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تؤكد الشركة المديرة و إدارة الصندوق بأن المعلومات الواردة بنشرة اإلصدار هذه معلومات 
كاملة وصحيحة وحقيقية وال توجد أية حقائق أخرى والتي يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة 
بهذه النشرة مضللة. وتوجد نسخة من اتفاقية إدارة االستثمار المبرمة بين الشركة المديرة 
و إدارة الصندوق بمكتب الشركة المديرة لإلطالع عليها، وسيتم إرسال نسخة منها إلى كل 

حامل وحدات عند الطلب.
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بيان هام
اإلسالمية(،  الشريعة  مبادئ  مع  متوافق  )صندوق  الخليج  -الخير ألسواق  الرؤية  تفاصيل صندوق  على  النشرة  هذه  تحتوي 
وسيعمل الصندوق وفق مباديء الشريعة االسالمية ووفقا لضوابط وتوجيهات الهيئة الشرعية المعتمدة. تحتوي هذه النشرة 
على معلومات خاصة للوحدات المعروضة، والهدف األساسي من هذه النشرة هو توفير المعلومات التي يمكن أن تساعد 
المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باالستثمار في الوحدات المعروضة من عدمه. الوحدات المعروضة بقيمة 

1 ريال لكل وحدة تعرض فقط على أساس المعلومات المحتواة في هذه النشرة.

ويجب على جميع المستثمرين قراءة محتويات نشرة اإلصدار هذه بتمعن،  وبصورة خاصة عوامل المخاطرة الواردة في الفصل 
19 وننصحهم باستشارة مستشاريهم المتخصصين فيما يتعلق بالمسائل التي تمت اإلشارة لها في هذه النشرة قبل تقديم 

طلب اكتتاب ألي وحدات من هذا الصندوق. 

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

كما لم تحذف منها أية معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة. 

بالمرسوم  الصادر  المال  رأس  قانون سوق  إلى نصوص  باإلضافة  النشرة  الصندوق ألحكام وشروط  هذه  تخضع  شؤون 
السلطاني رقم 80\98 واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاها، وفي حالة تعارض أحكام النشرة مع القوانين المعمول بها، 

فإن القوانين هي التي تسود على أحكام وشروط هذه النشرة.
 

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

قبل أي شخص.            
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تعاريف المصطلحات

بادارة إتفاقية إدارة االستثمار الخاصة  االستثمار  ومدير  الصندوق  إدارة  بين  المبرمة  االتفاقية 
الصندوق.

صندوق الرؤية -الخير  ألسواق الخليج .الصندوق
)صندوق متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية(

بنك صحار )ش.م.ع.ع(بنوك االكتتاب )خالل فترة اإلصدار األولي(
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

البنك األهلي )ش.م.ع.ع(
هي المدة التي تبدأ من  10 يناير 2013 م  وتنتهي بتاريخ انتهاء االكتتاب.تاريخ االكتتاب األولي

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

هو الشخص االعتباري الذي يتولى حفظ وحماية أصول الصندوق بموجب الحافظ األمين
عقد ومقابل عمولة.

حملة وحدات الصندوق أشخاص اعتباريون كانوا أو طبيعيون.حملة الوحدات

العملة القانونية المتداولة في سلطنة عمان. ويحتوي الريال الواحد على  الريال
1000 )ألف( بيسة.

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

رسوم يدفعها حملة الوحدات في حال استرداد جزء أو كل وحداتهم في رسوم االسترداد
الصندوق. 

الشرق السوق منطقة  وأسواق  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المال  أسواق 
األوسط وشمال أفريقيا.

صافي قيمة األصول مقسومة على عدد الوحدات.صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة

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

ادارة الصندوق
أداءه  الصندوق ومراقبة  تتولى مسؤولية اإلشراف على  التي  االدارة  
والتي تتكون مبدئيا من المذكورة أسمائهم في الفصل العاشر من هذه 

النشرة. 

بموجب مدير االستثمار الصندوق  أصول  محفظة  بإدارة  يقوم  الذي  االعتباري  الشخص 
عقد ومقابل عمولة.

مقدمو الخدمة

هم األشخاص االعتباريون الذين يقدمون خدمات للصندوق أو لحاملي 
وحداته في مقابل عمولة، وذلك بموجب عقد يبرمه الصندوق معهم. 
ويقصد بمقدمي الخدمة كال من مدير االستثمار، الحافظ األمين، اللجنة 
األمين  الحافظ  الموزعين،  الخارجي،  المدقق  االداري،  المدير   ، الشرعية 

الفرعي، أي وسيط يقوم بتنفيذ األوامر لصالح الصندوق.

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

تمثل الوحدة سهما واحدا بالصندوق وهي غير قابلة للتجزئة.الوحدات

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

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

ويعني اليوم الذي تكون فيه جميع األسواق التي يستثمر فيها الصندوق يوم العمل
مفتوحة لمزاولة األعمال.

اإلسالمية  الشريعة الشريعة  مبادئ  إلى  تشير  النشرة(  هذه  لغرض  )الشريعة 
المتعلقة باالستثمارات والعمليات التجارية والمالية 
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هيئة الرقابة الشرعية
مع  المتوافقة  االستثمارية  المنتجات  على  تصادق  مستقلة  مؤسسة 
الشرعية«  المراجعة  »دار  الصندوق  وعين  اإلسالمية.  الشريعة  مبادئ 

كهيئة رقابة شرعية.

هي فترة الثالثة أشهروتنتهي في 31 مارس، 30 يونيو، 30 سبتمبر، و الربع
31 ديسمبر من التقويم السنوي.

السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي العربية  المملكة  المتحدة،  العربية  االمارات  عمان،  سلطنة 
مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت.

7



ث
ثال

 ال
ل

ص
لف

ا

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

صندوق الرؤية –الخير ألسواق الخليج ) صندوق متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية( هو صندوق استثمار مشترك سوف 
يدار من قبل شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م )الرؤية( وقد تأسس بموجب أحكام  قانون سوق رأس المال والئحتة 

التنفيذية . سيدار الصندوق تحت التوجيه الكلي الدارة الصندوق.

صندوق الرؤية –الخير ألسواق الخليج اسم الصندوق
)صندوق متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية( 

العنوان

ص.ب. 721 -  الرمز البريدي 131 
الحمرية  

سلطنة عمان
هاتف: 0096824726000
فاكس: 0096824726010

vision@investvis.com البريد اإللكتروني
ذو نهاية مفتوحةالشكل القانوني للصندوق

الريالعملة الصندوق
1.000 ريالالقيمة االسمية للوحدة

الحد األدنى 2 مليون ريالحجم الصندوق
االكتتاب بنسبة 5% من رأس مال الصندوقإلتزام المؤسسين

فترة االكتتاب األولية
يبدأ االكتتاب في اإلصدار األولي في يوم الخميس الموافق 10 يناير 
2013م وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك في يوم االحد 

10 فبراير 2013م

سعر االكتتاب األولي
للوحدة  ريال   1.020 بسعر  االكتتاب  فترة  أثناء  لالكتتاب  الوحدات  تتوفر 
بيسة   20 الى  باالضافة  اسمية  قيمة  واحد  ريال  عن  )عبارة  الواحدة 

كمصاريف إصدار(.

طلبات االكتتاب يجب أن تكون بحد أدناه 100 وحدة ومضاعفات الـ 100 الحد األدنى لالكتتاب
وحدة بعد ذلك.

 ال يوجد حد أقصى لالكتتاب.الحد األقصى لالكتتاب

االكتتابات الالحقة

واحد  بشهر  للصندوق  األصول  قيمة  صافي  أول  عن  اإلعالن  بعد 
ما  حسب   . عمل  يوم  كل  عن  لالكتتاب  متوفرة  الوحدات  تكون  سوف 
نص عليه في شروط االكتتاب الالحق تحت الفصل السادس عشر من 

هذه النشرة.

اإلسترداد
بعد اإلعالن عن أول صافي قيمة األصول سوف يسمح لحملة وحدات 
شروط  في  عليه  نص  ما  حسب  عمل  يوم  كل  باالسترداد   الصندوق 

اإلسترداد تحت الفصل السادس عشر من هذه النشرة.

رسوم االكتتاب الالحق 

أو  جزئيا  إلغائها  يمكن  أقصى   كحد   %3 بواقع  االكتتاب  رسوم  ستكون 
صافي  من  النسبة  هذه  وتحتسب  االستثمار  مدير  لتقدير  وفقا  كليا 
قيمة األصول، وسوف تستخدم لدفع المصاريف المتعلقة بمصاريف 

اإلصدار والتسويق والتوزيع وغيرها .
 رسوم إسترداد الوحدات بواقع 1% من صافي قيمة االصول. رسوم اإلسترداد 

أهداف وسياسة االستثمار
أهداف الصندوق هي تحقيق أرباح  رأسمالية وتحقيق دخل عن طريق إتاحة 
الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة في نمو الشركات المدرجة والعاملة 

في دول الخليج والمتوافقة مع مبادئ الشريعة االسالمية.
 شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م(  مدير االستثمار

 كي بي إم جي ، سلطنة عمان.المدقق الخارجي لمدير االستثمار
شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م(المديراالداري/ أمين السجل

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(الحافظ األمين
رجب الكثيري ومعاونوه.المستشار القانوني
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ارنست ويونج، سلطنة عمان.مدقق الصندوق
تقع مسؤولية دفع الزكاة على حاملي الوحدات للصندوق.الزكاة

الضرائب

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

في بلد آخر.

السنة المالية
باستثناء  ديسمبر،   31 في  وتنتهي  يناير   1 من  تبدا  التي  الفترة  هي 
وتنتهي  االكتتاب  اغالق  تاريخ  مع  ستبدا  والتي  االولى  المالية  السنة 

في تاريخ 31 ديسمبر 2013.

فترة التدقيق
العداد  للمعاييرالدولية  وفقا  سنويا  الصندوق  على  التدقيق  سيتم 
العامة  الهيئة  لدي  المتبة  والقوانين  للوائح  ووفقا  المالية  التقارير 

لسوق المال.

وغير أهلية التملك العمانيين  المستثمرين  جميع  أمام  مفتوح  بالصندوق  االكتتاب 
العمانيين 

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

االنجليزية. باللغة 

عوامل المخاطرة

ينبغي  لذلك  المخاطرة،  من  قدرا  يتضمن  الصندوق  في  استثمار  أي 
تأكيد بتحقيق األهداف  بأنه ليس هناك  على المستثمرين أن يالحظوا 

االستثمارية للصندوق أو وجود أي ضمان حول رأس المال المستثمر.
يرجى اإلطالع على أنواع المخاطر الواردة  تفصيلها في الفصل التاسع 

عشر.

رسوم ادارة االستثمارات

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

وتدفع بصورة شهرية. 

رسوم األداء

االيجابي  الكلي  العائد  تجاوز  إذا  أداء  لرسوم  مستحق  االستثمار  مدير 
األداء  احتساب رسوم  يتم  بحيث   ) التقيم  )للسنة محل   %10 للصندوق 
الزائدة عن 10% سنويا ويتم احتساب  بنسبة 15% من العوائد السنوية 

ودفع رسوم األداء عند نهاية كل سنة .

المصروفات األخرى للصندوق
سيتحمل الصندوق مصروفات جارية أخرى كأتعاب ادارة الصندوق والحافظ 
أخرى  مصاريف  وأية  الشرعية  الرقابة  وهيئة  الحسابات  ومراقب  األمين 

مرتبطة باعمال الصندوق .

الشرعية هيئة الرقابة الشرعية الرقابة  هيئة  قبل  من  الدورية  للمراجعة  الصندوق  سيخضع 
المعينة.

يستثمر الصندوق في األسهم المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون طبيعة الصندوق
الخليجي ودول شمال أفريقيا والمتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
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مدير االستثمار
شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م(
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 الحمرية
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األسماء والعناوين

الحافظ األمين
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(
ص.ب 751، الرمز البريدي 112 روي،

 سلطنة عمان
هاتف: 24778610
فاكس: 24778993

المسجل ووكيل التحويل
شركة الرؤية لخدمات االستثمار 

)ش.م.ع.م(
ص.ب 712 ، الرمز البريدي 131 الحمرية ،

 سلطنة عمان
هاتف: 24726000
فاكس: 24726010

المستشار القانوني
 رجب الكثيري ومعاونوه.

ص. ب . 3888، الرمز البريدي 112 روي، 
سلطنة عمان

هاتف: 24787640
فاكس: 24703387

هيئة الرقابة الشرعية
دار المراجعة الشرعية

ص.ب: 21051 المنامة
 مملكة البحرين

هاتف :0097317215898
فاكس:0097317215919

البريد االلكترونى :
m.mansoor@shariyah.com 

مدقق الحسابات
أرنست ويونج  ، سلطنة عمان

ص. ب .1750 ، الرمز البريدي 112 روي،
سلطنة عمان

هاتف: 24559920
فاكس: 24566043

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

ص.ب: 712،  الرمز البريدي 131
الحمرية، مسقط

سلطنة عمان
هاتف: 24726000
فاكس: 24726010

البنك الوطني العماني 
هاتف 24778610 
فاكس 24778993

بنك صحار
هاتف 24662155
 فاكس 24662156

البنك األهلي
هاتف 24577195

 فاكس 24562120 
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الصندوق

أنه حساب  تأسس في سلطنة عمان على  نهاية مفتوحة  ذو  استثماري  الخليج  هو صندوق  -الخير ألسواق  الرؤية  صندوق 
استثمار مشترك حسب أنظمة ولوائح الهيئة العامة لسوق المال.

الهدف من الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية وتحقيق دخل عن طريق اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة في فرص 
نمو الشركات المدرجة في مختلف أسواق الخليج والمتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. وسيتبع الصندوق سياسة تنويع 

ديناميكية مع توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات التجارية.

سوف تخضع جميع شؤون الصندوق إلى إشراف أعضاء إدارة الصندوق. ستتم إدارة أصول الصندوق من قبل مدير االستثمار 
وسيتم مراجعتها واستعراضها دوريا من قبل هيئة الرقابة الشرعية وقد عين فريق إدارة الصندوق شركة الرؤية لتكون المدير 

االستثماري للصندوق وتم تعيين دار المراجعة الشرعية كهيئة الرقابة الشرعية للصندوق.

سيخضع الصندوق ألحكام وشروط هذه النشرة باالضافة الى نصوص قانون سوق رأس المال واللوائح والتعليمات الصادرة 
من الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.
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أسواق المال الخليجية – فرص الربحية
على مدى العقود الثالثة الماضية شهدت اقتصادات دول الخليج تحوالت اقتصادية غير مسبوقة مما كان لها األثر اإليجابي 
على العوامل االجتماعية واالقتصادية و قد حظيت دول مجلس التعاون الخليجي باحتياطيات هائلة من النفط والغاز مع لعب 
دور هام في العالم باعتبارها أكبر منتج ومصدر للمنتجات النفطية. وقد شكل تنقيب وإنتاج  العمود الفقري للنمو في هذه 
االقتصاديات. ومع ارتفاع صادرات النفط فقد تطور نمط الحياة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير خالل هذه 

الفترة.

 تم استخدام عائدات النفط بحرص وحكمة لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتحسين نمط الحياة، وفي الوقت نفسه 
تمكنت هذه الدول من بناء احتياطيات نقدية قويه والمحافظة  على مستويات دين خارجية منخفضة نسبيا و العوامل اآلتية 

تمثل اهم الحقائق االقتصادية:

• تمثل إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي 23% من اجمالي إنتاج النفط العالمي، وتسهم كذلك بنسبة 8% من إنتاج الغاز 
العالمي.

• دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر على 29.9% من احتياطات النفط في العالم وتملك كذلك 20.4% من احتياطي 
الغاز العالمي.

• أسعار النفط التي تفوق األسعار المرصودة في الموازنات والتي ترجمت إلى ارتفاع فوائض الحسابات الجارية  لحكومات 
دول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك أسهمت المبادرات الحكومية في تعزيز النمو وتنويع االقتصاد في القطاعات 

غير النفطية في المنطقة.

• في ظل أسعار النفط اإليجابية، فقد ساهمت مدخالت النفط في خلق الثروات، وتعزيز النمو االقتصادي، وكذلك تعزيز 
اإلنفاق االستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.

القطاع  وتطوير  والتعليم  اإلسكان  على قطاعات  السنوية  الموازنات  اإلنفاق في  على  الخليجي  التعاون  دول مجلس  ركزت 
للحد من  كإجراء  النفطي  غير  النمو  لتعزيز  السياسية  اإلصالحات  لتنفيذ  الخليجي  التعاون  دول مجلس  الصناعي. واستمرت 

التعرض لصدمات أسعار النفط وخلق فرص عمل للتزايد السريع في عدد السكان.

