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تخصيص القطاع

الموقع 
الجغرافي 

للشهر الثاني على التوالي، واصلت األسواق اإلقليمية االنهيار بفعل المؤشرات السلبية العالمية. وخسر مؤشر األسواق المتقدمة العالمي ما 
نسبته 8٫8٪ وسط مخاوف من ركود محتمل في الواليات المتحدة على أعقاب التضخم وسياسة التضييق الكمي العنيف التي انتهجتها الواليات 

المتحدة. واختتمت كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر يونيو باللون األحمر باستثناء مؤشر بورصة مسقط الذي أغلق الشهر 
بمكاسب طفيفة. وأغلقت جميع المؤشرات األمريكية الثالثة على مؤشر H١ على أداء ضعيف للغاية حيث بدا بنك االحتياطي الفيدرالي مصمًما 

على كبح جماح التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ومهًدا الطريق لتكرار ذلك في شهر يوليو. 

واصلت أسعار النفط تقلبها، وأنهت الشهر بانخفاض 6٫5٪. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9٫7٪، متأثًرا 
بشدة من ضعف مؤشرات األسهم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي اللتين هبطتا بنسبة ١٠٫8٪ و6٫8٪ على التوالي خالل الشهر. وخالل 

نفس الفترة، انخفض مؤشرا قطر ودبي بنسبة 5٫6٪ و3٫7٪ على التوالي. وخسر مؤشر الكويت العام 5٫3 بالمئة في شهر يونيو. وتكبدت 
البحرين خسارة بلغت 4٫2٪. على صعيد آخر، بقي مؤشر بورصة مسقط إيجابًيا بنسبة ٠٫2٪، وخسر صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس 
التعاون الخليجي نسبة 9٫١4٪ مقارنة بخسارة بلغت 9٫73٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز. وتفوق أداء الصندوق على المؤشر القياسي بنسبة ٠٫59٪ 

في يونيو. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ٠٫١7٪ متقدمًا على المؤشر القياسي بنسبة ٠٫25٪.
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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(٢٠13

٢٠14٪ 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

٢٠15٪ 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

٢٠16٪ -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

٢٠17٪ 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

٢٠18٪ 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

٢٠19٪ 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

٢٠٢1٪ 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

٢٠٢٢٪ 5.07٪ 2.85٪ 6.73٪ 0.63٪ -4.79٪-9.14٪ 0.17٪7.١3

يونيو 22يناير 22اغسطس 2١مارس 2١أكتوبر 2٠مايو 2٠ديسمبر ١9يوليو ١9فبراير ١9سبتمبر ١8أبريل ١8يونيو ١6يناير ١6اغسطس ١6مارس ١6أكتوبر ١5مايو ١5ديسمبر ١4يوليو ١4فبراير ١3سبتمبر ١3
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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 مؤشر

13.3٪12.4٪التقلبات )سنويًا( 

1.87٪0.78٪العائدات السنوية

صندوق البنك الوطني 
 GCC العماني

S&P GCC Composite

9.73-٪9.14-٪شهر واحد

13.68-٪13.11-٪3 أشهر

7.34٪10.77٪سنة

0.08-٪0.17٪من بداية العام حتى تاريخه

17.89٪7.13٪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 Composite


