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المزايا الرٔييسية 

خصأيص الصندوق أعلى الحيازات

تخصيص القطاع

الموقع 
الجغرافي 

استمرت تقلبات األسواق العالمية والمشهد الجيوسياسي بالتأثير سلبًا على معنويات المستثمرين في شهر مايو وقد ساهم ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية ونقص السلع األساسية بسبب تعطل سالسل التوريد في خلق تراجع أكبر لمعنوياتهم. ومن المحتمل أن يجدد بنك االحتياطي 

الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة متكررة للتصدي للتضخم في شهر يونيو. وشهدت األسواق األمريكية تحسنًا 
ملحوظًا بعد أن كانت في أدنى مستوياتها في منتصف شهر مايو. وأغلقت مؤشرات لو، وداو، وستاندرد أند بورز الشهر بمكاسب متواضعة. 

وصعد النفط بنسبة 9٫3٪ مع تواصل الخلل الذي تتعرض له اإلمدادات. 

ألقى ضعف األسهم العالمية بظالله على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أغلقت جميع األسواق اإلقليمية شهر مايو باللون األحمر. 
واحتلت دبي مركزًا متقدمًا في هذا التراجع  بانخفاض شهري بنسبة ١٠٪، تليها البحرين والكويت بخسارة بلغت 6٫6٪ و 6٫4٪ على التوالي. 

وتعافت السعودية من أدنى مستوياتها وأغلقت الشهر بخسارة بلغت 5٫9٪، وانخفض سهم قطر بنسبة 4٫9٪ في حين انخفض سهم سلطنة 
عمان بنسبة ١٪ خالل الشهر وأصبحت السوق الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحقق عائدًا سلبيًا منذ بداية العام حتى تاريخه. أما 

أبوظبي فقد خسرت ٠٫3٪ فقط خالل شهر مايو وال تزال تعد السوق األعلى مكاسبًا منذ بداية العام، حيث حققت أبوظبي مكاسبًا بنسبة ١8٫5٪ 

بلغت خسائر صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة 4٫79٪ فقط مقارنة بخسارة 6٫99٪ بحسب تصنيف ستاندرد أند 
بورز الذي يستند عليه الصندوق. وقد فاق الصندوق أداء المؤشر القياسي بنسبة 2٫2٪ خالل شهر مايو. وحتى تاريخه، ارتفع الصندوق بنسبة ١٠٫24٪، 

متخلًفا عن المؤشر القياسي بنسبة ٠٫45٪  فقط.
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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٪ 10.24٪١4.3٠
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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

12.3٪11.9٪التقلبات )سنويًا( 

1.4٪1.1٪العائدات السنوية

صندوق البنك الوطني 
 GCC العماني

S&P GCC Composite

6.99-٪4.79-٪شهر واحد

0.24٪2.06٪3 أشهر

22.54٪23.20٪سنة

10.69٪10.24٪من بداية العام حتى تاريخه

39.97٪14.30٪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