توفر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الناشئة للمستثمرين الفرصة للنمو بما يتناسب مع نمو االقتصاد مدعوما بتنوعها 
العالمي  االقتصاد  المتزايد في  الخليجي  التعاون  النفطية، ودور دول مجلس  غير  القطاعات  والتنويع في  الكبير،  السكاني 

بوجود احتياطيات قوية.

التركيبة السكانية المتنامية

لدى دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أسرع معدالت النمو السكاني في العالم. الزيادة المطردة في األعمار الصغيرة 
والتي تعزز من االستهالك و زيادة اإلنفاق على تجارة التجزئة لديها إمكانية إضافية كبيرة لدعم المزيد من النمو االقتصادي 
ومع حقيقة أن الغالبية العظمى من السكان تحت سن 25 سنة بحسب إحصائية عام 2010، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد 
سكان المنطقة ليصل الى 50 مليون بحلول عام 2017 مقارنة بـ42 مليون عدد السكان في عام 2010 ،أي بمعدل سنوي مركب 

نسبته %2.42.

مع هذه النسبة العالية من السكان الشباب، فإن التحدي الذي يواجه الحكومات هو خلق فرص العمل في السنوات المقبلة. 
التزايد  ومن المتوقع أن الجيل األصغر سيكون أفضل تعليما، مع نسبة متقاربة من الذكور واإلناث في مجال العمل. هذا 
السكاني سيؤدي إلى نمو في قطاع اإلسكان وقطاع تجارة التجزئة التي من شأنها تحفيز النمو االقتصادي. كجزء من نظام 
الرعاية االجتماعية، فإن الخدمات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتوفير المياه والكهرباء للسكان مجانا أو 

بأسعار مدعومة الستكمال النمو.
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عدد سكان دول الخليج

المصدر:صندوق النقد الدولي

اتباع سياسة تنويع للصناعات التحويلية

تسعى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة التنويع من مجرد تصدير النفط الخام كمنتج وحيد لتشمل منتجات 
بترولية أخرى في المستقبل لخلق المزيد من القيمة المضافة لسلسلتها الحالية. وبالمضي قدما، فإن اقتصادات دول مجلس 
التعاون الخليجي تسعى للحد من صادرات النفط الخام للحفاظ والعمل على زيادة  األنشطة التحويلية حيث يتم  استخدام 
النفط الخام كمادة لتصنيع المنتجات النفطية المختلفة والتي من شأنها أن توفر المزيد من فرص العمل لتلبي التزايد السكاني 

وبالتالي زيادة النشاط االقتصادي.

لقد  السبعينات.  منتصف  في  النفطية  غير  القطاعات  في  تنويع  برامج  في  شرعت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وكانت 
استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي مبالغ كبيرة في تطوير الطاقة الالزمة للصناعات الثقيلة، مثل شركة سابك السعودية، 

التي أنشئت في عام 1976 لمعالجة المنتجات البتروكيماوية التحويلية، ودبي لأللمنيوم، التي تأسست في عام 1975. 

منتصف  الحرة في  للتجارة  مناطق  بإنشاء  دبي  وقامت   1975 عام  منذ  إقليمي  كمركز مصرفي  نفسها  البحرين  عززت  وقد 
وتشجيع  الخاص  القطاع  نشاط  لتعزيز  التدابير  من  مجموعة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات  نفذت  وقد  الثمانينات. 

االستثمار األجنبي الذي يدعم ويصب في مصلحة قطاع المقاوالت. 

تستخدم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أيضا عائداتها النفطية في االستثمار في األصول األجنبية من خالل صناديق 
الثروة السيادية، التي تشكل الجذور للعوائد غير النفطية.

وهذه بعض أهم مشاريع البنى التحتية التي تم تنفيذها مؤخرا في المنطقة:

البحرين

التحتية من  البنى  إنفاق حوالي 291 مليون دوالر امريكي على مشاريع 
الطرق ومشاريع الصرف الصحي.

تطوير مدينة الحديقة المائية –المنطقة البحرية المواجهة للمساكن- بتكلفة 
9.5 بليون دوالر امريكي. يقام هذا المشروع على مساحة 2.2 مليون متر 
مربع ويتضمن وحدات سكنية، متنزه شاطئي، مرسى لليخوت، مدرسة، 

مناطق تجارية، منافذ بيع بالتجزئة وكذلك مرافق ترفيهية.

عمان

6 باليين دوالر امريكي تكلفة إنشاء مصفاة في الدقم بطاقة تشغيلية 
تقدر بـ 230 ألف برميل يوميا بالشراكة مع شركة إماراتية.

المدينة  تطوير  يتم  صاللة  في  مربع  متر  ألف   500 على  تزيد  بمساحة 
طبية  منطقة  إلنشاء  خطة  ضمن  امريكي  دوالر  بليون  بتكلفة  الطبية 

سياحية متكاملة.
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اإلماراتبالماليين

البحرينالكويت

السعودية



السعودية

السدير  ومدينة  االقتصادية،  عبدالله  الملك  كمدينة  جديدة  مدن  بناء 
مختلف  في  وذلك  المملكة  ومدينة  الصناعية،  جازان  ومدينة  الصناعية، 
على  وذلك  امريكي  دوالر  بليون   187 بـ  تقدر  بتكلفة  السعودية  مناطق 

مدى الـ15 سنة القادمة.
من  أخرى  ومشاريع   )IWPPs( والطاقة  للمياه  مستقلة  مشاريع  ثالثة 
للسعودية  االستيعابية  للطاقة  واط  ميجا  ألف   15 تضيف  أن  المتوقع 

بتكلفة استثمارية تصل لـ 15 بليون دوالر أمريكي.

قطر

الهدف اإلعداد للبنية التحتية لمشاريع استضافة كأس العالم 2022 والذي 
يصب في استراتيجية التنمية الوطنية )2011-2016(. أهم هذه المشاريع 
تتضمن ميناء الدوحة بتكلفة تقدر بـ 4.4 بليون دوالر امريكي، مطار الدوحة 
الدولي الجديد بتكلفة تقديرية تصل لـ 13 بليون دوالر أمريكي، ومشاريع 

أخرى لتطوير المدن والطرق.
25 بليون دوالر امريكي  تم رصده لمشروع مترو الدوحة بطول 340كم.

اإلمارات

مشروع  بتنفيذ  )جاسكو(  المحدودة  الغاز  لصناعات  أبوظبي  شركة  تقوم 
"التنمية المتكاملة للغاز" بتكلفة إجمالية تصل إلى 9 بليون دوالر امريكي 

ويتوقع أن يتم االنتهاء منه في منتصف 2013.
تخطط حكومة دبي  الستثمار مبلغ 81.67 بليون دوالر امريكي في تطوير 
قطاع الطيران لديها كجزء من خطتها االستراتيجية لعام 2015 لجعل دبي 

الالعب الخليجي األبرز في قطاع الطيران وكذلك القطاع اللوجستي.

احتياطيات حكومات دول الخليج من العمالت األجنبية  – استراتجية تحوط فعالة

تفضل اقتصاديات دول الخليج أن تبني الموازنات الحكومية السنوية لها على أسعار نفط تقل عن األسعار التي يتم التداول 
بها في األسواق العالمية. وهذه السياسة تمكن هذه الحكومات من اإلنفاق بحكمة على تطوير مشاريع البنى التحتية والحفاظ 

في الوقت نفسه على النمو في احتياطياتها من العمالت األجنبية.

خالل ازمة قطاع  اإلسكان في الواليات المتحدة األمريكية، تعرض القطاع المالي في جميع أنحاء العالم إلى صدمة كبيرة نتيجة 
لالنخفاض الحاد في نمو االئتمان العالمي، أدى ذلك إلى تباطئ شديد في االقتصادات الكبرى. و على الرغم من انخفاض 
قيمة الصادرات النفطية، كانت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على الحفاظ على فائض تجاري صغير وحسابات 
جارية إيجابية  نتيجة لإلدارة الحكيمة إلحتياطي العمالت األجنبية. و في حين أن االقتصادات الكبرى خفضت اإلنفاق االقتصادي 
لها ، فقد قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز اإلنفاق لتحفيز الطلب المحلي والحفاظ على مستويات إيجابية 
للنمو االقتصادي. ووجهت الحكومات المعنية احتياطياتها النقدية من العمالت األجنبية المتراكمة إلى الحفاظ على االستقرار 
المالي والحفاظ على المشاريع االستراتيجية الكبرى. لذلك، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بارتفاع أسعار النفط 

انتعاشا سلسا أفضل مما حدث لالقتصاد العالمي.
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زيادة التواجد عالميا    

من المتوقع أن تزيد نسبة مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في االقتصاد العالمي بشكل مطرد على المديين المتوسط 
والطويل. ويتوقع أن تتسارع وتيرة النمو لتفوق النمو العالمي بمتوسط نمو سنوي حقيقي قدره 4.5% مقارنة بـ 3.3% عالميا.

ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بمعدالت جيدة مع توقعات بنمو أكبر. 

20002005201020152020النسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  العالمي

30.727.724.421.219.7أمريكا

25.228.825.122.719.9أوروبا

14.610.29.17.25.6اليابان

3.75.18.911.813.8الصين

1.41.82.33.34الهند

0.81.72.93.43.2روسيا

222.52.42.6البرازيل

1.11.41.51.61.7دول الخليج

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد نما إجمالي االستثمارات في المنطقة خالل السنوات الخمس الماضية ابتداء من 
2007 بمعدل نمو سنوي مركب 8.9%  )كاجر(. ومن المرجع أن يرتفع إجمالي االستثمارات في المنطقة إلى 463 بليون دوالر 

في عام 2017 من 294 بليون دوالر في عام 2011.

قواعد التمويل اإلسالمي - حصانة من السيناريو العالمي الحالي

النمو المتسارع  لألصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في العالم وخاصة خالل األزمة االقتصادية العالمية في عام 2008 
أسهمت في خلق ثقة عند المستثمرين والمساهمين في هذه األصول اإلسالمية. 

نمت األصول العالمية المدارة المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية بنسبة 7.6% إلى 58 دوالر مليار دوالر امريكي في 
2010 ارتفاعا من 53.9 بليون دوالرامريكي في 2009، وفقا لتقريرشركة ارنست ويونغ لالستثمارات والصناديق االسالمية. 
نظرا لطبيعة األعمال التجارية تحت مبادئ الشريعة اإلسالمية مهدت الطريق لحماية رأس مال المستثمرين بطريقة أفضل من 

االستثمارات العالمية واإلقليمية التقليدية.
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يورو  ومؤشر   500 بورز  اند  ستاندرد  مؤشر  مع  بالمقارنة  اإلسالمية  للشريعة  الخليجي  بورز  آند  ستاندرد  مؤشر  أداء  يوضح 
ستوكس 50 أن العائد من مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي للشريعة كان أفضل حاال خالل فترة أزمة اإلئتمان العالمية في عام 
2009. و يعتبر مبدأ تقليل االستدانة واحدة من مبادئ الشريعة اإلسالمية هي التي مهدت الطريق أمام تحقيق أرباح مستدامة 

وتدفقات نقدية إيجابية لألسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، حتى في فترة التقلبات في عامي 2009 و 2010. 

األوقات  أغلب  في  األســواق  في  واسعة  قطاعات  على  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  مع  المتوافقة  األسهم  تفوقت  وقد 
من  المتزايد  للعدد  استثمارية  كأداة  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  واألصــول  األسهم  إلى  ينظر  و  التذبذبات.  انخفاض  مع 
المستثمرين الذين يودون ممارسة وتطبيق المباديء اإلسالمية في استثماراتهم. ومع ذلك فقد تطورت وجهة النظر هذه 

بسرعة، فقد اصبح ينظر إلى هذه األصول على أنها وسيلة استثمارية تنطوي على إمكانات نمو قوية وإطار عمل صحي.

و هذا يجعل من هذه األصول استثمارا جاذبا ليس فقط للمستثمرين الذي يودون تطبيق الشريعة اإلسالمية، ولكن أيضا 
بالنسبة للمستثمرين التقليديين )المؤسسات واألفراد على حد سواء( الذين يبحثون عن زيادة رأس مالية مع مخاطر منخفضة. 
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االستثمارات اإلسالمية

اإلسالمية. األحكام  مبادئ  على  القائمة  المالية  المعامالت  أسس  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  االستثمارات   تعكس 
و تقوم فلسفة االستثمار االسالمي في تعزيز العدالة االجتماعية من خالل تقاسم المخاطر والعوائد في حين تحظر التعامالت 

المحرمة اسالميا كقبض ودفع الفائدة الربوية.

تستثمر صناديق األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية حصريا في الشركات المدرجة ذات النشاط التجاري المتوافق مع 
الشريعة اإلسالمية مع احتفاظها بنسبة كبيرة من األصول غير السائلة وذلك في مقابل األنشطة التجارية التقليدية.

تخضع االستثمارات االسالمية الى متابعة دورية من قبل هيئة رقابة شرعية والتي تتابع وتوجه مدير االستثمار. ويجب على 
صناديق االستثمار المتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية تعيين هيئة رقابة شرعية لتوجيه إدارة الصندوق ومدير االستثمار 
في االحكام االسالمية، وتقوم بوجه خاص بتحديد ما اذا كانت االستثمارات المقترحة للصندوق متوافقة مع احكام الشريعة 

االسالمية أم ال.

الشريعة  علماء  من  المستشارين  من  مجموعة  عبر  عدمها  من  إسالمية  االستثمارات  هذه  بكون  والتصديق  االعتراف  ويتم 
اإلسالمية.

االستثمارات اإلسالمية - وسيلة القتناص فرص جديدة

الشركات   هذة  من   كثير  وجود  المجاالت  كافة  تخدم  التى  الشركات  من  واسعة  سلسلة  يضم  اإلسالمي  االستثمار  قطاع 
المتوافقة مع احكام  الشريعة في إدارتها وعملياتها اليومية و كذلك األنشطة المصرفية  االسالمية التي تقدم حلوال تمويلية  
متوافقة مع أحكام الشريعة شجع على  توسيع قاعدة الشركات المتوافقة فى اعمالها مع مبادي الشريعة االسالمية ومن ثم 
تكوين الصناديق اإلسالمية التي تقوم باالستثمار في هذة الشركات . وتعد الشركات المدرجة في أسواق الخليج المتوافقة 
مع أحكام الشريعة فرصة متميزة للمستثمرين لالستفادة منها من خالل قطاع الصناديق االستثمارية الذي تسعى القتناص 

مثل هذه الفرص.

سجلت صناعة االستثمار اإلسالمي نموا هائال خالل العقد الماضي في كل من البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية، فقد بلغ 
حجم األصول المالية اإلسالمية العالمية 1.2 تريليون دوالر في 2010، وفقا لستاندرد أند بورز. و من المتوقع أن يصل حجم 

األصول اإلسالمية 2 تريليون دوالر بحلول عام 2015.

و وفقا لدراسة صندوق النقد الدولي، فقد أظهرت البنوك اإلسالمية مرونة قوية خالل األزمة المالية العالمية في الفترة 
2008-2009 بسبب المالءة المالية العالية، ونسبة عالية من القروض التي تقدمها لقطاع المستهلكين. زاد هذا من القبول 

الواسع النطاق لألدوات المالية اإلسالمية المدعومة باألصول في جميع أنحاء العالم.

االستثمار والتمويل االسالمي
 

•  التمويل اإلسالمي يربط المدخرات وبشكل مباشر مع أنشطة االقتصاد الحقيقي. هذا ويرجع ذلك إلى حقيقة أن 
هذه المدخرات اإلسالمية تشكل الذراع االستثمارية الرئيسية على عكس المدخرات التقليدية التي تتبع سياسات 

معقدة لالستثمار.
التمويل اإلسالمي يشجع االستثمار على المدى الطويل في صورة االشتراك في المخاطر. و هذا يمهد الطريق    •

للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية في شكل اتفاقية برامج المشاركة العامة.
واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة )SME(، التي تلعب دورا مهما في تطوير    •
االقتصاد، هو عدم وجود تمويل كافي. كانت البنوك التقليدية في جميع أنحاء العالم تحجم عن تقديم االئتمان إلى 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرجع ذلك أساسا إلى حجم األعمال. واليوم فإن المؤسسات المالية اإلسالمية أكثر 

مالءمة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من االئتمان نتيجة لطبيعة  معامالتهم.
•  لعبت طبيعة األصول المدعومة بالتمويل اإلسالمي دورا رئيسيا وستظل تلعب هذا الدور الرئيسي لتطوير قطاع 
اإلسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن الطلب على المساكن في هذه البلدان في تزايد بشكل مستمر 

بسبب التركيبة السكانية الفريدة للمنطقة مع الغالبية العظمى من السكان من صغار السن.

