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 .صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولهحملة وحدات 
مقدمة

 صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولهل 2022 سبتمبر 30كما في ة المرفق ةالمختصر ةالمرحلي ات الماليةلقد قمنا بمراجعة البيان
ل لفترة  المرحلي الشامل الدخل بيان، المالي المرحلي  المركز بيانن والتي تتكون م 2022 سبتمبر 30كما في  )"الصندوق"( ا تسعة الثالثة أشهر و

 التسعةالنقدية المرحلي لفترة  التدفقات بيانوالى حاملي الوحدات  ةالتغيرات في صافي الموجودات المنسوببيان ، أشهر المنتهية بذلك التاريخ

وفقاً لمعيار  ختصرةعن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الم يعتبر مدير الصندوق مسؤوأل .اإليضاحات المتممةوأشهرالمنتهية 
. إن كما صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية "(34ر المالية المرحلية" )"معيار المحاسبة الدولي ، "التقاري34المحاسبة الدولي رقم 

مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة استناداً إلى مراجعتنا.  

مراجعة نطاق ال

ل 2410الدولي بشأن عمليات المراجعة لقد أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعيار  ، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها مدقق حسابات مستق
للمنشأة". تتكون مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء استفسارات، بشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية 

وإجراءات مراجعة أخرى. المراجعة أقل في نطاقها إلى حد كبير من المراجعة التي يتم إجراؤها وفقًا والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية 
في عملية للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها 

 بدي رأيا حول البيانات المالية.التدقيق. وفقا لذلك، فإننا ال ن

استنتاج

المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي  ختصرةبناءً على مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية الم
 .34الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

فرع قطر –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز 

ولید تھتموني 
سجل مراقبي الحسابات رقم 

الدوحة، دولة قط  370
27 اكتوبر 2022 
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 صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداوله  

2022سبتمبر  30لفترة المنتهية في  المرحلية المكثفة لالمالية   البيانات

 يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم 

جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.   10إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

3       1تقرير مراجعة المدققين المستقلين مُدرج في الصفحة

المرحلي  الشامل  الدخل  بيان  
2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةوال أشهر لفترة الثالثة  

إيضاح 
المنتهية فترة الثالثة أشهر  

 )غير مدققة(
المنتهية أشهر التسعة فترة

 (مدققة غير)
2022 سبتمبر 30 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30   

19,572,62241,873,125 42,495,63630,390,225 6 مالية  راتااستثم منالربح  صافي

11,851,050   --17,861,349  إيرادات توزيعات أرباح

19,572,62253,724,175 60,356,98530,390,225  يراداتاإلإجمالي 

(98,696)(300,729) رسوم إدارية  (100,469)(298,223)

(58,863)(163,627) أتعاب أمين   (52,365)(205,689)
(114,603)(201,742) رسوم وساطة  (88,713)(152,289)

(284,788)(1,268,550)أخرى يةتشغيل وفاتمصار  (400,124)(947,719)

(556,950)(1,934,648) وفاتإجمالي المصر  (641,671)(1,603,920)

 الموجودات صافيفي  التغيير
 المنسوبة موجدات التغير في صافي ال

58,422,33752,120,255 18,930,95129,833,275 إلى حاملي الوحدات
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 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.   10إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

4       1تقرير مراجعة المدققين المستقلين مُدرج في الصفحة

المرحلي  الوحداتحاملي المنسوبة إلى  موجداتالتغيرات في صافي البيان  
 2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة 

المنتهيةللفترة 

سبتمبر 30
2022

للفترة المنتهية

سبتمبر 30
2021

عدد الوحدات
)غير مدققة(

لاير قطري
)غير مدققة(

 عدد الوحدات
مدققة(غير)

لاير قطري 
مدققة(غير )

40,662,310461,466,78039,987,310409,439,814 )مدققة(يناير  1الرصيد في 
حاملي لالمنسوبة  الموجداتصافي التغير في 

52,120,255-58,422,337 - الوحدات
(11,560,070)-(17,810,092)- (10)ايضاح  موزعة أرباح

المساهمات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات:
25,000307,7002,525,00026,266,275 فترةإصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل ال
(19,596,750)(1,850,000)--فترةاسترداد وحدات قابلة لالسترداد خالل ال

25,000307,700675,0006,669,525 المعامالت مع حاملي الوحدات 
40,687,310502,386,72540,662,310456,669,524سبتمبر )غير مدققة( 30الرصيد في 
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 )جميع المبالغ بالرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك(

جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة.   10إلى    1تشكل اإليضاحات المرفقة من  

5   1 تقرير مراجعة المدققين المستقلين مُدرج في الصفحة

 المرحلي  بيان التدفقات النقدية
2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة 

إيضاح

أشهر  التسعةلفترة 
المنتهية 

2022 سبتمبر 30

)غير مدققة(

أشهر  التسعةلفترة 
المنتهية 

2021 سبتمبر 30

مدققة(غير )

