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 ص.ب. 712 احلمرية - الرمز البريدي 131 

سلطنة عمان

 تاريخ بداية االكتتاب :
2010/02/16م

 تاريخ نهاية االكتتاب :
2010/03/17م

 مدير االصدار
 شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(
 ص.ب. 712 احلمرية - الرمز البريدي 131 

سلطنة عمان

 بنوك االكتتاب
 بنك مسقط )ش.م.ع.ع(

 البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(
 بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(

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

 احلافظ األمني
 البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(
ص.ب 751 روي الرمز البريدي 112

 سلطنة عمان

باملرسوم  الصادر  املال  راس  لقانون  املنظمة  األحكام  حسب  تقدميها  مت  معلومات  على  هذه  االصدار  نشرة  حتتوي 
السلطاني السلطاني رقم 98/80 واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاها، مت اعتماد نشرة االصدار هذه من الهيئة 

العامة لسوق املال مبوجب القرار االداري رقم خ2010/3 بتاريخ 31 يناير 2010م.

و من األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق املال ال تعتبر مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات 
الواردة في هذه النشرة، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات 

واملعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص.
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بيان هام

حتتوي هذه النشرة على تفاصيل صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج )الصندوق( وبصفة خاصة الوحدات املعروضة، 
والهدف األساسي من هذه النشرة هو توفير املعلومات التي ميكن أن تساعد املستثمرين على اتخاذ القرار املناسب فيما 
يتعلق باالستثمار في الوحدات املعروضة من عدمه. الوحدات املعروضة بقيمة 1 ريال لكل وحدة تعرض فقط على أساس 

املعلومات احملتواة في هذه النشرة.

ويجب على جميع املستثمرين قراءة محتويات نشرة اإلصدار هذه بتمعن،  وبصورة خاصة عوامل اخملاطرة الواردة في الفصل 
النشرة قبل  التي متت اإلشارة لها في هذه  19 وننصحهم باستشارة مستشاريهم املتخصصني فيما يتعلق باملسائل 

تقدمي طلب اكتتاب ألي وحدات من هذا الصندوق. 

املعلومات  وكفاية  صحة  مسؤولية  الصندوق  ادارة  وأعضاء  )الرؤية(  )ش.م.ع.م(  االستثمار  خلدمات  الرؤية  شركة  تتحمل 
الواردة بالنشرة. وتعتقد الرؤية وأعضاء ادارة الصندوق حسب علمهما واعتقادهما، بأن هذه النشرة تشتمل على كافة 
املعلومات اجلوهرية ذات الصلة والبيانات التي تعتبر مهمة، وأنها في نفس الوقت ال تشمل على أية معلومات مضللة كما 

لم حتذف منها أية معلومات جوهرية ميكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة. 

تخضع شؤون الصندوق ألحكام وشروط هذه النشرة باإلضافة إلى نصوص قانون سوق رأس املال الصادر باملرسوم السلطاني 
رقم 80\98 واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاها، وفي حالة تعارض أحكام النشرة مع القوانني املعمول بها، فإن القوانني 

هي التي تسود على أحكام وشروط هذه النشرة.
 

ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق املال ال تعتبر مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة في 
هذه النشرة، وال تتحمل مسؤولية أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة لالعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها 

من قبل أي شخص. 
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تعاريف امل�صطلحات

االتفاقية املبرمة بني ادارة الصندوق ومدير االستثمار اخلاصة بادارة الصندوق.اتفاقية ادارة االستثمار

صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.اسم الصندوق

فترة  )خالل  االكتتاب  بنوك 
اإلصدار األولي(

بنك مسقط )ش.م.ع.ع(
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(
بنك األهلي )ش.م.ع.ع(

البنك صحار )ش.م.ع.ع(

هي املدة التي تبدأ من 2010/02/16م وتنتهي بتاريخ انتهاء االكتتاب.تاريخ االكتتاب األولي

التاريخ الذي يتم فيه إخطارالصندوق من الهيئة مبزاولة عمله حسب شروط هذه تاريخ البداية
النشرة.

آخر موعد لتسليم طلبات اكتتاب الوحدات بسعر االكتتاب.تاريخ نهاية االكتتاب

عقد احلافظ األمني مبوجب  الصندوق  أصول  وحماية  حفظ  يتولى  الذي  االعتباري  الشخص  هو 
ومقابل عمولة.

حملة وحدات الصندوق أشخاص اعتباريون كانوا أو طبيعيون.حملة الوحدات

هو الدوالر األمريكي )بأي سعر صرف ساري املفعول بتاريخ 10 نوفمبر 2009م(.الدوالر األمريكي

000ر1 الريال على  الواحد  الريال  ويحتوي  عمان.  في سلطنة  املتداولة  القانونية  العملة 
)ألف( بيسة.

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

رسوم يدفعها حملة الوحدات في حال استرداد جزء أو كل وحداتهم في الصندوق. رسوم االسترداد
ويتم اإلحتفاظ برسوم االسترداد من قبل الصندوق ذاته.

أسواق املال بدول مجلس التعاون اخلليجي وأسواق منطقة الشرق األوسط وشمال السوق
أفريقيا.

سوق مسقط لألوراق املالية.سوق مسقط

الدوليةصافي قيمة األصول املالية  ملعاييرالتقارير  وفقا  وحتتسب  ال��وح��دات  قيمة   ه��ي 
في  أصول  قيمة  كصافي  وتدرج   )International Financial Reporting Standards(

البيانات املالية املدققة للصندوق، أو حتتسب وفقا للطريقة املستخدمة في حساب 
صافي قيمة األصول للبيانات املالية املدققة للصندوق.

للوحدة  األصول  قيمة  صافي 
الواحدة

صافي قيمة األصول مقسومة على عدد الوحدات.

الفترة التي تكون فيها وحدات الصندوق معروضة لالكتتاب بسعر االكتتاب االولي.فترة االكتتاب األولية

قوانني سلطنة عمان.القوانني املعمول بها

Arabic Prospectus.indd   6 2/13/10   11:08:07 AM



7

تتكون ادارة الصندوق والتي  أداءه  ومراقبة  الصندوق  على  اإلشراف  مسؤولية  تتولى  التي  االدارة 
مبدئيا من املذكورة أسمائهم في الفصل التاسع من هذه النشرة. 

الشخص االعتباري الذي يقوم بادارة محفظة أصول الصندوق مبوجب عقد ومقابل مدير االستثمار
عمولة.

هي معايير التقارير املالية الدولية )IFRS(.املعايير احملاسبية

وحداته مقدمو اخلدمة حلاملي  أو  للصندوق  خدمات  يقدمون  الذين  االعتباريون  األشخاص  هم 
مبقابل عمولة، وذلك مبوجب عقد يبرمه الصندوق معهم. ويقصد مبقدمي اخلدمة 
واملدقق  االداري،  واملدير  التحويل،  ووكيل  األمني،  واحلافظ  االستثمار،  مدير  من  كال 
اخلارجي، واملوزعني، واحلافظ األمني الفرعي، وأي وسيط يقوم بتنفيذ األوامر لصالح 

الصندوق.

النظام األساسي للصندوق والذي ينص على مهام وصالحيات حملة الوحدات وادارة النظام األساسي
الصندوق باإلضافة إلى قوانني وضوابط عمل الصندوق.

الهيئة العامة لسوق املال – سلطنة عمان.الهيئة

متثل الوحدة سهما واحدا بالصندوق وهي غير قابلة للتجزئة.الوحدات

يوم العمل الذي يتم فيه استرداد الوحدات من الصندوق عن طريق طلبات استرداد.يوم االسترداد

طلبات يوم االكتتاب حسب  للمستثمرين  جديدة  وحدات  تخصيص  فيه  يتم  الذي  العمل  يوم 
االكتتاب.

ويعني اليوم الذي تكون فيه جميع األسواق التي يستثمر فيها الصندوق مفتوحة يوم العمل
ملزاولة األعمال.
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ملخ�ص الن�صرة

املعلومات التالية مستوحاة من النصوص الكاملة لهذه النشرة ويجب أن تقرأ معها.  

صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج هو حساب استثمار مشترك مدار من قبل شركة الرؤية خلدمات االستثمار 
)ش.م.ع.م( )الرؤية( وقد تأسس حتت بنود قانون سوق رأس املال. سيدار الصندوق حتت التوجيه الكلي الدارة الصندوق.

صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.اسم الصندوق

ص.ب. 721 -  الرمز البريدي 131 العنوان
احلمرية 

 سلطنة عمان
هاتف: 0096824708088
فاكس:0096824708099

vision@investvis.com البريد اإللكتروني

ذو نهاية مفتوحة.الشكل القانوني للصندوق

الريال.عملة الصندوق

1.000 ريال ) ريال واحد (.القيمة االسمية للوحدة

احلد األدنى 2 مليون ريال.حجم الصندوق

االكتتاب بنسبة 5% من رأس مال الصندوق.إلتزام املؤسسني

يبدأ االكتتاب في اإلصدار األولي في يوم الثالثاء املوافق 2010/2/16م  وينتهي بنهاية فترة االكتتاب األولية
ساعات العمل الرسمية للبنوك في يوم األربعاء املوافق 2010/3/17م.

تتوفر الوحدات لالكتتاب أثناء فترة االكتتاب بسعر 1.020 ريال للوحدة الواحدة )عبارة سعر االكتتاب األولي
عن ريال واحد قيمة إسمية باإلضافة الى 20 بيسة كمصاريف إصدار(.

بعد احلد األدنى لالكتتاب وحدة   100 ال�  ومضاعفات  وحدة   1000 أدناه  بحد  تكون  أن  يجب  االكتتاب  طلبات 
ذلك.

 ال يوجد حد أقصى لالكتتاب.احلد األقصى لالكتتاب

العامة بداية عمل الصندوق الهيئة  موافقة  بعد  االستثمار  مدير  قبل  من  يقر  آخر  يوم  أي  أو  2010/4/6م 
لسوق املال.

بعد اإلعالن عن أول صافي قيمة األصول سوف تكون الوحدات متوفرة لالكتتاب يوميا اإلصدارات الالحقة
في كل يوم اكتتاب.

الوحدات االسترداد أول صافي قيمة األصول سوف يسمح الصندوق باسترداد  بعد اإلعالن عن 
من حملة الوحدات عن كل يوم عمل حسب ما نص عليه في شروط االسترداد حتت 

الفصل السادس عشر من هذه النشرة.

أو كليا رسوم االكتتاب الالحقة  إلغائها جزئيا  ستكون رسوم االكتتاب الالحقة بواقع 5% كحد أقصى ميكن 
وفقا لتقدير مدير االستثمار وحتتسب هذه النسبة من صافي قيمة األصول، وسوف 

تستخدم لدفع املصاريف املتعلقة مبصاريف اإلصدار والتسويق والتوزيع.

قبل  رسوم االسترداد  تعديلها من  املمكن  ومن  أقصى.  2% كحد  بواقع  االسترداد  استالم رسوم  يحق 
ادارة الصندوق.
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الفرصة أهداف وسياسة االستثمار إتاحة  طريق  عن  دخل  وحتقيق  رأسمالية  زيادة  حتقيق  هي  الصندوق  أهداف 
للمستثمرين فيه للمشاركة في النمو في قطاعات االقتصاد احلقيقي بدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
سيتبع الصندوق سياسة تخصيص مرنة مع توزيع االستثمار عبر تشكيلة متنوعة 

من القطاعات في دول مجلس التعاون اخلليجي.

كمدير مدير االستثمار )ش.م.ع.م(  االستثمار  خلدمات  الرؤية  شركة  بتعيني  الصندوق  ادارة  قامت 
لالستثمار وفقا التفاقية ادارة االستثمار بني ادارة الصندوق ومدير االستثمار.

املدقق اخلارجي ملدير 
االستثمار

 شركه ارنست ويوجن، سلطنة عمان.

شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(.املدير االداري / أمني السجل

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(.احلافظ األمني

شركة رجب الكثيري ومعاونوه.املستشار القانوني

كي بي أم جي، سلطنة عمان.مدقق الصندوق

سيتم احتساب صافي قيمة األصول عن كل يوم عمل. وينشر في صحيفتني يوميتني صافي قيمة األصول
تكون واحدة منهما على األقل باللغة العربية وأخرى باللغة االجنليزية.

بالتشاور مع مدير االستثمار قد تنوي ادارة الصندوق توزيع أرباح دورية )نقدية أو وحدات توزيعات األرباح
مجانية( على حملة الوحدات، ويتوقف ذلك على توفر أرباح كافية للتوزيع لدى الصندوق.

أي استثمار في الصندوق يتضمن قدرا من اخملاطرة، لذلك ينبغي على املستثمرين أن عوامل اخملاطرة
أو وجود أي  يالحظوا بأنه ليس هناك تأكيد بتحقيق األهداف االستثمارية للصندوق 

ضمان حول رأس املال املستثمر.
يرجى اإلطالع على أنواع اخملاطر الواردة تفصيلها في الفصل التاسع عشر.

يستحق مدير االستثمار أن يستلم من الصندوق رسوم ادارة االستثمارات تعادل 1.5% رسوم ادارة االستثمارات
في العام على صافي أصول الصندوق. وحتتسب هذه الرسوم على أساس صافي قيمة 

األصول بصفة يومية قبل رسوم االدارة واألداء وتدفع بصورة شهرية. 

الكلي االيجابي للصندوق 10% رسوم األداء العائد  إذا جتاوز  أداء  مدير االستثمار مستحق لرسوم 
العوائد  من   %15 بنسبة  األداء  رسوم  احتساب  يتم  بحيث  التقيم(  محل  )للسنة 

السنوية الزائدة عن 10%. ويتم احتساب ودفع رسوم األداء عند نهاية كل سنة.

االكتتاب بالصندوق مفتوح أمام جميع املستثمرين عمانيني وغير عمانيني. أهلية التملك

الصندوق الضرائب دخل  الضريبة  يعفى من  ُعمان،  الدخل في سلطنة  قوانني ضريبة  حسب 
احملقق من االستثمارات التي متت في سلطنة عمان. إال أن الصندوق قد تفرض عليه 

ضريبة دخل بخصوص الدخل احملقق من بلد آخر.

األمني املصروفات األخرى للصندوق واحلافظ  الصندوق  ادارة  كأتعاب  أخرى  جارية  مصروفات  الصندوق  سيتحمل 
ومراقب احلسابات ومصاريف أخرى.
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مدير االستثمار
شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(

ص.ب: 712 احلمرية – الرمز البريدي 131
 سلطنة عمان

هاتف: 24708088
فاكس: 24708099
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الأ�صماء والعناوين

مدير اإلصدار
شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(

ص.ب: 712 احلمرية– الرمز البريدي 131
 سلطنة عمان

هاتف: 24708088
فاكس: 24708099

احلافظ األمني
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(
ص.ب 751 روي الرمز البريدي 112 

 سلطنة عمان
هاتف: 24778610
فاكس: 24778993

املسجل ووكيل التحويل
شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(

ص.ب 712  احلمرية الرمز البريدي 131 
 سلطنة عمان

هاتف: 24708088
فاكس: 24708099

املستشار القانوني
شركة رجب الكثيري ومعاونوه.

ص. ب . 3888 روي  الرمز البريدي 112
 سلطنة عمان

هاتف: 24787640
فاكس: 24703387

مدقق احلسابات
كي بي أم جي، سلطنة عمان

ص. ب . 641 روي  الرمز البريدي 112 
 سلطنة عمان

هاتف: 24709181
فاكس: 24700839

بنوك االكتتاب
بنك مسقط )ش.م.ع.ع(

هاتف - 24768213 فاكس- 24788864
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

هاتف - 24778610 فاكس- 24778993
بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(

هاتف - 24754304 فاكس - 24827367
البنك األهلي )ش.م.ع.ع(

هاتف - 24577195 فاكس- 24562120
بنك صحار )ش.م.ع.ع(

هاتف - 24662154 فاكس- 24662156
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صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج هو حساب استثمار ذو نهاية مفتوحة، تأسس في سلطنة عمان كحساب 
الصادرة  والتعليمات  واللوائح   98\80 رقم  السلطاني  باملرسوم  الصادر  املال  رأس  قانون سوق  استثماري مشترك مبوجب 

مبقتضاها.

ادارة  وقامت  االستثمار.  مدير  قبل  من  الصندوق  أصول  وستدار  الصندوق.  شؤون  على  باإلشراف  الصندوق  ادارة  ستقوم 
الصندوق بتعيني شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( كمدير استثمار للصندوق. 

