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صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي
 ذو نهاية مفتوحة صندوق استثمار

.بيسة مصاريف إصدار عن كل وحدة كقيمة امسية للوحدة وع .ر /-وتتوزع على  ع.ر /سعر الوحدة 

 

 ميونيو  : تاريخ نهاية االكتتاب    ممايو  : تاريخ بداية االكتتاب 

 مدير اإلصدار     مدير االستثمار
 ع.ع.م.البنك الوطين العماني ش   ع.ع.م.البنك الوطين العماني ش

 
بنوك التحصيل

 ع.ع.م.البنك األهلي ش
 ع.ع.م.بنك ظفار ش

 ع.ع.م.شالبنك الوطين العماني 

 
 املستشار القانوني     املدقق اخلارجي

 البوسعيدي، منصور مجال وشركاؤهم   وترهاوس كوبرز إل إل بي برايس

 
 احلافظ األمني

 عمان -م .ع.م.الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية ش
 

املالية يف السوق األولية الصادرة من اهليئة حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق 
بتاريخ  ٦٣/٣١٠٦/خ/العامة لسوق املال بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم 

عترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال ت. م٣١٠٦إبريل  ٣٢
يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من 

 .قبل أي شخص آخر

 

 

 

صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي
 ذو نهاية مفتوحة صندوق استثمار

/-وتتوزع على  ع.ر //سعر الوحدة سعر الوحدة  .بيسة مصاريف إصدار عن كل وحدة كقيمة امسية للوحدة وكقيمة امسية للوحدة وكقيمة امسية للوحدة وع .ر /وتتوزع على -وتتوزع على -وتتوزع على 

 

 ميونيو يونيو  : تاريخ نهاية االكتتاب : تاريخ نهاية االكتتاب    ممايو مايو  : تاريخ بداية االكتتاب : تاريخ بداية االكتتاب 

 مدير اإلصدار     مدير االستثمار
 ع.ع.م.البنك الوطين العماني ش   ع.ع.م.البنك الوطين العماني ش

 
بنوك التحصيل

 ع.ع.م.البنك األهلي ش
 ع.ع.م.بنك ظفار ش

 ع.ع.م.شالبنك الوطين العماني 

 
 املستشار القانوني     املدقق اخلارجي

 البوسعيدي، منصور مجال وشركاؤهم   وترهاوس كوبرز إل إل بي برايس

 
 احلافظ األمني

 عمان -م .ع.م.الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية ش
 

املالية يف السوق األولية الصادرة من اهليئة حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق 
بتاريخ  ٦٣/٣١٠٦/خ/العامة لسوق املال بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم 

عترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال ت. م٣١٠٦إبريل  ٣٢
يف هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من 

 .قبل أي شخص آخر
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ملحوظة مهمة
 

اهلدف من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع املستثمرين احملتملني على كافة املعلومات اليت قد تساعدهم على اختاذ القرار املناسب  إن
 .باالستثمار من عدمه يف الوحدات املطروحة

مجيتع املستتثمرين عتدم    إن نشرة اإلصدار هذه مستند مهم ومن ثم يتعني على مجيع املستثمرين قراءتها بعناية، كما يتتعني علتى   
. اعتبار هذه النشرة مبثابة توصية باالستثمار أو على أنها تقدم نصيحة ضريبية أو استشارة قانونية

 . يتوجب دراسة عوامل املخاطرة املعروضة يف الفصل الثاني من النشرة احلالية للوصول لقرار يتعلق باالستثمار يف الوحدات

 . ما حيتاج إليه من نصائح مهنية عن تقييم خماطر االستثمار قبل طلب الوحدات يف الصندوق يتوجب على كل مستثمر احلصول على

يرجى مالحظة أن االستثمار يف الصندوق غري مضمون حيث تكون قيمة الوحدات يف الصندوق عرضة للتغيري وميكن أن يتكترر  
 . أو ال يتكرر األداء السابق هلذه الوحدات

 (.مدير االستثمار)البنك الوطين العماني هذه النشرة صادرة من 

.  يتحمل مدير االستثمار املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه النشرة وصلتها مبوضوعها

كل البيانات واملعلومات الواردة يف هذه النشرة مهمة للمستثمرين، وأنه قد مت أخذ العناية يؤكد البنك الوطين العماني  أن هذا و
عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم حذف أي معلومات مهمة  قد يؤدي حذفها إىل أن تصبح املعلومات الواردة بهذه النشرة الواجبة 
 . مضللة

باإلضافة إىل ما تقدم، فقد أتت بعض املعلومات الواردة يف هذه النشرة من مصادر متاحة للجمهور يؤمن مدير االستثمار مبصداقيتها، 
 . ار أو الغري لن يكونوا مسؤولني عن مدى دقة تلك املعلومات أو اكتماهلابيد أن مدير االستثم

لقد صرحت اهليئة العامة لسوق املال ووافقت على نشرة اإلصدار احلالية، وستخضع هذه النشرة للقواعد واللوائح اخلاصة باهليئة العامة 
 . لسوق املال وسلطنة عمان

لة عن صحة البيانات واملعلومات الواردة يف هذه النشرة وكفايتها، كما أنها ال تتحمل أي ال تعترب اهليئة العامة لسوق املال مسؤو
 . مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة اإلعتماد على أي جزء من هذه النشرة أو استخدامه من قبل أي شخص

ود أي اختالف أو تباين بينها وبني النسخة اإلجنليزية، ُتعد النسخة العربية من نشرة اإلصدار احلالية النسخة الرمسية ويف حالة وج
.ٌيعمل بالنص العربي
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 رقم الصفحة 
  املصطلحات

  اإلصدار موجز
  الصندوق وسياسة االستثمار: الفصل األول

  صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي
 الصندوق

 توزيع األرباح النقديةسياسة 

  سياسة االستثمار
  األغراض املنشودة من االستثمار

  االسرتاتيجية الرئيسية لالستثمار
  القيود على االستثمار

 عوامل املخاطر وكيفية التخفيف من آثارها: الفصل الثاني

 االستثمار وكيفية التخفيف من هذه املخاطرعوامل املخاطر الرئيسية املصاحبة لالستثمار يف صناديق 

 األساس املنطقي لالستثمار: الفصل الثالث

  جملس إدارة الصندوق : الفصل الرابع
  مدير االستثمار: الفصل اخلامس
  اآلخرينمزودي اخلدمات: الفصل السادس

  خدمات احلفظ األمني
  خدمات إدارة الصندوق

  املوّزعون
  املدقق اخلارجي

  املستشار القانوني
 شروط وإجراءات االكتتاب: الفصل السابع

 اسرتداد الوحدات

 صايف قيمة األصول

  الرسوم واملصروفات
  مزيد من املعلومات عن الصندوق: الفصل احلادي عشر
 التعهدات : الفصل الثاني عشر
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املصطلحات

. اجلهة املسؤولة عن إدارة الصندوق وفقا التفاقية اإلدارة مدير الصندوق

. االتفاقية امُلربمة فيما بني مدير الصندوق والصندوق ممثاًل مبجلس إدارة الصندوق اتفاقية اإلدارة 

 النظام األساسي
حقوق والتزامات حاملي الوحدات والصندوق ومدير  النظام األساسي للصندوق والذي حيدد

 . االستثمار ومزودي اخلدمات

(ع.ر = = = بيسة  )العملة القانونية بالسلطنة وتساوي )العملة القانونية بالسلطنة وتساوي الريال

. أيام العمل الرمسية اليت تكون فيها البنوك مفتوحة ملزاولة أعماهلا يف عمانيوم عمل

ساعات العمل
الرمسية وهي حاليًا من الساعة الثامنة صباحًا للساعة الثانية اني البنك الوطين العمساعات عمل 

. عصرًا

. تاريخ إغالق مدة االكتتاب األوليتاريخ اإلغالق

 بنك معني لتحصيل طلبات الوحدات خالل مدة االكتتاب األولي  بنوك التحصيل

 مدة العرض املتصلة
املدة اليت يقوم فيها الصندوق بإعادة فتح الباب لالكتتاب يف الوحدات واسرتدادها بصورة 

 . متصلة بعد إنتهاء مدة االكتتاب األولي

.//اهليئة العامة لسوق املال، عمان واليت مت إنشاؤها حسب املرسوم السلطاني رقم اهليئة العامة لسوق املال، عمان واليت مت إنشاؤها حسب املرسوم السلطاني رقم اهليئة

احلافظ األمني
اجلهة املسؤولة عن احلفاظ على كافة موجودات الصندوق حبسب بنود وشروط / الشركة

. اتفاقية احلافظ األمني

.االتفاقية املوقعة بني احلافظ األمني والصندوق ممثاًل مبجلس إدارة الصندوق اتفاقية احلافظ األمني

ت اجلمعية العامة غري العادية حلملة الوحدااجلمعية غري العادية 

. فرتة اثنا عشر شهرًا وتبدأ من األول من يناير وحتى الواحد والثالثني من ديسمرب هلذه السنةالسنة املالية 
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صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي الصندوق

دول اجمللس
عودية وقطر دول جملس التعاون اخلليجي واملؤلفة من ُعمان واإلمارات العربية املتحدة والس

.والبحرين والكويت

املعايري الدولية للتقارير املاليةمعايري التقارير املالية 

 . استمارة يقدمها املكتتب لالكتتاب يف الوحدات يف مدة االكتتاب األولي استمارة االكتتاب األولي

. املدة اليت تتوفر خالهلا وحدات الصندوق لالكتتاب فيها حسب سعر االكتتاب األوليمدة االكتتاب األولي 

. االتفاقية املربمة بني مدير االستثمار والصندوق ممثاًل مبجلس إدارة الصندوق اتفاقية إدارة االستثمار

. اجلهة املسؤولة عن إدارة كافة موجودات الصندوق حبسب اتفاقية إدارة االستثمارمدير االستثمار 

 حميط االستثمار
جمموعة األوراق املالية واالستثمارات اليت خيتار من ضمنها مدير االستثمار  استثمارات الستثمار 

 . الصندوق فيها

عرض االكتتاب األوليالعرض األولي

جملس إدارة الصندوق 
يئة املشكلة يف البداية من األشخا  املذكورين يف الفصل الرابع من هذه النشرة والذين اهل

.سيتحملون املسؤولية كاملة عن إدارة وتسيري شؤون الصندوق

الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا

.دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

مورجان  ستانلي كابيتال 
 انرتناشيونال

 كابيتال انرتناشيونالمورجان  ستانلي 

سوق مسقط لألوراق املالية سوق مسقط

 صايف قيمة األصول
(للصندوق)

يتم حساب ونشر قيمة صايف قيمة األصول بانتظام كل أثنني من كل أسبوع وإذا صادف يوم 
. االثنني يوم عطلة، يتم نشر قيمة صايف قيمة األصول يف أول يوم عمل تال

ع .ع.م.ماني شالبنك الوطين العالبنك

للوحدة )صايف قيمة األصول 
(الواحدة

صايف قيمة األصول للوحدة الواحدة هو ناتج قسمة صايف قيمة األصول على جمموع عدد وحدات 
. اإلصدار
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. صايف القيمة احملققة للصندوقصايف القيمة احملققة 

 . اجلمعية العامة العادية حلملة الوحدات اجلمعية العادية

 . سلطنة عمان عمان

. نشرة اإلصدار احلالية الداعية لالكتتاب يف الوحداتالنشرة

 اسرتداد الوحدات من خالل تقديم منوذج اسرتداد مستوف حسب األصول للمدير االسرتداد

 منوذج االسرتداد املزمع استخدامه السرتداد الوحدات يف مدة العرض املتصلة منوذج االسرتداد

 .العملة الرمسية لسلطنة عمان العمانيالريال / ع.ر

. مكون الصندوق وهو البنك الوطين العمانياملكون

 . املكتتب يف الوحدات يف مدة العرض األولي أو مدة العرض املتصلة املكتتب

االكتتاب
خالل تقديم استمارات االكتتاب املستوفاة للمدير خالل مدة العرض  االكتتاب يف الوحدات من

. املتصلة

 . استمارة يقدمها املكتتب لالكتتاب يف الوحدات يف مدة العرض املتصلة استمارة االكتتاب 

 احلافظ األمني الفرعي
فرعي يعينه احلافظ األمني لتقديم خدمات احلفظ األمني للصندوق يف خارج  هو حافظ أمني

 . عمان

.محلة الوحدات يف الصندوق وقد يكون املالك شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًامحلة الوحدات

. ع.ر =/ =/ كل وحدة من وحدات الصندوق وكل منها حتمل قيمة امسية قدرهاالوحدات

. اليوم الذي يقوم فيه املدير اإلداري باحتساب صايف قيمة األصوليوم التقييم

 

 

9

نشرة إصدار 2013



 
 

 

 اإلصدار موجز

املعلومات الواردة أدناه هي مستخرجات من نشرة اإلصدار وعليه جيب قراءة تلك املستخرجات باالقرتان مع النص الكامل لنشرة  إن
إن صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي هو أداة استثمار مشرتك ولقد مت تأسيسه حسب أحكام . اإلصدار

 .والئحته التنفيذية ويتوىل جملس إدارة الصندوق اإلشراف على أنشطة الصندوق وأصوله //قانون سوق رأس املال رقم قانون سوق رأس املال رقم 

 .صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي :اسم الصندوق

صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي، البنك الوطين العماني  :العنوان

 . ، روي، سلطنة عمانب ب .، رب ب .  –أعمال االستثمار  إدارة –ع .ع.م.ش

 . صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة يف األوراق املالية لدول جملس التعاون اخلليجي : شكل الصندوق

يسعى الصندوق لتحقيق عائدات مع احملافظة على منو رأس املال كهدف رئيسي من  :أغراض املشروع
افظ اليت تتم إدارتها بنشاط واملؤلفة من شركات ذات مردود رحبي خالل االستثمار يف احمل

مرتفع مقيدة بأسواق املال يف دول جملس التعاون اخلليجي واليت تتميز باخنفاض مستوى 
 . التعرض حلقوق رأس املال األخرى وفر  استثمار ثابتة يف املنطقة

 .الريال العماني :عملة الصندوق

 (  مليون ريال )ريال )ريال   :الصندوقاحلد األدنى لرأس مال 

 (. بيسة كمصاريف إصدار ريال القيمة اإلمسية و ريال القيمة اإلمسية و ريال القيمة اإلمسية و  عبارة عن عبارة عن )ريال   :سعر اإلصدار األولي

 ممايو مايو   : بداية االكتتاب األولي

 م يونيو يونيو   : نهاية االكتتاب األولي

 لالكتتابال يوجد حد أقصى  :احلد األقصى لالكتتاب

 وحدة بعد ذلك ( مائة) وحدة ومضاعفات وحدة ومضاعفات ( ألفا)  :األولييف الطرح احلد األدنى لالكتتاب 

ع للمكتتبني اجلدد .ر ع لكل مكتتب حلاملي الوحدات احلاليني وع لكل مكتتب حلاملي الوحدات احلاليني و.ر  :احلد األدني لالكتتاب الالحق

 . بعد مدة االكتتاب األولي

 . ال يوجد حد أقصى  :احلد األقصى لالكتتاب

 . يومي :استالم طلبات االكتتاب واالسرتداد

 . أسبوعي :التعامل مع طلبات االكتتاب واالسرتداد

 . يف نهاية عمل يوم األثنني من كل أسبوع عمل :فرتات التقييم

 . ع.ع.م.البنك الوطين العماني ش :مدير االستثمار

األوراق املاليةالشركة اخلليجية حلفظ  :احلافظ األمني
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البنك الوطين العماني  :مدير الصندوق

وترهاوس كوبرز إل إل بي برايس :املدقق

البوسعيدي، منصور مجال وشركاؤهم  :املستشار القانوني

و . ع.ع.م.ع البنك الوطين العماني ش.ع.م.ع وبنك ظفار ش.ع.م.البنك األهلي ش :بنوك التحصيل

الصندوق مفتوح لالستثمار لكافة األفراد واملؤسسات واملستثمرين من العمانيني وغري  - :املستثمرون املؤهلون 
العمانيني

 (:أو مصروفات اإلصدار خالل فرتة االكتتاب األولي)رسوم االكتتاب  :رسوم االكتتاب الالحق واالسرتداد 

 % إلدارة الصندوق أو مدير الصندوق إعفاء  جيوز)من إمجالي املبلغ املستثمر

 (هذه الرسوم كليا أو جزئيا

أشهر من تاريخ االكتتاب إذا مت االسرتداد خالل إذا مت االسرتداد خالل %  :رسوم االسرتداد

 %إذا مت االسرتداد خالل الستة شهور املتبقية من السنة األوىل لالكتتاب

 سيتم االحتفاظ برسوم االسرتداد لدى الصندوق

ة الوحدات الذين يكتتبون خالل فرتة االكتتاب األولي ال يسمح حلمل
باستعادة، أو بيع، أو حتويل أو إيداع وحداتهم بأي شكل كان ملدة ثالثة 
أشهر من تاريخ تسجيل الصندوق بسجل صناديق االستثمار باهليئة العامة 

 . لسوق املال

 رسوم مدير االستثمار :الرسوم األخرى ذات الصلة

. يف السنة من صايف أصول الصندوق% يستحق مدير االستثمار رسوم إدارة مبعدل يستحق مدير االستثمار رسوم إدارة مبعدل  :رسوم اإلدارة

 .يتم احتساب رسوم اإلدارة بناًء على صايف قيمة األصول اليومي وتدفع بصورة شهرية

على أي عائد سنوي تتجاوز نسبته % يستحق مدير االستثمار رسوما لألداء مبعدل يستحق مدير االستثمار رسوما لألداء مبعدل  :رسوم األداء

. أو أقل% االستثمار أي رسوم أداء إذا كان أداء الصندوق االستثمار أي رسوم أداء إذا كان أداء الصندوق  لن يفرض مدير%. 

. حتتسب رسوم األداء وتدفع يف نهاية السنة املالية

 .هو موضح يف الفصل هو موضح يف الفصل  سيقوم البنك خبصم مصروفات تشغيل أخرى كما

. كافة الدفعات تتم عن طريق الشيكات أو احلواالت املصرفية :طريقة الدفع 

من ديسمرب يف كل عام، وتبدأ  من األول من يناير وحتى من األول من يناير وحتى : املالية للصندوق السنة

 .ديسمرب من نفس العام السنة األوىل من نهاية فرتة اإلصدار العام األولي وحتى السنة األوىل من نهاية فرتة اإلصدار العام األولي وحتى 
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الصندوق وسياسة االستثمار –الفصل األول 
صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي

 

الصندوق ( أ

إن صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي هو صندوق استثمار ذو نهاية مفتوحة غري مدرج بالسوق من 
 .املقرر أن يتم إنشاؤه حتت إشراف اهليئة العامة لسوق املال وحسب التنظيم التشريعي هلا

 

مسال الصندوق، وفقًا للوائح الصندوق، فلن من رأ% إن مكون الصندوق هو البنك الوطين العماني والذي سيكتتب يف إن مكون الصندوق هو البنك الوطين العماني والذي سيكتتب يف 
يقوم البنك الوطين العماني ببيع أو اسرتداد نسبة مساهمته يف رأس املال ملدة ثالث سنوات من تاريخ غلق مدة االكتتاب 

 . األولي
 

لصندوق من تتم إدارة ا. خيضع الصندوق إلدارة جملس إدارة الصندوق املنتخبة وفقًا ألحكام النظام األساسي للصندوق
 . البنك الوطين العماني بصفته مدير االستثمار اخلا  بالصندوق واملعني من جملس إدارة الصندوق 

سياسة توزيع األرباح النقدية ( ب

إن سياسة توزيع األرباح النقدية تأتي يف إطار أحكام قوانني اهليئة العامة لسوق املال ومبقتضاها يعود ملدير االستثمار 
 . قرار إما بتوزيع األرباح النقدية أو إعادة استثمارها  احلق يف اختاذ

 
جمللس إدارة الصندوق أن يقوم بتوزيع األرباح النقدية أو أن يقوم بتوزيع أي فائض يف أرباح الصندوق أو توزيعات األرباح 

على محلة الوحدات وذلك إذا رأى مدير االستثمار أن هذا  -إن وجدت  –والفائدة أو صايف اخلسائر أو املصروفات والضرائب 
. ذلك أن يقوم بإعادة استثمار كل ما سبق الفائض كاف للتوزيع، وللمجلس خالف

 

من % كلما أمكن، ملدير االستثمار أن يقوم بإصدار توصيته جمللس إدارة الصندوق واليت تنص على توزيع ما اليقل عن كلما أمكن، ملدير االستثمار أن يقوم بإصدار توصيته جمللس إدارة الصندوق واليت تنص على توزيع ما اليقل عن كلما أمكن، ملدير االستثمار أن يقوم بإصدار توصيته جمللس إدارة الصندوق واليت تنص على توزيع ما اليقل عن 

.لسوق املالاألرباح النقدية والفائدة اليت تنتج عن األوراق املالية املستثمر فيها سنويا حسب لوائح وقوانني اهليئة العامة 
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 االستثمار سياسة

األغراض املنشودة من االستثمار ( أ
 

يسعى الصندوق لتحقيق عائدات مع احملافظة على منو رأس املال كهدف رئيسي من خالل االستثمار يف احملافظ اليت تتم  
لس التعاون اخلليجي واليت تتميز إدارتها بنشاط واملؤلفة من شركات ذات مردود رحبي مرتفع مقيدة بأسواق املال يف دول جم

 . باخنفاض مستوى التعرض حلقوق رأس املال األخرى وفر  استثمار ثابتة يف املنطقة

 
لن يقوم الصندوق بإدخال تغيريات جوهرية على سياساته االستثمارية الواردة يف نشرة اإلصدار احلالية دون موافقة جملس  

 . إدارة الصندوق
 

 الرئيسية لالستثماراالسرتاتيجية  ( ب

. تقوم االسرتاتيجية الرئيسية لالستثمار للصندوق على السعي لتحقيق أفضل عائد على رأس املال املعدل وفق املخاطر 
كما سيقدم . لتحقيق أغراضه من االستثمار، يلتزم الصندوق بعملية استثمار منضبطة تقوم على أساس حبث شامل

 . ة إدارة فعالة لتوزيع األصول واختيار األوراق املاليةالصندوق على العمل حسب اسرتاتيجي
 
مت تصميم الصندوق لتقديم عوائد من أسهم السوق للمستثمرين مع اسرتاتيجية الدخل على املدى املتوسط ومستوى تذبذب  

تثمار دقيقة إن حميط االستثمار احملدد للصندوق يشمل دول جملس التعاون اخلليجي ويلتزم الصندوق بعملية اس. منخفض
 : وهي 
 
عائد توزيعات األرباح )يقوم الصندوق باالستثمار يف األسهم اخلليجية اليت حتقق عوائد أرباح أعلى من املتوسط - 

، مما يعين أن األسهم املؤهلة لالستثمار فيها ( لكل من األسواق اخلليجية على النحو الوارد على موقع لكل من األسواق اخلليجية على النحو الوارد على موقع 
بأسواق املال اإلقليمية وهي األسهم اليت حتقق معدالت أعلى من املتوسط على أساس هي أسهم الشركات املدرجة 

يتمثل املنطق وراء هذه االسرتاتيجية لالستثمار يف أن الشركات . مستدام، وتعرف بأنها أسهم ذات عوائد مرتفعة
يهدف الصندوق . مراليت ميكن أن حتافظ على معدالت أرباح أعلى، ميكنها عموما توفري فر  مستقرة للمستث

