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استفسارات عن

صناديق االستثمار
صندوق مسقط

وصندوق أوريكس
من بنك مسقط



 مــاذا تعــرف عــن صنــدوق مســقط وصنــدوق أوريكــس مــن 
بنك مسقط؟

مسقط  بنك  من  أوريكس  وصندوق  مسقط  صندوق   
ويوفران  األجل  محددي  غير  لإلستثمار  صندوقان  هما 
السيولة النقدية بشكل يومي. وبذلك ُيمكنك شراء أو 

بيع الوحدات في أي يوم عمل.

يتولى قسم إدارة األصول من بنك مسقط مهمة إدارة   
الصندوقين.

ما هي آلية عمل الصندوقين؟
المستثمرين  من  األموال  بجمع  الصندوقين  كال  يقوم   
ومن ثم إستثمار إجمالي تلك األموال في سندات مالية 

مختلفة.

صندوق مسقط من بنك مسقط

المؤشر  مسار  تتبع  صناديق  من  مسقط  صندوق  ُيعتبر 
الشركات  من  مجموعة  أسهم  في  باإلستثمار  يقوم  الذي 
المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية، ويمتلك مخصصًا 

يبلغ نسبته ٢٠٪. تم تأسيس هذا الصندوق عام 1995م.

صندوق أوريكس من بنك مسقط

تم تأسيس هذا الصندوق عام 1994م، ويقوم باإلستثمار 
الشرق  أسواق  في  الشركات  من  مجموعة  أسهم  في 

األوسط وشمال افريقيا. 

ما الفائدة من اإلستثمار في كال الصندوقين؟
التنويع: يتيح هذان الصندوقان الفرصة لك لإلستثمار   
حتى بمبلغ صغير من المال في أسهم شركات كثيرة 

وبالتالي يؤدي إلى تقليل نسبة المخاطر.

التابع  إدارة األصول  إدارة األموال بكفاءة: يقوم فريق   
 .1994 عام  منذ  اإلستثمار  صناديق  بإدارة  مسقط  لبنك 
فريق  يدعمهم  االستثمار  مديري  من  فريق  لدينا  يوجد 
لسياسات  إتباعنا  جانب  إلى  كبيرة  بخبرة  يتمتع  بحوث 

وإجراءات محكمة.

صناديق االستثمار



ما الذي ينبغي أخذه بعين االعتبار عند اختيار الصندوق الذي 
ترغب االستثمار فيه؟

ينبغي أن يستند قرارك على سجل أداء الصندوق، معيار 
التأكد من مالئمة  إلى جانب  المتخصصة  الخدمات واإلدارة 

األهداف االستثمارية للصندوق مع احتياجاتك.

ما هو حجم العوائد من اإلستثمار في هذين الصندوقين؟
كما هو الحال بالنسبة لألسهم، فسوف تستفيد من اآلتي:

نمو في رأس المال المستثمر  

أرباح نقدية موزعة كل عام )تستند على تقديرات إدارة   
الصندوق اإلستثماري(.

من  لمزيد  صندوق  لكل  الشهرية  النشرة  على  اإلطالع  الرجاء   *
المعلومات حول النمو واألرباح.

يرجى المالحظة بأنه ال يمكن ألي كان أن يضمن لك العائد من   *
أي برنامج إستثماري كما أن األداء السابق ألي صندوق إستثماري 

ليس ضمانًا بتحقيق نفس مستوى األداء مستقباًل.

متى يمكنني اإلستثمار واسترداد قيمة وحداتي )استثماري(؟

الصندوقان مفتوحان األجل مما يعني بأنك تستطيع 
اإلستثمار فيهما في أي يوم عمل، كما أنهما يوفران 

سيولة نقدية يوميًا ويسمحان لك بذلك في أي وقت تشاء 
دون رسوم استرداد. ال توجد غرامة للصرف في استثمارك.

كم يبلغ الحد األدنى من اإلستثمار؟
 يمكنك إستثمار مبلغ )5٠( رياالً عمانيًا كحد أدنى.

لالستثمار  السهلة  الخطة  إلى  اإلنضمام  أيضًا  يمكنك   
واإلستثمار بمبلغ )5٠( رياالً عمانيًا شهريًا.

ما هي بالضبط الخطة السهلة لإلستثمار؟

في  لالستثمار  طريقة  هي  لإلستثمار  السهلة  الخطة 
إصدار  عبر  تتم  شهريًا  وأوريكس  مسقط  صندوقي 
تعليمات دائمة لخصم مبلغ )50( رياالً عمانيًا كحد أدنى من 
أو  األول  إختيار  للمستثمر  يمكن  حيث  المستثمر،  حساب 
المباشر من  الخامس عشر من كل شهر كتاريخ للخصم 

الحساب.