 
ستخضع  شؤون الصندوق ألحكام وشروط  هذه النشرة باإلضافة إلى نصوص قانون سوق راس املال واللوائح والتعليمات 

الصادرة من الهيئة العامة لسوق املال في سلطنة عمان.
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منطق وفكرة ال�صندوق

مسبوق  غير  واجتماعيا  اقتصاديا  حتوال  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  اقتصاديات  شهدت  املاضية  الثالثة  العقود  خالل 
بسبب العائدات العالية للنفط ووفرة الفوائض املتأتية منها والتي مت استخدامها في تنمية وبناء البنية األساسية لهذه 
الدول، مما أدى إلى خلق وظائف جديدة وحتسن منط احلياة فيها. وبسبب ما ذكر أعاله فقد ظلت اقتصاديات هذه الدول حتقق 
معدالت منو سنوي من خانتني خالل السنوات األخيرة، مع منو الناجت احمللي اإلجمالي لها بنسبة 26.7% من 823.9 مليار دوالر 

أمريكي في سنة 2007م لتصل إلى 1043.9 مليار دوالر أمريكي في سنة 2008م.

20042005200620072008إجمالي الناجت احمللي )مليار دوالر أمريكي(

11.213.515.918.521.9مملكة البحرين

60.481.4101.7109.8138.3دولة الكويت

24.730.936.841.659.9سلطنة عمان

31.742.556.871.3100.4دولة قطر

250.3315.3356.2383.9468.8اململكة العربية السعودية

105.3132.3170.2198.8254.6دولة اإلمارات العربية املتحدة

483.7615.8737.5823.91043.9دول مجلس التعاون اخلليجي

26.7%11.7%19.8%27.3%النمو السنوي لدول مجلس التعاون اخلليجي

املصدر: بلومبيرج، البنوك املركزية، أبحاث شركة الرؤية خلدمات االستثمار.

ملاذا ينبغي االستثمار في االقتصاد اخلليج احلقيقي؟
يتم تعريف االقتصاد احلقيقي في دول مجلس التعاون اخلليجي على أنه كل القطاعات املشاركة في اجلانب امللموس من 

االقتصاد والتي تتعامل مع إنتاج وتوزيع وتوصيل تشكيلة واسعة من البضائع واخلدمات باستثناء قطاع اخلدمات املالية.

القطاعات الرئيسية لالقتصاد احلقيقي هي النقل واخلدمات التجارية واالتصاالت واإليواء والتوزيع/ جتارة اجلملة والترفيه 
واإلعالنات والضيافة ووسائل اإلعالم والتخزين/ املستودعات واألقمشة وامللبوسات والرقابة على البيئة وأجهزة احلاسب 
اآللي والتجزئة واإلنترنت ورؤوس األموال املشتركة والنفط والغاز وبناء السفن والصناعات الدوائية وخدمات الرعاية الطبية 
الغابات  ومنتجات  الكهربائية  واملعدات  واملكونات  املعدنية  األجهزة  واملنتجات/  الصلب  واحلديد/  والكيماويات  والتعدين 
والغاز  النفط  وخدمات  املتنوعة  والصناعات  الصحية  الرعاية  ومنتجات  والغاز  واحلاويات  والتعبئة  واملنسوجات  واألوراق 

واملعدات الثقيلة ومواد البناء وبناء املنازل واألغذية والزراعة واخلدمات الغذائية واملرطبات والكهرباء واملاء.

شهد االقتصاد احلقيقي في دول مجلس التعاون اخلليجي منوا قويا خالل السنوات القليلة املاضية يدعمه في ذلك أساسيات 
االقتصاد الكلي املدعومة في املنطقة. وكما ميكن مالحظته من الرسم البياني أدناه فإن قطاعات االقتصاد احلقيقي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي قد منت مبعدل منو سنوي تراكمي بلغ 21.2% خالل السنوات من 2004م إلى 2008م أي من 467 مليار 

دوالر أمريكي في سنة 2004م إلى 1006 مليار دوالر أمريكي في سنة 2008م.
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املصدر: البنوك املركزية، أبحاث شركة الرؤية خلدمات االستثمار.

تتضمن احملركات الرئيسية للنمو في االقتصاد احلقيقي لدول مجلس التعاون اخلليجي ما يلي:
التنوع السكاني اإليجابي  مع متركز غالبية الفئة العمرية في شريحة الشباب واألحداث.  .1

عوامل السيولة الناجتة عن العائدات النفطية حيث تضخ هذه السيولة في االقتصاديات احمللية.  .2

التنويع  سياسات  وحتفز  األجنبي  االستثمار  تشجع  التي  والرقابية  التشريعية  والبيئة  السياسي  االستقرار   .3
واخلصخصة.

التطور امللحوظ في هياكل ومناذج عمل الشركات اخلليجية اخلاصة مع وجود توجه لتحول بعض الشركات العائلية   .4
الى شركات مساهمة عامة مدرجة في األسواق.

التنوع السكاني اإليجابي:  .1
تساعد التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون اخلليجي على بناء قاعدة استهالكية قوية حيث:

تشهد هذه الدول واحدة من أعلى معدالت النمو السكاني في العالم.

تعكس اخلصائص النوعية للتركيبة السكانية لهذه الدول زيادة في الوعي التعليمي والنمو في مجال الصناعة احمللية 
لتلبية الطلب احمللي مع حتفيز االنفاق احلكومي.

تعد دول مجلس التعاون اخلليجي خيارا مفضال للعمل والعيش لألجانب سواء من املهنيني أو العمال، مما يساهم وبصورة 
مباشرة في زيادة االستهالك للبضائع واخلدمات.

101 النمو السكاني  
شهدت دول مجلس التعاون اخلليجي واحدة من أعلى معدالت النمو السكاني في العالم خالل العقدين املاضيني 
األطفال.  بني  الوفيات  وانخفاض معدل  املواطنني  بني  الوالدة  وارتفاع معدالت  إليها  العاملة  القوة  بسبب هجرة 
وميكن مالحظة ذلك من خالل الرسم البياني أدناه فإن نسبة النمو السكاني السنوي لسنة 2008م والتي بلغت 

3.2% في هذه الدول تعد األعلى مقارنة باملناطق األخرى في العالم.

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي لالقتصاد احلقيقي في اخلليج من حيث البلد 
)2004-2008( )مليار دوالر(

600

اإلمارات السعوديةقطرسلطنة عمانالكويتالبحرين

20042005

متوسط معدل النمو التراكمي ٪21.2

200620072008

400

200

0  
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الرسم البياني 2: مقارنة بني النمو السكاني في دول مجلس التعاون اخلليجي مع بقية دول 
العالم )2008(

زيادة املستويات التعليمية لدى املواطنني.  201
باإلضافة إلى ذلك فإن اخلصائص النوعية للسكان احملليني أظهرت تغيرا في منط احلياة؛ إذ أن نسبة كبيرة من هؤالء 
أصبحت تقدر أهمية التعليم وتعتبره أساسيا لتحسني املستوى املعيشي لها. مما أدى ذلك إلى تطور سريع في 
مجال الصناعة واخلدمات في املنطقة لتلبية الطلب احمللي إضافة إلى خلق فرص وظيفية من قبل حكومات هذه 

الدول وذلك عبر التركيز على اإلنفاق املستمر في البنية التحتية القتصاداتها.

عوامل السيولة الناجتة عن العائدات النفطية.  .2
متلك دول مجلس التعاون اخلليجي نسبة 40.4% و21.7% من إجمالي احتياطيات النفط العاملية واحتياطيات الغاز على 
التوالي. بالرغم من أن أسعار النفط قد أظهرت تقلبات كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية وحتى في فترة استقرار 
أسعار النفط، فإن سيولة املواد الهيدروكربونية ساعدت على خلق ثروة وتسهيل عملية النمو االقتصادي وتعزيز االنفاق 

االستثماري املتدفق على مختلف قطاعات االقتصاد احلقيقي في هذه الدول.

املصدر: بريتيش بتروليوم، وكالة الطاقة الدولية

الواليات املتحدة البرازيل تركيا شمال آسيا جنوب أفريقيا دول مجلس التعاون اخلليجي
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رسم بياني 3: مقارنة بني احتياطيات / إنتاج النفط في دول مجلس التعاون اخلليجي 
)بالسنوات( مع بقية دول العالم )2007(

 جنوب ووسطشمال أمريكاسلطنة عمانقطرالكويتاإلماراتالسعودية
أمريكا

 آسيا واحمليطأفريقياأوروبا
الهادئ

www.unctad.org    املصدر: وحدة االستطالع مبجلة االيكونوميست،
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االستقرار السياسي والبيئة التشريعية والرقابية  .3
تعززت كفاءة البيئة االستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي خالل السنوات القليلة املاضية نتيجة للعديد 
من املبادرات احلكومية التي ساعدت على النمو وذلك بتنويع االقتصاد بزيادة االستثمار في القطاعات غير النفطية لدولها. 
وشجعت فوائض الثروة النفطية خالل السنوات القليلة املاضية حكومات هذه الدول على زيادة اإلنفاق في البنية التحتية 
مع مؤسسات  بالتعاون  وذلك  واخلدمات  البتروكيماوية  والصناعات  الطبيعي  والغاز  واملاء  الطاقة  في مجاالت  خصوصا 

القطاع اخلاص مبا في ذلك املستثمرين األجانب.

التنويع  103
تبنت دول مجلس التعاون اخلليجي سلسلة من السياسات والقوانني التي تسعى من خاللها إلى تنويع أنشطتها 
من  الطويل.  املدى  على  النمو  معدالت  على  للمحافظة  وذلك  بالنفط  املرتبطة  األنشطة  إلى  إضافة  اإلنتاجية 
احلقيقي  االقتصاد  قطاعات  في  للتنويع  وخطط  إستراتيجيات  بصياغة  الدول  هذه  حكومات  قامت  ذلك،  أجل 
متضمنة املعادن ومواد اإلنشاء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية والتجارة والتموين والنقل وموارد 

املياه والكهرباء.

التركيز اخملطط القتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي باجتاه قطاعات االقتصاد احلقيقي

اإلماراتالسعوديةعمانقطرالكويتالبحرين

املعادن األساسية )احلديد، الصلب، األملنيوم(

األسمنت

األسمدة

صناعة األغذية

البتروكيماويات

الصناعات الدوائية

السياحة

التجارة والتموين

النقل والبنية التحتية

موارد املياه والكهرباء

املصدر. اخلطط اخلمسية واخلطط اإلستراتيجية األخرى للحكومات، أبحاث شركة الرؤية خلدمات االستثمار.

10103 مشاريع مختارة من قطاع االقتصاد احلقيقي بدول مجلس التعاون اخلليجي
في الكويت خططت احلكومة لبناء مدينة اقتصادية جديدة "مدينة احلرير" بتكلفة تبلغ 131.5 مليار دوالر   

أمريكي وتهدف إلكمالها في سنة 2030م.

أعلنت حكومة قطر عن املرحلة األولى من مشروع "ميناء الدوحة اجلديد" في منطقة مسيعيد والذي تبلغ   
إلى  العالم، حمولة كل منها تصل  أكبر سفن  أمريكي ويستطيع استقبال  دوالر  4.4 مليار  تكلفته حوالي 
12,000 حاوية. باإلضافة إلى ذلك، يتم اآلن إنشاء "مطار الدوحة الدولي اجلديد" بتكلفة تصل الى 9 مليار دوالر 

أمريكي ويتوقع االنتهاء منه في سنة 2011م.
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لدى اململكة العربية السعودية في الوقت احلالي ثالث مشاريع تتعلق باملياه وتوليد الطاقة وهي تخطط للمزيد   
من هذه املشاريع والتي يتوقع لها أن تضيف15,000 ميجاواط للقدرة االنتاجية للدولة وبتكلفة استثمارية 

تبلغ 15 مليار دوالر أمريكي.

لدى حكومة دبي خطط الستثمار 81.67 مليار دوالر أمريكي لتطوير قطاع الطيران واملالحة اجلوية لديها كجزء   
من خطتها اإلستراتيجية لسنة 2015م لتكون دبي الالعب األساسي بني دول مجلس التعاون اخلليجي في هذا 

اجملال.

في سلطنة عمان سيتم بناء مطارات إقليمية جديدة في أدم والدقم وهيما ورأس احلد وشليم وصحار لزيادة   
عدد مستخدمي املطار من 3.2 مليون شخص في السنة إلى حوالي 12 مليون مستخدم في سنة 2020م 
)اخلطة 2020م(. باإلضافة إلى ذلك، ففي سنة 2008م بدأ العمل في مصنع للحديد الصلب بتكلفة 1.35 مليار 

دوالر أمريكي في ميناء صحار.

203 البيئة التنظيمية اجليدة

10203 انفتاح االقتصاديات احمللية
قامت حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي بسلسلة من املبادرات جلذب االستثمار األجنبي املباشر خملتلف 
القطاعات االقتصادية بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص. تتضمن املبادرات احلكومية احلديثة الهادفة 

جلذب االستثمار األجنبي املباشر ما يلي:

في اململكة العربية السعودية قام اجمللس االقتصادي األعلى في مارس 2007م بفسح اجملال لالستثمار االجنبي   
التعدين  صناعة  اجملاالت  هذه  بني  ومن  مسبقا.  محظورة  كانت  التي  القطاعات  من  مجموعة  في  املباشر 
وخدمات نقل الركاب داخل املدن بالقطارات وخدمات النقل اجلوي وخدمات النقل الفضائي وخدمات التوزيع 
)جتارة اجلملة( والتجزئة والوكاالت التجارية )فيما عدا حقوق االمتياز(. كما قامت اململكة أيضا بتسهيل شروط 

منح التأشيرات للمستثمرين األجانب.

قامت سلطنة عمان وقطر بإبرام خمسة اتفاقيات استثمار ثنائية بينما أبرمت البحرين ثالث اتفاقيات استثمار   
ثنائية جديدة.

أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة في مارس 2008م عن قانون جديد للشركات يسمح لألجانب بتملك ما   
تبلغ حدود 49%( خارج  التي  احلالية  النسبة  )مقارنة مع  الشركات  رأس مال مجموعة من  نسبته 100% من 

مناطق التجارة احلرة.

في ابريل 2008م انهت دول مجلس التعاون اخلليجي بنجاح املفاوضات على إنشاء منطقة جتارة حرة مع رابطة   
التجارة احلرة االوروبية.

20203 املبادرات احلكومية النشطة لدعم االقتصاد خالل فترة األزمة املالية 
باالضافة الى املشاريع املذكورة أعاله، قامت حكومات دول مجلس التعاون اخلليجي  خالل أزمة االئتمان العاملية   

بدعم النظام املصرفي فيها وذلك بضخ سيولة تصل إلى 38 مليار دوالر أمريكي.

التوازن لألسواق  اعادة  الصناديق االستثمارية من قبل احلكومات خالل سنة 2008م بهدف  تأسيس بعض  مت   
احمللية لدعمها وتعزيز ثقة املستثمر في أسواق املنطقة.
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30203 مبادرات اخلصخصة
فرص  وخلقت  كبيرا  دورا  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات  تشريعات  فيها  لعبت  التي  اجملاالت  من   
احلكومات  هذه  وتقوم  اخلصخصة.  مشاريع  هي  سواء  حد  على  واألجانب  احملليني  للمستثمرين  استثمارية 
مبشاريع اخلصخصة على نطاق واسع جملموعة من الشركات في مختلف القطاعات؛ بغرض رفع كفاءة وأداء هذه 
الشركات، وجلذب االستثمارات األجنبية إليها. كما تعتبر اخلصخصة من الطرق التي تشارك فيها احلكومات 

بثرواتها عامة الناس.

303 االستثمارات اخملطط لها في مشاريع دول مجلس التعاون اخلليجي
تعد تنمية البنية التحتية العامل الرئيسي للنمو احلقيقي في القطاعات غير النفطية، األمر الذي دفع حكومات   
هذه الدول وشجعها على تركيز االستثمار في مشاريع البنية التحتية بغية التنويع في اقتصاداتها. كما يتضح 
الدول قد مت استثمارها في مشاريع  األموال املستخدمة في مشاريع هذه  أدناه فإن 65% من  البياني  الرسم  من 

البنية التحتية تليها قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

املشاريع اخملطط لها في دول مجلس التعاون اخلليجي )2008م(

املصدر: آي آي إف نوفمبر 2008م

4. الهياكل االدارية احلديثة للشركات احمللية تشجع على حتول الشركات العائلية الى شركات 
مساهمة عامة

وكون اقتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي متداخلة مع االقتصاديات العاملية، فقد حتولت الهياكل االدارية للشركات 
قد  الدول  هذه  في  العائلية  الشركات  فإن  السبب  ولهذا  العاملية.  الشركات  منافسة  بإمكانها  أصبح  بحيث  احمللية 
حتركت باجتاه التحول إلى شركات مساهمة عامة بغرض تطوير معايير وضوابط احلوكمة لديها فيما يتعلق بالشفافية 
واألموراحملاسبية. إن البيئة التنظيمية احلالية في هذه الدول تصب في اجتاه هذا التحول الذي ستستفيد منه قطاعات 

االقتصاد احلقيقي.

