صندوق الرؤية لألسهم المنتـقــاة
(صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة)

هذا اإلعالن عبارة عن موجز لنشرة اإلكتتاب الخـاصة بصندوق الرؤية لألسهم المنتقاة (صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة) ،والتي
أقرتها واعتمدتها الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم خ 2016/94/بتاريخ  19أكتوبر 2016م.

صندوق الرؤية -لألسهم المنتقاة 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 و سيدار الصندوق تحت
التوجيه الكلي إلدارة الصندوق.
صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة

اسم الصندوق

إكتتاب عام في وحدات الصندوق

نوع الطرح
العنوان

الشكل القانوني للصندوق
أهداف الصندوق
الهيكل القانوني للصندوق

تاريخ فتح باب اإلكتتاب اإلولى

تاريخ إغالق باب اإلكتتاب اإلولى
السنة المالية
عملة الصندوق

صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة
صندوق البريد ،712 :الحمرية ,الرمز البريدي ،131 :سلطنة عمـــان
ذو نهاية مفتوحة

يهدف الصندوق إلى توفير أداة استثمارية للمستثمرين الذين يرغبون في تركيز اهتمامهم
على مجموعة من االسهم المنتقاة (ما بين  10إلى  12شركة) ،في أسواق األسهم في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وسوف يتبع الصندوق منهجية ديناميكية في
تخصيص األصول تركز على سوق األعمال في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل
خاص ودول الشرق األوسط وشمال افريقيا بشكل عام.
صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة حسب الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

 2016/11/09م

 2016 /12/08م

تبدأ السنة المالية للصندوق في  1يناير ،وتنتهي في 31ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة
المالية األولى التي يتعين أن تبدأ من تاريخ القيد في سجل صناديق االستثمار في الهيئة
العامة لسوق المال،وتنتهي في  31ديسمبر 2017م.
الريال العماني

القيمة االسمية للوحدة

 1ريال عماني (ريال عماني واحد فقط ال غير)

المدير اإلداري

شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

حجم الصندوق

ال يقل عن  2مليون ريال عماني

مؤسس الصندوق

شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

مدير االستثمار

الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

مدير اإلصدار

مكتب رجب الكثيري ومعاونه (محامون ومستشارون قانونيون)

المستشار القانوني

-1البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
-2البنك االهلي ش.م.ع.ع
 -3بنك صحار ش.م.ع.ع

بنوك التحصيل

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
وهو بنك مرخص له حسب االصول من قبل الهئية العامة لسوق المال لتقديم خدمات
الحافظ األمين للصندوق

الحافظ األمين

سوف تتاح الوحدات لالكتتاب خالل فترة الطرح بسعر  1.020ريال عماني لكل وحدة (عبارة
عن  1ريال عماني قيمة إسمية باإلضافة الى  20بيسة مصاريف إصدار)

سعر اإلكتتاب األولي
فترة اإلكتتاب األولي

يبدا اإلكتتاب من تاريخ  09نوفمبر  2016م حتى نهايه يوم عمل  08ديسمبر  2016م

الحد األدنى لالكتتاب في الطلب

يبلغ الحد األدنى لالستثمار في الطرح األولي  1000وحدة ومضاعفات المئة وحدة بعد ذلك.

اإلكتتاب

يمكن للمستثمرين اإلكتتاب في الصندوق من خالل تعبئة استمارة اكتتاب وتقديمها إلى بنك
التحصيل باإلضافة إلى سداد المبلغ المحدد عند تقديم استمارة اإلكتتاب خالل فترة اإلكتتاب.

الحد األقصى لالكتتاب في الطلب

بعد اإلعالن عن أول صافي قيمة أصول للصندوق ،يمكن أن يبدأ الصندوق في إصدار
وحدات جديدة للمستثمرين المؤهلين يوميا في كل يوم اكتتاب.