وما ال شك فيه بأن ذلك يوفر فرصة مهمة للشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة والقادرة على الوصول إلى تلك األموال 
المذكورة أعاله. وهذا  بدوره سيوفر السيولة الالزمة التي ستكرس في االستثمار في الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
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الهيئة الشرعية

عينت إدارة الصندوق دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية للصندوق. 

ودار المراجعة الشرعية هي المستشار الشرعي  للعديد من الشركات الرائدة في عالم األعمال والبنوك وشركات التأمين. تضم 
قاعدتهم 31 من علماء الشريعة / المستشارين الشرعيين من مواقع جغرافية متنوعة حول العالم مثل ماليزيا والمملكة العربية 
السعودية والجزائر ومصر واإلمارات والسودان ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وهي كذلك العضو المنتدب لهيئة المحاسبة 

.)AOFFIِ( والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وكذلك المستشار العام للمصارف اإلسالمية والمؤسسات المالية

المالية  المنتجات  لهيكلة  تشاورية  خدمات  بتقديم  البحريني(  المركزي  البنك  قبل  من  )مرخصة  الشرعية  المراجعة  دار  تقوم 
والمصرفية واالستثمارية، ومراجعتها واعتمادها وفقا للضوابط الشرعية، الى التدقيق الشرعي والمراجعة الدورية للعمليات. 

آلية عمل هيئة الرقابة الشرعية

يعد التأكد من توافق عمل الصناديق مع الضوابط الشرعية الهدف الرئيس لهيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها، وفي سبيل 
تحقيق هذا الهدف يتطلب تحقق بعض الضوابط واإلجراءات التي تتعدد الطرق واآلليات المتبعة والتي تتضح كالتالي:

تشكيل هيئة الرقابة الشرعية من خالل موافقة أصحاب الفضيلة على عضويتها وتمثيلها.  .1
مراجعة مذكرة األحكام الخاصة بالصندوق من قبل هيئة الرقابة الشرعية وفحص آلية عمل الصندوق والهيكلة الخاصة   .2 

به، إضافة إلى أسلوب االستثمار المتبع فيه للتيقن من استخدام األدوات والمعايير أالستثمارية الشرعية .  
عرض السياسات واإلجراءات الخاصة بالصندوق على هيئة الرقابة الشرعية من أجل مراجعتها والتأكد من مطابقتها   .3 

لألحكام والضوابط الشرعية.  
اإلشارة إلى المواطن غير المتوافقة والتي تحتاج إلى إعادة صياغة، ومناقشتها مع اإلدارة.  .4

تقديم الحلول البدلية المتوافقة مع الضوابط واألحكام الشرعية.  .5
اإلجابة على كافة االستفسارات واألسئلة الشرعية المتعلقة بالعمل متى وكيفما كانت.  .6

التأكد من كل ما سبق يتم إصدار شهادة اعتماد شرعي للصندوق، ينص فيها على موافقة أحكامه لألحكام  بعد   .7 
والمعايير الشرعية.  

مدى نفوذ قرارات هيئة الرقابة الشرعية

تعتبر القرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة للمؤسسة وفقًا لما نصت عليه معايير الضبط الصادرة عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

هيئة الرقابة الشرعية

وقد اختارت  دار المراجعة الشرعية الشيوخ االفاضل التالي اسمائهم للعمل بصفة مباشرة كهيئة شرعية للصندوق :- 

الشيخ / أسامة سعد بحر   .1
الشيخ الدكتور / صالح الشلهوب   .2
الشيخ / وليد بن سليمان القري   .3

تكون لجنة  الرقابة الشرعية مسؤولة عن مراقبة ومطابقة المعامالت التي يقوم بها الصندوق، والتأكد من أنها تتماشى مع 
أرباح  الرقابة الشرعية توصياتها إلدارة الصندوق بشأن تطهير  بالكيفية التي وافقت عليها. وتقدم لجنة  المباديء االسالمية 
الصندوق التي يمكن ان تحتوي على عنصر محرم إن وجدت. كذلك تحدد لجنة المراقبة الشرعية وإدارة الصندوق الجهات الخيرية 

التي يتم التبرع لها بتلك االيرادات.

ويمكن االطالع على اتفاقية هيئة الرقابة الشرعية لدى مكتب مدير االستثمار.
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اتعاب هيئة الرقابة الشرعية 

سيقوم الصندوق بدفع رسوم اتعاب سنوية الى هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة بما ال يتعدي مبلغ 12000 ريال عمانى للسنة 
المالية  2013 على ان تحدد إدارة الصندوق االتعاب  سنويا مع مقدم الخدمة. 

فترات المراجعة الشرعية

بعد االنتهاء من وضع االطار الشرعى وبداية عمل الصندوق وفقا للمحددات التى تم وضعها من قبل هيئة الرقابة الشرعية ، 
ستقوم هيئة الرقابة للصندوق  بمراجعة المحفظة االستثمارية للصندوق بصورة ربع سنوية على ان يتم التدقيق على جميع 

اعمال الصندوق واستثماراتة سنويا.
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أهداف واستراتيجية و سياسة االستثمار

هدف االستثمار

هدف الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية وتحقيق دخل عن طريق إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه لالستثمار في الشركات 
المدرجة في أسواق دول الخليج والمتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

سيتبع الصندوق سياسة مرنة لتوزيع االستثمارات عبر تشكيلة متنوعة من القطعات في دول مجلس التعاون الخليجي.

إستراتيجية االستثمار

قام قسم البحوث بشركة الرؤية بوضع استراتيجية لتوزيع األصول التي توفر اآلتي: اإلدارة الفعالة في فترة التقلبات و تحقيق 
عوائد دورية مع التقليل من المخاطر.

يهدف صندوق صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج  إلى توفير الفرصة للمستثمرين المحليين واإلقليميين والدوليين وذلك 
باالستفادة من قدرات إدارة االستثمار لشركة الرؤية لخدمات االستثمار لتحقيق زيادة رأس مالية، وكذلك توليد الدخل من خالل 
االستثمار في األسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وشركة الرؤية لديها سجل 
حافل في إدارة صناديق االستثمار والمحافظ المدارة من قبل الشركة في أسواق المنطقة. ويعبراألداء التاريخي لصندوق 
الرؤية ألسواق الخليج الصاعدة، وصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد، وكذلك صندوق الرؤية لالقتصاد الحقيقي في الخليج 

يدعم النظرة االستثمارية الثاقبة التي تتمتع بها شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م( كمدير لالستثمار.

السر  يكمن  الخليجية.  األسهم  أســواق  في  ومعمق  مفصل  فهم  إلى  الوصول  من  الرؤية  تمكنت  الماضي،  العقد  خالل 
الرئيسي وراء قوة الرؤية إلى قوة قاعدة البيانات الخاصة بأبحاثها مدعومة بالنهج االستباقي إلدارتها التي ساعدت األصول 

المدارة من قبلها في التفوق على نظيراتها من الصناديق وكذلك على المؤشرات القابلة للمقارنة. 

والتحاليل  المتعمقة   األبحاث  استراتيجية  تتبع  التي  المتطورة  فالفلسفة  بارزة فيها،  االستثمار سمة  الرؤية في  نهج  يعتبر 
الدقيقة )من القمة إلى القاعدة( تمكنها من تحديد الفرص االستثمارية في كل دول مجلس التعاون الخليجي الست. النمو 
الذي حدث مؤخرا في المنطقة في فئات األصول االستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يجسد أيديولوجية 
الرؤية في أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستوفر عوائد مجزية ومغرية على المديين المتوسط والطويل. وسوف 
تستمر الرؤية في اتباع استراتيجية حيوية لتوزيع األصول للصندوق بهدف إدارة التقلبات والحد من المخاطر، وهي االستراتيجية 

التي نجحت في الصناديق األخرى لشركة الرؤية.

وسيسعى الصندوق ضمن استراتجيتة  الى توزيع ارباح الى حملة الوحدات وذلك وفقا للضوابط بهذا الخصوص. 

سياسة االستثمار

التمهيدية.  كما قد  المالية  الملكية وعمليات الطرح األولية لألوراق  سيستثمر الصندوق بصفة أساسية في أسهم حقوق 
يستثمر الصندوق أيضا في المنتجات ذات الدخل الدوري 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.

ويتم االستثمار في األوراق المالية واألصول المالية األخرى من قبل الصندوق وفقا للوائح الهيئة العامة لسوق المال، وكذلك 
هيئة الرقابة الشرعية وقوانين السلطات المحلية األخرى التي تخضع لها مثل هذه االستثمارات.

 وعلى العموم سيقوم الصندوق باتباع السياسة التالية لتوزيع األصول واالستثمارات:

الّتعليقاتنسبة االستثمار )%(فئة األصول

األسهم المدرجة واألوراق المالية ذات الصلة 1
أوراق مالية مدرجة وطرح تمهيدي لألوراق 50 -100  المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

المالية في منطقة الخليج

أوراق مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة 50الصكوك واألوراق المالية ذات الصلة2
االسالمية ذات إيراد دوري في منطقة الخليج

سيكون مدير االستثمار قادرا على اإلنتقال إلى النقد وشبه النقد في المدى القصير إلى المتوسط كاستراتيجية استثمار 
مؤّقتة إذا كانت الظروف تقتضي ذلك. بدون اإلخالل بقوانين سوق رأس المال.
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سوف تستند السياسات االستثمارية للصندوق على المبادئ المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفق منهجية هيئة   .1
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

2.   يجب على الصندوق أن يستثمر نسبة 75% على األقل من رأسماله لتحقيق أهدافه االستثمارية االساسية . 
يجب على الصندوق االلتزام بالقواعد التالية:  .3

1.   يجب أن ال تزيد نسبة تملك الصندوق عن 10 % من االواراق المالية  ألي  مصدر .           
2.  يجب أن ال تزيد استثمارات الصندوق في أية أوراق مالية ألي جهة مصدرة واحدة عن10 % من صافي قيمة      

       أصول الشركة .
3.   لن يقترض الصندوق أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله.    

سيعمل الصندوق على اتباع المعاير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية   )د( 
)AAOIFI(ومن أهم حكامها االساسية لالستثمار والمتاجرة  باالسهم :-   

ان ال تنص الشركة فى نظامها االساسي ان من اهدافها التعامل بالربا ، او التعامل بالمحرمات كالخنزير    .1 
ونحوه .  

اال يبلغ اجمالى المبلغ المقترض بالربا ، سواء كان قرض طويل االجل او قرض قصير االجل ،30% من    .2 
القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة علما بان االقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغة   

اال يبلغ اجمالى المبلغ المودع بالربا ، سواء اكان مدة االيداع قصيرة او متوسطة او طويلة  ،30% من    .3 
القيمة السوقية لمجموع اسهم الشركة علما بان االيداع بالربا حرام مهما كان مبلغة .  

الناتج من عنصر محرم نسبة 5%من اجمالى ايرادات الشركة ، سواء اكان هذا  ان ال يتجاوز مقدار االيراد    .4 
االيراد ناتج عن ممارسة نشاط محرم ام عن تملك بمحرم .  

عدم االستثمار بصكوك االيجارة إال بعد أخذ موافقة المستشار الشرعي   .5

  	التطهير:

يجب التخلص مما يخص السهم من اإليراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقا لما يأتي:     
على  الفوائد-  من  أم  المحرم،  التملك  أو  النشاط  من  ناتجا  أكان  المحرم-سواء  اإليراد  التخلص من  يجب 
من كان مالكا لألسهم سواء أكان مستثمرا أم متاجرا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب األداء عند صدور 
القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها. وعليه فال يلزم من باع األسهم قبل نهاية 
الفترة المالية التخلص وسوف يتم االعالن ضمن القوائم المالية الدورية عن نسبة التطهير التى تخص 

الفترة . 

)Ideal Ratings( أيديال ريتينجز

ومن ضمن المتطلبات فإن على مدير االستثمار توفير متطلبات الفحص الحكيمة ومراقبة عمليات اإلدارة فإن ادارة  الصندوق 
قد عينت االفاضل / أيدل ريتينجز التي سوف تقوم بمراجعة األسهم للتأكد من أنها متوافقة مع األحكام الشرعية والضوابط 
والمعايير التى سيتبعها الصندوق و ستقوم أيديال ريتينجز بتزويد الصندوق ببيانات دقيقة تتمثل في التحقق من التوافق 
الشرعي، ونسب التطهير ان وجدت وذلك وفقا  للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 .)AAOIFI( االسالمية
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النظام  لنصوص  العامة وفقا  الجمعية  اجتماع  المنتخبة في  الصندوق  ادارة  بواسطة  عليه  الصندوق واإلشراف  إدارة  ستتم 
األساسي. وسيكون عدد األعضاء في إدارة الصندوق سبعة أعضاء متضمنين رئيس ونائب رئيس اللجنة. يجب أن يقوم رئيس 

اللجنة أو نائبه بتمثيل الصندوق أمام المحاكم وفي عالقاته مع األطراف األخرى.

تم تعيين اإلدارة األولى للصندوق من جانب مدير االستثمار بالتنسيق مع المؤسسين شريطة أن ال تزيد مدتها عن سنة واحدة 
من تاريخ تسجيلها في سجل الصندوق. و يحدد النظام األساسي مدة شغل عضوية ادارة الصندوق شريطة أن ال تزيد عن 

خمس سنوات من تاريخ التأسيس.

أعضاء إدارة الصندوق:
الفاضل/ صالح بن عبدالله الزكواني.  •
الفاضل/ طالل بن سعيد المعمري.  •

الفاضل/ علي بن مال الله بن علي بن حبيب اللواتي.  •
الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي.  •

الفاضل/ غانم بن سليمان الغنيمان.  •
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار.  •

الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي.   •

صالح	بن	عبدالله	الزكواني
خبرة  ولديه  السلطاني،  البالط  ديوان  تقاعد موظفي  لدى صندوق  لمدة ستة سنوات  االستثمار  يعمل صالح  في قسم 
واسعة للتعامل مع فئات االصول المختلفة في المجال االستثماري. ويحمل صالح عضوية مجلس ادارة مجموعة من الشركات، 

ويحمل صالح شهادة MBA  من جامعة Bedfordshire  في لندن.

طالل	بن	سعيد	المعمري
يشغل طالل حاليا منصب المدير المالي للشركة العمانية لالتصاالت ش.م.ع.ع، لدى طالل خبرة طويلة في التحليل المالي، 
تغيير االنظمة واساليب االدارة، يشغل طالل عضوية مجلس ادارة مجموعة من الشركات.يحمل طالل شهادة البكالوريوس في 

المحاسبة من الواليات المتحدة االمريكية، واتم بنجاح برنامج تنفيذي اول من كلية لندن الدارة االعمال في المملكة المتحدة.

علي	بن	مال	الله	بن	علي	بن	حبيب	اللواتي
يعتبر علي واحد من أصحاب المشاريع الرائدة في عمان في مجال التطوير العقاري في المنطقة. كمؤسس لشركة الحبيب 
المالية  الخدمات   ، التجزئة  لتشمل قطاع  الشركة  اعمال  وتنويع  العقارات  تطوير  رائدا في  دورا  لعب   1978 عام  منذ  وشركاه 
باالضافة الى الشركات الصناعية. شغل علي عضوية مجلس ادارة مجموعة من الشركات ولعب دورا لتطوير هذه المؤسسات 
بين فترة الخرى. شغل علي منصب امين الصندوق وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة ستة سنوات. يحمل 

علي شهادة MBA  من جامعة هل من المملكة المتحدة.

علي	بن	محمد	بن	جمعة	اللواتي
كان لعلي دورا رئيسيا في إنشاء وتأسيس شركة الرؤية لخدمات االستثمار وهو يشغل منذ البداية منصب الرئيس التنفيذي 
زميلة في  مع شركات  العربي  الخليج  دول  االصول في  ادارة  بين شركات  مرموقا  مركزا  الشركة  احتلت  ادارتــه  وتحت  فيها، 
خدمات الوساطة، التامين والخدمات العقارية. ومع خبرة تزيد عن 18 عاما في االسواق المحلية والعالمية، اضاف علي منهجية 
االقتصاد الكلي على استراتيجة االستثمار لدى الشركة، وكان له دور كبير في تشكيل فلسفة االستثمار لدى المؤسسة. ويعزى 
يحمل علي  العالمية.  الخليج واالسواق  اسواق دول  االستراتيجة في  والمنتجات  المالية  المفاهيم  بتطوير  القيام  الى علي 
شهادة العلوم ) الرياضيات والكمبيوتر ( واتم مجموعة دورات متقدمة في االدارة والمالية من مجموعة من المعاهد الدولية 

في اوروبا والواليات المتحدة االمريكية. 

