صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج
(صندوق متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية)
ذو نهاية مفتوحة
هذا اإلعالن عبارة عن موجز لنش����رة االكتتاب الخاصة بصندوق الرؤية-الخير ألس����واق الخليج (صندوق متوافق مع مبادئ الش����ريعة

اإلسالمية) ،والتي أقرتها واعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم خ 2012/72بتاريخ 2012/12/30م.

صندوق الرؤية  -الخير ألسواق الخليج هو صندوق استثمار مشترك ذو نهاية مفتوحة سيتم إدارته من قبل شركة الرؤية لخدمات االستثمار
ش.م.ع.م (الرؤية) .وقد تأسس الصندوق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية  .سيدار الصندوق تحت التوجيه الكلي
إلدارة الصندوق.
الصندوق

صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج

طبيعة الصندوق

يستثمر الصندوق في األسهم واألدوات المالية المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي ودول شمال أفريقيا المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

العنوان

ص.ب 712 .الحمرية  -الرمز البريدي  131سلطنة عمان

الشكل القانوني للصندوق

ذو نهاية مفتوحة

عملة الصندوق

الريال

القيمة االسمية للوحدة

 1.000ريال

حجم الصندوق

الحد األدنى  2مليون ريال

الشريعة

(الشريعة لغرض هذه النشرة) تشير إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية المتعلقة باالستثمارات
والعمليات التجارية والمالية

إلتزام المؤسسين

االكتتاب بنسبة  %5من رأس مال الصندوق.

سعر االكتتاب
سعر االكتتاب األولي هو  1ريال مضافا إليه  20بيسة للوحدة الواحدة.
االكتتاب بالنيابة عن األشخاص القاصرين
•
•
•

يجب معاملة أي شخص يقل عمره عن  18سنة كما في تاريخ االكتتاب على أنه قاصر.
يمكن للوالد فقط أن يكتتب بالنيابة عن أبنائه القاصرين.
ف���ي حال���ة القي���ام باالكتت���اب نيابة عن القاصر بواس���طة أي ش���خص آخر بخالف الوالد س���يطلب من���ه /منها إرفاق توكي���ل قانوني
س���اري المفع���ول ص���ادر ع���ن الجه���ات المختص���ة تفوض���ه /تفوضه���ا بالتص���رف ف���ي أم���وال القاص���ر م���ن خ�ل�ال البيع والش���راء
واالستثمار.

مدة االكتتاب
ستبدأ مدة االكتتاب األولي بدءا من  10يناير 2013م في تمام الساعة الثامنة صباحا (الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في  10فبراير
 2013م.في وقت إغالق ساعات العمل العادية للبنوك.
سيكون الصندوق مفتوحا لالكتتاب الالحق بعد شهر من تاريخ نشر أول صافي لقيمة األصول .ويمكن الحصول على استمارات لالكتتاب
الالحق من مكتب المدير االداري.
المستندات المطلوبة
•
•
•

تقديم مستند يؤكد على صحة رقم الحساب المصرفي حسبما هو منصوص عليه في طلب االكتتاب.
ص���ورة م���ن التوكي���ل القانون���ي الس���اري المفع���ول معتم���د م���ن جانب س���لطات قانوني���ة مختصة ف���ي الحال���ة التي يك���ون فيها
االكتتاب بالنيابة عن شخص آخر (فيما عدا حاالت االكتتاب التي تتم من جانب اآلباء بالنيابة عن أطفالهم القاصرين).
ص���ورة م���ن البطاقة الش���خصية اوصورة من جواز الس���فر س���اري المفعول بالنس���بة لالفراد  ،ص���ورة من االوراق الس���جل التجاري
/ق���رارات التاس���يس ونم���ازج التوقي���ع المعتم���دة وصورة م���ن البطاقات الش���خصية  /جواز الس���فر للمفوضين بالتوقي���ع للجهات
االعتبارية ،

فترة االكتتاب األولي

من  10يناير  2013إلى  10فبراير 2013

سعر االكتتاب األولي

تتوفر الوحدات لالكتتاب أثناء فترة االكتتاب بسعر  1.020ريال للوحدة الواحدة (عبارة عن ريال
واحد قيمة اسمية باالضافة الى  20بيسة كمصاريف إصدار).

