
لتبدأ االستثمار اليوم، اتصل على الرقم 24767200 أو 24767983، أو 
تفضل بزيارة أقرب فرع لديك أو زر الموقع ا�لكتروني 

www.bankmuscat.com/assetmanagement
صناديق االستثمار عرضة لمخاطر السوق. يرجى قراءة وثائق العرض قبل البدء باالستثمار.

أو  بيع وحدات من صندوق مسقط  أو  إغراًء بشراء  المعلومات فقط وال تشكل  أعدت لغرض  الوثيقة  براءة: هذه 
عرضة  االستثمار  المستقبل.صناديق  في  ا�داء  على  مؤشراً  بالضرورة  ليس  السابق  ا�داء  إن  أوريكس.  صندوق 

لمخاطر السوق. يرجى قراءة وثائق العرض قبل البدء باالستثمار.

الخطــة 
السهـلــة 
لالستثمار

لحيــاة أفـضــل وخطــط أكبـــر

استثمار 6 سنوات@

شهريًا
 50 ر.ع

٣٫٦٠٠ ر.ع
ديسمبر  2009

٥٫٠٥٨ ر.ع
ديسمبر  2015 

نمو
٪٤٠٫٤١

عوائد/كسب

قيمة
االستثمار الحالية

إجمالي المبلغ المستثمر

صندوق أوريكس من بنك مسقط
يقوم الصندوق با²ستثمار في أسهم مجموعة من الشركات في أسواق 

الشرق ا�وسط وشمال افريقيا.

صندوق مسقط من بنك مسقط
المدرجة  الشركات  من  مجموعة  أسهم  في  با²ستثمار  الصندوق  يقوم 

في سوق مسقط ل¶وراق المالية.

حول  يومية  معلومات  على  الحصول  للمستثمر  يمكن  أين 
صناديق االستثمار؟

سوق  أو  مسقط  بنك  من  ا�صول  إدارة  لقسم  ا²لكتروني  الموقع  عبر 
مسقط ل¶وراق المالية.

خبرة واسعة لتوجيه استثماراتك
لضمان  باستمرار  السوق  وتحليل  بدراسة  لدينا  الصندوق  مديري  يقوم 
استثمار أموالك في شركات آمنة وراسخة تتمتع بإمكانية النمو السريع 

لزيادة عوائدك االستثمارية.
لك  سيُحقق   2015 ديسمبر  إلى   2009 ديسمبر  من  ر.ع   50 استثمار  إن 

عوائد حسب الرسم البياني أدناه:

bankmuscat.com/assetmanagement



ُتساعدك الخطة السهلة 
لالستثمار لبدء خطة ذكية 

للتوفير تتيح لك الحصول على 
عوائد كبيرة. فإنك تستثمر 

لمستقبلك الزاهر في كل مبلغ توفره 
شهري� في برنامج الخطة 

السهلة لالستثمار.

َخِطط لمستقبلك 
مع خطتنا السهلة لالستثمار.

الخطة السهلة لالستثمار من قبل إدارة 
ا�صول ببنك مسقط

قم بتوفير مبلغ 50 ريال شهري� لالستثمار في أسواق 
ا�سهم المحلية وأسواق الشرق ا�وسط وشمال 

أفريقيا واحصل على عوائد هائلة! يمكنك تحقيق 
طموحاتك باستثماٍر بسيط شهري�.

ُيعتبر قسم إدارة ا�صول ببنك مسقط المدعوم من قبل 
بنك مسقط أحد أكبر مديري صناديق االستثمار المشتركة في 
سلطنة عمان وضمن ا�قسام الرائدة في دول مجلس التعاون 

الخليجي مع تمتعه بسجل حافل با�داء المتميز.

مزايا الخطة السهلة لالستثمار

ترسيخ عادة التوفير. إن االستثمار 
الشهري المنتظم ُيساعد على توفير 

مبلغ أكبر نهاية العام.

مبلغ استثماري بسيط يبلغ 50 ر.ع شهري�.

إمكانية بدء االستثمار أو التوقف في أي
وقت. خصم مبلغ المساهمة تلقائي�

كل شهر دون أي مجهود.

مرونة في تواريخ خصم مبلغ المساهمة: 
يتم خصم مبلغ المساهمة من حسابك

في ا�ول أو الخامس عشر من كل شهر.

خيار إيداع دفعة واحدة - إمكانية إضافة 
مبلغ على دفعة واحدة في نفس محفظة

الصندوق االستثماري المشترك في أي وقت.

ال توجد رسوم استرداد - يمكنك
المشاركة أو التراجع في أي وقت.

استثمر
بمبلغ 50 ر.ع

شهريا

 صندوق
أوريكس من
بنك مسقط

 صندوق
مسقط من
بنك مسقط

استمتع
بعوائد
هائلة!

من  التخفيف  على  لالستثمار  السهلة  الخطة  ُتساعد 
المخاطر عن طريق حساب متوسط التكاليف باالستثمار بمبالغ 

بسيطة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: 
www.bankmuscat.com/assetmanagement


