
 

 اف) (فئة  -صندوق وسیلة 
 ٢٠١٩  ماي

 األداء

 البیع             الشراء                 
  19.5794 19.7772               ٢٠١٩ماي ١٧صافي قیمة األصول في  

 تحلیل الصندوق

 الشھر األخیر                   ھذا الشھر                         التغییر           النوع

 %   3.47%                            95.63%                   92.16األسھم المقیدة                        

%    3.47-    %                         4.37%                     7.84  نقدا                                 

 الھدف
الھدف الرئیسي للصندوق ھو زیادة رأس المال في األجل الطویل وذلك باالستثمار في األوراق المالیة المقی�دة 

 في قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي.
 

 المؤشر األساسي
  الدوحة لالوراق المالیةمؤشر 

 

 األسھم الخمسة الرئیسیة في الصندوق

 اللایر القطري العملة

 ٢٠٠٧أبریل عام  ١٥ تاریخ بدایة العمل في الصندوق

 صندوق مفتوح النوع

 لایر قطري 17,953,716  حجم الصندوق

 لایر قطري على سعر الشراء ٢٥٫٠٠٠ الحد األدنى لالكتتاب
 وحدة على سعر الشراء ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ الحد األقصى لالكتتاب

 لایر قطري على سعر الشراء ٥٫٠٠٠ الحد األدنى لالكتتاب الالحق

 %٣ رسوم االكتتاب

 % في السنة١٫٥٠ رسوم اإلدارة

 %١٠% فوق معدل العائد الداخلي المستھدف ٢٠ رسوم األداء

 یونیو 6فى  تن شھریا  التعامل

 من كل شھر میالدي ١٥یوم  تاریخ التقییم
 البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) المؤسس

 ، الدوحة، قطر٣٢٣٢ص.ب 
 +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٠٠ھاتف: 
 +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٠٠٧٠فاكس: 

www.cbq.qa 

 ھیرمیس، اإلدارة المالیة (مصر) المحدودة–المجموعة المالیة مدیر الصندوق

 الشرق األوسط المحدود HSBCبنك  االستثمارامین 

 IF/٦/٢٠٠٦ رقم رخصة الصندوق

 ٣٤١٦٨ رقم التسجیل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

 معلومات عن الصندوق 

%15.73 بنك قطر الوطني  

%13.50 شركة صناعات قطر   

%13.32 بنك قطر االسالمي    

%9.68 مصرف الریان  

%8.08 شركة الكھرباء و الماء القطریة  

 العائد  سوق الدوحة لالوراق المالیةمؤشر 

 %3.50- %3.06-  شهر حتى تاریخه*

 %4.22- %1.55- منذ بدایة العام

 %59.78 %133.61 منذ االنشاء

 التقسیم الجغرافي 

 الشھر الشراء البیع

 أبریل 20.4024 20.1984

 معّدل قابلّیة التذبذب نسبة تباین األداء نسبة الخروج عن مسار المؤشر

٠٫٧٧ %٢١٫٢٠ ٠٫٠٩ 

 استعراض تقریر مدیر الصندوق
 

  الموجز 
 

% خالل فترة التقریر وقد حدث 3.5تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 
ھذا التراجع في الجزء األخیر من فترة التقریر بسبب زیادة التوترات السیاسیة 
 والتجاریة وتأثیر ذلك على األسواق اإلقلیمیة والعالمیة. تراجعت أسعار أسھم 

قطر للصناعات وبنك قطر اإلسالمي وشركة قطر للتأمین بنسبة صناعات 
عل التوالي في الوقت الذي ارتفع فیھ سعر سھم  9.13% و7.76% و10.45

% 23.60مسیعید للبتروكیماویات القابضة والخلیج للخدمات الدولیة بنسبة 
 % وھو األمر الذي ساھم في دعم مستویات المؤشر. 17.45و
 

% خالل فترة التقریر وكان األداء األفضل نسبیا بسبب 3.06فقد الصندوق 
% وزیادة االستثمار فوق 9.13خفض االستثمار في شركة قطر للتأمین بنسبة 

 %.  10.43الحد المعیاري في شركة ھیومان سوفت القابضة بنسبة 
 

من حیث الموقف فإن الصندوق دون الوزن في مسیعید للبتروكیماویات 
والشركات المالي والعقاریة. حافظ الصندوق على زیادة الوزن في الشركات 
الصناعیة واالستھالكیة والطاقة. نواصل التركیز على البنوك الكبیرة في القطاع 
المالي ونستثمر في األنشطة عالیة الجودة في مختلف القطاعات. في وسط 
حركات التصحیح في األسواق اإلقلیمیة، تكتسب تقییمات السوق القطریة جاذبیة 
أكثر شیئا فشیئاً. خالل الشھر زاد الصندوق من استثماراتھ في ھیومان سوفت 

 القابضة الكویتیة والمتكاملة القابضة. 
 

برزت المخاطر السیاسیة على سطح المخاطر الرئیسیة بعد زیادة التوتر عالمیا 
وإقلیمیاً. في ذات الوقت تعرضت اآلمال المعقودة بشأن حل الجمود التجاري إلى 
انتكاسة بعد فرض السلطات األمریكیة عقوبات جدیدة على الواردات الصینیة. 
كذلك فإن المخاوف بشأن المالحة في الخلیج العربي ظھرت إلى السطح مجددا 

 بعد فرض الوالیات المتحدة عقوبات إلى صادرات النفط اإلیرانیة. 

 معلومات ھامة 
ا كم� المعلومات الواردة ال تعد بمثابة عرض أو دعوة للتعامل على الصندوق، واالستثمارات في ھذا الصندوق لیست ودائع وال تمثل التزاما علیھ

ھیرمیس (مدیر ال�صندوق) لی�ست ض�امنة لھ�ذه االس�تثمارات وال مؤمن�ة علیھ�ا وك�ذلك األم�ر بالن�سبة للبن�ك –أن اإلدارة المالیة للمجموعة المالیة
(مؤسس الصندوق). واالستثمارات في الصندوق معرضة لمخاطر االستثمار التي تتضمن احتمال خسارة المبلغ الم�ستثمر، وق�د التجاري ش.م.ق 

ة ئح�ترتفع قیمة ودخل الوحدات أو تنخفض، واألداء السابق للصندوق لیس داال على أدائھ في المستقبل. ویتعین على الم�ستثمرین ق�راءة م�واد الال
 األساسیة ونشرة االكتتاب وأن یحصلوا على مشورة من مصادر مھنیة متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري. 

كل شيء يمكن تحقيقه