 الرسم البياني رقم 4: التوزيع 
حسب الدولة

 الرسم البياني رقم 5: التوزيع
حسب القطاع

النفط والغاز
٪16

البنية التحتية
٪65

البترو
كيماويات

٪8

أخرى
٪11

اإلمارات
٪45

السعودية
٪26

 البحرين
٪2

سلطنة عمان
٪3 قطر

٪10

الكويت
٪14

.
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اأهداف وا�صرتاتيجية و �صيا�صة ال�صتثمار

هدف االستثمار
هدف الصندوق هو حتقيق زيادة رأسمالية وحتقيق دخل عن طريق إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة في النمو في 

قطاعات االقتصاد احلقيقي بدول مجلس التعاون اخلليجي.

التعاون  مجلس  دول  في  القطعات  من  متنوعة  تشكيلة  عبر  االستثمارات  لتوزيع  مرنة  سياسًة  الصندوق  سيتبع 
اخلليجي.

إستراتيجية االستثمار
يهدف صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج إلتاحة الفرصة للمستثمرين اإلقليميني والعامليني للمشاركة في قصة 
منو القطاعات احلقيقية في دول مجلس التعاون اخلليجي عن طريق االستفادة من قدرات ادارة االستثمار املتاحة لدى شركة 
الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( والتي تتمتع بسجل جيد في مجال ادارة الصناديق املشتركة في املنطقة. كما أن األداء 
التاريخي لصندوق الرؤية ألسواق اخلليج الصاعدة يدعم النظرة االستثمارية الثاقبة التي تتمتع بها شركة الرؤية خلدمات 

االستثمار )ش.م.ع.م( كمدير لالستثمار.

يوفر الصندوق مسارا للتنويع بعيدا عن قطاع اخلدمات املالية والذي يشكل حصة هامة من الرسملة في السوق اإلقليمي 
باجتاه جوهر القطاعات احلقيقية لالقتصاد.

من بني القطاعات احلقيقية لدول مجلس التعاون اخلليجي سيسعى الصندوق إلى اقتناص فرصة النمو في لب قطاعات 
االقتصاد احلقيقي والتي يتوقع لها أن تغذي منو البنية التحتية واخلدمات عبر اقتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وحيث أن اقتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي قد بدأت في التركيز على النمو طويل األجل في القطاعات التخصصية/ 
الذين  للمستثمرين  منوذجية  يوفر منصة  الصندوق  فإن هذا  بكل منها  اخلاصة  اإلستراتيجية  للخطط  وفقا  الصناعية 

يسعون المتالك استثمار في بلدان وقطاعات محددة في دول مجلس التعاون اخلليجي.

استثمارية  فلسفة  على  مبنية  استثمار  استراتيجية  إتباع  إلى  يهدف  اخلليج  في  احلقيقي  لالقتصاد  الرؤية  إن صندوق 
واضحة ومعرفة بدقة والتي تعتمد أساسا على البحوث والتحليل غير التقليدية.

 
وسيركز الصندوق على تعيني واحلصول على الفرص االستثمارية املناسبة والتي يتوقع لها أن حتقق عوائد مغرية على املدى 

.)Bottom up approach( املتوسط والطويل وذلك باتباع أسلوب التحليل من القاعدة الى القمة

سياسة االستثمار
سيستثمر الصندوق بصفة أساسية في أسهم حقوق امللكية وعمليات الطرح األولية لألوراق املالية التمهيدية. كما قد 

يستثمر الصندوق أيضا في املنتجات ذات الدخل الثابت مثل الصكوك وخالفها.

كما يجوز للصندوق أن يستثمر في حدود 15% من صافي األصول التابعة له في الوقت الذي يتم فيه االستثمار، في أسواق 
إقليمية أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

سيتم االستثمار في األوراق املالية واألصول املالية األخرى من جانب الصندوق وفقا قانون سوق رأس املال الصادر باملرسوم 
السلطاني رقم 80\98 واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاها، وقوانني السلطات احمللية األخرى التي تخضع لها مثل هذه 

االستثمارات.
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وعلى العموم سيقوم الصندوق باتباع السياسة التالية لتوزيع األصول واالستثمارات:

الّتعليقاتنسبة االستثمار )٪(طبقة األصول

1
املالية  واألوراق  املدرجة  األسهم 

ذات الصلة
  

100-50
أوراق مالية مدرجة وطرح متهيدي لألوراق املالية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

2
ذات  املالية  واألوراق  الصكوك 

الصلة
50-0

ثابت في منطقة الشرق  إيراد  أوراق مالية ذات 
األوسط وشمال أفريقيا.

    
املتوسط  إلى  القصير  املدى  في  النقد  وشبه  النقد  إلى  أساسي  بشكل  اإلنتقال  على  قادرا  االستثمار  مدير  سيكون 

كاستراتيجية استثمار مؤّقتة إذا كانت الظروف تقتضي ذلك. بدون اإلخالل بقوانني سوق رأس املال.

الثامن،  الفصل  املوضحة في  االقتراض  لقيود  وفقا  للصندوق كترتيب مؤقت،  أموال  باقتراض  االستثمار  ملدير  سيسمح 
شريطة أال تتجاوز اجمالي املبالغ املقترضة من الصندوق 10% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االقتراض، ملقابلة 
مصاريف الصندوق ودفع أرباح الوحدات، إن وجدت. ويجوز ملدير االستثمار أن يقوم برهن أصول الصندوق بغرض االقتراض، إال 

أنه ال يجوز حتت أي ظرف من الظروف أن يكون ملدير االستثمار اخليار في اقتراض من أجل شراء أصول الصندوق.   
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ال�صتثمار وقيود القرتا�ص

يجب على الصندوق أن يستثمر نسبة 75% على األقل من رأسماله لتحقيق أهدافه االستثمارية الرئيسية.
يجب على الصندوق االلتزام بالقواعد التالية:

يجب أن ال تزيد نسبة متلك الصندوق في األوراق املالية ألي مصدر عن 10% من إجمالي محفظة الصندوق.  )1(

يجب أن ال تزيد استثمارات الصندوق في أية أوراق مالية ألي جهة مصدرة واحدة عن 10% من صافي قيمة   )2( 
أصول الصندوق.  

لن يقترض الصندوق أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله.  )3 (
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ادارة ال�صندوق

ادارة  األعضاء في  النظام األساسي. وعدد  وفقا لنصوص  الصندوق  ادارة  بواسطة  واإلشراف عليه  الصندوق  ادارة  ستتم 
الصندوق سبعة أعضاء متضمنني رئيس ونائب الرئيس. يجب أن يقوم الرئيس أو نائبه بتمثيل الصندوق أمام احملاكم وفي 

عالقاته مع األطراف األخرى.

ادارة الصندوق: 
تاريخ  من  سنوات  خمس  عن  تزيد  ال  أن  شريطة  الصندوق  ادارة  عضوية  شغل  مدة  األساسي  النظام  يحدد  أن  يجب 

التأسيس.
يجب تعيني ادارة الصندوق األولى من جانب مدير االستثمار بالتنسيق مع املؤسسني شريطة أن ال تزيد مدتها عن سنة 

واحدة من تاريخ تسجيلها في سجل الصندوق.

أعضاء ادارة الصندوق:
صاحب السمو السيد / طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد

يتمتع بخبرة واسعة في مجال االستثمار وقطاع اخلدمات، كما كان له دور كبير في تأسيس عدد من الشركات واملؤسسات 
في السلطنة، كاملعهد العماني للضيافة؛ ليكون أول معهد متخصص في تقدمي خدمات الضيافة في السلطنة، وهو 

املؤسس والرئيس الفخري جلمعية البيئة العمانية. 
ويشغل حاليا عدة مناصب من بينها: منصب رئيس مجلس ادارة املعهد الوطني للضيافة )ش.م.ع.ع(، وعضو مجلس ادارة 

شركة النهضة للخدمات )ش.م.ع.ع(، ونائب رئيس مجلس االدارة لشركة الطاؤوس )ش.م.م(.

سعادة الشيخ/ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني
يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الواليات املتحدة األمريكية، شغل العديد من املراكز القيادية سابقا 
بدولة قطر حيث كان وزيرا لالقتصاد والتجارة، ونائب رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني، وعضو اجمللس األعلى للشؤون 

االقتصادية واالستثمار، ومدير عام ادارة اجلمارك.

التجاري  اخلليج  لبنك  املنتدب  والعضو  ادارة  مجلس  رئيس  منصب  بينها:  من  قطر  بدولة  مناصب  عدة  حاليا  ويشغل 
)اخلليجي(، نائب رئيس مجلس ادارة شركة اخلليج القابضة، عضو مجلس ادارة شركة قطر للتأمني، عضو مجلس ادارة 
الشركة االسالمية لألوراق املالية، عضو مجلس ادارة رابطة رجال االعمال القطريني، عضو مجلس املشرفني في معهد 

رائد قطر للسياسات.

الفاضل/ أحمد بن سعيد احملرزي
يحمل شهادة املاجستير في القانون التجاري العاملي من اململكة املتحدة، ويشغل حاليا منصب مدير عام صندوق تقاعد 
موظفي اخلدمة املدنية ولديه خبرة تزيد عن 24 سنة في مجاالت صناديق التقاعد متضمنة إعداد السياسات والتخطيط 

االستراتيجي واالنشطة االستثمارية وادارة املوارد البشرية واملهام القانونية.

البشرية فيها، عضو مجلس  املوارد  ورئيس جلنة  بنك ظفار  ادارة  بينها: عضو مجلس  املناصب من  ويشغل حاليا بعض 
ادارة الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار وعضو جلنة املشاريع فيها، عضو مجلس ادارة الشركة العاملية الدارة 

الفناديق ورئيس اللجنة التنفيذية فيها. 

السيد / أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي
يحمل درجة املاجستير في ادارة األعمال من جامعة ساوثرن كروس في استراليا، ويعمل حاليا كرئيس تنفيذي لصندوق 
تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاني، وعضو مجلس ادارة كل من شركة صناديق االستثمار الوطنية والشركة الوطنية 

للمجمعات السكنية.
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الفاضل/ عادل بن عبداهلل الرئيسي
يحمل درجة البكالوريوس في االقتصاد واالدارة من جامعة ) جونزاجا ( في الواليات املتحدة األمريكية، يعمل حاليا مستشارا 

لوزير االقتصاد الوطني لشؤون االقتصاد، لديه خبرة طويلة في مجال االستثمار واالقتصاد الدولي.

ويشغل حاليا عدة مناصب في شركات متنوعة من ضمنها: عضو مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري، عضو 
مجلس ادارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال )ش.م.م(، عضو مجلس ادارة صندوق عمان لالستثمار، نائب رئيس 

مجلس ادارة شركة احلصن لالستثمار.

الفاضل/ غامن سليمان الغنيمان
يشغل حاليا منصب نائب املدير العام لشؤون االستثمار في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، حاصل على 
شهادة البكالوريوس في مجال احملاسبة من جامعة الكويت باالضافة الى امتامه منهج التجارة الدولية من جامعة اويجون 

من الواليات املتحدة االمريكية. وميلك خبرة واسعة في مجال االستثمار منذ عام 1984.

الفاضل/ محمد بن شامس بن غامن الكثيري
يعمل حاليا مدير لصندوق تقاعد موظفي جهاز األمن الداخلي، ويتمتع بخبرة في مجال االدارة والتدقيق املالي.

يحمل درجة البكالوريوس في مجال العلوم السياسية من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.

مسؤوليات ومهام أعضاء ادارة الصندوق  
والرقابة على مدير  اإلشراف  املال عن  العامة لسوق  والهيئة  املستثمرين  أمام  الصندوق مسئولني  ادارة  أعضاء  سيكون 

االستثمار ومقدمي اخلدمات اآلخرين وحماية مصالح الصندوق واملستثمرين وفقا للقانون.

على ادارة الصندوق القيام بالرقابة واإلشراف على أعمال الصندوق ويجب عليها القيام مبا يلي:

الغايات  االعتبار  في  األخذ  مع  معياري  مؤشر  أي  أو  املماثلة،  بالصناديق  مقارنة  الصندوق  استثمار  أداء  تقييم   )1( 
االستثمارية للصندوق.  

التأكد من التزام الصندوق بنشرة اإلصدار والنظام األساسي واالشتراطات التنظيمية.  )2(

تقييم أداء مدير االستثمار ومقدمي اخلدمات اآلخرين.  )3(

التأكد من كفاية أنظمة الصندوق حلماية مصاحله والتأكد من توفر ضوابط الرقابة احملاسبية املناسبة.  )4(

التأكد من مالءمة أنظمة مدير االستثمار وضوابط الرقابة لديه لضمان االلتزام مبصالح الصندوق واملستثمرين    )5(
فيه.  

تفادي تعارض املصالح والتأكد من وجود التدابير املناسبة حلل حاالت تعارض املصالح مبا يحقق أفضل مصلحة   )6( 
للصندوق واملستثمرين.  

التأكد من فصل الوظائف عند عمل إحدى الشركات كمقدم ألكثر من خدمة واحدة للصندوق.  )7(

اعتماد املعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها.  )8(

اعتماد التقرير السنوي والقوائم املالية واملعلومات األخرى واإلفصاح للجمهور واملستثمرين لضمان أن اإلفصاح   )9( 
عادل وفي وقته وشفاف وغير مضلل.  

تعيني وعزل مقدمي اخلدمات وحتديد أتعابهم.  )10(

اتخاذ القرارات القاضية بتوزيع األرباح.  )11(
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تعيني األعضاء
يجب أن يفي عضو ادارة الصندوق باملعايير التالية:

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة. )أ( 

أن ال يكون مدانا بأية جرمية أو جنحة تخل بالشرف واألمانة أو جرمية منصوص عليها في قانون سوق املال أو قانون   )ب( 
الشركات التجارية أو قانون التجارة ما لم يكن قد رد له اعتبارهم.  

أال يكون قد صدر ضده حكم بإشهار إفالسه. )ج( 

أتعاب ادارة الصندوق  
يستحق أي عضو من أعضاء ادارة الصندوق أتعاب ال تتجاوز مبلغا قدره 7000 ريال في السنة، متضمنة املصاريف التي رمبا 

حتملوها بصورة معقولة أثناء تأديتهم لواجباتهم. 

شغور منصب عضو ادارة الصندوق
عندما يصبح أي مقعد من مقاعد العضوية شاغرا قبل نهاية الفترة يقوم بقية األعضاء باالشتراك في اختيار بديل له 

ليشغل هذه الوظيفة حتى نهاية الفترة.

اجتماعات ادارة الصندوق
يجب أن يراعى في اجتماعات ادارة الصندوق ما يلي: )أ( 

يجب أن ال يقل عدد األعضاء احلاضرين في االجتماع عن ثلثي إجمالي عدد أعضاء اللجنة.  )1(

يجب أن ال يشارك العضو في أي موضوع بالنقاش و/ أو التصويت على مواضيع يكون للعضو أو زوجه أو أقاربه   )2( 
من الدرجة الثانية مصلحة فيها.  

يحتاج اعتماد القرارات إلى غالبية أصوات األعضاء.  )3(

يجب تسجيل اعتراض أي عضو على أي موضوع في محاضر االجتماع.  )4(

يجب أن جتتمع ادارة الصندوق أربع مرات على األقل في السنة مع وجود فجوة مبدة أقصاها أربعة أشهر بني كل   )5( 
اجتماعني متتاليني.  

قد يطلب املستثمرون الذين يحملون 5% على األقل من الوحدات االستثمارية من ادارة الصندوق إلغاء أي قرار   )ب( 
مت تبنيه من جانب ادارة الصندوق أو من جانب جمعية عمومية، حسب مقتضى احلال. يجب إحالة الطلب إلى    

نفس اجلهة التي أصدرت القرار بغرض اتخاذ قرار بشأنه.  
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احلافظ األمني
مت تعيني البنك الوطنى العماني )ش.م.ع.ع(، لتقدمي خدمات احلافظ األمني للصندوق.

ميكن االطالع على اتفاقية احلافظ األمني في مكتب مدير االستثمار.

