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سلطنة عمانمقرها في

الريال العمانيالفئة

مفتوح - لإلغالق )أسبوعيًا(هيكل الصندوق 

دخل توزيعات األرباح ونمو رأس المالالهدف

هيئة سوق المال، عمانبتنظيم من

البنك الوطني العماني ش.م.م.عيديرها

البنك الوطني العماني ش.م.م.عيديرها

كرواي هورواث ماك غزالي ش.م.محرر من قبل

رجب الكثيري وشركائهالمستشار القانوني 

١،١٠ ٪ سنويًاالرسوم اإلدارية 

١٠٪ سنويًا من العائد فوق معدل العقبة البالغ ١٠ ٪رسوم األداء

 4٪توزيعات األرباح لعام 2014

 2٪توزيعات األرباح لعام 2015

 3٪توزيعات األرباح لعام 2018

 3٪توزيعات األرباح لعام 2019

 12,116,997 ر.عحجم الصندوق

* يرجى الرجوع إلى نشرة اإلصدار للحصول على الشروط التفصيلية وميزات الصندوق

حجم المحفظة الدولة االسم 

6.١3٪السعوديةمصرف الراجحي 

6.56٪قطرصناعات قطر 

6.١4٪اإلمارات العربية المتحدةإعمار العقارية

5.٠4٪السعوديةالبنك اإلهلي

4.4١٪قطربنك قطر الوطني

 FUNDS&P GCCالنسب 

20.0419.48نسبة السعر إلى األرباح

2.122.14نسبة السعر إلى الدفتر

2.532.65عائد توزيع األرباح

تعليقات المدير

GCC بيان الحقأيق صندوق البنك الوطني العماني

المزايا الرٔييسية 

خصأيص الصندوق أعلى الحيازات

تخصيص القطاع

الموقع 
الجغرافي 

أسدل شهر ديسمبر الستار على عام 2٠2١ ، عام ُعرف بعوائده القوية على األصول الخطرة، حيث لم تطفىء الضغوط التضخمية 
والمخاوف الجديدة من فيروس كورونا حماس المستثمرين. ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة ١٠ سنوات إلى ١.56٪ مقارنة بـ ١.46٪ في 

الشهر السابق. ويبدو اإلرتفاع في عوائد سندات الخزانة طفيفًا عند مقارنته بقراءات مؤشر أسعار المستهلك األخيرة. 

و قد شهد برميل خام برنت انتعاشًا قويًا حيث أنهى الشهر عند 78 دوالرًا مقابل 7٠ دوالرًا في الشهر السابق. إن هذا االنتعاش الجزئي 
بنسبة ١١٪ يعوض تصحيح الشهر السابق بنسبة ١7٪ على خلفية الطلب الشديد على سلع الطاقة. 

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز الكبير والمتوسط الشهر بارتفاع 4.١4٪ ، متفوًقا على أداء األسواق العالمية والمتوسطة في األسواق 
الناشئة بنسبة ١.62٪. كانت المملكة العربية السعودية هي السوق األفضل أداًء في المنطقة ، بتحقيقها مكاسب بنسبة ٪5.39. 

في حين كانت اإلمارات العربية المتحدة هي األسوء أداًء في المنطقة ، حيث سجلت عائدًا ضعيفًا بنسبة ٠.36٪. كان قطاع المواد 
والصناعات أفضل القطاعات أداًء ، بينما ّحلت القطاعات الدفاعية، والرعاية الصحية ، و االتصاالت السلكية والالسلكية في المرتبة 

الثانية. تمتع صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد 3.59٪ خالل شهر ديسمبر ، ليصل إجمالي عام 2٠2١ 
إلى 26.7٠ ٪ و يعد هذا أفضل عائد سنوي للصندوق منذ تأسيسه. 
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منذ التأسيس YTDديسمبرنوفمبرأكتوبر سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

3.84 ٪3.84 ٪2.20 ٪1.71 ٪0.24 ٪ 0.26- ٪0.08- ٪التأسيس )صافي قيمة األصول اعتباًرا من 14 أغسطس 2013(٢٠١3

