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 جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية. 8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 

 "ق"فئة  –صندوق الوسيلة 

  المختصر اآلخر دخل الشامل الالربح أو الخسارة وبيان 

أكتوبر   15إلى  2019أبرياال  16وللفترة من  2019أكتوبر   15إلى  2019يناااير  1للفترة من 
2019 

 باللاير القطري

 
 

 من للفترة  من للفترة  

 إيضاح 

 2019 يوليو 16
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018 يوليو 16
 يوليو 15إلى 

2018  

 2019يناير  1
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018يناير  1
 يوليو 15إلى 

2019 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

         اإليرادات
 2,807,862  2,807,862  -  -  إيرادات توزيعات أرباح

 استثماراتمن بيع  )خسارة( /ربح
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 2,295,184  (19,895)   -  100,438  الخسارة 
من تغيرات في القيمة  ربح)خسارة( / 

مالية بالقيمة  الستثماراتالعادلة 
  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
(1,824,624)  3,130,711  (1,441,371)  7,038,960 

 44,944  12,742  23,722  217  إيرادات أخرى

 12,169,790  1,359,338  3,154,433  (1,723,969)  إليراداتصافي ا
         

         المصروفات
 (1,247,678)  (6,639)  (282,028)  - 7 رسوم أداء
 (752,656)   (757,571)  (249,460)  (219,929) 7 أتعاب إدارة

 (75,266)  (75,757)  (24,946)  (21,993) 7 أتعاب حافظ أمين
 (69,564)  (69,160)  (21,840)  (21,840) 7 رسوم إدارية
 (147,424)  (101,629)  (1,309)  (45,736)  اءطعموالت وس

 (251,104)  (215,387)  (33,809)  (87,079)  6 مصروفات تشغيلية أخرى

 (2,543,692)  (1,226,143)  (613,392)  (396,577)  المصروفات إجمالي

 9,626,098  133,195  2,541,041  (2,120,546)  الفترة ( / ربح)خسارة

 -  -  -  -  الشامل اآلخر للفترةالدخل 

 الدخل الشامل)الخسارة(/ إجمالي 
 9,626,098  133,195  2,541,041  (2,120,546)  للفترة
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 "ق"فئة  –صندوق الوسيلة 

  المختصر المنسوبة إلى حاملي الوحدات  الموجوداتبيان التغيرات في صافي 
 باللاير القطري 2019أكتوبر  15إلى  2019يوليو  16ومن  2019أكتوبر    15إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

  عدد الوحدات 

صافي الموجودات 
المنسوبة إلى 

 حاملي الوحدات
    
    

 60.905.228  3.666.032 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

    

 9,626,098   إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    المساهمات واالستردادات من قبل حاملي الوحدات:

  5,273 إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة
94,174 

 

 (5,774,128)  (331,695) قابلة لالسترداد خالل الفترةاسترداد وحدات 

 64,851,372  3,339,610 )مراجع( 2018 أكتوبر 15الرصيد في 

    

 66,846,861  3,340,049 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

    

 133.195   إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    الوحدات:المساهمات واالستردادات من قبل حاملي 

 26,212  1,307 إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة

 (10,962,764)  (582,702) استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل الفترة

 56,043,504  2,758,654 )مراجع( 2019أكتوبر   15الرصيد في 
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 "ق"فئة  –صندوق الوسيلة 

  بيان التدفقات النقدية المختصر 
 باللاير القطري 2019أكتوبر  15إلى  2019يوليو  16ومن  2019 أكتوبر   15إلى  2019يناير  1للفترة من 

 

 للفترة  

 إيضاح 

 2019يناير  1
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018يناير  1
 يوليو 15إلى 

2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  
     أنشطة التشغيل

 9,626,098  133,195  ربح الفترة

     

     تعديالت للبنود التالية:
من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات مالية  ربح)خسارة(/ 

 (7,038,960)  1,441,371  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 2,587,138  1,574,566  التشغيلية

     