جملس التعاون  من صايف قيمة األصول من التعرض ألسهم الشركات املدرجة بدول ٪إىل نسبة مئوية قدرها إىل نسبة مئوية قدرها 
بطبيعة احلال، فإن تلك الشركات املوزعة ألرباح لديها تدفقات نقدية مستقرة، . اخلليجي اليت تقدم عائد رحبي

 .هم وميزانيات عمومية سليمةودخل ثابت أو متزايد مع عائد مرتفع على األس
 
يستهدف الصندوق الدخل اإلضايف الناتج عن االستثمار يف فر  األسهم األخرى اليت توفرها شركات تتمتع - 

الناشئة عن أحداث ( خالل فرتة تبلغ عام أو عامني)باحتماالت مرتفعة لتحقيق الزيادة يف توزيعات األرباح مستقبليًا 
الستثمارات، وعندها يزداد التدفق النقدي املتوقع بسبب االجتاه اجلديد الخنفاض معينة مثل تصفية الشركات 

لفر  ( من صايف قيمة أصول الصندوق) ٪سيقتصر الصندوق حد التعرض على سيقتصر الصندوق حد التعرض على . متطلبات اإلنفاق وما شابه ذلك
لعام األولي يف االسهم األخرى للحصول على عروض القيمة والنمو باإلضافة إىل االستثمار يف عروض االكتتاب ا

 . املنطقة
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يف املقام . يعمل الصندوق أيضا على استهداف حتقيق دخل إضايف من االستثمار يف فر  الدخل الثابت الناشئة- 
األول، خيطط الصندوق الستخدام أدوات الدخل الثابت  كوسيلة للتحوط لتوليد الدخل يف ظروف السوق الضعيفة، 

.من صايف قيمة األصول للصندوق ٪ى ما نسبته ى ما نسبته ويف هذه احلالة، يقتصر التعرض عل
 
من املتوقع إن تستفيد االسرتاتيجية أعاله من االرتفاع املعقول لقيمة رأس املال يف األسواق الصاعدة ويف نفس الوقت - 

. محاية أصول حاملي الوحدات يف األسواق اهلابطة
 

اسرتاتيجية ختصيص املوجودات

 االستثمارالقيود على  (ج)

يلتزم الصندوق بكافة القيود األخرى على االستثمار وفقا للوائح اهليئة العامة لسوق املال مبا فيها على سبيل  .(أ
 : املثال ال احلصر

من رأمساله يف حتقيق أهدافه االستثمارية % جيب على الصندوق أن يستثمر ما ال يقل عن جيب على الصندوق أن يستثمر ما ال يقل عن جيب على الصندوق أن يستثمر ما ال يقل عن ())
. األساسية

.من األوراق املالية ألي مصدر%( )جيوز لصندوق االستثمار متلك نسبة تزيد على جيوز لصندوق االستثمار متلك نسبة تزيد على )جيوز لصندوق االستثمار متلك نسبة تزيد على  ال())

من صايف قيمة %( )أال تزيد استثمارات الصندوق يف أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد عن )أال تزيد استثمارات الصندوق يف أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد عن ())
.أصول الصندوق

 .من صايف قيمة أصوله%( )ال جيوز لصندوق االستثمار اقرتاض أكثر من )ال جيوز لصندوق االستثمار اقرتاض أكثر من ())

 فئة األصول

 الرتجيح

 الكامنة 

14

نشرة إصدار 2013



 
 

. وق على االستثمار يف العقارات سواء عن طريق االستثمار املباشر أو عرب أي من الصناديق العقاريةلن يقدم الصند .(ب
املطورين العقاريني املدرجني يف أسواق رأس املال يف احمليط / غري أنه يستثنى من ذلك الشركات العقارية)

(. االستثماري للشركة

يف الصندوق، يتبنى الصندوق نهج متعدد اجلوانب، فيتم السماح بالنسبة للمخاطر اليت يتعرض هلا الدخل الثابت  .(ج
أما بالنسبة لكافة فر  . للصندوق االستثمار يف كافة فر  الدخل الثابت املدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية

مح االستثمار ذات الدخل الثابت بدول جملس التعاون اخلليجي غري املدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية، ُيس

مت تقييمه عن )أو تصنيف مماثل  على األقل " للصندوق باالستثمار يف كافة سندات االستثمار بتصنيف "للصندوق باالستثمار يف كافة سندات االستثمار بتصنيف "للصندوق باالستثمار يف كافة سندات االستثمار بتصنيف للصندوق باالستثمار يف كافة سندات االستثمار بتصنيف "للصندوق باالستثمار يف كافة سندات االستثمار بتصنيف 
طريق واحد على األقل من وكاالت التصنيف العاملية وهي حتديدًا ستاندرد اند بورز أو فيتش أو موديز أو كابيتال 

نيف للسندات، فسيتم استخدام تصنيف املصدر باعتباره إذا مل يتوفر أي تص. من املصدرين يف املنطقة( انتليجنس
. الوكيل

 تصنيف جودة السند من الوكاالت الدولية

تصنيفات إصدار طويل املدى

كابيتال / فيتش/ستاندرد اند بورزموديزخماطر االئتمان
انتليجنس

درجة االستثمار

 Aaa AAAعالي اجلودة
 Aa AA(قوي للغاية)عالي اجلودة 
 A A(قوي)فوق املتوسط 
 Baa BBBمتوسط

  أدنى من درجة االستثمار
 Ba BB(ختميين حلد ما)أقل من املتوسط 

 B B(ختميين)منخفض 
 Caa CCC(ميكن أن يتعثر)متدن 

 Ca CCختمين على األغلب
 C Cمل يتم سداد فائدة ومل يقدم التماس إعالن التفليسة

 C Dمتعثر
وستاندرد اند بورز و فيتش وكابيتال انتليجنس موديز: املصدر
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عوامل املخاطر وكيفية التخفيف من آثارها: الفصل الثاني
 

: عوامل املخاطر الرئيسية املصاحبة لالستثمار يف صناديق االستثمار وكيفية التخفيف من هذه املخاطر

إن قيمة أي استثمارات يف الصندوق تتقلب بسبب التغريات يف القيمة السوقية لالستثمارات األساسية، ومن ثم فقد حدد الصندوق 
املخاطر التالية لالستثمار يف األسهم والديون وكذلك سعى جاهدا لوضع اسرتاتيجيات اإلدارة اليت ميكن من خالهلا ختفيف هذه 

 . املخاطر إىل حد ما
 

 : طر احملددة املرتبطة باالستثمار يف األسهماملخا

تتغري وتتقلب قيمة االستثمارات بالتجاوب مع أنشطة الشركات الفردية : االقتصاد/ السوق/ املخاطر ذات الصلة باألسهم 
قصرية أو  وسوق األوراق املالية والظروف االقتصادية، وعليه قد تتعرض أسعار األسهم لالخنفاض أو االرتفاع على فرتات سواء

إن األسهم معرضة للتقلب بصورة أكرب ومن احملتمل أن ترتفع أسعارها أو تنخفض، وأحيانا ما حيدث هذا التقلب .  طويلة
بصورة مفاجئة ومن ثم فهي أخطر من بعض أشكال االستثمار األخرى مثل األوراق املالية عالية التصنيف وذات الدخل الثابت 

كان سوق األسهم عرضة للكثري من التقلبات مما زاد من املخاطر املرتبطة باالستثمار يف ومؤخرًا، . على املدى القصري
.صناديق

 
يقوم الصندوق باالستثمار يف األسهم واألوراق املالية عالية اجلودة : اسرتاتيجية التخفيف من آثار خماطر االستثمار يف األسهم 

االقتصاد مع توظيف واستخدام قدرات حبثية شاملة عن األسهم متكن  /السوق/ من أجل احلد من املخاطر املرتبطة باألسهم
 . مدير االستثمار من احلد من هذه املخاطر

تكون استثمارات الصندوق يف الشركات اليت تتمتع بسجل حافل من توزيعات : املخاطر املرتبطة بتوزيعات األرباح السهمية 
أحيانًا، . اليت يتم اختيارها على احلفاظ على توزيعات األرباح يف املستقبليعتمد أداء الصندوق على قدرة الشركات . األرباح

تكون سيولة أسهم الشركات املوزعة لألرباح السهمية أقل نسبيًا من أسهم النمو مما يؤثر بدوره على سعر السهم وبالتالي 
مقارنة باألداء ( ا األسهم املوزعة لألرباحونعين حتديد)يف بعض األوقات ينخفض مستوى أداء مثل هذه األسهم .  أداء الصندوق

. العام للسوق، مما يؤثر بدوره على األداء النسيب للصندوق خالل الفرتات املختلفة
 
ُيقدم الصندوق على العمل وفق اسرتاتيجية تنويع االستثمارات يف أكثر من شركة : إدارة املخاطر/ اسرتاتيجية ختفيف 

سينظر . عاون اخلليجي وختتلف أسس ومعايري السيولة اليت يعتمد عليها اختيار الشركاتموزعة لألرباح من دول جملس الت
الصندوق دائمًا يف تاريخ توزيع األرباح كعامل هام الختيار األسهم املوزعة لألرباح عالية اجلودة يف دول جملس التعاون 

ال ميكن أن يتوفر ضمانة أن )قرار االستثمار  كما سينظر الصندوق إىل السيولة بوصفها عامال هاما يف اختاذ. اخلليجي
ميكن للصندوق ختفيض هذه املخاطر وذلك من خالل ترجيح املخصصات حنو األسهم (. يتحقق هذا اهلدف يف كافة األوقات

 . عالية السيولة
 

التطورات السياسية قد يتأثر الصندوق بعدد من حاالت عدم اليقني كتلك املتعلقة ب: أو االقتصادية/ املخاطر السياسية و 
والدبلوماسية والتغيريات يف السياسات احلكومية والضريبية والقيود على االستثمار وعودة العمالت إىل األوطان وغريها 

 .   من التطورات السياسية واالقتصادية يف القوانني واللوائح  يف دول احمليط االستثماري
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ال ميكن التنبؤ مبثل تلك املخاطر ومع ذلك سيدرس مدير : إدارة آثار املخاطر السياسية واالقتصادية/ اسرتاجتية ختيف 
. االستثمار هذه العوامل قبل املضي قدما واختاذ قرار االستثمار للصندوق

 

ة ومنها الريال العماني يتم ربطها باستثناء الدينار الكوييت، فإن كافة العمالت اخلليجي: خماطر أسعار الصرف والعمالت 
سيقوم الصندوق باالستثمار يف األوراق املالية والسندات املقومة بالدوالر ومن ثم فأي تغيري يف سعر ربط . بالدوالر األمريكي

.  تلك العمالت سيؤثر يف العائد على االستثمار
 
لنظر حلقيقة أن معظم العمالت املستخدمة يف احمليط با: إدارة آثار خماطر أسعار الصرف والعمالت/ اسرتاتيجية ختفيف 

سرياقب مدير االستثمار أي تغيري يف . االستثماري قد مت ربطها بالدوالر األمريكي، فبالتالي يقل حجم وتأثري هذه املخاطر
.  سعر ربط العمالت يف حميط االستثمار ويبدأ خطوات محاية مصاحل حاملي الوحدات ألقصى قدر ممكن

رمبا تزداد املخاطر اليت يكون الصندوق عرضة هلا يف حال إذا ما كانت سياسات واسرتاتيجيات مدير : خماطر الرتكيز 
االستثمار فيما يتعلق باستثمارات الصندوق مرتكزة يف شركات حمددة يف قطاعات معينة يف حميط االستثمار لتحقيق 

. أهداف الصندوق
 
ميكن احلد من خماطر تركيز االستثمار من خالل تبين اسرتاتيجيات : كيز االستثماركيفية التخفيف من آثار خماطر تر 

ينوع الصندوق استثماراته يف خمتلف القطاعات للحد من هذه املخاطر، كما يعمل . تقوم على تنويع استثمارات الصندوق

كما يتبع . م يف احملفظةمن صايف قيمة األصول ألي سه% الصندوق على حتديد سقف أعلى للتعرض ال يتجاوز  الصندوق على حتديد سقف أعلى للتعرض ال يتجاوز  

من هذه النشرة وهي اإلسرتاتيجية اليت ستحد من  ت املشار إليها أعاله يف الصفحة ت املشار إليها أعاله يف الصفحة الصندوق إسرتاتيجية ختصيص املوجودا
. خماطر الرتكيز

ملالية يف ميكن أن يتعرض الصندوق ملخاطر السيولة يف حالة اخنفاض مستويات التداول لألوراق ا: املخاطر املرتبطة بالسيولة 
.احمليط االستثماري، مما يصعب بدوره من توفري السيولة عند طلب حاملي الوحدات االسرتداد

ينظر الصندوق للسيولة بوصفها عامال هاما يف اختاذ قرار االستثمار : كيفية التخفيف من آثار املخاطر املرتبطة بالسيولة 
ميكن للصندوق ختفيض هذه املخاطر وذلك من خالل ترجيح (. قاتليس هنالك ضمان بأن يتحقق هذا اهلدف يف كافة األو)

.املخصصات حنو األسهم عالية السيولة
 

: استثمارات الدخل الثابت/ املخاطر املرتبطة بالديون
 

من صايف قيمة األصول يف أي وقت  ٪أدوات الدخل الثابت إىل حد أقصى قدره أدوات الدخل الثابت إىل حد أقصى قدره / الصندوق على احلد من التعرض لديون يعمل

: هذه املخاطر هي كما يلي%. ومن املتوقع أن يكون سقف تلك املخاطر ومن املتوقع أن يكون سقف تلك املخاطر ومن املتوقع أن يكون سقف تلك املخاطر . من األوقات
 

األصول، حيث تنخفض أسعار الفائدة مع  ميكن للتغريات يف أسعار الفائدة أن تؤثر يف صايف قيمة: خماطر أسعار الفائدة .أ
يف األغلب األعم، تتأثر أسعار األوراق املالية طويلة املدى بصورة أكرب بالتغريات . زيادة أسعار األوراق املالية والعكس صحيح

وراق املالية ذات ميكن أن يوجد تذبذب يتسبب يف تغري أسعار األ. يف أسعار الفائدة مقارنة بتأثر األوراق املالية قصرية املدى
. الدخل الثابت باالرتفاع واالخنفاض ومن ثم يتغري صايف قيمة األصول
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حياول الصندوق االستثمار يف سلة من األوراق املالية ذات الدخل الثابت : كيفية التخفيف من آثار خماطر أسعار الفائدة 

حسب ما يرى مدير االستثمار من اسرتاتيجية )سندات الدين بتواريخ استحقاق متغرية تعتمد على ظروف السوق / األخرى
  . ملخاطر احمليطة بالصندوقيهدف استخدام اسرتاتيجيات الدخل الثابت إىل ختفيف ا(. دفاعية وفقًا لظروف السوق احملددة

 

يشري إىل السهولة اليت ميكن مبوجبها أن يتم بيع ورقة مالية بقيمة مماثلة أو قريبة من : التسويق/ املخاطر املرتبطة بالسيولة .ب
 ال. إن القياس الرئيسي ملخاطر السيولة هو الفارق بني سعر العرض وتسعري العرض. تقييم العائد على االستحقاق اخلا  بها

. تستبعد  خماطر السيولة بالنسبة ألدوات الدخل الثابت يف دول جملس التعاون اخلليجي
 
ينظر الصندوق إىل السيولة بوصفها عامال هاما يف اختاذ قرار : التسويق/ كيفية التخفيف من املخاطر املرتبطة بالسيولة 

الرغم من أن خماطر السيولة لألوراق املالية احلكومية  على(. ال يوجد ضمان لتحقيق هذا اهلدف يف كافة األوقات)االستثمار 
وغريها من السندات ذات آجال االستحقاق القصرية قد تكون منخفضة إال أنها تكون مرتفعة يف حالة سندات الشركات ذات 

. تعاون اخلليجيتعترب خماطر السيولة مبثابة مسة من مسات سندات الدخل الثابت يف دول جملس ال. اآلجال املتوسطة للطويلة
ومع ذلك، سيسعى الصندوق جاهدًا لتقليل خماطر السيولة من خالل االستثمار يف األوراق املالية اليت هلا سيولة سوقية، ومن 

. ناحية أخرى فنظرًا لتمتع مدير االستثمار بعالقات قوية يف املنطقة فإن من املتوقع أن يفضي هذا للحد من هذه املخاطر

ُتشري خماطر االئتمان أو خماطر التخلف عن السداد إىل خماطر عدم قدرة مصدر ورقة مالية ما ذات : طة باالئتماناملخاطر املرتب .ج
أي لن يكون قادرًا على دفع املبلغ األصلي والفوائد اخلاصة بتلك الورقة املالية يف )دخل ثابت لاللتزامات املضمنة بتلك الورقة 

ر، ُتباع سندات للشركات بعائد أعلى من العائد على األوراق املالية احلكومية، واليت بسبب هذا اخلط(. مواعيدها املستحقة
عادة، فإن قيمة الورقة املالية ذات الدخل الثابت تتقلب تبعا للتغريات يف . متثل التزامات سيادية وخالية من خماطر االئتمان

كلما زادت خماطر االئتمان، زاد العائد املطلوب . تقصريمستوى خماطر االئتمان وكذلك يف حالة وقوع أي حالة من حاالت ال
. للتعويض عن املخاطرة املتزايدة

 
ينظر الصندوق إىل خماطر االئتمان باعتبارها واحدة من أهم العوامل الواجب النظر إليها بعني : كيفية التخفيف من املخاطر 

خاطر، سوف تستخدم قدرات مدير الصندوق لتحديد قوة املصدر على للحد من هذه امل. االعتبار قبل االستثمار يف األوراق املالية
باإلضافة إىل التقييمات اليت يقوم بها مدير االستثمار جلودة املصدر، يتم تطبيق الرتجيح بناءًا على تصنيفات . السداد

. ائتمانية للحد من هذه املخاطر

أسعار الفائدة اليت يتم بناءًا عليها استثمار التدفقات النقدية املولدة من ُتشري إىل مستويات : املخاطر املرتبطة بإعادة االستثمار .د
تكمن املخاطر يف أن الفائدة اليت ". فائدة على الفائدة"ميثل الدخل اإلضايف من إعادة االستثمار . األوراق املالية يف الصندوق

. عدالت املفرتضةيتم بناءًا عليها إعادة استثمار التدفقات النقدية قد تكون أقل من امل

سيتم قصر خماطر إعادة االستثمار إىل مستوى القسائم املستلمة من أوراق الدين املالية واليت : كيفية احلد من هذه املخاطر 
. تكون قيمتها ضئيلة بالنسبة لقيمة احملفظة

 ˇ
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األساس املنطقي لالستثمار: الفصل الثالث

لس التعاون اخلليجي وتستمد تلك احلجة قوتها من نظرة كلية سليمة عن املنطقة واليت توجد حجة قوية لالستثمار يف أسواق دول جم
مع أساسيات االقتصاد الكلي السليمة، فإن املنطقة يف . تستفيد من احتياطيات وفرية غري مكتشفة من النفط اخلام والغاز الطبيعي

من . مع قضايا الديون السيادية وظروف انكماش الطلب احملليوضع أفضل باملقارنة مع غريها من مناطق كثرية يف العامل تكافح 
املتوقع أن يكون االستهالك، واالستثمارات يف البنية التحتية وتأثري احلركات االحتجاجية املطالبة بزيادة اإلنفاق احلكومي وخلق 

على الرغم من أن النظرة الكلية تتصف . ةفر  العمل وزيادة الدخل الشخصي املوضوع الرئيسي للنمو يف املنطقة يف السنوات املقبل
. باإلجيابية، إال أن ظروف السوق احلالية تشكل حتديا من حيث العالقات املتبادلة مع حركة التنمية اليت حتدث يف مجيع أحناء العامل

 . الفوائد من االسرتاتيجياتإننا نقدم حالة من االستثمار توظف نهجًا يتمحور حول اختيار األسهم ذات التوزيعات الرحبية العالية و
 

 األسس الشاملة لدول جملس التعاون اخلليجي املبشرة لالسرتاتيجية 
 

منو املزايا  -منطقة جملس التعاون اخلليجي 

بالنسبة خلريطة االقتصاد العاملي، تقع دول جملس التعاون اخلليجي يف وضع جيد للغاية مع عوامل منو أفضل وخاصة مقارنة 
يف ضوء الطبيعة املتغرية للعوامل االقتصادية واليت تتغري تغريًا . باالقتصاديات املتقدمة ويفوقها بدرجة طفيفة االقتصاديات الناشئة

.لس التعاون اخلليجي من وفرة البرتول والغاز ودعم الطاقةجذريًا، تستفيد دول جم
 

عامليا الفعليمقارنات منو الناتج احمللي اإلمجالي 

املنطقة
املقدر متوسطمتوسطمتوسط

املعام
املتوقع لعام املتوقع لعام املتوقع لعام 

 %4.4 %4.1 %3.5 %3.9 %3.6 %3.0 %3.2العامل

االقتصاديات الرئيسية 
جمموعة الدول )املتقدمة 

(الصناعية السبع
3.0% 2.5% 1.3% 1.4% 1.5% 1.9% 2.3% 

 %1.9 %1.3 %0.0 %1.6 %1.5 %2.1 %2.1اإلحتاد األوربي 

 %6.2 %6.0 %5.7 %6.2 %6.3 %3.6 %3.5االقتصاديات الناشئة والنامية

 %3.9 %3.7 %4.2 %3.5 %5.0 %4.1 %1.3الشرق األوسط ومشال أفريقيا

متوسط دول جملس التعاون 
اخلليجي

1.7% 4.5% 6.4% 7.7% 4.6% 3.4% 3.6% 

، منو دول جملس التعاون اخلليجي هو نشرة يوليو نشرة يوليو  –صندوق النقد الدولي ، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية : املصدر

نشرة يوليو نشرة يوليو  –صندوق النقد الدولي ، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية : املنطقةاملصدرمتوسط منو كافة دول 
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يعود املوقع االسرتاتيجي للمنطقة . نتوقع أن تواصل املنطقة استفادتها بسبب تلك العوامل وتواصل املنطقة جذب تدفقات رأس املال 

ومع الرتكيز على تنشيط خلق . طقة من حيث الروابط التجارية مع االقتصاديات اآلسيويةعلى اخلريطة العاملية بالفائدة على املن
فر  العمل والبنية التحتية وغريها من املبادرات االجتماعية حتت تأثري تدابري إسكانية، فإننا نتوقع منو منطقة دول جملس التعاون 

ننظر إىل املنطقة كمنطقة جذب مثلها مثل أي من . املتقدمة اخلليجي لتصبح يف مستوى منو عال مقارنة بالنمو يف األسواق
 . االقتصاديات الناشئة األخرى اليت تستفيد من املزايا اهليكلية الكامنة

 توفر اخللفية االقتصادية السليمة لدول جملس التعاون اخلليجي قدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات العاملية
 

ذات النمو املرتفع، ُينتظر من أسواق دول جملس التعاون اخلليجي أن جتين مثار النمو االقتصادي القوي مدفوعة الناشئة بعد األسواق 
. لقد كان النمو على نطاق واسع مستندًا على انتعاش القطاع اخلا  يستفيد من احلوافز احلكومية. بازدهار وزيادة أسعار النفط

تها يف القدرات اهليدروكربونية لديها والسياسات املالية القوية أن تكون قادرة على من املتوقع من االقتصاديات اليت تكمن قو
من املتوقع أن ُيحقق اقتصاد دول جملس التعاون اخلليجي . الصمود يف مواجهة الصدمات غري املتوقعة اليت يعاني منها االقتصاد العاملي

ومن بني كل دول املنطقة، فمن املتوقع أن حتقق . السنة املالية السنة املالية يف % وو يف السنة املالية يف السنة املالية % معدل منو يصل إىل معدل منو يصل إىل 

