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ديسمبر 2022

الهدف 
ــرأس المــال مــن خــال محفظــة متنوعــة.  ــل األجــل ل إن الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو تحقيــق نمــو طوي
يعمــل الصنــدوق علــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة واالســتثمارات المتعلقــة بحقــوق الملكيــة في شــركات 
فــي ســلطنة عمــان ودول أخــرى فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. يجــوز للصنــدوق اســتثمار مــا 

يصــل إلــى 15٪ مــن أصولــه فــي األوراق الماليــة المدرجــة باألســواق الدوليــة.
تقرير المحفظة

في البداية نود أن نتمنى لكم سنة 2023 جديدة سعيدة ونشكركم على دعمكم خال عام 2022.
شــهدت األســهم العالميــة فــي عــام 2022 تراجعــًا بســبب ارتفــاع مســتوى التضخــم والحــرب الروســية 
األوكرانيــة ورفــع أســعار الفائــدة مــن قبــل مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي والتعليقــات المتشــددة 
ــا جهــود  ــي أثارته ــود الت ــاوف مــن الرك ــرت المخ ــد أث ــدة. ولق ــة بشــأن أســعار الفائ ــة العالمي ــوك المركزي للبن
مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي لكبــح التضخــم علــى توجهــات الســوق حيــث تراجــع مؤشــر ســتاندرد أنــد بــورز 
)S&P 500( بحوالــي -20٪ فــي عــام 2022 بينمــا تراجــع مؤشــر ناســداك المركــب بنســبة 33.1٪. كمــا شــهدت 
 MSCI( األســواق الناشــئة انخفاًضــا حــاًدا بلغــت نســبته -22.4٪ بينمــا أغلــق مؤشــر ورجــان ســتانلي العالمــي

ــه مســجًا تراجعــًا بلغــت نســبته -1٩.٨٪ خــال العــام. World( معامات
ــا حيــث أغلــق مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز الخليجــي  شــهدت أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي أداًء متبايًن
المركــب عــام 2022 مســجًا تراجعــًا بلغــت نســبته 7.1٪. أظهــرت األســواق أداًء جيــًدا للغايــة خــال النصــف 
األول مــن عــام 2022 ، بينمــا أثــرت التوجهــات العالميــة وأســعار الفائــدة المرتفعــة علــى األداء خــال النصــف 
الثانــي. أغلــق عــدد قليــل مــن األســواق فــي المنطقــة مســجًا أرقامــًا ســلبية ، حيــث اســتمرت أســواق دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الحفــاظ علــى أدائهــا المتفــوق علــى األســواق العالميــة. كان ســوق أبوظبــي 
هــو الســوق األفضــل مــن حيــث األداء فــي المنطقــة حيــث حقــق مكاســب بلغــت نســبتها 20.3٪. كمــا 
شــهدت عمــان والبحريــن ودبــي مكاســب قويــة بلغــت 17.6٪ و 5.5٪ و 4.4٪ علــى التوالــي. ســجلت قطــر 
أكبــر تراجــع خــال عــام 2022 حيــث تراجــع مؤشــر ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة بنســبة -٨.1٪ تليها الســعودية 

التــي تراجعــت بنســبة -٪7.1.
ارتفــع ســعر خــام برنــت بنســبة 10.5٪ خــال العــام. كانــت األســعار مدعومــة بارتفــاع الطلــب على الغــاز وجهود 
منظمــة )أوبــك +( لخفــض اإلنتــاج. أدت إجــراءات مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي مــن أجــل الحدد من 
التضخــم إلــى زيــادة التوقعــات بحــدوث ركــود وبالتالــي ارتفــاع أســعار الســلع. أدى تباطــؤ الطلــب مــن الصيــن 
بســبب السياســة الصارمــة التــي تنتهجهــا للقضــاء علــى فيــروس كورونــا وعمليــات اإلغــاق المســتمرة أيًضــا 
إلــى حالــة مــن عــدم اليقيــن فــي الطلــب علــى النفــط ، ممــا أدى إلــى مزيــد مــن الضغــط علــى األســعار خــال 

