
المعروضالطلبات

20.805121.0153صافي قيمة األصول كما 28 فبراير 2023

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 بورصة قطر

تحليل الصندوق

% من صافي قيمة األصولأكبر خمس شركات من حيث حيازة األسهم

14.84%بنك قطر الوطني 

13.21%صناعات قطر

12.19%مصرف قطر اإلسالمي

8.47%مصرف الريان

6.66%طيران الجزيرة

تخصيص األسهم

التغير %هذا الشهرالشهر األخيرالنوع

4.40-%9.55%9.99% نقدا

0.49%90.45%90.01%األسهم المقيدة

التوزيع الجغرافي

معلومات الصندوق

الريال القطريالعملة

15 إبريل 2007تاريخ التدشين
مفتوح المدةالنوع

36,869,254 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

البنك التجاريالمؤسس
ص ب 3232 الدوحة، دولة قطر

هاتف رقم0000 4449 974+
فاكس رقم 0000 4449 974+

www.cbq.qa
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(مدير الصندوق

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدودالوصي
IF/7/2006رقم رخصة الصندوق

34169رقم تسجيل الصندوق في وزارة التجارة والصناعة

صندوق الوسيلة

فبراير 2023
األداء

مؤشر السوق القطري )%( الصندوق )%( العوائد 

3.30- % 1.94-%بداية الشهر حتى تاريخه

1.03-%2.40-%بداية السنة حتى تاريخه 

71.24% 147.51%منذ البداية

 1. تمت اإلشارة إلى بداية الشهر حتى تاريخه من صافي قيمة األصول في تاريخه إلى صافي قيمة األصول في
    ذلك التاريخ

2. تمت اإلشارة إلى بداية العام حتى تاريخه اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021

3. األداء السابق ال يضمن االتجاهات المستقبلية

األداء التاريخي لصافي قيمة األصول

المعروضالمعروض الطلباتالطلبات الشهرالشهر

21.216421.2164 21.430721.4307 يناير 2023

إحصاءات الصندوق 

متابعة الخطأ االنحراف المعياريبيتا

0.8%19.0%4.4

تقرير مدير الصندوق

اســتمر الســوق القطــري فــي االنخفــاض خــالل فبرايــر لتنهــي الشــهر علــى خســائر متأثــرة بضغــوط البيــع، 
ــك  ــي. كذل ــر الوطن ــك قط ــالمي وبن ــر اإلس ــرف قط ــل مص ــهم مث ــض األس ــن بع ــاح م ــع أرب ــدم توزي وع
وفــي ظــل المؤشــرات الســلبية مــن أســواق المــال العالميــة، تأثــر إقبــال المســتثمرين علــى شــراء 
األســهم بســبب اســتمرار معــدالت التضخــم واحتماليــة زيــادة أســعار الفائــدة. انخفضــت أســعار النفــط 
إلــى مــا دون 80 دوالًرا خــالل الشــهر، لكنــه تعافــى ليغلــق الشــهر فــوق 83 دوالًرا للبرميــل. علــى أيــة 
حــال ومــع توقعــات بزيــادة الطلــب بســبب انفتــاح الصيــن، يأمــل االقتصاديــون فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ــرة  أن تتحســن معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي وموازنــة االقتصــاد األمريكــي التــي يعانــي خــالل الفت
ــاع  ــم لألوض ــي مراقبته ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــتثمرون ف ــل المس ــام، واص ــكل ع ــة. بش الماضي

بشــكل حــذر فــي انتظــار المزيــد مــن الوضــوح بشــأن اتجــاه الســوق.

انخفــض مؤشــر ســتاندرد & بــورز المركــب لــدول مجلــس التعــاون S&P GCC Composite بنســبة 
4.28% فــي فبرايــر بقيــادة أســواق المملكــة العربيــة الســعودية حيــث انخفــض بنســبة 6.4% خــالل 
الشــهر متأثــًرا بشــكل كبيــر بالقطــاع المصرفــي. اســتمر التذبــذب فــي الســوق القطــري، الــذي انخفــض 
بنســبة 3.3% فــي فبرايــر متأثــرا بضعــف إقبــال المســتثمرين. وأنهــت الكويــت الشــهر بخســارة قدرهــا 
0.45%. مــن ناحيــة أخــرى، حافــظ ســوق دبــي المالــي علــى انتعاشــه حيــث حقــق نتائــج جيــدة لبعــض 
األوزان الثقيلــة وانتهــى بمكاســب تزيــد عــن 4%. بــدأ مؤشــر بورصــة مســقط الشــهر بتباطــؤ لكنــه 
تعافــى بنهايــة الشــهر ليغلــق محقًقــا مكاســب تزيــد عــن 1%. وأغلــق ســوق أبــو ظبــي لــألوراق الماليــة 

ــي. ــى التوال ــبة 0.34% و0.19% عل ــة بنس ــب متواضع ــن بمكاس ــوق البحري وس

واصــل البنــك التجــاري الكويتــي أداء متفوًقــا علــى مكاســبه بنســبة 2.5% خــالل الشــهر. كان أداء 
ــر. تجــدر اإلشــارة إلــى أن غيــاب  صنــدوق الوســيلة أفضــل مــن أداء الســوق القطــري خــالل شــهر فبراي

البنــك التجــاري فــي المحفظــة للصنــدوق كان لــه دور فــي تحجيــم األداء الجيــد للصنــدوق

معلومات هامة

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 %80.00

نقدا 9.60%الكويت %10.5


