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ديسمبر 2021 

الهدف 
الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو تحقيــق زيــادة طويلــة األجــل فــي رأس المــال واالســتثمار فــي مجموعــة متنوعــة 

مــن األســهم المدرجــة فــي بورصــات الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

تقرير المحفظة
نتمنى لكم عامًا مليء بالنجاح، ونشكركم على دعمكم لنا في 2021م.

فيما يلي تفاصيل أداء المحفظة: 

ارتفعــت األســهم العالميــة خــال عــام 2021م، حيــث حقــق مــع مؤشــر MSCI World + 20.1٪. تفوقــت 
األســهم األمريكيــة علــى بقيــة األســواق حيــث ارتفــع مؤشــر S&P بنســبة 26.9٪ ، بينمــا تعرضــت األســواق 
الناشــئة MSCI لضغــوط مــع انخفــاض بنســبة -4.6٪. شــهدت األســواق تقلبــات كبيــرة خــال العــام مــع وجــود 
العديــد مــن العوامــل المســببة لذلــك. بينمــا رأينــا اســتمرار االنتعــاش االقتصــادي العالمــي خــال العــام حــول قيود 
سلســلة التوريــد، ظهــرت ضغــوط التضخــم ونقــص العمالــة كتحديــات جديــدة. ازداد الضغــط علــى ساســل التوريــد 
حيــث أدى انتشــار كوفيــد-19 إلــى تعطيــل النقــل والتصنيــع، خاصــة فــي البلــدان التــي كانــت فيهــا إجــراءات بــدء 
التطعيــم بطيئــة. فاجــأت قــراءات التضخــم االرتفــاع ودفعــت البنــوك المركزيــة العالميــة إلــى إرســال رســالة أكثــر 
تشــدًدا. أشــار بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي إلــى ارتفاعيــن فــي أســعار الفائــدة خــال عــام 2022 وقليــًا 
فــي عــام 2023 مــع تناقــص متســارع. أثــار هــذا مخــاوف األســواق فــي البدايــة، علــى الرغــم مــن أنــه شــهد تعافًيــا 

قوًيــا حيــث أخفــى الزخــم االقتصــادي المخــاوف بشــأن رفــع أســعار الفائــدة. 

ــى الوقــود  ــب عل ــا بالتوقعــات المشــرقة لنمــو الطل ــا خــال العــام مدعوًم ــا قوًي أظهــرت أســعار النفــط ارتفاًع
مــع تحســن النشــاط االقتصــادي. أيًضــا، انخفضــت مخزونــات النفــط الخــام فــي الواليــات المتحــدة بأســرع معــدل 
منــذ عقــود مــع انضبــاط العــرض مــن منتجــي النفــط الصخــري ودعــم أوبــك + لألســعار. خــال العــام، ارتفــع ســعر 

النفــط الخــام بنســبة ٪50. 

حققــت جميــع أســواق األســهم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مكاســب خــال العــام حيــث ســجلت جميــع 
المؤشــرات مكاســب مــن رقميــن. كان أداء األســواق فــي عــام 2021 إيجابيــًا، حيــث تصــدرت أبوظبــي )+ ٪68.2( 
والســعودية )+ 29.8٪( ودبــي )28.2٪( والكويــت )+ 27٪( القائمــة. كان أداء الســوق العمانــي جيــًدا خــال العــام 
)12.9٪( بينمــا أغلقــت البحريــن )20٪( علــى ارتفــاع خــال العــام. أظهــرت قطــر انتعاًشــا قوًيــا خــال النصــف الثانــي 
وأغلقــت علــى ارتفــاع )+ 11.4٪(. بلــغ إجمالــي القيمــة المتداولــة فــي األســواق اإلقليميــة 790 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي عــام 2021 بقيمــة 660 مليــار دوالر أمريكــي تــم تداولهــا فــي عــام 2020 بزيــادة قدرهــا ٪19.7.