مهام احلافظ األمني
يجب االحتفاظ بأصول الصندوق لدى احلافظ األمني أو أكثر. قد يتم االحتفاظ بتلك األصول خارج سلطنة عمان لتسهيل 
التعامالت باخلارج. قد يقوم احلافظ األمني بتعيني حافظ أمني فرعي أو أكثر من الباطن لالحتفاظ بأصول الصندوق. يجب 

أن ال يعفي تعيني حافظني من الباطن احلافظ األمني من التزاماته.

يجب احلصول على املوافقة اخلطية من ادارة الصندوق على جميع العقود التي يتم إبرامها مع احلافظ األمني الفرعي ويجب أن 
توفر هذه العقود حماية مناسبة لألصول وفقا لبنود وشروط تتسم بالثبات مع العقد املبرم مع احلافظ األمني الرئيسي.

يجب أن تغطي جميع العقود املبرمة مع احلافظ األمني الرئيسي أو احلافظني األمناء الفرعيني ما يلي:

االشتراطات التي متكن الصندوق من ممارسة جميع حقوقه املتعلقة باألصول احملتفظ بها لدى احلافظ الفرعي.  )1(

االشتراطات التي تتعلق باملوقع الذي يتم االحتفاظ فيه بأصول الصندوق.  )2(

طريقة االحتفاظ باألصول.  )3(

تقارير املراجعة وااللتزام.  )4(

األتعاب وطريقة الدفع وتوقيت الدفعة.  )5(

مستوى العناية واملسؤلية عن الضياع.  )6(

يجب أن ال ينص أي عقد مبرم مع احلافظ الرئيسي أو احلافظ الفرعي على خلق أي أعباء على أصول الصندوق، فيما عدا 
مطالبات الدفع لألتعاب والرسوم للحافظ األمني أو احلافظ الفرعي للعمل بهذه الصفة. يجب أن ال حتتوي العقود على أي 

نص يتطلب دفع أي أتعاب أو مصروفات للحافظ األمني أو احلافظ الفرعي في شكل حتويل ملكية أصول مملوكة للصندوق.

بدون اإلخالل باملادة )210( من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال، يجب تسجيل أصول الصندوق باسم احلافظ األمني 
أو احلافظني الفرعيني أو من يختارونه مع رقم احلساب أو أية صفة أخرى في سجالت احلافظ أو احلافظني الفرعيني أو من 

يختاروه إلثبات ملكية تلك األصول للصندوق.

يجب على احلافظ األمني أو احلافظ الفرعي بذل العناية الواجبة في سبيل االحتفاظ بأصول الصندوق ويجب عليهم حماية 
مصالح الصندوق في أي تصرف يقومون به كما سيكونون مسئولني عن أية خسارة ألصول الصندوق تنتج عن أي إغفال 

أو تصرف خاطئ من جانبهم أو من جانب موظفيهم أو مسئوليهم أو مديريهم.

رسوم احلافظ األمني  
تبلغ رسوم احلافظ األمني 0.15% من صافى قيمة االصول االجمالي او مبلغ 13 الف ريال أيهما أعلى، كما وسوف يتحمل 
الصندوق رسوم احلافظ األمني الفرعي وفقا لصافي قيمة األصول احملتفظ بها لديه وفقا لالتفاقيات املوقعة بني كل من 

احلافظ األمني الرئيسي واحلافظ األمني الفرعي.

كما وسيتحمل الصندق مبلغ 10 ريال عن كل صفقة منفذة.
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املدير االداري
مت تعيني شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( لتقدمي اخلدمات االدارية للصندوق. وميكن ملن يرغب في اإلطالع على 
اتفاقية املدير االداري زيارة مكتب مدير االستثمار لذلك. ومبوجب اإلتفاقية سيتقاضى املدير االداري/أمني السجل أتعاب ال 
تتجاوز عن 0.15% من صافي قيمة األصول في السنة. يتم احتساب األتعاب على نحو يومي وتستحق الدفع للمدير على 

نحو شهري.

تتضمن مهام املدير ما يلي:
بالسجالت  واالحتفاظ  الوحدات  حاملي  من  االسترداد  وطلبات  املستثمرين  من  االكتتاب  طلبات  استالم   )1( 

واملستندات.  

االحتفاظ بسجل جلميع حاملي وحدات الصندوق.  )2(

إشعار مدير االستثمار، حسب اجلدول املتفق عليه، بجميع طلبات االكتتاب واالسترداد التي يستلمها املدير.  )3(

االحتفاظ بحسابات الصندوق.  )4(

تسليم كشوف احلسابات أو إرسالها بالفاكس إلى مدير االستثمار في نهاية كل يوم.  )5(

الصندوق  املتعلقة مبمتلكات  األخرى  املالية  واملعلومات  والتقارير  اإلشعارات  االستثمار عن جميع  إشعار مدير   )6( 
فقط عند استالمها من جانب املدير.  

احتساب صافي قيمة أصول الصندوق وتزويد الصندوق بصافي قيمة أصوله في نهاية كل يوم عمل.  )7(

تزويد مراقب احلسابات بتأكيد تدقيق خاص بالصندوق، عند استالم طلب خطي من الصندوق في هذا اخلصوص،   )8( 
األوقات عن  يتأخر ذلك في جميع  أن ال  الطلب، ولكن يجب  زمنية معقولة من استالمه ملثل هذا  وخالل فترة    

التاريخ املطلوب على نحو معقول من جانب الصندوق بتقدمي مثل تلك املعلومات املطلوبة.   

تزويد مدير االستثمار بتأكيد عن مركز نهاية السنة.  )9(

تزويد الصندوق عن طريق اإلرسال اإللكتروني أو بأية صيغة مقبولة أخرى، حسبما يطلبه الصندوق، كما في   )10( 
تاريخ تلك القائمة، عن جميع االشتراكات القائمة في الصندوق.  

االحتفاظ بحسابات خملتلف األغراض حسبما ينصح به مدير االستثمار وسجل بجميع املعامالت التي متت حتت   )11( 
تلك احلسابات التي يجب تقدميها للصندوق عند طلبه لذلك.  

إرسال إشعار التخصيص/ رد املبالغ إلى حاملي الوحدات.  )12(

إرسال إشعارات االكتتاب/ االسترداد إلى حاملي الوحدات.  )13(

إبالغ مدير االستثمار واحلافظ األمني عن جميع مبالغ االكتتاب التي ينبغي استالمها من الصندوق.  )14(

ابالغ مدير االستثمار واحلافظ األمني عن جميع مبالغ االسترداد التي ينبغي أن ترد الى حاملي الوحدات.  )15(

إجراء الترتيبات لنشر صافي قيمة األصول في كل يوم عمل.  )16(

إجراء الترتيبات لنشر احلسابات حسب لوائح الهيئة العامة لسوق املال.  )17(
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املوزع 
مت تعيني شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( كموزع للصندوق. تتوفر نسخة من اتفاقية التوزيع لالطالع في مكتب 
مدير االستثمار. بحسب هذه االتفاقية يجب أن تدفع أتعاب بنسبة قد تصل إلى 2% من االكتتاب األولي إلى املوزع. في حالة 
االكتتابات الالحقة، يجب أن تدفع نسبة 100% من رسوم االكتتاب احملصلة من املستثمرين إلى املوزع خالل 30 )ثالثني( يوم 

عمل من تاريخ االكتتاب. سيكون املوزع مسؤوال عن الترويج للصندوق وتتضمن واجبات املوزع ما يلي:

ترويج واقتراح مبيعات الصندوق للمستثمرين واملؤسسات والهيئات.   )1(

القيام بالسفر الذي قد يكون ضروريا على نحو معقول للترويج للصندوق، على نفقته اخلاصة، ما لم يتلقى   )2( 
اتفاقية خطية مسبقة من الصندوق بخصوص مصروفات محددة.  

القيام بواجباته بنية حسنة وبصورة صحيحة وتتسم بالكفاءة.  )3(

مراعاة وأداء اشتراطات الصندوق التي تصدر من وقت آلخر فيما يتعلق بعرض الصندوق.  )4(

ليس لديه أية سلطة إللزام الصندوق بأية صورة من الصور ويجب أن ال يعتبر نفسه سواء بالكلمات أو بالتصرفات   )5( 
على أنه وكيل للصندوق.  

عدم تقدمي فكرة خاطئة عن الصندوق ألي شخص.   )6(

يجب عليه االلتزام في جميع األوقات بالقوانني والقواعد واللوائح اخلاصة بأي بلد يقوم فيه بالترويج والتسويق   )7( 
للصندوق.  

عليه احلصول على وسطاء فرعيني الذين ال ميكن لهم توقيع عقود وساطة مباشرة مع الصندوق أو الشركات الزميلة   )8( 
له.  

املدققون
مت تعيني كي بي إم جي، سلطنة عمان، وهي مؤسسة تدقيق ومحاسبة عاملية لتكون املدقق املستقل للصندوق لسنة 

واحدة.

املستشار القانوني
مت تعيني رجب الكثيري ومعاونوه )محامون ومستشارون قانونيون( كمستشار قانوني للصندوق. قد تقوم ادارة الصندوق 

بتعيني مستشارين قانونيني آخرين لألسواق األخرى بخالف سلطنة عمان.

البنوك
البنكي للصندوق. قد يقوم الصندوق بفتح  الرئيسي للحساب  املقر  اتخاذ قرار بشأنها. ستكون سلطنة عمان  سيتم 

حسابات مع البنوك الرئيسية األخرى في املنطقة، إن طلب ذلك، بغرض املعامالت التجارية للصندوق في هذه األسواق.

ميكن الدارة الصندوق، شريطة موافقة الهيئة العامة لسوق املال، إنهاء خدمات أي من مقدمي اخلدمات املذكورين أعاله أو 
تعيني املزيد من مقدمي اخلدمات للصندوق.
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قامت ادارة الصندوق بتعيني شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( كمدير لالستثمار وفقا التفاقية ادارة االستثمار 
بني ادارة الصندوق ومدير االستثمار. 

1998م  عام  في  عمان  سلطنة  في  تأسست  مقفلة  مساهمة  شركة  )ش.م.ع.م(،  االستثمار  خلدمات  الرؤية  وشركة 
وحتمل ترخيص ساري املفعول من الهيئة العامة لسوق املال بسلطنة عمان لتقدمي خدمات الوساطة وادارة االستثمار 

واالستشارات. ويبلغ رأس مال الشركة املدفوع 10 مليون ريال )تقريبا 26 مليون دوالر أمريكي(.

شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( هي شركة خدمات استثمارات مالية شاملة وتتمتع باخلبرة وبسجل حافل في 
مجال:

ادارة األصول.  

استشارات االستثمارات.  

تسويق وتوزيع املنتجات االستثمارية.  

خدمات االستثمارات املالية للشركات وادارة اإلصدارات.  

من  عدد  مظلتها  حتت  جمعت  قد  املالية،  للخدمات  الشامل  املدى  عرض  أجل  ومن  الشركة،  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 
الشركات الزميلة العاملة في مختلف القطاعات مثل الوساطة والتأمني العام والتأمني على احلياة والعقارات بالتعاون 

مع مستثمرين إقليميني يتمتعون بسمعة طيبة.

قسم ادارة األصول بشركة الرؤية
العميق  والبحث  واالتصال  االستقامة  على  ومبني  وشفافا  مستقرا  مهنيا  منهجا  بالشركة  األصول  ادارة  قسم  يتبع 

املستند إلى قاعدة عريضة.

وحتت مظلة اخلدمات املقدمة تقوم شركة الرؤية وبواسطة قسم ادارة األصول بتقدمي ما يلي:

الصناديق املشتركة  )1(

صندوق الرؤية ألسواق اخلليج الصاعدة )أ( 
مت تأسيس الصندوق في مايو 2005م. وقد حصل الصندوق على تصنيف "أ" من مؤسسة استاندر آند بورز، وكان أفضل 
الصناديق أداء في املنطقة لسنتي 2006م و2007م على التوالي )املصدر: تقرير املركز(. باإلضافة إلى ذلك، وملدة 3 سنوات 
من يونيو 2006م حتى يونيو 2009م مت تصنيف صندوق الرؤية ألسواق اخلليج الصاعدة كواحدة من أفضل الصناديق أداء من 

بني الصناديق التقليدية في أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي )املصدر: زاوية(.

صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد )ب( 
مت تأسيس الصندوق في يوليو 2007م وهو واحد من أكبر الصناديق ذو النهاية املفتوحة في سلطنة عمان )املصدر: زاوية(.
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احلسابات املدارة  )2(
تعتمد احلسابات املدارة في شركة الرؤية على منهج عمالء محدد بصورة عالية ومفصل يركز على االحتياجات االستثمارية 

احملددة للعميل ومستويات حتمل اخملاطر وآفاق زمن االستثمار.

احلسابات املدارة في سوق مسقط لألوراق املالية )أ( 
ملدة تزيد عن ثمانية سنوات ظلت احملافظ املدارة في سوق مسقط لألوراق املالية حتقق أداء تخطى أداء املؤشر في كل سنة 

من السنوات املاضية.

احلسابات املدارة في دول مجلس التعاون اخلليجي )ب( 
قامت شركة الرؤية منذ وقت قريب بتوسيع خدمات احلسابات املدارة لديها لتشمل أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي.

كما في 30 سبتمبر 2009م، بلغت أصول الصناديق املشتركة واحلسابات املدارة من قبل شركة الرؤية حوالي 75 مليون ريال 
)خمس وسبعني مليون ريال(.

فلسفة ومنهج االستثمار املتبعني في شركة الرؤية
تعتمد الرؤية في اختيارها لألوراق املالية على التحليل اجلذري املتأني، والتعرف على الشركات ذات النشاط التجاري اجليد 
والتي مبقدورها أن تقدم عائد كلي من األرباح التي تتنامى بقوة  ومن أرباح األسهم. ويتم الدخول في االستثمارات بهدف 

حتقيق دورة ملكية ناجحة في أسهم هذه الشركات ومضاعفة العوائد مع ضبط اخملاطر. 

تعتمد عملية بيع وشراء االستثمارات لدى الرؤية أسلوبا منظما. ويعتمد قرار الشراء بصورة أساسية على عناصر مثل 
التحليل اجلذري املتأني لالستثمار، وعقود االدارة املقفلة، والتركيز على الشركات املؤسسة والتي تتمتع بادارات جيدة في 
األنشطة التجارية اجليدة، والتركيزعلى التقييم. أضف إلى ذلك، إنه عند اتخاذ قرار البيع فإننا نضع في االعتبار عوامل 

املبالغة في التقييم، أسس التراجع أو التدهور، تصعيد األسهم، وعوامل االقتصاد الكلية. 

الصاعد  عمان  لسوق  الرؤية  وصندوق  الصاعدة  اخلليج  الرؤية ألسواق  لصندوق  السابق  األداء  أدناه سجل  اجلدول  يوضح 
وحسابات احملفظة املدارة بصفة تقديرية من جانب الرؤية كما في 30 سبتمبر 2009م:

 

التفاصيل
صندوق الرؤية ألسواق اخلليج 

الصاعدة
صندوق الرؤية لسوق 

عمان الصاعد
حسابات احملافظ املدارة بصفة 

تقديرية من جانب الرؤية

األصول حتت االدارة
51.72 مليون ريال9.45 مليون ريال13.66 مليون ريال

134.47 مليون دوالر24.57 مليون دوالر35.52 مليون دوالر

200520072002سنة التأسيس

أداء متميز5.90%35.12%األداء منذ التأسيس

أداء املؤشر منذ 
التأسيس

%42.18-
)MSCI  دول مجلس التعاون اخلليجي(

%1.40
)مؤشر سوق مسقط 

لألوراق املالية 30(

%332.19
)مؤشر سوق مسقط لألوراق 

املالية 30(

املصدر: الرؤية خلدمات االستثمار

Arabic Prospectus.indd   28 2/13/10   11:08:14 AM



29

باإلضافة إلى ادارة األصول في سوق مسقط لألوراق املالية لدى الرؤية سجل حافل في مجال تقدمي خدمات االستشارات 
االستثمارية لعمالئها في أسواق األوراق املالية اخلليجية والعاملية األخرى. تعتمد الشركة على مواردها الداخلية وشبكة 
االستشارات  خدمات  لتقدمي  املستثمرين  وكبار  األعمال  ورجال  واالستثمار  الوساطة  شركات  مع  الواسعة  عالقاتها 

االستثمارية.

يضم مجلس ادارة شركة الرؤية خلدمات االستثمار كال من:

الفاضل/ رضا بن مهدي بن جواد - رئيس مجلس االدارة.  

الدكتور/ طالب أحمد علي - نائب رئيس مجلس االدارة )ممثل شركة االستثمارات الصناعية واملالية، دولة الكويت(.  

الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة  

الفاضل/ محمد أحمد سعيد القاسمي  

الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر  

الفاضل/ راشد درويش أحمد الكتبي )ممثل مجموعة شركات درويش أحمد وأوالده(.  

الفاضل/ محمود عاشور اجلعفر  

سعادة/ أحمد داغر املرر )ممثل شركة البطني لالستثمارات، أبو ظبي(.  

الفاضل/ بي آر راماكريشنان  

فريق ادارة األصول
يضم فريق ادارة األصول لدى شركة الرؤية األشخاص اآلتية أسماؤهم:

الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة - الرئيس التنفيذي للشركة
كان له دورا رئيسيا في إنشاء وتأسيس شركة الرؤية خلدمات االستثمار وهو يشغل منذ بداية نشاط الشركة في عام 
1998م منصب الرئيس التنفيذي فيها. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم )رياضيات وكمبيوتر(، واجتاز عدة دورات 
متقدمة في مجال املالية واالستثمار واالدارة العامة في الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا. لدية خبرة تزيد على عشرة 
سنوات في أسواق املال وأعمال بنوك االستثمار. وهو رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات محمد جمعة سلطان )مجموعة 
شركات تعمل في مجال التجارة والعقارات وخدمات الضيافة(، شركة الرؤية للتأمني )ش.م.ع.م(، شركة االصول للعقارات 

.)ERA Oman(

قام الفاضل علي بتطوير املفاهيم واالستراتيجيات املالية املبتكرة واملنتجات املالية املتخصصة في شركة الرؤية مع فريق 
من املهنيني الدارة األصول. خبرته االستثمارية ساعدت في ادارة عمليات االستثمار في الشركة بطريقة مهنية. اضافة الى 

ذلك، يتمتع علي بخبرة واسعة في األسواق اإلقليمية والعاملية في مختلف القطاعات.

الفاضل/ مصطفى أحمد جعفر- سيكون مستشار االستثمار لصندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي 
في اخلليج.

هو أحد املؤسسني واملدير التنفيذي لشركة الرؤية خلدمات االستثمار، وهو حاصل على مؤهل جامعي في الدراسات املالية 
من الواليات املتحدة األمريكية. ميلك خبرة متتد لثمانية سنوات في شركة تنمية نفط عمان كرئيس للدعم املالي ملشاريع 
الغاز احلكومية. ومع متتعه بخبرة تزيد عن 12 سنة في األسواق اإلقليمية يعتبر أحد أكبر احملركني الرئيسيني لنمو األصول 
التي تتم إدارتها )والتي تتضمن احملفظة والصناديق( وميكن أن يعزى له بصفة أساسية السجل املمتاز لألداء طويل األجل 
الذي تتمتع به شركة الرؤية. وكمستشار لصندوق الرؤية ألسواق اخلليج الصاعدة فقد قدم مساهمة ضخمة نتج عنها 
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أن أصبح الصندوق أفضل الصناديق أداء في املنطقة لسنتني متتاليتني )2006م و2007م(. وهو أيضا مستشار لصندوق 
الرؤية لسوق عمان الصاعد.

الفاضل/ راجيش فينكيتسوارن. سيكون مدير صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.
يحمل الفاضل راجيش 15 سنة من اخلبرة في مجال ادارة األصول تتضمن 9 سنوات كمستشار استثمار لصندوق تقاعد 
حكومي. باإلضافة إلى ذلك، عمل راجيش كاستشاري )بدوام جزئي( لتأسيس أنظمة سداد لسوق مسقط لألوراق املالية 
املال بدول  ادارة صندوق مدرج. يحمل راجيش خبرة واسعة في مجال االستثمار في أسواق  كما كان عضوا في مجلس 
مجلس التعاون اخلليجي باإلضافة إلى االستثمارات في األسهم اخلاصة. يحمل راجيش شهادة ماجستير ادارة األعمال 
من الهند. في شركة الرؤية فإن راجيش مسئول عن ادارة اثنني من الصناديق الرائدة وهما صندوق الرؤية ألسواق اخلليج 

الصاعدة وصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد.

الفاضل/ عباس مسلمي، سيكون محلل االستثمار صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.
عمل الفاضل عباس مع شركة الرؤية منذ أبريل 2008م متتبعا لألسهم العمانية املدرجة بصفته محلل بحوث. عباس 
أنه  املالية كما  اخملاطر  ادارة  في  القانونية  الزمالة  يحمل  وهو  العاملي  والتمويل  املالية  في  أعمال متخصص  ادارة  خريج 
محلل مالي قانوني )CFA( من الواليات املتحدة األمريكية. قبل التحاقه بشركة الرؤية كان الفاضل عباس محلال مجازا 
في لدى إني أي إس دي يرأس فريقا من أربعة موظفني يعملون في توماس ويزيل )وهو بنك استثماري مدرج في ناسداك( 
من مكتبهم في مومباي. وقبل السنتني اللتني قضاهما في توماس ويزيل عمل مع جي بي مورجان الهند في مجموعة 

املعلومات املالية.

الفاضل/ راج  شيكر، سيكون محلل االستثمار لصندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.
يحمل شهادة ماجستير فى ادارة االعمال من جامعة اسفا فى حيدر اباد - الهند -  ويحمل شهادة الزمالة القانونية فى 
ادارة اخملاطر املالية وهو مجاز كمحلل مالى معتمد  من )LIFA(  وباالضافة الى انهائه بنجاح املستويات الثالثة من شهادة 

.)CFA( محلل قانونى معتمد

عمل قبل التحاقة بالرؤية كمحلل مالي في أحد الصناديق احلكومية في سلطنة عمان، وقام بتغطية وحتليل للعديد من 
الشركات املدرجة مبجاالت عدة مثل الصناعات والعقارات والبتروكماويات فى كل من الهند والصني وأوروبا واستراليا من 

خالل شركة ادفنتتي لالبحاث ) الواليات املتحدة ( - مكتب الهند -.

الفاضل/ شبير كاجالواال، سيكون محلل لالستثمار في صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج.
يحمل الفاضل شبير شهادة في املالية )إم إس في املالية( من معهد احملللني املاليني القانونيني بالهند، حيدرأباد، وقد أنهى 
املستوى األول من زمالة احملللني املاليني القانونيني. يزيد إجمالي خبرته العملية في مجال بحوث األسهم عن ثالث سنوات 
ونصف. عمل شبير كمحلل مع بيوت البحوث في الهند مثل كارفي جلوبال سيرفيسز ليمتد، حيدرأباد، ونيتسكرايبس 
إنديا بي في تي، مومباي مع تركيز أولي على أسواق األسهم األمريكية واألوروبية والشرق األوسط. تتضمن خبرته بحوث 
األسهم، تقييم األسهم وبناء النماذج املالية. كان شبير من كبار الباحثني في الفريق منذ فبراير 2007م وهو يغطي بصورة 

نشطة األسهم املدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لصندوق الرؤية ألسواق اخلليج الصاعدة.
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مهام ومسئوليات مدير االستثمار
سيقوم  الصندوق بإسناد ادارة استثماراته إلى مدير االستثمار.

يجب على مدير االستثمار القيام مبا يلي:

النظام  الصندوق االستثمارية حسبما هو منصوص عليها في  بأفضل صورة حتقق غايات  الصندوق  ادارة محفظة   )1(
األساسي.

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية أو القرارات األخرى مبا يحقق أقصى مصلحة ممكنة للصندوق وللمستثمرين.  )2(

التسجيل الدقيق جلميع معامالت الشراء والبيع التي يتم القيام بها لصالح الصندوق وحفظها حسب تسلسلها   )3(
الزمني.

أن يكون لديه نظام محاسبي لتصنيف ورصد وفحص جميع املعامالت في محفظة الصندوق التي يتم إدخالها في   )4(
النظام وتسويتها مع النقد وحسابات األوراق املالية املفتوحة باسم الصندوق لدى احلافظ األمني.

توفير السيولة للصندوق للتفرغ من أعبائه.  )5(

حماية الصندوق من أية مخاطر استثمارية غير ضرورية.  )6(
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الصندوق
حسب املرسوم السلطاني رقم 81/74 )وتعديالته( فإن إيرادات الصناديق مثل صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج 
املؤسسة كحسابات استثمار مشتركة ومسجلة لدى الهيئة العامة لسوق املال معفاة من ضريبة الدخل. لذا فإن الدخل 

الذي يجنيه الصندوق معفى من ضريبة الدخل العمانية.

املستثمرون
ال توجد ضريبة عمانية على إستالم أنصبة األرباح من الصندوق وال على عوائد أي بيع للوحدات. قد يخضع حملة الوحدات 

لضرائب إذا كانوا عرضة للضرائب في أي سلطة قضائية أخرى.

قد يخضع املستثمرون األجانب لضرائب في سلطة قضائية أخرى، فلذلك على املستثمرين أخذ املشورة من مستشاريهم 
اخملتصني حول حجم العواقب الضريبية لالكتتاب في أو شراء أو امتالك أو حتويل أو استرداد الوحدات مبوجب قوانني بلدانهم 

وأماكن إقامتهم أو شركاتهم.
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تكاليف التأسيس ومصروفات اإلصدار

يتوقع أن يتكبد الصندوق املصروفات التالية:

رسوم تنظيمية؛  )1(

رسوم تسجيل؛  )2(

الرسوم القانونية واالستشارية األخرى؛  )3(

النشر؛  )4(

رسوم وكيل التوزيع؛  )5(

رسوم بنوك التحصيل؛  )6(

رسوم مدير اإلصدار.  )7(

يرغب الصندوق في تعيني وكالء توزيع لتوزيع وتسويق الصندوق وسيتحمل مصروفات العمولة املستحقة الدفع ألولئك 
املوزعني. برغم ذلك فإنه ال يتوقع أن تتجاوز تكاليف اإلصدار والتأسيس نسبة 2% من اإلصدار األولي. في احلالة التي تتجاوز 
فيها تكاليف اإلصدار األولي والتأسيس نسبة 2% من اإلصدار األولي ستتحمل شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م( 

املصروفات التي تزيد عن 2% من اإلصدار األولي.

أتعاب االدارة
حسب شروط إتفاقية ادارة االستثمار بني ادارة الصندوق ومدير االستثمار،  يستحق مدير االستثمار أن يستلم من الصندوق 
األصول  قيمة  صافي  أساس  على  الرسوم  هذه  وحتسب  الصندوق.  أصول  صافي  على  العام  في   %1,5 تعادل  ادارة  رسوم 

اليومية وتدفع عند نهاية كل شهر. 

أتعاب األداء
يستحق مدير االستثمار إلى رسوم أداء إذا جتاوز العائد الكلي للصندوق 10% بحيث يتم احتساب رسوم األداء بنسبة %15 

من العوائد السنوية الزائدة عن 10%. ويتم احتساب ودفع رسوم األداء عند نهاية كل سنة.

باإلضافة إلى أتعاب االدارة وأتعاب األداء املستحقة الدفع، إن وجدت، سيتكبد الصندوق أيضا املصروفات املتكررة التالية:

سيتحمل الصندوق أيضا أتعاب ادارة الصندوق والتي ال يتوقع أن تزيد عن 49,000 ريال في السنة.  )1(

األصول  قيمة  صافي  من   %0.30 نسبة  فرعيني  حافظني  أي  متضمنة  األمني  احلافظ  أتعاب  تزيد  أن  يتوقع  ال   )2( 
للسنة.  

ال يتوقع أن تزيد أتعاب املدير عن نسبة 0.15% من صافي قيمة األصول للسنة.  )3(

سيتكبد الصندوق تكاليف االقراض، إن انطبقت، مستحقة الدفع ملؤسسات اإلقراض االئتماني املعنية.  )4(
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املصروفات املتكبدة إلمساك السجالت احملاسبية وأتعاب التدقيق

عمولة وساطة مستحقة الدفع عند شراء وبيع أوراق مالية واستثمارات أخرى وأية أتعاب فنية أو   )1( 
قانونية أو استشارية مستحقة الدفع فيما يتعلق بأصول الصندوق.  

الضرائب املستحقة الدفع، إن وجدت.  )2(

تكلفة النشر لصافي قيمة األصول واحلسابات الدورية.  )3(

مصروفات الطباعة والتوزيع املتعلقة باحلسابات السنوية واجتماعات حاملي الوحدات.  )4(

أية خسائر يتم تكبدها نتيجة للمتاجرة في األوراق املالية احملتفظ بها بالنيابة عن الصندوق.  )5(

أية مصروفات أخرى متعلقة بصورة مباشرة بالصندوق.  )6(

Arabic Prospectus.indd   34 2/13/10   11:08:15 AM



35

احل�صابات وال�صيا�صات املحا�صبية لل�صندوق

السياسات احملاسبية العامة    .1 
للصندوق إلتزامات مالية مستقلة عن مدير االستثمار وادارة الصندوق.  ويتم اإلحتفاظ بحساب بنكي منفصل   )1 

بغرض إجراء املعامالت املالية نيابة عن الصندوق.    

يتم اإلحتفاظ بحساب بنكي مستقل للصندوق من قبل احلافظ األمني في سلطنة عمان، ومتى ما كان ذلك   )2 
ضروريا خارج السلطنة، بغرض عمل السحوبات واإليداعات نيابة عن الصندوق.   

يتم معاملة الصندوق، فيما يتعلق بجميع املبيعات واملشتريات واملعامالت األخرى، ككيان مستقل وأن تضاف   ) 3 
إلى حسابه املبالغ في حالة البيع وأن تخصم في حالة الشراء، وجميع التكاليف املتعلقة بالصندوق يجب أن    

تدفع مباشرة من أصول الصندوق.   

يتم اإلحتفاظ بسجالت حسابات الصندوق بصورة مستقلة بعيدا عن سجالت مدير االستثمار ويجب أن تدقق   ) 4 
من قبل مدققي احلسابات املعتمدين أو الذين يتم ترشيحهم من قبل ادارة الصندوق. ويكون الدارة الصندوق أن    
بتعيني  املال  لسوق  العامة  الهيئة  إبالغ  وسيتم  الصندوق.  حياة  فترة  أثناء  الصندوق  مدققي  تغير  أو  تعفي    

املدققني.   

تبدأ السنة املالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، بإستثناء الفترة املالية األولى والتي   ) 5 
ستبدأ اعتبارا من تاريخ إغالق باب االكتتاب وتنتهي في 31 ديسمبر 2010م.   

السياسات احملاسبية      .2
يجب أن تتقيد حسابات الصندوق باملعايير احملاسبية املتعارف عليها دوليا طبقا ملتطلبات القانون العماني. 

ايرادات ومصاريف الصندوق     .3
أ- االيرادات

تتألف ايرادات الصندوق من اآلتي:  

األرباح التي مت احلصول عليها كنتيجة للتعامالت في األوراق املالية التي متت نيابة عن الصندوق.  )1(

الربح املستلم من أصول الصندوق.   )2(

العوائد التي أضيفت حلساب الصندوق.  )3(

أي مصدر دخل آخر، والذي يرتبط مباشرة بالصندوق وناجت عن تقييم استثمارات أصول الصندوق.   )4(

ب- املصاريف
تتألف مصاريف الصندوق من اآلتي:  

مصاريف تأسيس الصندوق األولية.   )1(

أتعاب مدير االستثمار.   )2(

األتعاب املدفوعة للحافظ األمني واحلافظ األمني الفرعي.   )3(

رسوم الهيئة العامة لسوق املال وسوق مسقط لألوراق املالية وشركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية   )4( 
وأية تراخيص أو رسوم إدراج أو أية رسوم مشابهة.   
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املصاريف املتعلقة بسجالت احلسابات ومصاريف التدقيق.    )5(

عمولة الوساطة العادية ورسوم البنوك والتي تدفع فيما يتعلق ببيع وشراء األوراق املالية والتي تتم نيابة عن   )6( 
أو  األصول  بيع  أو  شراء  أو  تقييم  أو  مبسح  تتعلق  أخرى  استشارية  أو  قانونية  فنية  رسوم  وأي  الصندوق،    

االستثمارات.   

جميع إلتزامات الصندوق املتعلقة بالضريبة سواء كانت مستحقة على األصول أو دخل الصندوق.    )7(

أية نفقات تتعلق مبمارسة احلقوق والواجبات فيما يتعلق بأصول الصندوق.   )8(

تكاليف إعداد وطباعة ونشر، وتوزيع اإلعالنات العامة، والتقارير السنوية والدورية، والتقييمات، واحلسابات وقوائم   )9( 
األسعار، والتقارير واملستندات األخرى حسبما يسمح به أو يطلب مبوجب القوانني السارية املفعول أو اللوائح    

والنظم العمانية أو أية إتصاالت بحملة الوحدات.   