     التغيرات في:

 2,949,064  9,407,973  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (139)  (230)  ذمم مدينة أخرى

 1,171,704  (1,406,972)  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة

 6,707,767  9,575,337  التشغيلأنشطة الناتج من صافي النقد 

     

     أنشطة التمويل

 94,174  26,212  متحصالت إصدار وحدات قابلة لالسترداد

 3,000  3,000  اشتراكات قيد التخصيص

 (5,774,128)  (10,962,764)  مدفوعات السترداد وحدات قابلة لالسترداد

 (5,676,954)  (10,933,552)  أنشطة التمويل المستخدم فيصافي النقد 

     

 1,030,813  (1,358,215)  النقد وما يعادلهي الزيادة فصافي 

 1,696,267  3,360,412  يناير 1النقد وما يعادله في 

 2,727,080  2,002,197  نهاية الفترةفي  النقد وما يعادله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فئة "ق" –صندوق الوسيلة 

  المختصرة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
   2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 مركز القانوني واألنشطة الرئيسيةال 1

كصندوق مفتوح النهاية وهو مسجل  2006نوفمبر  14 في)"الصندوق"(  "ق"فئة  –صندوق الوسيلة تم تأسيس 

ومرخص من قبل  34169رة بموجب شهادة التسجيل رقم والتجا االقتصادفي سجل صناديق االستثمار في وزارة 

المتعلق بصناديق  2002( لسنة 25وفقا للقانون رقم ) 7/2006طر المركزي بموجب الترخيص رقم إ.ف/مصرف ق

 .والتجارة عن وزير األعمال 2004لسنة  69بموجب القرار الوزاري رقم االستثمار، ولوائحه التطبيقية الصادرة 

وترخيص  150المسجل بموجب سجل تجاري رقم )المؤسس(  قع..م.البنك التجاري شس الصندوق بواسطة يتأستم 

 وهو مرخص من قبل مصرف قطر المركزي الذي يراقبه وينظم 10/1975ب.س/رقم مصرف قطر المركزي 

 الدوحة، قطر. 3232وتأسس البنك وفقا لقوانين دولة قطر ويقع مقره الرئيسي في ص.ب. ه، أعمال

"مؤسس ) ليمتد (مصرإلدارة المحافظ المالية )ف جي المجموعة المالية هيرميس إ يإبواسطة ر الصندوق يدا

فرع قطر بمقر وأمين الصندوق هو بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود )"أمين الصندوق"(،  (الصندوق"

 .قطر-الدوحة 57ص.ب. 

من قبل  2019أكتوبر   15إلى  2019يناير  1للفترة من المالية المختصرة المرحلية البيانات تم التصريح بإصدار 

 .2019  نوفمبر 24في الصندوق مؤسس 

 هدف الصندوق وطبيعة أنشطته

ة أو العاملة األخرى التي تصدرها الشركات المؤسسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في األسهم واألوراق المالية 

 مؤشر سوق الدوحة لألوراق المالية.هو ألداء ا في دولة قطر. معيار

من محفظة األوراق  %40رونة الستثمار ما يصل إلى ممدير الصندوق لدى  ه سيكون، فإنعلى الرغم من ذلك

في دول مجلس التعاون  المؤسسةالمالية في األسهم واألوراق المالية األخرى التي تصدرها الشركات العاملة أو 

أن صندوق المدير  يرىعندما إال الخليجي األخرى. لن يتم زيادة التعرض ألسواق دول مجلس التعاون الخليجي 

من المتوسط.  األجلالقصير إلى  األجلفرص المتاحة في قطر على متاحة في هذه األسواق أكبر من الالفرص ال

 نظرا ألن طويلاألجل العلى  االترجيح في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى كبيريكون المتوقع أن غير 

 وأسواق رأس المال بقطر.قتصاد اف الصندوق هو المشاركة في نمو هد

 لهامةوالسياسات المحاسبية ا أساس اإلعداد 2

 أساس اإلعداد

وفقا  لمعيار المحاسبة  2019أكتوبر   15إلى  2019يناير  1البيانات المالية المختصرة المرحلية للفترة من أعدت 