النصــف الثانــي مــن عــام 2022.
وبدعــم مــن نهجنــا االنتقائــي لأســهم ، فقــد تمكــن الصنــدوق مــن تســجيل عوائــد جيــدة وحقــق مكاســب 
بلغــت نســبتها 5.٨٪ فــي عــام 2022 ، مقابــل انخفــاض بنســبة 7.1٪ فــي المؤشــر القياســي. وبذلــك تفــوق 
أداء الصنــدوق علــى أداء المؤشــر القياســي بهامــش واســع بلغــت نســبته 12.٩٪. خــال 22 ديســمبر ، بينمــا 
تراجــع صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بنســبة 1.7٪ مقابــل انخفــاض بلغــت نســبته 3.2٪ فــي مؤشــر ســتاندرد 

.)S & PGCC( أنــد بــورز لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
إن االســتقرار فــي أســعار النفــط جنًبــا إلــى جنــب مع توقعــات انتعاش الطلب بعــد إعادة فتح األســواق الصينية 
يبشــر بالخيــر ألســعار النفــط. تشــير الموازنــات الحكوميــة إلــى اســتمرار مســتوى اإلنفــاق مــن قبــل الحكومــات. 
وهنــاك العديــد مــن المشــاريع مدفوعــة باســتثمارات القطــاع الخــاص وبالتالــي أدى ذلــك إلــى المزيــد مــن 
الزخــم االقتصــادي. كمــا أن تحســن مســتويات التوظيــف وارتفــاع مســتوى الدخــل إلــى دعــم الشــركات التــي 
تتمحــور أنشــطتها حــول الســلع االســتهاكية. أدى التصحيــح األخيــر فــي األســواق إلــى مســتويات تقييــم جذابة 
ــر التقييــم تقــل عــن دون المتوســط خــال العشــر ســنين الماضيــة. ومــع ذلــك ،  حيــث كانــت معظــم معايي
نعتقــد أن النهــج النشــط واالنتقائــي هــو مفتــاح االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة بالســوق. نواصــل مراقبــة 
أوضــاع الســوق عــن كثــب وســنبحث عــن مختلــف الفــرص الناشــئة فــي المنطقــة لضمــان أداء أفضــل علــى 

المــدى المتوســط إلــى الطويــل.
ومرة أخرى ، نتمنى لكم عام 2023 سعيًدا.

البيانات الرئيسية للصندوق  

شيرش روت، علي داوود  مدير الصندوق 

1٩٩4/0٩/05 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 

1.٨5٪رسوم اإلدارة السنوية 

يومي التقييم

يومياالكتتاب واالسترداد

أكبر ثالثة مالك  

الملكية )%(اسم الشركة 

٨.٩النقد

4.6بنك الراجحي 

)SNB( 3.2البنك األهلي السعودي

أداء المحفظة   

10 سنوات *3 سنوات *1 سنةمنذ بداية السنةمنذ بداية الشهر#اسم المحفظة 

12.7٪11.7٪5.٨٪5.٨٪-1.7٪صندوق أوركس من بنك مسقط 

3.٩٪6.3٪-7.1٪-7.1٪-3.2٪مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي(

# كما في 31 ديسمبر 2022 ، * سنوي

صندوق أوريكس من بنك مسقط
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تاريخ المخاطر 

20.2التقلب على مدار 3 سنوات 

0.6نسبة شارب لـ 3 سنوات 

0.3نسبة شارب لـ 1سنة
  

المخصصات الجغرافية المخصصات القطاعية 

6.4السلع غير األساسية 

7.7السلع االستهاكية

2.6الطاقة

36.5المالي

٩.٩الرعاية الصحية 

11.2الصناعي 

6.٩تقنية المعلومات 

1.6المواد 

٨.٩النقدي

2.٩العقاري

5.3المرافق 

4.4الكويت 

٨.٩النقد

1.4عمان 

5.4قطر 

55.7السعودية 

24.3اإلمارات 

ديسمبر 2022
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