تكلفة طباعة أية شهادات أو تفاويض.   )10(

أية خسائر مت تكبدها نتيجة للتعامل في األوراق املالية واحملتفظ بها بالنيابة عن الصندوق.   )11(

تكلفة اإلحتفاظ باحلسابات.   ) 12(

التسجيل  بيانات  والتي تشمل  بالصندوق،  املتعلقة  الرسمية  املستندات  إعداد وحفظ ملفات جميع  تكاليف   )13(
وتعاميم الطرح لدى جميع السلطات والتي لديها سلطات قانونية على الصندوق أو طرح الوحدات. 

)14(  تكلفة عقد أي اجتماع حلملة الوحدات. 

)15(  الرسوم القانونية.

)16(  أتعاب أعضاء ادارة الصندوق.

)17(  أية مصاريف تتعلق مباشرة بالصندوق. 

4. التقارير واحلسابات
ستكون السنة املالية للصندوق من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من كل سنة. برغم ذلك ستبدأ السنة املالية األولى للصندوق 
من تاريخ إقفال االكتتاب وتنتهي في 31 ديسمبر 2010. على مدير االستثمار خالل 60 يوما من إقفال كل سنة مالية إعداد 
امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر والقوائم األخرى التي تورد تفاصيل بنود اإليرادات واملصروفات مدققة بالصورة 
املطلوبة من جانب مدقق مستقل. سيتم إرسال احلسابات املدققة إلى حاملي الوحدات بالبريد خالل 60 يوما من تاريخ 
انتهاء كل سنة مالية. سيتم إيداع القوائم املالية ربع السنوية لدى مركز املعلومات بسوق مسقط لألوراق املالية خالل 30 

يوما من انتهاء ربع السنة املعني ونشرها في صحيفتني في سلطنة عمان، إحداهما باللغة العربية واألخرى باإلجنليزية.

اعداد البيانات املالية
.)IFRS(  سيتم اعداد البيانات املالية للصندوق وفقا ملعايير التقارير احملاسبية  الدولية
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�صايف قيمة الأ�صول

من  األصول  قيمة  صافي  احتساب  ويكون  عمل.  يوم  كل  بنهاية  بالريال  الصندوق  أصول  قيمة  صافي  احتساب  سيتم 
مسؤولية املدير اإلداري على أن يتم حساب صافي قيمة األصول لكل وحدة وذلك بطرح االلتزامات املترتبة على الصندوق  
) مبا فيها الرسوم والنفقات املستحقة وأية مخصصات اللتزامات محتملة ان وجدت ( من اجمالي قيمة أصول الصندوق 
) مبا فيها االيرادات املستحقة ( وحتسب صافي قيمة األصول للوحدة بقسمة صافي أصول الصندوق على عدد الوحدات 

القائمة بتاريخ التقييم. 

جميع االستثمارات  يجب تقييمها حسب املعايير الدولية للتقارير املالية.

قد ال يحق للصندوق بتجميد حق املستثمر في استرداد قيمة وحداته فيما عدا:

عن أية فترة يتم خاللها جتميع املتاجرة في أوراق مالية متثل نسبة 51% على األقل من إجمالي أصول الصندوق.  )1(

وفقا ألية قيود أو نصوص مذكورة بصورة واضحة في النظام األساسي للصندوق.  )2(

في ظروف استثنائية تتم املوافقة عليها من جانب الهيئة العامة لسوق املال.  )3(

يقوم  أن  التجميد،  تاريخ  يعقب  الذي  التالي  العمل  يوم  وفي  عليه،  يجب  االسترداد  بتجميد  الصندوق  قام   إذا 
بإرسال إشعار إلى الهيئة العامة لسوق املال ويجب عليه اإلفصاح عن ذلك.

نشر صافي قيمة األصول
واألخرى  العربية  باللغة  تكون  واحدة منهما  األقل  يوميتني على  يوميا في صحيفتني  األصول  قيمة  سيتم نشر صافي 

باللغة اإلجنليزية.
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بنود الطرح وال�صرتاكات

تشكل نشرة اإلصدار هذه دعوة للمستثمرين لالكتتاب في وحدات صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج. تصف هذه 
النشرة البنود والشروط التي حتكم إصدار الوحدات واالكتتاب فيها واالدارة والتشغيل الالحقني لصندوق الرؤية لالقتصاد 

احلقيقي في اخلليج.

األهلية لالستثمار في الصندوق
واملؤسسات  والشركات  األفراد  متضمنني  العمانيني  وغير  العمانيني  املستثمرين  من  لكل  لالكتتاب  مفتوح  الصندوق 

وصناديق التقاعد واملؤسسات احلكومية وشبه احلكومية.

األمور املمنوعة بخصوص طلبات االكتتاب
لن يسمح للمكتتبني في الوحدات املصدرة املذكورين أدناه املشاركة في االكتتاب:

حسابات العهدة: سيطلب من شركات الوساطة مخاطبة عمالئها باالكتتاب بأسمائهم اخلاصة. 	

الطلبات املقدمة بأسماء مشتركة، متضمنة الطلبات املقدمة باسم الورثة الشرعيني: حيث سيطلب من وكالئهم  	

التقدم بطلبات بأسمائهم الشخصية.

استمارات طلبات االكتتاب
ميكن احلصول 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 مبكتب املدير االداري.

سعر االكتتاب
سعر االكتتاب األولي هو 1 ريال  مضافا إليه 20 بيسة للوحدة الواحدة.

االكتتابات الالحقة
في جميع حاالت االكتتاب الالحقة ستتوفر الوحدات لالكتتاب بصافي قيمة األصول فى يوم االكتتاب املعنى على ان يتم 

تقدمي طلبات االكتتاب مستوفاة الشروط الصحيحة الى املدير االداري قبل ثالثة أيام عمل من يوم االكتتاب املعني. 

احلد األدنى لالكتتابات الالحقة 100 وحدة.

االكتتاب بالنيابة عن األشخاص القاصرين
يجب معاملة أي شخص يقل عمره عن 18 سنة كما في تاريخ االكتتاب على أنه قاصر. 	

ميكن للوالد فقط أن يكتتب بالنيابة عن أبنائه القاصرين. 	

في حالة القيام باالكتتاب نيابة عن القاصر بواسطة أي شخص آخر بخالف الوالد سيطلب منه/ منها إرفاق توكيل  	

قانوني ساري املفعول صادر عن اجلهات اخملتصة تفوضه/ تفوضها بالتصرف في أموال القاصر من خالل البيع والشراء 
واالستثمار.
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مدة االكتتاب
ستبدأ مدة االكتتاب األولي بدءا من 2010/2/16م في متام الساعة الثامنة صباحا )الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش( وتنتهي 

في 2010/3/17م في وقت إغالق ساعات العمل العادية للبنوك.

يجب أن يبدأ االكتتاب الذي يلي ذلك بعد نشر أول صافي قيمة أصول للصندوق. ستتوفر الوحدات لالكتتاب عند تقدمي 
استمارة االكتتاب إلى املدير االداري بجانب القيام بالدفع في أي يوم عمل سابق بثالثة أيام عمل لتاريخ االكتتاب )فيما عدا 

خالل أية فترة يتم فيها تعليق احتساب صافي قيمة األصول مؤقتاً(.

احلد األدنى حلجم االكتتاب األولي
لن يتم تأسيس الصندوق وسيتم رد قيمة جميع الطلبات املستلمة لالكتتاب األولي ما لم يتم استالم طلبات اكتتاب 

صحيحة مببلغ 2.000.000 )مليوني( وحدة كحد أدنى خالل مدة االكتتاب األولي.

احلد األدنى لالكتتاب

يجب أن يكون احلد األدنى لالكتتاب بعدد 1000 وحدة لكل مكتتب ومبضاعفات 100 وحدة عقب ذلك.

احلد األقصى من االكتتاب
بالوحدات من جانب مستثمر  فإنه ليس هناك حد أقصى لالحتفاظ  املال  العامة لسوق  للهيئة  احلالية  اللوائح  حسب 

واحد.

تفاصيل احلساب املصرفي
سيطلب من املكتتبني تقدمي تفاصيل حسابهم املصرفي )املسجل باسم مقدم الطلب(. يجب على املكتتب   .1 

عدم استخدام احلساب املصرفي ألي شخص آخر فيما عدا في حاالت األطفال القاصرين فقط.  

سيطلب من املكتتبني تقدمي مستند إلثبات صحة تفاصيل حسابهم املصرفي حسبما هو مقدم في الطلب.   .2 
ميكن القيام بذلك عن طريق تقدمي أية مستندات من بنك املكتتب تورد رقم احلساب واسم صاحب احلساب مثل    
اجلزء العلوي من كشف احلساب الصادر عن البنك والذي يحتوي على هذه التفاصيل فقط أو خطاب أو أي مستند    
صادر من البنك املذكور يحتوي على املعلومات املذكورة. يجب على املكتتب التأكد من أن اإلثبات املقدم مقروء    

بشكل واضح ويحتوي على رقم احلساب واالسم الكامل لصاحب احلساب.  

الطلبات  عدا  فيما  املكتتب،  بخالف  آخر  شخص  حساب  رقم  على  يحتوي  الذي  االكتتاب  طلب  رفض  سيتم   .3 
املقدمة بالنيابة عن األطفال القصر والتي حتتوي على تفاصيل أرقام حسابات والدهم.  

املستندات املطلوبة
تقدمي مستند يؤكد على صحة رقم احلساب املصرفي حسبما هو منصوص عليه في طلب االكتتاب. 	

يكون  التي  احلالة  في  مختصة  قانونية  سلطات  جانب  من  معتمد  املفعول  الساري  القانوني  التوكيل  من  صورة  	

بالنيابة عن أطفالهم  بالنيابة عن شخص آخر )فيما عدا حاالت االكتتاب التي تتم من جانب اآلباء  فيها االكتتاب 
القاصرين(.
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رد املبالغ املتعلقة بالطلبات املرفوضة
في حالة االكتتاب األولي يتعهد مدير اإلصدار برد املبالغ التي تدفع لطلبات اكتتاب مرفوضة وذلك عن طريق البنوك التي 
تستلم االكتتاب عن طريق حتويل تلك املبالغ إلى أرقام احلساب املصرفي املقدمة في استمارات االكتتاب وذلك خالل 15 
)خمسة عشر( يوم عمل من تاريخ اإلقفال عند تخصيص الوحدات. برغم ذلك، في حالة تأخر مدير اإلصدار عن رد املبالغ، 
يجب عليه أن يتعهد بأن يدفع غرامة في شكل فائدة حسب املعدالت املطبقة على الودائع لدى البنوك إلجمالي فترة 

التأخير إلى تاريخ التحويل.

طريقة االكتتاب
سيكون املكتتبون مسئولني عن تقدمي تفاصيلهم والتأكد من صحة وسريان مفعول املعلومات املقدمة في استمارات  	

طلبات االكتتاب.

سيطلب من املكتتبني، قبل تعبئة استمارة الطلب، اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة الشروط واإلجراءات التي حتكم  	

االكتتاب بعناية تامة وأهمية.

االستمارة،  في  مطلوب  هو  حسبما  تفاصيلهم  وتقدمي  بالكامل  االكتتاب  استمارة  تعبئة  املكتتبني  من  سيطلب  	

متضمنة الرقم املدني، تاريخ امليالد بالنسبة لألطفال القاصرين ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات وخالفها،

أثناء فترة االكتتاب األولي تقدمي استمارات طلبات االكتتاب  سيطلب من املكتتبني املتقدمني لالكتتاب في وحدات  	

إليه في نشرة اإلصدار( والقيام بالدفع مقابل الوحدات  البنوك املستلمة لالكتتاب )حسبما هو مشار  األولي ألحد 
حسبما هو محدد في نشرة اإلصدار والتأكد من إرفاق املستندات التي تدعم املعلومات املقدمة املذكورة أعاله.

سيطلب من املكتتبني املتقدمني لالكتتاب في الوحدات في أعقاب فترة االكتتاب األولي تقدمي استمارة االكتتاب ملثل  	

هذا االكتتاب الالحق إلى املدير االداري حسبما هو مشار إليه في نشرة اإلصدار والقيام بالدفع مقابل الوحدات والتأكد 
من إرفاق املستندات التي تعدم املعلومات املقدمة املذكورة أعاله.

في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك/ حوالة حتت الطلب، يجب أن تكون لصالح "صندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي  	

في اخلليج".

استالم االكتتاب
الرسمية  العمل  ساعات  أثناء  التالية  البنوك  من  أي  لدى  مقبولة  األولي  لالكتتاب  االكتتاب  استمارات  تكون  أن  يجب 

فقط:
بنك مسقط )ش.م.ع.ع(  .1

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(  .2

بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(   .3

البنك األهلي )ش.م.ع.ع(  .4

بنك صحار ) ش.م.ع.ع(  .5

سيطلب من البنك الذي يستلم طلبات االكتتاب واملدير االداري في حاالت االكتتاب الالحقة قبول استمارات االكتتاب بعد 
التأكد من االلتزام باإلجراء املوضوع مبا يتماشى مع االشتراطات املنصوص عليها في نشرة اإلصدار. عليه يجب على البنك/ 

املديراالداري، حسب مقتضى احلال، توجيه املكتتبني لاللتزام والوفاء بأي اشتراط قد يظهر في الطلب املقدم.
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في حالة االكتتاب األولي سيكون املكتتبون مسئولني عن تقدمي استمارات اكتتابهم لواحد من البنوك املستلمة لالكتتاب 
األولي قبل إقفال مدة االكتتاب األولي. وفي هذا اخلصوص، يحق للبنك عدم قبول أي طلب لالكتتاب يصل بعد ساعات 

العمل الرسمية في تاريخ إقفال مدة االكتتاب األولي.

في حاالت االكتتاب الالحقة سيكون املكتتبون مسئولني عن تقدمي طلبات اكتتابهم إلى مكتب املدير االداري خالل ساعات 
العمل الرسمية اخلاصة به في أيام العمل. وفي هذا اخلصوص، يحق للمدير االداري  عدم قبول أي طلب لالكتتاب يصل إلى 
مكتبه بعد ساعات العمل الرسمية في يوم عمل محدد. كما قد يختار املدير االداري أيضا قبول استمارة االكتتاب إال أنه 
يجب معاملة تلك االستمارة على أنه قد مت استالمها رسميا من جانب املدير االداري في بداية ساعات العمل الرسمية في 

يوم العمل التالي.

قبول طلبات االكتتاب
يجب على البنوك املستلمة لالكتتاب األولي واملدير املستلم لالكتتابات الالحقة عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في 

ظل الظروف التالية:

في حالة عدم التوقيع على طلب االكتتاب من جانب املكتتب.  )1(

في حالة عدم دفع القيمة الكاملة للوحدات املكتتب بها وفقا للشروط املنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  )2(

إذا مت دفع قيمة الوحدات املكتتب بها بشيك ورفض الشيك ألي سبب من األسباب.  )3(

إذا مت تقدمي استمارات طلبات االكتتاب بأسماء مشتركة.  )4(

إذا كان املكتتب حساب عهدة.  )5(

إذا قام املكتتب باالكتتاب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم.  )6(

في حالة عدم إرفاق املستندات املؤيدة املشار إليها في نشرة اإلصدار مع استمارة االكتتاب.  )7(

إذا لم يحتوي الطلب على جميع تفاصيل احلساب البنكي اخلاص باملكتتب.  )8(

في احلالة التي يثبت فيها عدم صحة تفاصيل احلساب املصرفي الذي ميلكه املكتتب حسبما هي مقدمة في   )9( 
استمارة طلب االكتتاب.  

إذا وجد أن تفاصيل احلساب املصرفي املقدمة في الطلب ال متت بصلة إلى املكتتب، فيما عدا الطلبات املقدمة   )10( 
باسم األطفال القاصرين، الذين يسمح لهم باستخدام تفاصيل احلسابات املصرفية اخلاصة بآبائهم.  

في حالة العجز عن احلصول على التوكيل الرسمي املرفق مع طلب االكتتاب حسبما هو منصوص عليه في   )11( 
الذي يكتتب  الوالد  )فيما عدا  آخر  بالنيابة عن شخص  واملوقع  املكتتب  بالشخص  يتعلق  نشرة اإلصدار فيما    

بالنيابة عن أطفاله القاصرين(.  

