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 فئة "أ" –صندوق الوسيلة 
 )تحت التصفية(

  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر 

 باللاير القطري 2019أكتوبر  15إلى  2019يوليو  16والفترة من  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 

 
 

 للفترة  للفترة  

 إيضاح 

 2019يوليو  1
أكتوبر  15إلى 

2019  

يوليو  16
 15إلى  2018
   2018أكتوبر 

يناير  1
إلى  2019

أكتوبر  15
2019  

 2018يناير  1
أكتوبر  15إلى 

2018 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
         

         اإليرادات
 2.127.311  776,879  -  -  إيرادات توزيعات أرباح

بالقيمة ربح من بيع استثمارات مالية 
 3,535,091  700,384  1,438,119  454,332  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ربح من تغيرات في القيمة )خسارة( / 
العادلة عن استثمارات مالية بالقيمة 
 3,783,747  (844,474)  960,727  (740,863)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 76,006  3,576  58,211  135  إيرادات أخرى

 9,522,155  636,365  2,457,057  (286,396)  بالصافي اد،إير
         

         المصروفات
 (906,462)  (8,942)  (130,102)     - 7 أتعاب أداء

 (569,625)  (197,540)  (173,747)  (48,946) 7 أتعاب إدارة
 (69,564)  (69,160)  (21,840)  (21,840) 7 رسوم إدارية
 (56,962)  (19,754)  (17,374)  (4,894) 7 أمينأتعاب حافظ 

 (166,628)  (29,106)  (49,557)  (16,222)  عموالت وساطة
 (208,534)  (214,548)  (93,214)  (78,545) 6 مصروفات تشغيلية أخرى

 (1,977,775)  (539,050)  (485,834)  (170,447)  الي المصروفاتإجم
         

 7,544,380  97,315  1,971,223  (456,843)  لفترة)الخسارة( الربح ل

 -  -  -  -  فترةخل الشامل اآلخر للالد

 7,544,380  97,315  1,971,223  (456,843)  للفترةالدخل الشامل )الخسارة(/ إجمالي 
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 فئة "أ" –صندوق الوسيلة 
 )تحت التصفية(

  بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات المختصر 
 باللاير القطري  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

  عدد الوحدات 

صافي الموجودات 
المنسوبة إلى 

 حاملي الوحدات
    
    

 45,785,439  2,789,773 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

    

 7,544,380   إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    المساهمات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات:

 91,746  5,130 إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة

 (9,416,520)   (514,494) استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة

 44,005,045  2,280,409 )مراجع( 2018أبريل  15الرصيد في 

    

 19,698,022  980,531 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

    

 97,315   إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    المساهمات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات:

 63,593  3,161 لالسترداد خالل الفترةإصدار وحدات قابلة 

 (6,654,120)  (326,621) استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة

 13,204,810  657,071 )مراجع( 2019 أكتوبر 15الرصيد في 
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 فئة "أ" –صندوق الوسيلة 
 )تحت التصفية(

  بيان التدفقات النقدية المختصر 
 باللاير القطري  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 للفترة من  

 إيضاح 

 2019يناير  1
 أكتوبر 15إلى 

2019  

 2018يناير  1 
 أكتوبر 15إلى 

2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  
     

     أنشطة التشغيل

 7,544,380  97,315  ربح الفترة

     

     تعديالت للبنود التالية:
من تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية  (خسارةربح / )

 (3,783,747)  844,474  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 3,760,633  941,789  الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     

     التغيرات في:

 5,237,026  5,303,161  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (89)  (112)  ذمم مدينة أخرى

 33,893  (25,800,076)  إلغاء قائم

 848,333  (1,123,209)  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

 9,879,796  (20,678,447)  )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التشغيلصافي النقد 

     

     أنشطة التمويل

 91,746  63,593  متحصالت إصدار وحدات قابلة لالسترداد

 10.500  3.500  اشتراكات قيد التخصيص

 (9,416,520)  (6,654,120)  مدفوعات السترداد وحدات قابلة لالسترداد

 (9,314,274)  (6,587,027)  النقد المستخدم في أنشطة التمويلصافي 

     

 565,522  (27,265,474)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما يعادله

 802,360  27,757,862  يناير 1النقد وما يعادله في 

 1,367,882  492,388  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
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 المركز القانوني واألنشطة الرئيسية 1

