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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

١٩.٥٨٪ بنك قطر الوطني

١٤.٢٥٪بنك قطر االسالمي      

١١.٧١٪مصرف الريان

١١.١٧٪شركة صناعات قطر

٨.٧٥٪شركة هيومن سوفت القابضة

تحليل الصندوق

التغيير                         هذا الشهر                   الشهر األخيرالنوع

٠.٩٢٪٢.٧٧٪١.٨٥٪ نقدا

٠.٩٢-٪٩٧.٢٣ ٪٩٨.١٥٪                       األسهم المقيدة

التقسيم الجغرافي

معلومات عن الصندوق

الريال القطريالعملة

١٥ أبريل عام ٢٠٠٧تاريخ بداية العمل في الصندوق

صندوق مفتوحالنوع

١٢,٨١٣,٥٣٩ 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 رسوم األداء
٪١٠

شهريا تنتهى فى ٧ يناير ٢٠٢٠التعامل

يوم ١٥ من كل شهر ميالديتاريخ التقييم

المؤسس

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

هاتف: ٠٠٠٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+
فاكس: ٠٠٧٠ ٤٤٤٩ ٩٧٤+

www.cbq.qa

البنك الوطني العمانيمدير الصندوق

بنك HSBC الشرق األوسط المحدودامين االستثمار

٢٠٠6/6/IFرقم رخصة الصندوق

٣٤١6٨رقم التسجيل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

كل شيء يمكن تحقيقة

صندوق وسيلة - فئة )اف(                

ديسمبر 2019
األداء

مؤشر سوق الدوحة لالوراق الماليةالعائد 

٠.٥٣-٪٠.6١ ٪ شهر حتى تاريخه* 

٠.٣٥٪٠.٩٧-٪منذ بداية العام

6٨.١٩٪١٣٥.١٤٪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 ٢٠١٨

٣. األداء السابق ليس ضماًنا لالتجاهات المستقبلية 

صافي قيمة األصول التاريخية 

البيع الشراء الشهر

١٩.٥٧٢٩١٩.٥٧٢٩ ١٩.٧٧٠6١٩.٧٧٠6 نوفمبر نوفمبر 

 

نسبة الخروج عن مسار المؤشر نسبة تباين األداء معّدل قابليّة التذبذب

٪٩.٢٣ ٪٢٠.١٥ ٠.٨٩

استعراض تقرير مدير الصندوق

الموجز  

ــية  ــتويات قياس ــى مس ــول إل ــي الوص ــم ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــرات ف ــتمرت المؤش ــهر، اس ــالل الش خ
جديــدة علــى الرغــم مــن األدلــة علــى تباطــؤ االقتصــاد. كان الدافــع وراء ازدهــار الســوق هــو السياســة 
النقديــة الفضفاضــة والتطــورات اإليجابيــة علــى الجبهــة التجاريــة. شــهد عائــد ســندات الخزانــة األمريكيــة 

ــا للغايــة خــالل الفتــرة حيــث اســتقر علــى ارتفــاع طفيــف عنــد ١.٨٥٪. ــا طفيًف لمــدة ٠١ ســنوات تقلًب

أغلــق النفــط الخــام هــذا الشــهر مرتفًعــا بالقــرب مــن 6٥ دوالًرا للبرميــل علــى خلفيــة الحــوار التجــاري البنــاء 
وسياســة أوبك المتماســكة.

انخفضــت بورصــة قطــر بنســبة ٠.٥٣٪ خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر؛ وانخفــض ســهم بنــك قطــر 
اإلســالمي وشــركة الكهربــاء والميــاه القطريــة وقطــر للتأميــن بنســبة ٢.٨٤٪ و٢.٥٩٪ و٢.٢٢٪. وكان 
ســهم مصــرف الريــان وشــركة صناعــات قطــر وشــركة يونايتــد للتطويــر مــن بيــن األســهم القليلــة التــي 

ــهر. ــالل الش ــبة ١.٨٠٪ و٠.٩٨٪ و٣.٥٥٪ خ ــهمها بنس ــة أس ــت قيم ــث ارتفع ــد حي ــن جدي ــت م ارتفع

اســتعاد الصنــدوق ٠.6١٪ خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر؛ كان المســاهمون الرئيســيون فــي األداء 
المتفــوق هــو األوزان االســتثمارية الزائــدة فــي إن إم ســي للرعايــة الصحيــة والخليــج للمســتودعات حيــث 

زاد ســهميهما بنســبة ٧.6٠ ٪ و٥.٥٨ ٪ علــى التوالــي.

ــي  ــض ف ــتثماري المنخف ــوزن االس ــى ال ــه عل ــدوق حفاظ ــل الصن ــتثماري، يواص ــف االس ــث الموق ــن حي م
ــوزن فــي  ــادة ال ــى زي ــات واالتصــاالت والقطــاع العقــاري. يحافــظ الصنــدوق عل المســيعيد للبتروكيماوي
قطــاع الطاقــة. نواصــل تفضيــل بنــوك القمــة فــي القطــاع المالــي ونســتثمر فــي قطاعــات األعمــال عاليــة 
الجــودة فــي مختلــف المجــاالت. لــم يشــهد الصنــدوق أي عمليــات اســتحواذ أو اســتبعاد خــالل الشــهر.

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، 6٥.٨٪
قطر، ٨٢.٣٧٪

نقدًا، ٢.٣٣٪

اإلمارات العربية 
المتحدة، ٧.٢٥٪