غانم	بن	سليمان	الغنيمان
العربية، حاصل على  للتنمية االقتصادية  الكويتي  العام لشؤون اإلستثمار في الصندوق  المدير  نائب  يشغل حاليا منصب 
شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة من جامعة الكويت باالضافة الى اتمامه منهج التجارة الدولية من جامعة اويجون من 

الواليات المتحدة االمريكية. ويملك خبرة واسعة في مجال االستثمار تزيد عن 27 عاما.

غسان	بن	خميس	الحشار
يمتلك الفاضل غسان الحشار خبرة عملية تمتد ألكثر من 15 عامًا في مجال اإلدارة المالية واالستثمار، ويشغل حاليًا منصب 
رئيس قسم إدارة األصول المحلية بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، كما شغل الفاضل غسان الحشار كعضو مجلس إدارة في 
العديد من الشركات المساهمة العامة والمقفلة في السنوات الماضية، وهو حاليًا رئيس لجنة المستثمرين في صندوق مسقط 
لالستثمار وعضو مجلس إدارة في كل من الشركة العمانية القطرية لالتصاالت ش.م.ع.ع وشركة مجان للتعمير ش.م.ع.م، كما 

يحمل الفاضل غسان الحشار درجة الماجستير في العلوم المالية وادارة االستثمار من جامعة آبردين )المملكة المتحدة(. شر
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مصطفى	بن	احمد	بن	جعفر	اللواتي	
مصطفى أحمد من  المؤسسين والمدير التنفيذي لشركة الرؤية لخدمات االستثمار، وهو حاصل على مؤهل جامعي في 
الدراسات  المالية من الواليات المتحدة االمريكية، يمتلك خبرة واسعة  تمتد الكثر من 25 عاما فى مجال المالية واالستثمار 
والتامين تمثلت  فى عمل الكثر من ثماني سنوات في شركة تنمية نفط عمان كرئيس للدعم المالي لمشاريع الغاز الحكومية، 
ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاما في االسواق االقليمية ويعتبر احد اكبر المحركين الرئيسيين لنمو االصول التي تتم ادارتها عن 
طريق الشركة ) تتضمن المحافظ والصناديق االستثمارية (ويمكن ان يعزى له بصفة اساسية السجل الممتاز لالداء طويل 

االجل الذي تتمتع به شركة الرؤية.  

مسؤوليات ومهام أعضاء ادارة الصندوق

مدير  على  والرقابة  اإلشراف  عن  المال  لسوق  العامة  والهيئة  المستثمرين  أمام  مسئولين  الصندوق  ادارة  أعضاء  سيكون 
االستثمار ومقدمي الخدمات اآلخرين وحماية مصالح الصندوق والمستثمرين وفقا للقانون.

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

التأكد من التزام الصندوق بنشرة اإلصدار والنظام األساسي واالشتراطات التنظيمية.  .1
تقييم أداء مدير االستثمار ومقدمي الخدمات اآلخرين.  .2

التأكد من كفاية أنظمة الصندوق لحماية مصالحه والتأكد من توفر ضوابط الرقابة المحاسبية المناسبة.  .3
التأكد من مالءمة أنظمة مدير االستثمار وضوابط الرقابة لديه لضمان االلتزام بمصالح الصندوق والمستثمرين فيه.  .4
تفادي تعارض المصالح والتأكد من وجود التدابير المناسبة لحل حاالت تعارض المصالح بما يحقق أفضل مصلحة   .5 

للصندوق والمستثمرين.  
التأكد من فصل الوظائف عند عمل إحدى الشركات كمقدم ألكثر من خدمة واحدة للصندوق.  .6

اعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها.  .7
اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية والمعلومات األخرى واإلفصاح للجمهور والمستثمرين لضمان أن اإلفصاح   .8 

عادل وفي وقته وشفاف وغير مضلل.  
تعيين وعزل مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم.  .9

التأكد من التزام الصندوق بالمعايير الموضوعة من قبل اللجنة الشرعية  .10

تعيين األعضاء

يجب أن يفي عضو ادارة الصندوق بالمعايير التالية:

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك والسمعة الطيبة. )أ( 
أن ال يكون مدانا بأية جريمة أو جنحة تخل بالشرف واألمانة أو جريمة منصوص عليها في قانون سوق المال 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  5000 ريال  في السنة، متضمنة المصاريف التي ربما 
تحملوها بصورة معقولة أثناء تأديتهم لواجباتهم، وستدفع الرسوم لالعضاء على النحو التالي:

أتعاب  حضور اجتماع ادارة الصندوق بواقع  500  ريال عن كل أجتماع   -
اتعاب نهاية العام لجميع االعضاء بواقع 5000 ريال للعضو مخصوما منها قيمة عدد االجتماعات السنوية للصندوق .  -

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.
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اجتماعات ادارة الصندوق

يجب أن يراعى في اجتماعات ادارة الصندوق ما يلي:   

يجب أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين 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 من   .2 

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 تجتمع ادارة الصندوق أربع مرات على األقل في السنة مع وجود فجوة بمدة أقصاها أربعة أشهر بين كل   .5 

اجتماعين متتاليين.  

قد يطلب المستثمرون الذين يحملون 5% على األقل من الوحدات االستثمارية من أدارة الصندوق إلغاء أي قرار تم     
تبنيه من جانب ادارة الصندوق أو من جانب جمعية عمومية، حسب مقتضى الحال. يجب إحالة الطلب إلى نفس الجهة    

التي أصدرت القرار بغرض اتخاذ قرار بشأنه.  

الحافظ األمين
تم تعيين البنك الوطنى العماني )ش.م.ع.ع( ، لتقديم خدمات الحافظ األمين للصندوق.

يمكن االطالع على اتفاقية الحافظ األمين لدى مكتب مدير االستثمار.

مهام الحافظ األمين

يتم  قد  عمان.  الرئيسي في سلطنة  عمله  مقر  يكون  الذي  االمين،  الحافظ  لدى  محفوظة  الصندوق  أصول  تكون  ان  يجب 
االحتفاظ بتلك األصول خارج سلطنة عمان لتسهيل التعامالت بالخارج. قد يقوم الحافظ األمين بتعيين حافظ أمين فرعي او أكثر 

من الباطن لالحتفاظ بأصول الصندوق. يجب أن ال يعفي تعيين حافظين فرعيين الحافظ األمين من التزاماته.

يجب الحصول على الموافقة الخطية من ادارة الصندوق على جميع العقود التي يتم إبرامها مع الحافظ األمين الفرعي ويجب 
أن توفر هذه العقود حماية مناسبة لألصول وفقا لبنود وشروط تتسم بالثبات مع العقد المبرم مع الحافظ األمين الرئيسي.

يجب أن تغطي جميع العقود المبرمة مع الحافظ األمين الرئيسي أو الحافظين األمناء الفرعيين ما يلي:

االشتراطات التي تمكن الصندوق من ممارسة جميع حقوقه المتعلقة باألصول المحتفظ بها لدى الحافظ الفرعي.  .1
االشتراطات التي تتعلق بالموقع الذي يتم االحتفاظ فيه بأصول الصندوق.  .2

طريقة االحتفاظ باألصول.  .3
تقارير المراجعة وااللتزام.  .4

األتعاب وطريقة الدفع وتوقيت الدفعة.  .5

الرئيسي أو الحافظ الفرعي على خلق أي أعباء على أصول الصندوق، فيما عدا  يجب أن ال ينص أي عقد مبرم مع الحافظ 
مطالبات الدفع لألتعاب والرسوم للحافظ األمين أو الحافظ الفرعي للعمل بهذه الصفة. يجب أن ال تحتوي العقود على أي 
نص يتطلب دفع أي أتعاب أو مصروفات للحافظ األمين أو الحافظ الفرعي في شكل تحويل ملكية أصول مملوكة للصندوق.
بدون اإلخالل بالمادة 210 من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجوز تسجيل أصول الصندوق باسم الحافظ األمين 
أو الحافظين الفرعيين أو من يختارونه ويسجل منفصال فى سجالت الحافظ أو الحافظين الفرعيين أو من يختاروه إلثبات ملكية 

تلك األصول للصندوق.

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

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

رسوم الحافظ االمين
  

إلى  بناء على نسبة من صافي قيمة االصول وفقا  الفرعي  االمين  والحافظ  االمين  الحافظ  بدفع رسوم  الصندوق  يقوم 
االتفاقية الموقعة بين الحافظ االمين والحافظ االمين الفرعي. رسوم الحافظ االمين والحافظ االمين الفرعي ستحسب على 

اساس يومي وتدفع بشكل شهري وسيقوم الصندوق بدفع مبلغ عن كل عملية يقوم بها.
ويتم تحديد أتعاب الحافظ األمين باالتفاق بين إدارة الصندوق و مقدم الخدمة و يمكن االطالع على االتفاقية لدى مكتب مدير 

االستثمار.
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المدير االداري

تم تعيين شركة الرؤية لخدمات اإلستثمار )ش.م.ع.م( لتقديم الخدمات االدارية للصندوق. ويمكن لمن يرغب في اإلطالع على 
اتفاقية المدير االداري زيارة مكتب مدير االستثمار لذلك. وبموجب اإلتفاقية سيتقاضى المدير االداري/أمين السجل اتعاب 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 المدير ما يلي:

االحتفاظ بسجل لجميع حاملي وحدات الصندوق.  .1
إشعار مدير االستثمار، حسب الجدول المتفق عليه، بجميع طلبات االكتتاب واالسترداد التي يستلمها المدير.  .2

االحتفاظ بحسابات الصندوق.  .3
تسليم كشوف الحسابات أو إرسالها إلى مدير االستثمار في نهاية كل يوم.  .4

إشعار مدير االستثمار عن جميع اإلشعارات والتقارير والمعلومات المالية األخرى المتعلقة بممتلكات الصندوق فقط   .5 
عند استالمها من جانب المدير.  

احتساب صافي قيمة أصول الصندوق وتزويد الصندوق بصافي قيمة أصوله في نهاية كل يوم عمل.  .6
تزويد مراقب الحسابات بتأكيد تدقيق خاص بالصندوق، عند استالم طلب خطي من الصندوق في هذا الخصوص،   .7 
وخالل فترة زمنية معقولة من استالمه لمثل هذا الطلب، ولكن يجب أن ال يتأخر ذلك في جميع األوقات عن التاريخ    

المطلوب على نحو معقول من جانب الصندوق بتقديم مثل تلك المعلومات المطلوبة.   
تزويد مدير االستثمار بتأكيد عن مركز نهاية السنة.  .8

تزويد الصندوق عن طريق اإلرسال اإللكتروني أو بأية صيغة مقبولة أخرى، حسبما يطلبه الصندوق، كما في تاريخ   .9 
تلك القائمة، عن جميع االشتراكات القائمة في الصندوق.  

االحتفاظ بحسابات لمختلف األغراض حسبما ينصح به مدير االستثمار وسجل بجميع المعامالت التي تمت تحت تلك   .10 
الحسابات التي يجب تقديمها للصندوق عند طلبه لذلك.  
إرسال إشعار التخصيص/ رد المبالغ إلى حاملي الوحدات.  .11

إرسال إشعارات االكتتاب/ االسترداد إلى حاملي الوحدات.  .12
إبالغ مدير االستثمار والحافظ األمين عن جميع مبالغ االكتتاب التي ينبغي استالمها من الصندوق.  .13

إجراء الترتيبات لنشر صافي قيمة األصول في كل يوم عمل.  .14
إجراء الترتيبات لنشر الحسابات حسب لوائح الهيئة العامة لسوق المال.  .15

الموزع 

تم تعيين شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م(  كموزع للصندوق. تتوفر نسخة من اتفاقية التوزيع للفحص في مكتب 
مدير االستثمار. بحسب هذه االتفاقية يجب أن تدفع أتعاب بنسبة قد تصل إلى 1.5% من االكتتاب األولي إلى الموزع. سيكون 

الموزع مسئوال عن الترويج للصندوق وتتضمن واجبات الموزع ما يلي:

ترويج الصندوق للمستثمرين والمؤسسات والهيئات.   .1
القيام بالسفر الذي قد يكون ضروريا على نحو معقول للترويج للصندوق، على نفقته الخاصة، ما لم يتلقى اتفاقية   .2 

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 تقديم فكرة خاطئة عن الصندوق ألي شخص.   .6

يجب عليه االلتزام في جميع األوقات بالقوانين والقواعد واللوائح الخاصة بأي بلد يقوم فيه بالترويج والتسويق   .7 
للصندوق.  

عليه الحصول على وسطاء فرعيين الذين ال يمكن لهم توقيع عقود وساطة مباشرة مع الصندوق أو الشركات الزميلة له.  .8
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المدققون

تم تعيين ارنست ويونج عمان، وهي مؤسسة تدقيق ومحاسبة عالمية لتكون المدقق المستقل للصندوق لسنة واحدة.

المستشار القانوني

تم تعيين رجب الكثيري ومعاونوه )محامون ومستشارون قانونيون( كمستشار قانوني للصندوق. قد تقوم أدارة الصندوق 
بتعيين مستشارين قانونيين آخرين لألسواق األخرى بخالف سلطنة عمان.

البنوك

البنكي للصندوق. قد يقوم الصندوق بفتح  الرئيسي للحساب  المقر  اتخاذ قرار بشأنها الحقا. ستكون سلطنة عمان  سيتم 
حسابات مع البنوك الرئيسية األخرى في المنطقة، إن طلب ذلك، بغرض المعامالت التجارية للصندوق في هذه األسواق.

يمكن الدارة الصندوق إنهاء خدمات أي من مقدمي الخدمات المذكورين أعاله أو تعيين المزيد من مقدمي الخدمات للصندوق 
وفقا للقواعد المنظمة بهذا الخصوص .
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قامت إدارة الصندوق بتعيين شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م( كمدير لالستثمار وفقا إلتفاقية ادارة االستثمار بين 
ادارة الصندوق ومدير االستثمار. 

لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م(، شركة مساهمة مقفلة تأسست في سلطنة عمان في عام 1998م وتحمل  الرؤية  وشركة 
ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان لتقديم خدمات إدارة االستثمار واالستشارات. ويبلغ رأس 

مال الشركة المدفوع 10.5 مليون ريال  )تقريبا 27.25 مليون دوالر أمريكي(.

شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م( هي شركة خدمات استثمارية مالية شاملة وتتمتع بالخبرة وبسجل حافل في مجال:

إدارة األصول   •
استشارات االستثمارات   •

تسويق وتوزيع المنتجات االستثمارية   •
خدمات االستثمارات المالية للشركات وإدارة اإلصدارات.   •

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة، ومن أجل عرض المدى الكامل للخدمات المالية، قد جمعت تحت مظلتها عدد من الشركات 
الزميلة العاملة في مختلف القطاعات مثل الوساطة والتأمين العام والتأمين على الحياة والعقارات بالتعاون مع شركاء إقليميين 

يتمتعون بسمعة طيبة.

قسم إدارة األصول بشركة الرؤية

المصداقية واالتصال  كبير مبني على  نحو  بالشركة منهجا مهنيا مستقرا وشفافا وشخصيا على  إدارة األصول  يتبع قسم 
والبحث العميق المستند إلى قاعدة عريضة.