رد المبالغ المتعلقة بالطلبات المرفوضة

الحد األدنى لالكتتاب

طلبات االكتتاب يجب أن تكون بحد أدناه  100وحدة ومضاعفت الـ  100وحدة بعد ذلك.

أهلية التملك

االكتتاب بالصندوق مفتوح أمام جميع المستثمرين العمانيين وغير العمانيين من األفراد
والشركات والمؤسسات وصناديق التقاعد والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.

ف���ي حال���ة االكتتاب األول���ي يتعهد مدير اإلصدار برد المبالغ الت���ي تدفع لطلبات االكتتاب المرفوضة وذلك عن طريق البنوك التي تس���تلم
االكتتاب عن طريق تحويل تلك المبالغ إلى أرقام الحس���اب المصرفي المقدمة في اس���تمارات االكتتاب وذلك خالل ( 15خمس���ة عشر) يوم
عمل من تاريخ اإلقفال عند تخصيص الوحدات.

مدير االستثمار

شركة الرؤية لخدمات االستثمار (ش.م.ع.م)

هيئة الرقابة الشرعية

مؤسسة مستقلة تصادق على المنتجات االستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة
اإلسالمية .وعين الصندوق "دار المراجعة الشريعة" كهيئة رقابة شرعية.

المدقق الخارجي لمدير االستثمار

كي بي إم جي ،سلطنة عمان.

المديراالداري /أمين السجل

شركة الرؤية لخدمات االستثمار (ش.م.ع.م)

الحافظ األمين

البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع)

المستشار القانوني

شركة رجب الكثيري ومعاونوه.

مدقق الصندوق

شركه ارنست ويونج ،سلطنة عمان.

صافي قيمة األصول

سيتم احتساب صافي قيمة األصول عن كل يوم عمل  .وينشر في صحيفتين يوميتين تكون
واحدة منهما على األقل باللغة العربية وأخرى باللغة االنجليزية.

عوامل المخاطرة

أي استثمار في الصندوق يتضمن قدرا من المخاطرة ،لذلك ينبغي على المستثمرين أن
يالحظوا بأنه ليس هناك تأكيد بتحقيق األهداف االستثمارية للصندوق أو وجود أي ضمان
حول رأس المال المستثمر.
يرجى اإلطالع على أنواع المخاطر الواردة تفصيلها في الفصل التاسع عشر.

رسوم ادارة االستثمارات

يستحق مدير االستثمار أن يستلم من الصندوق رسوم ادارة االستثمارات تعادل  %1.5في
العام على صافي قيمة أصول الصندوق .وتحتسب هذه الرسوم على أساس صافي قيمة
األصول بصفة يومية وتدفع بصورة شهرية.

رسوم األداء

مدير االستثمار مستحق لرسوم أداء إذا تجاوز العائد الكلي االيجابي للصندوق ( %10للسنة
محل التقيم ) .ويتم احتساب رسوم األداء بنسبة  %15من العوائد السنوية الزائدة عن %10
سنويا ويتم احتساب ودفع رسوم األداء عند نهاية كل سنة

الضرائب

حسب قوانين ضريبة الدخل في سلطنة ُعمان ،يعفى من الضريبة دخل الصندوق المحقق
من االستثمارات التي تمت في سلطنة عمان .إال أن الصندوق قد تفرض عليه ضريبة دخل
بخصوص الدخل المحقق من بلد آخر.