إذا لم يلتزم الطلب باالشتراطات القانونية والتنظيمية حسبما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار.  )12(
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اكتتاب املؤسسني 
سوف  يلتزم  املؤسسني  شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(  باالكتتاب ب�5% من راس مال الصندوق مع التعهد 

بعدم استرداد تلك الوحدات لفترة 3 سنوات تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق املال على تأسيس الصندوق.

في حالة االكتتاب األولي، إذا الحظ بنك االكتتاب، بعد استالم الطلب وقبل انتهاء اجلدول الزمني املنصوص عليه لتسليم 
طلبات االكتتاب بالصورة النهائية ملدير اإلصدار، بأن الطلب لم يفي باالشتراطات القانونية املنصوص عليها في نشرة 
اإلصدار، يجب بذل اجلهود الالزمة لالتصال باملكتتب ليتم تصحيح اخلطأ املكتشف. في حالة عدم املقدرة على تصحيح 
اخلطأ خالل الفترة املشار إليها، سيطلب من البنك املستلم لالكتتاب إرجاع طلب االكتتاب إلى املكتتب، بجانب قيمة 

االكتتاب قبل انتهاء الفترة احملددة لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار.

رفض طلبات االكتتاب
في حالة االكتتاب األولي، ميكن ملدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب مبوجب أي من الشروط املشار إليها أعاله، بعد احلصول 
على موافقة الهيئة العامة لسوق املال وتقدمي تقرير شامل يقدم تفاصيل طلبات االكتتاب التي ينبغي رفضها وأسباب 

ذلك الرفض.

إذا الحظ مدير اإلصدار، في حالة االكتتابات األولية، بأن هناك طلبات اكتتاب حتمل نفس الرقم املدني أو نفس رقم احلساب 
املصرفي )فيما عدا األطفال القاصرين( يجب رفض جميع هذه الطلبات مبعاملتها على أنها طلبات مكررة وإرجاعها إلى 

نفس حاملي الوحدات.

االستفسارات والشكاوى:
في حالة االكتتاب األولي ميكن للمكتتبني الذين يسعون للحصول على توضيحات أو تقدمي شكاوى بخصوص مواضيع 
متعلقة بتخصيص الوحدات أو الطلبات املرفوضة االتصال بفرع البنك الذي مت تقدمي االكتتاب إليه. في حالة عدم وجود أي 

رد من الفرع، ميكن للمكتتب االتصال بالشخص أدناه:

رقم الهاتف    الشخص املسئول  اسم البنك

0096824768092الفاضل/ فينو  .كبنك مسقط

0096824778610الفاضل/ جوبال كرشنانالبنك الوطني العماني 

0096824754304الفاضل/ أحمد بن ناصر الرياميبنك عمان العربي

0096824577195الفاضل/ عادل بن سعيد الزدجالي البنك األهلي

0096824662155الفاضل/ حيدر بن إقبال اللواتي بنك صحار 

في حالة عدم مقدرة البنك املستلم لالكتتاب املبدئي على التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص املكتتب، يجب عليه 
على  يجب  كما  النزاع.  مبوضوع  املتعلقة  والتطورات  املوضوع  سير  عن  املكتتب  وإبالغ  اإلصدار  مدير  إلى  املوضوع  إحالة 

املكتتب أيضا أن يتواصل مع البنك املستلم لالكتتاب ملعرفة القرار الذي مت التوصل إليه. 
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بخصوص  شكاوى  تقدمي  أو  توضيحات  على  احلصول  في  يرغبون  الذين  للمكتتبني  ميكن  الالحقة،  االكتتابات  حالة  في 
الوحدات املصدرة/ طلبات االكتتاب املرفوضة أو طلبات االسترداد أو رد أموالهم، االتصال بالشخص املذكور أدناه في مكتب 

املدير االداري أو الصندوق:
االسم: نرجس محمد اللواتية 

رقم الهاتف : 8088 2470 )968( محول 164

رقم الفاكس: 8099 2470 )968(

narjes.a@investvis.com البريد اإللكتروني

اإلشعار املتعلق بتخصيص الوحدات
في حالة االكتتابات األولية، سيقوم مدير اإلصدار بإصدار إشعار تخصيص الوحدات للمستثمرين خالل 15 )خمسة عشر( 
يوما من تاريخ اإلقفال. يجب على مدير اإلصدار إرسال إشعارات تخصيص الوحدات بالبريد إلى جميع املكتتبني املعنيني 
حسب العناوين احملددة في استمارة االكتتاب، مباشرة عند استالم موافقة الهيئة العامة لسوق املال بخصوص تخصيص 

الوحدات.

ذي  االكتتاب  تاريخ  من  عمل   )2( يومي  خالل  التخصيص  إشعارات  بإصدار  املدير  سيقوم  الالحقة،  االكتتابات  حالة  في 
الصلة.

اجلدول الزمني املتوقع إلكمال إجراءات االكتتاب األولي:

التاريخاإلجراء

2010/2/16م.بدء االكتتاب

2010/3/17م.إقفال االكتتاب

2010/3/24م.التاريخ احملدد ملدير اإلصدار الستالم طلبات االكتتاب من البنوك

2010/3/28م.إبالغ الهيئة العامة لسوق املال عن نتيجة االكتتاب واملقترح املتعلق بتخصيص الوحدات

2010/3/30م.موافقة الهيئة العامة لسوق املال بخصوص مقترح تخصيص الوحدات

إكمال إجراءات تخصيص الوحدات ورد األموال املستلمة من أصحاب الطلبات 
املرفوضة

2010/4/4م.

تأسيس الصندوق
2010/4/6 )استنادا إلى موافقة 

الهيئة العامة لسوق املال(

بدء االكتتاب الالحق في الوحدات
شهر واحد بعد تأسيس 

الصندوق
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املسئوليات وااللتزامات
يجب على مدير اإلصدار والبنوك املستلمة لالكتتاب املبدئي واملدير االلتزام باملسئوليات والوظائف احملددة وفقا للتعليمات 
واللوائح املوضوعة من جانب الهيئة العامة لسوق املال. كما يجب على تلك اجلهات املذكورة االلتزام بأية مسئوليات أخرى 

يتم النص عليها في االتفاقيات التي يتم إبرامها بينهم وبني اجلهة املصدرة لألوراق املالية.

سيطلب من األطراف املعنية اتخاذ التدابير املناسبة فيما يتعلق باألضرار الناشئة عن أي إهمال يقع في أداء الوظائف 
واملسئوليات املسندة إليها. سيكون مدير اإلصدار اجلهة املسئولة أمام السلطات الرقابية عن اتخاذ اخلطوات والتدابير 

املناسبة ملعاجلة مثل تلك األضرار.
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ا�صرتداد الوحدات

يحق لكل حامل وحدة أن يطلب من الصندوق استرداد وحداته في أي يوم استرداد )فيما عدا خالل أية فترة يتم خاللها 
تعليق احتساب صافي قيمة األصول مؤقتا(، وذلك بصافي قيمة األصول لوحدات الصندوق ناقصا رسوم االسترداد.

سيكون احلد األقصى لالسترداد في كل يوم استرداد بنسبة 5% من الصندوق )أو أي نسبة أقل يحددها مدير االستثمار من 
وقت آلخر(.

أحكام عامة
إرسال طلبات  يوم عمل. يجب  الوحدات في كل  البنكي حلساب حامل  التحويل  الوحدات عن طريق  قيمة  استرداد  يتم 
االسترداد إلى املدير. قد يتم تقدمي طلبات االسترداد خطيا أو بإرسالها بالفاكس )في حالة استالم الصندوق في وقت سابق 
بتفويض كامل فيما يتعلق بالتعليمات املرسلة بالفاكس( في املكتب املسجل للمدير. ولكي يصبح ساري املفعول، يجب 
يراد استردادها وتفاصيل  التي  الوحدات  الكاملة للتسجيل وعدد  التفاصيل  وأن يتضمن  الصندوق  إلى  الطلب  أن يشير 

البنك لسداد حصيلة االسترداد.

يجب استالم طلبات االسترداد ألي يوم استرداد من جانب املدير في الساعة 5 مساء )1 ظهرا بتوقيت غرينتش( كأقصى حد 
وقبل ثالثة )3( أيام عمل قبل يوم االسترداد ذي العالقة.

 

القيود على االسترداد
ال يتم استرداد أكثر من 5% من الصندوق في اليوم. إذا استلم الصندوق طلبات استرداد تزيد عن 5% من اجمالي حجم 
ترحيل  االسترداد. سيتم  بني طالبي  فيما  والتناسب  بالنسبة  وتلبيتها  الطلبات  تخفيض  يوم، سيتم  أي  في  الصندوق 
طلبات االسترداد التى لم يتم تلبيتها الى يوم العمل التالي ما لم يتم الغاءها من قبل حامل الوحدات و مبوافقة الصندوق 
و عندها سيكون لها األولوية على طلبات االسترداد الالحقة شريطة أن يكون ذلك وعلى الدوام وفقا للحد الكلي لالسترداد 

في أي يوم. قد يتم التنازل عن هذا احلد من جانب الصندوق.

سيكون سعر االسترداد للوحدة عبارة عن صافي قيمة األصول للوحدة في يوم العمل السابق ليوم االسترداد ناقصا رسوم 
االسترداد املذكورة أدناه، متى انطبقت.

رسوم االسترداد
بالنسبة للوحدات التي سيتم ردها يتم احتساب نسبة قد تصل إلى 2% كرسوم استرداد مخصومة من سعر االسترداد 

وسيتم االحتفاظ بها لدى مدير االستثمار. قد يتم تعديل مستوى الرسوم من جانب ادارة الصندوق.

االسترداد غير النقدي
ميكن استرداد الوحدات في مقابل النقد فقط ولن يسمح باالسترداد في مقابل حتويل األصول األخرى للصندوق. 

عمليات السداد
تتم عمليات السداد في العادة بواسطة حتويل مصرفي إلكتروني. ستتم الدفعة في العادة خالل ثالثة )3( أيام عمل من 

تاريخ االسترداد ذي العالقة. قد تخضع مبالغ السداد لرسوم مصرفية يتم احتسابها من جانب املستثمر.
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حل وت�صفية ال�صندوق

تقترح ادارة الصندوق على اجلمعية العمومية غير العادية حل وتصفية الصندوق ألي من األسباب، والتي تتضمن:

انتهاء مدته،  )1(

حتقيق الغايات التي أنشئ الصندوق من أجلها وفقا للنظام األساسي ونشرة اإلصدار.  )2(

إنخفاض صافي قيمة أصول الصندوق ملا يقل عن 500.000 ريال.  )3(

توقف الصندوق عن القيام مبزاولة أعماله التجارية بدون سبب مشروع.  )4(

تخفيض صافي قيمة أصول الصندوق إلى احلد الذي تصبح فيه املصروفات املتكبدة من جانب املستثمرين عالية   )5( 
على نحو غير معقول.  

بتوصية من مدير االستثمار.  )6(

عند طلب ذلك من قبل الهيئة العامة لسوق املال.  )7(

ستصدر اجلمعية العمومية قرار حل وتصفية الصندوق وهو قرار يجب أن يتضمن تعيني مصفي وحتديد أتعابه وأسلوب 
التصفية. تنتهي سلطات ادارة الصندوق ومقدمي اخلدمات فور تعيني املصفي.

يجب استخدام حصيلة التصفية إلخالء طرف الصندوق من االلتزامات املستحقة والواجبة الدفع بعد دفع مصروفات احلل 
والتصفية. يجب توزيع الرصيد الباقي على املستثمرين بالتناسب مع ما يحملونه من وحدات.
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حقوق حاملي الوحدات

يحتفظ حاملو الوحدات معا بأصول الصندوق ويحمل كل منهم حصة تناسبية غير قابلة للتجزئة، وتكون تلك النسبة 
مساوية إلجمالي عدد الوحدات املصدرة التي يحملها كل واحد منهم.

يتمتع جميع حاملي الوحدات باحلقوق التالية املالزمة مللكية الوحدات وهي حتديدا:

احلق في استالم األرباح بعد املصروفات حسبما يتم جنيها من األنشطة االستثمارية للصندوق، وحسبما يتم   )1( 
توزيعها، حسب تقدير ادارة الصندوق، حلاملي الوحدات من وقت آلخر.  

احلق في املشاركة في توزيع أصول الصندوق عند تصفيته.  )2(

احلق في فحص امليزانية العمومية السنوية وقائمة حساب األرباح واخلسائر وقائمة التدفقات النقدية والدفاتر   )3( 
والسجالت املالية األخرى للحسابات املتعلقة بالصندوق.  

احلق في استالم اإلخطار واحلق في املشاركة والتصويت في أي اجتماع حلاملي الوحدات.  )4(

احلق في التقدم بطلب إللغاء أي قرار صادر عن اجتماع حاملي الوحدات أو ادارة الصندوق أو مدير االستثمار يكون   )5( 
مخالفا لقانون سلطنة عمان أو نشرة اإلصدار هذه.  

احلق في إقامة الدعاوى ضد ادارة الصندوق أو مدير االستثمار أو مدققي حسابات الصندوق بالنيابة عن حاملي   )6( 
الوحدات.  

احلق في أن يطلب احلسابات ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية للصندوق.  )7(

يجوز للمستثمرين الذين ميتلكون 5% على األقل من الوحدات االستثمارية التقدم بطلب الى ادارة الصندوق اللغاء أي قرار 
مت اتخاذه من قبل ادارة الصندوق أو اجلمعية العامة بحسب األحوال اذا كان من شأن هذا القرار احلاق الضرر بالصندوق أو 

املستثمرين. ويعرض الطلب على اجلهة مصدرة القرار للبت فيه.

حدود االلتزام
أو  بوحدات  يتعلق  فيما  أي شخص  جتاه  مالي  التزام  أي  الوحدات  على حامل  يقع  لن  بالكامل،  اإلصدار  دفع سعر  مبجرد 

التزامات الصندوق اال في حدود الوحدات اململوكة من قبله.

حقوق التصويت
لكل حامل وحدة احلق في التصويت في أي اجتماع حلاملي الوحدات. متثل كل وحدة صوتا واحدا.

احلسابات والتقارير
يجب على مدير االستثمار، خالل 60 يوما من نهاية كل سنة مالية، إعداد ميزانية عمومية وحساب أرباح وخسائر وقوائم 
أخرى تورد تفاصيل البنود الرئيسية لإليرادات واملصروفات مدققة بالصورة املطلوبة من جانب مدقق حسابات مستقل. 
يجب إرسال قوائم احلسابات والتقارير بالبريد العادي لكل حامل وحدات خالل 60 يوما من تاريخ نهاية كل سنة مالية. 
سيتم إدراج القوائم املالية ربع السنوية والسنوية لدى مركز املعلومات بسوق مسقط لألوراق املالية خالل 30 يوما من 

انتهاء ربع السنة املعني ونشرها في صحيفتني يوميتني في سلطنة عمان، إحداهما على األقل باللغة العربية.
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سجل حاملي الوحدات
سيحتفظ املدير االداري بسجل حلاملي الوحدات.

األرباح وتوزيع األرباح
االلتزامات، متضمنة  الصندوق بعد خصم جميع  التي يحققها  )األرباح(  العائدات  الوحدات استالم صافي  يحق حلاملي 
األتعاب واملصروفات والضريبة. مع ذلك، تتمتع ادارة الصندوق بالسلطة التقديرية في توزيع األرباح أو إعادة استثمار تلك 

األرباح بدون توزيعها على حاملي الوحدات.

قد تعلن ادارة الصندوق عن توزيعات أرباح، فيما يتعلق بأية فترة مالية، ليتم دفعها حلاملي الوحدات مما يلي:

توزيعات األرباح التي يستلمها الصندوق  )1(

العوائد التي يستلمها الصندوق،  )2(

األرباح احملققة أو غير احملققة الناجتة من شراء وبيع األوراق املالية.  )3(

يجب أن يكون توزيع األرباح وفقا للقواعد واللوائح املوضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق املال.

اإلعالن عن توزيعات ودفع األرباح
يجب نشر األرباح وتوزيعاتها في صحيفتني يوميتني في سلطنة عمان إحداهما باللغة اإلجنليزية واألخرى باللغة العربية. 
قد يختار حاملو الوحدات بصورة خطية استالم توزيعات األرباح بشيكات أو بتحويل إلكتروني إلى البنك، بالصافي من 
مصروفات البنك. ما لم يتم حتديد خالف ذلك، سيتم الدفع في العادة بالريال. إذا طلب ذلك، ميكن أن يكون الدفع بأية عملة 

رئيسية أخرى قابلة للتحويل بسهولة إلى الريال بأسعار الصرف السائدة وتخضع ألية مصروفات مطبقة.

