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مارس ٢٠٢٢ 

الهدف 
إن الهــدف الرئيســي للصنــدوق هــو تحقيــق نمــو طويــل األجــل لــرأس المــال مــن خــال محفظــة متنوعــة. يعمــل 
الصنــدوق علــى االســتثمار فــي األوراق الماليــة واالســتثمارات المتعلقــة بالممتلــكات فــي شــركات فــي ســلطنة عمــان 
ودول أخــرى فــي إقليــم الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. يجــوز للصنــدوق اســتثمار مــا يصــل إلــى 15٪ مــن أصولــه فــي 

ــة. ــة المدرجــة باألســواق الدولي األوراق المالي

تقرير المحفظة
لقــد حقــق صافــي قيمــة األصــول للصنــدوق ارتفاعــًا بلغــت نســبته 6٪ خــال الشــهر، وهــو مــا يعــد مســتوى جديــد مــن 
األداء الجيــد. نظــرًا لذلــك، حقــق الصنــدوق أربحــًا بلغــت نســبتها 19.3٪ خــال الربــع األول مــن عــام 2022، وهــو مــا مكــن 
الصنــدوق مــن اإلعــان عــن توزيعــات أربــاح نقديــة بقيمــة 0.066 ريــال عمانــي لــكل وحــدة خــال هــذه الفتــرة، وبالتالــي 

حافــظ علــى ســجله الحافــل فــي توزيعــات األربــاح الثابتــة.

ولقــد شــهدت أســواق األســهم تعافــي جزئــي بعــد عمليــات البيــع العالميــة التــي شــهدها الشــهر الماضــي حيــث احتفــى 
المســتثمرون بظهــور مؤشــرات بوجــود تقــدم فــي المفاوضــات بيــن روســيا وأوكرانيــا علــى أمــل التوصــل إلــى تســوية 
لحــل النــزاع. كمــا أغلــت األســهم األمريكيــة المعامــات مســجلًة ارتفاعــًا بنســبة 3.6٪ مقارنــة بالشــهر الماضــي مدعومــًة 
بوجــود مؤشــرات بشــأن إحــراز تقــدم فــي محادثــات الســام بيــن روســيا وأوكرانيــا. ولقــد كان مؤشــر مورجــان ســتانلي 
لألســواق المتقدمــة )MSCI DM( صاحــب األداء األفضــل حيــث أغلقــت المعامــات محققــًة ارتفاعــًا بنســبة ٪2.5 
مقارنــًة بالشــهر الماضــي، يليــه مؤشــر مورجــان ســتانلي لألســواق العالميــة )MSCI world( بنســبة 1.9٪ مقارنــًة بالشــهر 
الماضــي ثــم المؤشــر األوروبــي الــذي ســجل انخفاضــًا بنســبة 0.6٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي. أمــا مؤشــر مورجــان ســتانلي 
لألســواق الناشــئة )MSCI EM( فقــد ســجل انخفاضــَا بنســبة 2.5٪ مقارنــة بالشــهر الماضــي حيــث انخفــض المؤشــر 
الصينــي بنســبة 6.1٪ مقارنــة بالشــهر الســابق بســبب ارتفــاع أســعار الســلع األساســية، بينمــا أثــرت جائحــة كورونــا )كوفيــد 

- 19( محليــًا علــى توجهــات الســوق أيًضــا.

واصلــت أســواق األســهم الخليجيــة صعودهــا حتــى مــارس حيــث ســجلت أســعار النفــط ارتفاعــات كبيــرة فضــًا عــن الدعــم 
ــي  ــو ظب ــي جــاءت أقــوى مــن المتوقــع. ولقــد كان ســوق أب ــاح الشــركات الت ــه األســواق بســبب أرب ــذي حصلــت علي ال
هــو األفضــل أداًء حيــث ســجل ارتفاعــًا بلغــت نســبته 6.8٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي، يليــه الكويــت بارتفــاع بلغــت نســبته 
6.7٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي ثــم البحريــن بنســبة 5.6٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي ثــم دبــي بنســبة 5.1٪ مقارنــًة بالشــهر 
الماضــي ثــم قطــر بنســبة 4.5٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي ، ثــم الســعودية بنســبة 4.0٪ مقارنــًة بالشــهر الماضــي وأخيــرًا 

عمــان بنســبة 3.7 مقارنــًة بالشــهر الماضــي. 