بنوك االكتتاب (خالل فترة
اإلصدار األولي)

بنك صحار (ش.م.ع.ع)
البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع)
البنك األهلي (ش.م.ع.ع)

هدف االستثمار
هدف الصندوق هو تحقيق أرباح رأس���مالية وتحقيق دخل عن طريق إتاحة الفرصة للمس���تثمرين فيه لالس���تثمار في األوراق المالية المدرجة
في أسواق دول الخليج والمتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
ً
سياسة مرنة لتوزيع االستثمارات عبر تشكيلة متنوعة من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
سيتبع الصندوق

منهجية االستثمار

على مدى العقود الثالثة الماضية ش���هدت اقتصادات دول الخليج تحوالت اقتصادية غير مس���بوقة مما كان لها األثر اإليجابي على العوامل
االجتماعية واالقتصادية .لقد حظيت دول مجلس التعاون الخليجي باحتياطيات هائلة من النفط والغاز مع لعب دور هام في العالم باعتبارها
أكب���ر منت���ج ومصدر للمنتجات النفطية .وقد ش���كل التنقيب واالنتاج من المواد البترولية العمود الفق���ري للنمو في هذه االقتصاديات وقد
ركزت دول مجلس التعاون الخليجي فى موازناتها السنوية على االنفاق في قطاعات اإلسكان والتعليم والتطوير .واستمرت دول مجلس
التعاون الخليجي لتنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصادية لتعزيز النمو غير النفطي كإجراء للحد من التعرض لصدمات أسعار النفط وخلق
فرص عمل للتزايد الس���ريع في عدد الس���كان .توفر أس���واق دول مجلس التعاون الخليجي الناشئة للمستثمرين الفرصة للنمو بما يتناسب
مع نمو االقتصاد في هذه الدول مدعوما بتنوعها السكاني الكبيروالتنويع في القطاعات غير النفطية ،ودور دول مجلس التعاون الخليجي
المتزايد في االقتصاد العالمي النابع من وجود احتياطيات نقدية قوية .
وقد تفوقت األس���هم المتوافقة مع مبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية على قطاعات واس���عة فى االس���واق اغلب األوقات مع انخفاض معدل
التذبذب لهذه االسهم  .و ينظر إلى األسهم واألصول المتوافقة مع أحكام الشريعة كأداة استثمارية لكثير من المستثمرين الذين يودون
ممارسة وتطبيق المبادئ اإلسالمية فى استثماراتهم  .وقد اصبح ينظر إلى هذه األصول على أنها وسيلة استثمارية تنطوي على إمكانات
نمو قوية .
و هذا يجعل من هذه األصول استثمارا جاذبا ليس فقط للمستثمرين الذي يودون االستثمار وفقا لمبادئ الشريعة االسالمية ،ولكن أيضا
بالنسبة للمستثمرين التقليديين (المؤسسات واألفراد على حد سواء) الذين يبحثون عن نمو رأس مالي مع مخاطر منخفضة.
إدارة الصندوق
ستتم إدارة الصندوق واإلشراف عليه بواسطة ادارة الصندوق وفقا لنصوص النظام األساسي .وسيكون عدد األعضاء في إدارة الصندوق
سبعة أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس .

أعضاء ادارة الصندوق:
•
•
•
•
•
•
•

الفاضل صالح بن عبدالله الزكواني.
الفاضل طالل بن سعيد المعمري.
الفاضل علي بن مال الله بن علي بن حبيب اللواتي.
الفاضل علي بن محمد بن جمعة اللواتي.
الفاضل غانم بن سليمان الغنيمان.
الفاضل غسان بن خميس الحشار.
الفاضل مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي.

الهيئة الشرعية

عينت لجنة ادارة الصندوق دار المراجعة الش���رعية كهيئة ش���رعية للصندوق .وتقوم دار المراجعة الش���رعية بتقديم خدمات استشارية لهيكلة
المنتجات المالية والمصرفية واالستثمارية ومراجعتها واعتمادها وفقا للضوابط الشرعية ،إضافة الى التدقيق الشرعي والمراجعة الدورية
للعمليات.

اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

وقد عينت دار المراجعة الشرعية الشيوخ االفاضل التالية أسماؤهم للعمل بصفة مباشرة كهيئة شرعية للصندوق -:
•
•
•

الشيخ  /أسامة سعد بحر.
الشيخ الدكتور  /صالح الشلهوب.
الشيخ  /وليد بن سليمان القري.

