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الهدف

الهدف الرئيسي للصندوق هو زيادة رأس المال في األجل الطويل وذلك باالستثمار في األوراق المالية 
المقيدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

المؤشر األساسي

مؤشر الدوحة لالوراق المالية  

األسهم الخمسة الرئيسية في الصندوق                     ص.ق.ا%

١٧.٦١٪ بنك قطر الوطني

١٥.٠٢٪بنك قطر االسالمي      

١٣.٥٤٪مصرف الريان

٩.٢٩٪شركة صناعات قطر

٨.١١٪هيومن سوفت

تحليل الصندوق

التغيير                         هذا الشهر                   الشهر األخيرالنوع

٣.٧٢٪١٤.٠٢٪١٠.٢٩٪ نقدا

٣.٧٢-٪٨٥.٩٨٪٨٩.٧١٪                       األسهم المقيدة

التقسيم الجغرافي

معلومات عن الصندوق

الريال القطريالعملة

١٥ أبريل عام ٢٠٠٧تاريخ بداية العمل في الصندوق

صندوق مفتوحالنوع

 ٥٣,٤٩٢,٨٥٠ ريال قطريحجم الصندوق

٢٥.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراءالحد األدنى لالكتتاب

٢.٠٠٠.٠٠٠ وحدة على سعر الشراءالحد األقصى لالكتتاب

٥.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراءالحد األدنى لالكتتاب الالحق

٣ ٪ رسوم االكتتاب

 ١.٥٠٪ في السنةرسوم اإلدارة

٢٠ ٪  فوق معدل العائد الداخلي المستهدف ١٠ ٪رسوم األداء

شهريا تنتهى فى ٥ مارس ٢٠٢٠التعامل

يوم ١٥ من كل شهر ميالديتاريخ التقييم

المؤسس

البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(
ص.ب ٣٢٣٢، الدوحة، قطر
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البنك الوطني العمانيمدير الصندوق

بنك HSBC الشرق األوسط المحدودامين االستثمار

٢٠٠٦/٦/ IFرقم رخصة الصندوق

٣٤١٦٩رقم التسجيل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

كل شيء يمكن تحقيقة

صندوق وسيلة - فئة )كيو(                

فبراير 2020
األداء

مؤشر سوق الدوحة لالوراق الماليةالعائد 

٨.٥٣-٪٤.٩٧-٪شهر حتى تاريخه* 

٦.٤٩-٪٣.٣٧-٪منذ بداية العام

٥٩.٧٦٪١٣٠.٩١٪منذ االنشاء

١. يتم الرجوع من شهر إلى تاريخ من تاريخ صافي األصول السابق إلى تاريخ صافي قيمة األصول هذا.

٢. يشار إلى السنة حتى اآلن من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣. األداء السابق ليس ضماًنا لالتجاهات المستقبلية

صافي قيمة األصول التاريخية 

البيعالبيع الشراءالشراء الشهرالشهر

٢٠.١٩٧٠٢٠.١٩٧٠ ٢٠.٤٠١٠٢٠.٤٠١٠ يناير

 

نسبة الخروج عن مسار المؤشر نسبة تباين األداء معّدل قابليّة التذبذب

٪٩.٢٧ ٪٢٠.٠٨ ٠.٨٩

استعراض تقرير مدير الصندوق

الموجز  

استعراض تقرير مدير الصندوق خالل الشهر، شهدت المؤشرات في مختلف أسواق المال أداًء متباينًا 
الرغم من أن  حيث قام المستثمرون بتغيير مواضعهم على ضوء ظهور وباء فيروس كورونا، وعلى 
األسواق المالية الغربية شهدت هزة وتراجعًا سريعًا إال أن األسواق الناشئة وأسواق السلع هي التي 
تحملت العبء األكبر في التراجع. في نفس الوقت تراجع العائد على سندات الخزانة األمريكية لمدة ١٠ 

سنوات إلى ١.٥٨٪ وهو أقل من ١.٧٨٪ في الشهر السابق. 

التجار  أن قام  للبرميل بعد  إلى ٥٧دوالر  ليصل سعره   ٪١٠ بلغ  انخفاض  الشهر على  الخام  النفط  أغلق 
معمل التسوية الخاصة بالتراجع في الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا. 

للتنمية  المتحدة  أسهم  وجاءت  التقرير  تغطيها  التي  الفترة  خالل   ٪٨.١٦ المالية  قطر  سوق  فقدت 
تراجعت  فقد  حيث  األداء  حيث  من  األسوأ  للخدمات  الدولية  والخليج  للبتروكيماويات  ومساعيد 
أسهمهم بنسبة ٢٠.٣٪ و١٧.٨٠٪ و١٤.٧٠٪ على التوالي. لم يكن هناك من بين الشركات المدرجة من 

أنهت الفترة على ارتفاع. 

فقد الصندوق ٤.٩٧٪ خالل فترة إعداد التقرير وهو أفضل من المؤشر المعياري الذي فقد ٨.٥٣٪. 

من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في التفوق في األداء على المؤشر المعياري التدفق المالي 
وموقف الصندوق دون المؤشر المعياري واالستثمار في هيومانسوفت وزيادة الوزن االستثماري في 

المساعيد للبتروكيماويات. 

حيث  من  جديد.  استثماري  موقف  أي  في  يدخل  أو  استثمار  أي  من  الصندوق  يخرج  لم  الشهر،  خالل 
األوزان االستثمارية، ال يزال الصندوق دون الوزن في المساعيد للبتروكيماويات واالتصاالت والقطاع 
يفضل  الصندوق  يزال  وال  الطاقة  مجال  في  االستثماري  الوزن  زيادة  على  الصندوق  حافظ  العقاري. 
االستثمار في البنوك من الفئة األولى في القطاع المالي وكذلك االستثمار في قطاعات األعمال عالية 

الجودة في مختلف القطاعات. 

معلومات هامة 

وال  ودائع  ليست  الصندوق  هذا  في  واالستثمارات  الصندوق،  على  للتعامل  دعوة  أو  عرض  بمثابة  تعد  ال  الواردة  المعلومات 
تمثل التزاما عليه كما أن البنك الوطني العماني )مدير الصندوق( ليست ضامنة لهذه االستثمارات وال مؤمنة عليها وكذلك األمر 
التي تتضمن  الصندوق معرضة لمخاطر االستثمار  الصندوق(. واالستثمارات في  التجاري )ش.م.ع.ق.( )مؤسس  البنك  بالنسبة 
احتمال خسارة المبلغ المستثمر، وقد ترتفع قيمة ودخل الوحدات أو تنخفض، واألداء السابق للصندوق ليس داال على أدائه في 
المستقبل. ويتعين على المستثمرين قراءة مواد الالئحة األساسية ونشرة االكتتاب وأن يحصلوا على مشورة من مصادر مهنية 

متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري.  

الكويت، ٨.١١٪

قطر، ٧٧.٨٧٪

نقدًا، ١٤.٠٢٪