خالل العام احلالي، يف حني من املتوقع أن تسجل عمان منوًا حقيقيُا يف  ٪كل من الكويت والسعودية وقطر معدل منو يزيد عن كل من الكويت والسعودية وقطر معدل منو يزيد عن كل من الكويت والسعودية وقطر معدل منو يزيد عن 

%.الناتج احمللي اإلمجالي قدره الناتج احمللي اإلمجالي قدره 

 
 

النمو الفعلي للناتج احمللي اإلمجالي –دول جملس التعاون اخلليجي 

م املتوقع لعاماملتوقع لعام املتوقع لعام املتوقع لعام املتوقع لعام  املقدر لعام

 %4.3 %4.3 %4.4 %4.1 %6.0 %6.8السعودية

 %5.9 %5.9 %4.6 %4.6 %6.0 %18.8قطر

 %3.6 %3.5 %3.3 %2.8 %2.3 %4.9اإلمارات العربية املتحدة

 %3.9 %3.9 %3.3 %1.8 %6.6 %8.2الكويت

 %3.5 %3.4 %3.2 %4.0 %5.0 %5.5عمان

 %2.9 %2.6 %2.6 %2.8 %2.0 %1.8البحرين

نشرة يوليو نشرة يوليو  –صندوق النقد الدولي ، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية : املصدر
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 عنصر رائد وراسخ يف الشرق األوسط  –النفط 

من االحتياطي % فيما يتعلق باالحتياطيات املؤكدة من النفط اخلام، تتمتع دول جملس التعاون اخلليجي مبا يزيد على فيما يتعلق باالحتياطيات املؤكدة من النفط اخلام، تتمتع دول جملس التعاون اخلليجي مبا يزيد على 

ؤكدة للغاز الطبيعي، أما فيما يتعلق باالحتياطيات امل. من إمجالي إنتاج العامل من النفط اخلام% العاملي وتنتج ما يقرب من العاملي وتنتج ما يقرب من 

تعترب كال . من اإلنتاج العاملي ٪من االحتياطي العاملي يف حني إنها ال تنتج سوى من االحتياطي العاملي يف حني إنها ال تنتج سوى  ٪تقدر احتياطيات املنطقة منه مبا يقرب من تقدر احتياطيات املنطقة منه مبا يقرب من 

من  ٪)من السعودية والكويت من كبار منتجي النفط يف دول جملس التعاون اخلليجي يف حني ُتهيمن قطر على إنتاج الغاز )من السعودية والكويت من كبار منتجي النفط يف دول جملس التعاون اخلليجي يف حني ُتهيمن قطر على إنتاج الغاز 
على الرغم من قلة عدد سكان دول جملس التعاون اخلليجي نسبيًا إال أن لديها أعلى نصيب للفرد من احتياطي (.  نتاج العاملياإل

إننا نؤمن وبشدة أنه من املرجح أن تستفيد املنطقة من . النفط يف العامل جنبا إىل جنب مع أعلى احتياطي لإلنتاج على اخلريطة العاملية
 . ا لفرتة أطول من باقي دول العاملوفرة املوارد به

تزال دول جملس التعاون اخلليجي معولة  ال. تسهم احلصة املرتفعة من عائدات النفط والغاز يف حتقيق فائض حساب مالئم للمنطقة
بنسبة كبرية على النفط والغاز باعتبارهم القوى احملركة الرئيسية للثروة الوطنية، وملعدل منو الناتج احمللي اإلمجالي والصادرات 

دوليت اإلمارات العربية  ختتلف النسب بني دول جملس التعاون اخلليجي املختلفة حيث تتميز اقتصاديات. وإيرادات املوازنة احلكومية
مع ذلك، وبالنسبة للمنطقة ككل، تقوم إيرادات . املتحدة والسعودية بأنها أكثر تنوعًا من اقتصاديات دول مثل الكويت وقطر

 . النفط والغاز كمسرع للهيكل االقتصادي بأكمله
 

ات حمتملة يف أسعار املواد اهليدروكربونية وهو الفائض تستخدم الفوائض املالية الفعلية لبناء االحتياطيات اليت توفر وسادة ألي تقلب
ومن املتوقع . الذي يساند احلكومة ويقويها لوضع اسرتاتيجيات طويلة املدى تعمل على حتقيق التنوع االقتصادي وخلق فر  العمل

رييب املنخفض لدعم أن يبقى قطاع املواد اهليدروكربونية كعامل راسخ حبيث يعمل كقوة حمركة لعناصر مثل النظام الض
.تسعري األسهم لعناصر كلية أخرى ُتحابي قطاع الشركات واإلنفاق االستهالكي ومعدل النمو االقتصادي

منطقة دول جملس التعاون اخلليجي األعلى عامليًا –رصيد احلساب احلالي للناتج احمللي اإلمجالي 

 12‘املتوقع لعام  11‘املتوقع لعام  (10‘-07') متوسط
 20.3 22.7 16.4دول جملس التعاون اخلليجي

ضمنها دول )منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
 10.6 12.2 10.9(جملس التعاون اخلليجي

 0.3- 0.4- 0.5-االقتصاديات املتقدمة

 1.3 1.1 0.12منطقة اليورو

 2.3 1.6 3.4اليابان

 1.1 0.9 3.9أسيا النامية 

االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، مت استنباط بيانات دول جملس التعاون اخلليجي بناء على متوسطات قاعدة التوقعات 
دول املنطقة
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 توقعات بتحسن مساهمة املواد الالهيدروكربونية يف االقتصاد

لقيادة األسس االقتصادية إقليميًا، حافظت مبادرات التنوع على زخم النمو للقطاع  كعامل رئيسي بينما يهيمن قطاع النفط والغاز 
وفعليًا فقد اخنفض االعتماد املباشر على النفط والغاز مع تنامي وتطور الكثري من القطاعات غري النفطية . الالهيدروكربوني

، من املرجح استمرار هذا االجتاه على مدار "()"ات )"ات وفقا لتقديرات وحدة إكونوميست للمعلوم. بدعم من املبادرات احلكومية

سنويا، وهي النسبة اليت  ٪منو وقدره منو وقدره منو وقدره السنوات العشر القادمة، فمن املتوقع أن ُيسجل منو االقتصاد الالهيدروكربوني متوسط 

 . زواملقدر حتقيقه يف قطاع النفط والغا ٪النمو السنوي البالغ النمو السنوي البالغ تفوق على حنو ملحوظ متوسط 

 –دول جملس التعاون اخلليجي 
تكوين الناتج احمللي اإلمجالي 

االمسي
اسرتاتيجيات التنويع لتحسني مساهمة القطاعات الالكربونية

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2014 2020 

 %31 %32 %39 %49 %45 %39 %33 %38%الكربونية 

 %69 %68 %61 %51 %55 %61 %67 %62%الالكربونية 

وحدة إكونوميست للمعلومات: املصدر
 

، ُتقدر مساهمة القطاع غري النفطي يف الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة تبلغ (”“)“)وفقا لتقديرات وحدة إكونوميست للمعلومات 

يعزى السبب الرئيسي هلذا . يف عام يف عام  ٪ويتوقع أن تشهد تلك النسبة حتسنًا لتصل إىل ويتوقع أن تشهد تلك النسبة حتسنًا لتصل إىل  من اإلمجالي خالل عام من اإلمجالي خالل عام  ٪

ي من احملتمل أن يشهد معدالت منو أبطأ عما كانت عليه النمو إىل قطاع الصناعات املرتبطة بأعمال التنقيب وإنتاج النفط اخلام والذ

.  إىل إىل  وترية منوه خالل فرتة ازدهار أسعار النفط يف الفرتة من وترية منوه خالل فرتة ازدهار أسعار النفط يف الفرتة من 

)%(النمو الفعلي للناتج احمللي اإلمجالي متوسط سعر اخلام

متوسط نفط السنة
تكساس 

اخلفيف

متوسط خام 
برنت

اإلمارات السعوديةقطرعمانالكويتالبحرين
العربية 
املتحدة

1995 18.41 17.04 3.9 1.4 4.8 3.6 0.2 6.2 

1996 22.14 20.47 4.1 0.6 2.9 7.6 3.4 4.9 

1997 20.59 19.11 3.1 2.5 6.2 28.4 2.6 8.4 

1998 14.38 12.70 4.8 3.7 2.7 9.0 2.8 0.1 

1999 19.32 17.89 4.3 -1.8 -0.6 5.5 -0.7 3.1 

2000 30.38 28.38 5.2 0.1 4.6 10.9 4.9 12.4 

حبوث إدارة األصول بالنك الوطين العماني  –التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي :املصدر
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إىل مستوى "( )"، اخنفضت األسعار بالقياس ملتوسط سعر نفط تكساس اخلفيف )"، اخنفضت األسعار بالقياس ملتوسط سعر نفط تكساس اخلفيف (---)خالل أزمة النفط السابقة )خالل أزمة النفط السابقة 

زمة على حنو جدير ولكن متكنت دول جملس التعاون اخلليجي من التعايف من آثار تلك األ دوالر أمريكي خالل عام دوالر أمريكي خالل عام  
بالثناء وتأتي قدرتها على التعايف من تلك األزمة مستندة يف املقام األول على تنوع االستثمارات جنبا إىل جنب مع االستثمار يف 

هذا، يتضاءل احتمال ارتفاع أسعار النفط إىل هذه املستويات وحفاظها على هذا املستوى لفرتات  إضافة إىل. الصناعات التحويلية
 . طويلة بسبب زيادة التكاليف اهلامشية لعمليات إنتاج النفط والغاز

 

 االختيار والوضوح –التعايف املتوقع بعد األزمة املالية 

من خالل الدعم املالي، متكنت اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي من احلفاظ على وترية اإلنفاق الرامية حنو تعزيز البنية 
باستثناء ما شهده قطاع العقارات يف . األساسية والقدرات، وبالتالي استطاعت التغلب على التحديات اليت فرضتها األزمة املالية األخرية

ناحية مشاركة القطاع اخلا  ومواصلته الرتكيز على اإلنفاق العام للمشروع، فقد شهدت كافة البلدان األخرى  دبي من فتور من
إضافات سليمة للمشروعات بها وتواصل اإلنفاق احلكومي املمول للمشروعات بصورة جيدة وظلت املشاركة الباهتة للقطاع 

نبًا إىل جنب مع ارتفاع معدالت تفادي املخاطرة من القطاع املصريف احمللي لقد وقفت تكاليف رأس املال املرتفعة ج. اخلا  ظاهرة
خالل هذه األزمة، . متركزت اقتصاديات االختيار يف موضع جيد خالل األوقات الصعبة اليت مرت بها املنطقة. كرادع للقطاع اخلا 

غم من صغر حجم النشاط النسيب يف ُعمان، إال أن متكنت دول مثل قطر والسعودية وأبو ظيب من حشد متطلبات التمويل، وعلى الر
نستشعر استمرار املنطقة يف هذا االجتاه مع حتسن ظروف البنية التحتية ومتطلباتها . ارتفاع أنشطة املشروعات بها جدير بتلقي الثناء

 . يف دبي على املدى الطويل
 

 دعم التوزيع السكاني لالستهالك
 

من سكان دول  ٪س التعاون اخلليجي بأن نسبة كبرية منه صغرية السن فما يزيد عن س التعاون اخلليجي بأن نسبة كبرية منه صغرية السن فما يزيد عن يتميز التوزيع السكاني لدول جمل

وتصل نسبة الشرحية العمرية . عاما مليون نسمة هم يف الشرحية العمرية األقل من سن مليون نسمة هم يف الشرحية العمرية األقل من سن  جملس التعاون اخلليجي من إمجالي جملس التعاون اخلليجي من إمجالي جملس التعاون اخلليجي من إمجالي 

%. جملس التعاون اخلليجي تعدادًا، تليها ُعمان بنسبة جملس التعاون اخلليجي تعدادًا، تليها ُعمان بنسبة جملس التعاون اخلليجي تعدادًا، تليها ُعمان بنسبة يف السعودية واليت تعترب أكرب بلد بدول % عاما إىل عاما إىل  األقل من سن األقل من سن 

 من جمموع السكان يأتي يف الشرحية العمرية األقل من سن من جمموع السكان يأتي يف الشرحية العمرية األقل من سن  ٪ومن إمجالي سكان دول جملس التعاون اخلليجي فإن حوالي ومن إمجالي سكان دول جملس التعاون اخلليجي فإن حوالي 

ة سيلتحقون بسوق العمل مليون نسم عامًا فأكرب أو ما يقدر بعدد عامًا فأكرب أو ما يقدر بعدد  من بقية السكان أي من سن من بقية السكان أي من سن  ٪مما يعين أن مما يعين أن . عاما
خالل العشر سنوات املقبلة، وتفسر تلك احلقيقة حقيقة أخرى وهي أنه لدعم مشاركة الشرحية يف االقتصاد الرئيسي، فقد تصدر 

 . اإلنفاق على قطاع التعليم قائمة األولويات

يا ستنتج عنها مراجعة جادة للسياسات الرامية كما أننا نعتقد أن االحتجاجات اليت شهدتها مؤخرا منطقة الشرق األوسط ومشال أفريق
يف حني أنه وحلد كبري من املتوقع تقديم دعم حكومي على املدى القصري، إال أن عملية وضع سياسات . إىل خلق فر  العمل

هب احمللية ينصب االهتمام الرئيس على تطوير املوا. متوسطة وطويلة األجل لتطوير القطاع اخلا  هي خيار حتمي وبالغ األهمية
وإننا نعتقد أنه مع توفر فائض من القطاع النفطي، فإن حكومات دول جملس التعاون تتمتع بوضع مريح يسمح هلا . عالية الكفاءة

إن تزايد نسبة السكان صغرية السن هو أمر إجيابي للتوقعات االستثمارية، حيث أنه يعزز من األمناط . بتحقيق األهداف احملددة
. سليمة يف املنطقةاالستهالكية ال
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 اإلحصاءات الوطنية –بناء على أخر البيانات اإلحصائية املتاحة  –مكتب اإلحصاء األمريكي : املصدر 

 إعادة الرتتيب نتيجة للتطورات االجتماعية والسياسية املؤثرة على اقتصاديات املنطقة
 

مع بدء ثورة اليامسني يف تونس، وانتشار االضطرابات يف أحناء منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بدرجات متفاوتة من بلد آلخر، 
ظهر أن طلب السكان وخاصة من الشباب وسعيهم للحصول على فر  العمل وغريها من املطالب االجتماعية كانت الدافع وراء 

 . س ومصر ولبياالتغيري احلاسم الذي شهدته تون

من هذه الناحية فإن اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي تتمتع باالستقرار حيث توجد بدول اجمللس سياسات تهدف إىل خلق فر  
واآلن، ومع تغيري العناصر احملركة، . العمل وهو االجتاه الذي يتسق مع اإلسرتاتيجية طويلة املدى اهلادفة لتحقيق التنوع االقتصادي

توقع حتول الرتكيز األساسي إىل رفع مستوى معيشة السكان، فقد ارتفعت األصوات يف املنطقة بعدد من املطالب وتفاعاًل معها مت ن
وبصرف النظر عن اإلنفاق على القطاع االجتماعي املعلن عنه من حكومات دول . اختاذ تدابري ومت اإلعالن عن خطوات للتعامل معها

القطاع اخلا  يف دول خمتارة من دول جملس التعاون اخلليجي مثل السعودية وعمان على طرح مبادرات جملس التعاون، فقد عمل 
سخية ملنح العاملني بهم فوائد مالية تتعاطى مع مطالبهم، وهو اإلجراء الذي من املتوقع أن يزيد من الضغط على تلك املؤسسات يف 

اذج األعمال واألسواق اليت تعمل فيها تلك الشركات ومن املتوقع بناءًا على خيتلف األثر باختالف الشركات ومن. املستقبل القريب
 .ذلك أن يزداد الضغط على الشركات اليت تشهد ضغط اإليرادات بسبب املنافسة

 
النفط  ميثل شرط متويل النفقات املالية اجلديدة واملتكررة ضغطًا متزايدًا على عملية صياغة السياسات، بيد أنه مع ارتفاع أسعار

. اخلام فوق املستويات املقدرة له يف املوازنات، جتد حكومات دول جملس التعاون نفسها قادرة على حتقيق األهداف املرجوة لسياساتها
نعتقد أن االحتياطيات املالية حلكومات دول جملس التعاون اخلليجي  متكنها من حتقيق األهداف املعلنة لإلنفاق على النواحي 

ومن املتوقع أن تتمكن اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي من التغلب على التحديات قصرية املدى باملقارنة مع قدرة . االجتماعية
وعلى اجلانب اإلجيابي، فإننا نتوقع أن تؤدي التدابري السخية إىل ارتفاع الدخل . باقي دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

والطويل فإن اإلنفاق املالي حنو أيضا، فإنه على املديني املتوسط . إضافة الوقود إىل دورة االستهالك الشخصي املتاح لألسرة وبالتالي
. تطوير اإلسكان والبنية التحتية ذات الصلة سوف يولد حالة من الطلب مما يعود بالنفع على قطاع الشركات

 
 ارتفاع نقطة التعادل ملوازنة دول جملس التعاون اخلليجي

موازناتها، رفعت حكومات دول جملس التعاون اخلليجي من األسعار املفرتضة للنفط اخلام، ومع االعتماد على فرضية بقاء أسعار  يف
لقد استهدفت السياسات . النفط اخلام عند مستوى أعلى من األسعار املفرتضة هلا، كان االجتاه لزيادة النفقات اجلارية واالستثمارية

من جانبنا، فإننا نعتقد أن التكلفة املتزايدة . إلقليمية زيادة اإلنفاق االستثماري مع رفع رواتب القطاع احلكومياملالية للحكومات ا

إىل  و و  تشري تقديرات إحصاءات عامي تشري تقديرات إحصاءات عامي تشري تقديرات إحصاءات عامي . تشكل ضغطًا على التخطيط املالي مما جيعله يفرتض زيادة أسعار النفط

نتوقع أن يطرأ على أسعار النفط تقلبات جتعلها أقرب من املستويات . أمريكي دوالر افرتاض زيادة سعر برميل البرتول عن افرتاض زيادة سعر برميل البرتول عن 
.املفرتضة مما يفرض املزيد من الضغط على السياسات املالية اليت تعتمد بصورة أكرب على االحتياطي
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بالدوالر األمريكي لكل 
برميل

2005 2010 2011 2012 
 60 58-55 49 19السعودية
 75 58 50 21عمان

 60 43 35 15الكويت
 65 55 45 19قطر

 NA NA 60 20اإلمارات العربية املتحدة
 إن السعر الوارد يف ميزانية السعودية غري رمسي بينما بالنسبة لقطر والكويت فهو على أساس السنة املالية املنتهية يف مارس

تقارير إعالمية –امليزانيات احلكومية : املصدر

 
 ال يتسم سيناريو التضخم باجلاذبية على املدى القريب

 
ليست مبعزل عن خماطر التضخم العاملي املتزايدة اليت يتصدرها قطاع األغذية ومع توفر املال يظهر  إن دول جملس التعاون اخلليجي

كما زاد توفر املال . بسبب تنامي الطلب على املساكن والعقارات إىل إىل  تنامت حالة التضخم األخرية يف الفرتة من تنامت حالة التضخم األخرية يف الفرتة من . التضخم
مستقبليًا، فإن العامل احملرك للتضخم . رأس املال األجنيبنتيجة لعوامل أخرى خالف أسعار النفط اخلام املرتفعة أال وهي تدفقات 
على الرغم من أن سالمة دورة االستهالك إال أن عوامل . حيركه على األرجح زيادة االعتماد على املواد االستهالكية املستوردة

.لعرض أدت لثبات األسعار لقطاع اخلدمات واملواد غري الغذائية، مبا فيها الطلب على العقاراتا
  

التوقعات االقتصادية لصندوق النقد الدولي: املصدر

يف املستقبل القريب، من املتوقع أن يؤثر كل من زيادة إنفاق احلكومات اإلقليمية على النواحي االجتماعية وزيادة األجور يف 
إضافة إىل ذلك، فإن التضخم يف أسعار املواد الغذائية واليت يتم استرياد معظمها يسهم . القطاع اخلا  تأثريًا مباشرًا على وفرة النقود

لعام  ٪لقد قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم لدول جملس التعاون اخلليجي بنسبة بلغت لقد قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم لدول جملس التعاون اخلليجي بنسبة بلغت لقد قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم لدول جملس التعاون اخلليجي بنسبة بلغت . يف ارتفاع األسعار يف املنطقة

مع اإلعالن عن تدابري سكانية، زادت خماطر التضخم عن . ---ة أعلى مما سجلته فرتة التعايف خالل ة أعلى مما سجلته فرتة التعايف خالل ة أعلى مما سجلته فرتة التعايف خالل ، وهي نسب
ال توجد مساحة كافية أمام السياسات املالية تتيح هلا التحقق من التضخم بسبب الضغط على كال من النفقات . املستويات املقدرة هلا

عمال االئتمان ال يتيح اجملال لتشديد السياسات النقدية، وهلذا فإنه يف ظل االنهيار، فإن اجلارية واالستثمارية، كما أن ركود منو أ
 .  أي زيادة يف التضخم ستؤثر على التطلعات االستثمارية على املدى القريب
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  نظرة عامة على أسواق دول جملس التعاون اخلليجي
 

مليار دوالر  لبورصات اخلليجية بقيمة سوقية إمجالية قدرها لبورصات اخلليجية بقيمة سوقية إمجالية قدرها شركة مدرجة يف ا يوجد يف دول جملس التعاون اخلليجي يوجد يف دول جملس التعاون اخلليجي 

من جانب القيمة الرأمسالية للسوق، تأتي اململكة العربية السعودية  يف املقدمة بنسبة (. ديسمرب ديسمرب  يف يف )أمريكي 

بالنسبة ملعدل . ين وعمانثم البحر% تسجل الكويت نسبة وقدرها تسجل الكويت نسبة وقدرها %. وقطروقطر% ثم اإلمارات العربية املتحدة ثم اإلمارات العربية املتحدة %

، تتداول أسواق دول جملس التعاون (القيمة االمسية املتوقعة للسنة املالية القيمة االمسية املتوقعة للسنة املالية )رمسلة السوق إىل الناتج احمللي اإلمجالي السوق 

.وهي النسبة اليت نراها كقيمة جيدة% اخلليجي مجيعها يف نسبة قدرها اخلليجي مجيعها يف نسبة قدرها 

الدولة

عدد 
الشركات 

أكتوبر  ))
(م

رأس املال  متوسط
بالدوالر األمريكي 

م ديسمرب ديسمرب  ))

مليار دوالر  –
(أمريكي

النسبة 
املئوية 

للرتجيح 
رمسلة )

(السوق

املتوسط اليومي 
لدوران راس املال 

مليون دوالر )
للسنة ( أمريكي

املالية املالية 

دوران رأس املال 
مليار )السنوي 

( دوالر أمريكي
للسنة املالية 

معدل دوران 
ملال راس ا

للسنة 
املالية 

متوسط الرمسلة 
والدخل احمللي 

امسي )اإلمجالي 
)

السعودية

قطر

الكويت

أبو ظيب

دبي

مؤشر 
ناسداك 

دبي

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

عمان

البحرين

دول جملس 
التعاون 

اخلليجي

م يوليو يوليو  –التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي  –زاوية : املصدر
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 األداء التارخيي ألسواق األسهم يف دول جملس التعاون اخلليجي 

أسواق دول جملس التعاون اخلليجي خالل مرحلة التعايف عقب األزمة املالية يف عام مقارنة بغريها من األسواق العاملية، فقد تعثرت 