هل من الضروري أن يكون لّدي حساب مع بنك مسقط؟
بنك  مع  حساب  لديك  يكون  أن  الضروري  من  ليس   

مسقط لإلستثمار في صناديقنا اإلستثمارية.

لإلستثمار يمكنك إصدار  السهلة  الخطة  إلى  لإلنضمام   
تعليمات دائمة كل شهر إلى البنك الذي تتعامل معه 

لتحويل مبلغ اإلستثمار إلى:

صندوق أوريكس - رقم الحساب لدى بنك مسقط:
0805010666000015

صندوق مسقط - رقم الحساب لدى بنك مسقط: 
0805010669200015

يفرض  سوف  معه  تتعامل  الذي  البنك  بأن  المالحظة  *يرجى 
عليك رسومًا إلصدار تعليمات كل شهر بخصوص تحويل مبلغ 

اإلستثمار. لذا ننصح بفتح حساب مصرفي مع بنك مسقط.

ما الذي أحتاج إليه للبدء في اإلستثمار؟
تعبئة نسخة إستمارة إكتتاب بالصندوق.  

نسخة من بطاقة األحوال المدنية بالنسبة للمستثمرين   
غير  للمستثمرين  بالنسبة  السفر  جواز  أو  العمانيين 

العمانيين.

وسوف  يوميًا  متاحة  واإلسترداد  اإلكتتاب  عمليات 
تعتمد القيمة وقت إستالم الطلب وفق التالي:

 إذا تم إستالم طلبك قبل الساعة الحادية عشر صباحًا، 
ليوم   )NAV( األصول  قيمة  صافي  على  تحصل  فسوف 
يمكن  ال  األصول  قيمة  صافي  بأن  علمًا  ذلك،  العمل 

معرفته إال في اليوم التالي.

الحادية  الساعة  بعد  المستلمة  للطلبات  بالنسبة  أما   
عشر صباحًا، فسيتم تطبيق صاقي قيمة األصول ليوم 

العمل التالي.

ماذا تعني األحرف )NAV(؟
كل  قيمة  أي  األصول،  قيمة  صافي  األحرف  هذه  تعني   
يتم  إستثمارك.  قيمة  تحدد  وهي  بالصندوق  وحدة 
وال  السوق  إغالق  بعد  األصول  قيمة  صافي  احتساب 

يمكن تقديمها لك قبل ذلك.

يومي  أساس  على  األصول  قيمة  صافي  إحتساب  يتم   
يوم  من  صباحًا  العاشرة  الساعة  في  عنه  اإلعالن  ويتم 
العمل التالي. هذا، ويمكن اإلطالع على آخر المعلومات 
مسقط  بنك  موقع  من  إما  األصول  قيمة  صافي  عن 
اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني الخاص بسوق مسقط 

لألوراق المالية.



هل سيتم فرض أي رسوم علّي عند إستثماري في صناديق 
اإلستثمار؟

تم  الذي  المبلغ  حسب  على  اإلكتتاب  رسوم  تنطبق   
االستثمار به في الصندوق.

هي  الصندوقين  من  كل  يفرضها  التي  اإلكتتاب  رسوم 
كالتالي:

الرسومالمبلغ )ر.ع(

5٠٠٠ - 5٣٪٠

٢5.٠٠٠ - 5٠٠1٪٢.5

1٢ - ٠٠.٠٠٠5.٠٠1٪٢

1.5٪1٠٠.٠٠1- فما فوق

   رسوم اإلسترداد

ال يفرض قسم إدارة األصول من بنك مسقط أي غرامة 
أية رسوم  توجد  ال  للمستثمرين عند صرف وحداتهم. 

إسترداد.

أية  على  للرد  تام  إستعداد  على  مسقط  بنك  من  االصول  إدارة  فريق  إن 
استفسارات. لذا يرجى عدم التردد في زيارة أقرب فرع لقسم إدارة األصول أو 

زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.bankmuscat.com/assetmanagement

صندوق  من  وحدات  بيع  أو  بشراء  إغراًء  تشكل  وال  فقط  المعلومات  لغرض  أعدت  الوثيقة  هذه  براءة: 
مسقط أو صندوق أوريكس. إن األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على األداء في المستقبل. كما أن 
االستثمار في الصندوقين عرضة لمخاطر السوق وعلى المستثمرين قراءة وثيقة العرض بدقة قبل البدء 

في االستثمار.


