالوراق لألمصدر 

 تتوافق بشكل كبیر مع تلك الموجودة في المؤشر،باالستثمار في مكونات المؤشر وفقًا للموازین التي 
حقوق تصویت األسھم المتداولة ألي مصدر، بما في ذلك أحد  من إجمالي  ٪۱۰لن یمتلك الصندوق أكثر من  )ب(

الذي یجوز ألي مكون مؤشر أن یتألف منھ الصندوق كما في إعادة    وزنالمؤشر. إن الحد األقصى للمكونات  
 من إجمالي صافي الموجودات، و ٪۱٥التوازن النصف السنویة للمؤشر، ھو 

لن یستثمر الصندوق في أسھم المؤسس أو مدیر الصندوق أو أمین االستثمار، فیما عدا إلى الحد الذي تكون  )ج(
 األسھم مكونات للمؤشر. إلیھ تلك

بتاریخ    ۲۰۲۰یونیو    ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة    البیانات المالیة المرحلیة المختصرةصرح المؤسس بإصدار  
 . ۲۰۲۰ یولیو ۲۲

 والسیاسات المحاسبیة الھامة  أساس اإلعداد ۲

 أساس اإلعداد 

المحاسبة ر یالمعوفقاً  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة الستة  البیانات المالیة المرحلیة المختصرةأعدت 
 المعمول بھا.لوائح مصرف قطر المركزي  أحكامو "التقاریر المالیة المرحلیة"  ۳٤الدولي رقم 

على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة   البیانات المالیة المرحلیة المختصرةال تحتوي 
باإلضافة إلى ذلك، ال  . ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في السنویة ویجب قراءتھا باالقتران مع البیانات المالیة 

إلى النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة بالضرورة  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰تشیر نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات المالیة المصنفة   البیانات المالیة المرحلیة المختصرةتم إعداد ھذه 
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم تسجیلھا بالقیمة العادلة. القیمة بال
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  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة
  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

۷  

 (تابع)والسیاسات المحاسبیة الھامة أساس اإلعداد  ۲
 أساس اإلعداد (تابع)

 باللایر القطري وھو عملة العرض للبیانات المالیة للصندوق. البیانات المالیة المرحلیة المختصرةتم عرض 

من مدیر الصندوق وضع  وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  البیانات المالیة المرحلیة المختصرةیتطلب إعداد 
أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات 

 والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

الھامة التي وضعھا مدیر الصندوق عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للصندوق والمصادر الرئیسیة كانت األحكام 
 . ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ تھیة فيمنال سنةمطبقة على البیانات المالیة لل للشكوك حول التقدیرات ھي نفسھا ال

سنة المنتھیة في للتتطابق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة  
 . ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة

 ۲۰۱۹ینایر  ۱والساریة في أو بعد والتعدیالت والتفسیرات الصادرة الجدیدة المعاییر 

(یسري   ۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  - تعریف األھمیة •
 ). ۲۰۲۰ینایر  ۱مفعولھا بتاریخ 

 )۲۰۲۰ینایر  ۱(یسري مفعولھ في  ۳تعریف األعمال التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

المرجعي في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (یسري مفعولھا من التعدیالت على اإلشارات إلى إطار العمل  •
 ). ۲۰۲۰ینایر  ۱

لیس لتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات علیھا أثر ھاما على البیانات المالیة   
 للصندوق. 

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة بعد

معاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات علیھا الجدیدة التي تم إصدارھا ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول للفترة  ال
 ولم یتم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة على النحو التالي:   ۲۰۲۰یونیو    ۳۰المنتھیة في  

 ) ۲۰۲۱ینایر  ۱" (یسري من التأمین عقود"  – ۱۷ رقم المالیة للتقاریر الدولي المعیار •

"البیانات المالیة الموحدة" ومعیار المحاسبة الدولي   –  ۱۰  رقم المالیة للتقاریر  الدولي المعیار على التعدیالت •
"استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة" عند بیع أو المساھمة في موجودات بین مستثمر   –  ۲۸رقم  

 أو مشروعھ المشترك (تأجل تاریخ السریان ألجل غیر مسمى / یسمح بتطبیق اختیاریا). وشركتھ الزمیلة

 ال یخطط الصندوق لتطبیق ھذه المعاییر مبكرا.
 



 صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة
  البیانات المالیة المرحلیة المختصرةإیضاحات حول 

  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

۸ 
 

 وما یعادلھ النقد ۳

 
 یونیو ۳۰

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹   
 لایر قطري  لایر قطري 
 )مدققة(  (مراجعة) 
    

 ۱٬۲٤۰٬۱۷۳  ۱٬۱۳٥٬۲۷٥ الحسابات الجاریة 

 استثمارات مالیة  ٤

 : الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من خالل استثمارات مسجلة 

  
 یونیو ۳۰

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹   
 لایر قطري  لایر قطري العملة 
 (مدققة)  (مراجعة)  
     

 ۳٦٦٬٦٦۰٬۲٦۰  ۳٥۸٬٤۳۳٬۹۱۳ لایر قطري دولة قطر -أسھم حقوق ملكیة مدرجة 

 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ٥

 
 یونیو ۳۰

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹   
 لایر قطري  لایر قطري 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۷۳۱٬۲٦۸  - أتعاب اإلدارة
 ٤۰٬۸۲۸  ٤۱٬٤٦۳ أتعاب حافظ أمین

