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 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

 األداء

 البیع             الشراء               
 ٢٠٫١٤٧٢  ٢٠٫٣٥٠٧      ٢٠١٩ أبری�����ل   ١٧  ص����افي قیم�����ة األص�����ول ف�����ي 

 تحلیل الصندوق
 التغییر            ھذا الشھر   الشھر األخیر          النوع

 %٤٫١٦-                        %٩٠٫٦٥%                           ٩٤٫٨١األسھم المقیدة                  

 %٤٫١٦%                             ٩٫٥٤             % ٥٫١٩                     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 ٦٥،١٨٨،٢٧٣ 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

  ٢٠١٩أبریل ٥فى 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/٧/٢٠٠٦ رقم رخصة الصندوق

 ٣٤١٦٩ رقم التسجیل لدى وزارة االقتصاد والتجارة

 معلومات عن الصندوق 

 استعراض تقریر مدیر الصندوق
 

 الموجز
أنھت بورصة قطر خسائرھ�ا خ�الل ال�ف�ت�رة ال�م�اض�ی�ة ل�ت�ح�ق�ق م�ك�اس�ب ب�ل�غ�ت 

% خالل فترة التقریر حیث صعد مؤشر البورص�ة ب�ف�ض�ل ارت�ف�اع س�ع�ر ٣٫٦٣
% ١٢٫٨٤سھم كل من بنك قطر اإلسالمي وقطر للتأمین وق�ط�ر ل�ل�وق�ود نس�ب�ة 

% على التوالي خالل فترة التقریر. لم یؤثر تراجع أس�ھ�م  ١٠٫٨٢% و١٦٫٧٨و
كل من بروه العقاریة ومصرف وقطر للكھرباء والمیاه بش�ك�ل ك�ب�ی�ر ع�ل�ى أداء 
السوق. تحسن أداء الصندوق بفضل تحسن أداء أسھم كل من بنك قطر اإلسالم�ي 

% ١٠٫٨٢% و١٢٫٨٤وقطر للوقود وش�رك�ة ال�خ�ل�ی�ج ل�ل�م�س�ت�ودع�ات ب�ن�س�ب�ة 
% على التوالي. خالل فترة التقریر ن ت�راج�ع أداء الص�ن�دوق ب�ن�س�ب�ة ١٠٫١٩و

% لم یقم الصندوق بعم�ل أي ت�ع�رض ع�ل�ى ق�ط�ر ل�ل�ت�ام�ی�ن او مس�ی�ع�ی�د ٢٫٩٦
للبتروكیماویات واللذان تراجع سھمھما بنسبة كب�ی�رة خ�الل الش�ھ�ر وص�ل�ت إل�ى 

وھما یشكالن معظم تراجع األداء ال�ن�س�ب�ي  -% على التوالي١٣٫٣١% و١٦٫٧٨
 في الصندوق خالل الشھر. 

من حیث التوزیع فإن استثمارات الصندوق ال تزال خفیفة الوزن ف�ي ال�ق�ط�اع�ات 
المالیة والعقاریة ولكنھا ثقیلة الوزن في القطاعات الصناعیة والسلع االستھ�الك�ی�ة 
والطاقة.  یواصل الصندوق تفضیل البنوك الكبیرة في القطاع ال�م�ال�ي ویس�ت�ث�م�ر 
في الشركات عالیة الجودة في مختلف القطاعات. مقارنة بأداء أس�واق ال�م�ال ف�ي 
دول المنطقة فإن تقییمات األسھم في السوق القطریة ال تبدوا أكثر جاذب�ی�ة بش�ك�ل 
تدریجي وخالل الشھر خرج الصندوق بشكل ك�ام�ل م�ن ق�ط�اع االتص�االت م�ع 
تراجع توقعات النمو وعدم القدرة على تحقیق قیمة وربحیة مقنعة لنا ب�م�ا یش�ج�ع 

 على تخصیص االستثمارات بشكل مختلف. 
على الصعید العالمي، یتواصل تعافي أسواق المال العالمیة حیث تستفید األص�ول 
التي بھا مخاطرة مثل األسھم والسلع من المناخ اإلیجابي بشكل ع�ام ف�ي الس�وق. 
ھناك بصیص أمل آخر في السوق من المعلومات المتعلقة بالصناعة والصناع�ات 
التحویلیة من أوروبا وھو األمر الذي یشجع على مزید من االستثمار. بلغت نسبة 

% وھو ما یش�ی�ر ٢٫٥٥العائد على سندات الخزانة األمریكیة ذات العشر سنوات 
 إلى توقعات بتطبیق سیاسات مالیة مرنة لفترة طویلة من الزمن. 

 
 

%١٥٫٥٦ بنك قطرالوطني   

%١٣٫٤٧ شركة صناعات قطر    

%١٣٫٢٣ بنك قطر اإلسالمي    

%٩٫٦٥ مصرف الریان    

%٧٫٧٣ شركة الكھرباء و الماء القطریة   

سوق الدوحة لالوراق المالیةمؤشر  العائد  

 %٣٫٦٣ %٢٫٩٦ * شھر حتى تاریخھ

 %٠٫٧٥- %١٫٦٨ منذ بدایة العام

 %٦٥٫٥٧ %١٤٠٫٢٧ منذ االنشاء 

 التقسیم الجغرافي 

 الشھر الشراء البیع

 فبرایر ١٩٫٥٧٠٥ ١٩٫٣٧٤٨

 معّدل قابلّیة التذبذب نسبة تباین األداء نسبة الخروج عن مسار المؤشر

٠٫٧٧ %٢١٫٢٠ ٠٫٠٩ 

كل شيء يمكن تحقيقه