مسجل في سجل كصندوق مفتوح النهاية وهو  2006نوفمبر  14فئة "أ" )"الصندوق"( في  –تم تأسيس صندوق الوسيلة 
ومرخص من قبل مصرف قطر  34168صناديق االستثمار في وزارة االقتصاد والتجارة بموجب شهادة التسجيل رقم 

المتعلق بصناديق االستثمار، ولوائحه  2002( لسنة 25وفقا للقانون رقم ) 6/2006المركزي بموجب الترخيص رقم إ.ف/
 عن وزير األعمال والتجارة. 2004لسنة  69التطبيقية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 

وترخيص مصرف  150تم تأسيس الصندوق بواسطة البنك التجاري ش.م.ق )المؤسس( المسجل بموجب سجل تجاري رقم 
وهو مرخص من قبل مصرف قطر المركزي الذي يراقبه وينظمه، وتأسس البنك  101/1975قطر المركزي رقم ب.س/

 الدوحة، قطر. 3232قره الرئيسي في ص.ب. وفقا لقوانين دولة قطر ويقع م

الصندوق"( وأمين الصندوق هو بنك إتش إس بي سي الشرق  مدير)" البنك الوطني العمانيتتم إدارة الصندوق بواسطة 
 قطر. -الدوحة  57ص.ب.  ومكتبهاألوسط المحدود )"أمين الصندوق"(، فرع قطر 

 .2019 نوفمبر 24في  2019أكتوبر  15 إلى 2019يناير  1للفترة من تم التصريح بإصدار البيانات المالية 

وحدة، يجب إنهاء  2.500.000األساسي، إذا انخفض رأسمال الصندوق أقل من )أ( من النظام  27بموجب البند رقم 
ألقل من ، وصل عدد الوحدات نظرا لالستردادات الكبيرة و 2018خالل سنة . )"حالة التصفية"( الصندوق وتصفيته

لكل حامل وحدة  إن الصندوق هو قيد عملية التصفية وقد يقدم عرضا حالة التصفية. ستدعياوحدة، وهو ما  2.500.000
فئة صندوق الوسيلة )المعروف سابقا بصندوق الوسيلة إما استرداد وحداته نقدا أو مبادلتها بوحدات جديدة مصدرة من 

ل. بناء على ذلك، أعدت هذه البيانات المالية على أساس مبدأ عدم وصافي قيمة األصتحديد تقييم مناسب لبناء على (، "ق"
 االستمرارية.

 نشاطههدف الصندوق وطبيعة 

يستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم واألوراق المالية األخرى التي تصدرها الشركات المؤسسة أو العاملة في دولة 
 قطر. معيار األداء هو مؤشر بورصة قطر.

مالية في األسهم من محفظة األوراق ال %40مرونة الستثمار ما يصل إلى المدير الصندوق  يملكعلى الرغم من ذلك، 
تم تواألوراق المالية األخرى التي تصدرها الشركات العاملة أو المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. لن 

زيادة التعرض ألسواق دول مجلس التعاون الخليجي إال عندما يرى مدير الصندوق أن الفرص المتاحة في هذه األسواق 
األجل القصير إلى األجل المتوسط. من غير المتوقع أن الترجيح في أسواق دول  اللخ أكبر من الفرص المتاحة في قطر

على األجل الطويل نظرا ألن هدف الصندوق هو المشاركة في نمو  اكون كبيريمجلس التعاون الخليجي األخرى سوف 
 اقتصاد وأسواق رأس المال بقطر.

 والسياسات المحاسبية الهامة أساس اإلعداد 2

 دادأساس اإلع

معيار المحاسبة ل وفقًا 2019أكتوبر  15إلى  2019يناير  1المختصرة المرحلية للصندوق للفترة من  البيانات الماليةأعدت 
وتم عرضها باللاير وأحكام لوائح مصرف قطري المركزي المعمول بها  "البيانات المالية المرحلية" 34الدولي رقم 

  .وعملة العرض للصندوقالعملة الوظيفية وهو  ،القطري

ال تتضمن البيانات المالية المختصرة المرحلية جميع البيانات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية ويجب أن تقرأ 

. باإلضافة إلى ذلك ليس بالضرورة أن تشير نتائج الفترة 2018ديسمبر  31مع البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2019أكتوبر  15إلى  2019يناير  1من 

االستمرارية بسبب قرار تصفية الصندوق كما هو موضح وفقا لمبدأ المالية المختصرة المرحلية  البياناتتم إعداد هذه لم ي

 .1باإليضاح رقم 

باستثناء االستثمارات المالية المصنفة كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم تسجيلها بالقيمة التكلفة التاريخية 

 العادلة.
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 )تابع( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 )تابع( أساس اإلعداد

 نتيجة لذلك ُطبقت مبادئ القياس التالية في إعداد هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية:

التي تفترض المتوقع تحصيلها عند البيع. يقارب سعر البيع عادة القيمة العادلة، الموجودات بالمبالغ  تُقاس •
 معاملة حرة، غير أن هذا ال يكون دائما ما يحدث.

