
:��� ������ ���� �������� �� 
�	�
����� ������ ������ ����� ���� - 
	�� ���

 ��� ����� ���� ���� :�
����� 	���� ���� ..�
 +��� ��������/���� :����

 assetmanagement@bankmuscat.com :�������¡� 
�����
 ��¢££¤� �££¥¦ (¨.¨.©.ª) ¬®££¤� ¯££�° �± �££² ³��££������ ´µ££� �¥��££¶� �££·¸ �££¥¹��� 
££¥²º� �± 
££��� � »££�¼ �££¥¦ �££·�½��� �££����� �££¹��� ��££����� �££�¼ 
��££¤� �££�� �¬££®¾ �££����� ��££������ 
££�� �££��®��� �µ££� �± �££² ���££� ����££¤° ��££�� ¿�££¤� �££����� �££¢¥À�� Á££�· �££� �££�·���� Â££Ã�Ä� 
££��� ¿�
££���� �µ££�� �¿�
££���� ��
££Å¼ Æ�££Ç� �££¾ �££È�É�� Á££����° Ê££�É�� Ë££¤®�� �££�¼ ¨�££���� �££���
 ���££¥¥Ì��� Á££Í� 
££·� �µ££� ³´�Î�££�� �µ££�� Ï££���� Â���££¤� � 
££· �Î�££¤�� �±� �Ð££ÑÉ�� �± Â££Ñ��� 
££· �££À° ¬££����� Á££Ä
��� ����Î�££��� Ò££�¸����� ��££Å± �££¥· �££¾�Å �± ���Î�££¤�� Ó�
££� �± Ë££À�� �££�� ��££���� ¿�
££���� �££¾ ��
££¹��� Ô��££¶ �± Â££¥�� Æ�££�¸ �££���� � �££��®��� �µ££� �££¾ Æ¸���££�� Ô��Õ�� ��££������ �º££° �££�� ��££��®��� �µ££� �££¾ Æ¸���££�� ��££������ �££�¼ �¸���££�� �££�Ö�É�� Ë££�� �����££· �± �££�

.��� ����� �¬®¤� ¯�° �¾ ��Å×� Æ��¸¼ Ë¤· �� Ø���� 
�� ��Ù��° �À¥�� ���Í�� ��� ����� �¿�
���� ����¤�� ���� ����¤�� ����®��� Ú
¹± Ø��� ��¼ �¥��Í�� (����) Û����± ¿�
�Å ��
Å¼ Æ�Ç� ��¼ ������� �¾�² 
��¤� �± ØÙ�� .��Î���� �¥· ��� Ü��½± ��¥���� �¥���×� ¿���× ��¤���° �¥�� ��Ý��� Þ�Å ����± �¾

أغسطس ٢٠٢٢ 

الهدف 

إن الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو تحقيــق نمــو طويــل األجــل لــرأس المــال مــن خــال محفظــة متنوعــة. يعمــل الصندوق 

علــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة واالســتثمارات المتعلقــة بحقــوق الملكيــة فــي شــركات فــي ســلطنة عمــان ودول 

ــه فــي  ــى 15% مــن أصول ــدوق اســتثمار مــا يصــل إل ــا. يمكــن للصن ــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــرى فــي إقلي أخ

األوراق الماليــة المدرجــة باألســواق الدوليــة.

تقرير المحفظة

حقــق صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق ارتفاعــًا بلغــت نســبته 1.4% خــال الشــهر، لتصــل مكاســب العــام حتــى تاريخــه 

إلــى 15.4%. وهــو مــا جعــل أداء الصنــدوق يتفــوق علــى أداء المؤشــر القياســي بنســبة 8.9% خــال العــام وحتــى اآلن.

ــو  ــي )+ 3.2%( وأب ــذي ســجلته أســواق دب ــادة األداء القــوي ال ــة بقي ــى األســهم العالمي ــة عل تفوقــت األســهم الخليجي

ظبــي )+ 2.2%(. كمــا ســجل مؤشــر ســتاندرد أنــد بــورز ألســواق الخليــج )S&P GCC( مكاســب بلغــت نســبتها 0.7%، بدعــم 

مــن أســواق المملكــة العربيــة الســعودية )+ 0.7%(  وقطــر )+ 0.4%( وســلطنة عمــان )+ 1.2%( والبحريــن )+ %1.2( 

إال أن ســوق الكويــت تراجعــت بنســبة )-0.1%( وهــو الســوق الخليجــي الوحيــد الــذي أغلــق متراجعــًا خــال هــذا الشــهر.