وتحت مظلة الخدمات المقدمة تقوم شركة الرؤية وبواسطة قسم إدارة األصول بإدارة ما يلي:

الصناديق المشتركة  )1(

صندوق	الرؤية	ألسواق	الخليج	الصاعدة			 	 	.1

تم تأسيس الصندوق في مايو 2005م. كان من أفضل الصناديق أداء في المنطقة لسنتي 2006م و2007م على      
التوالي )المصدر: تقرير المركز(. ومصنف ضمن  الفئة الفضية للصناديق من وكالة ستاندر و بورز  باإلضافة إلى 
ذلك ولمدة 3 سنوات من يونيو 2006م حتى يونيو 2009م تم تصنيف صندوق الرؤية ألسواق الخليج الصاعدة 
كأفضل الصناديق أداء من بين الصناديق التقليدية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. )المصدر : زاويا ( 

صندوق	الرؤية	لسوق	عمان	الصاعد 	 	.2

تم تأسيس صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد في أغسطس 2007م وكان هدف االستثمار في الصندوق تحقيق      
نمو رأس مالي باالضافة الى االستفادة من التوزيعات عبر االستثمار في الشركات المدرجة في سوق مسقط 
لالوراق المالية. ويعتبر الصندوق واحد من أكبر الصناديق ذو النهاية المفتوحة في سلطنة عمان. ومصنف ضمن  

الفئة الفضية للصناديق من وكالة ستاندر و بورز  

3.		صندوق	الرؤية	لالقتصاد	الحقيقي	في	الخليج

تم تاسيس صندوق الرؤية لالقتصاد الحقيقي في الخليج عام 2010 وكان هدف االستثمار فيه االستفادة من      
فرص النمو للشركات المدرجة في قطاعات االقتصاد الحقيقي في دول الخليج. يتسثمر الصندوق في قطاعات 
مختلفة مثل: السلع والخدمات، الصناعة، الخدمات اللوجيستية والقطاعات المشابهة لها. وال يقوم الصندوق 

باالستثمار في قطاع الخدمات المالية.  ومصنف ضمن  الفئة الفضية للصناديق من وكالة ستاندر و بورز.  
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الحسابات المدارة )تحت اتفاقية إدارة المحافظ(  )2(

تعتمد الحسابات المدارة لشركة الرؤية على منهج عمالء محدد بصورة عالية ومفصل يركز على االحتياجات االستثمارية 
المحددة للعميل ومستويات تحمل المخاطر وآفاق زمن االستثمار.

الحسابات	المدارة	لسوق	مسقط	لألوراق	المالية 	 	.1
لمدة تزيد عن تسعة سنوات ظلت محفظة سوق مسقط لألوراق المالية تحقق أداء تخطى المؤشر في كل سنة      

من السنوات.
الحسابات	المدارة	لدول	مجلس	التعاون	الخليجي 	 	.2

قامت شركة الرؤية ومنذ أكثر من ثالثة سنوات باضافة خدمة ادارة المحافظ في أسواق دول مجلس التعاون      
والتقديرية لشركة  واالدارة االستشارية  المشتركة  الصناديق  كانت أصول  اكتوبر 2012م    31 الخليجي.كما في 

الرؤية حوالي 71 مليون ريال  )حوالي 184 مليون دوالر امريكي(.

فلسفة ومنهج االستثمار المتبعين في شركة الرؤية

يعتمد اختيار الرؤية لألوراق المالية على التحليل العميق و المتأني والتعرف على الشركات ذات النشاط التجاري الجيد والتي 
بمقدورها أن تقدم عائد كلي من األرباح التي تتنامى بقوة  وينعكس    ذلك على اداء  اسهمها باالسواق . ويتم الدخول في 

االستثمارات بهدف تحقيق دورة ملكية ناجحة في أسهم هذه الشركات ومضاعفة العوائد مع ضبط المخاطر. 

تعتمد عملية بيع وشراء االستثمارات لدى الرؤية أسلوبا منظما. ويعتمد قرار الشراء بصورة أساسية على عناصر مثل التحليل 
الجذري المتأني لالستثمار والتركيز على الشركات التي تتمتع بادارت جيدة في األنشطة التجارية الجيدة، والتركيزعلى التقيمات 
العلمية . أضف إلى ذلك، إنه عند اتخاذ قرار البيع فإننا نضع في االعتبار عوامل المبالغة في التقييم، أسس التراجع أو التدهور، 

تصعيد األسهم، وعوامل االقتصاد الكلي . 

يقدم الجدول أدناه سجل األداء السابق لصندوق الرؤية ألسواق الخليج الصاعدة وصندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد وحسابات 
المحفظة المدارة بصفة تقديرية من جانب الرؤية كما في 30 سبتمبر 2012:

التفاصيل
صندوق الرؤية 

لالقتصاد الحقيقي 
في الخليج

صندوق الرؤية 
ألسواق الخليج 

الصاعدة

صندوق الرؤية لسوق 
عمان الصاعد

حسابات المحافظ 
المدارة من قبل الرؤية

األصول تحت اإلدارة
45.60 مليون ريال5.27 مليون ريال8.93 مليون ريال10.96  مليون ريال

28.46 مليون دوالر 
امريكي

23.19 مليون دوالر 
امريكي

13.69  مليون 
8 مليون دوالرامريكيدوالرامريكي

2010200520072002سنة التأسيس

أداء متميز يفوق 2.3 %50.24 %18.20%األداء منذ التأسيس 
المؤشر

أداء المؤشر منذ 
ال يوجدالتأسيس

%42.04- 
)مؤشر اس آند بي 

الخليجي(

%  12.67 -
)مؤشر سوق مسقط 

لألوراق المالية 30(

% 272.2
)مؤشر سوق مسقط 

لألوراق المالية 30(

المصدر: الرؤية لخدمات االستثمار

باإلضافة إلى إدارة األصول في سوق مسقط لألوراق المالية لدى الرؤية سجل حافل في مجال تقديم خدمات االستشارات 
الداخلية وشبكة  مواردها  على  الشركة  تعتمد  األخرى.  والعالمية  الخليجية  المالية  األوراق  أسواق  لعمالئها في  االستثمارية 
عالقاتها الواسعة مع شركات الوساطة واالستثمار ورجال األعمال وكبار المستثمرين لتقديم خدمات االستشارات االستثمارية.

يضم مجلس ادارة شركة الرؤية لخدمات االستثمار كال من:

الفاضل/ رضا بن مهدي بن جواد - رئيس مجلس اإلدارة.  •
الدكتور/ طالب أحمد علي - نائب رئيس مجلس االدارة )ممثل شركة االستثمارات الصناعية والمالية، دولة الكويت(.  •

الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي  •
الفاضل/ محمد أحمد سعيد القاسمي  •
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الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي  •
الفاضل/ راشد درويش أحمد الكتبي )ممثل مجموعة شركات درويش أحمد وأوالده(.  •

الفاضل/ محمود عاشور الجعفر  •
سعادة/ خديم بن عبدالله الدرعي )ممثل شركة البطين لالستثمارات، أبو ظبي(.  •

الفاضل/ بي آر راماكريشنان  •

فريق إدارة األصول

يضم فريق إدارة األصول لدى شركة الرؤية األشخاص اآلتية أسماؤهم:

الفاضل/	علي	بن	محمد	بن	جمعة	اللواتي	-	الرئيس	التنفيذي	للشركة

 كان له دورا رئيسيا في إنشاء وتأسيس شركة الرؤية لخدمات 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 المالية واالستثمار واإلدارة العامة في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا. لدية خبرة تزيد على 15 سنة في أسواق 
المال وأعمال بنوك االستثمار. وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد جمعة سلطان )مجموعة شركات تعمل في 

. )ERA Oman( شركة االصول للعقارات ،)مجال التجارة والعقارات وخدمات الضيافة(، شركة الرؤية للتأمين )ش.م.ع.م

الفاضل/	مصطفى	بن	أحمد	بن	جعفر	اللواتي	-	المدير	التنفيذي	للشركة	

الرؤية لخدمات االستثمار، وهو حاصل على مؤهل جامعي في  التنفيذي لشركة  المؤسسين والمدير  احد  مصطفى أحمد 
الدراسات  المالية من الواليات المتحدة االمريكية، يمتلك خبرة واسعة  تمتد الكثر من 25 عاما فى مجال المالية واالستثمار 
والتامين تمثلت  فى عمل الكثر من ثماني سنوات في شركة تنمية نفط عمان كرئيس للدعم المالي لمشاريع الغاز الحكومية، 
ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاما في االسواق المال االقليمية ويعتبر احد اكبر المحركين الرئيسيين لنمو االصول التي تتم ادارتها 
عن طريق الشركة ) تتضمن المحافظ والصناديق االستثمارية (ويمكن ان يعزى له بصفة اساسية السجل الممتاز لالداء طويل 
االجل الذي تتمتع به شركة الرؤية ويعمل كمستشار لصندوق الرؤية ألسواق الخليج الصاعدة فقد قدم مساهمة ضخمة نتج 

عنها أن أصبح الصندوق أفضل الصناديق أداء في المنطقة لسنتين متتاليتين )2006م و2007م(.

الفاضل/	محمد	عبدالحفيظ	-		الرئيس	المالي	للشركة

 وهو حامل شهادة الزمالة  المهنية من المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين. يحمل خبرة واسعة تزيد عن 16 سنة في مجال 
المالية. التحق بشركة الرؤية منذ التاسيس ويعتبر من ذلك الوقت من اهم المؤثرين في الشركة.

الفاضل/	راجيش	فينكيتسوارن	سيكون	مدير	صندوق	الرؤية	-الخير	ألسواق	الخليج	.

تقاعد  لصندوق  استثمار  كمستشار  9 سنوات  تتضمن  األصــول  إدارة  مجال  في  الخبرة  من  16 سنة  راجيش  الفاضل  يحمل 
حكومي. باإلضافة إلى ذلك، عمل راجيش كاستشاري )بدوام جزئي( لتأسيس أنظمة سداد لسوق مسقط لألوراق المالية كما 
كان عضوا في مجلس إدارة صندوق مدرج. يحمل راجيش خبرة واسعة في مجال االستثمار في أسواق المال بدول مجلس 
التعاون الخليجي باإلضافة إلى االستثمارات في األسهم الخاصة. يحمل راجيش شهادة ماجستير إدارة األعمال من الهند. في 
شركة الرؤية فإن راجيش مسئول عن إدارة ثالثة صناديق وهي صندوق الرؤية ألسواق الخليج الصاعدة وصندوق الرؤية لسوق 

عمان الصاعد وصندوق الرؤية لالقتصاد الحقيقي في الخليج.

الفاضل/	عمار	بن	موسى	بن	إبراهيم

يمتلك عمار أكثر من 10 سنوات خبرة في مجال تمويل الشركات وإدارة األصول. ويرأس حاليا في الرؤية قسم إدارة األصول 
التي تديرها  الخليج. كان عمار عضوا أساسيا في تأسيس جميع الصناديق االستثمارية  والوساطة االستشارية في أسواق 
الرؤية. قبل انضمامه إلى الرؤية، عمل عمار مديرا لعالقات العمالء في البنك الوطني العماني )ش م ع ع(. وبين عامي 
2002 و 2004، عمل عمار في بنك HSBC الشرق األوسط، عمان، حيث عمل في قسم تمويل المؤسسات وكذلك قسم وحدة 

التسهيالت االئتمانية.
 

عمار عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين )ACCA(، المملكة المتحدة، وكذلك مدير محافظ قانوني )األكاديمية 
الدولية لإلدارة المالية(، الواليات المتحدة األمريكية، و حاصل على دبلوم عالي في المحاسبة من جامعة سالفورد، المملكة 

المتحدة.
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الفاضل	/	عباس	مسلمي	

عمل الفاضل عباس مع شركة الرؤية منذ أبريل 2008م متتبعا لألسهم العمانية المدرجة بصفته محلل بحوث. عباس خريج إدارة 
أعمال متخصص في المالية والتمويل العالمي وهو يحمل الزمالة القانونية في إدارة المخاطر المالية كما أنه محلل مالي 
قانوني )CFA( من الواليات المتحدة األمريكية. قبل التحاقه بشركة الرؤية كان الفاضل عباس محلال مجازا لدي  إني أي إس دي 
يرأس فريقا من 4 موظفين يعملون في توماس ويزيل )وهو بنك استثماري مدرج في ناسداك( من مكتبهم في مومباي. 

وقبل السنتين اللتين قضاهما في توماس ويزيل عمل مع جي بي مورجان الهند في مجموعة المعلومات المالية.

الفاضل/	عادل	سارفرز
يحمل عادل شهادة ACMA  من معهد المحاسبة والمصاريف االدارية في باكستان. ولديه خبرة اكثر من 7 سنوات في مجال 
ادارة المحافظ االستثمارية، ادارة المخاطر، االبحاث واالمور االدارية. يعمل عادل كمساعد لمديرالصناديق، حيث يقوم بتحليل 

المتغيرات االقتصادية، وتحليل اتجاه االسواق.

الفاضل/	مفضل	جاريواال

يعمل مفضل في شركة الرؤية منذ إبريل 2010 وهو يتابع الشركات المدرجة في السعودية واالمــارات،  وهو يحمل درجة 
البكالوريوس في المالية من جامعة )ICFAI(  من حيدر اباد من الهند. وأنهى المستوى الثاني من شهادة )CFA( ، ولديه خبرة 
اكثر من 5 سنوات في االبحاث وادارة الصناديق، كان يعمل نائب لمدير الصندوق ومحلل ابحاث مع مجموعة من الشركات في 

الهند حيث كان يقوم بعمل تغطية على قطاعات الطاقة، البنية التحتية، مواد البناء والقطاع العقاري.
 

الفاضل/	كريشنا	شاندرامولي

يعمل كريشنا مع الرؤية منذ أغسطس 2010 وهو يتابع الشركات في سلطنة عمان وقطر، وهو يحمل درجة الماجستير في 
المالية مع خلفية هندسية ويمتلك خبرة تزيد عن 5 سنوات في قطاع الخدمات المالية. وقد أنهى المستوى االول من شهادة 
) CFA (، قبل التحاقه بالرؤية كان يعمل لدى شركة )BDO Consultant( كمحلل لالعمال التجارية، وكان يعمل قبلها مع احدى 

الشركات الغير المالية التابعة لبنك اوف امريكا في قطاع تمويل المؤسسات ومتخصص في تحليل االعمال.

الفاضل/	جاجديش	جايسوال	–	سيكون	المدير	اإلداري	ومدير	العمليات	لصندوق	الرؤية	-الخير	ألسواق	الخليج	

الفاضل/	محمد	مصطفى	احمد	جودة،	سيكون	مسؤول	االلتزام	لصندوق	الرؤية	-الخير	ألسواق	الخليج	

مهام	ومسئوليات	مدير	االستثمار

سيقوم  الصندوق بإسناد إدارة استثماراته إلى مدير االستثمار.

يجب على مدير االستثمار القيام بما يلي:

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

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية أو القرارات األخرى بما يحقق أقصى مصلحة ممكنة للصندوق وللمستثمرين.  .2
تسلسلها  وحفظها حسب  الصندوق  لصالح  بها  القيام  يتم  التي  والبيع  الشراء  معامالت  لجميع  الدقيق  التسجيل   .3 

الزمني.  
أن يكون لديه نظام محاسبي لتصنيف ورصد وفحص جميع المعامالت في محفظة الصندوق التي يتم إدخالها في   .4 

النظام وتسويتها مع النقد وحسابات األوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى الحافظ األمين.  
توفير السيولة للصندوق للتفرغ من أعبائه.  .5

حماية الصندوق من أية مخاطر استثمارية غير ضرورية.  .6
الرقابة الشرعية فى تحديد االدوات االستثمارية التى يمكن  سيتبع مدير االستثمار التوجيهات الصادرة من هيئة   .7 

للصندوق االستثمار بها وااللتزام بذلك فى جميع الفترات الخاصة بعمر الصندوق    
سيقوم مدير االستثمار بتوجية المدير االداري للصندوق بارسال التقارير الدورية الصادرة من اللجنة الشرعية للصندوق   .8 

لجميع حملة الوحدات عقب صدورها .  
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 الصندوق

حسب المرسوم السلطاني رقم 2009/28 فإن إيرادات الصناديق مثل صندوق صندوق الرؤية -الخير  ألسواق الخليج  المؤسسة 
يجنيه  الذي  الدخل  فإن  لذا  الدخل.  ضريبة  من  معفاة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لدى  ومسجلة  مشتركة  استثمار  كحسابات 

الصندوق معفى من ضريبة الدخل العمانية . )ولكن قد توجد بعض الضرائب التي قد تفرضها بعض السلطات بدول اخرى(.

المستثمرون

قد يخضع المستثمرون األجانب لضرائب في سلطات دول اخري ، فلذلك على المستثمرين أخذ المشورة من مستشاريهم 
قوانين  بموجب  الوحدات  استرداد  أو  تحويل  أو  امتالك  أو  أو شراء  في  لالكتتاب  الضريبية  العواقب  حجم  حول  المختصين 

بلدانهم وأماكن إقامتهم أو شركاتهم.