وذلك من خالل  ، بينما سجلت األسواق الناشئة معدالت تعايف جيدة بعد ما عانته من تدني معدالتها ألدنى حد هلا يف عام ، بينما سجلت األسواق الناشئة معدالت تعايف جيدة بعد ما عانته من تدني معدالتها ألدنى حد هلا يف عام 
ر تعايف األسواق اخلليجية، إال أن مكاسبها كانت مستدامة برغم وعلى الرغم من تأخ. دعم من السيولة العاملية وعامل النمو احمللي

.مشكالت الديون السيادية الناشئة من املنطقة األوروبية

 

من بني أسواق األسهم اخلليجية، أظهرت أسواق السعودية وقطر وعمان قدرتها على الصمود يف مواجهة املشكالت العاملية وما يرتتب 
وحتى ازمة الديون السيادية األخرية يف أطراف أوروبا  وكذلك أزمة  8002واق املالية بدءا من األزمة املالية يف عليها من تقلبات يف األس

 (.باستثناء ناسداك دبي)يعرض اجلدول التالي للعوائد التارخيية واالحنراف املعياري  لكافة أسواق املال اإلقليمية . ديون دبي

السعودية 
(تاسي)

مؤشر )قطر 
(ةالبورص

الكويت 
املؤشر )

(السعري

مؤشر )دبي 
سوق دبي 

(املالي

أبو ظيب 
املؤشر )

(العام

 ُعمان مؤشر ُعمان مؤشر 
سوق مسقط 
لألوراق املالية

البحرين 
(باسي)

 1,079 5,602 2,647 1,604 5,972 8,536 6,896 2012ديسمرب

من بداية العام  –العائد 
 %5.6- %1.6- %10.2 %18.5 %2.7 %2.8- %7.5حتى تارخيه

 %7.4- %0.0 %4.5 %12.0 %2.4 %1.7 %12.7العائد عن عام واحد

-3.1% 1.1% -16.4% -17.0% -11.7% -15.7% -20.1% 
8.2% 24.8% -0.7% -9.6% -0.9% 6.1% -1.8% 

27.5% 1.1% -10.0% 10.2% 14.8% 17.0% -19.2% 
-56.5% -28.1% -38.0% -72.4% -47.5% -39.8% -34.5% 
39.1% 34.3% 24.7% 43.7% 51.7% 61.9% 24.2% 
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السعودية 
(تاسي)

مؤشر )قطر 
(البورصة

الكويت 
املؤشر )

(السعري

مؤشر )دبي 
سوق دبي 

(املالي

أبو ظيب 
املؤشر )

(العام

 ُعمان مؤشر ُعمان مؤشر 
سوق مسقط 
لألوراق املالية

البحرين 
(باسي)

النمو السنوي  عادل معدل
املركب خلمس سنوات 

(ديسمرب ديسمرب )
-2.6% 1.0% -14.2% -17.9% -6.0% -4.6% -15.6% 

االحنراف العادي ملدة 
 %10.2 %21.4 %19.4 %30.3 %12.6 %26.1 %25.4(يوميًا)مخس سنوات 

االحنراف العادي ملدة 
 %11.3 %23.2 %23.1 %31.0 %15.4 %28.5 %28.8(أسبوعيًا)مخس سنوات 

 
 ضوء يف نهاية النفق –زيادة املشاركة األجنبية 

 
ختضع أسواق األسهم اخلليجية إىل هيمنة املستثمرين األفراد واملؤسسات االستثمارية احمللية، فقد كانت مشاركة املؤسسات  بينما

لقد أعاقت خصائص السوق مثل حمدودية االتساع واالفتقار إىل أدوات التحوط والقيود التنظيمية على دخول . األجنبية ضئيلة
تبلغ املشاركة األجنبية يف الشركات املدرجة يف . سواق الناشئة مشاركة املؤسسات األجنبيةالسوق، واالستبعاد من مؤشرات األ

يف قطر، يف حني تسمح اململكة  ٪يف اإلمارات العربية املتحدة والكويت ويف اإلمارات العربية املتحدة والكويت ويف اإلمارات العربية املتحدة والكويت و ٪يف سلطنة عمان ويف سلطنة عمان ويف سلطنة عمان و ٪أسواق األوراق املالية أسواق األوراق املالية 
يف اآلونة األخرية، ظهرت مؤشرات من .كة أو ترتيبات املبادلةالعربية السعودية باملشاركة األجنبية من خالل الصناديق املشرت

ية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة لزيادة مثل هذه املشاركة وبالتالي جذب املزيد من تدفقات األموال إىل أسواق األوراق املال
األسواق وُتشكل إضافة إىل تقييم الشركات املدرجة يف إن أي مبادرات مركزة يف هذا الصدد تعزز من وفرة السيولة يف . بتلك الدول

إلعادة  نشعر أن اإلمارات العربية املتحدة وقطر ميكنهما قيادة ذلك التطور حيث أنهما قيد املراجعة حاليًا من نشعر أن اإلمارات العربية املتحدة وقطر ميكنهما قيادة ذلك التطور حيث أنهما قيد املراجعة حاليًا من . هذه األسواق
 . التصنيف لألسواق الناشئة

 أسواق اإلمارات العربية املتحدة وقطر ملرتبة األسواق الناشئة لتصنيف  MSCIإمكانية إعادة 
 

يتتبع املؤشر عدد كبري من . املعيار األساسي للعديد من الصناديق العاملية لألسواق الناشئةلألسواق الناشئة يشكل مؤشر يشكل مؤشر 
يف التدفقات وبالتالي التقييمات لألسهم الصناديق، ومن ثم فاستبعاد أو ضم سوق ما يؤدي لوقوع العديد من التحوالت الكبرية 

إىل  برتقيتهم إىل وضع السوق الناشئة يف الفرتة من برتقيتهم إىل وضع السوق الناشئة يف الفرتة من  وكانت أسواق مصر واملغرب هما آخر سوقني قامتوكانت أسواق مصر واملغرب هما آخر سوقني قامت. األساسية

يف  عن مراجعتها لكل من اإلمارات وقطر واللتان يصنفان حاليًا على أنهما من األسواق احلدودية وتنظرأعلنتأعلنت. 
لكننا ال نعتقد أن إمكانية تصنيف اإلمارات العربية املتحدة أو قطر على ذلك النحو مؤكدة، حيث . ترقيتهما لوضع األسواق الناشئة

بيد أن كال البلدين قد شرعتا يف طرح . يستلزم الوصول هلذا التصنيف إجراء تغيريات على اإلطار التنظيمي والسوقي لكال البلدين
: لوبة ومن اإلجراءات اليت اختذتها الدولتان ما يليالتغيريات املط

 

. زيادة سقف نسبة امللكية األجنبية يف كل من اإلمارات العربية املتحدة وقطر 

. تقديم منوذج تسوية السداد عند التسليم يف أسواق كال الدولتني 
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. تتوافق مع األسواق الناشئة األخرىاحلاجة إلنشاء وتشغيل هيكل حساب مزدوج وحسابات تبادل واحلفظ األمني اليت  

 .  نعتقد أن نتيجة أي إعادة تصنيف هلذه األسواق سوف تكون إجيابية من حيث وضوح الرؤية فيها ولكن االحتماالت ما زالت ضئيلة
 

  ملاذا ينصح باالستثمار يف شركات جملس التعاون اخلليجي ذات التوزيعات الرحبية املرتفعة؟ 
 

حلالية، اليت تتصف بضعف العوائد احلقيقية على األصول األكثر أمانا، تتضح مدى جاذبية االسرتاتيجية اهلادفة يف بيئة السوق ا
وباملقارنة بالشركات الدولية، فإن شركات دول . لالستثمار يف شركات جملس التعاون اخلليجي ذات التوزيعات الرحبية املرتفعة

وبسبب اخنفاض األسعار يف أسواق األوراق املالية، فإن متوسط األرباح . ة من أرباحهاجملس التعاون اخلليجي خاصة توزع نسبة كبري
 . ميكن زيادة حجم األرباح زيادة كبرية من خالل اسرتاتيجية تركز يف املقام األول على احملافظ ذات العوائد املرتفعة. مرتفع

 

شركات املدرجة يف أسواق دول جملس التعاون اخلليجي قد وزعت شركة من إمجالي ال استنادا إىل التحليل التارخيي، فحوالي استنادا إىل التحليل التارخيي، فحوالي 

، وهي الفرتة اليت شهدت التقلبات الشديدة يف أسعار األصول العاملية ---أرباح نقدية يف أربعة من أصل مدة ست سنوات من أرباح نقدية يف أربعة من أصل مدة ست سنوات من 

شركات دول جملس التعاون اخلليجي قد نشعر أن . واليت تزامنت مع التباطؤ االقتصادي الناتج عن األزمة املالية يف العام واليت تزامنت مع التباطؤ االقتصادي الناتج عن األزمة املالية يف العام واليت تزامنت مع التباطؤ االقتصادي الناتج عن األزمة املالية يف العام 
عالوة على ذلك، فنسبة كبرية من . متكنت من توزيع أرباح جيدة بسبب الكفاءات األساسية املوزعة بني خمتلف القطاعات

الشركات واملشروعات اململوكة من قبل املؤسسات احلكومية واحلكومة، والشركات العائلية متيل إىل جعل تعامالت هذه 
ومن هنا فإننا نرى انه من صاحل املستثمر االستثمار يف الشركات . دية مع املستثمر عندما يتعلق األمر بتوزيعات األرباحالشركات و

بينما ال ميكن ألحد التنبؤ حبركة األسعار، فإن إيرادات توزيعات . ذات توزيعات األرباح املرتفعة اليت توفر هلم عوائد أرباح مستدامة
 .أقل تقلبا من مكونات العائد اإلمجالي األخرىأرباح ُتمثل مكونًا 

 
ل إن األرباح هي جزء مهم من اسرتاتيجية االستثمار طويلة املدى الناجحة، وال يعترب اإليراد من توزيعات األرباح وزيادة رأس املال السب

إن اختيار الشركات يف . الطويل الوحيدة اليت ميكن من خالهلا السرتاتيجية توزيع األرباح أن تضيف قيمة للمحفظة على املدى
يضيف لدخل األرباح يف احملفظة العمل على . حمفظة حبكم اخلصائص األساسية هلا اليت حتقق أرباح هلو الدافع الرئيس للمستثمر

 إن اسرتاتيجية توزيع األرباح. إتباع نهج مركز لتحديد الشركات اليت تتمتع مبيزانيات سليمة ورؤية للنمو وتدفقات نقدية
األساسية، واليت مبوجبها يتم اختيار األسهم على أساس املدفوعات املستقبلية واملتوقعة وليس احلالية من شأنها أن حتقق عوائد أرباح 

إن هذه االسرتاتيجية متثل إضافة واعدة إىل حمفظة األوراق املالية وخاصة يف ظل البيئة احلالية اليت تتصف باخنفاض سعر . مميزة
 . الفائدة

 
 يل تركيز توزيعات األرباح للتحول إىل عرض استثمار نوعيمي

 
إن اعتماد اسرتاتيجية توزيع أرباح متسقة يوفر للمستثمرين تعرضًا مستمرًا لالستثمارات ذات اجلودة العالية يف أسواق دول جملس 

تسعى حمفظة عائد توزيعات األرباح املرتفع إىل حتديد األسهم ذات اجلودة العالية بني الشركات اليت تتمتع بأسس . التعاون اخلليجي
ق أرباح الشركات املستثمرين حيث تشري العوائد العالية إىل التقييمات غري املكلفة، وميزانيات قوية وتدفقات يفيد اتسا. سليمة

.  تعترب اسرتاتيجية توزيع األرباح أفضل خيار لبدائل الدخل يف احملفظة. نقدية سليمة والتزام اإلدارة يف رد النقد للمساهمني
لقد فاق أداء منوذج احملفظة . األرباح واسرتاتيجية منو األرباح نكهة منو للمحفظة سيضيف الرتكيز على اسرتاتيجية توزيعات

املؤلفة من الشركات ذات التوزيعات الرحبية العالية يف أسواق دول جملس التعاون اخلليجي معايري األسهم اإلقليمية بسبب األسس 
إن جود الشركات . عائد التقليدي من قطاعات الطاقة واالتصاالتأن منوذج احملفظة يتألف من اطراف ال.  املتأصلة يف هذه الشركات

من قطاعات دورية ومتنامية مثل قطاعات اخلدمات املصرفية، والبرتوكيماويات والصناعات ذات الصلة بها، واخلدمات يعزز من منو 
 . احملفظة
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جملس إدارة الصندوق: الفصل الرابع

واإلشراف على أعماله إدارة تنتخب من اجلمعية العامة وفق ما ينص عليه النظام األساسي للصندوق على أال  يتوىل إدارة الصندوق
يقل عدد األعضاء عن ثالثة وال يزيد على سبعة من بينهم الرئيس ونائب الرئيس وميثل الصندوق الرئيس أو من يفوضه أمام القضاء 

 . ويف عالقاته بالغري
 

وتعني اإلدارة األوىل من . ي للصندوق مدة والية اإلدارة على أال تزيد على مخس سنوات من تاريخ التشكيلوحيدد النظام األساس
  .قبل املكون باالتفاق مع املؤسسني على أال تزيد مدة واليتها على سنة من تاريخ قيده يف سجل الصناديق

 املعايري املنظمة الختيار أعضاء جملس إدارة الصندوق

. ن السرية والسلوك والسمعةأن يكون حس.

أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن يف جناية أو بعقوبة يف جرمية خملفة بالشرف أو األمانة أو يف أحد اجلرائم .
. املنصو  عليها يف قانون سوق رأس املال أو يف قانون الشركات التجارية أو يف قانون التجارة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره

. كون قد صدر ضده حكم بإشهار إفالسهأال ي.

مدة والية العضو مبجلس إدارة الصندوق

حتدد أحكام النظام األساسي مدة والية جملس إدارة الصندوق بشرط أال تزيد تلك املدة عن مخس سنوات من تاريخ تشكيل جملس 
بتعيني أول جملس إدارة ويعمل هذا اجمللس حتى ( إن وجدوا)مكون الصندوق بالتنسيق مع غريه من املكونني  يقوم. إدارة الصندوق 

 . موعد انعقاد أول مجعية عامة سنوية للصندوق أو ملدة سنة واحدة من تاريخ تسجيل الصندوق، أيهما أقرب
اجمللس، جيوز لباقي األعضاء اختيار عضو بديل عنه حتى انتهاء  إذا أصبح منصب أي عضو من أعضاء اهليئة فارغًا قبل نهاية مدة والية

.مدة والية اجمللس
 

جملس إدارة الصندوق –أعضاء صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي 

الرئيس –سليمان بن حممد بن محد اليحائي 

ع ورئيس شركة .ع.م.استشاري االستثمار يف شؤون البالط السلطاني ويشغل أيضًا منصب نائب رئيس بنك مسقط ش هو احد 
ع ورئيس هيئة التدقيق يف بنك بي إم آي بنك يف مملكة البحرين ورئيس صندوق عمان للدخل الثابت .ع.م.عمان كلورين ش

 . ورئيس صندوق عمان للمشروعات السياحية املتكاملة
 

ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من معهد ( )سليمان شهادة يف إدارة األصول يف جامعة لوزان يف سويسرا سليمان شهادة يف إدارة األصول يف جامعة لوزان يف سويسرا )سليمان شهادة يف إدارة األصول يف جامعة لوزان يف سويسرا / ل الفاضلحيم

الواليات املتحدة األمريكية  –وشهادة يف األزمة املالية من جامعة هارفارد ( )اإلدارة املالية يف جامعة ويلز باململكة املتحدة )اإلدارة املالية يف جامعة ويلز باململكة املتحدة 

(( .) 
 

د بن حممد بن علي احلمودةالشيخ خال
 

عامًا منها ما يزيد  هو نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد ديوان شؤون البالط السلطاني، ومتتد خربته العملية ملدة تزيد عن هو نائب الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد ديوان شؤون البالط السلطاني، ومتتد خربته العملية ملدة تزيد عن 

ون عامًا يف خدمة ديوان شؤون البالط السلطاني وتنوع عمله فيه يف كثري من دوائره، كما يتمتع خبربة طويلة يف الشؤ عن عن 
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. حاليا، هو مشارك يف هيئة االستثمار التابعة لصندوق تقاعد ديوان شؤون البالط السلطاني. اإلدارية وشؤون االستثمار والعقارات
 . عالوة على ما تقدم، فقد عمل لعامني يف وزارة النفط والغاز

 
 . حيمل درجة يف إدارة األعمال يف جامعة كوفينرتي يف إجنلرتا

 
بن سعيد املعمري عبد اهلل بن محيد

  
كما انه عضو اللجنة التنفيذية جمللس اإلدارة وجلنة املوارد . ع.ع.م.رئيس بنك صحار شو   مدير صندوق تقاعد قوة السلطان اخلاصة

عالوة على ذلك، فهو نائب رئيس جملس إدارة كل من . ع.ع.م.البشرية ورئيس جلنة االئتمان واملخاطر مبجلس إدارة لبنك صحار ش
 . إدارة الفنادق الدولية وكلية الشرق األوسط لتقنية املعلومات شركة

حاصل على ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة لينكولنشاير وهامربسايد، اململكة املتحدة، وبكالوريوس يف إدارة األعمال من 

،. ،. اجلامعة الدولية، لندن

أمحد املسلمي
 

باإلضافة لعمله . ع، وقبلها شغل منصب املدير العام للبنك ورئيس العمليات به.ع.م.ني شنائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطين العما
 . بالبنك الوطين العماني ملدة تزيد عن ست سنوات، فلقد عمل أيضًا يف منظمات مثل بنك جمان الدولي وبنك أبو ظيب الوطين

 
عظم القطاعات املصرفية، وقبل انتقاله للبنط الوطين العماني، يتمتع املسلمي مبا يزيد عن ستة عشر عامًا من اخلربة العملية يف م

 . شغل منصب نائب املدير اإلقليمي يف عمان لبنك أبو ظيب الوطين
 

حيمل املسلمي درجة املاجستري يف إدارة األعمال بامتياز يف جامعة لوتون يف اململكة املتحدة وتتضمن مؤهالته العلمية واملهنية 
عالوة على .  اخلدمات املالية وحملل سوق قانوني مبهام حملل مالي ومدير حمافظ قانوني ومدير ثروات قانونيأيضًا دبلوم دولي يف

قبل انضمامه للبنك الوطين العماني، حصل . الواليات املتحدة األمريكية –ذلك، فهو زميل لألكادميية األمريكية لإلدارة املالية 
 . األداء يف أي إم دي يف سويسرا املسلمي على برنامج مكثف للقيادة عالية

 
موسى بن مسعود اجلديدي

 

عاما من اخلربة  وهو مهين متمرس مع اكثر من وهو مهين متمرس مع اكثر من . موسى اجلديدي هو مساعد املدير العام للخدمات املصرفية اخلاصة و إدارة الثروات
بدأ حياته . اإلستثمار والصريفة اإلسالميةالواسعة النطاق يف اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املصرفية اخلاصة وأعمال بنوك 

املهنية يف قسم االستثمارات املصرفية يف البنك الوطين العماني وبعد املساهمة يف إنشاء إدارة األعمال املصرفية اخلاصة يف بنك مسقط 

.ومصرف دبي انتقل إىل العمل خارج السلطنة يف مهمات دولية مع رويال بنك أوف كندا، وبنك انتقل إىل العمل خارج السلطنة يف مهمات دولية مع رويال بنك أوف كندا، وبنك انتقل إىل العمل خارج السلطنة يف مهمات دولية مع رويال بنك أوف كندا، وبنك 

بإدارته للخدمات املصرفية اخلاصة وإدارة الثروات بالبنك الوطين إستطاع موسى آن ينمي أعمال الدائره بنجاح من خالل املبادرات 
كما أنه على دراية جيدة باخلدمات املصرفية اإلسالمية . االسرتاتيجية، واملنتجات املبتكرة و برامج خدمة العمالء االستثنائية 

يف أخذ مصرف دبي إىل موريشيوس ولندن قبل مساهمته بنجاح يف تدشني البنك الوطين العماني لنافذة الصريفة وكان له دور أساسي 
بعد قيامه بتغيري إدارة الثروات بالبنك الوطين العماني إىل االفضل متكن موسى أيضًا من إنشاء دائرة األعمال . ”مزن“اإلسالمية 

.تثمارية للعمالء ذوي املالءة املالية العاليةاملصرفية اخلاصة لتلبية االحتياجات االس
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مسؤوليات جملس إدارة جهة إدارة الصندوق
 

 :جيب على إدارة الصندوق القيام مبهام الرقابة واإلشراف على اعمال الصندوق ، وعليها يف سبيل ذلك
 

معياري آخر وضع مقارنة ، مع الوضع يف تقييم األداء اإلستثماري للصندوق باملقارنة مع أداء صناديق مماثلة أو أي مؤشر .
.اإلعتبار األهداف اإلستثمارية 

.التحقق من إلتزام الصندوق بنشرة اإلصدار وبنظامه األساسي وباملتطلبات القانونية .

.تقييم أداء مدير اإلستثمار وغريه من مقدمي اخلدمة .

فة إىل التأكد من وجود ضوابط حماسبية داخلية جيدة التأكد من كفاية أنظمة الصندوق يف احملافظة على أصوله ، باإلضا.

الوقوف على مدى كفاية أنظمة وضوابط مدير اإلستثمار لضمان اإللتزام بأنه يعمل لتحقيق مصلحة الصندوق واملستثمرين .

مصلحة  جتنب تضارب املصاحل ، والتأكد من كفاية اإلجراءات اليت يتم إختاذها لضمان إزالة حاالت املصاحل مبا حيقق.
.الصندوق واملستثمرين 

.التأكد من وجود فصل يف املهام عندما تعمل شركة واحدة كمقدم خدمة ألكثر من صندوق .

.املوافقة على التعامالت اليت تتم مع أطراف ذات العالقة واإلفصاح عنها .

للجمهور واملستثمرين لضمان أن عملية اإلفصاح إعتماد التقارير السنوية والبيانات املالية وغريها من املعلومات واإلفصاح عنها .
.عادلة وليست مظلمة، وتتم يف موعدها بشفافية تامة 

.تعيني وإقالة مقدمي اخلدمات وحتديد أتعابهم .

 .إختاذ القرارات اخلاصة بتوزيعات األرباح .

اجتماعات جملس إدارة الصندوق

 : إجراءات عقد اجتماعات جملس إدارة الصندوق
 

جيتمع أعضاء جملس إدارة الصندوق أربع مرات يف السنة كحد أدنى شريطة أن ال تتجاوز املدة اليت تفصل بني كل  جيب أن.
. اجتماعني متتاليني أربعة أشهر 

 .جيب أن ال يقل عدد األعضاء عن ثلثي أعضاء إدارة الصندوق.

أو التصويت يف املسائل اليت يكون له أو لزوجته أو ألحد أقربائه حتى الدرجة الثانية / أن ال يشارك العضو يف املناقشات و جيب.
 . مصلحة فيها

 . جيب أن تنال القرارات املتخذة دعم وموافقة غالبية أعضاء جملس إدارة الصندوق.

.رة الصندوق على أي قرار يف حمضر االجتماعجيب تسجيل أي اعرتاض يتقدم به أي عضو من أعضاء جملس إدا.
 