حول التقارير المالية المرحلية والنصوص المطبقة من لوائح مصرف قطر المركزي وقد تم عرضها  34الدولي رقم 

 باللاير القطري الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

طلوبة للبيانات المالية السنوية ويجب المواإلفصاحات  البياناتجميع المالية المختصرة المرحلية البيانات ال تتضمن 

 ليس بالضرورة أنباإلضافة إلى ذلك  .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في السنوية أن تقرأ مع البيانات المالية 

لنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية إلى ا 2019أكتوبر   15إلى  2019يناير  1 الفترة منتشير نتائج 

 .2019ديسمبر  31في 

وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المالية المصنفة المالية المختصرة المرحلية  البياناتتم إعداد هذه 

 كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم تسجيلها بالقيمة العادلة.

الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المالية المختصرة المرحلية من مدير البيانات يتطلب إعداد 

تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.



 فئة "ق" –صندوق الوسيلة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
 باللاير القطري  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 )تابع(والسياسات المحاسبية الهامة أساس اإلعداد  2

 أساس اإلعداد )تابع( 

الصندوق عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية  مؤسساألحكام الهامة التي وضعت من قبل 

 .2018ديسمبر  31للشك في التقديرات كانت جميعا نفسها المطبقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

            المنتهية في سنةتتفق مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية للالمالية إدارة المخاطر إن أهداف وسياسات 

 .2018ديسمبر  31

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة

 2019يناير  1 منير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والسارية المعاي

المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد المختصرة تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية 

 ، باستثناء اعتماد المعيار الجديد التالي:2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في البيانات المالية ل

 ، اإليجارات.16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار •

 البيانات المالية المختصرة المرحلية.هذه على  جوهريأثر  المعيار أعالهلم يكن لتبني 

 الشكوك حول المعالجات الضريبيةعن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 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 

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

 .المختصرة المرحلية أثر جوهري على البيانات المالية أعالهالمعيار لم يكن لتطبيق 

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

 ال ينطبق هذا المعيار على الصندوق.

 نقد وما يعادلهال 3
 2018ديسمبر  31   2019أكتوبر   15 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 3.360.412  2.002.197 الحساب الجاري



 فئة "ق" –صندوق الوسيلة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
 باللاير القطري  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اليةستثمارات المالا 4

 

أكتوبر   15

2019   

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 62,865,189  45,894,266 دولة قطر –أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 -  4,277,950 الكويت –أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 2,165,102  4,008,732 المملكة المتحدة –أسهم حقوق ملكية مدرجة 

 54,180,947  65,030,291 

 9,052,731  (1,441,371) السنةالفترة / صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل 

 مستحقةومصروفات أخرى ذمم دائنة  5

 

أكتوبر   15

2019   

ديسمبر  31

2018 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1,451,919  6,639 رسوم أداء
 42,133  69,198 إدارة أتعاب

 4,213  6,920 أتعاب أمين

 3,640  7,280 إدارية رسوم

 41,939  46,835 مستحقات أخرى

 136,872  1,543,844 

 مصروفات تشغيلية أخرى 6

 للفترة من  للفترة من 

 

 2019 يوليو 16
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018 يوليو 16
 أكتوبر 15إلى 

2018  

 2019يناير  1
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018يناير  1
 أكتوبر 15إلى 

2018 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
        

 33,367  35,945  10.920  10,920 أتعاب معامالت أمين
أتعاب معامالت 

 11,826  6,570  219  2,190 مستثمر
رسوم خدمات خطط 

 6,956  6,916  2.184  2,184 استثمار شهرية

 198,955  165,956  20,486  71,785 مصروفات متنوعة

 87,079  33,809  215,387  251,104 

 

 



 فئة "ق" –صندوق الوسيلة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
 باللاير القطري  2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 7