اإلكتتاب الالحق

سوف تكون رسوم االكتتاب بواقع  %2كحد أقصى وسوف تحتسب بنسبة مئوية من مبلغ
اإلكتتاب ،وتدفع الرسوم المحصلة مقابل مصروفات اإلكتتاب ،ويمكن الغائها جزئيا او كليا
وفقا لتقدير مدير االستثمار.

رسوم اإلكتتاب الالحق

بعد اإلعالن عن أول صافي قيمة لألصول ،سوف يقبل الصندوق طلبات استرداد الوحدات
من المستثمرين الحاليين في كل يوم عمل حسب ما نص عليه في شروط االسترداد الواردة
في الفصل الثالث عشر من هذه النشرة.

استرداد الوحدات

سوف يخضع استرداد أي وحدات من الوحدات التي يمتلكها حاملي الوحدات القتطاع
رسوم استرداد تصل إلى  %2من صافي قيمة المبالغ المستردة ومن الممكن تعديلها من
قبل إدارة الصندوق.

رسوم االسترداد
تخصيص الوحدات

صافي قيمة األصول

مراقب الحسابات

الخارجي

الضرائب
المستثمرون المؤهلون
رسوم مديــر االستثمـار
رسوم األداء
مصروفات الصندوق األخرى
توزيعات األرباح

ويمكن الحصول على نشرة اإلصدار واستمارة اإلكتتاب الخاصة باإلكتتاب األولي من فروع بنوك التحصيل أو من مكتب مدير اإلصدار.
يبلغ سعر اإلكتتاب األول( )1.02عبارة عن  1ريال قيمة أسمية مضافاً الية ( )0.02بيسة مصاريف إصدار.
وفي حالة اإلكتتاب األولي ،يقع على المكتتبين مسؤولية تقديم استمارات اإلكتتاب إلى أحد البنوك المخول لها استالم استمارات
اإلكتتاب األولي قبل انتهاء فترة اإلكتتاب األولي .وفي هذا الصدد ،يكون للبنك الحق في عدم قبول أي طلب لالكتتاب يصل إليه
بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في اليوم الذي تنتهي فيه فترة اإلكتتاب األولي.

الحد األدنى لالكتتاب األولي

لن ُيؤسس الصندوق ما لم تُ ستلم طلبات اكتتاب صحيحة بواقع  2( 2,000,000مليون) وحدة على األقل خالل فترة اإلكتتاب األولي،
وفي حال عدم حدوث ذلك ،تُ رد قيمة جميع طلبات اإلكتتاب األولى المستلمة لحاملي الوحدات الذين قاموا باالكتتاب بالكامل.

الحد األدنى واألقصى لالكتتاب في الطلب

يبلغ الحد األدنى لالكتتاب في الصندوق  1000وحدة لكل مستثمر ومضاعفات المئة وحدة بعد ذلك.

وبحسب اللوائح الحالية للهيئة العامة لسوق المال ،ال يوجد حد أقصى على االستحواذ على وحدات الصندوق من جانب مستثمر واحد.

رد المبالغ المتعلقة بالطلبات المرفوضة

في حالة اإلكتتاب األولي ،يتعهد مدير اإلصدار برد المبالغ المتعلقة بطلبات اإلكتتاب المفروضة ،من خالل البنوك المخول لها
باستالم طلبات اإلكتتاب ،عن طريق تحويلها إلى أرقام الحسابات البنكية المنصوص عليها في استمارات اإلكتتاب وذلك في غضون
( 15خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اإلغالق بعد تخصيص الوحدات .ومع ذلك ،إذا تخلف مدير اإلصدار عن رد األموال ،فإنه يتعهد
بدفع غرامة في شكل فوائد حسب المعدالت المطبقة على الودائع البنكية على كامل فترة التأخير وحتى تاريخ التحويل.

الق َّصر
اإلكتتاب نيابة عن ُ

عاما في تاريخ اإلكتتاب على أنه قاصر.
يجب أن ُيعامل أي شخص لم يتجاوز عمره ً 18
الق َّصر.
ال يجوز سوى لألب فقط اإلكتتاب نيابة عن أوالده ُ
إذا اكتتب أي شخص آخر غير األب نيابة عن القاصرُ ،يرفق هذا الشخص وكالة شرعية سارية بالطلب صادرة من السطات المختصة
يصرح له القاصر بموجبها بالتعامل في أمواله بالبيع والشراء واالستثمار.