من الوحدات الطلب من جملس إدارة الصندوق إلغاء أي قرار يصدر عن جملس  ٪ميكن للمستثمرين الذين حيملون ما ال يقل عن ميكن للمستثمرين الذين حيملون ما ال يقل عن 
حيال الطلب إىل نفس . إذا كان مثل هذا القرار يضر الصندوق أو حاملي الوحدات إدارة الصندوق أو يف اجتماع عام كما هو احلال ،

 . اجلهة اليت أصدرت القرار، للبت فيه
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مدير االستثمار: الفصل اخلامس

رة تعني جملس إدارة الصندوق البنك الوطين العماني بصفته مدير االستثمار مبوجب اتفاقية إدارة االستثمار املربمة بني جملس إدا
ختضع خدمات إدارة االستثمار للتفاصيل الواردة يف اتفاقية إدارة االستثمار، وفقا للوائح اهليئة العامة . الصندوق ومدير االستثمار

 .يتم توفري نسخة من االتفاقية للفحص واملراجعة يف مكتب مدير االستثمار. لسوق املال

 
ع.ع.م.ُنبذة عن البنك الوطين العماني ش

، وأصبح اليوم ثاني أكرب البنوك التجارية يف يعترب البنك الوطين العماني أول بنك حملي يف سلطنة عمان حيث تأسس يف عام يعترب البنك الوطين العماني أول بنك حملي يف سلطنة عمان حيث تأسس يف عام 

البنك له . سبتمرب سبتمرب  ابتداء من ابتداء من ابتداء من ( مليون دوالر أمريكي )مليون ريال عماني )مليون ريال عماني  السلطنة مع إمجالي أصول بلغ السلطنة مع إمجالي أصول بلغ 

 .فرعا منها مخسة فروع يف مصر وفرع واحد يف اإلمارات العربية املتحدة سعة من سعة من وجود قوي يف عمان مع شبكة وا
 

سليم سعيد سامل الشقصي، أول رئيس عماني للبنك الوطين العماني، واحدًا من أكثر املصرفيني خربة وتأهياًل مع / يعترب الفاضل
من " أفضل مصريف يف العام"ولقد حصل على لقب . ليجيمعرفة واسعة بالقطاع املصريف يف سلطنة عمان ودول جملس التعاون اخل

 . يف دبي قبل جائزة األعمال والتمويل اإلسالمي لعام قبل جائزة األعمال والتمويل اإلسالمي لعام 

 : حصل البنك الوطين العماني على اجلوائزة التالية تقديرًا خلدماته
تحدةاململكة امل -، من جملة ذي بانكر، جمموعة فاينانشيال تاميزسلطنة عمان سلطنة عمان  -جائزة مصرف العام .

 من جملة مدير صندوق الشرق األوسط ومشال أفريقيا جائزة مدير األصول يف عمان لعام جائزة مدير األصول يف عمان لعام

    متتن جملتتس وزارات الشتتؤون االجتماعيتتة التتتابع لتتدول     جتتائزة أفضتتل مؤسستتة يف جمتتال املستتئولية االجتماعيتتة يف عمتتان لعتتام    جتتائزة أفضتتل مؤسستتة يف جمتتال املستتئولية االجتماعيتتة يف عمتتان لعتتام
جملس التعاون اخلليجي

 من جوائز قيادة سي إس آر األسيوية لعام من جوائز قيادة سي إس آر األسيوية لعام من جوائز قيادة سي إس آر األسيوية لعام جائزة تطوير االسرتاتيجيات املستدامة

 من حوكمة إلدارة املؤسسات املصرفية  لعام لعام " الذكر املشرف"جائزة

 متتن برنتتامج جتتوائز  متتن برنتتامج جتتوائز   بستتلطنة عمتتان  مأفضتتل بنتتك يف جمتتال اخلتتدمات املصتترفية لألفتتراد لعتتام     جتتائزة

 .

من اهليئة العامة لسوق املال" ملعام  -قطاع البنوك–اإلجادة يف حوكمة الشركات "من جوائز  ة الثانيةاجلائز . 

 وللعام الثالث على التوالي من معهد احلوكمة  واحتاد املصارف العربية لعام لعام " التميز يف احلكومة"جائزة  .

 من جوائز بانكر ميدل إيست من جوائز بانكر ميدل إيست " أفضل حساب جاري"جائزة .

 من جملة بانكر ميدل إيست من جملة بانكر ميدل إيست " أفضل قرض سكين"جائزة .

إدارة أعمال االستثمار بالبنك الوطين العماني
 

تأسست إدارة أعمال بنوك االستثمار بالبنك الوطين العماني مبوجب موافقات من البنك املركزي العماني واهليئة العامة لسوق املال 

كان البنك الوطين العماني هو أول بنك حملي يقوم بتقديم خدمات وساطة وأعمال بنوك استثمار يف سوق وقد . ك يف عام ك يف عام وذل

قدمت إدارة أعمال بنوك االستثمار أدوات وحلوال جديدة لسوق املال، كما قدمت استشارات حول عمليات اندماج . مسقط لألوراق املالية
 . يط نيابة عن عمالئها يف سوق مسقط لألوراق املاليةوهيكلة مؤسسية، وعملت كوس
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 : يتكون اهليكل التنظيمي إلدارة أعمال بنوك االستثمار من األقسام التالية

إدارة األصول

 متويل الشركات

 أحباث السوق

الوساطة 

 قسم إدارة األصول بالبنك الوطين العماني

لدى إدارة أعمال بنوك االستثمار فريق استثمار حمرتف يتمتع خبربات مجاعية تربو على التسعني عامًا يف جماالت إدارة األصول 
يف الوقت احلالي، يقوم البنك الوطين العماني بإدارة حمافظ تقديرية لالستثمار يف األسواق . باألسواق احمللية واخلليجية والعاملية

 : ة والعاملية عرب خمتلف فئات األصول للجهات التاليةاحمللية، واخلليجي

صناديق التقاعد

 مؤسسات استثمارية

 شركات

 أصحاب ثروات

يتبع قسم إدارة األصول بالبنك الوطين العماني إجراءات حصيفة إلدارة االستثمار، حيث يقوم الفريق باتباع إجراءات استثمار منضبطة 
عمليات الدخول واخلروج تكون مبنية على تقييم حتليلي مع إدارة للمخاطر من . ة من قبل العمالءتهدف إىل حتقيق األهداف املوضوع
 . تتم مراقبة أداء احملافظ على أساس يومي ويتم تقديم معلومات راجعة للعمالء بصورة منتظمة. خالل اسرتاتيجيات تنويع مثالية

 ل، واليت تغطي إدارة حمافظ وخدمات استشارية للصناديق كما يف ل، واليت تغطي إدارة حمافظ وخدمات استشارية للصناديق كما يف ل، واليت تغطي إدارة حمافظ وخدمات استشارية للصناديق كما يف لقد جتاوز جمموع األصول اليت تقع حتت إدارة قسم األصو

 مليون دوالر أمريكي، مع احتفاظ بعض العمالء من املؤسسات خبدماتنا إلدارة األصول ألكثر من مليون دوالر أمريكي، مع احتفاظ بعض العمالء من املؤسسات خبدماتنا إلدارة األصول ألكثر من  أكثر من أكثر من  ديسمرب ديسمرب 

 . عاما

 سجل إدارة األصول 

أظهر قسم إدارة األصول بالبنك قدرته على إدارة حمافظ بتفوق منتظم يف األداء مقابل املؤشرات احملددة لألداء خالل العديد من  لقد
يتمتع فريق إدارة األصول بسجل حافل فيما يتعلق باحلفاظ على رأمسال املستثمرين يف األسواق اهلابطة، يف نفس الوقت . األعوام

 يوضح الرسم البياني التالي األداء السنوي حملفظة مركبة مقابل مؤشر يوضح الرسم البياني التالي األداء السنوي حملفظة مركبة مقابل مؤشر . د الفر  يف األسواق الصاعدةالذي يقوم فيه باصطيا

 . وحتى وحتى وحتى  لسوق مسقط لألوراق املالية من العام لسوق مسقط لألوراق املالية من العام 

 كذلك كان احلال عند مقارنة. سنوات لقد اصبح تفوقنا يف األداء أكثر وضوحًا عند مراجعته على أساس تراكمي ألكثر من لقد اصبح تفوقنا يف األداء أكثر وضوحًا عند مراجعته على أساس تراكمي ألكثر من لقد اصبح تفوقنا يف األداء أكثر وضوحًا عند مراجعته على أساس تراكمي ألكثر من 
فيما يلي األداء اجملمع لكافة احملافظ . األداء من تاريخ إنشاء اإلدارة وحتى تاريخ اليوم بالنسبة لكافة احملافظ طويلة األجل

:التقديرية اليت نقوم بإدارتها
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داء من تاريخ بدء يشبه ذلك ما حيدث عند مقارنة ال. يظهر التفوق يف األداء على حنو جلي عند مقارنة األداء على مدى مخس سنوات
:فيما يلي أدناه عرض لألداء املركب لكافة احملافظ  التقديرية اخلاضعة لإلدارة. العمل حتى تارخيه لكافة احملافظ طويلة املدى

أداء احملفظة املركبة –احملفظة العاملية 

املؤشر العاملي إم إس سي احملفظة املركبة 
آي إيه سي

/ أداء متفوق
متدن

 %26.8 %17.5- %9.3(حتى نهاية ديسمرب حتى نهاية ديسمرب ) ابتداء

 
يعترب فريق االستثمار بإدارة أعمالفريق االستثمار  -صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي

 . عامًا االستثمار بالبنك الوطين العماني واحدًا من أكثر الُفُرق خربة بالسلطنة، خبربات جمتمعة يف جمال االستثمار تزيد عن االستثمار بالبنك الوطين العماني واحدًا من أكثر الُفُرق خربة بالسلطنة، خبربات جمتمعة يف جمال االستثمار تزيد عن االستثمار بالبنك الوطين العماني واحدًا من أكثر الُفُرق خربة بالسلطنة، خبربات جمتمعة يف جمال االستثمار تزيد عن  

 عام  لألعمال املصرفية التجارية املدير –هومايون كبري / الفاضل

التحق بالعمل يف . العام لألعمال املصرفية التجارية حاليا يف البنك الوطين العماني يف منصب املديرهومايون كبري / الفاضليعمل 

كما عمل هومايون أيضا بالبنك يف منصب كبري مسؤولي التجزئة . وقد قام بإدارة حمافظ هامة يف البنك البنك يف فرباير البنك يف فرباير 

. لني املاليني قبل تولي منصبه احلاليووكبري املسؤ
واسعة النطاق تزيد مدتها عن عشرين عاما اكتسبها يف اخلدمات املصرفية كبري مصريف مهين حمرتف ويتمتع خبربات / الفاضل

واملالية مع منظمات مثل اي بي ان امرو بنك كندا، ورويال بنك أوف كندا، والبنك السعودي األمريكي وشركة إيرنست أند يونج 
ة املتحدة وويلز وهو حاصل على شهادة هومايون زميل معهد احملاسبني القانونيني يف اململك/ الفاضل. وأنفوريكا، يف كندا

.املاجستري يف اإلدارة العامة يف جامعة ويسرتن اونتاريو ، كندا
.هومايون عضو يف عدد من اللجان بالبنك اليت تغطي األعمال واملخاطر واملواضيع التشغيلية األخرى/ الفاضل
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االستثمار ، نائب املدير العام ومدير إدارة أعمال بنوكالسيد وصفي آل سعيد

متتد خربة السيد وصفي لعقد من الزمان يف إدارة . ، خبربة عالية يف إدارة أصول املؤسساتالسيد وصفي مجشيد آل سعيديتمتع 
قبل التحاقه بالعمل يف البنك الوطين العماني عمل السيد . حمافظ االستثمارات املؤسسية الضخمة واإلشراف على فرق إدارة األصول

نائب مدير االستثمارات يف صندوق االحتياطي العام للدولة حيث كان مسؤوال عن اإلشراف على أسواق املال  وصفي يف وظيفة
. الدولية، واإليرادات الثابتة الدولية واألسهم احمللية وصناديق التحوط وختصيص االستثمارات على مديري األموال املؤسسية الدولية

ئيس جملس إدارة جلنة االستثمار يف األسهم احمللية وعضو يف جلنة االستثمار لشركة إضافة إىل ذلك عمل السيد وصفي نائبا لر
كان السيد وصفي عضوا رئيسيا يف فريق عالي املستوى (. نيف)وصندوق األسهم الوطنية ( نيفكو)صناديق االستثمار الوطنية 

مليون ريال  ستقرار ترعاه احلكومة مببلغ ستقرار ترعاه احلكومة مببلغ مسؤول عن صياغة اإلسرتاتيجية وقد كان مسؤوال عن التنفيذ الناجح لصندوق ا

كما كان السيد وصفي . عماني مت تأسيسه عقب وقوع مشاكل السيولة يف أسواق األسهم يف أواخر التسعينيات يف سلطنة عمان

راق املالية بهدف دعم سوق مسقط لألو عضوا يف فريق استشارات االستثمار لصندوق استقرار االستثمار الذي مت تأسيسه يف عام عضوا يف فريق استشارات االستثمار لصندوق استقرار االستثمار الذي مت تأسيسه يف عام عضوا يف فريق استشارات االستثمار لصندوق استقرار االستثمار الذي مت تأسيسه يف عام 

لدى السيد وصفي عالقات ممتازة وطويلة األمد مع كل من بنوك االستثمار اإلقليمية والدولية وبيوت . يف أعقاب األزمة املالية العاملية
. األسهم اخلاصة

ه عضو يف جلنة كما أن. ع وعضو يف جلنة التدقيق بها.ع.م.عضو يف جملس إدارة الشركة الوطنية ملنتجات األملنيوم ش السيد وصفي
 . االستثمار بصندوق عمان للمشاريع السياحية املتكاملة

 
إدارة األصول مدير -انوراجات دي/ الفاضل

 

بدأ راجات مساره املهين يف أعمال بنوك . حيمل راجات شهادة البكالوريوس يف اهلندسة وشهادة فوق اجلامعية يف املالية من جامعة دهلي

ند وذلك يف جمال مبيعات األسهم وتقديم املشورة للمؤسسات األجنبية واحمللية واألفراد ذوي صايف باهل االستثمار يف سنة االستثمار يف سنة 

يف وحدة إدارة األصول  التحق راجات بالبنك الوطين العماني يف سنة التحق راجات بالبنك الوطين العماني يف سنة . الثروات العالية يف االستثمارات يف أسواق املال اهلندية

قبل االلتحاق مبؤسسة وساطة رائدة يف مسقط يف وظيفة مدير البحوث سنوات  وعمل ككبري مديري حمفظة ملدة تزيد عن وعمل ككبري مديري حمفظة ملدة تزيد عن 

كمدير إلدارة األصول وظل يعمل يف وحدة إدارة األصول  التحق مرة أخرى بالبنك الوطين العماني يف يونيو التحق مرة أخرى بالبنك الوطين العماني يف يونيو . واستثمار الثروات

سنة منها يف األسواق احمللية تثمار، تثمار، سنة يف جمال أعمال بنوك االس حيمل راجات خربة تزيد عن حيمل راجات خربة تزيد عن . بالبنك منذ ذلك احلني

 . واخلليجية والعاملية تغطي خمتلف فئات األصول
 

وهو متخصص يف إدارة األصول املؤسسية على املدى الطويل اليت تغطي عمالء من صناديق التقاعد احمللية واملؤسسات احلكومية 
سواق خالل مراحل الصعود واهلبوط على مدى فرتة زمنية لدى الفاضل راجات مقدرة مثبتة على ختطي أداء األ. وشبه احلكومية

.مطردة يف األسواق احمللية والعاملية
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مدير صندوق -أجيف جوبيناثان/ الفاضل

حيمل أجيف شهادة اهلندسة وشهادة فوق اجلامعية يف . وهو مدير صندوق بوحدة إدارة األصول بالبنك يف مارس بالبنك يف مارس  التحق أجيف

كما أن لديه خربة ملا . سنوات يف إدارة االستثمار أحضر أجيف معه خربة ملا يقارب أحضر أجيف معه خربة ملا يقارب . إدارة األعمال من جامعة املهامتا غاندي، اهلند

قبل االلتحاق . االستثمار تغطي أسواق اهلند ودول جملس التعاون اخلليجي يف جانيب البيع والشراء سنوات يف جمال أحباث يزيد عن يزيد عن 

. بالبنك الوطين العماني عمل أجيف مع شركة خدمات مالية رائدة يف عمان يف وظيفة مساعد نائب رئيس اإلدارة يف إدارة األصول
كما ظل أجيف أيضا مديرا حلصة . واق عمان والسعودية وقطرظل يدير حمافظ لعمالء مؤسسيني مع تركيز مبدئي على أس

 . مفوضة من صندوق استقرار االستثمار الذي ترعاه احلكومة
 

مدير حمفظة: باراميتا سانيال/ الفاضلة

حمافظ  وظلت تدير التحقت باراميتا بالعمل يف البنك يف يونيو من عام التحقت باراميتا بالعمل يف البنك يف يونيو من عام التحقت باراميتا بالعمل يف البنك يف يونيو من عام . باراميتا مديرة حمفظة بوحدة إدارة األصول بالبنك

حتمل بارامايتا درجة املاجستري يف العلوم كما أنها سكرترية شركة مؤهلة من معهد سكرتريي . للعمالء منذ ذلك الوقت

سنوات يف جمال سوق املال تغطي إدارة احملافظ وحبوث األسهم وااللتزام يف كل  تتمتع باراميتا خبربة تزيد عن تتمتع باراميتا خبربة تزيد عن . الشركات باهلند

 .من عمان واهلند
 

ومسؤوليات مدير االستثمارمهام 
 

: يلتزم مدير االستثمار مبا يأتي

.إدارة حمفظة أصول الصندوق مبا حيقق أهدافه االستثمارية احملددة يف النظام األساسي.

. اختاذ كافة القرارات االستثمارية أو غريها مبا حيقق مصلحة الصندوق واملستثمرين.

.اليت متت لصاحل الصندوق بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمين و توقيتها تسجيل مجيع عمليات الشراء و البيع.

أن يكون لديه نظام حماسيب لتبويب وتتبع و فحص مجيع التعامالت مبحفظة الصندوق اليت مت إدخاهلا بالنظام و تسويتها مع .
. احلسابات النقدية و األوراق املالية املفتوحة باسم الصندوق لدى احلافظ األمني

.وفري السيولة الكافية للصندوق  للوفاء بأية التزامات قد ترتتب عليهت.

.عدم تعريض الصندوق ألية خماطر استثماريه غري ضرورية.
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 اآلخرينمزودي اخلدمات: السادسالفصل 

 خدمات احلفظ األمني
 

جيب توفري نسخة من . ألمني للصندوقحسب اتفاقية احلفظ األمني، يعني الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية  بصفة احلافظ ا
تغطى مجيع اخلدمات املقدمة من قبل احلافظ . اتفاقية احلافظ األمني متاحة لالطالع عليها يف مكتب مدير االستثمار بعد تعيينه

 . األمني يف اتفاقية احلفظ األمني
 

 خدمات احلافظ األمني

لتسهيل املعامالت اليت تتم خارج عمان، ميكن . عمله سلطنة عمان سيتم االحتفاظ بأصول الصندوق لدى احلافظ األمني ومكان
االحتفاظ باألصول يف اخلارج، وحينها جيوز للحافظ األمني تعيني حافظ آمني ثانوي لالحتفاظ باألصول املوجودة خارج سلطنة عمان، 

. من التزاماته بيد أن تعيني مثل هذا احلافظ األمني الثانوي ال يعفي احلافظ األمني الرئيس من أي

يتم تسجيل أصول الصندوق باسم احلافظ األمني الرئيس أو الثانوي أو من يعينوهم مع رقم حساب أو أي صفة أخرى يف سجالت احلافظ 
.األمني الرئيس أو الثانوي أو املعني من قبلهم إلثبات أن ملكية األصول تعود إىل الصندوق

قصارى جهده للحفاظ على أصول الصندوق، وعليه محاية مصاحل الصندوق يف كل تصرف  الثانوي/ يبذل احلافظ األمني الرئيس
ويتحمل مسؤولية أي خسارة تلحق بأصول الصندوق نتيجة لإلهمال أو التقصري أو األفعال غري القانونية اليت يرتكبها أو يرتكبها 

 . موظفوه، أو مديروه أو مسئولوه
 

لس إدارة الصندوق فيما خيتص بكافة العقود املربمة مع احلافظ األمني الثانوي واليت توفر جيب احلصول على موافقة خطية من جم
 .محاية كافية لألصول وفقا لشروط وبنود تتفق مع االتفاقية املربمة مع احلافظ األمني الرئيس

 
 : تلتزم كافة العقود املربمة مع احلافظ األمني الرئيس أو الثانوي بتغطية ما يلي

. اليت متكن الصندوق من ممارسة حقوقه اخلاصة باألصول لدى احلافظ األمني الثانويالشروط .

. شروط املوقع اخلاصة مبكان حفظ األصول.

. وسيلة االحتفاظ باألصول.

.مراجعة تقارير االمتثال.

. العناية واملسؤولية عن اخلسائر.

 . الرسوم ووسيلة السداد وموعده.
 

األمني الرئيس أو الثانوي على إنشاء أي رهن على أصول الصندوق، باستثناء املطالبات اخلاصة بالرسوم ال ينص أي عقد مربم مع احلافظ 
ال جيب أن تتضمن العقود أي حكم من شأنه أن .  واملصروفات واملدفوعات اخلاصة باحلافظ األمني الرئيس أو الثانوي نظري عمله

يضمن كال من . الثانوي يف شكل نقل ملكية األصول التابعة للصندوق يتطلب دفع رسوم أو نفقات للحافظ األمني الرئيس أو
كافة تلك  –إن وجدت  –جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار على أن تغطي اتفاقية احلافظ األمني واتفاقية احلافظ األمني الثانوي 

 . املتطلبات
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 خدمات إدارة الصندوق

 

جيب توفري نسخة من االتفاقية املوقعة بني الصندوق ومدير . مدير الصندوق ع بصفة.ع.م.يعني البنك الوطين العماني ش.
وباإلضافة إىل اخلدمات اإلدارية . مدير الصندوق بعد تعيينه/ الصندوق لالطالع عليها يف مكتب مدير االستثمار

إدارة  للصناديق، يعمل مدير الصندوق بصفته كمسجل للصندوق ويعني مسجل آخر مبوافقة جملس إدارة جهة
 . الصندوق

 
 خدمات مدير الصندوق 

 
 : تتضمن اخلدمات اليت يؤديها مدير الصندوق، على سبيل املثال ال احلصر، وفق اتفاقية إدارة الصندوق ما يلي

مدير الصندوق إدارة وحدات الصندوق مبا يتوافق مع نشرة اإلصدار والتعليمات اليت تقرها جملس إدارة جهة إدارة  يتوىل.
.الصندوق

 
. يكون مدير الصندوق مسئوًلا عن احلفاظ على حسابات الصندوق وعن كافة سجالت الصندوق وفًقا ملا ينص عليه القانون.

سنوية وسنوية للصندوق مبا يتماشى مع السياسات احملاسبية الواردة بنشرة يتوىل مدير الصندوق إعداد حسابات ربع 
جيري مدير الصندوق الرتتيبات املتعلقة بتدقيق احلسابات السنوية وطباعتها وتوزيعها إىل حاملي الوحدات يف . اإلصدار

وذلك وفًقا ملا ينص عليه الصندوق وكذا أعضاء جملس إدارة الصندوق أو غريهم من األشخا  املستحقني الستالمها، 
. القانون

املالية وغري ذلك من املواد اخلطّية بناًء  والقوائميتوىل مدير الصندوق توزيع كافة النشرات وإشعارات االجتماعات والتقارير .
.ندوقيدير مدير الصندوق كافة املراسالت واالتصاالت املوجهة إىل الص. على طلب جملس إدارة الصندوق بني تارٍة وأخرى

نشرة اإلصدار اخلاصة حيدد مدير الصندوق صايف قيمة األصول للصندوق وصايف قيمة األصول لكل وحدة، وذلك وفق .
هذا ويتوىل مدير التسويق أيًضا مهمة إتاحة مثل هذه التفاصيل أمام جملس إدارة الصندوق واهليئة العامة لسوق . بالصندوق

.املال

مدير الصندوق حساب كافة الرسوم اليت يدفعها الصندوق، وكذا حساب عوائد الصندوق وفق ما تنص عليه قواعد  يتوىل.
.وأنظمة سوق مسقط لألوراق املالية واهليئة العامة لسوق املال

ن يقدمون فيما خيص استثمارات الصندوق، ُيشِرف مدير الصندوق على أنشطة املدققني وغريهم من املستشارين املهنيني مم.
.اخلدمات للصندوق وينِسق معهم

.يعمل مدير الصندوق على توزيع توزيعات األرباح على حاملي الوحدات.

