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المستقل الحسابات  مراقب  ال  حول  تقریر  إلى    بیاناتمراجعة  المختصرة  المرحلیة  المالیة 
 . صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولھحملة وحدات 

 مقدمة

البیان بمراجعة  قمنا  المالیةلقد  في  ة  المرفق  ةالمختصر   ةالمرحلی  ات  المتداولھ ل  2022یونیو    30كما  للصنادیق  قطر  بورصة  مؤشر  صندوق 
في    ("الصندوق") م  2022یونیو    30كما  تتكون  المرحلي  المركز   بیانن  والتي  والستة  لفترة    المرحلي  الشامل  الدخل  بیان،  المالي  أشھر  الثالثة 

التاریخ  بذلك  المنتھیة  صاف،  أشھر  في  التغیرات  الوحدات  بیان  حاملي  الى  المنسوبھ  الموجودات  لفترة    التدفقات  بیانوي  المرحلي  الستةالنقدیة 
المتممةوأشھرالمنتھیة   مسؤوأل .اإلیضاحات  الصندوق  مدیر  الم  یعتبر  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ھذه  وعرض  إعداد  لمعیار   ختصرةعن  وفقاً 

رقم   الدولي  الدولي  34المحاسبة  المحاسبة  ("معیار  المرحلیة"  المالیة  "التقاریر  الدولیة  ")34،  المحاسبة  معاییر  مجلس  عن  صادر  إنكما   .
مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة استناداً إلى مراجعتنا. 

مراجعة نطاق ال

، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة التي یقوم بھا مدقق حسابات مستقل  2410لقد أجرینا مراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي بشأن عملیات المراجعة  
األمور   عن  المسؤولین  األشخاص  من  أساسي  بشكل  استفسارات،  إجراء  من  المرحلیة  المالیة  المعلومات  مراجعة  تتكون  المالیة  للمنشأة". 

وفقً  إجراؤھا  یتم  التي  المراجعة  من  كبیر  حد  إلى  نطاقھا  في  أقل  المراجعة  أخرى.  مراجعة  وإجراءات  تحلیلیة  إجراءات  وتطبیق  اوالمحاسبیة، 
تحدی یمكن  التي  الھامة  األمور  بجمیع  درایة  بأننا سنكون على  تأكید  الحصول على  من  تمكننا  وبالتالي ال  للتدقیق،  الدولیة  في عملیة  للمعاییر  دھا 

 التدقیق. وفقا لذلك، فإننا ال نبدي رأیا حول البیانات المالیة. 

 استنتاج 

المرفقة لم یتم إعدادھا، من جمیع النواحي   ختصرةبناًء على مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا أي شيء یجعلنا نعتقد أن المعلومات المالیة المرحلیة الم
 . 34لي رقم الجوھریة، وفقًا لمعیار المحاسبة الدو

 فرع قطر –نیابة عن برایس ووترھاوس كوبرز 

 تھتموني ولید 
 370 رقم الحسابات مراقبي سجل

 الدوحة، دولة قطر 
 2022یولیو  24
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 صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولھ 
 2022یونیو  30لفترة المنتھیة في المرحلیة المكثفة لالمالیة  البیانات

  (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.  10إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 3          1تقریر مراجعة المدققین المستقلین ُمدرج في الصفحة

المرحلي  الشامل الدخل بیان  
2022یونیو  30أشھر المنتھیة في  والستة  أشھر لفترة الثالثة  

إیضاح
المنتھیة  فترة الثالثة أشھر  

 (غیر مدققة)
 المنتھیة  الستة أشھر فترة

 )مدققة غیر(
2022 یونیو 30 2021یونیو  30  2022یونیو  30  2021یونیو  30   

 استثمرات  منالربح  / (الخسارة)صافي 
 11,482,900 22,923,014 12,729,346 ) 52,952,818( 6 مالیة  

 11,851,050 17,861,349 167,373 2,108,665 إیرادات توزیعات أرباح 
 23,333,950 40,784,363 12,896,719 ) 50,844,153( یرادات اإل / (الخسائر) إجمالي