تم إعادة تيستمر االعتراف بالمطلوبات بالمبلغ المطلوب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ذو الصلة وال  •
قد تحتاج سيعفى قانونيا من االلتزام. غير أن التقديرات والمخصصات ان بأن الكي أي توقعقياسها بحيث تعكس 

 إلى مراجعتها نتيجة لتصفية الكيان )على سبيل المثال، توقيت المدفوعات(.

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  المؤسسمن المختصرة المرحلية يتطلب إعداد البيانات المالية 
السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف 

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ادر الرئيسية للشكوك حول األحكام الهامة التي قام بها المؤسس عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمص
 . 2018ديسمبر  31التقديرات ظلت نفسها كما هو مطبق في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 31تنسجم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 .2018ديسمبر 

 الصادرة المعايير والتعديالت والتفسيرات

 2019يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية من 

تنسجم السياسات المحاسبية المطبقة على هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد 
 الي:فيما عدا تبني المعيار الجديد الت 2018ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 اإليجارات 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

 .المختصرة المرحلية أثر جوهري على البيانات المالية المعيار أعالهلم يكن لتطبيق 

 الشكوك حول المعالجات الضريبية 23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم من تفسير  23التفسير رقم  •

 .المختصرة المرحلية أثر جوهري على البيانات المالية المعيار أعالهلم يكن لتطبيق 

 المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعدالمعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات 

ارية )تصبح س 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 (2020يناير  1المفعول في 

 .المختصرة المرحلية أثر جوهري على البيانات المالية المعيار أعالهلم يكن لتطبيق 

مع وجود اقتراح  2021يناير  1عقود التأمين )يسري مفعوله من  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 .(2022يناير  1بتأجيله حتى 

 المعيار على الصندوق.ال ينطبق هذا 

 النقد وما يعادله 3

 
أكتوبر  15

2019  
ديسمبر  31

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 27.757.862  492.388 الحساب الجاري
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 )تحت التصفية(

  إيضاحات حول البيانات المالية
 باللاير القطري 2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مالية 4

 
أكتوبر  15

2019  
ديسمبر  31

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 18.404.530  10,733,390 دولة قطر –أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 1.165  1,138,890 الكويت –أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 583.025  968,805 المملكة المتحدة –أسهم حقوق ملكية مدرجة 

 12,841,085  18.988.720 

 544,750  (844,474) التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة

 ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة 5

 
أكتوبر  15

2019  
ديسمبر  31

2018 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1.186.826  8,942 أتعاب أداء
 12.460  16,311 أتعاب إدارة

 3.640  7,280 رسوم إدارية
 1.246  1,631 أتعاب أمين

 -  45.000 أتعاب تصفية
 44.331  46,130 مستحقات أخرى

 125,294  1.248.503 

 مصروفات تشغيلية أخرى 6
 للفترة من  للفترة من 

 

يوليو  16
 15إلى  2019
 2019أكتوبر 

يوليو  16 
 15إلى  2018
 2018أكتوبر 

 2019يناير  1 
أكتوبر  15إلى 

2019  

 2018يناير  1
أكتوبر  15إلى 

2018 
 (مراجعة)  )مراجعة(  (مراجعة)  )مراجعة( 
        

 32,457  34,580  10,920  10,920 أتعاب معامالت أمين
 17,958  7,884  5,694  2,628 أتعاب معامالت مستثمر

 6,956  6,916  2,184  2,184 رسوم خدمات خطط استثمار شهرية
 151,163  165,168  74,416  62,813 مصروفات متنوعة

 78,545  93,214  214,548  208,534 



 فئة "أ" –صندوق الوسيلة 
 )تحت التصفية(

  إيضاحات حول البيانات المالية
 باللاير القطري  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 7

السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على 
 الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية.