يؤدي مدير الصندوق كافة املهام اإلدارية وأعمال السكرتارية ذات الصلة باجتماعات جملس إدارة الصندوق، مبا فيها توفري .
جتماعات حبيث توّجه دعوتها على أفضل وجه، وذلك مبوجب النظام األساسي املكان وإجراء الرتتيبات الالزمة لعقد اال
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هذا باإلضافة إىل الرتتيب لوجود . والقانون املعمول به، كما ويتعني عليه إعداد احملاضر ومشروع القرارات حسب احلاجة إليها
.مندوب ملدير الصندوق حلضور اجتماعات جملس إدارة الصندوق

ق توفري أو مسئولية توفري اخلدمات اإلدارية العامة الالزمة فيما خيص عمل وتشغيل الصندوق، هذا يتوىل مدير الصندو.
كافة الوثائق اليت حيملها يف مكان آمن فيما خيص أداءه لواجباته مبوجب هذه الوثيقة أو فيما باإلضافة إىل احتفاظه ب

.خيص الصندوق

اليت عاًدة ما ُتوّكل إىل السكرتارية مبا فيها إجراء واالحتفاظ بكافة يؤدي مدير الصندوق بصورة عامة كافة الواجبات .
اليت جيب االحتفاظ بها وإجراءها مبوجب ( وكذلك السجل، بنفسه أو اعتماًدا على ُمسِجل آخر)العوائد والسجالت النظامية 

عليها بني حنٍي وآخر فيما بني مدير الصندوق القانون العماني املعمول به حالًيا، باإلضافة إىل تلك اخلدمات اليت يتم االتفاق 
. وجملس إدارة جهة إدارة الصندوق

 املوّزعون
 

جيوز للصندوق . ُيرِبم الصندوق اتفاقية توزيع مع البنك الوطين العماني باعتباره موزعه املتعهد خبدمات التوزيع يف املرحلة األّولية
تكون الرسوم املقدمة إىل املوزع مقصورة . ملستقبل لغرض تسويق وتوزيع الصندوقتعيني مزيد من املوزعني ضمن اتفاقية توزيع يف ا

يتم تعيني املوّزع بعد احلصول . على أن يتكبدها املستثمر(اإلصدار األّولي الالحق)على رسوم االكتتاب يف االكتتابات الالحقة 
 .على اعتماد التفاقية التوزيع لدى جملس إدارة الصندوق

 اخلارجي املدقق
 

م كمدقق للصندوق .م.مت تعيني برايس وترهاوس كوبر ش.يتم تعيني مدقق خارجي للقيام بعمليات التدقيق املالي للصندوق سنوًيا
 .للسنة املالية األوىل للصندوق

 
 املستشار القانوني

 
مت تعيني البوسعيدي، منصور مجال وشركاؤهم بصفة املستشار القانوني للمرحلة األّولية من تدشني الصندوق وجيوز االستعانة به 

 . لتعهد اخلدمات السنوية
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شروط وإجراءات االكتتاب -الفصل السابع
 

األهلية لالكتتاب

.األفراد وكذلك لألشخا  االعتباريني/ العمانيني واملؤسساتفر  االستثمار يف الوحدات املعروضة مفتوحة للعمانيني وغري إن 
 

طلب االكتتاب يف العرض العام األّولي
 

احلد األدنى حلجم االكتتاب األولي 

. وحدة كحد أدنى( مليون ))) ع عند التأسيس والذي يتكون من ع عند التأسيس والذي يتكون من ع عند التأسيس والذي يتكون من .ر ال يقل رأمسال الصندوق عن ال يقل رأمسال الصندوق عن  جيب أن

وحدة خالل فرتة ( )وتعاد مجيع طلبات اإلكتتاب األولي ما مل يتم تلقي إكتتابات صاحلة تقل عن احلد األدنى )وتعاد مجيع طلبات اإلكتتاب األولي ما مل يتم تلقي إكتتابات صاحلة تقل عن احلد األدنى 
 . اإلكتتاب األولي 

 
 استمارات االكتتاب األّولي

 

/ لإلصدار األّولي ونسخة من نشرة االصدار من املكتب الرئيسيميكن للمستثمرين احملتملني احلصول على استمارات التقديم
 .املكاتب الرئيسية للبنوك املكلفة بالتحصيل أو من مكتب مدير اإلصدار

 سعر االكتتاب األّولي
 

قيمة إمسية للوحدة ، ريال عماني ني لكل وحدة عبارة عن ني لكل وحدة عبارة عن ريال عما يكون سعر االكتتاب األّولي أثناء العرض هو يكون سعر االكتتاب األّولي أثناء العرض هو يكون سعر االكتتاب األّولي أثناء العرض هو 

 . ريال عماني مصاريف إصدار  وو

 احلد األدنى الكتتاب اإلصدار األّولي
 

 .وحدة بعد ذلك  وحدة لكل مكتتب ومضاعفات الت  وحدة لكل مكتتب ومضاعفات الت   احلد األدنى لالكتتاب احلد األدنى لالكتتاب 
 

 احلد األقصى لالكتتاب يف اإلصدار األّولي
 

 .حد أقصى لالكتتابال يوجد 

 مدة االكتتاب األّولي
 

املوافق  الثالثاءوتنتهي يف يوم  مع بداية ساعات العمل العادية للبنك،  ممايو مايو  املوافق املوافق  األحدتبدأ مدة االكتتاب األّولي يف يوم 

 . يف ختام ساعات العمل العادية للبنك ميونيو يونيو  
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األّوليطريقة االكتتاب خالل اإلصدار 
 

من كافة املكتتبني تعبئة منوذج اكتتاب أولي وتقديم كافة البيانات املشار إليها يف النموذج مبا فيها الرقم املدني  يطلب())
 . والسجل التجاري يف حالة الشركات وخالفه ،وتاريخ امليالد وترفق نسخة من شهادة امليالد يف حالة القصر

.لتفاصيل اليت تضمن صحة وصالحية املعلومات املقدمة يف منوذج االكتتاب األوليحتمل مسئولية تقديم كافة البيانات وا())

قبل مليء منوذج االكتتاب األولي، ُيطلب من املكتتب مراجعة نشرة  اإلصدار ومطالعة الشروط واإلجراءات اليت حتكم ())
.االكتتاب يف الوحدات ذات الصلة

أمر / يقدم املكتتب منوذج اكتتاب أولي معبأ حسب األصول  إىل أحد بنوك التحصيل إىل جانب املبلغ املطلوب يف صورة شيك())
عن الوحدات كما هو مبني يف نشرة  اإلصدار، مع التأكد من إرفاق الوثائق حساب مدين / حوالة مصرفية/ دفع عند الطلب

.أعاله الداعمة للمعلومات املقدمة امُلشار إليها

صندوق البنك الوطين "صاحل أمر دفع عند الطلب، جيب تقديم الشيك  ل/ يف حالة دفع قيمة االكتتاب عن طريق شيك())
("حتت التأسيس)العماني لدول جملس التعاون اخلليجي 

 : االكتتاب نياًبة عن األطفال الُقّصر خالل مدة االكتتاب األولي
 

عام يف اليوم األول من مدة االكتتاب األولي قاصًرا هذا العرض، يعترب أي شخص دون سن هذا العرض، يعترب أي شخص دون سن هذا العرض، يعترب أي شخص دون سن  لغرض. 
جيوز للوالد فقط االكتتاب نياًبة عن األطفال الُقّصر.
 يف حالة تقديم أي طلب بالنيابة عن الشخص القاصر عن طريق أي شخص خبالف والد الشخص القاصر، ُيطلب إىل الشخص

هلا سلطة التصرف / ن ُيرفق توكيل قانوني ساري املفعول صادر من قبل اهليئات العامة املختصة اليت ختّول لهامُلقِدم للطلب أ
.بشأن أموال الُقّصر عن طريق البيع والشراء واالستثمار

 

 : يطلب من املكتتبةاحلساب البنكي ومعلومات التوثيق التفصيلية
 
 كم هو وارد يف طلب االكتتاب باستثناء أي اكتتاب قائم عن طريق بنك تقديم وثيقة تؤكد صحة رقم احلساب البنكي

.آخر خبالف البنك الذي حيتفظ فيه املكتتب حبسابه
 يف حالة قيام املكتتب باالكتتاب من خالل أحد بنوك التحصيل واليت ال ميلك فيها حساب، ميكنه االكتتاب من خالل

ت فيها رقم احلساب واسم صاحب احلساب مثل اجلزء العلوي من البيان تقديم أي وثيقة من البنك اخلا  باملكتتب يثب
احلسابي الصادر من البنك والذي حيوي هذه البيانات فقط أو خطاب أو أي وثيقة صادرة من البنك املذكور حتمل املعلومات 

واالسم الكامل  جيب على املكتتب أن يضمن أن يكون الدليل املقدم مقروء بوضوح وحيمل رقم احلساب. املذكورة
.لصاحب احلساب

 يتم رفض طلب االكتتاب الذي حيمل رقم حساب بنكي لشخص آخر خالف املكتتب، باستثناء تلك الطلبات املقدمة
.بالنيابة عن األطفال الُقّصر واليت حتمل بيانات للحسابات البنكية آلبائهم

سليم من قبل اهليئات القانونية املختصة يف حالة ما إذا نسخة من توكيل قانوني صاحل ومصّدق عليه على النحو الواجب وال
(.باستثناء االكتتاب الذي يتم نياًبة عن األطفال الُقّصر)كان االكتتاب نياًبة عن شخص آخر 

 مكتتب"بصفتها صاحب توقيع / اليت يوقع عليها شخص بصفته( وليس األفراد)يف حالة اكتتابات األشخا  االعتباريني "
.إرفاق وثائق كافية وصاحلةمعتمد، جيب 

فيما يلي قائمة مرجعية خاصة بالوثائق املطلوبة من حاملي الوحدات. 
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الوثائق املطلوبةبطلب االكتتاب ماملتقد

من  –( إناث/ ذكور)العمانيون 
عاًما أو أكثر نسن 

جواز السفر/ نسخة من بطاقة اهلوية.
ما يثبت وجود احلساب البنكي.

غري العمانيني 
 نسخة من جواز السفر.
نسخة من بطاقة اإلقامة .
ما يثبت وجود احلساب البنكي.

عاًما، العمانيني  نالُقّصر دون 
وغري العمانيني 

جواز سفر القاصر/ نسخة من شهادة ميالد .

(أثناء تقدميه للطلب بالنيابة عن القاصر)نسخة من جواز سفر األب أو بطاقة حتقيق شخصيته .

احلساب البنكيما يثبت وجود .

الشركات واملؤسسات 
نسخة من السجل التجاري أو ما يعادهلا للشركات امُلسجلة يف اخلارج.
قائمة املفوض هلم بالتوقيع وفًقا للنحو امُلسجل لدى وزارة التجارة والصناعة.
نسخ من بطاقات حتقيق الشخصية للمصرح هلم بالتوقيع على الطلب.
ما يثبت وجود احلساب البنكي.

اهليئات وصناديق التقاعد 
نسخة من املرسوم أو القرار التأسيسي.
قائمة املصرح هلم بالتوقيع.
نسخة بطاقة حتقيق الشخصية لصاحب التوقيع على هذا الطلب.
ما يثبت وجود احلساب البنكي.

 
 البنوك املكلفة بالتحصيل

 
الواردة يف " بنوك التحصيل"باالكتتاب األّولي إىل أٍي من  جيب على املكتتبني تقديم منوذج اكتتاب أولي معبأ حسب األصول  خا 

: هذه القائمة خالل ساعات عملهم الرمسية يف فرتة االكتتاب األّولية
 

ع.ع.م.البنك األهلي ش.

ع.ع.م.بنك ظفار ش.

 ع.ع.م.ش البنك الوطين العماني.

.للبنك احلق يف عدم قبول أي استمارات اكتتاب أولي تصل بعد ساعات العمل يف تاريخ إغالق مدة االكتتاب يكون

ُيطلب إىل البنوك اليت تتلقى اكتتاب أّولي قبول مناذج االكتتاب بعد التأكد من املطابقة لإلجراءات واحملتويات، مبا يتماشى مع 
يتعني على البنك أن يوجه املكتتبني إىل استيفاء واالمتثال إىل الشروط اليت قد ترد يف الطلب بهذا، . الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار

 .املقّدم

 قبول طلبات االكتتاب
 

حيظر على البنوك املكلفة بالتحصيل املستلمة لالكتتاب األّولي وكذا على مدير الصندوق املستلم لالكتتابات الالحقة استالم 
 :يف احلاالت التالية أو قبول طلبات االكتتاب

إذا مل يكن منوذج االكتتاب األولي ممهوًرا بتوقيع املكتتب،.

يف حالة اإلخفاق يف دفع القيمة الكاملة للوحدات حمل االكتتاب،.
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ألي سبٍب كان، رفضهيف حالة دفع قيمة الوحدات حمل االكتتاب عن طريق الشيك أو يف حالة .

األولي بأمساء مشرتكة،يف حالة تقديم مناذج االكتتاب .

يف حالة اكتتاب املكتتب من خالل أكثر من منوذج اكتتاب بنفس االسم،.

يف حالة عدم إرفاق الوثائق الداعمة امُلشار إليها يف نشرة اإلصدار مع منوذج االكتتاب األولي،.

للمكتتب،إذا مل يشمل منوذج االكتتاب األولي كافة البيانات والتفاصيل اخلاصة باحلساب البنكي .

يف حالة العلم بعدم صحة أي من البيانات اخلاصة باحلساب البنكي للمكتتب مقارًنة مع تلك الواردة بنموذج االكتتاب،.

يف حالة ما إذا كانت بيانات احلساب البنكي الواردة يف الطلب ال ختص املكتتب، باستثناء الطلبات املقدمة باسم األطفال .
. دة من بيانات احلسابات البنكية اخلاصة بآبائهمالُقّصر املسموح هلم االستفا

يف حالة اإلخفاق يف احلصول على التوكيل القانوني املرفق بالطلب كما هو موضح يف نشرة اإلصدار فيما يتعلق بالشخص .
، (باستثناء الوالد الذي يكتتب نياًبة عن أطفاله الُقّصر)الذي يكتتب أو يوّقع نياًبة عن شخص آخر 

.عدم توافق الطلب مع الشروط القانونية والتنظيمية كما هو مبني يف نشرة اإلصداريف حالة .
 

عند مالحظة البنك املكلف بالتحصيل، بعد استالم منوذج االكتتاب األولي وقبل انتهاء اجلدول الزمين احملدد لتسليم االكتتابات 
لي مع الشروط القانونية املبينة يف نشرة اإلصدار، يتعني بذل اجلهود بصورة نهائية إىل مدير اإلصدار، لعدم توافق منوذج االكتتاب األو

يف حالة اإلخفاق يف تصحيح اخلطأ خالل الفرتة امُلشار إليها، ُيطلب إىل البنك املستلم . الواجبة للتواصل مع املكتتب لتصحيح اخلطأ
انتهاء املدة احملددة لتسليم االكتتابات إىل مدير لالكتتاب أن يعيد للمكتتب طلب االكتتاب األولي ومعه قيمة االكتتاب قبل 

.اإلصدار
 

 .تقدم بنوك التحصيل تقرير شامل يعرض تفاصيل طلبات االكتتاب األولي اليت جيب رفضها واألسباب وراء هذا الرفض
 

 ختصيص الوحدات واسرتداد األموال بعد مدة االكتتاب األولي
 

يومًا من تاريخ ( واحد وعشرين) استكمال مدة االكتتاب األولي، يقوم مدير اإلصدار برتتيب ختصيص الوحدات خالل استكمال مدة االكتتاب األولي، يقوم مدير اإلصدار برتتيب ختصيص الوحدات خالل  بعد
يرسل مدير اإلصدار إشعارات التخصيص للمكتتبني الذين . طلبات االكتتاب املرفوضةوجب اإلغالق ويقوم بإعادة املبالغ املغطاة مب
 . ن الواردة يف مناذج االكتتاب اخلاصة بهممت ختصيص وحدات إليهم على العناوي

( سواء بسبب رفض طلب االكتتاب أو خالفه)يتم رد مبالغ طلبات االكتتاب للوحدات اليت يتم ختصيصها خالل مدة االكتتاب األولي 
 . عن طريق حتويلها إلكرتونيا على أرقام احلساب املبينة يف مناذج االكتتاب

 املسؤوليات وااللتزامات
 

ني على مدير اإلصدار والبنوك احملّصلة املستلمة لطلبات االكتتاب األولي االلتزام باملسؤوليات واملهام احملددة وفقًا للتعليمات يتع
كما أن عليهم أيضًا االمتثال ألية مسؤوليات أخرى تنص عليها االتفاقيات . واللوائح التنظيمية اليت وضعتها اهليئة العامة لسوق املال

 .ينهم والصندوقاملربمة ب
 

ولزامًا على األطراف املعنّية أن تتخذ كافة اإلجراءات اإلصالحية، وذلك فيما يتعلق باألضرار النامجة عن أي إهمال مرتكب عند أداء 
زمة يف هذا وعلى مدير اإلصدار التنسيق مع السلطات الرقابية بغرض اختاذ كافة التدابري واإلجراءات الال. املهام واملسؤوليات احملددة هلم

 .الشأن
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 االستفسارات والشكاوى
 

جيوز للمكتتبني الراغبني يف استيضاح أحد األمور أو تقديم شكاوى، فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن ختصيص أو رفض 
ب االتصال ويف حال عدم وجود أي استجابة من جانب الفرع، فإنه ميكن للمكتت. الطلبات، االتصال بفرع البنك املقام فيه االكتتاب

:بالشخص املعين، كما هو موّضح أدناه
 

الشخص  البنك
 املعيّن

 الربيد اإللكرتونيرقم الفاكسرقم اهلاتفالعنوان الربيدي

البنك األهلي 
 ع.ع.م.ش

سليمان بن 
 على اهلنائي

، ب ب .، رب ب . 
 ميناء الفحل، عمان

  

بنك ظفار 
 ع.ع.م.ش

بركاش 
 ساروجي

، ب ب .، رب ب . 
 روي، عمان

 – 
 / / داخلي داخلي 

 

البنك الوطين 
ع.ع.م.العماني ش

كوكب 
علي سعيد 
 احلسين

، روي، الرمز : ب: ب. 
 ، عمان: الربيدي: الربيدي

  ˇ

ˇ

حالة االكتتاب األولّي، وإذا عجز بنك التحصيل املستلم لنماذج االكتتاب األولي عن التوُصل إىل حل أو تسوية مع الشخص  ويف
وعلى املكتتب التواصل مع بنك . املكتتب، فسُيحال املوضوع إىل مدير اإلصدار، مع إخطار املكتتب بسري موضوع النزاع وتطوراته

. ولي ملعرفة القرارات اليت مت التوُصل إليهاالتحصيل املستلم لالكتتاب األ

 اجلدول الزمين املتوّقع إلكمال إجراءات ختصيص الوحدات يف االكتتاب األولّي 

 أيام العمل

م مايو مايو  تاريخ بداية اإلكتتاب األولي

م يونيو يونيو  تاريخ إغالق اإلكتتاب األولي 

 ميونيو يونيو  طلبات االكتتاب األولي من بنوك التحصيل تاريخ إستالم مدير اإلصدار

 ميونيو يونيو  إخطار اهليئة العامة لسوق املال بنتيجة االكتتاب

ميوليو يوليو  موافقة اهليئة العامة لسوق املال املتعلقة بتخصيص الوحدات

ميوليو يوليو  وإرسال اإلخطارات املتعلقة بتخصيص الوحدات بدء اسرتداد املبالغ املالية

م يوليو يوليو  (مبوجب موافقة اهليئة العامة لسوق املال)تأسيس الصندوق 

أشهر من تسجيل الصندوق يف سجل صناديق  بعد بعد اإلعالن عن أول صايف لقيمة األصول 
. االستثمار باهليئة العامة لسوق املال

 اإلكتتاب الالحق يف الوحداتبداية 
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 اكتتابات ما بعد اإلصدار األّولي 
 

إغالق مدة االكتتاب األولي، حيق للمستثمرين االكتتاب يف الوحدات يف فرتة العرض املتصلة واليت تبدأ بعد ثالثة أشهر من  عقب
.تسجيل الصندوق يف سجل صناديق االستثمار لدى اهليئة العامة لسوق املال وبعد نشر أول صايف لقيمة األصول بالصندوق

جيب على املكتتبني التقدم بنموذج اكتتاب معبأ حسب األصول إىل مدير الصندوق خالل ساعات عمله، باإلضافة إىل املبلغ واجب 

إىل  الدفع يف أي يوم عمل ، مع التأكد من إرفاق الوثائق الداعمة للمعلومات املقدمة امُلشار إليها أعاله يف اجلدول بالصفحة رقم الدفع يف أي يوم عمل ، مع التأكد من إرفاق الوثائق الداعمة للمعلومات املقدمة امُلشار إليها أعاله يف اجلدول بالصفحة رقم 
: العنوان التالي  مدير اإلصدار حسب

 :مدير اإلصدار/ عنوان مكتب مدير الصندوق*  
 وحدة حفظ وإدارة الصندوق
عمليات االستثمار املصريف

 البنك الوطين العماني

 ، رويالرمز الربيد الرمز الربيد ، صندوق بريد رقم صندوق بريد رقم 
 سلطنة عمان

 : ، فاكس: ، فاكس: هاتف: هاتف

  

 ختصيص الوحدات بعد مرحلة االكتتاب األولي
 

عمل من يوم التقييم حبيث يتم إصدار ( )معاجلة كافة طلبات االكتتاب املستوفاة حسب األصول واملستلمة قبل يومّي )معاجلة كافة طلبات االكتتاب املستوفاة حسب األصول واملستلمة قبل يومّي  جيب
تتم معاجلة باقي الطلبات األخرى اليت تستلم يف . الوحدات على أساس التقييم السائد لصايف أصول الصندوق يف تاريخ يوم التقييم

( )جيب على مدير الصندوق إصدار الوحدات خالل ثالثة )جيب على مدير الصندوق إصدار الوحدات خالل ثالثة . تقييم على أساس يوم التقييم التاليموعد يقل عن يومي عمل قبل يوم ال
 .أيام من أيام العمل اعتباًرا من يوم التقييم

 
رفض طلبات االكتتاب

 

واليت ( تابقبول طلبات االكت)أعاله  طلبات املذكورة يف الصفحة رقم طلبات املذكورة يف الصفحة رقم جيوز للمدير رفض طلبات االكتتاب اليت ال متتثل للمت
تطبق التغيريات الضرورية على طلبات االكتتاب يف الوحدات خالل مدة العرض املتصلة فور فتح الصندوق لالكتتاب املتصل 

 . واسرتداد الوحدات
 

رد مبالغ طلبات االكتتاب املستلمة بعد مدة العرض األولي
 

 .أيام عمل من تاريخ التقييم( )خالل ثالثة )خالل ثالثة  يقوم مدير الصندوق بإعادة املبالغ
 

 االستفسارات والشكاوى
 

عنوانه )جيوز للمكتتبني الذين يتقدمون بطلبات لتخصيص الوحدات خالل مدة العرض املتصلة االتصال مبكتب مدير الصندوق 
 . الستيضاح أحد األمور أو تقديم شكاوى( كما هو وارد يف نشرة اإلصدار