استالم طلبات اإلكتتاب األولي

تُ قبل استمارات اإلكتتاب الخاصة باالكتتاب األولي في أحد البنوك التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط:
البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع  -البنك األهلي ش.م.ع.ع  -بنك صحار ش.م.ع.ع

رد المبالغ المتعلقة بطلبات اإلكتتاب المرفوضة

في حالة اإلكتتاب الالحق ،يتعهد المدير اإلداري برد المبالغ المتعلقة بطلبات اإلكتتاب التي تُ رفض في غضون ثالثة ( )3أيام عمل
من تاريخ تحصيل مبالغ اإلكتتاب  .ومع ذلك ،إذا تخلف المدير اإلداري عن رد األموال ،فإنه يتعهد بدفع غرامة في شكل فوائد
حسب المعدالت المطبقة على الودائع البنكية على كامل فترة التأخير وحتى تاريخ التحويل.

طريقة اإلكتتاب

 -1يجب على المكتتبين تقديم كافة بياناتهم ،وضمان صحة ونفاذ المعلومات المقدمة في استمارات اإلكتتاب.

 -2يجب على المكتتبين االطالع على هذه النشرة وقراءة األحكام واإلجراءات التي تنظم اإلكتتاب بمنتهى العناية والحرص قبل
تعبئة استمارة اإلكتتاب.

 -3يجب على المكتتبين تعبئة استمارة اإلكتتاب بالكامل وتقديم كافة التفاصيل المطلوبة في االستمارة بما في ذلك الرقم
الق َّصر ،ورقم السجل التجاري في حالة الشركات وما إلى ذلك.
المدني ،وتاريخ الميالد في حالة ُ

 -4يجب على المكتتبين ،المتقدمين لالكتتاب في الوحدات خالل فترة اإلكتتاب األولي ،تقديم استمارات اإلكتتاب الخاصة
باالكتتاب األولي إلى أحد البنوك التي تتلقي االكتتابات (على النحو المشار إليه في هذه النشرة ،ودفع ثمن الوحدات على
النحو المحدد في هذه النشرة مع التأكد من إرفاق الوثائق التي تثبت صحة المعلومات المشار إليها أعاله.

 -5يجب على المكتتبين ،المتقدمين لالكتتاب في الوحدات بعد فترة اإلكتتاب األولي ،تقديم استمارات اإلكتتاب الخاصة
باالكتتاب الالحق إلى المدير اإلداري للصندوق على النحو المشار إليه في هذه النشرة ،ودفع ثمن الوحدات مع التأكد من
إرفاق الوثائق التي تثبت صحة المعلومات المشار إليها أعاله.

 -6في حالة دفع قيمة اإلكتتاب بشيك /شيك بنكي يدفع عند الطلب ،يجب أن يحرر لصالح «صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة».

قبول طلبات اإلكتتاب

يحظر على البنوك المخول لها استالم طلبات اإلكتتاب األولي أو المدير اإلداري للصندوق المخول له استالم طلبات اإلكتتاب
الالحق استالم أو قبول طلبات اإلكتتاب في الحاالت التالية:

 -1في حالة عدم ذكر مصدر األموال في طلب اإلكتتاب أو ُو ِج َد أي عدم التزام فيما يتعلق بمصدر األموال /طبيعة األعمال.

بعد انتهاء فترة اإلكتتاب األولي ،سوف يخصص الصندوق الوحدات لكل مستثمر.

 -2في حالة عدم توقيع المكتتب على استمارة اإلكتتاب.