ســجلت أســعار النفــط أعلــى مســتوياتها خــال ســبع ســنوات حيــث اســتمرت التوتــرات الجيوسياســية فــي إثــارة المخــاوف 
بشــأن تطــورات األزمــة األوكرانيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تقلبــات فــي أســواق الطاقــة. بينمــا كافــح كبــار المنتجيــن 
فــي أوبــك والحلفــاء بقيــادة روســيا لرفــع مســتويات إنتاجهــم. كمــا أطلقــت إدارة بايــدن أكبــر عمليــة إنتــاج علــى اإلطــاق 
ــل خــال  ــون برمي ــن، وتعهــدت بإصــدار 180 ملي ــة لخفــض أســعار البنزي ــرول االســتراتيجي فــي محاول لخــام احتياطــي البت
ــوم مــن النفــط الخــام ولقــد ســجل  ــل فــي الي ــون برمي ــت قــدره ملي ــة، أي مــا يعــادل تدفــق ثاب األشــهر الســتة المقبل
خــام غــرب تكســاس الوســيط ارتفاعــًا بلغــت نســبته 4.3٪ مقارنــة بالشــهر الســابق، بينمــا ارتفــع خــام برنــت بنســبة ٪6.9 

مقارنــة بالشــهر الســابق.

ــس  ــه مجل ــة بالتماشــي مــع توج ــع نقطــة مئوي ــدة الرئيســية بمقــدار رب ــة أســعار الفائ ــة الخليجي ــوك المركزي رفعــت البن
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي الــذي بــدأ فــي اتخــاذ إجــراءات نقديــة متشــددة جديــدة مــن أجــل مواجهــة التضخــم 
المتزايــد. تتبــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــادة توجهــات مجلــس االحتياطــي الفيدرالــي فيمــا يتعلــق بأســعار الفائــدة 
حيــث أن عماتهــا مربوطــة بالــدوالر األمريكــي، باســتثناء الكويــت، المربوطــة بســلة مــن العمــات بمــا فــي ذلــك الــدوالر. 
ولقــد عمــل البنــك المركــزي الســعودي أو مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى رفــع معــدالت إعــادة الشــراء وإعــادة 

الشــراء العكســي بمقــدار 25 نقطــة أســاس لــكل منهمــا بنســبة 1.25٪ و 0.75٪ علــى التوالــي.

أمــا فــي دبــي، فقــد تــم إطــاق أكبــر عمليــة اكتتــاب فــي هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي )ديــوا( خــال مــارس 2022، ومــن 
المتوقــع أن تتلقــى شــركة المرافــق نقــدًا يتــراوح مــن 20.25 مليــار درهــم إماراتــي )5.51 مليــار دوالر أمريكــي( إلــى 22.3 
مليــار درهــم إماراتــي )6.1 مليــار دوالر أمريكــي(، حيــث شــهدت المرحلــة األوليــة لاكتتــاب مــن قبــل المســتثمرين مــن 

األفــراد طلًبــا كبيــًرا وطلبــات اكتتــاب زائــدة.

ــى  ــي إل ــس االحتياطــي الفيدرال ــد فضــًا عــن التوجهــات المتشــددة لمجل ــاوف بشــأن التضخــم والعوائ ــؤدي المخ قــد ت
ــة، اســتمرت التوجهــات  ــرة القادمــة. ولكــن فــي األســواق المحلي ــات فــي األســواق المتقدمــة فــي الفت حــدوث تقلب
المرنــة فيمــا يتعلــق أســعار النفــط والتوجهــات اإليجابيــة لألربــاح فــي تقديــم الدعــم للســوق. تتمتــع المحفظــة بموقــع 

ــة مــن القطاعــات والشــركات لاســتفادة مــن فــرص الســوق المتعــددة. ــد وتحافــظ علــى وجــود تشــكيلة متوازن جي

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 

حتى 1٪رسوم االكتتاب األولي 

1.85٪رسوم اإلدارة السنوية 

يومي التقييم

يومياالكتتاب واالسترداد

أكبر ثالثة مالك  

اسم الشركة 
نسبة صافي قيمة 

األصول )%(

9.8بنك الراجحي 

7.7البنك األهلي السعودي 

4.1بنك أبو ظبي األول 

أداء المحفظة   

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

13.7٪18.4٪41.5٪19.3٪6.0٪صندوق أوركس من بنك مسقط 

5.4٪14.2٪36.0٪15.8٪4.8٪مؤشر اس اند بي المركب لدول مجلس التعاون الخليجي(

* سنوي 

صندوق أوريكس من بنك مسقط

2.865 ر.ع / 7.44 دوالر أمريكي 
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تاريخ المخاطر 

3 سنواتالفترة الزمنية

18.8٪التقلب

1.7نسبة شارب 
  

المخصصات الجغرافية المخصصات القطاعية

1.4خدمات االتصاالت  

7.6السلع غير األساسية 

1.2السلع االستهاكية

4.1الطاقة

58.7المالي

2.2الرعاية الصحية 

7.7الصناعي 

2.1تقنية المعلومات 

7.5المواد 

2.0النقدي

5.3العقاري

0.1المرافق 

2.0البحرين 

1.8الكويت 

2.0النقدي 

13.6قطر 

59.5السعودية 

21.2اإلمارات 

مارس ٢٠٢٢ 
2.865 ر.ع / 7.44 دوالر أمريكي 