بنود الطرح واالكتتاب

أهلية االستثمار في الصندوق

الصن���دوق مفت���وح لالكتتاب لكل من المس���تثمرين العمانيين وغير العمانيين متضمنا األفراد والش���ركات والمؤسس���ات وصناديق التقاعد
والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
األمور الممنوعة بخصوص طلبات االكتتاب
لن يسمح للمكتتبين المذكورين أدناه في الوحدات المصدرة المشاركة في االكتتاب:
•

الطلب���ات المقدم���ة بأس���ماء مش���تركة ،متضمنة الطلبات المقدمة باس���م الورثة الش���رعيين :حيث س���يطلب م���ن وكالئهم التقدم
بطلبات بأسمائهم الشخصية.

استمارات طلبات االكتتاب
يمكن الحصول على نشرة اإلصدار واستمارات طلبات االكتتاب في االكتتاب األولي من فروع بنوك االكتتاب أو من مكتب مدير اإلصدار.
بعد إقفال فترة االكتتاب األولي ،ستتوفر نشرة اإلصدار واستمارات االكتتاب الالحق بمكتب المدير االداري.

طريقة االكتتاب
•
•
•
•

•

•

س���يكون المكتتبون مس���ؤولين ع���ن تقديم تفاصيله���م والتأكد من صحة وس���ريان مفع���ول المعلومات المقدمة في اس���تمارات
طلبات االكتتاب.
س���يطلب م���ن المكتتبي���ن ،قب���ل تعبئة اس���تمارة الطل���ب ،اإلطالع على نش���رة اإلصدار وق���راءة الش���روط واإلج���راءات التي تحكم
االكتتاب بأهمية وعناية تامة .
س���يطلب م���ن المكتتبي���ن تعبئة اس���تمارة االكتت���اب بالكام���ل وتقديم تفاصيلهم حس���بما هو مطل���وب في االس���تمارة ،متضمنة
الرقم المدني ،تاريخ الميالد بالنسبة لألطفال القاصرين ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات وخالفها،
س���يطلب م���ن المكتتبي���ن المتقدمي���ن لالكتت���اب ف���ي وح���دات أثناء فت���رة االكتت���اب األول���ي تقديم اس���تمارات طلب���ات االكتتاب
األول���ي ألحد البنوك المس���تلمة لالكتتاب (حس���بما هو مش���ار إليه في نش���رة اإلصدار) والقي���ام بالدفع مقابل الوحدات حس���بما
هو محدد في نشرة اإلصدار والتأكد إرفاق المستندات التي تدعم المعلومات المقدمة المذكورة أعاله.
س���يتطلب م���ن المكتتبي���ن المتقدمي���ن لالكتت���اب ف���ي الوح���دات ف���ي أعقاب فت���رة االكتت���اب األولي تقدي���م اس���تمارة االكتتاب
الالح���ق إل���ى المدي���ر االداري حس���بما ه���و مش���ار إلي���ه ف���ي نش���رة اإلص���دار والقي���ام بالدف���ع مقاب���ل الوح���دات والتأك���د م���ن
إرفاق المستندات التي تعدم المعلومات المقدمة المذكورة أعاله.
في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك /حوالة تحت الطلب ،يجب أن تكون لصالح صندوق صندوق الرؤية -الخير  -السواق الخليج

استالم االكتتاب
تكون استمارات االكتتاب األولي مقبولة لدى أي من فروع البنوك التالية أثناء ساعات العمل الرسمية فقط:
•
•
•

البنك الوطني العماني
بنك صحار
البنك االهلي

قبول طلبات االكتتاب
عل���ى البنوك المس���تلمة لالكتتاب األولي والمدير المس���تلم لالكتتابات الالحقة عدم اس���تالم أو قبول طلب���ات االكتتاب في ظل الظروف
التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