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

 أتعاب اإلدارة
كل تدفع المقدرة على أساس القيم المتداولة،  الموجودات على قيمة صافي بناء  اإلدارة  أتعابمدير الصندوق يتلقى 

 مؤسس.المناصفة مع  %1.5معدل سنوي قدره بمتأخرات كثالثة أشهر 

 ميناأل أتعاب

المتراكمة لصناديق الوسيلة  لموجوداتعلى أساس صافي قيمة ا هي رسوم أمانة الصندوقصندوق ال أتعاب أمين
 .األمناءبين المؤسسين والمعدل معدالت المدرجة في االتفاق لفقا لو

أو بيع لكل  لاير قطري 219األمانة بمبلغ معامالت رسااوم ، أتعاب األمينصااندوق، باإلضااافة إلى ال يسااتحق أمين
 الصندوق. في ومناسترداد لكل اشتراك و لاير قطري 146 بمبلغمعامالت المستثمر رسوم واستثمار شراء 

 ةيإدار رسوم
رساااوم على صاااافي قيمة الض تفرالخدمات اإلدارية لقاء رساااوم.  لتقديمصاااندوق ال أمينخدمات صاااندوق أدخل ال

 .مناءاألبين المؤسسين و معدلمعدالت المدرجة في االتفاق الصناديق الوسيلة وفقا للالمتراكمة ل الموجودات

 األداء أتعاب

أكثر ب قيمة الموجوداتصافي لمن أي زيادات تدريجية  %20 بنسبةأداء محسوبة أتعاب صناديق المديري حق ستي
 .مناصفة مؤسسأتعاب األداء هذه ال ويشترك في .دنى معّدل لعائد االستثمارأل %10 نم

 راالستثما طرسوم خدمة خط
 شهريا. لاير قطري 728بمبلغ  االستثمار طخط ةرسوم خدم لألمينصندوق اليدفع 

 االستردادرسوم 

للصندوق  وتستحق الدفع استردادهايجري التي وحدات لل الموجوداتمن صافي قيمة  %1رسوم االسترداد  تساوي
رسوم االسترداد  ويشترك في. تم استردادها وحدات متحصالت استرداد نعذوي الصلة الوحدات  حاملي من قبل

 الوحدات. حامليوحدات من قبل  استردادهذا المبلغ في وقت  سيسجل. مؤسسمناصفة بين الصندوق وال

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

    بنود بيان المركز المالي
 1,451,919  6,639 رسوم أداء مستحقة
 42,133  69,198 أتعاب إدارة مستحقة
 4,213  6,920 أتعاب أمين مستحقة

 3,640  7,280 إدارية مستحقةرسوم 

 364  728 مستحقة راالستثما طرسوم خدمة خط

 90,764  1,502,269 

 

 للفترة  للفترة 

 

 يوليو 16
 15إلى  2019

  2019أكتوبر  

 2018 يوليو 16
 أكتوبر 15إلى 

2018  

 2019يناير  1
أكتوبر   15إلى 

2019  

 2018يناير  1
 أكتوبر 15إلى 

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

        بنود بيان الدخل الشامل
 1,247,678  6,639  282,028  -  رسوم أداء

 752,656  757,571  249,460  219,929 أتعاب إدارة 
 75,266  75,757  24,946  21,993 أتعاب أمين

 69,564  69,160  21,840  21,840 أتعاب إدارية
 طرسوم خدمة خط

 6,956  6,916  2,184  2,184 راالستثما

 265,946  580,458  916,043  2,152,120 



 فئة "ق" –صندوق الوسيلة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية
   2019 أكتوبر 15إلى  2019يناير  1للفترة من 
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 القمة العادلةتدرج  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؛

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

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

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

 مالحظتها(.

المحتفظ بها للمتاجرة وفقا للمستوى األول  –م تقييم االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يت

 من أساليب التقييم.

 


	maamer_191117-101734-12af
	Q Class review report - Arabic
	Al Waseela Fund Q Interim 15 October 2019 Arb

