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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

٠٠,٠٠٪بنك قطر الوطني

٠٠,٠٠٪ شركة صناعات قطر

٠٠,٠٠٪بنك قطر االسالمي     

٠٠,٠٠٪مصرف الريان  

٠٠,٠٠٪وقود قطر

تحليل الصندوق

التغيير                         هذا الشهر                   الشهر األخيرالنوع

٩٨,٣٣٪١٠٠,٠٠٪١,٦٧٪ نقدا

-٩٨,٣٣٪٠,٠٠٪٩٨,٣٣٪                       األسهم المقيدة

التقسيم الجغرافي

معلومات عن الصندوق

الريال القطريالعملة

١5 أبريل عام 2٠٠٧تاريخ بداية العمل في الصندوق

صندوق مفتوحالنوع

 ١٠,5٦٩,٠١٣ ريال قطريحجم الصندوق
25.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراءالحد األدنى لالكتتاب

2.٠٠٠.٠٠٠ وحدة على سعر الشراءالحد األقصى لالكتتاب

5.٠٠٠ ريال قطري على سعر الشراءالحد األدنى لالكتتاب الالحق

٣٪رسوم االكتتاب

١.5٠٪ في السنةرسوم اإلدارة

2٠٪ فوق معدل العائد الداخلي المستهدف ١٠٪رسوم األداء

التعامل

يوم ١5 من كل شهر ميالديتاريخ التقييم
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البنك الوطني العمانيمدير الصندوق

بنك HSBC الشرق األوسط المحدودامين االستثمار

IF/2٠٠٦/٦رقم رخصة الصندوق

٣4١٦٨رقم التسجيل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

كل شيء يمكن تحقيقة

صندوق وسيلة - فئة )اف(                

ديسمبر 202١
األداء

مؤشر سوق الدوحة لالوراق الماليةالعائد 

-2,٨2٪-2,5١٪شهر حتى تاريخه* 

١١,5٦٪٩,٨٩٪منذ بداية العام

٨٨,٦٠٪١٦١,25٪منذ االنشاء

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

2. يشار إلى السنة حتى اآلن من ٣١ ديسمبر 2٠2٠

٣. األداء السابق ليس ضماًنا لالتجاهات المستقبلية 

صافي قيمة األصول التاريخية 

البيع الشراء الشهر

22,5١٦422,5١٦4 نوفمبرنوفمبر   ٧4٣٨,22   ٧4٣٨,22

 

نسبة الخروج عن مسار المؤشر نسبة تباين األداء معّدل قابليّة التذبذب

٪٨,22  ٪١٨,٨٩ ٠,٨٨

استعراض تقرير مدير الصندوق

الموجز  

شـــهدت األســـواق المتقدمة بعـــض التوتر حيث أجبرت نســـب التضخـــم المرتفعة والسياســـة النقدية 
المتغيـــرة المســـتثمرين على مســـتوى العالم على 

إعـــادة تقييم مخصصاتهم االســـتثمارية. كان المســـتثمرون في قطاع الســـلع من أكبر الخاســـرين حيث 
اضطربت أســـواق الســـلع بشـــكل كبير.  فـــي نفس الوقـــت، أنهت ســـندات الخزانة األمريكيـــة ألجل ١٠ 
ســـنوات الفتـــرة عنـــد ١,45٪، بانخفاض ١٦ نقطة أســـاس عن الفترة الســـابقة، على الرغم من أن نســـبة 
مؤشـــر أســـعار المســـتهلك جاءت أقوى من المتوقع إلى جانب توجه الســـلطات النقديـــة القوي لزيادة 

الفائدة. أسعار 

وأنهـــى برميـــل خام برنت الفتـــرة عنـــد ٧٣,٨٨ دوالًرا أمريكًيـــا، أي أقل بنســـبة ١٠٪ تقريًبا من مســـتوى 
الفترة الســـابقة البالـــغ ٨2,٠5 دوالًرا أمريكًيا.

ارتفع مؤشـــر بورصة قطر بنســـبة 2,٨2٪ خالل هذه الفترة، متفوًقا على أداء األســـواق اإلقليمية وأرقام 
الزيادة في األســـواق الناشـــئة. هذه المرونة النســـبية مما يؤكد مجددًا القيمة النسبية للسوق القطري، 

ومـــا زلنا ننظـــر إليها على هذا النحو، حيث تظـــل تقييماتها مقابل نظيراتهـــا اإلقليمية جذابة للغاية.

كان ألداء الشـــركتان الرائدتـــان فـــي بورصـــة الدوحـــة، بنك قطـــر الوطني وشـــركة صناعات قطـــر، تأثير 
ســـلبي حيـــث تراجعـــت عوائـــد الشـــركتان بنســـبة -5,٨4٪ و -5,٨١٪. كانت شـــركة ناقـــالت والمتحدة 
للتنمية والبنك التجاري هي األســـماء الوحيدة التي ســـجلت عوائد إيجابية خالل الشـــهر. حقق الصندوق 

عوائـــد بنســـبة -2,5١٪  للفترة متفوقـــًا قلياًل على مؤشـــر الفترة.

تمت تصفية الصندوق في ١5 ديسمبر 2٠2١ 

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. 

نقدًا, ١٠٠٪