الزكاة

لحاملي  الصندوق   وسيوفر  زكاة  اي  بدفع  يقوم  لن  والصندوق  الوحدات  حاملي  عاتق  على  ستكون  الزكاة  دفع  مسؤولية 
للوحدات البيانات المتعلقة بمقدار الزكاة على هذه الوحدات.
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الرسوم والمصاريف

تكاليف التأسيس ومصروفات اإلصدار

يتوقع أن يتكبد الصندوق المصروفات التالية:

رسوم تنظيمية  .1
رسوم تسجيل  .2

الرسوم القانونية واالستشارية األخرى  .3
النشر والتسويق واإلعالن  .4

رسوم وكيل التوزيع  .5
رسوم بنوك التحصيل  .6

رسوم مدير اإلصدار  .7
رسوم هيئة الرقابة الشرعية  .8

أي رسوم او مصرفات  أخري يتطلبها الصندوق  لتأسيسة  او ممارسسة اعمالة االعتيادية  .9

يرغب الصندوق في تعيين وكالء توزيع لتوزيع وتسويق الصندوق وسيتحمل مصروفات العمولة المستحقة الدفع ألولئك 
الموزعين. برغم ذلك فإنه ال يتوقع أن تتجاوز تكاليف اإلصدار والتأسيس نسبة 2% من اإلصدار األولي. في الحالة التي تتجاوز 
فيها تكاليف اإلصدار األولي والتأسيس نسبة 2% من اإلصدار األولي ستتحمل شركة الرؤية لخدمات االستثمار )ش.م.ع.م( 

المصروفات التي تزيد عن 2% من اإلصدار األولي.

أتعاب االدارة

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

اليومية وتدفع عند نهاية كل شهر. 

أتعاب األداء

يتم احتساب رسوم األداء بنسبة 15% من العوائد السنوية الزائدة عن 10%. ويتم احتساب ودفع رسوم األداء عند نهاية كل 
سنة. و يتم عمل مخصص محاسبي إذا تجاوز أداء الصندوق خالل العام النسبة المستهدفة )10%( لغرض احتساب صافي 

قيمة األصول. 

المصروفات المتكبدة إلمساك السجالت المحاسبية وأتعاب التدقيق

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

الضرائب المستحقة الدفع، إن وجدت.  .2
تكلفة النشر لصافي قيمة األصول والحسابات الدورية.  .3

مصروفات الطباعة والتوزيع المتعلقة بالحسابات السنوية واجتماعات حاملي الوحدات.  .4
أية خسائر يتم تكبدها نتيجة للمتاجرة في األوراق المالية المحتفظ بها بالنيابة عن الصندوق.  .5

أية مصروفات أخرى متعلقة بصورة مباشرة بالصندوق.  .6

رسوم المدير االداري 

حسب شروط واالتفاق  بين ادارة الصندوق والمدير االداري ،  يستحق المدير االداري  أن يستلم من الصندوق رسوم إدارة 
تعادل 0.15% في العام على صافي أصول الصندوق. وتحسب هذه الرسوم على أساس صافي قيمة األصول اليومية وتدفع 

عند نهاية كل شهر.

قد يتم احتساب بعض المصاريف التشغيلية مقابل األرباح أو رأس المال حسب تقدير أعضاء إدارة الصندوق وفقا لمعايير 
المحاسبة الدولية التي قد تتغير من وقت آلخر.
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الحسابات والسياسات المحاسبية للصندوق

السياسات المحاسبية العامة

للصندوق ذمة مالية مستقلة عن مدير االستثمار وإدارة الصندوق.  ويتم اإلحتفاظ بحساب بنكي منفصل بغرض   أ ( 
إجراء المعامالت المالية نيابة عن الصندوق.    

ذلك  كان  ما  ومتى  عمان،  سلطنة  في  األمين  الحافظ  قبل  من  للصندوق  مستقل  بنكي  بحساب  اإلحتفاظ  يتم   ب( 
ضروريا خارج السلطنة، بغرض عمل السحوبات واإليداعات نيابة عن الصندوق.   

يتم معاملة الصندوق، فيما يتعلق بجميع المبيعات والمشتريات والمعامالت األخرى، ككيان مستقل وأن تضاف   ج ( 
إلى حسابه المبالغ في حالة البيع وأن تخصم في حالة الشراء، وجميع التكاليف المتعلقة بالصندوق يجب أن تدفع    

مباشرة من أصول الصندوق.   
يتم اإلحتفاظ بسجالت حسابات الصندوق بصورة مستقلة بعيدا عن سجالت مدير االستثمار ويجب أن تدقق من قبل   د (  
مدققي الحسابات المعتمدين أو الذين يتم ترشيحهم من قبل إدارة الصندوق. ويكون إلدارة الصندوق الحق في    

إعفاء أو تغيير مدققي الصندوق أثناء فترة الصندوق مع إبالغ الهيئة العامة لسوق المال بهذا التغيير.   
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، بإستثناء الفترة المالية األولى   هـ ( 

والتي ستبدأ اعتبارا من تاريخ إغالق باب االكتتاب وتنتهي في 31 ديسمبر 2013م.   

السياسات المحاسبية  

يجب أن تتقيد حسابات الصندوق بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا )IFRS( وطبقا لمتطلبات القانون العماني. 

ايرادات ومصاريف الصندوق 

أ- اإليرادات

تتحصل إيرادات الصندوق من اآلتي  

األرباح التي يتم الحصول عليها كنتيجة للتعامالت في األوراق المالية التي تمت نيابة عن الصندوق.  .1
الربح المستلم من أصول الصندوق.   .3

أي مصدر دخل آخر، والذي يرتبط مباشرة بالصندوق وناتج عن استثمارات أصول الصندوق.   .4

ب- المصروفات

تتألف مصاريف الصندوق من اآلتي: 
 

المصاريف األولية لتأسيس الصندوق.  .1
أتعاب مدير االستثمار.  .2

أتعاب لجنة الرقابة الشرعية وأية مصاريف متعلقة بها.   .3
األتعاب المدفوعة للحافظ األمين والحافظ األمين الفرعي إن وجد.  .4

رسوم الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية و أية رسوم مشابهة.   .5
المصاريف المتعلقة بسجالت الحسابات ومصاريف التدقيق.    .6

عمولة الوساطة العادية ورسوم البنوك والتي تدفع فيما يتعلق ببيع وشراء األوراق المالية والتي تتم نيابة عن   .7 
أو  األصــول  بيع  أو  شــراء  أو  تقييم  أو  بمسح  تتعلق  أخــرى  استشارية  أو  قانونية  أو  فنية  رســوم  وأي  الصندوق،    

االستثمارات.   
جميع إلتزامات الصندوق المتعلقة بالضريبة سواء كانت مستحقة على األصول أو دخل الصندوق- ان وجدت .    .8

أية نفقات تتعلق بممارسة الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأصول الصندوق.   .9
تكاليف إعداد وطباعة ونشر، وتوزيع اإلعالنات العامة، والتقارير السنوية والدورية، والتقييمات، والحسابات وقوائم   .10 
اللوائح  األسعار، والتقارير والمستندات األخرى حسبما يسمح به أو يطلب بموجب القوانين السارية المفعول أو    

والنظم العمانية أو أية طريقة تواصل أخرى  مع حملة الوحدات.   
تكلفة طباعة أية شهادات أو تفاويض.   .11

أية خسائر تم تكبدها نتيجة للتعامل في األوراق المالية والمحتفظ بها بالنيابة عن الصندوق.   .12
تكلفة اإلحتفاظ بالحسابات.  .13

تكاليف إعداد وحفظ ملفات جميع المستندات الرسمية المتعلقة بالصندوق،  والتي تشمل بيانات التسجيل وتعاميم    .14 
الطرح لدى جميع السلطات والتي لديها سلطات قانونية على الصندوق أو طرح الوحدات.    

15.  تكلفة عقد أي اجتماع لحملة الوحدات. 
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16.  تكلفة عقد أي اجتماع لحملة الوحدات. 
17.    الرسوم القانونية.

18.    أتعاب أعضاء ادارة الصندوق.
 19.  أية التزامات ضريبية سواء كانت سابقة أو مؤجلة عن الدخل المحقق في ما يتعلق بالتعامل األوراق المالية المدرجة 

في أسواق أخرى غير سوق مسقط.  
20.  أية مصاريف تتعلق مباشرة بالصندوق.

التقارير والحسابات

ستكون السنة المالية للصندوق من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من كل سنة. برغم ذلك ستبدأ السنة المالية األولى للصندوق 
من تاريخ إقفال االكتتاب وتنتهي في 31 ديسمبر 2013. على مدير االستثمار خالل 60 يوما من إقفال كل سنة مالية إعداد 
الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والقوائم األخرى التي تورد تفاصيل بنود اإليرادات والمصروفات مدققة بالصورة 
المطلوبة من جانب مدقق مستقل. سيتم إيداع القوائم المالية ربع السنوية لدى مركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق 
المالية خالل 30 يوما من انتهاء ربع السنة المعني ، وسيتم نشر القوائم المالية في صحيفتين في سلطنة عمان، إحداهما 

باللغة العربية واألخرى باإلنجليزية.

اعداد البيانات المالية

المعلومات  جميع  تشمل  )IFRS( وســوف  الدولية  التقاريرالمحاسبية   لمعايير  وفقا  للصندوق  المالية  البيانات  اعداد  سيتم 
الجوهرية لتعكس صورة واضحة وشفافة للوضع المالي للصندوق وأدائه خالل الفترة المالية ذات الصلة.
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صافي قيمة األصول
سيكون احتساب صافي قيمة االصول من مهام المدير االداري وسيتم إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق بالريال بنهاية 
كل يوم عمل  للصندوق وسيكون االعالن عن اول صافى لقيمة أصول الصندوق خالل عشرة ايام عمل من موافقة الهيئة 

العامة لسوق المال  للصندوق ببداية العمل.

وبعد أخذ مشورة مدير االستثمار سيكون احتساب صافي قيمة األصول من مسؤولية المدير اإلداري على أن يتم حساب 
صافي قيمة األصول لكل وحدة وذلك بطرح االلتزامات المترتبة على الصندوق  ) بما فيها الرسوم والنفقات المستحقة واية 
مخصصات اللتزامات محتملة ان وجدت (من اجمالي قيمة اصول الصندوق ) بما فيها االيرادات المستحقة ( وتحسب صافي 
قيمة االصول للوحدة بقسمة صافي اصول الصندوق على عدد الوحدات القائمة بتاريخ التقييم  ويتم أحتساب صافى قيمة 

االصول عن كل يوم عمل للصندوق . 

.)IFRS( حسب متطلبات الهيئة فإن جميع االستثمارات  يجب تقييمها حسب المعايير الدولية للتقارير المالية
يحق للصندوق أن يجمد حق المستثمر في استرداد قيمة وحداته في الحاالت اآلتية:

عن أية فترة يتم خاللها تجميد التداول في األوراق المالية  التي تمثل ن  .1
سبة 51% على األقل من إجمالي أصول الصندوق.   

وفقا ألية قيود أو نصوص مذكورة بصورة واضحة في النظام األساسي للصندوق.  .2
في ظروف استثنائية تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  .3

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

نشر صافي قيمة األصول

العربية  باللغة  سيتم نشر صافي قيمة األصول عن كل يوم عمل في صحيفتين يوميتين على األقل واحدة منهما تكون 
واألخرى باللغة اإلنجليزية وعلى موقع سوق مسقط لألوراق المالية .
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بنود الطرح واالكتتاب

البنود والشروط التي تحكم إصدار الوحدات واالكتتاب فيها واإلدارة والتشغيل الالحقين لصندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج. 

أهلية االستثمار في الصندوق

الصندوق مفتوح لالكتتاب لكل من المستثمرين العمانيين وغير العمانيين متضمنا األفراد والشركات والمؤسسات وصناديق 
التقاعد والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

األمور الممنوعة بخصوص طلبات االكتتاب

لن يسمح للمكتتبين المذكورين أدناه في الوحدات المصدرة المشاركة في االكتتاب:

التقدم  الشرعيين: حيث سيطلب من وكالئهم  الورثة  باسم  المقدمة  الطلبات  بأسماء مشتركة، متضمنة  المقدمة  الطلبات 
بطلبات بأسمائهم الشخصية.

استمارات طلبات االكتتاب

يمكن الحصول على نشرة اإلصدار واستمارات طلبات االكتتاب في االكتتاب األولي من فروع بنوك االكتتاب أو من مكتب 
مدير اإلصدار.

بعد إقفال فترة االكتتاب األولي، ستتوفر نشرة اإلصدار واستمارات االكتتاب الالحق بمكتب المدير االداري.

سعر االكتتاب

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

االكتتاب بالنيابة عن األشخاص القاصرين

يجب معاملة أي شخص يقل عمره عن 18 سنة كما في تاريخ االكتتاب على أنه قاصر.   •
يمكن 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 المفعول صادر عن الجهات المختصة تفوضه/ تفوضها بالتصرف في أموال القاصر من خالل البيع    

والشراء واالستثمار.  

مدة االكتتاب

ستبدأ مدة االكتتاب األولي بدءا من 10 يناير 2013  في تمام الساعة الثامنة صباحا )الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش( وتنتهي 
في 10 فبراير 2013 م.في وقت إغالق ساعات العمل العادية للبنوك.

ستتوفر الوحدات لالكتتاب عند تقديم استمارة االكتتاب إلى بنوك االكتتاب بجانب القيام بالدفع وذلك في أي يوم عمل أثناء 
فترة االكتتاب

الحد األدنى لحجم االكتتاب األولي

لن يتم تأسيس الصندوق وسيتم رد قيمة جميع الطلبات المستلمة لالكتتاب األولي ما لم يتم استالم طلبات اكتتاب صحيحة 
بمبلغ 2.000.000 )مليوني( وحدة كحد أدنى خالل مدة االكتتاب األولي.

الحد األدنى لالكتتاب

يجب أن يكون الحد األدنى لالكتتاب بعدد 100 وحدة لكل مكتتب وبمضاعفات 100 وحدة بعد ذلك.
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الحد األقصى من االكتتاب

حسب اللوائح الحالية للهيئة العامة لسوق المال فإنه ليس هناك حد أقصى لالحتفاظ بالوحدات من جانب مستثمر واحد.

تفاصيل الحساب المصرفي

سيطلب من المكتتبين تقديم تفاصيل حسابهم المصرفي )المسجل باسم مقدم الطلب(. يجب على المكتتب عدم   .1 
استخدام الحساب المصرفي ألي شخص آخر فيما عدا في حاالت األطفال القاصرين فقط.  

الطلب.  المصرفي حسبما هو مقدم في  تفاصيل حسابهم  تقديم مستند إلثبات صحة  المكتتبين  سيطلب من   .2 
يمكن القيام بذلك عن طريق تقديم أية مستندات من بنك المكتتب تورد رقم الحساب واسم صاحب الحساب مثل الجزء    
العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك والذي يحتوي على هذه التفاصيل فقط أو خطاب أو أي مستند صادر    
من البنك المذكور يحتوي على المعلومات المذكورة. يجب على المكتتب التأكد من أن اإلثبات المقدم مقروء بشكل    

واضح ويحتوي على رقم الحساب واالسم الكامل لصاحب الحساب.  
سيتم رفض طلب االكتتاب الذي يحتوي على رقم حساب شخص آخر بخالف المكتتب، فيما عدا الطلبات المقدمة   .3 

بالنيابة عن األطفال القصر والتي تحتوي على تفاصيل أرقام حسابات والدهم.  

المستندات المطلوبة

تقديم مستند يؤكد على صحة رقم الحساب المصرفي حسبما هو منصوص عليه في طلب االكتتاب.   •
صورة من التوكيل القانوني الساري المفعول معتمد من جانب سلطات قانونية مختصة في الحالة التي يكون فيها    • 
االكتتاب بالنيابة عن شخص آخر )فيما عدا حاالت االكتتاب التي تتم من جانب اآلباء بالنيابة عن أطفالهم القاصرين(.  

صورة  من البطاقة الشخصية اوصورة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة لالفراد ، صورة من أوراق  السجل    • 
/ جواز السفر للمفوضين  البطاقات الشخصية   التوقيع المعتمدة وصورة من  التاسيس  ونموزج  التجاري /قرارات    

بالتوقيع للجهات االعتبارية ،   

رد المبالغ المتعلقة بالطلبات المرفوضة

في حالة االكتتاب األولي يتعهد مدير اإلصدار برد المبالغ التي تدفع لطلبات اكتتاب مرفوضة وذلك عن طريق البنوك التي 
تستلم االكتتاب عن طريق تحويل تلك المبالغ إلى أرقام الحساب المصرفي المقدمة في استمارات االكتتاب وذلك خالل 15 

)خمسة عشر( يوم عمل من تاريخ اإلقفال عند تخصيص الوحدات.