مدعومــًا بســيولة أســواق رأس المــال والسياســات الحكوميــة الداعمــة، كان نشــاط االكتتــاب العــام فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي قويــًا فــي عــام 2021. عــاوة علــى ذلــك، قــدم األداء اإليجابــي لســوق األســهم فــي 
ــا  ــى إدراج أســهمهم مم ــون إل ــن يتطلع ــام الذي ــاب الع ــة لمرشــحي االكتت ــة مواتي ــة خلفي ــاء المنطق ــع أنح جمي
دفــع الســوق إلــى نتائجــح إيدجابيــة أكثــر. بلــغ عــدد عمليــات االكتتــاب العــام األولــي خــال العــام 20 شــركة وبلــغ 

إجمالــي االمــوال المرفوعــة 7.52 مليــار دوالر أمريكــي. 

خــال شــهر ديســمبر، أظهــر صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق مكاســب إيجابيــة بنســبة 4.4٪ مقابــل 4٪ لمؤشــر 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســتاندرد آنــد بــورز. وبدعــم مــن األداء القــوي لألســهم اإلقليميــة خــال العــام، 
أظهــر الصنــدوق عوائــد قويــة وحقــق ارتفاًعــا بنســبة 35.3٪ فــي عــام 2021، متفوًقــا علــى مؤشــر S&P لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي ارتفــع بنســبة 31.4٪، وبذلــك تفــوق أداء الصنــدوق علــى المؤشــر بنســبة ٪3.9.

نحــن متفائلــون بتوقعــات أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي لعــام 2022 نظــًرا للتعافــي المســتمر فــي أســعار 
النفــط وجهــود التنويــع االقتصــادي. مــن المتوقــع أن يعــود االتجــاه اإليجابــي للنفــط بالفائــدة علــى الماليــة العامة 
للحكومــة وبالتالــي تحســين توقعــات الطلــب الكلــي. كمــا أن ارتفــاع مشــاركة القطــاع الخــاص كمــا هــو مبيــن في 
 2022 FIFA خطــط الحكومــة مــن المتوقــع أيًضــا أن يخلــق فرًصــا للشــركات. هــذا إلــى جانــب أحــداث محــددة مثــل
و EXPO 2021 مــن المتوقــع أن تفيــد األســواق اإلقليميــة خــال عــام 2022. بشــكل عــام، تظــل المحفظــة فــي 

وضــع جيــد لاســتفادة مــن الموضوعــات الرئيســية فــي المنطقــة للعــام المقبــل. 

مرة أخرى، نتمنى لكم  عامًا كله نجاح وتقدم.

البيانات الرئيسية للصندوق 

شيريس روت، علي داؤود مدير الصندوق 

1994/09/05 تاريخ اإلنشاء 

صندوق استثماري مشترك مفتوح 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 

حتى 1٪رسوم االكتتاب األولي 

1.85٪رسوم اإلدارة السنوية 

يومي التقييم

يومياالكتتاب واالسترداد

حيازات الصندوق األساسية

اسم الشركة 
نسبة صافي قيمة 

األصول )%(

9.1بنك الراجحي

8.0البنك األهلي السعودي

4.2إعمار العقارية 

أداء المحفظة 

10 سنوات*3 سنوات*سنة واحدة*منذ بداية السنةمنذ بداية الشهراسم المحفظة 

12.8٪15.7٪35.3٪35.3٪4.4٪صندوق أوريكس من بنك مسقط

4.5٪11.8٪31.4٪31.4٪4.0٪مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي 

* سنوي 

صندوق أوريكس من بنك مسقط
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تاريخ المخاطر 

3 سنواتالفترة الزمنية

18.6التقلب

1.6نسبة شارب 
  

المخصصات الجغرافية المخصصات القطاعية

4.8خدمات االتصاالت 

10.1السلع غير األساسية

5.2الطاقة 

49.1المالي 

2.7الرعاية الصحية 

10.2الصناعي 

9.3المواد 

0.4النقدية

8.1العقارات

0.9البحرين

3.6الكويت 

0.4النقدية 

9.0قطر 

59.9السعودية 

26.2اإلمارات 
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