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ديسمبر 2022

الهدف
ــث يســعى  ــة. حي ــى رأس المــال والســيولة اليومي ــد مــع الحفــاظ عل ــادة العوائ ــى زي ــدوق إل يهــدف الصن
الصنــدوق إلــى تحقيــق ذلــك مــن خــال االســتثمار فــي أدوات ســوق المــال عاليــة الجــودة بمــا فــي ذلــك 

الودائــع الصــادرة عــن كيانــات فــي ســلطنة عمــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

نظرة على أداء الصندوق
1( تم تصميم الصندوق كبديل للحسابات المصرفية التقليدية.

2( يستهدف الصندوق حماية رأس المال وتوفير السيولة وتوليد عوائد مجزية.

تقرير المحفظة
بلــغ العائــد الســنوي لصنــدوق بنــك مســقط للســيولة النقديــة 4.01٪ خــال شــهر ديســمبر 2022. وكان أداء 
الصنــدوق متســًقا خــال العــام الماضــي. يتمكــن الصنــدوق مــن اجتــذاب المســتثمرين نظــرًا ألدائــه المتفــوق 
علــى المؤشــر القياســي مــع تمتعــه بميــزة إضافيــة تتمثــل فــي عــدم وجــود أي عــبء علــى الدخــول أو الخــروج 
ــاب واســترداد  ــات اكتت ــا للمســتثمرين عملي ــدوق يوفــر أيًض ــك، فــإن الصن ــى ذل ــدوق. باإلضافــة إل مــن الصن
يوميــة كمــا أن العوائــد التــي يقدمهــا الصنــدوق أعلــى بكثيــر مــن عوائــد الحســابات تحــت الطلــب القياســية 

والتــي تبلــغ 0.5٪ -3.0٪ ســنوًيا التــي توفرهــا البنــوك فــي ســلطنة عمــان.

بــدأ العــام بتوقعــات بعــودة النمــو االقتصــادي العالمــي لطبيعتــه والتعافــي مــن آثــار جائحــة كورونــا. إال 
ــات  ــا وعملي ــات المتحــدة وروســيا وأوكراني ــن الوالي أن اســتمرار ارتفــاع معــدالت التضخــم بســبب الصــراع بي
اإلغــاق الممتــدة التــي تشــهدها األســواق الصينيــة إلــى اضطــراب األســواق الماليــة وهــو مــا جعــل مجلــس 
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي يتخــذ إجــراءات فــي محاولــة منــه الحتــواء التضخــم عــن طريــق زيــادة معــدالت 
ــات األصــول. ولقــد أنهــت أســعار  ــع فئ ــة مــن التقلــب شــهدتها جمي ــى حال ــدورة إل ــدة وهــو مــا أدى ب الفائ
ــد نطــاق 4.5٪ - 4.75٪ ومــن المتوقــع أن تشــهد ارتفاعــات أخــرى  ــة العــام عن ــة األمريكي ــدة الفيدرالي الفائ

خــال عــام 2023 وإن كان ذلــك بوتيــرة أبطــأ بنــاًء علــى توجهــات التضخــم.

رفعــت معظــم دول الخليــج أســعار الفائــدة الرئيســية بالتماشــي مــع الزيــادات التــي فرضهــا مجلــس االحتياطي 
الفيدرالــي األمريكــي. كانــت معــدالت الفائــدة الرئيســية فــي معظــم اقتصــادات دول مجلــس التعــاون 
ــدة للســيبور )SAIBOR( لشــهر واحــد  ــغ معــدل الفائ ــد مســتويات مرتفعــة فــي عــام 2022 ؛ بل الخليجــي عن
4.73٪ ، بينمــا بلــغ معــدل الفائــدة لأليبــور )AEIBOR( لشــهر واحــد 4.55٪ بنهايــة ديســمبر 2022. كمــا أعلنــت 
البنــوك المركزيــة فــي الكويــت وقطــر والبحريــن عــن رفــع أســعار الفائــدة وانتهــت بزيــادة أســعار الفائــدة إلــى 

بنســب 2٪ ، 3٪ ، 4.25٪ علــى التوالــي خــال عــام 2022.

ــغ 11.65  ــة بمبل ــة اإلجمالي ــرادات الحكومي ــدر اإلي ــث تق ــام 2023 ، حي ــة لع ــرات الميزاني أصــدرت عمــان تقدي
مليــار ريــال عمانــي والنفقــات 12.95 مليــار ريــال عمانــي وهــي مــا أدى إلــى عجــز تقديــري فــي الميزانيــة يبلــغ 
1.3 مليــار ريــال عمانــي. أصــدر البنــك المركــزي العمانــي ســندات بمــدة اســتحقاق تبلــغ 28 يوًمــا فــي 19 
ديســمبر بعائــد 3.74766٪ مقارنــة بعائــد 2.35066٪ للفواتيــر الصــادرة فــي 21 نوفمبــر 2022 ممــا يشــير إلــى 

حالــة الجفــاف التــي تشــهدها الســيولة ومواكبــة أســعار الفائــدة العالميــة.

ســيكون التضخــم والتوجــه الصــارم الــذي ينتهجــه مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي فــي محاولــة ذلــك التضخــم 
وتأثيــر ذلــك بالتســبب فــي حالــة ركــود محتملــة للنمــو االقتصــادي ، مــن بيــن العوامــل الحاســمة التــي ســتؤثر 

علــى توجهــات الســوق مــع بــدء عــام 2023.

يتمتــع صنــدوق بنــك مســقط للســيولة النقديــة بســجل حافــل مــن حيــث توفيــر الســيولة والعوائــد الجذابــة 
ــرة األجــل للمســتثمرين. إلدارة النقــد قصي

فيما يلي األداء الشهري لألشهر الـ 12 الماضية:

معلومات الصندوق 

شريدر شينويمدير الصندوق 

بنك مسقط ش.م.ع.ع الحافظ األمين 

عمان المكان 

منخفضة وضعية المخاطر 

أداء الصندوق 

ديسمبر الوصف 
2022

نوفمبر 
2022

أكتوبر 
2022

سبتمبر 
2021

أغسطس 
2022

يوليو 
 2022

يونيو 
 2022

 مايو 
 2022

 أبريل
 2022 

مارس 
 2022

فبراير  
 2022

 يناير
 2022

ديسمبر 
2021

3.93٪4.01٪3.67٪3.46٪3.27٪3.47٪3.38٪2.96٪3.63٪3.31٪3.32٪3.66٪4.01٪العائد *
متوسط االستحقاق 

116166171173229193211173173170155150157المرجح )باأليام(

* سنوي 

صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية 

1.2763571 ر.ع. | 3.3152132 دوالر أمريكي

أداء الصندوق  
12 شهرمن بدء السنة حتى تاريخه6 شهور3 شهور1 شهراسم الصندوق 

3.53٪3.55٪3.497٪3.70٪4.01٪صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية 
• سنوي 

48.5٪أقل من 3 شهور 

34.5٪من 3 - 6 شهور 

11.9٪من 6 - 12 شهرًا

5.1٪أكثر من 12 شهرًا

65.6٪عمان

34.4٪دول الخليج

0٪خارج دول الخليج

65.4٪ريال عماني

34.6٪دوالر أمريكي

وضعية الودائع 

المخصصة الجغرافية 

وضعية العملة 