طريقة االكتتاب

المقدمة في  المعلومات  والتأكد من صحة وسريان مفعول  تفاصيلهم  تقديم  المكتتبون مسؤولين عن  سيكون   •
استمارات طلبات االكتتاب.

سيطلب من المكتتبين، قبل تعبئة استمارة الطلب، اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة الشروط واإلجراءات التي   •
تحكم االكتتاب بأهمية وعناية تامة .

االستمارة،  تفاصيلهم حسبما هو مطلوب في  وتقديم  بالكامل  االكتتاب  استمارة  تعبئة  المكتتبين  من  سيطلب   •
متضمنة الرقم المدني، تاريخ الميالد بالنسبة لألطفال القاصرين ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات وخالفها،
سيطلب من المكتتبين المتقدمين لالكتتاب في وحدات أثناء فترة االكتتاب األولي تقديم استمارات طلبات االكتتاب   •
األولي ألحد البنوك المستلمة لالكتتاب )حسبما هو مشار إليه في نشرة اإلصدار( والقيام بالدفع مقابل الوحدات 

حسبما هو محدد في نشرة اإلصدار والتأكد إرفاق المستندات التي تدعم المعلومات المقدمة المذكورة أعاله.
سيطلب من المكتتبين المتقدمين لالكتتاب في الوحدات في أعقاب فترة االكتتاب األولي تقديم استمارة االكتتاب   •
مقابل  بالدفع  والقيام  اإلصــدار  نشرة  إليه في  مشار  هو  حسبما  االداري  المدير  إلى  الالحق  االكتتاب  هذا  لمثل 

الوحدات والتأكد من إرفاق المستندات التي تعدم المعلومات المقدمة المذكورة أعاله.
في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك/ حوالة تحت الطلب، يجب أن تكون لصالح صندوق الرؤية -الخير ألسواق الخليج    •

استالم االكتتاب

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

البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(  .1
بنك صحار )ش.م.ع.ع(  .2

البنك االهلي )ش.م.ع.ع(  .3
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سيطلب من البنك الذي يستلم االكتتاب قبول استمارات االكتتاب بعد التأكد من مسؤول االلتزام باإلجراءات والموضوع بما 
يتماشى مع االشتراطات المنصوص عليها في نشرة اإلصدار. عليه يجب على بنك االكتتاب، حسب مقتضى الحال، توجيه 

المكتتبين لاللتزام والوفاء بأي اشتراط قد يظهر في الطلب المقدم.

في حالة االكتتاب األولي سيكون المكتتبون مسؤولين عن تقديم استمارات اكتتابهم لواحد من البنوك المستلمة لالكتتاب 
األولي قبل إقفال مدة االكتتاب األولي. وفي هذا الخصوص، يحق للبنك عدم قبول أي طلب لالكتتاب يصل بعد ساعات 

العمل الرسمية في تاريخ إقفال مدة االكتتاب األولي.

في حاالت االكتتاب الالحقة سيكون المكتتبون مسؤولين عن تقديم طلبات اكتتابهم إلى مكتب المدير االداري خالل ساعات 
العمل الرسمية الخاصة به في أيام العمل. وفي هذا الخصوص، يحق للمدير االداري عدم قبول أي طلب لالكتتاب يصل إلى 
مكتبه بعد ساعات العمل الرسمية في يوم عمل محدد. كما قد يختار المدير االداري أيضا قبول استمارة االكتتاب إال أنه يجب 
معاملة تلك االستمارة على أنه قد تم استالمها رسميا من جانب المدير االداري في بداية ساعات العمل الرسمية في يوم 

العمل التالي.

قبول طلبات االكتتاب

يجب على البنوك المستلمة لالكتتاب األولي والمدير المستلم لالكتتابات الالحقة عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في 
ظل الظروف التالية:

في حالة عدم التوقيع على طلب االكتتاب من جانب المكتتب.  .1
في حالة عدم دفع القيمة الكاملة للوحدات المكتتب بها وفقا للشروط المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  .2

إذا تم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها بشيك ورفض الشيك ألي سبب من األسباب.  .3
إذا تم تقديم استمارات طلبات االكتتاب بأسماء مشتركة.  .4

إذا قام المكتتب باالكتتاب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم.  .5
في حالة عدم إرفاق المستندات المؤيدة المشار إليها في نشرة اإلصدار مع استمارة االكتتاب.  .6

إذا لم يحتوي الطلب على جميع تفاصيل الحساب البنكي الخاص بالمكتتب.  .7
في الحالة التي يثبت فيها عدم صحة تفاصيل الحساب المصرفي الذي يملكه المكتتب حسبما هي مقدمة في   .8

استمارة طلب االكتتاب.
إذا وجد أن تفاصيل الحساب المصرفي المقدمة في الطلب ال تمت بصلة إلى المكتتب، فيما عدا الطلبات المقدمة   .9

باسم األطفال القاصرين، الذين يسمح لهم باستخدام تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم.
في حالة العجز عن الحصول على التوكيل الرسمي المرفق مع طلب االكتتاب حسبما هو منصوص عليه في نشرة   .10
اإلصدار فيما يتعلق بالشخص المكتتب والموقع بالنيابة عن شخص آخر )فيما عدا الوالد الذي يكتتب بالنيابة عن 

أطفاله القاصرين(.
إذا لم يلتزم الطلب باالشتراطات القانونية والتنظيمية حسبما هو منصوص عليه في نشرة اإلصدار.  .11

إكتتاب المؤسسين 

سوف  يلتزم  المؤسسون ) شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م(  باالكتتاب بـ 5%من رأس مال الصندوق مع التعهد 
بعدم استرداد تلك الوحدات لفترة 3 سنوات تبدا من تاريخ نشر أول صافي قيمة أصول في الصحف المحلية وسيتم استرداد 

الوحدات المكتتب بها المؤسسيين ) بعد انتهاء فترة الحظر ( بنفس الكيفية والمصاريف المطبق على جميع حملة الوحدات .
خالل فترة االكتتاب األولي، إذا الحظ بنك االكتتاب، بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الجدول الزمني المنصوص عليه لتسليم 
نشرة  عليها في  المنصوص  القانونية  باالشتراطات  يفي  لم  الطلب  بأن  اإلصدار،  لمدير  النهائية  بالصورة  االكتتاب  طلبات 
اإلصدار، يجب بذل الجهود الالزمة لالتصال بالمكتتب ليتم تصحيح الخطأ المكتشف. في حالة عدم المقدرة على تصحيح الخطأ 
خالل الفترة المشار إليها، سيطلب من البنك المستلم لالكتتاب إرجاع طلب االكتتاب إلى المكتتب، بجانب قيمة االكتتاب قبل 

انتهاء الفترة المحددة لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار.

رفض طلبات االكتتاب

في حالة االكتتاب األولي، يمكن لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب بموجب أي من الشروط المشار إليها أعاله، بعد الحصول 
على موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير شامل يقدم تفاصيل طلبات االكتتاب التي ينبغي رفضها وأسباب 

ذلك الرفض.

إذا الحظ مدير اإلصدار، في حالة االكتتابات األولية، بأن هناك طلبات اكتتاب تحمل نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب 
المصرفي )فيما عدا األطفال القاصرين( يجب رفض جميع هذه الطلبات بمعاملتها على أنها طلبات مكررة وإرجاعها إلى نفس 

حاملي الوحدات.
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االستفسارات والشكاوى

مواضيع  بخصوص  تقديم شكاوى  أو  توضيحات  على  للحصول  يسعون  الذين  للمكتتبين  يمكن  األولي  االكتتاب  حالة  في 
متعلقة بتخصيص الوحدات أو الطلبات المرفوضة االتصال بفرع البنك الذي تم تقديم االكتتاب إليه. في حالة عدم وجود أي 

رد من الفرع، يمكن للمكتتب االتصال بالشخص أدناه:

بنك صحارالبنك الوطني العمانيالبنك االهلي

نادية البلوشيسليمان على الهنائيكوكب علي سعيد الحسنيالشخص المسؤول 

koukabh@nbo.co.omadil.alzadjali@ahlibank-oman.comnadia.albalushi@banksohar.netالبريد االلكتروني

247787572457708124730221رقم الهاتف

247789932456784124730221رقم الفاكس

في حالة عدم مقدرة البنك المستلم لالكتتاب المبدئي على التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب، يجب عليه إحالة 
الموضوع إلى مدير اإلصدار وإبالغ المكتتب عن سير الموضوع والتطورات المتعلقة بموضوع النزاع. كما يجب على المكتتب 

أيضا أن يتواصل مع البنك المستلم لالكتتاب لمعرفة القرار الذي تم التوصل إليه.

يمكن للمكتتبين االتصال بالشخص المذكور أدناه في مكتب المدير االداري أو الصندوق:

االسم:	الفاضل/	جاجديش	جايسوال

رقم الهاتف : 24726020 )968(
رقم الفاكس: 24726010 )968(

jagdish.j@investvis.com : البريد اإللكتروني

اإلشعار المتعلق 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 المكتتبين المعنيين حسب 
العناوين المحددة في استمارة االكتتاب، مباشرة عند استالم موافقة الهيئة العامة لسوق المال بخصوص تخصيص الوحدات.

الجدول الزمني المتوقع إلكمال إجراءات االكتتاب األولي

التاريخاإلجراء
10 يناير 2013بدء االكتتاب

10 فبراير 2013إقفال االكتتاب
14 فبراير 2013التاريخ المحدد لمدير اإلصدار الستالم طلبات االكتتاب من البنوك

إبالغ الهيئة العامة لسوق المال عن نتيجة االكتتاب والمقترح 
16 فبراير 2013المتعلق بتخصيص الوحدات

موافقة الهيئة العامة لسوق المال بخصوص مقترح تخصيص 
19 فبراير 2013 الوحدات

إكمال إجراءات تخصيص الوحدات ورد األموال المستلمة من 
21 فبراير 2013 أصحاب الطلبات المرفوضة

 بناء على تاريخ موافقة الهيئةتأسيس الصندوق

خالل عشره ايام عمل من موافقة الهيئة  ببدء عمل االعالن عن اول صافى لقيمة االصول 
الصندوق 

شهر واحد بعد اعالن اول قيمة لصافى االصول بدء االكتتاب الالحق في الوحدات
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المسؤوليات وااللتزامات

يجب على مدير اإلصدار والبنوك المستلمة لالكتتاب األولى واإلدارة، االلتزام بالمسئوليات والوظائف المحددة وفقا للتعليمات 
واللوائح الموضوعة من جانب الهيئة العامة لسوق المال. كما يجب على تلك الجهات المذكورة االلتزام بأية مسئوليات أخرى 

يتم النص عليها في االتفاقيات التي يتم إبرامها بينهم وبين الجهة المصدرة لألوراق المالية.

الوظائف  أداء  في  يقع  إهمال  أي  عن  الناشئة  باألضرار  يتعلق  فيما  العالجية  التدابير  اتخاذ  المعنية  األطــراف  من  سيطلب 
والتدابير  الخطوات  اتخاذ  عن  الرقابية  السلطات  أمام  المسئولة  الجهة  اإلصدار  مدير  سيكون  إليها.  المسندة  والمسئوليات 

المناسبة لمعالجة مثل تلك األضرار.

االكتتاب الالحق في الوحدات

سيكون الصندوق مفتوحا لالكتتاب الالحق بعد شهر من تاريخ نشره صافي قيمة األصول للمرة األولى. ويمكن الحصول على 
استمارة االشتراك لالكتتاب الالحق من مكتب المدير االداري. 

أو  كتابيا  تعطى  أن  االداري  ويمكن  المدير  إلى  االشتراك  وترسل طلبات  يوم عمل،  أي  الوحدات في  االكتتاب في  يمكن 
بواسطة التليفاكس )إذا كان الصندوق قد تلقى سابقا ضمانات فيما يتعلق بتعليمات الفاكس( في مكتب المدير االداري . 
ولكي يفعل الطلب، يجب أن يسلم للصندوق، وأن يحتوي على التفاصيل الكاملة كعدد الوحدات المطلوبة، وتفاصيل الحساب 

البنكي ويرفق مع الطلب الوثائق التي يحددها مدير اإلصدار.

يجب أن تسلم طلبات االكتتاب في أي يوم الحق لالكتتاب إلى مدير اإلصدارفي الساعة 4 مساء )12 ظهرا بتوقيت غرينتش( 
كأقصى حد. 

يكون الحد األدنى لالكتتاب الالحق  100 ريال و ليس هناك حد أعلى . يقوم مدير اإلصدار بحفظ سجالت جميع حاملي الوحدات.

سعر االكتتاب الالحق 

على حامل/حاملي الوحدات دفع مبلغ االكتتاب فورا أو في وقت الحق ال يتعدى ثالثة أيام عمل من التاريخ الذي تم فيه تحديد 
سعر االكتتاب، علما بأنه قد يتم قبول مبلغ االكتتاب مقدما من قبل مدير اإلصدار. ويجب تسليم طلبات االكتتاب الالحق قبل 

ثالث ايام عمل من يوم االكتتاب المعنى .

رسوم االكتتاب الالحق

ليتم االكتتاب في الوحدات فإن الصندوق يحتفظ لنفسه الحق بفرض رسوم تصل إلى 3% تضاف إلى سعر االكتتاب، ويتم 
االحتفاظ بها من قبل مدير االستثمار ومن الممكن تعديلها من قبل  إدارة الصندوق.

استرداد 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 .

يتم استرداد قيمة الوحدات عن طريق التحويل البنكي لحساب حامل الوحدات في كل يوم عمل. يجب إرسال طلبات االسترداد 
إلى المدير االداري قبل  ثالثة ايام عمل من يوم االستراد المعنى . قد يتم تقديم طلبات االسترداد خطيا أو بإرسالها بالفاكس 
)في حالة استالم الصندوق في وقت سابق بتفويض كامل فيما يتعلق بالتعليمات المرسلة بالفاكس( في المكتب المسجل 
وعدد  للتسجيل  الكاملة  التفاصيل  يتضمن  وأن  الصندوق  إلى  الطلب  يشير  أن  يجب  المفعول،  ولكي يصبح ساري  للمدير. 

الوحدات التي يراد استردادها وتفاصيل البنك لسداد حصيلة االسترداد.

يجب استالم طلبات االسترداد ألي يوم استرداد من جانب المدير في الساعة 4 مساء )12 ظهرا بتوقيت غرينتش( كأقصى حد.

سعر االسترداد هو صافي قيمة أصول الوحدة بنهاية يوم االسترداد مخصوما منه رسوم االسترداد حسب الموضح أدناه.
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رسوم االسترداد

رسوم االسترداد لكل وحدة عبارة عن 1% من صافي قيمة أصول الوحدة وتدفع للمدير االداري .

اإلسترداد غير النقدي

يمكن استرداد الوحدات في مقابل النقد فقط ولن يسمح باالسترداد في مقابل تحويل األصول األخرى للصندوق. 

عمليات السداد

تتم عمليات السداد في العادة بواسطة تحويل مصرفي إلكتروني. ستتم الدفعة في العادة خالل ثالثة )3( أيام عمل من  يوم 
االسترداد ذي العالقة. قد تخضع مبالغ السداد لرسوم مصرفية يتم خصمها من المستثمر.
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تقترح لجنة مستثمري الصندوق على الجمعية العمومية غير العادية حل وتصفية الصندوق ألي من األسباب، والتي تتضمن:

انتهاء مدته.  .1
تحقيق الغايات التي أنشئ الصندوق من أجلها وفقا للنظام األساسي ونشرة اإلصدار.  .2

تخفيض صافي قيمة أصول الصندوق لما يقل عن 500.000 ريال.  .3
توقف الصندوق عن القيام بمزاولة أعماله التجارية بدون سبب مشروع.  .4

تخفيض صافي قيمة أصول الصندوق إلى الحد الذي تصبح فيه المصروفات المتكبدة من جانب المستثمرين عالية   .5 
على نحو غير معقول.  

بتوصية من مدير االستثمار.  .6
عند طلب ذلك من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  .7

أتعابه وأسلوب  وتحديد  تعيين مصفي  يتضمن  أن  يجب  قرار  الصندوق وهو  قرار حل وتصفية  العمومية  الجمعية  ستصدر 
التصفية. تنتهي سلطات أدارة الصندوق ومقدمي الخدمات فور تعيين المصفي.