46

نشرة إصدار 2013



 
 

 
 االكتتاب الالحق رسوم

 

ويتكبد املكتتب هذه الرسوم . من صايف قيمة األصول% جيوز أن تصل رسوم االكتتاب ألي اكتتاب يف مدة العرض املتصلة إىل جيوز أن تصل رسوم االكتتاب ألي اكتتاب يف مدة العرض املتصلة إىل 
 .للسلطة التقديرية املطلقة أو اجلزئية ملدير االستثمار أو جملس إدارة الصندوقوفًقا 
 

 احلد األدنى واحلد األقصى لالكتتاب الالحق 
 

ريال عماني لكل مكتتب حلاملي الوحدات  ب أن يكون احلد األدنى لالكتتاب الالحق خالل مدة العرض املتصلة ب أن يكون احلد األدنى لالكتتاب الالحق خالل مدة العرض املتصلة جي

 . ال يوجد حد أقصى لالكتتاب، وذلك وفق أنظمة اهليئة العامة لسوق املال. ريال عماني للجدد احلاليني واحلاليني و
 

 توضيح بشأن االكتتاب الالحق بعد اإلصدار األولي
 

حري بالذكر أن احلسابات واألرقام . يتمثل اهلدف من هذا التوضيح يف شرح منهجية االكتتاب الالحق بعد اإلصدار األولي للصندوق
خيضع االكتتاب الالحق لألحكام والشروط املنصو  عليها يف هذه النشرة ولصايف . املشار إليها أدناه هي لغرض التوضيح فقط

. آلخر واليت حيسب على أساسها االكتتاب قيمة األصول املتغرية من حني

املثال رقم املثال رقم 

ع.راالكتتاب

مبلغ طلب االكتتاب 

صايف قيمة األصول يف يوم التقييم 

%رسوم االكتتاب)%(  

مبعنى (( ج× أ ) -أ)أقصى قيمة ميكن ختصيصها بعد خصم رسوم االكتتاب وحتسب على النحو التالي  

) – )املثال احلالي يكون احلساب كما يلي )املثال احلالي يكون احلساب كما يلي  أنه  وحسب –(  × × =))% =))% =))% 

=  ÷ ÷  أي أي ( ب÷ د )أقصى عدد للوحدات اليت ميكن ختصيصها بعد خصم رسوم االكتتاب ت 

*التقريب ألقرب عدد صحيح من الوحدات للتخصيص 

= =  × ×  أي أي ( ب× و )القيمة الفعلية للتخصيص  

  %( = %( = × ×  )أي أي )أي ( ز× ج )القيمة الفعلية لرسوم االكتتاب اليت يتم خصمها  

 ()) املبلغ الواجب رده للعميل 

 مراجعة عملية التخصيص

 نعم                      (ال/ نعم" )ب"أقل من قيمة " ط"التأكد من أن قيمة 

 مؤكد      يتم تأكيد التخصيص" نعم"يف حالة 

  "ب"أقل من قيمة " ط"، يتم زيادة عدد الوحدات املخصصة واملراجعة مرة أخرى حتى يتم التأكد من أن قيمة "ال"يف حالة 
.يتم التقريب ألقرب رقم صحيح بعد حساب رسوم االكتتاب*  ال يسرى يف هذا املثال       
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وعلى أساس صايف قيمة . ع يتم استالمه بعد اإلصدار األولي وفرتة حجز الوحدات.ر يبلغ مبلغ طلب االكتتاب يبلغ مبلغ طلب االكتتاب : املثال رقم املثال رقم 

يكون . ، مبجرد قبول الطلب من قبل مدير الصندوق، يتم التعامل مع الطلب لتخصيص الوحداتأصول نظرية تبلغ أصول نظرية تبلغ 

وبعد % األقصى املسموح به من الوحدات بعد حساب رسوم االكتتاب والبالغة ما نسبته األقصى املسموح به من الوحدات بعد حساب رسوم االكتتاب والبالغة ما نسبته األقصى املسموح به من الوحدات بعد حساب رسوم االكتتاب والبالغة ما نسبته التخصيص، يف هذه احلالة على أساس احلد 
 . ذلك تقريب الرقم ألقرب رقم صحيح

يتم حساب ". أ"للتوصل لعدد الوحدات اليت يتم ختصيصها للمكتتب، يتم مبدئيا استقطاع رسوم االكتتاب من مبلغ طلب االكتتاب 
" ح"وأخريًا يتم حساب رسوم االكتتاب الفعلية ". و"والذي يقرب ألقرب رقم صحيح " ه"غري صحيح العدد األقصى للوحدات ويكون رقم 

بعد التخصيص ومقارنته بصايف قيمة األصول للتأكد " ط"يتم مراجعة قيمة املبلغ املتبقي . على أساس القيمة الفعلية للتخصيص
 . كان أقل من قيمة األصول للمكتتب من أنه أقل من قيمة الوحدة ومن ثم يرد املبلغ املتبقي إذا

 أي ما يعادل أي ما يعادل % ويفرض رسوم اكتتاب بنسبة ويفرض رسوم اكتتاب بنسبة  وحدة بقيمة وحدة بقيمة  يف املثال احلالي، خيصص للمكتتب عدد يف املثال احلالي، خيصص للمكتتب عدد 

.أيام عمل من يوم التقييم( ))للمكتتب يف غضون ثالثة للمكتتب يف غضون ثالثة )للمكتتب يف غضون ثالثة  ع، ثم يرد باقي املبلغ وقدره ع، ثم يرد باقي املبلغ وقدره .ر

املثال رقم املثال رقم 

ع.راالكتتاب

مبلغ طلب االكتتاب 

صايف قيمة األصول يف يوم التقييم 

%رسوم االكتتاب)%(  

(( ج× أ ) -أ)أقصى قيمة ميكن ختصيصها بعد خصم رسوم االكتتاب وحتسب على النحو التالي  

(ب÷ د )أقصى عدد للوحدات اليت ميكن ختصيصها بعد خصم رسوم االكتتاب ت 

*التقريب ألقرب عدد صحيح من الوحدات للتخصيص 

( ب× و )القيمة الفعلية للتخصيص  

  ( ز× ج )القيمة الفعلية لرسوم االكتتاب اليت يتم خصمها  

 ()) املبلغ الواجب رده للعميل 

 مراجعة عملية التخصيص

 ال                                    (ال/ نعم" )ب"أقل من قيمة " ط"من أن قيمة  التأكد

 مؤكد      يتم تأكيد التخصيص" نعم"يف حالة 

 "ب"أقل من قيمة " ط"، يتم زيادة عدد الوحدات املخصصة واملراجعة مرة أخرى حتى يتم التأكد من أن قيمة "ال"يف حالة 
.يتم التقريب ألقرب رقم صحيح بعد حساب رسوم االكتتاب*  هذا املثالال يسرى يف         

وعلى أساس صايف قيمة . ع يتم استالمه بعد اإلصدار األولي وفرتة حجز الوحدات.ر يبلغ مبلغ طلب االكتتاب يبلغ مبلغ طلب االكتتاب : املثال رقم املثال رقم 

 . مع الطلب لتخصيص الوحدات، مبجرد قبول الطلب من قبل مدير الصندوق، يتم التعامل أصول نظرية تبلغ أصول نظرية تبلغ 
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حساب  يتم". أ"للتوصل لعدد الوحدات اليت يتم ختصيصها للمكتتب، يتم مبدئيا استقطاع رسوم االكتتاب من مبلغ طلب االكتتاب 
" ح"وأخريًا يتم حساب رسوم االكتتاب الفعلية ". و"والذي يقرب ألقرب رقم صحيح " ه"العدد األقصى للوحدات ويكون رقم غري صحيح 

بعد التخصيص ومقارنته بصايف قيمة األصول للتأكد " ط"يتم مراجعة قيمة املبلغ املتبقي . على أساس القيمة الفعلية للتخصيص
 . الوحدة ومن ثم يرد املبلغ املتبقي إذا كان أقل من قيمة األصول للمكتتب من أنه أقل من قيمة

% على أساس احلد األقصى املسموح به من الوحدات بعد حساب رسوم االكتتاب والبالغة ما نسبته على أساس احلد األقصى املسموح به من الوحدات بعد حساب رسوم االكتتاب والبالغة ما نسبته  ا املثاليكون التخصيص، يف هذ

ويفرض رسوم  وحدة بقيمة وحدة بقيمة وحدة بقيمة  املثال احلالي، خيصص للمكتتب عدد املثال احلالي، خيصص للمكتتب عدد  يف. وبعد ذلك تقريب الرقم ألقرب رقم صحيح

أيام عمل من يوم ( )للمكتتب يف غضون ثالثة )للمكتتب يف غضون ثالثة  ع، ثم يرد باقي املبلغ وقدره ع، ثم يرد باقي املبلغ وقدره .ر أي ما يعادل أي ما يعادل % اكتتاب بنسبة اكتتاب بنسبة 
. التقييم

: يتم حساب األرقام عاليه وفقًا للخطوات التالية
 

املكتتب استالم املبلغ من.

حساب رسوم االكتتاب وخصمها من مبلغ االكتتاب.

حساب عدد الوحدات بقسمة مبلغ االكتتاب على صايف قيمة األصول يف يوم التقييم املعين .

 .فارق املبلغ غري املؤهل لشراء وحدة للعميل وال يطلب من العميل جرب هذا املبلغ/ يرد كسر.
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اسرتداد الوحدات: الفصل الثامن ˇ

أشهر من تاريخ تسجيل الصندوق بسجل صناديق االستثمار ( )يكون حلاملي الوحدات املكتتبني لإلصدار األولّي مدة جتميد ثالثة )يكون حلاملي الوحدات املكتتبني لإلصدار األولّي مدة جتميد ثالثة 
والقصد من مدة التجميد هو توفري . وبعد هذه املدة، فإنه حيق حلامل الوحدات اسرتدادها أو نقل ملكيتها. يف اهليئة العامة لسوق املال

 .وق خالل املدة األولّيةاالستقرار للصند
 

السرتداد الوحدات، يتعني على صاحب الوحدات تقديم استمارة االسرتداد كاملة البيانات إىل مكتب مدير الصندوق خالل ساعات 
 .العمل الرمسية يف أي يوم عمل

 

عمل قبل تاريخ التقييم من ( ))سُتتخذ كافة اإلجراءات الالزمة خبصو  طلبات االسرتداد القانونية واليت يتم استالمها قبل يومي سُتتخذ كافة اإلجراءات الالزمة خبصو  طلبات االسرتداد القانونية واليت يتم استالمها قبل يومي )سُتتخذ كافة اإلجراءات الالزمة خبصو  طلبات االسرتداد القانونية واليت يتم استالمها قبل يومي 
وسيتم التعامل مع طلبات االسرتداد األخرى اليت يتم . أجل اسرتداد الوحدات يف يوم التقييم على أساس صايف قيمة األصول يف تارخيه

باستثناء ( )بناًء على صايف قيمة األصول السائدة يف تارخيه)من يومني قبل تاريخ التقييم يف يوم التقييم التالي  استالمها قبل أقل
ولكي يكون منوذج االسرتداد نافذًا، فإنه جيب أن (. خالل أي مدة عندما يكون احتساب صايف قيمة األصول معّلقًا بشكل مؤقت

وحدات كاملًة، مع أرقام الوحدات املطلوب اسرتدادها وتفاصيل البنك من أجل سداد يتضمن تفاصيل التسجيل اخلاصة بصاحب ال
 .عائدات االسرتداد

 
وإذا رأى مدير الصندوق عدم تلبية متطلبات االسرتداد، فسيتعني عليه خالل يومني من تاريخ استالم طلب االسرتداد إخطار املستثمر 

 .ُتلبى، مع حتديد اإلجراءات الالزم إكماهلا أو الوثائق اليت حتتاج أن ُتقدم إىل املستثمرالذي أعطى األمر باالسرتداد أن متطلباته مل 

 حدود االسرتداد
 

أو كامل الوحدات اليت ميلكها حامل الوحدات، أيهما ( ريال عماني ألف)ع .ر يكون احلد األدنى لالسرتداد يف الصندوق يكون احلد األدنى لالسرتداد يف الصندوق  
 . أكرب وفقًا حلدود االسرتداد املبينة أدناه

 

فإذا تلقى الصندوق طلبات االسرتداد ألكثر . من صايف قيمة أصول الصندوق% سيقتصر االسرتداد الكلي يف أي يوم للتقييم على سيقتصر االسرتداد الكلي يف أي يوم للتقييم على 

وسُتقدم . للتقييم، فسيجري التعامل مع الطلبات بالتناسب  مع طلبات املطالبني باالسرتدادمن الصندوق، السارية يف أي يوم % من من 
طلبات االسرتداد اليت مل يتم التعامل معها ، ما مل يبطلها صاحب الوحدات، وذلك مبوافقة الصندوق، خالل يوم التقييم التالي، يف هذه 

رتداد املؤّجلة واخلاضعة دائمًا إىل احلد الكلي لالسرتدادات خالل أي يوم احلالة يكون هلذه الطلبات األولوية على طلبات االس
 .جيوز التنازل عن هذا احلد ألجل الطلبات احملددة، مع موافقة جملس إدارة الصندوق. للتقييم

 
 رسوم االسرتداد وتسوية الدفع

 

من صايف قيمة األصول، إذا % االسرتداد بنسبة االسرتداد بنسبة سيخضع االسرتداد من جانب صاحب الوحدات ألي وحدات مملوكة له إىل خصم رسوم 

، إذا مت االسرتداد خالل مدة الستة أشهر الباقية، يف العام %مت االسرتداد قبل ستة أشهر من االكتتاب األولّي، ورسوم االسرتداد بنسبة مت االسرتداد قبل ستة أشهر من االكتتاب األولّي، ورسوم االسرتداد بنسبة مت االسرتداد قبل ستة أشهر من االكتتاب األولّي، ورسوم االسرتداد بنسبة 
 .جيوز جمللس إدارة الصندوق أن تقوم بتعديل مستوى الرسوم. األول لالكتتاب

 

أيام عمل من تاريخ ( )دفع على أساس صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، مطروحًا منها رسوم االسرتداد خالل ثالثة )دفع على أساس صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، مطروحًا منها رسوم االسرتداد خالل ثالثة ستتم تسوية ال
 . التقييم
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 توضيح بشأن االسرتداد من الصندوق

حري بالذكر أن احلسابات واألرقام املشار إليها أدناه هي لغرض . هذا التوضيح يف شرح منهجية االسرتداد من الصندوق يتمثل اهلدف من
خيضع االسرتداد لألحكام والشروط املنصو  عليها يف هذه النشرة ولصايف قيمة األصول املتغرية من حني آلخر واليت . التوضيح فقط

. حيسب على أساسها االسرتداد

ع.راالسرتدادمثال مثال

العدد الكلي للوحدات اململوكة حلاملي الوحداتأ

طلب اسرتداد عدد من الوحداتب

صايف قيمة األصول يف يوم التقييمج

**عدد الوحدات املقرر اسرتدادها د

(د× ج )القيمة الكلية لالسرتداد هت

رسوم االسرتداد املعمول بها من مبلغ االسرتداد ويتم احلساب على أساس املدة بني طلب االسرتداد وختصيص يوم  ختصم
. االسرتداد لكل حامل وحدات على حدة

من القيمة الكلية لالسرتداد، أو% – –( يف حالة االسرتداد قبل ستة شهور من االكتتاب)رسوم االسرتداد ( أ
يف حالة االسرتداد خالل الستة شهور املتبقية من مدة االكتتاب يف السنة األوىل )االسرتداد  رسوم( ب

من القيمة الكلية لالسرتداد، أو% – –( لالكتتاب بواسطة حامل الوحدات

ال شئ –( يف حالة االسرتداد بعد سنة من االكتتاب)رسوم االسرتداد ( ج

(د –أ )الوحدات رصيد حامل الوحدات من 
يتم االسرتداد على أساس عدد الوحدات** 

 

. وحدة يتم استالمه بعد اإلصدار األولي وفرتة حجز الوحدات وحدة ميلكها حامل الوحدات من إمجالي وحدة ميلكها حامل الوحدات من إمجالي  طلب اسرتداد طلب اسرتداد : املثال

الصندوق، يتم التعامل مع الطلب السرتداد ، مبجرد قبول الطلب من قبل مدير وعلى أساس صايف قيمة أصول نظرية تبلغ وعلى أساس صايف قيمة أصول نظرية تبلغ 

يتم احلساب . ختصم رسوم االسرتداد املعمول بها من مبلغ االسرتداد.ع.ر يف هذه احلالة، يكون مبلغ االسرتداد يف هذه احلالة، يكون مبلغ االسرتداد . الوحدات
.على أساس املدة بني طلب االسرتداد وختصيص يوم االسرتداد لكل حامل وحدات على حدة

 

من ( من قيمة االسرتداد% ))ع )ع .ر يف حالة االسرتداد يف خالل ستة شهور من تاريخ التخصيص، ختصم رسوم االسرتداد البالغة يف حالة االسرتداد يف خالل ستة شهور من تاريخ التخصيص، ختصم رسوم االسرتداد البالغة 
. مبلغ االسرتداد

 
يف حالة االسرتداد يف خالل الستة شهور املتبقية من تاريخ التخصيص خالل السنة األوىل لتخصيص الوحدات حلامل الوحدات، ختصم 

بعد اكتمال عام واحد بعد تاريخ التخصيص، ال .من مبلغ االسرتداد( من قيمة االسرتداد% )ع )ع .ر االسرتداد البالغة االسرتداد البالغة  رسوم
 . تطبق رسوم اسرتداد

أيام عمل من يوم ( )من القيمة اإلمجالية لالسرتداد خالل ثالثة )من القيمة اإلمجالية لالسرتداد خالل ثالثة ( املعمول بها)تسوية املدفوعات بعد خصم رسوم االسرتداد  يتم
 . التقييم
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 تعليق حقوق االسرتداد
 

ته إال يف احلاالت وفقًا للوائح التنظيمية للهيئة العامة لسوق املال، فإنه ال جيوز للصندوق تعليق حق املستثمر يف اسرتداد قيمة وحدا
 :اآلتية 

.على األقل من إمجالي أصول الصندوق% خالل أي فرتة يتم فيها وقف عملية التداول على أوراق مالية قيمتها نسبة خالل أي فرتة يتم فيها وقف عملية التداول على أوراق مالية قيمتها نسبة .

.وفقًا ألية حدود أو اشرتاطات مسبقة منصو  عليها صراحة يف النظام األساسي للصندوق.

.يف حاالت استثنائية توافق اهليئة عليها.
 

على الصندوق الذي يقوم بتعليق إجراءات االسرتداد أن يرسل خالل مدة ال تتجاوز نهاية عمل اليوم التالي لتاريخ التعليق  وجيب
 . إخطارًا إىل اهليئة ويقوم يف نفس الوقت باإلفصاح عن ذلك

 
 حّل الصندوق وتصفيته

 
 :حبّل الصندوق وتصفيته ألي من األسباب اآلتيةيتعني على جملس إدارة الصندوق توصية اجلمعية العمومية غري العادية 

 

.إنقضاء الغرض الذي من أجله ُأنشيء الصندوق، وفقًا للنظام األساسي ونشرة اإلصدار.

.ريال عماني /-/-إخنفاض صايف قيمة أصول الصندوق ألقل من .

.توّقف الصندوق عن ممارسة أعماله بدون سبب قانوني.

إىل املدى الذي تكون فيه النفقات املتكبدة من ِقبل املستثمرين مرتفعة بشكل غري إخنفاض صايف قيمة األصول .
.معقول

.بناًء على توصيةمدير االستثمار.

.بناًء على طلب اهليئة العامة لسوق املال.

. عملية التصفيةوستصدر اجلمعية العمومية القرار حبّل وتصفية الصندوق، مبا يف ذلك تعيني املصفي وحتديد الرسوم اخلاصة به و
 .وستنتهي سلطات إدارة الصندوق ومقدمي اخلدمات فور تعيني املصفي

تستخدم عائدات التصفية يف الوفاء بااللتزامات الواجبة الدفع على الصندوق بعد سداد املصاريف املتعلقة باحلل أو التصفية، ويقسم 
 .ا ميلكونه من وحدات االستثمارالرصيد املتبقي بني املستثمرين حسب النسبة والتناسب وفقًا مل
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 صايف قيمة األصول: الفصل التاسع
 

وسيتم تقييم الوحدات خالل يوم ". يوم التقييم"يتوىل مدير الصندوق مسؤولية احتساب صايف قيمة األصول، ويسري ذلك عند انتهاء 
 .فسيجري التقييم يف يوم العمل التالي ويف حال موافقة يوم األثنني ليوم عطلة،. التقييم الذي يكون يف يوم األثنني

 
، مطروحًا منها (مبا يف ذلك اإليرادات املستحقة)سيحتسب مدير الصندوق صايف قيمة األصول كقيمة األصول املنسوبة إىل الصندوق 

(. بما تقتضي الضرورةمبا يف ذلك الرسوم والنفقات واملخصصات املستحقة لاللتزامات املشروطة، إن ُوجدت، وحس)االلتزامات املنسوبة 
وسُيحتسب صايف قيمة األصول من خالل قسمة صايف قيمة أصول الصندوق على إمجالي عدد الوحدات الباقية يف يوم التقييم ذو 

 .الصلة
ينبغي على مدير الصندوق، بالتشاور مع جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار، تأجيل أو تعليق احتساب صايف قيمة األصول، يف 

وستكون هذه الظروف االستثنائية احلاالت اليت يتعطل فيها أداء مدير الصندوق ملهامه اخلاصة باحتساب . الظروف االستثنائية حال
صايف قيمة األصول والظروف اليت ُتعد فيها ظروف السوق غري طبيعية واليت ينتج عنها أن يرى مدير الصندوق بأنه من غري املناسب 

 .احتساب صايف قيمة األصول

 ملكية الوحدات وحقوق حاملي الوحدات
 

 ملكية الوحدات
 

ميتلك كٌل حامل وحدة حصة نسبية غري قابلة للقسمة يف الصندوق، وستعادل النسبة نسبة العدد اإلمجالي للوحدات الصادرة 
كونه صاحب وحدات ولن يصبح صاحب الوحدات مساهمًا يف البنك الوطين العماني نظرًا ل. واململوكة من ِقبل صاحب الوحدات

وسيمتلك حاملو الوحدات بالتضامن أرباح الصندوق . وستظل أصول الصندوق مبعزل عن أصول البنك الوطين العماني. بالصندوق
 (. وفقًا حلدود املسؤولية)وخسائره 

 
 حقوق حاملي الوحدات

 
حيق .وستمثل كل وحدة بصوت واحد. تلكل واحد من حاملي الوحدات احلق يف ممارسة التصويت يف أي اجتماع حلاملي الوحدا

حلاملي الوحدات احلصول على صايف العائدات احملققة من ِقبل الصندوق بعد خصم مجيع االلتزامات، مبا يف ذلك الرسوم والنفقات 
 .إن وجدت –والضرائب 

الوحدات باحلقوق املتساوية واملتأصلة واليت تأتي على هذا النحو، إعمااًل للوائح التنظيمية للهيئة العامة لسوق  سيتمتع مجيع حاملي
 :املال

.احلق يف استالم توزيعات األرباح املعلن عنها يف اجلمعية العمومية.

.احلق يف احلصول على حصة يف توزيع عائدات أصول الصندوق عند التصفية.

.ل على املوازنة العامة للصندوق وحساب األرباح واخلسائر وسجل صاحب الوحداتاحلق يف احلصو.

.احلق يف الدعوة حلضور اجلمعية العمومية والتصويت يف هذه االجتماعات، بصفة شخصية أو بالوكالة.