 ۹۷٬۰۸٥  ۹٦٬۷۲٥ رسوم إداریة 
 ۱۳٦٬۰٤٦  ٥۲۰٬۰٦۳ مستحقات أخرى

 ٦٥۸٬۲٥۱  ۱٬۰۰٥٬۲۲۷ 

 استثمارات مالیةمن  )الخسارةالربح / (صافي  ٦

 

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة في  

   ۲۰۲۰یونیو  ۳۰

لفترة الثالثة  
أشھر المنتھیة في 

  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰

لفترة الستة أشھر  
 ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۰یونیو 

لفترة الثالثة  
أشھر المنتھیة في 

 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
        

صافي الخسارة من بیع 
 ) ۷٬۸۲۸(  )٤٬۲٥۱٬۷۲۱(  -  - استثمارات مالیة
صافي الربح /  

(الخسارة) غیر المحققة  
من إعادة تقییم 

 ٥٬٥۹٦٬۷۷۰  ) ٤۳٬۷۹٤٬۹۹٥(  ۱۲٬۲۹۳٬۰٦۹  ۳۱٬٤٤۷٬٥۰۷ استثمارات مالیة
 ۳۱٬٤٤۷٬٥۰۷  ۱۲٬۲۹۳٬۰٦۹  )٤۸٬۰٤٦٬۷۱٥٬٥  )٦۸۸٬۹٤۲ 
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  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

۹ 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  ۷

تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على  
 الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة.

 المصروفاتإجمالي نسبة 

متوسط صافي قیمة الموجود الیومیة المستحقة من  ٪۰٫٥یدفع الصندوق لألطراف من إجمالي نسبة المصروفات 
 كمتأخرات عند إقفال آخر فترة تقییم لكل ربع سنة.بصورة ربع سنویة 

 یدفع الصندوق جمیع التكالیف والرسوم المرتبطة بالصندوق من إجمالي نسبة المصروفات بما في ذلك: 

  /أتعاب أمین االستثمار، بما في ذلك األتعاب التي احتسبھا أمین االستثمار عن رسوم إداریة تحویل الوكالة و  
 أو رسوم التسجیل، 

  اإلدارةرسوم ، 

  ،رسوم اإلدراج المحتسبة من بورصة قطر 

  ،رسوم الترخیص التي احتسبھا مقدم المؤشر 

  قطر لإلیداع المركزي لألوراق المالیةرسوم شركة ، 

 یع الرسوم المعقولة المتكبدة فیما یتعلق بإصدار نشرات اإلصدار وطبعھا وإرسالھا وتوزیعھا وغیرھا من  جم
 التقاریر الدوریة المطلوبة،

 ،أتعاب التدقیق المعقولة 

 ،األتعاب القانونیة المعقولة 

 أتعاب التسویق المعقولة 

  رسوم الوساطة 

 .أي تكالیف ثابتة أخرى 

إلى مدیر الصندوق    ٪٥۰بة  متبقیة من إجمالي نسبة المصروفات بعد دفع جمیع المصروفات أعاله بنستدفع أي رسوم  
 إلى مؤسس الصندوق.  ٪٥۰و

 تدرج القیمة العادلة ۸

 یستخدم الصندوق التدرج التالي لتحدید القیمة العادلة لالستثمارات المالیة واإلفصاح عنھا من خالل أسالیب التقییم:

 األول: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في سوق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛المستوى 

المستوى الثاني: أسالیب أخرى بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول یمكن مالحظتھا للموجود أو المطلوب 
 سواء كان ذلك بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار)؛ و

ستوى الثالث: مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتھا (البیانات التي ال یمكن الم
 مالحظتھا).

المحتفظ بھا للمتاجرة وفقا للمستوى األول    –یتم تقییم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 ألسالیب التقییم.
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  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
 

۱۰ 
 

 ۱۹أثر كوفید  ۹

عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطیل  ")۱۹-("كوفید نتشر وباء كورونا المستجدا
حدوث حالة من عدم الیقین في بیئة االقتصاد العالمي. وأعلنت   ۱۹-األنشطة التجاریة واالقتصادیة. ونجم عن كوفید

تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم للتخفیف من اآلثار السلبیة  السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة 
 .المحتملة

المعلنة لألصول المالیة  تحدید المبالغ  عند دراسة اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة بصندوق أیضا قام ال 
بالقیمة العادلة من خالل الربح  للصندوق والتي یشتمل جزء ھام منھا على استثمارات في أسھم حقوق ملكیة مسجلة  

ظلت األسواق متقلبة وظلت المبالغ المسجلة  أو الخسارة وھذه تمثل قیمھا العادلة كما في تاریخ التقریر. مع ذلك، 
 حساسة للتقلبات في السوق. 

 توزیعات األرباح ۱۰

  ۳۱لایر قطري للوحدة للسنة المنتھیة في  ۰٫۳۷۷بإجمالي مبلغ توزیعات أرباح ووزعت اعتمدت لجنة الصندوق 
 كما یلي: )۲۰۱۹لایر قطري للوحدة في سنة    ۰٫٤۲٥(مبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر 

لایر قطري للوحدة سیتم  ۰٫۳۳۳اعتمدت لجنة الصندوق توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۰أبریل  ۷بتاریخ  -
 .  ۲۰۲۰أبریل  ۲۳ في  اریخ السجلتوزیعھا لحاملي الوحدات المستحقین كما في ت

 
لایر قطري للوحدة سیتم  ۰٫۰٤٤اعتمدت لجنة الصندوق توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ  ۲۰۲۰مایو  ٥بتاریخ  -

 .  ۲۰۲۰مایو  ۱۹ في  توزیعھا لحاملي الوحدات المستحقین كما في تاریخ السجل
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