الحل  بعد دفع مصروفات  الدفع  المستحقة والواجبة  االلتزامات  الصندوق من  التصفية إلخالء طرف  يجب استخدام حصيلة 
والتصفية. يجب توزيع الرصيد الباقي على المستثمرين بالتناسب مع ما يحملونه من وحدات.
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حل وتصفية الصندوق
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يحتفظ حاملو الوحدات معا بأصول الصندوق ويحمل كل منهم حصة تناسبية غير قابلة للتجزئة، وتكون تلك النسبة مساوية 
إلجمالي عدد الوحدات المصدرة التي يحملها كل واحد منهم. يتمتع جميع حاملي الوحدات بالحقوق التالية المالزمة لملكية 

الوحدات وهي تحديدا:

1. الحق  لحاملي الوحدات استالم صافي العائدات  )األرباح( التي يحققها الصندوق بعد خصم جميع االلتزامات، متضمنة 
األتعاب والمصروفات والضريبة والتطهير. مع ذلك، تتمتع ادارة الصندوق بالسلطة التقديرية في توزيع األرباح أو 
إعادة استثمار تلك األرباح بدون توزيعها على حاملي الوحدات وقد تعلن ادارة الصندوق عن توزيعات لالرباح عن أي   
فترة مالية ليتم دفعها لحاملي الوحدات ويجب أن يكون توزيع األرباح وفقا للقواعد واللوائح الموضوعة من قبل 

الهيئة العامة لسوق المال والقوانين المنظمة لهذا الشان 
2. الحق في المشاركة في توزيع أصول الصندوق عند تصفيته.

النقدية والدفاتر  التدفقات  العمومية السنوية وقائمة حساب األرباح والخسائر وقائمة  الميزانية  الحق في فحص   .3
والسجالت المالية األخرى للحسابات المتعلقة بالصندوق.

الحق في استالم اإلخطار والحق في المشاركة والتصويت في أي اجتماع لحاملي الوحدات.  .4
الحق 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.
الحق في إقامة الدعاوى ضد ادارة الصندوق أو مدير االستثمار أو مدققي حسابات الصندوق بالنيابة عن حاملي   .6

الوحدات.
الحق في أن يطلب الحسابات ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية للصندوق.  .7

يجوز للمستثمرين الذين يمتلكون 5% على األقل من الوحدات االستثمارية التقدم بطلب الى ادارة الصندوق اللغاء   .8
أي قرار تم اتخاذه من قبل ادارة الصندوق أو الجمعية العامة بحسب األحوال اذا كان من شأن هذا القرار الحاق الضرر 

بالصندوق أو المستثمرين. ويعرض الطلب على الجهة مصدرة القرار للبت فيه.

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

الصندوق اال في حدود الوحدات المملوكة من قبله.

حقوق التصويت
لكل حامل وحدة الحق في التصويت في أي اجتماع لحاملي الوحدات. تمثل كل وحدة صوتا واحدا.

الحسابات والتقارير
ستكون السنة المالية للصندوق من 1 يناير حتى 31 ديسمبر من كل سنة. برغم ذلك ستبدأ السنة المالية األولى للصندوق من 
تاريخ إقفال االكتتاب وتنتهي في 31 ديسمبر 2013. على مدير االستثمار إعداد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر 

واالفصاح  عنها وفقا للقواعد المنظمة بهذا الخصوص .

تقرير المدقق على البيانات المالية المدققة
التقريرين المذكورين أعاله لدى مركز المعلومات بسوق مسقط  المالية السنوية المدققة إضافة إلى  سيتم إيداع القوائم 
لألوراق المالية خالل 60 يوما من انتهاء السنة المالية المعنية ونشرها في صحيفتين في سلطنة عمان، إحداهما باللغة العربية 

واألخرى باإلنجليزية.

سيتم إيداع القوائم المالية الربع سنوية غير المدققة لدى مركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية خالل 30 يوما من 
انتهاء السنة المالية المعنية ونشرها في صحيفتين في سلطنة عمان، إحداهما باللغة العربية واألخرى باإلنجليزية.

سجل حاملي الوحدات
سيحتفظ المدير االداري بسجل لحاملي الوحدات.

اإلعالن عن توزيعات ودفع األرباح
يجب نشر األرباح وتوزيعاتها في صحيفتين يوميتين في سلطنة عمان إحداهما باللغة اإلنجليزية 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 تحديد خالف ذلك، سيتم الدفع في العادة بالريال. إذا طلب ذلك، يمكن أن يكون الدفع بأية عملة رئيسية 

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

حقوق حاملي الوحدات
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الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الصندوق ويجب أن تضم جميع حاملي الوحدات.  .1

يمكن لكل حامل وحدة أو ممثله الذي يحمل تفويضا خطيا حضور الجمعية العمومية ويحق له صوت واحد مقابل كل   .2
وحدة استثمارية يحملها.

يجب عقد الجمعية العمومية وفقا للنظام األساسي. قد يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في الحالة التي   .3
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 المواضيع التالية، يجب عقد الجمعية العمومية غير 

العادية للنظر في:

تعديل النظام األساسي للصندوق. أ( 
تغيير األهداف االستثمارية الرئيسية للصندوق. ب( 
تغيير عدد مرات احتساب صافي قيمة األصول. ت( 

تخفيض عدد مرات أو حدود االسترداد. ث( 
تغيير الشكل القانوني للصندوق.  ج( 

حل وتصفية الصندوق. ح( 

في حالة تقصير ادارة الصندوق في عقد اجتماع جمعية عمومية يجب على مدير االستثمار عقدها. ال يصبح اإلشعار   .4
لحضور الجمعية العمومية ساري المفعول ما لم يتضمن أيضا محاضر االجتماع. يجب نشر اإلعالن عن حضور الجمعية 
العمومية بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة لسوق المال، في صحيفتين يوميتين على األقل ليومين متتالين. 
يجب إرسال اإلشعار إلى المستثمر بالبريد العادي أو تسليمه له أو لممثله باليد بعد توقيعه قبل أسبوعين على 
األقل من تاريخ االجتماع بجانب استمارة التفويض ومحضر االجتماع والمذكرات والمستندات التي ستتم مناقشتها 

في االجتماع.

يجب على ادارة الصندوق وضع محاضر اجتماع الجمعية العمومية أو وضعها من جانب مدير االستثمار في حالة عقد   .5
االجتماع من جانب مدير االستثمار. يجب أن تتضمن المحاضر أيضا المقترحات المقدمة من جانب أي مستثمر يحمل 
الوحدات  إلى حاملي  إرسال اإلشعار  تاريخ  المال وذلك قبل أسبوعين على األقل من  أكثر من رأس  أو  نسبة %5 

لحضور االجتماع.

يجب أن ال يناقش اجتماع الجمعية العمومية أي مواضيع غير مدرجة في المحاضر.

يمكن للمستثمرين والممثلين الذين يحملون كامل وحدات الصندوق عقد اجتماع الجمعية العمومية بغض النظر   .6
الجمعية  أية قرارات تقع ضمن صالحية  المنصوص عليها لمثل هذه االجتماعات. قد يصدر االجتماع  القواعد  عن 

العمومية.

ستكون الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها مستثمرون أو ممثلو مستثمرين يحملون نسبة 50% على األقل من   .7
الوحدات االستثمارية في حالة اجتماع الجمعية العادية ونسبة 60% على األقل في حالة اجتماعات الجمعية العمومية 
غير العادية. في حالة عدم اكتمال النصاب المطلوب، 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 الجمعية العمومية 
العادية الثانية صحيحة بغض النظر عن نسبة الحضور. يتطلب اجتماع الجمعية غير العادية الثانية حضور مستثمرين 

يحملون نسبة 50% على األقل من الوحدات االستثمارية.

يجب إصدار قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية باألغلبية المطلقة ما لم ينص النظام األساسي   .8
للصندوق على نسبة أعلى.

يجب أن يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس ادارة الصندوق أو نائبه ومدير االستثمار لو كان هو من قام بالدعوة   .9
وقائع  لتسجيل  للسر  أمين  تعيين  االجتماع  على  يجب  غائبان.  ونائبه  الصندوق  أدارة  رئيس  وكان  الجمعية  الجتماع 

االجتماع متضمنة المناقشات والقرارات والتصويت. يحق لكل مستثمر اإلطالع على تلك المحاضر.

إجراءاتها  على  لإلشراف  العمومية  الجمعية  اجتماعات  جميع  لحضور  مراقب  إرســال  المال  لسوق  العامة  للهيئة   .10
والتأكد من أنه قد تم إصدار القرارات بناء على القانون. يجب تقديم محاضر االجتماع الموقعة من جانب أمين السر 
والمعتمدة من جانب رئيس االجتماع ومراقب الحسابات والمستشار القانوني إلى الهيئة العامة لسوق المال خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع.
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عوامل المخاطر
االستثمار في الصندوق.

مخاطر السوق

تخضع استثمارات الصندوق إلى تقلبات السوق وإلى المخاطر المتأصلة في جميع االستثمارات. لذا فإن سعر الوحدات قد 
ينخفض كما أنه قد يرتفع وقد تخضع استثمارات المستثمر إلى حاالت انخفاض وصعود جوهرية مفاجئة.

والمناطق  األصــول  فئات  مختلف  عبر  استثماراته  تنويع  طريق  عن  المخاطر  هذه  لتقليص  الصندوق  سيسعى  ذلك،  برغم 
الجغرافية.

سجل المسار التاريخي

تم إنشاء الصندوق حديثا وبالتالي ليس لديه تاريخ تشغيلي أو سجل أعمال. ال يمكن تفسير األداء الماضي للمحافظ التقديرية 
لشركة الرؤية أو األداء االستثماري لمدير االستثمار أو األداء الماضي ألسواق المال الخليجية أو اإلقليمية على أنها مؤشر على 

النتائج المستقبلية لالستثمار في الصندوق ووحداته.

لدى شركة الرؤية خبرة واسعة في إدارة االستثمار وخدمات االستشارات االستثمارية في األسواق المحلية والعالمية. ظلت 
شركة الرؤية تدير استثمارات ضخمة لعمالئها خالل السنوات العشر الماضية.

المخاطر السياسية واالقتصادية

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

بمستوى الملكية األجنبية.

برغم ذلك ستضع شركة الرؤية لخدمات االستثمار المخاطر المذكورة أعاله في االعتبار عند القيام باتخاذ قرار استثماري للصندوق.

مخاطر االستثمارات

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أقل سيولة نسبيا مقارنة باألسواق المتقدمة. برغم ذلك، سيحاول الصندوق التركيز على 
أسهم أكثر سيولة في تلك األسواق ولكنه ال توجد ضمانة أنه يمكن تحقيق هذا الهدف في جميع األوقات. إضافة إلى ذلك 
فإن السيولة الكلية قد تحسنت بصورة كبيرة في األسواق اإلقليمية خالل السنوات القليلة الماضية بسبب انتقال التركيز على 

األسواق اإلقليمية من األسواق العالمية.

قد يكون هناك  احتمالية تغير او تعديل فى المعيايير  الشرعية   الصادرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية االسالمية  والتى يتبعها  الصندوق مما قد يوثر على استراتجية وسياسة  االستثمار للصندوق وبدورة قد ينعكس 

على اداء الصندوق.

الممارسة المحاسبية

قد ال ترتبط معايير المحاسبة في الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق بالمعايير الدولية للتقارير المالية في جميع النواحي 
الجوهرية. باإلضافة إلى ذلك، قد تختلف اشتراطات ومعايير التدقيق في تلك البلدان عن تلك المتعارف عليها عموما في 
أسواق المال العالمية ونتيجة لذلك قد ال يكون باإلمكان الحصول على المعلومات المتاحة للمستثمرين في األسواق المالية 

المتقدمة على الدوام فيما يتعلق بالشركات في االختصاصات ذات العالقة.

سيسعى الصندوق، برغم ذلك، إلى الحصول على أقصى معلومات قبل اتخاذ قرار باالستثمار.

المخاطر القانونية

معدل التغير في التشريعات في بعض الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق بصورة سريعة للغاية وسيكون من الصعب أو 
المستحيل التنبؤ بأثر التشريع المقترح عندما يتم تبنيه بصورة نهائية. قد يكون لذلك التشريع المقترح أثر سلبي على االستثمار 

األجنبي. كما أنه من الصعب توقع أثر اإلصالحات التشريعية على األوراق المالية التي سيستثمر فيها الصندوق.
إال أنه وبالنظر إلى التدابير اإليجابية الحديثة التي تبنتها دول المنطقة لتشجيع االستثمار الخاص والعالمي فإنه من المستبعد 

حدوث أي تغيير سلبي في اللوائح.
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الضرائب

القانون والممارسات الضريبية في الدول التي قد يستثمر فيها الصندوق غير مؤسسة بشكل واضح كما هو الحال في الدول 
المتقدمة. لذا من المحتمل أن يتغير التفسير الحالي للقانون أو الفهم للممارسة أو، بالتأكيد، قد يتم تغيير القانون بأثر رجعي. 

بناء عليه، من المحتمل 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 المالية 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 أدارة الصندوق في التحوط ضد مخاطر العمالت األجنبية لذا سيتحمل المستثمرون 

مخاطر أية تحركات غير مواتية في سعر صرف العمالت المحلية/ األجنبية.

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

لوائح الحافظ األمين والمستثمر األجنبي

قد ال يتمكن الصندوق من الحصول على تعامالت مباشرة في األوراق المالية في بعض الدول المستهدفة )خالف عمان( أو 
قد يتمكن من الحصول على تعامالت مباشرة فقط بتكلفة تعتبر أدارة الصندوق أنها غير معقولة في ضوء تكاليف التعامالت 
أو  بنك  تجاه  أخرى  التزامات  أو  الدين  خالل  من  تعامالت  على  الصندوق  يحصل  قد  الظروف  هذه  مثل  في  المباشرة.  غير 
مؤسسة مالية )قد تتضمن الحافظ األمين( يعتمد حجمها على قيمة محفظة أوراق مالية محددة. في مثل هذه الظروف قد 

يقع الصندوق في مخاطر عند تعرض البنك أو المؤسسة المالية لإلعسار.

مع ذلك سيضع مدير االستثمار وأدارة الصندوق هذا العامل في االعتبار عند النظر فيما إذا كان من الالزم اعتماد أي من مثل 
هذه الترتيبات للتعامالت غير المباشرة في األوراق المالية.
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شهادة بذل العناية الواجبة المصدرة من مدير اإلصدار
بناء على المسئوليات التي نصت عليها المادة )3( من قانون سوق المال ولوائحه التنفيذية والتوجيهات الصادرة عن الهيئة 
العامة لسوق المال، فقد قمنا بفحص جميع المستندات ذات العالقة والمواد األخرى ذات الصلة باالنتهاء من مستندات الطرح 
المتعلقة بصندوق صندوق الرؤية -الخير - السواق الخليج  والذي تدير إصداره شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م. على 
أساس ذلك الفحص وعلى المناقشات مع الشركة المصدرة وأعضاء مجلس إدارتها والمسئولين اآلخرين والوكاالت األخرى 
والتحقق المستقل لنشرة اإلصدار فيما يتعلق بأغراض اإلصدار ومبررات السعر ومحتويات المستندات المذكورة في الملحق 

واألوراق األخرى المقدمة من الشركة:

فإننا نؤكد:

بأننا قد قمنا ببذل العناية الواجبة للتأكد من ان المعلومات المضمنة في مستند الطرح المرسل إلى الهيئة العامة لسوق 
المال تتفق مع المستندات والمواد واألوراق ذات العالقة باإلصدار.

وبأن جميع االشتراطات القانونية المتعلقة باإلصدار قيد اإلشارة قد تم االلتزام بها بالصورة المطلوبة.

وبأن اإلفصاحات التي تمت في مستندات العرض )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( هي إفصاحات صحيحة وعادلة 
ومناسبة لتمكين المستثمرين من القيام باتخاذ قرراتهم على نحو جيد بخصوص االستثمار في اإلصدار المقترح. كما أن نشرة 

اإلصدار ال تحتوي على أية معلومات مضللة أو أية معلومات جوهرية قد يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة.

التاريخ 28/12/2012 شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م     

شهادة المستشار القانوني
يؤكد المستشار القانوني الوارد اسمه أدناه على أن جميع البيانات غير المالية وإجراءات اإلصدار تنسجم مع القواعد واللوائح 
إلى  استنادا  القانوني،  المستشار  لدى  علم  أفضل  حسب  وأنه  عمان  سلطنة  في  الحالي  الوقت  في  المفعول  السارية 
المعلومات المقدمة له، فإنه يؤكد على أنه لم يتم إغفال أية معلومات جوهرية قد يؤدي إغفالها إلى جعل نشرة اإلصدار 

مضللة.

الختم رجب الكثيري ومعاونوه       
)محامون ومستشارون قانونيون(

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