
العرضالطلبات

٢٤,٢٢٩3٢٤,٤٤٧٠صافي قيمة األصول في 3٠ يونيو ٢٠٢٢

الهدف

الهدف األساسي للصندوق هو تحقيق مكاسب طويلة األمد على رأس المال من خالل االستثمار في 
الشركات المدرجة في السوق القطرية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

المؤشر المعياري

مؤشر السوق القطرية  

تحليل الصندوق                                                                                       

% من صافي قيمة األصولأكبر خمس شركات من حيث حيازة األسهم

17,07%مصرف قطر اإلسالمي

16.95%بنك قطر الوطني

16.93%قطر للصناعات

11.24%مصرف الريان

6,٨7%قطر غاز

تخصيص األسهم

التغيير                         هذا الشهر                   الشهر األخيرالنوع

٨٨,33%7,10%3,77% نقدا

-3,46%92,9%96,23%                       األسهم المقيدة

التقسيم الجغرافي

معلومات عن الصندوق

الريال القطريالعملة

15 إبريل 2007تاريخ التدشين

مفتوح المدةالنوع

73,472,270 ريال قطريحجم الصندوق

10%معدل اإلعاقة

2,500 وحدةالحد األدنى لالكتتاب

2,000,000 وحدةالحد األقصى لالكتتاب

1,000 ريال قطريالحد األدنى لالكتتاب التالي

3.00%رسوم االكتتاب

1.50%رسوم اإلدارة

20% فوق معدل العائق 10%رسوم األداء

شهريالتداول

1.00%رسوم االسترداد

نهاية كل شهر تقويميتاريخ التقييم

المؤسس
البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(

ص ب 3232 الدوحة، دولة قطر
هاتف رقم 0000 4449 974+

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(مدير الصندوق

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدودالوصي

IF/2006/7رقم رخصة الصندوق

34169رقم تسجيل الصندوق في وزارة التجارة والصناعة

صندوق الوسيلة                

يونيو 2022
األداء

مؤشر سوق الدوحة لالوراق المالية%الصندوق%العوائد 

-5,64%-4,22%بداية الشهر حتى تاريخه

4,٨6%7,1٨%بداية السنة حتى تاريخه 

97,49%1٨٨,25%منذ البداية

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 2021

3. األداء السابق ليس ضماًنا لالتجاهات المستقبلية

األداء التاريخي لصافي قيمة األصول 

البيعالبيع الشراءالشراء الشهرالشهر

25,296925,2969 مايو   25,5524   25,5524

 إحصاءات الصندوق 

الفرق بين األداء والمؤشر المعياري االنحراف المعياريبيتا

0,9%11,31%3,0

تقرير مدير الصندوق

اســتمر االنهيــار فــي األســواق اإلقليميــة للشــهر الثانــي علــى التوالــي بفعــل مؤشــرات ســلبية عالميــة. 
خســر مؤشــر MSCI لألســواق الناشــئة العالمــي ٨.٨% وســط مخــاوف مــن إمكانيــة حــدوث ركــود فــي 
الواليــات المتحــدة وســط التضخــم وإجــراءات التشــديد الكبيــرة. أنهــت جميــع أســواق دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي شــهر يونيــو علــى اتراجــع باســتثناء مؤشــر بورصــة مســقط الــذي انتهــى بمكاســب 
متواضعــة. أنهــت جميــع المؤشــرات األمريكيــة الثالثــة علــى زيــادات طفيفــة للغايــة حيــث بــدا بنــك 
ــدة  ــعار الفائ ــع أس ــم، ورف ــح التضخ ــراءات كب ــي إج ــًا ف ــي قدم ــى المض ــا عل ــي مصمًم ــي الفيدرال االحتياط
ــبة  ــو. بالنس ــي يولي ــادة ف ــس الزي ــرار نف ــق لتك ــد الطري ــع تمهي ــو م ــي يوني ــاس ف ــة أس ــدار 75 نقط بمق

ــاض %6.5. ــى انخف ــهر عل ــت الش ــة وأنه ــت متقلب ــد ظل ــط فق ــعار النف ألس

ــورز ودول مجلــس التعــاون المركــب بنســبة %9.7،  ــة حــال فقــد انخفــض مؤشــر ســتاندرد & ب ــى أي عل
متأثــًرا بشــكل كبيــر بضعــف أداء األســهم فــي ســوق المــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســوق 
ــوق  ــر س ــض مؤش ــي. وانخف ــى التوال ــبة 10.٨% و6.٨% عل ــا بنس ــن هبطت ــة اللتي ــألوراق المالي ــي ل ــو ظب أب
قطــر وســوق دبــي بنســبة 5.6% و3.7% علــى التوالــي. وخســر مؤشــر الكويــت العــام 5.3 بالمئــة فــي 
شــهر يونيــو. وخســرت ســوق المــال فــي البحريــن 4.2%. علــى الجانــب اآلخــر أنهــى مؤشــر بورصــة مســقط 

الشــهر علــى زيــادة طفيفــة بلغــت %0.2.

انخفــض الصنــدوق بنســبة 4.22% خــالل الشــهر. منــذ بدايــة الســنة وحتــى تاريخــه، ارتفــع الصنــدوق 
بنســبة 7.1٨%. مــن ناحيــة أخــرى، ســجل مؤشــر الدوحــة مكاســب حتــى تاريخــه بلغــت ٨6.%4.

ــن  ــره م ــان وغي ــرف الري ــادة مص ــهر بقي ــالل الش ــن خ ــر المتراجعي ــه أكث ــي كون ــوك ف ــاع البن ــتمر قط واس
األوزان الثقيلــة. كمــا شــهد ســهم قطــر للصناعــات ضغــوط بيــع. شــهدت أســهم الخليــج الدوليــة 
للخدمــات وشــركة الكهربــاء والميــاه القطريــة وشــركة وقــود وشــركة أوريــدو بعــض القــوة خــالل 

الشــهر.

تنبيه هام 

ليست  الصندوق  هذا  في  االستثمارات  المعني.  الصندوق  في  للتعامل  طلًبا  أو  عرًضا  أعاله  الواردة  المعلومات  اعتبار  ينبغي  ال 
ودائع أو التزامات أو مضمونة أو مؤمنة من قبل البنك الوطني العماني )مدير الصندوق( أو البنك التجاري )المؤسس(. يخضع هذا 
االستثمار لمخاطر االستثمار بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ األساسي المستثمر. قد تنخفض أو ترتفع قيم الوحدة والدخل 
وطلب  اإلصدار  ونشرة  األساسي  النظام  قراءة  المستثمرين  على  يجب  المستقبلي.  األداء  على  مؤشرا  ليس  السابق  واألداء 

المشورة المهنية ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. 

قطر، ٨7,6%

نقدًا، %7,1

الكويت، %5,3