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
58,422,33752,120,255 الوحدات حاملي المنسوبة إلى  موجداتصافي الفي  اتالتغير

 :لتعديالت 
(40,001,695)(38,956,956)6 مالية أستثمراتغير المحقق من إعادة تقييم  الربح صافي

19,465,38112,118,560التشغيلية  مطلوباتوال موجداتربح التشغيلي قبل التغيرات في الال

 :التغييرات في
(6,526,592)1,541,263 مالية  اتاستثمار

-- وسيط من مستحق
(27,433,946)(25,061,539) أخرى مدينةذمم 

21,093,13027,135,627 لوسيط مستحق
(234,952)(23,677) مستحقة مصروفاتذمم دائنة و

17,014,5585,058,697أنشطة التشغيل  من الناتج النقدصافي 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
307,70026,266,275 حصيلة إصدار الوحدات القابلة لالسترداد

(19,596,750)- مقابل استرداد وحداتمدفوعات 

(11,560,070)(17,810,092)10 أرباح موزعة

(4,890,545)(17,502,392)التمويل  أنشطةفي  النقد المستخدمصافي 

168,152(487,834)شبه النقدفي النقد و الزيادةصافي 

1,614,7401,385,267 يناير 1في  وشبه النقدالنقد 

31,126,9061,553,419 يونيو 30في  شبه النقدالنقد و
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 واألنشطة القانوني الوضع 1

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

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

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

 .2018فبراير  12إلصدار لوائح لصناديق االستثمار بدولة قطر. بدأ الصندوق أعماله من  2004لسنة  )69(

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

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

شركة مساهمة قطرية عامة مقفلة لديها ترخيص من مصرف قطر المركزي رقم  ي( ه"المؤسس"بنك الدوحة ش.م.ق.ع )

B.S.D/11/1979  7115ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بموجب سجل تجاري رقم. 

ل  خص، أصبح يدير الصندوق أفنتيكوم كابيتال مانجمنت )قطر( ذ.م.م. المر2019سبتمبر  1اعتباًرا من  لما لها من هيئة تنظيم مركز قطر ل

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

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

 هدف الصندوق وطبيعة أنشطته

إن هدف االستثمار الرئيسي للصندوق هو:

i.  نتائج أداء مؤشر أسعار بورصة قطر )"المؤشر"( )وهو المؤشر المرجح برأس المال السوقي للعشرين مصدر لألوراق المالية الذين لتكرار

فق بشكل  يتمتعون بأكبر رأس مال سوقي وسيولة وا ي تت لت ويتم تداول أسهمهم في البورصة( باالستثمار في مكونات المؤشر وفقًا للموازين ا

 ؛كبير مع تلك الموجودة في المؤشر

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

ي 15للميزان الذي يجوز ألي مكون مؤشر أن يتألف منه الصندوق كما في إعادة التوازن النصف السنوية للمؤشر، هو األقصى  ل % من إجما

و ؛صافي الموجودات

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

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

قبل المؤسس في 27 اكتوبر 2022.

الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس 2

اإلعدادأساس    1.2 

 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة للصندوق لفترة 

."التقارير المالية المرحلية" -

 ال تحتوي المعلومات المالية المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، ويجب قراءتها  

ة . السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلي 2021ديسمبر  31باالقتران مع البيانات المالية السنوية للصندوق كما في 

ة  2021ديسمبر  31الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  باستثناء تطبيق معايير جديد

لضرورة  ليست  2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةفترة باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج  (.2.2اإليضاح )ومعدلة كما هو مبين في  با

.2022ديسمبر  31مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

القيمة العادلة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة ب

 إدراجها بالقيمة العادلة.من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم 
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 (تتمة )  اإلعدادأساس    1.2 
 

 تم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة بالريال القطري، وهو عملة عرض البيانات المالية للصندوق.

 

للتقديرات غير المؤكدة مماثلة كانت األحكام الهامة التي اتخذها مدير الصندوق عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية 

 .2021ديسمبر  31لتلك المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

 .2021ديسمبر  31تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

  مةالها المحاسبية والسياسات اإلعداد أساس 2.2
 

لما  انات ا لبي اد ا ة إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة هي نفسها المتبعة في إعد لي

 ، باستثناء ما هو مذكور أدناه:2021ديسمبر  31للصندوق كما في وللسنة المنتهية في 

 

 2022يناير  1اعتباًرا من معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة سارية  -

 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود •  

 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي •  

 37العقد على معيار المحاسبة الدولي  تكلفة تنفيذ تعديالت -العقود المرهقة •  

 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية •  

 

 إن تطبيق هذه المعايير والتعديالت الجديدة لم يكن له تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المكثفة للصندوق.