ينطوي أي استثمار في الصندوق على قدر من المخاطرة .لذلك ،ينبغي أن يالحظ
المستثمرون أنه في الوقت الذي سوف يبذل فيه مدير االستثمار قصارى جهده لتحقيق
أهداف الصندوق ،ال يمكن أن نضمن تحقيق هذه األهداف .يرجى الرجوع إلى الفصل السابع
عشر المعنون «عوامل المخاطرة» من نشرة االصدار.

ورفض الشيك ألي سبب من األسباب.
 -4في حالة دفع قيمة الوحدات محل اإلكتتاب عن طريق شيك مصرفي ُ

سيتم احتساب صافي قيمة األصول عن كل يوم عمل.

عوامل المخاطرة

مراقب الحسابات
لمدير االستثمار

ال يوجد حد أقصى لالكتتاب.

اإلكتتاب األولي

صباحا بتوقيت عمان (جرينتش )4+على أن
األولي في يوم الثالثاء بتاريخ  09نوفمبر  2016م تمام الساعة 08:00
ً
تبدأ فترة اإلكتتاب َّ
تنتهي في ختام ساعات العمل االعتيادية للبنك في يوم الخميس بتاريخ  08ديسمبر  2016م.

شركة مور ستيفنز ش.ذ.م.م

وفقا لألحكام المنصوص عليها في هذه النشرة.
ً
 -3في حالة عدم دفع المكتتب القيمة الكاملة للوحدات محل اإلكتتاب

 -5في حالة تقديم استمارات اإلكتتاب بأسماء مشتركة.
 -6في حالة كون المكتتب حساب عهدة.

 -7في حالة اكتتاب المكتتب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم.

 -8في حالة عدم إرفاق المستندات الثبوتية المشار إليها في هذه النشرة مع استمارة اإلكتتاب.

إيرنست أند يونج ش.ذ.م.م

 -9في حالة عدم احتواء الطلب على جميع تفاصيل حساب المكتتب البنكي.

حسب قوانين الضريبة الحالية المعمول بها في سلطنة عمان ،يعفى من الضريبة الدخل
المحقق لصناديق االستثمار المشتركة المسجلة في سلطنة عمان .إال أن الصندوق قد
تفرض عليه ضريبة دخل بخصوص الدخل المحقق من بلد آخر.

 -11في حالة ثبوت أن تفاصيل الحساب البنكي الواردة في الطلب ال تمت بصلة إلى المكتتب ،باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء
الق َّصر الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل حسابات آبائهم البنكية.
ُ

سنويا من صافي قيمة
سوف يستلم مدير االستثمار من الصندوق رسوم إدارة تعادل %1.5
ً
أصول الصندوق .وتحتسب هذه الرسوم على أساس صافي قيمة األصول بصفة يومية
وتدفع في نهاية كل شهر.

 -13في حالة عدم استيفاء الطلب أي من المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في هذه النشرة.

اإلكتتاب بالصندوق مفتوح أمام جميع المستثمرين العمانيين وغير العمانيين

مدير االستثمار مستحق لرسوم أداء إذا تجاوز العائد الكلي االيجابي للصندوق ( %10للسنة
محل التقييم ) بحيث يتم احتساب رسوم األداء بنسبة  %15من العوائد السنوية الزائدة عن
 %10سنويا ويتم احتساب ودفع رسوم األداء عند نهاية كل سنة.
يتحمل الصندوق المصروفات األخرى الجارية مثل رسوم المدير االداري الصندوق ،والحافظ
األمين ،ومراقب الحسابات ،والرسوم القانونية ،وغير ذلك من المصروفات.
بالتشاور مع مدير االستثمار قد تنوي إدارة الصندوق توزيع أرباح دورية (نقدية او وحدات
مجانية) على حملة الوحدات .ويتوفر ذلك على توفر أرباح كافية للتوزيع لدى الصندوق.

