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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
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 الموجز
% خالل الفترة التي تناولھا ال�ت�ق�ری�ر، ال س�ی�م�ا ٢٫٥٤واصلت بورصة قطر ارتفاعھا، مسجلة مكاسب بلغت نسبتھا 

ق�د   –مثل صناعات قط�ر، وب�ن�ك ق�ط�ر اإلس�الم�ي، وب�ن�ك ق�ط�ر ال�وط�ن�ي  -وأّن األسھم ذات رؤوس المال العالیة 
واصلت دعمھا لحركة المؤشر. ورغم أّن الصندوق قد فاق المستوى في المراكز الثالثة المذكورة فإن نسبة مكاس�ب�ھ 

%. یمكن أن یع�زى ال�ج�زء األك�ب�ر م�ن ٠٫٥٥%، خالل الشھر  بنسبة تقّل عن أداء المؤشر بمقدار ١٫٩٨قد بلغت 
ھذا األداء النسبي لقرارات اختیار األسھم في القطاع المصرفي والتخصی�ص ال�م�ت�دن�ي ل�ق�ط�اع ال�ع�ق�ارات. أم�ا ف�ي 
القطاع المالي فقد واصل الصندوق تفضیلھ لبنك قطر الوطني، ومصرف الریان وبنك قطر، ول�م ی�ح�م�ل الص�ن�دوق 

% ٤٫٨٩اي تعرض لشركة قطر للتأمین، و بنك قطر الدولي اإلسالمي وبنك الدوحة والتي ارتفعت معدالتھا بنسبة 
% على التوالي. أما فیما یتعلق بمخصصات الصندوق خارج المؤشر، فقد شھدت  (ان إم س�ي) ٢٫٣٣% و ٤٫٥و 

% خالل فترة ال�ت�ق�ری�ر ب�ی�ن�م�ا كس�ب�ت ال�م�ی�رة ل�ل�س�ل�ع ٧٫٧٥للرعایة الصحیة ضغطاً مستمراً، خسرت خاللھ نسبة 
% على التوالي. أما على أساس العائ�د ال�م�ط�ل�ق، ف�ق�د ن�ت�ج ٢٫٤٧% و ٢٫٥٨االستھالكیة وشركة الخلیج للمخازن 

قطر، ومصرف قطر اإلسالمي وق�ط�ر ل�ل�م�ح�روق�ات، وال�ت�ي   –الجزء األكبر من العائدات من االستثمار الصناعي 
% خالل الفترة التي ت�ن�اول�ھ�ا ال�ت�ق�ری�ر. وع�ل�ى ال�ج�ان�ب ٥٫٣٩% و ٥٫٣٣% و ٨٫١٩حققت مكاسب بلغت نسبتھا 

اآلخر، فقد كانت (ان إم سي) للرعایة الصحیة وأوریدو مسؤولة عن الخسائر التي تكب�دت�ھ�ا الس�وق ، ح�ی�ث ب�ل�غ�ت 
 %. ٢٫١٥% و ٧٫٧٤نسبة خسائرھا 

وباستشراف المستقبل، فقد اتخذ الصندوق مراكز استثماریة في شركات عالیة الجودة عبر مختلف ال�ق�ط�اع�ات. وق�د 
كان السوق القطري ھو األفضل أداًء بین األسواق الناشئة وقد عكست المضاعفات العالیة الحالیة س�ی�ن�اری�و م�ت�ف�ائ�ل 
إلى حدٍّ ما. باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلدراج المرتقب لألسھم  الص�ی�ن�ی�ة م�ن ال�ف�ئ�ة (أ)، وك�ذل�ك األس�ھ�م الس�ع�ودی�ة 
واألرجنتینیة إلى مؤشر مورجان ستانلي العالمي لألسواق الناشئة  س�ی�ف�رض ع�م�ل�ی�ة إع�ادة ت�وازن ع�ل�ى مس�ت�وى 
المؤشر ومن المتوقع أن تؤدي إلى تدفق خارجي. أما التدفق السلبي من البورصات المحلیة فقد یعمل كریاح عكسی�ة 
لیضعف أداء السوق في العام المقبل. وعلى الجبھة  االقتصادیة، كانت قطر أفضل حاالً مما ك�ان م�ت�وق�ع�ا ف�ي ظ�ل 
حصار اقتصادي وتجاري. تحسنت أحوال السیولة بالنظام المصرفي إلى حد كبیر مع ت�ق�ل�ص ال�ف�ارق ف�ي ال�ھ�ام�ش 

ف�ي وق�ت ال�ح�ص�ار االق�ت�ص�ادي، وق�د اتس�ع   –نقطة أس�اس ١٦بین البنوك لفترة الثالثة أشھر بین قطر ولیبور إلى 
%. وبما أنھ قد تم إنشاء طرق بدیلة للتجارة، واستمرت الشركات في إعادة التفكیر في سال�س�ل ١٫٢٨الھامش بنسبة 

التورید الخاصة بھا، فإننا نتوقع أن نشاط القطاع الخاص في الدولة سیبدأ في االرتفاع تدریجی�ا. أم�ا ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
العالمي، فإن الموقف الھادئ لموظفي بنك االحتیاطي الفدرالي قد ساھم في التخفیف من مش�اك�ل الس�ی�ول�ة؛ ك�م�ا أن 

 احتمال تطبیع التجارة بین الصین وأمریكا سیكون مفیداً للسلع والرغبة في المخاطرة في أصول األسواق الناشئة. 
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