اجلمعية العمومية
اجلمعية العمومية هي السلطة العليا في الصندوق ويجب أن تضم جميع حاملي الوحدات.  )1(

ميكن لكل حامل وحدة أو ممثله الذي يحمل تفويضا خطيا حضور اجلمعية العمومية ويحق له صوت واحد مقابل   )2( 
كل وحدة استثمارية يحملها.

يجب عقد اجلمعية العمومية وفقا للنظام األساسي. قد يتم عقد اجلمعية العمومية غير العادية في احلالة   )3( 
 التي تتطلب فيها مصلحة الصندوق ذلك أو وفقا للقانون أو اللوائح أو بناء على طلب من مستثمر أو أكثر 
 يحملون نسبة 10% أو أكثر من رأسمال الصندوق. برغم ذلك، وفي حالة جميع املواضيع التالية، يجب عقد 

اجلمعية العمومية غير العادية للنظر في:

تعديل النظام األساسي للصندوق. أ. 

تغيير األهداف االستثمارية الرئيسية للصندوق. ب. 

تغيير عدد مرات احتساب صافي قيمة األصول. ج. 

تخفيض عدد مرات أو حدود االسترداد. د. 

تغيير الشكل القانوني للصندوق. ه. 

حل وتصفية الصندوق. و. 
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في حالة تقصير ادارة الصندوق في عقد اجتماع جمعية عمومية يجب على مدير االستثمار عقدها. ال يصبح   )4(
اإلشعار حلضور اجلمعية العمومية ساري املفعول ما لم يتضمن أيضا محاضر االجتماع. يجب نشر اإلعالن عن 
حضور اجلمعية العمومية بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة لسوق املال، في صحيفتني يوميتني على األقل 
ليومني متتالني. يجب إرسال اإلشعار إلى املستثمر بالبريد العادي أو تسليمه له أو ملمثله باليد بعد توقيعه 
قبل أسبوعني على األقل من تاريخ االجتماع بجانب استمارة التفويض ومحضر االجتماع واملذكرات واملستندات 

التي ستتم مناقشتها في االجتماع.

يجب على ادارة الصندوق وضع محاضر اجتماع اجلمعية العمومية أو وضعها من جانب مدير االستثمار في   )5(
حالة عقد االجتماع من جانب مدير االستثمار. يجب أن تتضمن احملاضر أيضا املقترحات املقدمة من جانب أي 
مستثمر يحمل نسبة 5% أو أكثر من رأس املال وذلك قبل أسبوعني على األقل من تاريخ إرسال اإلشعار إلى 

حاملي الوحدات حلضور االجتماع.

يجب أن ال يناقش اجتماع اجلمعية العمومية أي مواضيع غير مدرجة في جدول األعمال.   

العمومية بغض  اجتماع اجلمعية  الصندوق عقد  الذين يحملون كامل وحدات  واملمثلني  ميكن للمستثمرين   )6(
النظر عن القواعد املنصوص عليها ملثل هذه االجتماعات. قد يصدر االجتماع أية قرارات تقع ضمن صالحية 

اجلمعية العمومية.

أو ممثلو مستثمرين يحملون نسبة 50% على  إذا حضرها مستثمرون  العمومية صحيحة  اجلمعية  ستكون   )7(
األقل من الوحدات االستثمارية في حالة اجتماع اجلمعية العادية ونسبة 60% على األقل في حالة اجتماعات 
اجلمعية العمومية غير العادية. في حالة عدم اكتمال النصاب املطلوب، يجب الدعوة إلى اجتماع ثاني خالل 
شهر من تاريخ االجتماع األول. يجب نشر اإلعالن في الصحف اليومية قبل أسبوع على األقل من تاريخ االجتماع. 
ستكون اجلمعية العمومية العادية الثانية صحيحة بغض النظر عن نسبة احلضور. يتطلب اجتماع اجلمعية 

غير العادية الثانية حضور مستثمرين يحملون نسبة 50% على األقل من الوحدات االستثمارية.

يجب إصدار قرارات اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغير العادية باألغلبية املطلقة ما لم ينص النظام   )8(
األساسي للصندوق على نسبة أعلى.

من  هو  كان  لو  االستثمار  ومدير  نائبه  أو  الصندوق  ادارة  رئيس  العمومية  اجلمعية  اجتماعات  يرأس  أن  يجب   )9(
قام بالدعوة الجتماع اجلمعية وكان رئيس ادارة الصندوق ونائبه غائبان. يجب على االجتماع تعيني أمني للسر 
تلك  على  اإلطالع  مستثمر  لكل  يحق  والتصويت.  والقرارات  املناقشات  متضمنة  االجتماع  وقائع  لتسجيل 

احملاضر.

للهيئة العامة لسوق املال إرسال مراقب حلضور جميع اجتماعات اجلمعية العمومية لإلشراف على إجراءاتها   )10(
والتأكد من أنه قد مت إصدار القرارات بناء على القانون. يجب تقدمي محاضر االجتماع املوقعة من جانب أمني 
السر واملعتمدة من جانب رئيس االجتماع ومراقب احلسابات واملستشار القانوني إلى الهيئة العامة لسوق املال 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع.
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عوامل املخاطرة

يلفت نظر املستثمر إلى اخملاطر التالية والتي يجب وضعها في االعتبار قبل التوصل إلى قرار االستثمار في الصندوق.

مخاطر السوق.
تخضع استثمارات الصندوق إلى تقلبات السوق وإلى اخملاطر املتأصلة في جميع االستثمارات. لذا فإن سعر الوحدات قد 

ينخفض كما أنه قد يرتفع وقد تخضع استثمارات املستثمر إلى حاالت انخفاض وصعود جوهرية مفاجئة.
واملناطق  األصول  فئات  مختلف  عبر  استثماراته  تنويع  طريق  عن  اخملاطر  هذه  لتقليص  الصندوق  سيسعى  ذلك،  برغم 

اجلغرافية.

سجل املسار التاريخي
للمحافظ  املاضي  األداء  تفسير  ميكن  ال  أعمال.  أو سجل  تشغيلي  تاريخ  لديه  ليس  وبالتالي  حديثا  الصندوق  تكوين  مت 
التقديرية لشركة لرؤية أو األداء االستثماري ملدير االستثمار أو األداء املاضي ألسواق املال اخلليجية أو اإلقليمية على أنها 

مؤشر على النتائج املستقبلية لالستثمار في الصندوق ووحداته.

لدى شركة الرؤية خبرة واسعة في ادارة االستثمار وخدمات االستشارات االستثمارية في األسواق احمللية والعاملية. ظلت 
شركة الرؤية تدير استثمارات ضخمة لعمالئها خالل السنوات الثمانية املاضية.

اخملاطر السياسية واالقتصادية
في  والتغييرات  االقتصادية  التطورات  مثل  الشكوك  بسبب  الصندوق  يجنيه  الذي  والدخل  الوحدات  قيمة  تتأثر  قد 
الفائدة وانتقال العملة والتطورات السياسية واالقتصادية األخرى في مجال  السياسات احلكومية والضريبة ومعدالت 
القانون واللوائح وعلى وجه اخلصوص مخاطر مصادرة األصول والتأميم ومصادرة املمتلكات للمنفعة العامة والتغيير في 

التشريعات املتعلقة مبستوى امللكية األجنبية.
باتخاذ قرار استثماري  القيام  الرؤية خلدمات االستثمار اخملاطر املذكورة أعاله في االعتبار عند  برغم ذلك ستضع شركة 

للصندوق.

عدم سيولة االستثمارات
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي أقل سيولة نسبيا مقارنة باألسواق املتقدمة.

برغم ذلك، سيحاول الصندوق التركيز على أسهم أكثر سيولة في تلك األسواق ولكنه ال توجد ضمانة أنه ميكن حتقيق 
هذا الهدف في جميع األوقات. إضافة إلى ذلك فإن السيولة الكلية قد حتسنت بصورة كبيرة في األسواق اإلقليمية خالل 

السنوات القليلة املاضية بسبب انتقال التركيز على األسواق اإلقليمية من األسواق العاملية.

املمارسة احملاسبية
قد ال ترتبط معايير احملاسبة في الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق باملعايير الدولية للتقارير املالية في جميع النواحي 
اجلوهرية. باإلضافة إلى ذلك، قد تختلف اشتراطات ومعايير التدقيق في تلك البلدان عن تلك املتعارف عليها عموما في 
أسواق املال العاملية ونتيجة لذلك قد ال يكون باإلمكان احلصول على املعلومات املتاحة للمستثمرين في األسواق املالية 

املتقدمة على الدوام فيما يتعلق بالشركات في االختصاصات ذات العالقة.

سيسعى الصندوق، برغم ذلك، إلى احلصول على أقصى معلومات قبل اتخاذ قرار باالستثمار.
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اخملاطر القانونية
معدل التغير في التشريعات في بعض الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق بصورة سريعة للغاية وسيكون من الصعب 
سلبي  أثر  املقترح  التشريع  لذلك  يكون  قد  نهائية.  بصورة  تبنيه  يتم  عندما  املقترح  التشريع  بأثر  التنبؤ  املستحيل  أو 
التي سيستثمر فيها  املالية  األوراق  التشريعية على  أثر اإلصالحات  أنه من الصعب توقع  على االستثمار األجنبي. كما 

الصندوق.

إال أنه وبالنظر إلى التدابير اإليجابية احلديثة التي تبنتها دول املنطقة لتشجيع االستثمار اخلاص والعاملي فإنه من املستبعد 
حدوث أي تغيير سلبي في اللوائح.

الضرائب
القانون واملمارسات الضريبية في الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق غير مؤسسة بشكل واضح كما هو احلال في 
الدول املتقدمة. لذا من احملتمل أن يتغير التفسير احلالي للقانون أو الفهم للممارسة أو، بالتأكيد، قد يتم تغيير القانون 
بأثر رجعي. بناء عليه، من احملتمل أن يصبح الصندوق خاضعا للضريبة في البلدان التي قد يستثمر فيها الصندوق بصورة 

غير متوقعة عند القيام باالستثمار أو تقييمه أو استبعاده.

مخاطر صرف العمالت ومخاطر العمالت
يتوقع الصندوق أن يستثمر بصورة أساسية في األوراق املالية بالريال أو بعمالت ال تتقلب قيمتها في مقابل الريال ولكن 
قد تتم بعض االستثمارات بعمالت أخرى. بناء عليه فإن التغير في قيمة الريال في مقابل العمالت ذات العالقة قد ينتج 
عنه تغيرا مصاحبا في صافي قيمة األصول. قد يؤثر التغيير في لوائح الرقابة على سعر الصرف والسياسات االقتصادية 
أو النقدية على صافي قيمة األصول أيضا. ال ترغب ادارة الصندوق في التحوط ضد مخاطر العمالت األجنبية لذا سيتحمل 

املستثمرون مخاطر أية حتركات غير مواتية في سعر صرف العمالت احمللية/ األجنبية.

إال أنه وحيث أن معظم العمالت اإلقليمية مربوطة مبعدل ثابت في مقابل الدوالر األمريكي فإن مخاطر التقلبات فيما بني 
العمالت في أدنى حدودها.

لوائح احلافظ األمني واملستثمر األجنبي
)خالف عمان(  املستهدفة  الدول  املالية في بعض  األوراق  في  تعامالت مباشرة  احلصول على  الصندوق من  يتمكن  ال  قد 
أو قد يتمكن من احلصول على تعامالت مباشرة فقط بتكلفة تعتبر ادارة الصندوق أنها غير معقولة في ضوء تكاليف 
التعامالت غير املباشرة. في مثل هذه الظروف قد يحصل الصندوق على تعامالت من خالل الدين أو التزامات أخرى جتاه 
بنك أو مؤسسة مالية )قد تتضمن احلافظ األمني( يعتمد حجمها على قيمة محفظة أوراق مالية محددة. في مثل هذه 

الظروف قد يقع الصندوق في مخاطر عند تعرض البنك أو املؤسسة املالية لإلعسار.

مع ذلك سيضع مدير االستثمار وادارة الصندوق هذا العامل في االعتبار عند النظر فيما إذا كان من الالزم اعتماد أي من 
مثل هذه الترتيبات للتعامالت غير املباشرة في األوراق املالية.
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االقتراض
املرئية  غير  الظروف  9، في ضوء  الفصل  الواردة في  بالقيود  اإلخالل  بدون  االقتراض،  بالسلطة في  الصندوق  ادارة  تتمتع 
وكترتيب مؤقت، لنسبة ال تزيد عن 10 في املائة من صافي قيمة أصول الصندوق بغرض الوفاء باملصروفات وتوزيع أرباح. 
استخدام القروض يخلق مخاطر خاصة وقد يؤدي إلى زيادة جوهرية في مخاطر االستثمار لدى الصندوق. تؤدي تكاليف 
الفائدة إلى إنقاص املكاسب وزيادة اخلسائر. يؤدي استخدام االقتراض إلى زيادة تعرض الصندوق لتقلبات السوق ونشوء 
احتمال أن تؤدي االستثمارات إلى إهالك الصندوق وقد تكون اخلسارة الكلية أكبر من املبلغ املستثمر )بالصافي من االقتراض(. 
في حالة الهبوط اجلذري والسريع في أسعار السوق لالستثمارات في محفظة الصندوق قد يتم إطالق التعهدات املالية 
في االتفاقيات التي ميكن مبوجبها للصندوق اقتراض أموال، مما قد ينتج عنه أن يكون الصندوق مطالبا ببيع استثمارات 
في سوق متدني للوفاء بالتزاماته جتاه مقرضيه مع وجود نتيجة واحدة وهي احتمال االنخفاض السريع في صافي قيمة 

األصول  والقيمة القابلة للتحقق للوحدات.

برغم ذلك، وحيث أن الصندوق يقترح بأن يلجأ إلى االقتراض فقط كإجراء مؤقت، ليس هناك تصور بأن يقوم باالحتفاظ 
بالقروض لفترة طويل ويتوقع منه أن يسدد القروض في أقرب فرصة ممكنة.
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امللحق )1(: شهادة بذل العناية الواجبة املصدرة من مدير اإلصدار
بناء على املسئوليات التي نصت عليها املادة )13( من قانون سوق املال ولوائحه التنفيذية والتوجيهات الصادرة عن الهيئة 
العامة لسوق املال، فقد قمنا بفحص جميع املستندات ذات العالقة واملواد األخرى ذات الصلة باالنتهاء من مستندات الطرح 
املتعلقة بصندوق الرؤية لالقتصاد احلقيقي في اخلليج والذي تدير إصداره شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(. على 
أساس ذلك الفحص وعلى املناقشات مع الشركة املصدرة وأعضاء مجلس إدارتها واملسئولني اآلخرين والوكاالت األخرى 
والتحقق املستقل لنشرة اإلصدار فيما يتعلق بأغراض اإلصدار ومبررات السعر ومحتويات املستندات املذكورة في حمللق 

واألوراق األخرى املقدمة من الشركة:

فإننا نؤكد:
بأننا قد قمنا ببذل العناية الواجبة للتأكد من ان املعلومات املضمنة في مستند الطرح املرسل إلى الهيئة العامة لسوق 

املال تتفق مع املستندات واملواد واألوراق ذات العالقة باإلصدار.

وبأن جميع االشتراطات القانونية املتعلقة باإلصدار قيد اإلشارة قد مت االلتزام بها بالصورة املطلوبة.

وبأن اإلفصاحات التي متت في مستندات العرض )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلجنليزية( هي إفصاحات صحيحة 
وعادلة ومناسبة لتمكني املستثمرين من القيام باتخاذ قرراتهم على نحو جيد بخصوص االستثمار في اإلصدار املقترح. 
النشرة  إلى جعل  يؤدي حذفها  قد  أية معلومات جوهرية  أو  أية معلومات مضللة  اإلصدار ال حتتوي على  أن نشرة  كما 

مضللة.

شركة الرؤية خلدمات االستثمار )ش.م.ع.م(                                                   التاريخ 2010/1/31م

شهادة املستشار القانوني
القواعد  مع  تنسجم  اإلصدار  وإجراءات  املالية  غير  البيانات  جميع  أن  على  أدناه  اسمه  الوارد  القانوني  املستشار  يؤكد 
واللوائح السارية املفعول في الوقت احلالي في سلطنة عمان وأنه حسب أفضل علم لدى املستشار القانوني، استنادا إلى 
املعلومات املقدمة له، فإنه يؤكد على أنه لم يتم إغفال أية معلومات جوهرية قد يؤدي إغفالها إلى جعل نشرة اإلصدار 

مضللة.

رجب الكثيري ومعاونوه                                                                                 التاريخ 2010/1/31م
)محامون ومستشارون قانونيون(

امللحق
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