) 100,776( ) 99,116( رسوم إداریة   )200,260 ( )199,527 ( 
) 65,713( ) 59,604( أتعاب أمین    )111,262 ( )146,826 ( 

 ) 37,686( ) 113,029(-) 57,006( رسوم وساطة 
) 369,217( ) 437,405( أخرى  یةتشغیل وفاتمصار  )868,426 ( )662,932 ( 

) 706,535( ) 653,131(وفاتإجمالي المصر  )1,292,977 ( )1,046,970 ( 

 الموجودات  صافيفي  التغییر
موجدات المنسوبةالتغیر في صافي ال

 22,286,980 39,491,386 12,361,013 ) 51,497,284( إلى حاملي الوحدات 
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 2022یونیو  30لفترة المنتھیة في المرحلیة المكثفة لالمالیة  البیانات

  (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.  10إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 4          1تقریر مراجعة المدققین المستقلین ُمدرج في الصفحة

 المرحلي   الوحداتحاملي المنسوبة إلى  موجداتالتغیرات في صافي البیان 
 2022یونیو  30أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

 المنتھیة للفترة 
 یونیو  30

2022 

 للفترة المنتھیة 
 یونیو 30

2021 
 عدد الوحدات 
 (غیر مدققة)

 لایر قطري
 (غیر مدققة)

 عدد الوحدات
 مدققة)غیر(

لایر قطري 
 مدققة)غیر (

 409,439,814 39,987,310 461,466,780 40,662,310 (مدققة) ینایر  1الرصید في 
حاملي ل المنسوبة  الموجداتصافي التغیر في 

 22,286,980 - 39,491,386- الوحدات 
 ) 11,560,070(-) 17,810,092( - )10(ایضاح  موزعة أرباح

  المساھمات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات: 
 25,206,600 2,425,000 307,700 25,000 فترة إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل ال

 ) 10,883,950( ) 1,050,000(-- فترةوحدات قابلة لالسترداد خالل ال استرداد 
 14,322,650 1,375,000 307,700 25,000 المعامالت مع حاملي الوحدات

 434,489,374 41,362,310 483,455,774 40,687,310 یونیو (غیر مدققة)  30الرصید في 
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 2022یونیو  30لفترة المنتھیة في المرحلیة المكثفة لالمالیة  البیانات

  (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة.  10إلى  1تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 5   1 تقریر مراجعة المدققین المستقلین ُمدرج في الصفحة

 المرحلي  بیان التدفقات النقدیة
 2022یونیو  30أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 

إیضاح

أشھر الستةلفترة 
المنتھیة  

 2022یونیو  30
 (غیر مدققة)

أشھر الستةلفترة 
المنتھیة  

 2021یونیو  30
 مدققة)غیر (

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 22,286,980 39,491,386 الوحدات  حامليالمنسوبة إلى  موجداتصافي الفي   اتالتغیر

 : لتعدیالت 
 ) 11,725,507( ) 21,460,168( 6 مالیة  أستثمراتغیر المحققة من إعادة تقییم  الخسارة صافي

 10,561,473 18,031,188 التشغیلیة  مطلوباتوال موجداتربح التشغیلي قبل التغیرات في ال

 :التغییرات في
 ) 12,739,360( ) 421,378( مالیة   اتاستثمار
-- وسیط  من مستحق

 ) 58,673(  - أخرى مدینة ذمم  
-  - لوسیط  مستحق

 ) 536,575( ) 351,730( مستحقة  مصروفاتذمم دائنة و
 ) 2,773,135( 17,258,080  أنشطة التشغیل المستخدم في) ( / من الناتج صافي النقد

   
   

   التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل 
 25,206,600 307,700  حصیلة إصدار الوحدات القابلة لالسترداد

 ) 10,883,950(-  مقابل استرداد وحدات مدفوعات 
 ) 11,560,070( ) 17,810,092( 10 أرباح موزعة