هدف االستثمار

يهدف صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة إلى تحقيق زيادة رأسمالية على المدى الطويل من خالل االستثمار في مجموعة مركزة
من األسهم المنتقاة في سوق األسهم في الشرق األوسط ،ويهدف الصندوق إلى توفير أداة استثمارية للمستثمرين اللذين
يرغبون في تركيز اهتمامهم على مجموعة من االسهم المنتقاة (ما بين  10الى  12شركة) ،في أسواق األسهم في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

استراتيجية االستثمار

يهدف صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة إلى توفير أداة استثمارية للمستثمرين الذين يرغبون في تركيز اهتمامهم على مجال سوق
األسهم في الشرق األوسط .وسوف يتبع الصندوق منهجية ديناميكية في تخصيص األصول تركز على السوق واألعمال مع نشر
االستثمارات في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين اإلقليميين والدوليين بفرصة للمشاركة في مسيرة النمو في الشرق األوسط وشمال
افريقيا من خالل االستفادة من خبرة شركة الرؤية المؤكدة في إدارة االستثمارات.
ومن خالل تطبيق استراتيجية استثمار ترتكز على االتجاهات االقتصادية في تحديد الفرص االستثمارية ،سوف يركز الصندوق على
الفرص االستثمارية التي من المتوقع أن تحقق عوائد أفضل بمخاطر معتدلة على المدى المتوسط والطويل.
جيدا والتي تعتمد على
ويرمي صندوق الرؤية لألسهم المنتقاة إلى الدخول في االستثمارات ذات الفلسفة المتميزة ،والمطورة ً
البحث والتحليل المتعمق.
وسوف يستثمر الصندوق في المقام األول في أسهم دول الشرق األوسط وشمال افريقيا وكذلك في األوراق المالية ذات
الدخل الثابت مثل السندات وغير ذلك من أدوات الدخل الثابت.

إدارة الصندوق

وفقا لما ينص عليه النظام األساسي للصندوق .و
ً
يتولى إدارة الصندوق واإلشراف على أعماله إدارة تنتخب من الجمعية العامة
ال يقل عدد إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن سبعة من بينهم الرئيس ونائبه  .ويمثل الصندوق الرئيس أو نائبه أمام
القضاء وفي عالقاته بالغير.
ويحدد النظام األساسي للصندوق مدة والية إدارة الصندوق على أن ال تزيد عن خمس سنوات من تاريخ تشكيله.
عاما من تاريخ قيد الصندوق
ويعين مدير االستثمار أول إدارة للصندوق بالتنسيق مع المؤسسين على أن ال تتجاوز مدة واليته ً
في سجل الصناديق.

أعضاء ادارة الصندوق:
• محمـد عبد الحفيظ.
• عباس مسلمي

• منتظر بن حسن اللواتي.

أهلية االستثمار في الصندوق

الصندوق مفتوح لالكتتاب لكل من المستثمرين العمانيين وغير العمانيين بما في ذلك األفراد والشركات والمؤسسات وصناديق
التقاعد والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

األمور الممنوعة المتعلقة بطلبات اإلكتتاب:

لن ُيسمح للمكتتبين في الوحدات المصدرة على النحو الوارد أدناه المشاركة في اإلكتتاب:

أ) طلبات اإلكتتاب المقدمة بأسماء مشتركة ،بما في ذلك الطلبات المقدمة باسم الورثة الشرعيين؛ إذ يجب عليهم أو على وكالئهم
تقديم طلبات بأسمائهم الشخصية.

 -10في حالة ثبوت عدم صحة تفاصيل الحساب البنكي الذي يملكه المكتتب الواردة في استمارة اإلكتتاب.

 -12في حالة عدم إرفاق الوكالة الشرعية بالطلب على النحو المنصوص عليه في هذه النشرة والالزمة للشخص الذي يكتتب
الق َّصر).
ويوقع نيابة عن شخص آخر (باستثناء اآلباء الذين يكتتبون نيابة عن أوالدهم ُ

رفض طلبات اإلكتتاب

في حالة اإلكتتاب األولي ،إذا الحظ بنك اإلكتتاب ،بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الجدول الزمني المنصوص عليه لتسليم طلبات
اإلكتتاب بصورة نهائية إلى مدير اإلصدار ،أن الطلب لم يستوفي المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار ،يجب
صحح الخطأ المكتشف .وفي حالة عدم تصحيح الخطأ خالل الفترة المشار إليها ،يجب
بذل الجهود الالزمة لالتصال بالمكتتب حتى ُي ِ
على البنك المخول له استالم طلبات اإلكتتاب رد طلب اإلكتتاب إلى المكتتب بجانب قيمة اإلكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة
لتسليم طلبات اإلكتتاب إلى مدير اإلصدار.