ــو، شــهدت أســواق األســهم العالميــة عمليــة تصحيــح خــال  بعــد االنتعــاش القــوي الــذي شــهدته األســواق فــي يولي

شــهر أغســطس واســتمرت فــي ذلــك االتجــاه الــذي يشــهده معظــم أجــزاء العالــم. وقــد تراجــع مؤشــر مورجــان ســتانلي 

)MSCI World( بنســبة 4.3% ، ممــا يعكــس علــى نطــاق واســع الضعــف الــذي تشــهده األســواق األمريكيــة . انخفــض 

مؤشــر ســتاندرد أندبــورز )S&P 500( ومؤشــر ناســداك )NASDAQ( بنســبة 4.2% و 4.6% علــى التوالــي. تحولــت توجهــات 

الســوق األمريكيــة إلــى ســلبية بعــد التعليقــات المتشــددة مــن رئيــس مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي حيــث اقتــرح تســريع 

رفــع معــدالت الفائــدة علــى المــدى القريــب.

هــذا وقــد تراجعــت أســعار خــام برنــت بشــكل حــاد )-12.3%( وأغلقــت دون مســتوى المائــة )100( دوالر للبرميــل للمــرة 

ــرًا بلغــت نســبته  األولــى بعــد ســتة أشــهر. وقــد شــهدت ســندات الحكومــة األمريكيــة ذات العشــر ســنوات تراجعــًا كبي

)+54 نقطــة أســاس شــهرًيا( لتغلــق عنــد 3.19% بينمــا ارتفــع مؤشــر الــدوالر أيًضــا بنســبة %2.6.

وعلــى الصعيــد العالمــي، ال يــزال التوجــه العــام لألســواق يمثــل تحدًيــا نظــًرا للتضخــم المســتمر والقضايــا المتعلقــة 

بساســل التوريــد والتوجــه المتشــددة الــذي تنتهجــه البنــوك المركزيــة والمخــاوف الجيوسياســية ومخــاوف الركــود. فــي 

الواليــات المتحــدة ، تشــير البيانــات الــواردة خــال الشــهر إلــى حــدوث تغييــر طفيــف فــي موقــف السياســة النقديــة ، علــى 

الرغــم مــن أن تعليقــات رئيــس مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي جاكســون هــول زادت مــن احتمــاالت رفــع معــدل الفائــدة 

بمقــدار 75 نقطــة أســاس فــي ســبتمبر. تواجــه أوروبــا أزمــة طاقــة حــادة مصحوبــة بارتفــاع معــدالت التضخــم ومرحلــة 

ركــود تلــوح فــي األفــق فــي المنطقــة.

علــى الرغــم مــن التباطــؤ قليــًا، ال تــزال أســعار النفــط أعلــى مــن مســتويات التعــادل القتصــادات دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي. وبالنظــر إلــى معــدالت التضخــم المنخفضــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نعتقــد أن األســهم 

اإلقليميــة فــي وضــع أفضــل نســبًيا مــن نظيراتهــا العالميــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يكــون الضطــراب األســواق 

العالميــة آثــار غيــر مباشــرة فــي المنطقــة، فإننــا نظــل إيجابييــن فــي األســواق اإلقليميــة فــي الوقــت الحالــي، مــع األخــذ 

فــي االعتبــار المراكــز الماليــة الحكوميــة القويــة وتراجــع مخاطــر التضخــم.

البيانات الرئيسية للصندوق  

شيرش روت، علي داوود  مدير الصندوق 

1994/09/05 تاريخ اإلنشاء 

صندوق مشترك غير محدد األجل الهيكل 

بنك مسقط ش.م.ع.ع البنك الوسيط 

سلطنة عمانالمكان 

مؤشر أس اند بي المركب لدول المؤشر
مجلس التعاون الخليجي 

ريال عماني/ دوالر أمريكي العملة 

عاليةحالة المخاطرة

50 ر.ع الحد األدنى للشراء األولي

50 ر.عالحد األدنى للشراء اإلضافي 

1.85%رسوم اإلدارة السنوية 

يومي التقييم

يومياالكتتاب واالسترداد

أكبر ثالثة مالك  

الملكية )%(اسم الشركة 

6.4بنك الراجحي 

)SNB( 6.3البنك األهلي السعودي

)ELM( 2.8شركة علم

أداء المحفظة   

10 سنوات *3 سنوات *1 سنة*األداء السنوياألداء الشهرياسم المحفظة 

13.7%16.4%16.1%15.4%1.4%صندوق أوركس من بنك مسقط 

5.2%12.6%9.2%6.5%1.4%مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي(

 * سنوي 

صندوق أوريكس من بنك مسقط
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تاريخ المخاطر 

19.6التقلب على مدار 3 سنوات 

0.7نسبة شارب لـ 3 سنوات 

0.3نسبة شارب لـ 1سنة
  

المخصصات الجغرافية المخصصات القطاعية

6.1خدمات االتصاالت

6.0السلع غير األساسية 

3.8السلع االستهاكية

4.3الطاقة

44.0المالي

7.2الرعاية الصحية 

9.6الصناعي 

5.5تقنية المعلومات 

7.5المواد 

0.4النقدي

4.6العقاري

1.0المرافق 

4.5الكويت 

0.4النقد

1.0عمان 

10.5قطر 

61.8السعودية 

21.7اإلمارات 

أغسطس ٢٠٢٢ 
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