 2,762,580 ) 17,502,392(التمویل   أنشطة من  الناتج /في)   (المستخدمالنقد صافي 

 ) 10,555( ) 244,312( شبھ النقد في النقد و النقصصافي 
 1,385,267 1,614,740 ینایر  1في  وشبھ النقدالنقد 

 1,374,712 1,370,428 3 یونیو 30في  شبھ النقدالنقد و 
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  واألنشطة  القانوني الوضع 1
 

كصندوق    2017أبریل    9تم تأسیس صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولة ("صندوق مؤشر بورصة قطر" أو "الصندوق") في  

رقم   التسجیل  شھادة  بموجب  والتجارة  االقتصاد  وزارة  في  االستثمار  صنادیق  سجل  في  مسجل  وھو  قبل    96762مفتوح  من  ومرخص 

رقم   الترخیص  بموجب  المركزي  قطر  (  IF/26/2016مصرف  رقم  للقانون  لسنة  25وفقا  رقم   2002)  والتجارة  االقتصاد  وزارة  وقرار 

 . 2018فبرایر  12إلصدار لوائح لصنادیق االستثمار بدولة قطر. بدأ الصندوق أعمالھ من  2004لسنة  )69(

 
 . 2018مارس  5الصندوق مرخص من ھیئة قطر لألسواق المالیة ومدرج في بورصة قطر بتاریخ 

 
 .لایر قطري 10,000,000یملك الصندوق في تاریخ تأسیسھ رأس مال بحد أدنى 

 
 B.S.D/11/1979) ھو شركة مساھمة قطریة عامة مقفلة لدیھا ترخیص من مصرف قطر المركزي رقم  "المؤسس"بنك الدوحة ش.م.ق.ع (

 . 7115ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بموجب سجل تجاري رقم 

 
لھا من ھیئة تنظیم مركز قطر للمال    خص، أصبح یدیر الصندوق أفنتیكوم كابیتال مانجمنت (قطر) ذ.م.م. المر2019سبتمبر    1اعتباًرا من  

 . 2019مارس  31في  ) ومسجلة لدى ھیئة قطر لألسواق المالیة00173(مركز قطر للمال رقم  2013یولیو  2بتاریخ 

 
 ع قطر) كأمین الحفظ ومسؤول الصندوق اإلداري.تم تعیین بنك ستاندرد تشارترد (فر

 
 ھدف الصندوق وطبیعة أنشطتھ 

 إن ھدف االستثمار الرئیسي للصندوق ھو:

i.   نتائج أداء مؤشر أسعار بورصة قطر ("المؤشر") (وھو المؤشر المرجح برأس المال السوقي للعشرین مصدر لألوراق المالیة الذین لتكرار
بأكبر رأس مال   تتوافق بشكل  یتمتعون  التي  للموازین  المؤشر وفقًا  البورصة) باالستثمار في مكونات  تداول أسھمھم في  سوقي وسیولة ویتم 

 ؛كبیر مع تلك الموجودة في المؤشر

ii.   من أكثر  الصندوق  یمتلك  الحد  10لن  إن  المؤشر.  مكونات  أحد  ذلك  في  بما  ُمصدر،  المتداولة ألي  األسھم  إجمالي حقوق تصویت  من   %
% من إجمالي 15ى للمیزان الذي یجوز ألي مكون مؤشر أن یتألف منھ الصندوق كما في إعادة التوازن النصف السنویة للمؤشر، ھو  األقص

 و  ؛ صافي الموجودات 

iii. ؤشر. لن یستثمر الصندوق في أسھم المؤسس أو مدیر الصندوق أو أمین االستثمار، فیما عدا إلى الحد الذي تكون إلیھ تلك األسھم مكونات للم 

من   2022یونیو    30  أشھر المنتھیة في   ستةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة غیر المدققة للصندوق لفترة ال

 . 2022 یولیو 24في  قبل المؤسس

 
 الھامة  المحاسبیة والسیاسات   اإلعداد أساس  2

 
 اإلعداد أساس  1.2 

 
  -  34وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم    2022یونیو    30أشھر المنتھیة في    ستةالموجزة للصندوق لفترة التم إعداد البیانات المالیة المرحلیة  