ويجوز لمدير اإلصدار ،في حالة اإلكتتاب األولي ،رفض طلبات اإلكتتاب بموجب أي من االحكام المشار إليها أعاله ،بعد الحصول
على موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات اإلكتتاب التي يجب أن تُ رفض وأسباب رفضها.
وإذا الحظ مدير اإلصدار ،في حالة االكتتابات األولية ،وجود طلبات اكتتاب تحمل نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب البنكي
الق َّصر) ،يجب أن تُ رفض جميع هذه الطلبات باعتبارها طلبات مكررة وتُ عاد إلى نفس حاملي الوحدات.
(فيما عدا في حالة ُ

اكتتـاب المؤسس

يلتزم المؤسسون «شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م» بالمساهمة في الصندوق من خالل اإلكتتاب في  %5على األقل
أيضا بعدم استرداد أي وحدات إال بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ
من الوحدات المطروحة لالكتتاب األولي .ويلتزم المؤسسون ً
افتتاح اإلكتتاب األولي في الصندوق.
الجدول الزمني المتوقع إلكمال إجراءات اإلكتتاب األولي:
التــاريخ

اإلجــــــــراء
تاريخ الموافقة على نشرة األصــدار من قبل الهئية العامة لسوق المــال

 19أكتوبر 2016م

فتح باب اإلكتتاب

 09نوفمبر2016م

إغالق باب اإلكتتاب

 08ديسمبر 2016م

التاريخ المحدد لمدير اإلصدار الستالم طلبات اإلكتتاب من بنوك التحصيل

 15ديسمبر2016م

إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتيجة اإلكتتاب وبمقترح تخصيص الوحدات

 19ديسمبر2016م

موافقة الهيئة العامة لسوق المال بشأن مقترح تخصيص الوحدات

 20ديسمبر 2016م

االنتهاء من إجراءات التخصيص ورد األموال المتعلقة بطلبات اإلكتتاب المرفوضة

 25ديسمبر 2016م

االستفسارات والشكاوى:

في حالة اإلكتتاب األولي ،يمكن للمكتتبين الذين يرغبون في طلب توضيحات أو تقديم شكاوى بشأن المسائل المتعلقة بتخصيص
الوحدات أو بالطلبات المرفوضة التواصل مع فرع البنك المكتتب من خالله .وفي حالة عدم وجود أي رد من الفرع ،يمكن للمكتتب
التواصل مع الشخص الوارد اسمه أدناه:
الشخص المسؤول:
البريد االلكتروني:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

الشخص المسؤول:
البريد االلكتروني:

رقم الهاتف:

رقم الفاكس:

الرؤية لخدمات االستثمار

البنـك االهلى

rajiv.s@investvis.com

amin.albalushi@ahlibank.om

+968 2472 6010

+968 24790466

راجيف ساجار

+968 2472 6020

أمين البلوشي

+968 2457 7830

البنك الوطني العماني
فانكت

venkat@nbo.co.om
+968 2477 8625

بـنـك صحــــار

علي عبد الحسين محمد

ali.mohamed@banksohar.net

+968 2481 6763

+968 2476 1800
+968 2473 0275

لمزيد من االستفسار ،الرجاء االتصال بـ

مدير اإلصدار
الرؤية لخدمات االستثمار (ش.م.ع.م)

ص.ب ،712 .الرمز البريدي  131الحمرية ،سلطنة عمان
هاتف ، )968( 24726000:فاكس)968( 24726010 :
البريد االلكتروني fundoperations@investvis.com :