في حالة عدم التوقيع على طلب االكتتاب من جانب المكتتب.
في حالة عدم دفع القيمة الكاملة للوحدات المكتتب بها وفقا للشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.
إذا تم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها بشيك ورفض الشيك ألي سبب من األسباب.
إذا تم تقديم استمارات طلبات االكتتاب بأسماء مشتركة.
إذا قام المكتتب باالكتتاب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم.
في حالة عدم إرفاق المستندات المؤيدة المشار إليها في نشرة اإلصدار مع استمارة االكتتاب.
إذا لم يحتوي الطلب على جميع تفاصيل الحساب البنكي الخاص بالمكتتب.
في الحالة التي يثبت فيها عدم صحة تفاصيل الحس���اب المصرفي الذي يملكه المكتتب حس���بما هي مقدمة في اس���تمارة طلب
االكتتاب.
إذا وج���د أن تفاصي���ل الحس���اب المصرف���ي المقدمة في الطل���ب ال تمت بصلة إلى المكتت���ب ،فيما عدا الطلبات المقدمة باس���م
األطفال القاصرين ،الذين يسمح لهم باستخدام تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم.
في حالة العجز عن الحصول على التوكيل الرس���مي المرفق مع طلب االكتتاب حس���بما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار فيما
يتعلق بالشخص المكتتب والموقع بالنيابة عن شخص آخر (فيما عدا الوالد الذي يكتتب بالنيابة عن أطفاله القاصرين).
إذا لم يلتزم الطلب باالشتراطات القانونية والتنظيمية حسبما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار.

رفض طلبات االكتتاب
ف���ي حال���ة االكتت���اب األولي ،يمكن لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب بموجب أي من الش���روط المش���ار إليها أع�ل�اه ،بعد الحصول على
موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يقدم تفاصيل طلبات االكتتاب التي ينبغي رفضها وأسباب ذلك الرفض.
إذا الحظ مدير اإلصدار ،في حالة االكتتابات األولية ،بأن هناك طلبات اكتتاب تحمل نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحس���اب المصرفي
(فيما عدا األطفال القاصرين) يجب رفض جميع هذه الطلبات بمعاملتها على أنها طلبات مكررة وإرجاعها إلى نفس حاملي الوحدات.
إكتتاب المؤسسين
ستقوم ( شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م) باالكتتاب بـ %5من رأس مال الصندوق مع التعهد بعدم استرداد تلك الوحدات لفترة 3
س���نوات تبدا من تاريخ نش���ر أول صافي قيمة أصول في الصحف المحلية وسيتم استرداد الوحدات المكتتب بها المؤسسيين ( بعد انتهاء
فترة الحظر ) بنفس الكيفية والمصاريف المطبق على جميع حملة الوحدات .

االستفسارات:
الر�ؤية خلدمات اال�ستثمار

البنك االهلى

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

جقدي�ش

�سليمان على الهنائي

الربيد االلكرتوين

jagdish.j@investvis.com

sulaiman.alhinai@ahlibank-oman.com

رقم الهاتف

+ 968 24726020

+ 968 24577081

رقم الفاك�س

+968 24726010

+968 24567841

البنك الوطني العماين

بنك �صحار

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

جوبال كر�شنان

نادية البلو�شي

الربيد االلكرتوين

gopal@nbo.co.om

nadia.albalushi@banksohar.net

رقم الهاتف

+ 968 24778610

+ 968 24730221

رقم الفاك�س

+ 968 24778993

+ 968 24662156

الجدول الزمني المتوقع إلكمال إجراءات االكتتاب األولي:
اإلجراء

التاريخ

بدء االكتتاب

 10يناير 2013

إقفال االكتتاب

 10فبراير 2013

التاريخ المحدد لمدير اإلصدار الستالم طلبات االكتتاب من البنوك

 14فبراير 2013

إبالغ الهيئة العامة لسوق المال عن نتيجة االكتتاب والمقترح المتعلق بتخصيص
الوحدات

 16فبراير 2013

موافقة الهيئة العامة لسوق المال بخصوص مقترح تخصيص الوحدات

 19فبراير 2013

إكمال إجراءات تخصيص الوحدات ورد األموال المستلمة من أصحاب الطلبات المرفوضة

 21فبراير 2013

تأسيس الصندوق

بناء على تاريخ موافقة الهيئة

االعالن عن اول صافى لقيمة االصول

خالل عشره ايام عمل من موافقة الهيئة ببدء
عمل الصندوق

بدء االكتتاب الالحق يف الوحدات

�شهر واحد بعد اعالن اول قيمة ل�صافى
اال�صول