  

 2022يناير  1صادرة ولكنها غير سارية اعتباًرا من  معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة -

 

ولم يتم تبنيها مبكًرا من قبل  2022 سبتمبر 30تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير في 

تأثير على فترات التقارير الحالية أو المستقبلية وعلى الصندوق. تخضع هذه المعايير حاليًا لتقييم من قبل مدير الصندوق للنظر في أي 

 المعامالت المستقبلية المتوقعة.

 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية •  

 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تصنيف الخصوم على أنها متداولة أو غير متداولة •  

 2وبيان ممارسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -عن السياسات المحاسبية  اإليضاح•  

 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية •  

 12سبة الدولي تعديالت على معيار المحا -الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة •  

 

 ستتبنى اإلدارة هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة في تواريخ نفاذها.
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  النقد شبهو النقد 3
 

 2022سبتمبر  30 
  )غير مدققة(

 2021 ديسمبر 31
 )مدققة(

    
 1,614,740  1,126,906 حسابات الجارية

 1,614,740  1,126,906 مجموع

 
 
 

  
  مالية استثمارات 4

 
 2022سبتمبر  30 

  )غير مدققة(
 2021 ديسمبر 31

 )مدققة(
    

 460,997,950  498,413,643 دولة قطر -أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 498,413,643  460,997,950 

 
 مستحقة ومصروفات دائنة ذمم 5

 

 
 2022سبتمبر  30

  )غير مدققة(
 2021 ديسمبر 31

 )مدققة(
    

 617,636  - أتعاب إدارة
 51,584  163,627 أتعاب أمين الحفظ

 97,514  300,729 رسوم إدارية
 379,176  657,878 مستحقات أخرى

 1,122,233  1,145,910 

 

 مالية استثمارات من الربح / )الخسارة( صافي 6
 

 

أشهر  ثالثةلفترة ال
 30المنتهية في 

 2022 سبتمبر
 )غير مدققة(

أشهر  ثالثةلفترة ال
 30المنتهية في 

1202 سبتمبر  
 )غير مدققة(

 التسعة لفترة
 في المنتهية أشهر

 2022سبتمبر  30
 (مدققة غير)

أشهر  التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 2021 سبتمبر
 مدققة(غير )

     
 1,871,430 3,538,680 2,114,037 2,075,864 استثمارات ماليةبيع  من الربحصافي 

استثمارات محقق من إعادة تقييم الغير  الربحصافي 
 40,001,695 38,956,956 28,276,188 17,496,758   مالية  

 19,572,622 30,390,225 42,495,636 41,873,125 

 

 العالقة ذات األطراف مع معامالتال 7
 

الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر عند تعتبر األطراف على أنها ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على 
 اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

 

 إجمالي نسبة المصروفات
 

من متوسط صافي قيمة األصل اليومية المستحقة بصورة سنوية كمتأخرات عند  % 0.5يدفع الصندوق لألطراف من إجمالي نسبة المصروفات 

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

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

 
 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. •

 

% إلى مؤسس 50% إلى مدير الصندوق و50رسوم متبقية من إجمالي نسبة المصروفات بعد دفع جميع المصروفات أعاله بنسبة تدفع أي 
 الصندوق.

 

 الرسوم اإلدارية
 

% إلى مؤسس الصندوق من 50% إلى مدير الصندوق و50تحتسب أتعاب اإلدارة وتستحق الدفع لمؤسس ومدير الصندوق على أساس سنوي بنسبة 
 الي نسبة المصروفات بعد دفع جميع المصروفات أعاله.إجم

 

 
 2022 سبتمبر 30

  )غير مدققة(
 2021 ديسمبر 31

 )مدققة(
    

    بيان بنود المركز المالي
 617,636  - الرسوم اإلدارية المستحقة

    
    بيان بنود الدخل الشامل

 617,636  - مستحقات أخرى
 

 

 العادلة قيمةال تدرج 8
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
 

 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 مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(. : 2المستوى 

م: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدا
 ؛أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق

 

 كن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت الأساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يم: 3والمستوى  
ى تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمه ل ا استنادا إ

 الت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات.أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعدي

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

 .1ستخدام تقنيات قياس المستوى أوراق مالية مدرجة في دولة قطر. لذلك، يتم ا
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 19 كوفيد تأثير 9
 

"( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية. 19-انتشر وباء كورونا المستجد )"كوفيد

لفة في حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي. أعلنت  19-ونجم عن كوفيد السلطات المالية والنقدية المحلية والدولية تدابير دعم مخت
 .جميع أنحاء العالم للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة

 
 ال تتوقع اإلدارة أي تأثير كبير في المستقبل على الصندوق.

 

 الموزعة األرباح 10
 

 2021ديسمبر  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 مارس 30في  -
 .2022أبريل  6الوحدات كما هو مسجل بتاريخ 

ي الوحدات لاير قطري لكل وحدة، ليتم توزيعها على مالك 0.051، وافقت لجنة الصندوق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2022مايو  11في  -
 .2022مايو  18المسجلين في السجل بتاريخ 

 