 . "التقاریر المالیة المرحلیة"
 

 ال تحتوي المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة، ویجب قراءتھا 

ة  . السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد المعلومات المالیة المرحلی2021دیسمبر    31باالقتران مع البیانات المالیة السنویة للصندوق كما في  

باستثناء تطبیق معاییر جدیدة    2021دیسمبر    31الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  

في   مبین  كما ھو  (ومعدلة  نتائج    ).2.2اإلیضاح  فإن  ذلك،  إلى  في    الستةفترة  باإلضافة  المنتھیة  بالضرورة   لیست  2022  یونیو  30أشھر 

 . 2022دیسمبر  31مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
القیمة العادلة  تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في األوراق المالیة المصنفة ب

 إدراجھا بالقیمة العادلة. من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم 
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 ) تتمة(  اإلعدادأساس  1.2 
 

 تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة بالریال القطري، وھو عملة عرض البیانات المالیة للصندوق.
 

للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة  كانت األحكام الھامة التي اتخذھا مدیر الصندوق عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للصندوق والمصادر الرئیسیة 
 . 2021دیسمبر  31لتلك المطبقة على البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

 
 . 2021دیسمبر  31تتوافق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

 
   مةالھا المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أساس 2.2

 
الما البیانات  إعداد  في  المتبعة  نفسھا  الموجزة ھي  المرحلیة  المالیة  المعلومات  إعداد  في  المتبعة  الحساب  المحاسبیة وطرق  السیاسات  لیة إن 

 ، باستثناء ما ھو مذكور أدناه: 2021دیسمبر  31للصندوق كما في وللسنة المنتھیة في 
 
 2022ینایر  1اعتباًرا من معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة ساریة  -

 
 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود •  
 3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  -الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي •  
 37العقد على معیار المحاسبة الدولي   تكلفة تنفیذ تعدیالت -العقود المرھقة •  
 2020-2018التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة •  

 
 إن تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت الجدیدة لم یكن لھ تأثیر جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة للصندوق. 

  
 2022ینایر  1صادرة ولكنھا غیر ساریة اعتباًرا من   معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة -

 
التقریر في   لفترات  إلزامیة  لیست  التي  الجدیدة  المحاسبیة  المعاییر والتفسیرات  قبل   2022یونیو    30تم نشر بعض  تبنیھا مبكًرا من  یتم  ولم 

أي   في  للنظر  الصندوق  مدیر  قبل  من  لتقییم  حالیًا  المعاییر  ھذه  تخضع  وعلى  الصندوق.  المستقبلیة  أو  الحالیة  التقاریر  فترات  على  تأثیر 
 المعامالت المستقبلیة المتوقعة. 

 
 عقود التأمین  17المعیار الدولي للتقاریر المالیة •  
 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -تصنیف الخصوم على أنھا متداولة أو غیر متداولة •  
 2وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -عن السیاسات المحاسبیة  اإلیضاح•  
 8تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -تعریف التقدیرات المحاسبیة •  
 12سبة الدولي  تعدیالت على معیار المحا -الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة •  

 
 ستتبنى اإلدارة ھذه المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة في تواریخ نفاذھا. 
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   النقد شبھو  النقد 3
 

 2022یونیو  30 
  (غیر مدققة)

 2021 دیسمبر 31
 (مدققة)

    
 1,614,740  1,370,428 الجاریة حسابات  
 1,614,740  1,370,428 مجموع 

 
 
 

  
   مالیة  استثمارات 4

 
 2022یونیو  30 

  (غیر مدققة)
 2021 دیسمبر 31

 (مدققة)
    

 460,997,950  482,879,526 دولة قطر   -أسھم حقوق ملكیة مدرجة  
 482,879,526  460,997,950 

 
 مستحقة  ومصروفات  دائنة ذمم 5

 