٢٠١4٪ 4.20٪ 5.30٪ 0.91٪ 4.12٪ 0.51٪ -4.7٪ 5.90٪ 4.04٪ -0.05٪ -4.67٪ -7.15٪ -3.37٪ 4.01٪ 8.00

٢٠١5٪ 0.56٪ 4.09٪ -4.94٪ 6.88٪ -1.72٪ -0.35٪ -0.21٪ -11.54٪ -1.09٪ -2.90٪ -3.52٪ 0.08٪ -14.75٪ -7.93

٢٠١6٪ -11.96٪ 5.379٪ 5.28٪ 0.61٪ -5.17٪ 2.18٪ -1.00٪ -2.00٪ -7.32٪ 0.01٪ 4.31٪ 5.57٪ -5.70٪ -13.17

٢٠١7٪ 1.17٪ -0.77٪ -1.29٪ 0.00٪ -0.98٪ 2.74٪ -0.97٪ 0.36٪ -1.43٪ -2.50٪ -1.59٪ 1.97٪ -3.37٪ -16.10

٢٠١8٪ 4.49٪ -3.47٪ 1.80٪ 1.45٪ -3.21٪ 1.28٪ 0.19٪ -1.34٪ -1.84٪ -2.51٪ 0.23٪-1.50 ٪ -4.66٪ -20.01

٢٠١9٪ 3.85٪ -0.03٪ 4.10٪ 5.45٪ -5.80٪ 2.21٪ 2.19٪ -5.62٪ -0.19٪ -2.80٪ 1.47٪ 2.89٪ 7.19٪ -14.25

٢٠٢٠٪ 0.69٪ -4.30٪ -19.10٪ 7.76٪ -0.16٪ 2.56٪ 0.23٪ 3.90٪ 2.38٪ 0.19٪ 4.32٪ 2.70٪ -1.56٪ -15.38

٢٠٢١٪ 2.04٪ -1.21٪ 3.73٪ 3.99 ٪ ١.88٪2.45٪ 1.08٪3.69٪١.43٪4.2٠٪-2.5٠٪3.59٪26.70٪7.43
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األداء التاريخي )تعديل إلى توزيعات األرباح(

األداء منذ التأسيس

مقارنة العوأيدالتحليالت منذ التأسيس 

صندوق البنك الوطني 
 GCC العماني

S&P GCC LM مؤشر

١6.07٪١4.10٪التقلبات )سنويًا( 

4.20٪٠.86٪العائدات السنوية

صندوق البنك الوطني 
 GCC العماني

S&P GCC LM مؤشر

 4.14٪3.59٪شهر واحد

2.27٪5.17٪3 أشهر

34.84٪26.70٪سنة

34.84٪26.70٪من بداية العام حتى تاريخه

41.20٪7.43٪منذ التأسيس

لإلشتراك، يرجى مراسلتنا على:GCCFund@nbo.omيدار الصندوق من قبل :

عنوان الصندوق المسجل هو:
ص.ب 751، روي، الرمز البريدي112، سلطنة عمان.

إخالء المسؤولية: هذه الوثيقة ليست دعوة للقيام باستثمار في صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي. المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا هي في شكل موجز وتم إعدادها 
لغرض إرشادي فقط وهي عرضة للتغيير وهي مخصصة للتداول داخل سلطنة عمان. يمنع منعا باتا استخدام أو توزيع أو تعديل أو نسخ أو إعادة توجيه أو إفشاء أي معلومات وبيانات من قبل أي شخص. ال 

تشكل المعلومات وأي إفصاحات مقدمة هنا طلًبا أو عرًضا لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أي منتج أو أداة مالية أخرى. تخضع الصناديق المشتركة واستثمارات األوراق المالية لمخاطر السوق وال يوجد ضمانات أو 
ضمان بتحقيق عوائد الصندوق.

https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking/GCC-Fund/Fund-Prospectus.aspx يرجى الرجوع إلى الروابط
و https://www.nbo.om/ar/Pages/Corporate-Banking /GCC-Fund/Forms-For-Download.aspx للحصول على معلومات حول إجراءات االشتراك واالسترداد.

GCC صندوق البنك الوطني العماني S&P GCC LM مؤشر