 أتعاب اإلدارة
كل تدفع المقدرة على أساس القيم المتداولة،  بناًء على قيمة صافي الموجوداتاإلدارة  أتعابمدير الصندوق يتلقى 

 مؤسس.المناصفة مع  %1.5كمتأخرات بمعدل سنوي قدره ثالثة أشهر 

 أتعاب األمين
أتعاب أمين الصندوق هي رسوم أمانة الصندوق على أساس صافي قيمة الموجودات المتراكمة لصناديق الوسيلة 

 وفقا للمعدالت المدرجة في االتفاق المعدل بين المؤسسين واألمناء.

لاير قطري لكل بيع أو  219معامالت األمانة بمبلغ يستحق أمين الصندوق، باإلضافة إلى أتعاب األمين، رسوم 
 لاير قطري لكل اشتراك واسترداد في ومن الصندوق. 146شراء استثمار ورسوم معامالت المستثمر بمبلغ 

 رسوم إدارية
أدخل الصندوق خدمات أمين الصندوق لتقديم الخدمات اإلدارية لقاء رسوم. تفرض الرسوم على صافي قيمة 

 متراكمة لصناديق الوسيلة وفقا للمعدالت المدرجة في االتفاق المعدل بين المؤسسين واألمناء.الموجودات ال

 األداء أتعاب
قيمة الموجودات بأكثر صافي من أي زيادات تدريجية ل %20أتعاب أداء محسوبة بنسبة صناديق المديري ستحق ي

 .مناصفة مؤسساألداء هذه الأتعاب  ألدنى معّدل لعائد االستثمار. ويشترك في %10من 

 رسوم خدمة خطط االستثمار
 مستثمر. 250لاير قطري شهريا لتغطية  728يدفع الصندوق لألمين رسوم خدمة خطط االستثمار بمبلغ 

 رسوم اكتتاب
من سعر االكتتاب للمؤسس من المبلغ المدفوع من كل من حاملي  %3يستحق دفع رسوم االكتتاب التي تساوي 

 الوحدات عند االكتتاب.

 رسوم االسترداد
من صافي قيمة الموجودات للوحدات التي يجري استردادها وتستحق الدفع للصندوق  %1تساوي رسوم االسترداد 

من قبل حاملي الوحدات ذوي الصلة عن متحصالت استرداد وحدات تم استردادها. ويشترك في رسوم االسترداد 
 سيسجل هذا المبلغ في وقت استرداد وحدات من قبل حاملي الوحدات.مناصفة بين الصندوق والمؤسس. 

 2018ديسمبر  31  2019أكتوبر  15 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    بنود بيان المركز المالي
 1.186.826  8,942 أتعاب أداء مستحقة

 12.460  16,311 أتعاب إدارة مستحقة
 3.640  7,280 رسوم إدارية مستحقة

 1.246  1,631 أمين مستحقةأتعاب 
 364  728 رسوم خدمة خطط االستثمار مستحقة

 34,892  1.204.536 
 

 



 فئة "أ" –صندوق الوسيلة 
 )تحت التصفية(

  إيضاحات حول البيانات المالية
 باللاير القطري  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تابع( معامالت األطراف ذات العالقة 7

 للفترة من  للفترة من 

 

يوليو  16
 15إلى  2019
   2019أكتوبر 

يوليو  16
 15إلى  2018
  2018أكتوبر 

 2019يناير  1
أكتوبر  15إلى 

2019  

 2018يناير  1
أكتوبر  15إلى 

2018 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

        بنود بيان الدخل الشامل
 906,462  8,942  130,102  - أتعاب أداء مستحقة

 569,625  197,540  173,747  48,946 أتعاب إدارة
 69,564  69,160  21,840  21,840 رسوم إدارية
 56,962  19,754  17,374  4,894 أتعاب أمين

 6,956  6,916  2,184  2,184 االستثمار ةرسوم خدمة خط

 77,864  345,247  302,312  1,609,569 

 تدرج القيمة العادلة 8

 يستخدم الصندوق التدرج التالي لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات المالية واإلفصاح عنها من خالل أساليب التقييم:

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

ثاني: أساليب أخرى بخالف األسعار المدرجة في المستوى األول يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب المستوى ال

 سواء كان ذلك بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(؛ و

يانات التي ال يمكن المستوى الثالث: مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )الب

 مالحظتها(.

المحتفظ بها للمتاجرة وفقا للمستوى األول  –يتم تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 من أساليب التقييم.

 تلك ليس لها أي تأثير على صافي الدخل وصافي الموجودات للسنة الماضية.


	Draft singed by Mr.Fuad
	F Class review report - Arabic
	Al Waseela Fund F 15 October 2019 Arb