 
 2022یونیو  30

  (غیر مدققة)
 2021 دیسمبر 31

 (مدققة)
    

 617,636  - أتعاب إدارة 
 51,584  59,604 أمین الحفظ أتعاب 

 97,514  99,116 رسوم إداریة 
 379,176  635,460 مستحقات أخرى 

 794,180  1,145,910 
 

 مالیة  استثمارات من الربح  / (الخسارة)  صافي 6
 

 

أشھر   ثالثةلفترة ال
 30المنتھیة في 

 2022یونیو 
 (غیر مدققة)

أشھر   ثالثةلفترة ال
 30المنتھیة في 

1202یونیو   
 (غیر مدققة)

  أشھر الستة لفترة
 30 في المنتھیة

 2022 یونیو
 )مدققة غیر(

أشھر   الستةلفترة 
  یونیو 30المنتھیة في 

2021 
 مدققة)غیر (

     
 ) 242,607( 1,462,816 9,805 337,666 استثمارات مالیة بیع  من / (الخسارة) الربحصافي 
غیر محقق من إعادة تقییم   الربح(الخسارة) / صافي 

 11,725,507 21,460,198 12,719,541 ) 53,290,484(    استثمارات مالیة  
 )52,952,818 ( 12,729,346 22,923,014 11,482,900 

 
 العالقة  ذات   األطراف مع معامالتال 7
 

القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على الطرف اآلخر عند تعتبر األطراف على أنھا ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف  
 اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. 

 
 إجمالي نسبة المصروفات 

 
المصروفات   المستحقة بصورة سنویة كمتأخرات عند   %0.5یدفع الصندوق لألطراف من إجمالي نسبة  الیومیة  قیمة األصل  من متوسط صافي 

 آخر فترة تقییم لكل سنة.  إقفال
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 (تتمة)  العالقة ذات   األطراف مع معامالتال 7
 

 یدفع الصندوق جمیع التكالیف والرسوم المرتبطة بالصندوق من إجمالي نسبة المصروفات بما في ذلك: 
 
 االستثمار، بما في ذلك األتعاب التي احتسبھا أمین االستثمار عن رسوم إداریة، وكالة التحویل و/أو رسوم التسجیل، حفظ أتعاب أمین •
 رسوم مسؤول الصندوق اإلداري، •
 رسوم اإلدراج المحتسبة من بورصة قطر، •
 رسوم الترخیص التي احتسبھا مقدم المؤشر، •
 لألوراق المالیة،رسوم شركة قطر لإلیداع المركزي  •
 جمیع الرسوم المعقولة المتكبدة فیما یتعلق بإصدار نشرات اإلصدار وطبعھا وإرسالھا وتوزیعھا وغیرھا من التقاریر الدوریة المطلوبة، •
 أتعاب التدقیق المعقولة، •
 األتعاب القانونیة المعقولة، •
 أتعاب التسویق المعقولة، •
 رسوم وساطة  •
 أخرى. أي تكالیف ثابتة  •

 
بنسبة   أعاله  المصروفات  جمیع  دفع  بعد  المصروفات  نسبة  إجمالي  من  متبقیة  رسوم  أي  و50تدفع  الصندوق  مدیر  إلى  مؤسس  %50  إلى   %

 الصندوق. 
 

 الرسوم اإلداریة 
 

الصندوق من    % إلى مؤسس50% إلى مدیر الصندوق و50تحتسب أتعاب اإلدارة وتستحق الدفع لمؤسس ومدیر الصندوق على أساس سنوي بنسبة  
 إجمالي نسبة المصروفات بعد دفع جمیع المصروفات أعاله. 

