
البيعالشراء

٢٤,٦٨٠٤٢٤,٤٣٣٦صافي قيمة األصول في 1٥ فبراير ٢٠٢٢

الهدف

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

المؤشر المعياري

مؤشر السوق القطرية  

تحليل الصندوق                                                                                       

من صافي قيمة األصول%أكبر ٥ شركات

18.73%شركة صناعات قطر

17.44%بنك قطر الوطني

15.14%بنك قطر االسالمي     

13.28%مصرف الريان  

٩,8٠%وقود قطر

تحليل الصندوق

التغيير                         هذا الشهر                   الشهر األخيرالنوع

134%2,27%٠,٩7% نقدا

1,33%٩7,73%٩٩,٠3%                       األسهم المقيدة

التقسيم الجغرافي

معلومات عن الصندوق

الريال القطريالعملة

15 أبريل عام 2٠٠7تاريخ بداية العمل في الصندوق

صندوق مفتوحالنوع

 74,715,156 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

3 % رسوم االكتتاب

 1.5٠% في السنةرسوم اإلدارة

2٠ %  فوق معدل العائد الداخلي المستهدف 1٠ %رسوم األداء

شهريا تنتهى فى 7 مارس 2٠22التعامل

يوم 15 من كل شهر ميالديتاريخ التقييم

المؤسس

البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(
ص.ب 3232، الدوحة، قطر

هاتف: ٠٠٠٠ 444٩ ٩74+
فاكس: ٠٠7٠ 444٩ ٩74+

www.cbq.qa

البنك الوطني العمانيمدير الصندوق

بنك HSBC الشرق األوسط المحدودامين االستثمار

IF /2٠٠6/7رقم رخصة الصندوق

3416٩رقم التسجيل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

صندوق الوسيلة الفئة كيو                

فبراير 2022
األداء

مؤشر سوق الدوحة لالوراق الماليةالعائد 

2,26%2,4٩%شهر حتى تاريخه* 

٩,36%8,٠٩%منذ بداية العام

1٠5,٩7%1٩٠,68%منذ االنشاء

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

2. يشار إلى السنة حتى اآلن من 31 ديسمبر 2٠2٠

3. األداء السابق ليس ضماًنا لالتجاهات المستقبلية

األداء التاريخي لصافي قيمة األصول 

البيعالبيع الشراءالشراء الشهرالشهر

23,84٠423,84٠4 يناير   ٠812,24   ٠812,24

 إحصاءات الصندوق 

الفرق بين األداء والمؤشر المعياري االنحراف المعياريبيتا

٠,8٩%18,66%8,14

تقرير مدير الصندوق

نظرة عامة

ال يــزال المــزاج العــام فــي المنطقــة إيجابًيــا، حتــى مــع اســتمرار اإلشــارات مــن األســواق المتقدمــة 
ســلبية. ويمكــن أن يُعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى ارتفــاع أســعار النفــط والنتائــج الجيــد للشــركات. أيضــا، 

كانــت األربــاح فــي األســواق اإلقليميــة أفضــل مــن الســنة الماليــة الماضيــة.

فــي  الفائــدة  أســعار  رفــع  عــن  الفيدرالــي  االحتياطــي  بنــك  إلعــالن  كان  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
مــارس، باإلضافــة إلــى تصاعــد المشــكلة الجيوسياســية بيــن روســيا وأوكرانيــا، تأثيــر ســلبي معنويــات 

المســتثمرين.

أغلق برميل خام برنت الفترة عند ٩3.28 دوالًرا أمريكًيا ويبدو أنه لمالمسة الرقم 1٠٠.

حقــق الصنــدوق مكاســب بنســبة 2.4٩% خــالل الفتــرة لزيــادة مكاســبه منــذ بدايــة العــام وحتــى تاريخــه 
إلــى 8.٠٩%. ارتفــع مؤشــر ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة بنســبة 2.26% عــن الفتــرة بمــا يتماشــى تقريًبــا 
مــع المؤشــرات اإلقليميــة.  هنــاك تفــاؤل بوضــع الســوق فــي المســتقبل القريــب بفضــل األربــاح 

ــه. ــز منتجات ــى تعزي المرتفعــة وقــدرة القطــاع الصناعــي عل

ــيعيد  ــع مس ــاعدت م ــوق وس ــي للس ــرك الرئيس ــي المح ــر ه ــات قط ــركة Bellwether، صناع ــت ش كان
للبتروكيماويــات القابضــة القطــاع الصناعــي علــى الحفــاظ علــى قوتــه خــالل هــذه الفتــرة. كمــا حققــت كل 

مــن شــركة قطــر للوقــود )وقــود( وشــركة الكهربــاء والميــاه القطريــة مكاســب خــالل الفتــرة

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. 

قطر، ٠7,٩2%

الكويت، %5,66

نقدًا، %2,27