يف طلب إلغاء أي قرار للجمعية العمومية أو جملس إدارة الصندوق، يف حال مناقضة هذا القرار للقانون أو النظام األساسي  احلق.
.أو اللوائح التنظيمية الداخلية للصندوق

.احلق يف اسرتداد وحداتهم يف الصندوق، إعمااًل ألحكام هذه النشرة.

عن حاملي الوحدات أو الصندوق ضد جملس إدارة الصندوق للصندوق أو املدققني  احلق يف مباشرة الدعاوى القانونية بالنيابة.
التابعني له؛ و

53

نشرة إصدار 2013



 
 

مخسة % )شريطة أن ُيدعم هذا اإلجراء من ِقبل املساهمني املالكني لنسبة شريطة أن ُيدعم هذا اإلجراء من ِقبل املساهمني املالكني لنسبة )احلق يف التقُدم إىل اهليئة العامة لسوق املال .
مة لسوق املال لصالحياتها بتعليق قرارات اجلمعية العمومية واملتخذة ، لطلب ممارسة اهليئة العا(على األقل من الوحدات( باملئة

.لصاحل فئة معّينة من حاملي الوحدات أو ضد فئة معّينة من حاملي الوحدات أو لصاحل أعضاء جملس إدارة الصندوق أو غريها
 

 حدود املسؤولية
 

ولن يلتزم أي حامل للوحدات  . طاق مساهماتهم يف الصندوقتقتصر مسؤولية حاملي الوحدات اخلاصة بالتزامات الصندوق فقط على ن
وفور سداد سعر االكتتاب كاماًل، فلن يتحمل . بأداء أي مدفوعات تتجاوز التزامه جتاه أي مسؤولية أو اإلبراء من أي التزامات للصندوق

 .توليه مسؤوليات الصندوقصاحب الوحدات أي مسؤولية مالية جتاه أي طرف، وذلك فيما يتعلق بامتالكه للوحدات أو 
 

 األرباح والتوزيعات
 

جيوز سداد األرباح مستحقة الدفع إىل حاملي .يعود ملدير االستثمار أن يقرر إذا كان من املناسب توزيع أو إعادة استثمار األرباح
 :الوحدات، فيما يتعلق بأي مدة مالية، من أي مما يلي

األرباح اليت تسلمها الصندوق؛.

اليت تسلمها الصندوق؛ الفوائد.

 .األرباح احملققة وغري احملققة والناجتة عن شراء وبيع األوراق املالية.
 

. سلطنة عمان، إحداهما باللغة اإلجنليزية واألخرى باللغة العربية وسيتم نشر إعالنات األرباح والتوزيع يف جريدتني يوميتني يف
وجيوز لصاحيب الوحدات االختيار، خطيًا، باستالم األرباح بالشيكات أو من خالل الدفع باحلوالة البنكية، خالصة من الرسوم 

ب، فمن املمكن أن يتم الدفع بأية عملة وعند الطل. وما مل يتحدد خالف ذلك، فسيكون الدفع املعتاد بالريال العماني. البنكية
 .أخرى أساسية قابلة للتحويل إىل الريال العماني بسعر الصرف السائد وقتئٍذ ووفقًا للرسوم املطبقة

 
 نقل ملكية الوحدات

 

ل ملكية وميكن إعمال نق. من الالئحة التنفيذية لقانون سوق املال إن ملكية الوحدات قابلة للنقل وفقًا ألحكام املادة إن ملكية الوحدات قابلة للنقل وفقًا ألحكام املادة 
وتنتقل ملكية الوحدات باثباتها يف السجل وعلى إدارة الصندوق تسجيل نقل امللكية بال . الوحدات من ِقبل مدير الصندوق فقط

لن تكون الوحدات اليت استلم مدير الصندوق طلب اسرتداد . مقابل خالل ثالثة أيام من تاريخ استالمه املستندات الضرورية لذلك
 .امللكية ما مل ُيبطل طلب االسرتداد مبوافقة الصندوق خبصوصها قابلة لنقل

 
 اجلمعيات العمومية

 
تكون اجلمعية العمومية هي السلطة العليا للصندوق، وستتكّون من كافة حاملي الوحدات، وتعقد حسب ما ورد بشأنها يف 

.النظام األساسي

 
 : اجلمعية العامة العادية

 
 : يتم عقد اجلمعيات العامة العادية

الختيار أعضاء جملس إدارة الصندوق، أو .

 . ألي غرض تراه جملس إدارة الصندوق أو مدير االستثمار مناسبًا.
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 اجلمعيات العمومية غري العادية 
 

كما تنعقد اجلمعية العمومية غري العادية إذا اقتضت / تنعقد اجلمعية العامة العادية وفقًا ملا حيدده النظام األساسي للصندوق

أو أكثر % مصلحة الصندوق ذلك أو بناء على ما يوجبه القانون أو الئحته أو عندما يطلب ذلك مستثمر أو أكثر ممن ميلكون  مصلحة الصندوق ذلك أو بناء على ما يوجبه القانون أو الئحته أو عندما يطلب ذلك مستثمر أو أكثر ممن ميلكون  
 :يع األحوال يتعني دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد للنظر يف املسائل التاليةويف مج. من رأمسال الصندوق

 

.تعديل النظام األساسي للصندوق.

.تغيري األهداف االستثمارية األساسية للصندوق.

.تعديل مواعيد حسابصايف قيمة األصول أو صايف القيمة احملققة.

.ختفيض عدد مرات أو حدود االسرتداد .

.تغيري وضع الصندوق باالندماج أو االنفصال أو التحويل أو غري ذلك.

.حّل الصندوق أو تصفيته.
 

 .وحيثما تعجز جملس إدارة الصندوق عن عقد اجلمعية العمومية غري العادية، فسيقوم مدير االستثمار بعقده
وبعد احلصول على موافقة اهليئة العامة لسوق . ُتعّد إخطارات حضور اجلمعية العمومية سارية ما مل تتضمن أيضًا جدول األعمال ولن

وسُترسل اإلخطارات إىل . املال، فسيتم نشر إخطارات حضور اجلمعية العمومية يف جريدتني يوميتني على األقل وملدة يومني متتابعني
يد العادي أو ُتسّلم يدًا بيد إىل وكالئهم بعد تسجيل توقيعاتهم، قبل أسبوعني على األقل من تاريخ االجتماع، حاملي الوحدات بالرب

 .إىل جانب منوذج التفويض وجدول األعمال واملذكرات والوثائق املنتظر مناقشتها يف االجتماع
 

. من ِقبل مدير االستثمار يف حال عقده لالجتماعستضع جملس إدارة الصندوق جدول أعمال اجلمعية العمومية أو جيوز وضعها 

على األقل من رأس املال، وذلك قبل أسبوعني على األقل من % وستتضمن خطة العمل أيضًا العروض املقدمة من أي مستثمر ميلك وستتضمن خطة العمل أيضًا العروض املقدمة من أي مستثمر ميلك 
 .شمولة جبدول األعمالولن تنظر اجلمعية العمومية يف أية أمور غري م. تاريخ إرسال اإلخطار إىل حاملي الوحدات حلضور االجتماع

 
 جيوز لكل حامل للوحدات  أو وكيله، احلامل لتفويض خطي، حضور اجلمعية العمومية، وسيكون له صوت واحد عن

.كل وحدة استثمارية ميتلكها

 ات من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال،  للمستثمرين أو من ينوب عنهم الذين ميتلكون مجيع وحد وفقًا للمادة وفقًا للمادة
الصندوق أن يعقدوا مجعية عامة دون مراعاة األحكام املقررة لدعوتها، وهلذه اجلمعية أن تصدر أية قرارات تدخل يف 

 .صالحيتها
 

على األقل من وحدات االستثمار، يف حالة % ستعّد اجلمعية العمومية قانونية إذا حضرها املستثمرون أو وكالئهم املمثلني لنسبة ستعّد اجلمعية العمومية قانونية إذا حضرها املستثمرون أو وكالئهم املمثلني لنسبة 

وحيثما ال يكون النصاب القانوني . على األقل، يف حالة اجلمعية العمومية غري العادية% العادية، ونسبة العادية، ونسبة  اجلمعية العمومية
وسُينشر اإلعالن يف اجلرائد . الالزم ممثاًل، فستتم الدعوة لعقد مجعية عمومية ثانية خالل شهر واحد من تاريخ اجلمعية األوىل

وستكون اجلمعية العمومية العادية الثانية قانونية بصرف النظر عن نسبة . ريخ االجتماعاليومية قبل أسبوع واحد على األقل من تا

على األقل من وحدات % كما ستستلزم اجلمعية العمومية غري العادية الثانية حضور حاملي الوحدات املالكني لنسبة كما ستستلزم اجلمعية العمومية غري العادية الثانية حضور حاملي الوحدات املالكني لنسبة كما ستستلزم اجلمعية العمومية غري العادية الثانية حضور حاملي الوحدات املالكني لنسبة . احلاضرين
 .االستثمار

 
. أو نائب الرئيس أو مدير االستثمار يف حال غياب الرئيس ونائب الرئيس قوسيرتأس اجلمعية العمومية رئيس جملس إدارة الصندو

وسيكون لكل مستثمر احلق يف احلصول . وسيعّين االجتماع أمني سر لتسجيل احملضر، مبا يف ذلك املداوالت والقرارات والتصويت
 .على احملضر
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 الرسوم واملصروفات: الفصل العاشر
 

مصروفات اإلصدار .أ 
 

 :ستأتي مصروفات اإلصدار األوّلي املفروضة على الصندوق خالل اإلصدار األولّي على النحو التالي
 

     رسوم إدارة اإلصدار .أ 

    املصروفات التنظيمية  .ب 

    رسوم املستشار القانوني  .ج 

    رسوم بنوك التحصيل  .د 

    مصروفات الطباعة والدعاية والتسويق .ه 

    مصروفات التسويق  .و 

كيل التوزيع رسوم و .ز 
 

من حجم اإلصدار، فسُتفرض على % أما املصروفات املتجاوزة لنسبة أما املصروفات املتجاوزة لنسبة . كحد أقصى من حجم اإلصدار% وسُيفرض على البنك نسبة وسُيفرض على البنك نسبة 
 . البنك الوطين العماني، بصفته مدير االستثمار

 

الرسوم واملصروفات األخرى .ب 
 

سنويًا من صايف % بنسبة بنسبة "( رسوم إدارة االستثمار)"سيحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم اإلدارة  :رسوم إدارة االستثمار
وسُتحتسب رسوم إدارة االستثمار الزائدة وفقًا لصايف األصول . قيمة أصول الصندوق، كما هو وارد يف اتفاقية إدارة االستثمار

 .اليومي واملدفوع شهريًا يف نهاية كل شهر

وسيتم دفع هذه . سنويًا% من العائدات الزائدة عن من العائدات الزائدة عن % سيحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم لألداء بنسبة سيحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم لألداء بنسبة  :م األداءرسو
 .الرسوم سنويًا إىل مدير االستثمار

 
ومًا وسيدفع الصندوق أيضًا رس. وفقًا التفاقية احلافظ األمني، فسيحق للحافظ األمني احلصول على رسوم للحفظ :رسوم احلفظ

وسُتحتسب . للحافظ األمني الفرعي على صايف قيمة األصول، إعمااًل لالتفاقية املربمة بني احلافظ األمني واحلافظ األمني الفرعي
وباإلضافة إىل رسوم احلفظ، فسيدفع . رسوم احلفظ املوّضحة أعاله وفقًا لصايف األصول اليومي واملدفوع شهريًا يف نهاية الشهر

 .اخلاصة بكل معاملة، وفقًا التفاقية احلافظ األمنيالصندوق الرسوم 
 

 سنويًا أو سنويًا أو % إعمااًل التفاقية مدير الصندوق ، فسيحق للمدير احلصول على رسوم بنسبة إعمااًل التفاقية مدير الصندوق ، فسيحق للمدير احلصول على رسوم بنسبة  :رسوم مدير الصندوق
وع شهريًا يف نهاية وسُتحتسب رسوم مدير الصندوق الواردة أعاله وفقًا لصايف األصول اليومي واملدف. ريال عماني، أيهما أعلى

 .وسيتصّرف مدير الصندوق كأمني سجل الصندوق. الشهر
 

من صايف % جيوز أن حيمل أي اكتتاب خالل مدة العرض املتصلة رسوم اكتتاب بنسبة تصل إىل جيوز أن حيمل أي اكتتاب خالل مدة العرض املتصلة رسوم اكتتاب بنسبة تصل إىل  :رسوم االكتتاب الالحق
فرض رسوم االكتتاب على كافة االكتتابات الالحقة على املكتتب، وفقًا ملا يراه مدير االستثمار أو  وسيتم. قيمة األصول

 .اجلهة اإلدارية، بصورة كلّية أو جزئية
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سيخضع االسرتداد من ِقبل حاملي الوحدات ألي من الوحدات اململوكة هلم إىل خصم رسوم اسرتداد  :رسوم االسرتداد وتسوية الدفع

، إذا مت االسرتداد خالل مدة %من صايف قيمة األصول، إذا مت االسرتداد قبل ستة أشهر من االكتتاب األولّي، وبنسبة من صايف قيمة األصول، إذا مت االسرتداد قبل ستة أشهر من االكتتاب األولّي، وبنسبة % بنسبة بنسبة 
 .وميكن تعديل مستوى الرسوم من ِقبل جملس إدارة الصندوق. الستة أشهر الباقية، خالل السنة األوىل من االكتتاب

 
تتعلق مباشرة بالصندوق، واليت تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، كٍل مما  وهي أية نفقات أخرى :النفقات األخرى/ الرسوم

 :يلي
 

.عمولة الوساطة يف شراء وبيع األوراق املالية أو أية استثمارات أخرى .أ 

املواد اليت قد / طباعة ونشر وتوزيع نفقات صايف قيمة األصول واحلسابات واجلمعيات العمومية وغري ذلك من اإلخطارات .ب 
.ها اللوائح التنظيميةتستلزم

.املصروفات املتكبدة كنتيجة لإلدارة اليومية للصندوق/ اخلسائر .ج 

.الضرائب، إن ُوجدت .د 
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 مزيد من املعلومات عن الصندوق: الفصل احلادي عشر

الضرائب
 

العماني لدول جملس صندوق البنك الوطين ، ُتعفى إيرادات الصناديق مثل (وتعديالته) //وفقًا للمرسوم السلطاني رقم وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 
لذلك، . ، املؤسس كحساب استثمار مشرتك واملسّجل لدى اهليئة العامة لسوق املال، من ضرائب الدخل(حتت التأسيس)التعاون اخلليجي 

لكنها قد ختضع للضرائب احمللية، وفقًا لنطاق اشتقاق )سيكون الدخل املكتسب من ِقبل الصندوق معفيًا من الضرائب العمانية 
 (.من االختصاصات األخرى الدخل

 
 حسابات الصندوق والسياسة احملاسبية

 .سيجري إعداد التقارير املالية للصندوق وفقًا ملعايري رفع التقارير املالية الدولية ووفق ما يقتضيه القانون العماني
 

سيكون للصندوق مسؤولية مالية مستقلة عن مدير االستثمار واجلهة اإلدارية.

 احلافظ األمني حبساب بنكي مستقل ومنفصل للصندوق يف عمان وخارج عمان، إذا اقتضت احلالة، للقيام سيحتفظ
.بالسحوبات واإليداعات بالنيابة عن الصندوق

 فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء وغري ذلك من املعامالت، فسيجري التعامل مع البنك ككيان مستقل، وسيكون دائنًا
.وسُتدفع كافة التكاليف املتعلقة بالصندوق مباشرة من أصول الصندوق. يف حالة البيع ومدينًا يف حالة الشراء

عن سجالت مدير االستثمار، وسيتم تدقيقها من ِقبل املدققني املستقلني  سيتم االحتفاظ بالسجالت احملاسبية للصندوق بعيدًا
.املعتمدين أو املعّينني من ِقبل جملس إدارة الصندوق 

وسُتخطر اهليئة العامة لسوق املال . جمللس إدارة الصندوق صالحية عزل أو تغيري مدققي الصندوق خالل مدة عمل الصندوق
.بتعيينات املدققني

 
 الصندوق عائدات

 
 :ستتألف عائدات الصندوق مما يلي

 

.األرباح املكتسبة نتيجة للتعامل يف األوراق املالية اململوكة بالنيابة عن الصندوق.

.الدخل الناتج عن أصول الصندوق.

.الفائدة املقّيدة على حسابات الصندوق.

.الصندوقأية عائدات أخرى، ترتبط بشكل مباشر بالصندوق وتنتج عن استثمار أصول .
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 مصروفات الصندوق

.تكاليف تأسيس الصندوق املبدئية.

.تكاليف عقد أية اجتماعات حلاملي الوحدات.

.الرسوم املدفوعة جمللس إدارة جهة إدارة الصندوق.

.الرسوم املدفوعة ملدير االستثمار.

.الرسوم املدفوعة إىل احلافظ األمني واحلافظ األمني الفرعي، إن ُوجد.

.املدفوعة للمديرالرسوم .

.الرسوم املدفوعة إىل اهليئة العامة لسوق املال وأية رسوم أخرى للرتخيص والتسجيل أو أية مصروفات ونفقات مماثلة.

.النفقات املتعلقة بالسجالت احملاسبية ورسوم التدقيق.

.النيابة عن الصندوقعمولة الوساطة والرسوم البنكية املدفوعة خبصو  بيع وشراء األوراق املالية اململوكة ب.

.أية رسوم فنية أو قانونية أو استشارية واليت تتعلق بامتالك أصول الصندوق واالحتفاظ بها والتصُرف فيها.

.مجيع التزامات الصندوق اخلاصة بالضرائب، سواء كانت مستحقة على أصول الصندوق أو إيراداته.

.بأصول الصندوقأي نفقات متعلقة مبمارسة احلقوق والواجبات املتعلقة .

تكاليف إعداد وطباعة ونشر وتوزيع اإلخطارات العامة والتقارير والتقييمات واحلسابات وقوائم األسعار السنوية واملؤقتة، .
وغري ذلك من التقارير أو الوثائق اليت يكون مسموحًا بها أو الزمة مبوجب القوانني أو اللوائح التنظيمية املعمول بها يف 

.سالت أخرى ُتقدم إىل حاملي الوحداتعمان، وأية مرا

.تكاليف طباعة أي شهادات أو وكاالت.

.أية خسائر متكبدة كنتيجة للتعامل يف األوراق املالية اململوكة بالنيابة عن الصندوق.

.تكاليف االحتفاظ باحلسابات.

التسجيل وبيانات العرض لدى تكاليف إعداد وإصدار كافة الوثائق الرمسية املتعلقة بالصندوق، مبا يف ذلك إفادات .
.كافة السلطات ذات االختصا  على الصندوق أو عرض الوحدات

.الرسوم القانونية واملصروفات األخرى املرتبطة بشكل مباشر بالصندوق.

 التقارير والبيانات املالية
 

من  سيتوىل مدير االستثمار، إىل جانب مدير الصندوق، إعداد البيانات املالية الربع سنوية غري املدققة خالل الربع األول والثاني والثالث
كما سيعد أيضًا القوائم املالية للعام بأكمله خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة املالية، متضمنًا امليزانية املالية . كل سنة مالية

وجيب اإلفصاح . دققة وحساب األرباح واخلسائر وبيان التغيريات يف الوحدات وبيان التدفقات النقدية وتقرير جملس إدارة الصندوق امل
 . عن هذه البيانات للجمهور وحاملي الوحدات بطريقة عادلة ودقيقة تتسم بالشفافية والبعد عن التضليل

 

يوم من انتهاء كل ربع سنة  دققة إىل مركز املعلومات بسوق مسقط لألوراق املالية خالل دققة إىل مركز املعلومات بسوق مسقط لألوراق املالية خالل سُتقدم البيانات املالية الربع سنوية غري امل
أو أي مدة قانونية أخرى تنص عليها قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة عن اهليئة العامة لسوق املال، من خالل نظام اإلرسال اإللكرتوني 

يف جريدتني يوميتني يف عمان، إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة وسُتنشر البيانات . اخلا  لسوق مسقط لألوراق املالية
 .اإلجنليزية
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التعهدات : الفصل الثاني عشر
 
 صندوق البنك الوطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي: أواًل

 

 :يتعهد أعضاء جملس إدارة الصندوق منفردين ومتضامنني مبا يلي
 . الصندوق بكل قوانني اهليئة العامة لسوق املال واللوائح املعمول بها أن  ميتثل
 : وقعها

 موسى بن مسعود اجلديدي                                      أمحد املسلمي
 عضو جملس إدارة الصندوق                                   عضو جملس إدارة الصندوق        

 
 املستشار القانوني: ثانيًا

 

أدناه بأن مجيع اإلجراءات املتخذة لطرح الوحدات موضوع هذه النشرة متوافقة مع القوانني بهذا يؤكد املستشار القانوني الوارد امسه
كات التجارية وقانون راس املال واللوائح والتوجيهات الصادرة وفقا لذلك والتشريعات املتعلقة بأعمال الصندوق وقانون الشر

 .ومتطلبات وقواعد إصدار الوحدات وتشكل نشرة اإلصدار املقدمة للهيئة العامة لسوق
 :وقعها

 منصور مجال مالك
الشريك املدير 

 البوسعيدي ومنصور مجال وشركاؤهم 
 

 مدير اإلصدار: ثالثا
 

قانون سوق رأس املال والئحته التنفيذية الصادرة من اهليئة العامة من( )استناًدا إىل املسئوليات املنوطة بنا مبوجب أحكام املادة )استناًدا إىل املسئوليات املنوطة بنا مبوجب أحكام املادة 
لسوق املال، لقد قمنا مبراجعة كل الوثائق ذات العالقة واملواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار والعرض اخلا  بوحدات صندوق 

 . وطين العماني لدول جملس التعاون اخلليجي من خالل الطرح العامالبنك ال
 

يتحمل مدير اإلصدار  املسؤولية فيما يتعلق بصحة املعلومات املقدمة يف هذه النشرة، وقد اكد بأنها مل تغفل أية معلومات جوهرية 
 .منها، واليت يكون اإلغفال فيها من شأنه أن جيعل النشرة مضللة

 : بهذا يؤكد مدير اإلصدار على ما يلي
 

 أننا اختذنا العناية الواجبة واملعقولة لكي نضمن أن البيانات الواردة يف نشرة اإلصدار تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق واملواد.
.واملستندات األخرى املتعلقة بالطرح

وفقا لعلمنا ومن خالل املعلومات املتاحة من الصندوق فان الصندوق بهذا يؤكد على أنه مل حتذف أية معلومات جوهرية ميكن أن يتسبب .
. حذفها يف جعل هذه النشرة مضللة

رأس املال وتعديالته، إن نشرة اإلصدار والطرح املتعلق بها يتفقان مع كافة إجراءات ومتطلبات  اإلفصاح املنصو  عليها يف قانون سوق .
املعمول به لدى اهليئة وقانون الشركات التجارية وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال وتعديالتها ومنوذج نشرة اإلصدار

.والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة يف هذا الشأن

صحيحة ( وترمجتها غري الرمسية إىل اللغة اإلجنليزية)مة باللغة العربية إن البيانات واملعلومات اليت مت عرضها يف نشرة اإلصدار املقد.
. وعادلة وكافية ملساعدة املستثمر على اختاذ القرار املناسب حول االستثمار أو عدمه يف الوحدات املطروحة لالكتتاب

 : وقعها
 وصفي بن مجشيد آل سعيد/ السيد 

االستثماراالستثمارنائب املدير العام رئيس أعمال بنوك 
 (ع.ع.م.ش)البنك الوطين العماني 
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