 

 
 2022یونیو  30

  (غیر مدققة)
 2021 دیسمبر 31

 (مدققة)
    

    بیان بنود المركز المالي 
 617,636  - الرسوم اإلداریة المستحقة 

    
    بیان بنود الدخل الشامل 

 617,636  - مستحقات أخرى 
 

 
 العادلة  قیمة ال تدرج 8
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 
 

 یستخدم الصندوق التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لالستثمارات المالیة من خالل تقنیة التقییم: 
 

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

األسعار). :  2المستوى   من  المشتقات  (مثل  مباشر  أو غیر  األسعار)  (مثل  مباشر  بشكل  یمكن مالحظتھا سواء  مدخالت  إلى  استنادا  تقییم  أسالیب 
أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدا م: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة 

 ؛أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق 
 
 كن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب التقییم مدخالت الأسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یم:  3والمستوى   

ا استنادا إلى  تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھ
 الت أو االفتراضات الھامة التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بین األدوات. أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدی

 
بالكامل الصندوق  محفظة  تتكون  المدرجة.  السوق  أسعار  إلى  نشطة  أسواق  في  المتداولة  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیم  من   تستند 

 .1ستخدام تقنیات قیاس المستوى أوراق مالیة مدرجة في دولة قطر. لذلك، یتم ا 



 صندوق مؤشر بورصة قطر للصنادیق المتداولھ 
 2022یونیو  30لفترة المنتھیة في المرحلیة المكثفة لالمالیة  البیانات

  (جمیع المبالغ بالریاالت القطریة ما لم یذكر خالف ذلك)
 

10 

 19 كوفید تأثیر 9
 

") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطیل األنشطة التجاریة واالقتصادیة. 19-انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفید
السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة تدابیر دعم مختلفة في حدوث حالة من عدم الیقین في بیئة االقتصاد العالمي. أعلنت    19-ونجم عن كوفید

 . جمیع أنحاء العالم للتخفیف من اآلثار السلبیة المحتملة
 

ت أسعار  باإلضافة إلى ذلك، تتركز استثمارات الصندوق في قطر التي تعتمد نسبیًا على سعر النفط الخام. كما في نھایة فترة التقریر المالي، شھد
تقلبات غیر مسبوقة. تراقب إدارة الصندوق الوضع عن كثب وقامت بتنشیط تخطیط استمراریة األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى   النفط

 19-على عملیاتھ وأدائھ المالي كوفید إلدارة تعطل األعمال المحتمل الذي قد یحدثھ تفشي.
 

ادیة الحالیة في تحدید المبالغ المبلغ عنھا لألصول المالیة وغیر المالیة للصندوق ، والتي  نظر الصندوق أیًضا في اآلثار المحتملة للتقلبات االقتص
سة لتقلبات  تعتبر أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة أو التي یمكن مالحظتھا، ومع ذلك تظل األسواق متقلبة ومسجلة المبالغ تظل حسا

 السوق. 
 

 كبیر في المستقبل على الصندوق. ال تتوقع اإلدارة أي تأثیر 
 

 الموزعة  األرباح 10
 

قدرھا   إجمالیة  أرباح  توزیعات  ووزعت  الصندوق  لجنة  في    0.051و    0.387وافقت  المنتھیة  للسنة  وحدة  لكل  قطري    2021دیسمبر    31لایر 
 لایر قطري للوحدة) على النحو التالي:  0.29: 2020(
 

بقیمة  2022  مارس  30في   - نقدیة  أرباح  توزیع  على  الصندوق  لجنة  وافقت  مالكي    0.387،  على  توزیعھا  لیتم  وحدة،  لكل  قطري  لایر 
 . 2022أبریل  6الوحدات كما ھو مسجل بتاریخ 

ي الوحدات  لایر قطري لكل وحدة، لیتم توزیعھا على مالك  0.051، وافقت لجنة الصندوق على توزیع أرباح نقدیة بقیمة  2022مایو    11في   -
 . 2022مایو  18المسجلین في السجل بتاریخ 
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	بنك الدوحة ش.م.ق.ع ("المؤسس") هو شركة مساهمة قطرية عامة مقفلة لديها ترخيص من مصرف قطر المركزي رقم B.S.D/11/1979 ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب سجل تجاري رقم 7115.
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	1.2 أساس الإعداد (تتمة)
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